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METAI-VOL Vn 

PAINLEVE SAVO ATSIIMA 
* 

Parlamento darbo reikalų ko
miteto pirmininkas Dual 
Arnould i r Bayonne vysku
pas reikalauja nurodyti ku 
nigus- ' 'slakerius." 

PARYŽIUS, lapkr. 16 (su
vėlinta). — Buvusio franeuzu 
ministerio radikalo Painleve 
sakyta Montpellior'e prakal
ba sukeltas visoj Franeijoj 
triukšmas iki šiolei nenumal
šinamas. • Ir, turbūt, nebus 
numalšintas, kaip ilgai tas ra
dikalas neatš. savo pasaky
tų žodžių arba nebus patrau
ktas atsakomybėn ir nubaus
tas. 

Kaip žinoma, buvęs minis-
teris radikalas savo prakalbo
je katalikų kunigus išvadino 
"s laker ia i s , " ty. atsišalinan
čiais nuo kareiviavimo. 

Francija Neatsižada Pavergti 
Vokietija 

PIRMIAUSIA NORI UŽIMT! RUHRO 
\ 

VOKIETIJOS^ VYRIAUSYBE," PRANEŠA,' 
NEPASIDUOSIANTI FRANCIJAI. 

PARYČIUS, gr. 6\—Fran-
eijos premieras Poincare šios 
savaitės pabaigoje keliauja 
Londonan. Šeštadienį ir se
kmadieni tenai ivvksiantį vv-
riausios santarvės tarvbos 

ir pirmoje eilėje-, sustabdyti 
poperinių markių dirbimą. 

4. Santarvės priežiūroje tu
ri but kolektuojamos visos 
importo ir eksporto mokestys. 
Tuo būdu surinkti pinigai tu-

Atstovas protestuoja. 

Parlamento atstovas iš Pa
ryžiaus Dual-Arnould, kurs 
yra parlamento darbo komite-
to pirmininku, parašė radika
lui Painleve laišką, kuriame 
tarp kitko sako: 

"Būdamas tėvu Saint Sul-
]>ice seminaristo, kurs nusi
vilko "juodąją jupą" ir įsto
jo armijon 1914 m. spaliu mė
nesį ir įnirs liepom 3] , H*I8 
m., buvo"nukautas antrojo lei
tenanto lauko artilerijos uni
formoje, taipat prisijungiu 
prie keliamų protestų del 
tamstos pasakytos Montpcl-
lier'e kalbos apie kunigus— 
'•slakorius." 

Vyskupas reikalauja pavar 
džių. 

Bay on ne vyskupe s G ieu re 
taipat rašo radikalui •Painle
ve: 

" I r taip mes, vyskupai, va
rtojome "savo įtaką" sulai
kyti mūsų kunigus, idant jie 
neitų įieišvengtinon mirtin. 
Mes smerkiame tokius begė-
dingus įtarimus ir reikalau
jame, idant tas prikaišioji
mas butų faktais įrodytas. 
Paskelbk, tamsta, pavardes vi 

(premierų) konferencija. Tur- ri but skiriami kontribucijai. 
Imt, konferencijoje dalyvaus 5, Kaip tik Vokietijos situ-
ir Italijos premieras Mussoli- acija pasigerins, tuojaus jai 
n i. Konferencijoje bus ta
riamasi karo kontribucijos 
klausime. 

Francijai niekas kitas tiek 
daug nerupi, kaip tik išgauti 
kontribuciją IA (Vokietijos. 
Tuotarpu yra žinoma, kad Vo 
kietija atsisako toliaus ką-
nors veikti tos begalo aukš
tos kontribucijos reikale. 

Patirta, kad premieras 
Poincare Londono konferenci-

duoti išorinę paskolą. 
Tuos spausti Vokietiją pla

nus ir projektus su premierų 
Poincare pagamino finansų ir 
užsienių reikalų ministeriai. 
Gi maršalas Foch apdirba 
planus militariniam Ruhro di-
st rikto užėmimui. 

Kai-kurie l'rancuzų laikraš
čiai al>ejoja, kad Anglijos ir 
Italijos premierų galėtu pa-

konferencijai grūmoja pavo
jus. Gali but ji pertraukta 
neišsprendus galutinai nei 
vieno gyviausio klausimo. 

Tchitcherin tvirtina, kad 
turkai pirmieji neprivalo pa
duoti savo pieną Dardanelių 
reikale. iTai turi padaryti 
santarvės delegatai. Juk jie 
save skaito pergalėtojais. 

DIDELI ARMĖNŲ NUOSTO 
LIAI SMIRNOJE. 

Turkai pragaišino visus jų 
turtus. 

PROGRESYVIS BLOKAS 
DARBUOJASI. 

AVASHINGTON, gr. G. -
Pradėjus kongresui regularę 
sesiją, progresyvis blokas, *° 

ATĖNAI, gr. 6. — Smir
nos vyskupui pirmininkaujant 
komitetas paskelbė raportą, 
kad turkai" Smirnoje armė
nams padarė 118 milionų do
lerių nuostoliu. 

Turtingiausi armėnai gyve
no Smirnoje pirm ateisiant 
turką nacionalistų armijai. 
Jų tarpe buvo apie 20 milio-
nierių. Šiandie palikę be cen-

Bolševikai Nepatenkinti Kaimi-
ningomis Valstybėmis 

% 

SAKO, KAD JOS NENORI SUMAŽINTI ARMIJŲ 
• 

6. — BolŠe?! Taigi, jei bolševistinė Rusi-MASKVA. 

} <virtinti tą visą programą, jai paduos šiuos sumanymus, r f 
kaip kolektuoti kontribuciją: 

1. Prancūzų armija turi o-
kupuoti visą Ruhro distriktą. 
Tai bus garantija, kad Vo
kietija išmokės paskirtą kon
tribuciją. Prireikus, Franci
ja Ruhro distrikte galės eks-
ploitnoti augliu kasyklas. 

2. Santarvė pilnai turi kon
troliuoti kaip Reichstago, taip 
visų Vokietijos valstybių pa
jamas ir išlaidas. 

3. Santarvė turi kontroliuo
ti Vokietijos valstybės banką 

BERLYNAS, gruod. 6. — 
' " K a i p ilgai Francija nesu
mažins kontribucijos reikala
vimu iki tokio, laipsuio,. kas 
butų galima vokiečiams mokė
ti, taip ilgai aš nepasirašysiu 
jokios sutarties su atpildymo 
komisija." 

Taip pranešė oficialiai kan 
elieris Omo. 

Omo dar pridūrė, kad Vo 
kietija netoleruos franeuzų 
Įsiveržimo Ruhro distriktan. 

antkart pasistūmė primyn su 
savo projektuojamomis refor
momis. Senato žemdirbystės 
komitetas sutiko su bloko pa
duotu projektu, idant ateity 
S. Valstybių prezidentas bu
tų tiesioginiai renkamas pa
čių piliekių balsais. 

-Tai bus konstitucijai naujas 
"amendmentas." 

Tuo pačiu "amendmentu" 
norima atmainyti prezidento 
inauguaraciją. Vieton kovo 

14 d. inauguracija turi sekti 
trečią sausio pirmadienį. Kon 
gresas sesijon gi turį kas me
tai susirinkti pirmąjį sausio 
pirmadienį. 

Anot komiteto, Smirnoje iš
žudyta apie 4.000 armėnų. 
Nežinia kur pragaišusių ir ne
laisvėn paimtų komitetas pa
duoda 8,000 vyrų ir apie 15,-
000 motėm. 

PILSUDSKĮ NENORI BUT 
(PREZIDENTU. 

BAVARIJA NENORI ATSI 
PRASYTI. 

BERLYNAS, gr. 6. — Iš 
Municho, Bavarijos sostinės, 
pranešta, kad bavarų valdžia 

LONDONAS, gr. <>. — Iš 
Varsa vos pranešta, kad šian
dieninis provizionalis lenkų 
prezidentas Pilsudskį atsisa
ko but kandidatu į preziden
tus. : ' . 

Lenkų seimas prezidentą 
rinks gruodžio 9 dieną. 

vikų sušaukta nusiginklavimo 
konferencija tęsiasi. Konfe-
ruojama uždarytomis duri
mis, i 

Bolševikai reiškia nepasi
tenkinimų. Skundžiasi, kad 
kaiminingos valstybės nesu
tinka su jų projektais. 

Bolševikai tvirtina, kad jie 
šiandie užlaiko 800,000 raudo
nosios armijos kareivių. Tą 
armiją jie nori sumažinti iki 
200,000 kareivių, jei visos kai
miningos valstybės tąpat pa
darytų. 

Bolševikai nori, kad Suomi
ja, Lietuva, Latvija ir Estija 

ja turės 200,000 kareivių, tad 
ir tos keturios valstybės kar
tu imant negali turėti dau
giau. 

Tai visa bolševikų šauktos 
konferencijos programa. 

Su tokiu armiją mažinimu, 
nesutinka mažosios valstybės. 

• 

Be to, mažosios valstvliės rei-
kalauja kokio-nors arbitraci-
jos kūno, kurs spręstų kilu
sius jų su Maskvos valdžia 
nesutikimus. 

Bet to nenori bolševikai. 
Jei konferencija niekais 

baigsis, tai bolševikai turės 
progos už militarizmą kaltin
ti Pabaltijos respublikas, 

visos kartu turėtų tiek ka- Su lenkais bolševikai veda 
riuomenės, kiek bolševistinė, atskirias derybas armijų ma-
Rusija viena. . • žinimo klausimu. 

TĖVAS DOMINIKAS 
ATKELIAUJA. 

ŠVENTASIS TĖVAS IŠ
GELBĖJO GRAIKU PRINCĄ 

, visai nelinksta pildyti santar-j b f t d u C o r k o m a j o r o j 
j Vės ultimatumų ir tai visa p a . , n e y d v a s i o s v a d a s . J i s 

V O- lilro \\c\ ofeolrirmo . • » - . ••. 

ANGLIJA DARBUOJASI APVALDYTI DARDANELIUS 
Iš TAIKOS KONFERENCIJOS GALI IŠSIVYSTYT KARAs 

LAPSANNE, gr. 6. —(Trys| nriau paduotu savo nuomonę. 
vyriausieji santarvės valsty- Iš to kilo nepasitenkinimai 
bių delegatai čia taikos kon- ir nesutikimai. Lordas Cur-
ferencijoje lordas Curzon, zon reiškė nepasitenkinimą 
.M. Barrere ir 
turėjo slaptą 

Sic. Garroni, 
susirinkimą. 

zon reisKe 
turkais ir l)olševikais, gi šie 
— lordu. 

liks be atsakymo. 
Kituomet dviejose vietose 

valstiečiai bavarai užpuolė 
santarvės militarinę kontro
lės komisiją, kuri norėjo ieš
koti paslėptų ginklų. . 

Už tai santarvės ambasa
dorių taryba pareikalavo nuo 
Bavarijos vieno miliono auk
sinių markių atlyginimo. Tai 
savos rųšies bausmė. Be to, 
dar priede atsiprašymo. 

Teeiaus Bavarija negreita 
tuos reikalavimus pildyti. 

DUBLINAS, gr. 5. — A-
merikon iškeliavo TOvas Do-
minikas, žinomas mirusio 

McSwi-
ney dvasios vaaas. »ns keliau
ja į Dominikonų namus Ore
gono valstybėje. 

Kalbama, kad šiandieninė 
naciona)? airių valdžia jį įs
pėjo apleisti Airiją. 

premiero vardan kilusios 
graikų tautos reikšti princui 
Andre w susimylėjimą, jei jis 
yra prasižengęs. 

: Premieras Gonatas taip at-
ROMA, gr. 6. — ,Vatikano; s a k ė kardinolui Gasparri: 

sferose kalbama, jog Šventa-; « K g i i u m o s g į ^ d ė k o j u 

sis Tėvas Pius XI išgelbėjo į tH šventenybei ir Apaštah? 
Graikijos princui Andrew gy- > S o s t l l i u ž ^ 1 ^ ^ n m s ų 

vastį. 

Gruodžio 1 
Gasparrį Papos vardu pasiu
ntė telegramą Graikijos pre-
mierui. Buvo sakyta, jog 
Šventasis Tėvas daug susirū
pinęs graikų karaliaus ir pri
nco Andrew likimu. Prašyta 

šalimi. Kuomet aš meldžiu 
d. kardinolas1 Šventojo Tėvo palaiminimo 

mušu tėvynei, turiu laime 
jums pranešti, jog karo teis
mo nuosprendis, paskelbtas 
princui Andrew, pilnai sutin
kamu Jo Šventenybės troški
mais." 

LIETUVOS ŽINIOS. 
ŠAULIŲ SĄJUNQOJE. 

sų tų kunigų, kuriuos aš tu- PnV 'm("' ^ u d r a nusistatymą, Sig. Garroni, kiek žinoma, 
rėjau atkalbinti nuo kareivia
vimo, arba kuriuos su "savo 
į t aka" a pd r audžiau nuo ka
reiviavimo. Paskelbk. Juk 
tamsta karo laikais buvai ka
ro ministeriu ir turi visus o-

ficialius kareiviavimo ir ki
tus dokumentus. 

470 sumobilizuota. 

"Bayonne diocezijoj 470 
kunigų ir klierikai (se
minariste) buvo sumobilizuo
ta. Karo laiku aš uždariau 
dvasiškąją seminariją. Pa
siliko nuo kareiviavimo pa-
liuosuoti tik 8 klierikai, kurie 
fiziniai netiko kareiviauti. Vi
si kiti išėjo karau. Vikarai, 
profesoriai ir kapelionai, vi
si buvo muŠių fronte arba sa-
nitariame korpuse. 

"27 klierikai žuvo kovoje 
su priešu, a r tai jie "slake-
riai " 23 jauni kunigai nu
kauti, tai taipgi "s laker ia i?" 

Dardanelių klausime. Tai e-! Dardanelių klausime netarė 
są atliktą, todėl, kad Darda-j galutino žodžio. J i s laukia 
nelių reikale labai atkakliai 
statosi bolševistinės Rusijos 
delegatai. Gi tų delegatų 
klauso turkai. Kuomet už
vakar lordas Curzon reikala
vo turkų delegatų paduoti sa
vo pianus Dardanelių stovy-
bos klausime, turkai atsisakė. 
Jie nori, idant santarvė pir-

atvažiuojant savo 2 ) r e m ' e r 0 

Mussolino. 
Bet lordas Curzon ir frau-

• 

euzų delegatas Barrere stovi 
už tai, kad Dardanelių klau
sime turkams įduoti ultimatu
mą. 

Bolševikų delegatas Tchit
cherin viešai i r formaliai tvi
rtina, kad Dardanelių kontro-

Ar "s laker ia i" yra ir 8 ma- lė turi prigulėti išimtinai tur-

TEISIAMAS GRAFAS 
KAROI/yi. 

BUDAPES.TAS, gr. 6; — 
Čia teisiamas buvęs ungarų 
na'cionalės tarybos preziden-

AiTSISTATYDINO JUGOS
LAVIJOS KABINETAS. 

Vladui Putvinskui pagerbti. 

BELGRADAS, gr. 6 
Jugoslavijos ministeriu kabi
netas atsistatydino. Karalius 
Aleksandras atsistatydinimą 
patvirtino. 

Įvykęs š. m. spalių mėn. 25 

GRAIKAI NUGALABINO 8 
TURKUS. 

DEDEAGAjTCH, gr. 6. — 
Graikų militariniai autorite
tai Xanthi nugalabino 8 tur-

PRASIDĖJO REGULIARĖ 
KONGRESO SESIJA. 

no diocezijos vienuoliai žuvę 
kovos lauke?. 

i' Tamstos nuomone yra 
"s laker ia i" visi tie, kunigai 

kams. Nes tai turkų savas
tis. I r jei pertaka butų pa
vesta santarvės kontrolei, t a i j n a uždarbiauja, 
reikštų, kad ją apvaldo Ang

l a s , grafas Michael Karolyi, k u s > apkaltintus už sukilimus 
knrs anais metais Ungarijos vakarinėj Trakijoj, 
valdžią pavedė komunistams. 

J is už tai baltinamas vals
tybės išdavystėje. - Kaltinto
jas reikalauja konfiskuoti vi
sas grafo savastis. Grafo 
apginėjas pranešė, jog jo klie
ntas su šeimyna ir be to šian
die vargingai gyvena. Jo žmo-

ir klierikai, kurie iš kovos lau- bja 
ko gryžo nepagydomai sužeis
ti, kurie dekoruoti ir ,atžvmė-
t i už savo karžygingus žygius. 
"S laker ia i" visi tie kunigai 
ir klerikai, kurie armijon įs
tojo paprastais kareiviais ir 
paskui ten paaukštinti leite
nantais ir kapitonais." 

PAJTVIRTINTA AIRIJOS 
KONSTITUCIJA. 

AVASHINGTjON, gr. 6. — 
Pirmadienį kongresas baigė 
specialę sesiją ir tuojaus pra
dėjo regularę sesiją. 

Bėgiu konferencijos lordas 
Curzon pranešė, kad Anglija 
neapleis nei Konstantinopo- iLONDONAS, gr. 6. —Kaip 
lio, nei Dardanelių, kol nebus žemesnieji parlamento rūmai, 
padaryta taika. Į taip lordų rūmai galutinai pa

čia plačiai kalbama, kad avirtino Airijos konstituciją 
del turkų-bblševikų nusistaty- ir Airija liko laisva' Britani-
mo Dardanelių reikale taikos jos dominija. 

SUIMTA GAUJA ŽMOG
ŽUDŽIŲ. 

Policija suėmė 6 vyrus ir vie 
ną moteriškę. Kai-kurie iš jų 
jau išpažino, kad jų gauja an
dai nužudė vieno garadžiaus 
savininką, turtingą automobi
lių, pirklį Lanus. Tai atlikta 

t plėšimo tikslais. , £ 

dieną metinis visuotinas Kau
no Šaulių Būrio susirinkimas, 
išklausęs inž. Čiurlio praneši
mą apie tai, kad Dv. Vladas 
Putvinskis apleido Sąjungos 
vadovybę, vienbalsiai išnešė 
šią rezoliuciją: 

Kauno Šaulių Būrio visuo
tinas susirinkimas buvusiam 
Sąjungos Viršininkui ir jos 
Kūrėjui Vladui Putvinskiui, 
del savo silpnos sveikatos ap
leidusiam Sąjungos vadovavi
mą, reiškia didžios pagarbos 
žodžius, renka jį būrio {Val
dybos Garbės Pirmininku ir 
turi viltį, kad sveikatai page
rėjus gerbiamas VI. Putvins-
kas toliau tęs darbą Šaulių 
Sąjungos labui. Be to, susi
rinkimas nutarė iškaointi bū
rio salėje jo paveikslą. 

Susirinkimo Pirmininkas, 

Pro f. Vailionis, 

Sekretorius, Kalnėnas. 

jTAURAGfc. Už larfis o-
dą duoda 20 litų, udrės — 100 
liių, šeško — 10 litų, kiaunės 
— 50 litų, avies kailis — 7 
litai, ožkos — 10 litų, karvĮrs 
1 kilgr. 1 litas 20 centų, ark 
lių oda—20 lit., ašutų 1 klgrr. 
8 litai 50 centu. 

LVOVAS. Galicijos ukrai
niečių spaudos žiniomis, Pe-
remišlio vyskupas pasiuntė į 
Romą griežtą protestą del 
nuolatinių Galicijoj dvasiškių 
areštu. 

AREŠTUOTAS UŽ KRIMI
NALE O/PERACIJĄ. 

Areštuotas Dr. A. C.-Ras-
mussen, 5357 Hutchinson st. 
už kriminale operaciją, atlik
ta Miss Philomena Letavov, 
kuri mirtinai serga ligoninėje. 
Areštuotas prisipažino. 

O R A S 

RYGA. Latvių telegramų 
agentūros pranešimu, Latvių 
respublikos prezidentu išrink-i 
tas Čakšte, buvęs Latvių Stei
giamojo Seimo pirmininkas. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; daug 
šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4^6 
Francijos 100 frankų G.36 
Italijos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark .01% 
Lenkijos 100 mark .0062 
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LKTUrVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAIS" 
Hna Įtaniiana laikymą nadfll/Hjtnlni 

PEUiTlJMIlRATOS KAINA: 

bei instinktams, žmogų, gyvu-" Avanti". Steigia naują'laik* 

16.00 
Pusei Metų ....$3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nito uisirašymo dieno* 
ne nuo Nanją Metą. Norint permai 
ujti adreta visada reikia pritūpto 
ir senas adresas. Pinigai geriaasis 

^aiųsti išperkant krasojs ar ezpreav 
"Money Order" arba įdedant pini 
fos i registruotą laišką. 

"HRABOAS" PUBL> 0 0 . 
8884 So. Oakley A ve., Chicago 

Te 1. Rooserelt 7791 

SPAUDOS VAJOS."" 
Xe visuomet gyveaimas se

ka nutarimas. Federacijos Sei
mas nutarė surengti Spaudos 
vaju skindamai lapkričio mė
nesį, gi moksleivių vajui gruo
dį. Bet mūsų kolonijos vos 
dabar pradeda reugti spaudos 
vajų. Nevėlu. Qruodis labai 
tinka spaudai. Prieš Naujuo
sius Metus žmonės užsiprenu
meruoja laikraščius sau, siun
čiu dovanų Kalbioms savo gi
minėms Lietuvoje. Nors moks
leivių vajus prasidės sausi), 
mėnesy, nuostolių neturėsime, 
tuotarpu spauda< reikalas gy
vas ir neatidėliotinas. 

Spauda ir doleris'valdo pa
saulį. Prieš tas galybes len
kiasi visi.. Tai žemės dievai
čiai kuriems lygių nėra. Be 
įvairių akstinų kurie verčiu 
mus platinįi savąją, spaudą, 
imkime domėn blogosios — 
nekrikščioniškos spaudos Įsi
galėjimą. 

Neperdėjus galima tvirtin
ti, kad bent 75 nuošimčiai lie
tuvių yra katalikai, bet žymi 
ją dalis palaiko nekrikščio
niška arba tiesiog- bedieviška 
spauda. Liudaas apsireiški 
mas, kurs kalba kaip yra ne
susipratę katalikai. f 

Juk palaikydami bedieviška 
spaudą jie skriaudžia save, 
tyčiojasi iš savo tikybinių įsi
tikinimų, niekina brangiausią 
tikėjimo turtų, leidžia suodin
ti sąžinę visokiais šlamėtais, 
stiprina pikto«ios dvasios vie
špatiją. 

liui lygindama, naikina pa
grindinius soeialio gyveninio 
dėsnius. Evangelijos paskelb
tus: per teisingumų ir artimo 
meilę siekti luomų santaikos, 
šeimynos gerovės. 

Ko bereikia kad iškirtus mir 
tina, smūgį tokiai spaudai! 
Reikia susipratimo jos nere-
Hliant, nes kiekvienas centas 
prailgina jos amžių, o net ir 
liepia jai bujoti. Nemanykime( 

kad vienas,, kitas centas jai 
butų taip naudingas. Iš eentų 
susidaro šimtai ir tūkstančiai 
dolerių* Jeigu tik lietuviai ka
talikai jos nerems savo pini
gais, būtinai ji prieis bankruto 
bedugnę. 

Kuomet lietuviai s katalikai 
susipras ir griežtai pasakys: 
nei cento bedieviškai spau
dai, tuomet didžioji pasaulio 
galybė ir jos viešpatavimas, 
nešant Kristaus palaimų, žmo
nijai, bus jų valioje. Paskubin
kime tavvalaalų uoliai besi
rengdami ir palaikydami spau 
dos vajų. 

•raštį "Popolo d ' I tal ia", ku
riame jis laisvai dėsto savo 
idėjas. Italijai įsimaišras ka-
ran, Mussolini stoja kariuo
menėn ir yra sužeistas. 1919 
m. socializmo' smakas augą 
nepaprastai. Oficialių socia
listų skaičius Italijoje auga iš 
42,000 į 100,000. " A v a n t i " t 
ragų pučia, bolševikai Mask
voje delnus trina. I r atstovų 
Rūmams atsidarius, trys šim
tai šaukė: " L a i gyvuoja ka
ralius", bet šimtas aštuonias-
dešimts murmėjo: " L a i gy
vuoja Leninas" — panašiai 
kaip pastaruoju laiku yatida-
rant naująjį Anglijos parla
mentų. I r Vyriausybė paž
velgė i viską pro pirštus. 
Rugp. 20 d. 1920 m. ministe-
rių pirm. Giolitti liberalas, 
atsakė darbininkams kurie 
plevėsavo raudonu skarmalu: 
" A š esu neutralus ' \ Toks mi
ni sterio abejuf iškurnąs taip 
įdrąsino Maskvos agentus, 
kad visi miestai bematant už
sikrėtė bolševistine epidemija. 

Fašizmo istorija. 

Kuomet Valstybė ne vaidi
na savo rolės, susikuria užu 
jos bent koks orgaaizmas 
kurs painia jos vadovybę. 
Taip ir buvo su Giolitti vai-
d v • zia. 

Fašizmas vaidino savo rolę 
Italijoje nuo 1920 m. Pirmie
ji fašistai buvo karo likučiai: 
Mussolini, MPopolo d ' I ta l ia" , 
Annunzio įsikišimas, Fiume 
karo veteranai sudarė stiprių 
fašizmo užuomazgą. Kova 
prieš komunizmą buvo galuti
nas fašizmo šuolis. 

Smulkų* valstiečiai, aristo
kratija, stambioji buržuazija, 

kelia savo galvą. Pažinkime darbininkai patriotai, nepasi-
Mussolini ir jo fašizmą. » 

Mussolini. 

NAUJOJI POLITINĖ 
SROVĖ, 

Paskutinis politinio gyveni
mo laikotarpis pagimdė naują 
srovę kuri vadinama fašizmu. 
Jos vadas — Benito Mussoli
ni, dabartinis Italijos minis-
terių pirmininkas. Viso pasau
lio akys jį seka ir svarsto jo 
žygius. Fašizmo triumfas yra 
pasaulinės reikšmės. Fašizmo 
banga persimeta į kitas vals
tybes kaipo reakcija prieš 
bolševikus ir socialistu*. Kur 
įsigalėjo bolšeyistiniai — so- į 
cialistinė valdžia, ten fašizmas 

ševistinį •ežį. • / 
1921 m. rinkimai davė fa

šistams v©6 40 vietų. Jie varo 
smarkią propagandą. Automo
biliais lamko miestus, stiprkia 
savo eiles ir baudžia * i raudom 
skurius". Propagandos komi- *. 
tetus veda studentai ir šiaip* 

Nesenas, vos 39 metų, bet 
nemaž kartų apsivertęs per 
savo amžių. 

Kalvio sunūs, 21) metus pa 
lieka valsčiaus mokytoju. Ži
nomas savo laisvamanybe, 
vėliaus valžiuoja Šveicarijon 
kur redaguoja revoliucinės dva 
šios laikraštį ir už savo drą-

tenkinę karininkai, .visi gru-
l aliojasi tamsoje, ieško vado ii 
greit susiburia apie fašiznią. 
1920 m. pradžioje, pašto ir kraujo praliejimo, stumiamas 
^elžkelių valdininkai juokiasi 1 stiprios tautinės idėjos, jis 

šias mintis lieka ištremtas. Be 
Remdami bedievišką arba ' jokio turto, dirba kaip pap-

nekrikŠčionišką spauda kata
likai ardo socialų visuomenės 
ir šeimynos gyvenimą. Nes to
kia spauda pataikaudama blo
giems žmogaus palinkimams 

rastas darbininkas. 1914 m. 
Mussolini sušvelninęs savo pa
niūras redaguoja socialistinį 
laikraštį "Avan t i " . Bet par
tija jo neseka ir jis apleidžia 

iš visuomenės. Komunizmas 
m/žino ribų, kyla energinga, 
Ktaigr reakcija. I r fašizmas 
veda šokį. 

Pavyzdis. Kovo 1 d. 1921 
Florencijoje komunistai svie
dė bombą į patriotinei vaikš 
tynęs ir užmušė du asmeniu. 
Ta patį vakarą, fašistų grupė 
užpuola gelžkel iečių unijų, 
kurios vadu l>uvo bolševikas 
Spartaens Lavaąuini, ir nnsvi 
lino jam pakaušį. Tokiu būdu 
fašistai pradėjo smaugti bol-

inteligentai. Dera pastebėti 
visiems- veikėjams, kad akcija 
negema, jeigu idėjos sėkla nė
ra pirmiaus įsodinta. 

i 

Fašizmo sistema nustebino 
visus. Judėjimas auga, mies
tai viens paskui-kita glaudžia
si prie fašistų vėliavos, Mila
nas paskutinis. . Šiandien fa 
šis tai stovi Valdžios priešaky. 

Naujoji Italijos valdžia. 

Mussolini lanksčiai panaudo 
ja išmintį ir prievartą. Orasi-
na ambasadoriams kurie žada 
atsistatydinti, bet jis įveda 
savo ministerijon "liaudinin 
k u s " ir urnai pakrikdo atsto-. 
vų Rumue, Antra vertus, 
Mussolini supranta skirtumą 
tarp įsiliepsnojusių reikalą vi 
mų ir kietos realybės. 

Atžvilgiu į katalikus jis pa 
si rodė išmintingas. J o valdžia 
prieš atstovų Rūmų posėdį, 
atidavė Dievui pagarba. Iškil
iu ingofee mišiose dalyvavo ka
ralius, įninisteriai ir kiti val
dininkai. Pirmas jo oficialus 
aktas buvo grąžinti' viešonis 
įstaigoms kryižių, kurį pašali
no bolševikai. I r fašistai pa
darė iškilmingą ištikimybės 
priesaiką: Dievui ir tėvynei. 
Visa tai praveria horizontus 
ir kalba u i Mussolini, jeigu 
ne kataliką, tai bent išmintin
gą politiką. 

Užsienio politikoje Mussoli
ni rodo pavojingą nacionalis
tini apetitą. Jo ambicijos sie
kia Adriatiko, (Tessino, Tuni
so. * 

Mussolini išgelbėjo. Itatiją 
nuo komunizmo. Be didelio 

LIETUVIAI DIDŽIOJOJ 
BRITANIJOJ. 

Didžiojoj Britaaijoj lietu
viai daugiausia gyvena -«-

(šiaurinė Į). 
Britanijos dulk) , ir 
Londone, gi pirmojoj — žy-

Bri tani jos dalyse, gyvenančių 
lietuvių, bet tokių — mažas* 
skaičius. - i 

Airijoj lietuviai negyvena 
Škotijoj lietuviai yra susi

spietę daugiausia apie Glas-
go\?'o miestą, (Glasgowas tu
ri virš pusantro miliono gy
ventojų), kur yra daug ang
lių kasyklų. 

Škotijos lietuviai beveik vi
si yra angliakasiai, nors yra 
ir amatninkų, (keletas — tĮi" 
rinčių net" savo dirbtuvėles), 

.— "Britanijos Lietuvių Ka
talikų Darbininkų Są junga*" 
ir. " l i e tuv ių Komunistų Są
junga DC Britanijoje. 

Pirmoji 'Sąjunga leidžia 
savaitinį laikraštį vardu 
"Išeivių Draugas", o antroji 
— "Rankpelnį". 

tanijos lietuvių gyvenimas, su
simažinus įvairiais budais 

Abu tiedu laikraščiai paten-j jieąifi patiems, apmirė ir jie 
kiną visos D. .Britanijos lie-miai didesniam skaičiuj. 

Yra ir atskirai, kitose D. * • * * "A*ixa> i r a b u l ž e i n a 

Škotijoj — "Išeivių Drau
g a s " Oiasgowe, o "Rankpel-
n į g " _ . Belshill, (miestukas 
sale G!asgow ,o). 

Išgyvuoti, tai ir "Išeivių 
Draugas" ir "Eaakpe ln i s" 
vos teišgyvuoja. 

"Rankpelnis" remiamas iš 
Amerikos. 

D. Britanijos lietuvių, kai
po paprastų, neapsišvietusių, 
darbininkų, nusistatymas pa
žiūrų atžvilgiu nėra vienodas 
ir aiškus, bet, kadangi tik dvi 

parsikvietė ir šeimynas pas 
save. Dar žymus D. Britani
jos lietuvių skaičius išvyko į 
Ameriką. 

Tatp ir visuomeninis, ir pir
miau neperjudriausias, D. Bri-

tik klauso ką veikia lietuviai 
kitur — Amerikoj, Lietuvoj ir 
t. t , aitba visai nieko neklau
so, v 

Abelnai tarus, stoka, ir di
delė stoka, apsišvietimo bro 
liams lietuviams darbinin
kams -šioj svetimoj šaly pra
gyvenimo beieškantiems. 

Vitkauskas Leonas. fL-va). 

JUOKIUKO REZIDENCIJA, 

,sąjun«os — čia tėra, tai pa-
ka.p ta , : s U h ^ m l H t t . * ; ^ ^ i r a t r o d o > k a d < > r a 

Slmm. * • * * f i k k r i k „ i o n y s . d e n l o k r a t a i i r 

Nedidele Škotijos lietuvių komunistai, 
dalis yra įvairių dirbtuvių . j ^ ^ ^ ^ k i t u r # t a i p 

darbininkai. « ' f c S k a t i j 0 į lietuviu yra dar 
Mieste Dundee yra susispie- j i r goeiaUstų-liaudininkų ir so-

tęs lietuvių moterų bei mergi- j ̂ aiJstų-demokratų, ir kitokių, 
nų būrelis, nes tenai randasi ^ n e s a i i t t į e k įv a i r ių orgaai-
moteriškų darbininkių reika
lingos dirbtuvės. 

Londono lietuviai daugiau
siai yra įvairus amatninkai, 
tai yra atbulai kai Škotijoje. 

Dabartinių laiku siaučia be
darbė su visomis savo blogy
bėmis, visoj D. Britanijoj, ku
ri, žinoma, skaudžiai paliečia 
ir vietinius lietuvius. -

Ypač suvargę yra Škbtijos 
lietuviai, nes angliakasių yra 

išvertė nustojusią gyvybės vai 
džįą ir teisėtumo ribose sukė
lė "reakcijinę revoliuciją". 
Belieka valdyti šalį išmintin
gai ir užkirsti kelią revoliuci
jai reakcijinei. 

zaeijų lietuviai įvairių pažiū
rų yra susidėję į tiedvi virš-
miaėtas sąjungas. 

Taip vieni skaito — "Lietu
vos Ukiaiaką" arba jam pa
našų laikraštį iš Amerikos, ir 
kartu remia "Išeivių Drau
gą", kiti skaito "Socialdemo
kratą ' ' , taipogi ' ' Išeivių 
Draugą" remdami, treti skai
to ir remia abudu ir "Išeivių 
Draugą" ir "Rankpelnį", ir 

blogiausias padėjimas dabar- tam panašiau 
tini u laiku D. Britanijoj Taip yra, nes nėra įvaires-
jų algos apkapotosMr t t . YraĮn i^ o^anizacijų, o jų nėra 
net visai apverktinoj padėty dėlto, kad visais atž-vilgiai* 

IŠLAIKO ŽODĮ. 

— Ar galite man paskolinti 
dešimts dolerių? 

— Taip, jus gausite juos at
einančią savaitę. 

—Bet jųs taipat sakėt jau 
pereitą, savaitę. 

— Taigi, aš ir dabar žodžio 
nemainau, kaip pirma buvau 
sakęs taip ir atkartoju. 

TARP LAISVAMANIŲ 

— Jeigu aš su j a susituok 
eiau tai žmonių padaryčiau 
nelaimingų, sakė vienas lais
vamanis, f 

Antras atsakė: — Tamsta 
manai kad ilgai teks laimė^ 
su ja būti, o kaip tamstą at
siskirsi vėl jums bus laimė. 

esančių Škotijoj gyvenančių 
lietuvių; o % London'o lietu
viai kaipo amatui nkai dau 
giausia būdami, sulyginant 
geriau už Škotijos liet. gyvena. 

Inteligentų D. Britanijos 
lieru viai beveik visai neturi 
— yra Škotijoj bei London'c 
JK) lietuvį kunigą, o Škotijoj 

' da r ir vietinio lietuviu laik-

Kraujas, žmogaus kūne ka-i 
valanda septynias mailes per
keliauja. 

Kai-kurie medžiai Califor-
nijoj senesni kaip 3,200 me
tu. 

D. Britanijoj gyvenantieji lie
tuviai yra silpnesni už, pa-
vyadin, Amerikos lietuvius, 
nes pirmųjų tėra mažas skai
čius, o ir tie patys suvargę. 

<*eriau da r gyveno D. Bri-
tauijotf lietuviai prieš visiems 
čia atmenamą vyrų Rusijon 
išvežkna. 

Piamiau buvo daugiau lie-
raščio — "Iįeivių Draugo' tuvių vyrų D. Britanijoj, bet 
redaktorius, o daugiau visi 

paprasti, nedaugiausia apsi
švietę, darbininkai, taigi ir 
visuomeninis D. Britanijos 
lietuvių gyvenimas yra nela
bai težyraus. 

jie, ipadarius 1917 metais ka
rišką konvenciją tarp Rusijos 
ir D. Britanijos, buvo privers-,, 

— Tai aš turiu prisipažin
ti, kad a& turiu savo ydas,— 
vyras kalbėjo moteriai. 

— Taip, atsakė moteris, ir 
tu niisliji, kad tavo ydas yra 
geresnės už kitų žmonių dory
bes, f 

Mokytojas aiškino moki
niams ką daryti laike užside
gimo kur nors. Mokiniai do
miai klausė iki mokytojas 
priėjo prie šio sakinio; 

— Virš visko, sakė mokv 
tojas, jeigu jūsų drabužiai 
užsidegtų, užsilaikykite 6al 

<taį. 

Juzė. — Ar tu jau davei 
ti vykti Rusijon, jei nenorėjo, i Vincui savo galutina atsaky-
stoti D. Britanijos arinijon, o Ima! 
daug iš Rusijos vėliau dasiga- Rožė. — Dar ne, bet aš jam 

Škotijoj yra dvi draugijos vusių Lietuvon tokių vyrų1 sakiau paskutinį kartą " N e " . 

ii * 
Jonas Paukštis. 

I ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIŲ. J 
am <&:>m..£*,jm,jm.mz. •:••:«• **::*©;;:* 

1L% 

Praslinko keli mėnesiai. Staiga, kai 
netikėtas perkūno trenksmas, kai pasali li
gas grobuonio žvėries užpuolimas, — pas
klido neramus gandai apie karą su vokie-
Siais.-PaskeTbta baisioji mobilizacija... Su
aimanavo Lietuvos sodžia?, rodos aidu 
sudejavo ir šlamantieji miškiai. Raudojo 
pati su klykiančiais vaikeliais, leisdama 
šeimininką. Laužė rankas sena močiutė, 
atsisveikindama su savo šimeliu, einančiu 
pratžutin del kasžin keno tikslų. Verkė iŠ 
neritnasčk) ir duonos pehiytojai — artojė
liai, atsisveikindami su mylimąja šeima ir 
palikdami myli m uosius gimtinės laukus 
karo šmėklos globoje... 

Nuraudusi saulntė brido per ūkanote. 
Lietuvos padanga, dažnai slapstydamosi 
uz palšų,jŲ debesėliu, lyg aeinorėdama iš
duoti dangaus paslapčių. 

Anonės būriais vaikšto neįimastauja. 
sut ikę ką parvažiuojant iš šakių ar Kau

no tuoj apmeta nervingais klausimais: 
— Ar jau tikrai vaina su prūsais? Ką 

vžmonės šneka ir tt. 
— Ką čia apie tai ir klausinėti! at

sako žmogelis. 
— Xa, bet Mikalojus su prūsų keize-

riu dar giminės... 
— Et susipyko ir po giminystos! aiš

kino kaimynas. i 
— Tik jau jąigu juodu susipyko, lai 

tegu ir eitų vienudu persipešt. Kam Čia 
nekaltus žmones žudyti! Kaltino aikčio
dama Jonienė, kuri buvo išleidusi savo vy
riausiąjį sūnų mobilizuotųjų eilėsna. 

— Na, o kas nueste girdėt? Ką žmo
nės kalba f 

— Et, miestas kai bičių spiečius. Vi
si nusiminę. Niekas nieko neperka. Žmo
nės tik klega, šneka, tar iasi Valdininkai 
kraustosi į Rusiją. Žydai tik earza. Sako, 
kad jie laukią vokiečių ateinant. Girdi, 
broliai juos išliuosuosią... 

— Tai varvaliai! karščiavosi senis 
Šilinis. Ai jiems dar negera buvo. Vis! 
pasirėdę kai- ponai, dykinėja ir dar nega
na... 

— Tat, sunku suigaudyti žmonių šne-

— O karą ar nesušnekėjo! ginčijo Ši
linis. Juk jau nuo senų laikų žmonės pa
sakojo apie rusų ir vokiečių karų. 

— Jau čia ne žmonių šnekps, bet Vi
sagalio Dievo Valia ant mūsų užleido tą 
bausmę lis mūsų nuodėmes, prinunė Šili
nienė per pamokslą girdėtus žodžius. • 

— Teisybė! pritarė visi. Juk ir buvo ! 

jau žmonės patvirkę. , '.* 
— Na, o sakyk, meldžiamasis, — vėl 

kalbino važiuojantįjį Šilinis, ką-mano 
žmonės daryt, jei vokiečiai ateitų? 

'. — Ugi, ketina pas mus į girias bėgt... 
— Ot, žiūrėkit, mūsų girios Aaierikos 

pavirs! — šyptelėjo Miškunų Petras. 
— Ką jau čia ir lygintis su Meriku, 

užkirto Panovinis. Juk kad tu būtum iš
dūmęs Merikon, kai ana — 8akali»ių 
Vincas; nereiktų tau daibar kinkos dre
binti... 

— K a i p mes kvaili , kad neišleid©.n*e 
savo Jonelio į tą MerikaJ skundėsi Juo-
zkmė. 

— Ir mūsiškis dar pernai prašėsi su 
kitais, o dabar... pravirko ir kita žmo
nelė. 

. — Jųs, tai jus! Bet sakykit, ko man 
kas. Visa ko įie priplepa, teisino kaimo Į. reikėjo, kad aš vos pusantrų metų ant 

siuvėjas Trakutis. Sekminių suėjo, kai grįžau iš Obicagos. 

Lyg man te negera buvo... O dabar gal 
irgi teks kelnės padžiauti! nerimavo 
jaunavedys amerikantas. 

— Eė! ne jųs vieni tuo skundžiatės. Ir 
mįeste visi dejuoja. Bet dabar jau ne lai
kas gailėtis. Verčiau eikit džiovint sausai 
nių, apsiieškokim girioj kokį eglyną ir 
kraustykimės. • 

y — Šventa teisybėj nutarė skirstyda
miesi Ižmonės. 

Tik mums nereikėjo taip aimanuoti. 
Aną dieną gavome nuo Vincelio laišką, 
kad jam gerai pasisekė nuvykti į Ameri
ką, kur garasai tetėnas jį pristatė į pel
ningą vietą. Esąs kokiu ten "vei ter iu" . 
Pasipuošęs, girdi, baltomis pirštinaitėmis 
Kadir vasara. Čia įvairiausių vaisių ir 
g a i l i a u s i ų valgių pilna. Sienos veidro
džiais nustatytos: nė fotografijos nerei
kią trauktis, — kasdien save už dyką ma-
tąsis!.. Žodžiu, jį« gyvenąs lygiai ka ip tas 
pasakų kunigaikštis, kuriam tik gulbės 
piene trūksta. Jau ir pinigų esą kiek užsi-
diffoęs nuo vargo atsiginti. O dabar jau 
žada tik siusti, o siųsti — tik maišų tiek 
turėkit!.. 

Bet jau^nums užteko žinoti, kad jis 
sveikas išsprūdo iš karo nagų. 

, — Sn mumis jau kaip Dievas duo^. 

by tik nors vienas išliks laiminau! rami-
no mus mama... 

Ant rytojaus Paprūsėje sugriovė su
dundėjo pirmieji patrankų šūviai. Net 
langai suskambėjo. I r miškas aido spar
nais nunešė tolyn tą pragariškai baisų 
karo gandą... Šiurpuliai pakratė mus. 

Naktį keli gaisrai vakaruos žėravo... 
Kaimuose girdėjosi nepaprastas šunų 
kaukimas. Neramus žmonių balsai maišė- * 
si su išgąstingais patrankų šūviais. Žmo 
nės nemigo ir kasė žemėn ką sugriebę sa . 
vo turto.' 

Rodės, jog pasaulio pabaiga prisiar
tino. 

m. 
. ' I r šėlo karas kai aitvaras su savo vč-

sulais Lietuvos plotuose. Kur jis pasisuko 
— ten mirtis jam kelią lavonais nuklojo. 
K u r apsistojo — ten nekalto kraujo ir 
ašarų upeliai' tekėjo... Ak, turbūt, dar 
niekad mirtis tiek kryžių neišaugino, kiek 
jų pridygo Tėvynės laukuos ir kapiny
nuos. Tur but pirmą kartą Lietuvoje 
gaisrai taip bus nušvietę baisiąsias mūšių 
vietas^. , 

(Bus daugiau) 

« tfreciadil 

DrJ 
3ie: 

V«Und< 
po pietį 
•ftsaa 

fZZ 

oru 
reina 
i t a t o 
pažjst 
apžiun: 
nuo pf 

814| 
Ofise 

iki « 
Med. 

13 

I 

Ofiso 

Rez. vi 

i J DR.AI 
GYD1 

4449 
T* 

Taaod^ 
pietų ir 
olaia tik| 

DR. 
OVD1 

4431 
TeL Yi 

1—10 vi 
Nedėl lo{ 

Reaid. 
Ofiso 

Dr. 
B l t 

Valku 
Of 

VaL: II 
plet, 7-
Rea. 111 

DR, 
GTDl 

Tek 
8252 

a n t 
Valandos 
9—4 po Į 

NedJ 
Oofts 

• i 
• ( 1 

' 1 
1 
• 

,,_,,,, . „ - 1 

DrJ 
6712 SOJ 

j Valandos 
SeredomJ 

DRJ 

• 

i 

Parkelė 
S241 — 1 

Haujanae 
Priima iJ 

Tel. BooJ 
Rezldend 

Dr, 
^ 

i 

\ 

Teleft 

10901 
Vai. nuo 

Teleft 
1600 

giaur: 

VaL Nuo | 
Kaprapatl 

butų geriat 
thia? Jei 
diskusuoja, 
lsTeprapathia| 
a i m o k ė s ifetu 
prapathia p | 
peracija pi 
tinau, b«t 
Naprapathi 
gydo. CbiruJ 
piraaos opel 
ir $rečia: XJ 
sekame opi 
daug sunkei 
lattiyti ir t{ 
netfgydytaa. 



N 

Trečiadienis Gruod. t> 1922 
« SS I F i T 

DKADGŽS 
• " ' • ' M 

3 

Dr. M. Stupnicki 
3197 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 Iki 11 Iš rytoj 
po pietų K lkl 8 vak. Nedėliomis 

uždarytas. 

*"•• * * + 
t * • * -f i e^^lUM^MilIli 

l^jį 
• 

PRANEŠIMAS. 
Orisaa Dr. O. M. Cilaser pe. 

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
ssnto Ir partnerio. T U senieje 
pažįstami Ir draurai aplalkys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Olaser. 

8141 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

lkl S po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 Iki 2 po plotų. 

Telefonas Yards 887 

SAULIŲ ATSTOVO ATSI
LANKYMAS. — DUOS-

NIAI AUKOJO. 

I DR. A. L. YUŠKA * 
1900 So. Halated Str. g, b n r y s k l a u s y t o j t J . 

Tel. Ganai 2118 
o* Ofiso vai. 10 ryto iki 12 po piet. £ 

•j Tel. Lafayette 0098 g 

Sioux City, Iowa. — La'pkr. 
30, Padėkonės dienoje, mUsų 
kolonijon su prakalbomis L. 
Šaulių Sąjungos reikalais at
silankė gerb. L. Šaulių atsto
vas, dailininkas A. Žmuidžina- j 
vičius (Žemaitis). Prakalbos 
įvyko vakare, Šv. Kazimiero 
parap. svet. Paskirtame laike 
jau visi klausytojai buvo su
sirinkę. Susirinko nemažas 

publika dažnai turėjo daug 
gardaus juoko. 

Pertraukoje buvo renkamos j 
aukos L. Šauliams, kurių ne
mažai surinko. Sulyg mūsų 
kolonijos didumo, tai geriaus 
h negaliina reikalauti, o ypa-

CICBBO, HA. APŽVALGA. 

darželio-žiedeliai. 
Apsigyvenimui vietos Cte^-j 

roję dar daug IT puikios yrą. 
Savo nuosavybę laibai prieina
mai galima įsigyti. 

Darbų visokiems luomams 

Bisnieriai. 

valdžios išlaidose, sumažini-
jum išlaidų, taksų, saugos ža
lį fuo įtekmos kitų tautų, ku-
vĄ* norėta j^priaeti tai, ka« 
Amerika pt\ė*re didžia ir ga
linga. Saugo* šalies pramonę, 

kadangi yra žmonių ir be dar
bo. Ir dar kita, tai dabar dar 
tebesitęsia, parapijos bazaras 
"nedėliomis ir panedėliais'' 

Biznierrų Cicere je labai sti
prių kaip ir nėra. Dar netu
rėjo užtektinai laiko sustiprė
ti, nes miestukas dar jauaas. 

tingai dabartiniais laikais, ^ ^ k u r i e j a u p u s ė t i n a i 

Atidarydamas prakalbas 
R~ vau ,' Sf r ^ p i c u P!S««* k i e t a s kun. J. Cesna, 

4188 Archer Ave. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS!! 
GYDYTOJAS IR C7HIRUROA8 

4448 Ko. Western Aveaoe 
Telef. Lafayette 4148 

Yaapdos: 9-11 rytais, l - l pc| 
platų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
aials tiktai po platų 1 iki 5 vai 

I I 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4881 S* Ashland Ave, 
TeL Vardą B»4 

Tel. Yards 0884 
OFISO VAI*: 

S—19 • . ryt D. 1—S {r 7—9 T. T. 
Nedėliomis: nuo 19 T. ryto iki 

'1 vai. po pietų. 

Resid. tel. Vaa Burea 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A . A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų) Ligų* 

Ofisas: 8835 S, Hab-.ed St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 18 d. 
Ros. 1189 Independence BĮ v d. 

Chlcago. 

DR. S. MIKELIS J 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS fef CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8258 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
•—4 po pietų; nuo 7—9 rak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Ooflsas Ir gyvenimo vieta: jg 

nors trumpai, bet gražiai ir 
patrijotiškai kalbėjo į susirin

ki kusi us prašydamas visų už
jausti gerb. kalbėtojui, ir kas 
jauriasi tikru lietuviu ir tėvy
nainiu, kad suTyg savo išgalės 
aukotų tėvynės sargams ir 

• ginėjams nuo priešų, t. y. L. 
šauliams, kurie stovi sargyba] 
kiekvienoje valandoje. 

Pabaigus kafbėti, užėmė vie
ta kalbėti gerb. Šaulių atsto
vas, kuris kall>ėjo dviem at
vejais. Pirma kalbėjo iš L. 
šaulių istorijos, kaip jie susi
organizavo, kokiais tikslais, 
ir kų šauliai veikia del tėvy
nės labo. Taipgi kalbėjo ir a-
pie Lietuvos kariuomenę ir 
taip daug juokingų dalykėlių 
papasakojo apie lenkus, iš ko 

« — • — i — — — — — » ~ — — — ^ — — — — • 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins vis v 
akių tempimą 
kas yra priežas 

\*P" * ̂ z^\* timi skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akiu kreivos akys katerak-
to. nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius vmokyk_ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

d. Bazara taipgi beveik visi 
lietuviai gan skaitlingai lan
ko ir nemažai pinigų pralei
džia del parapijos. Taipgi vie-} 
nu sykiju visur ir daug aukoti 
yra per sunku. Bet visgi atsi

gavo biznyje supratimo turi. 
Ypač vienas, nors neseiuau-
siai čia biznį ulžsidėjo, bet su
maningai veda jį. Su žmonė-

netrutsta. Vyrai moters/ seni J rūpinsis 
ir jaunu, sau duonutės gefaįj 
ir lengvai Ciceroje gali užsi 
dirbti. Tinginiu Ciaero nelau ^ 
Ida. Bet darbštus, teisingi, g^-Jbiikonų administracijos darbo 
r: katalikai — "you aro « # .|.8<W pasekmes ir kad jai pir 
come >> Exbiblistas. 

kad darbininkai tu
rėtų darbo ir uždarbių, kels 
žemdirbystę. 

Tie dalykai parodysiu repu* 

fcuri.s baigsis tik gruodžio 1 8 ^ moU k a i p a p s i e i t i K u r 

nereikia, nesikiša. Gerus su
manymus remia. Juo yra p. N. 

į ' Bueieri^'' Cicero je yra 
gana daug, bet tik keletas pil
nai savo amatų moka. Duon
kepių apie keletas yra. Vieni rado tokių geraširdžių neina-

žai, kurie i i tėvynes meilės l^™"* k i t i b i s k u t i ' k a <i ne taip 
aukojo sulyg savo išgalės. Au-i * f e r a i d i r b f t ' * * ™ų J u e n u t ė 

gardi. NebJogai biznį varo. 

Jkm. Janukėna*, L. L. P.( " S 0 " • * * » * v i e h * s u 

bona $50.00 ir dm kuponu po t 

$2.50; 

2* 

macniaįs spiritais" — na sa-
iiunų, Cioeroje netrūksta. Ste-

P e t Pa lek i , L. L, P. boną W t i n i tie eiėerieeiai(kai-kurie) 
$o0.00 su kuponais $o.00 » 
dar pinigais vienų dolerį. 

Po $10.00: Ant. Gagelis, |"«wios" prisikaušia ir su d c 
Ant. Mikėnas ir vietinis vargo « a n f i u "niakabiUumi" moks 
ninkas S. Siuionavičius; b i r " b i r - P° « a t v e s ^"Ą 

Po $5.00: Kaz. Baranaus-J' iu<leS int i n a u J* * W » l f l n a -
j £ina ir vėl kaip bematant ki
tę nusiperka, ir'dar net tuii 
tiž ką. Toks tai bizniukas Ci-

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJfTKTAS 

6712 SO. ASHLAND AVEJTUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

8841 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Best. 8 labą. 
Priima Ligonius nuo 8-18 A. M. 

•-« r. M. 
Tel. Boulevard 7178 
Rezidencijas TeL Falrfaz 5574 

Išdirbėjiai ir 
^Importeriai ge

riausių armoni
kų visam pa-

f^saulij už žemes-
j nes kainas negu 
kitur. Katalogaj 

H^kaL 
Rašykite Angliukai. 

i 
RUATTA SERENELLI 
817 Blue Island- A»e. 

Chicago, 111. 
m 

Tel. Canal 857. Vak. Ganai 2118f 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

.vatendea: I i iki 12 rjrt#. 1 iki 
po pietų: • Iki f vakare 

ococoococoo<xxxx>ococccoooc-

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

J 
Telefonas Pullman 3385 

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

Telefonas Kcpublle 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

6iaur: vak: kampas 55 ir 
Asklasid Avcaue 

\ a l . Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapatbia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Naprapatbia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydyme būdu. Na 
prapatbia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapatbia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad " i i m n n t i n m n n i n i i 
sekame operacija ir trečioji yra "" 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydyta* 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika- | 
lauja pagelbos. 

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

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1881 So, Ashland Ave,, kaso*). 
18-tes salves 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 1S, 16 ir *7 f 
Ant viršaus Platt's vaistinyčiea 

Temyk mano parašą 

( Valandos nuo 19 ryte iki 9 vakare f 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

kas; 
y Po $2.00: klebonas kun. J. 
Česna, J. Balčiūnas, A. Bulo
tas ir St. Žie4-uolis; 

Po $1.00: A. Katinas, A. U-
selis, V. Andriunas, A. Sim-
kladas, J. Juodelis, A. Šleais, 
P. £?sna, adv. A. Tamošai
tis, Juz. Valusienė, Jur. Bu 
di-eika, V. Juozeviėius, J. Mil-
tienis, P. Kazluiiskas,' A. Dič-
petris, J. Bagt)(v-iunas, J. Rau
donis, J. Kasimas, J. Gražis, 
Ii. Strazdienė, L. Gritienė, 
Ant. Kazlauskas, J. Zabulio
nis, J. Mikėnas. 

Stambiomis aukomis su bo-
nais ir kuponais surinkta 
$176.00. 

Smulkiais $6.70. 
Išviso $182.70. 
Kaip pasirodo iš aukų sara^ 

so, tai vietos lietuviai labai 
užjaučia tėvynės Lietuvos rei
kalams ir kad yra persiėmę 
tėvynės meilė. 

Po aukų rinkimo g-erb. kal
bėtojas kalbėjo apie fdabarti-
ne Lietuvos padėtį, valdžią ir 
jos nuveiktus darbus ir Steig. 
Seinų).. Tas visiems buvo la
bai įdomu sužinoti. Jie gavo 

jeeroj neblogai eiaa, "Good 
gešeft". 

Profesionalai. 

Profesionalų Ciceroje dar 
biskutį trūksta. Gydytojų lie
tuvių tik vienas. Tai puikus 
Smogus, sąžiningas savo pro
fesijoj. J jo priežiūrą nesvei
kieji pakliuvę, neapsivils. Tai 
mūsų Ciceros lietu vys Dr. A. 
B. Dantistą Ciceroje irgi turi
me. (Žinoma, lietuvį) Jis jau 
čia yra nuo senų laikų. Prak
tikos turi visame kame, tik..... 
Na, puikus žmogus. Tik nema
lonu, kad jau daug kitatau-
eių turi progos eia lizdą krau
ti. Kame priežastis? Pagal
vok. 

Yra ėia ei-vaistininkas. Vi 
aose profesijose yra... "specia-
l i s t , \ Dabar jau kalbama kad 

Į advokatas, kaip pas mus žuio-
aelius 'paprastai kalbama u la-
j e n s " (o teisingas žmoguą). 
Jis dar daug gu'žys kol tikru 
i e "lajeriu", bet, taip sa
kant, "lojej-iu" bus. Tatgi 
Cicero gero lietuvio (ne dvo 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
ffo rsridnę. 

. Einkimų į kongresą ir sena
tą įvykiai toki, kaip buvo ti
kėtina. Demokratai laimėjo 
daugiau, negu jie laukė, bet 
mažiau, negu jie skelbė prieš 
rinkimus. Republikonai nors 
prarado daug vietų senate ir j 
kongrese, bet liko abiejose įs
taigose didžiumoje. 

Republ&onai netekę dauge
lio vietų del šių priežasčių-

Del perdidelio laimėjimo 
visoje salyje 1920 m. rinki
muose. Tai buvo nenormalis 
laimėjimas. Jau nuo tada bu
vo manoma, kad apskričių, ku
ri uoae išraiko republikonus, 
sugrįž prie savo partijos, už 
kurią jie pirmiau stovėjo. JTo-
liau* įvpublikonaiiis pakenkė 
pokarinio laiko neramumai — 
darbininkų tarpe pereitą vasa
rą, įvodiraas probibicijos, ittru-
jų muitų ir kitokių dalykų, ku 
rių daugelio da nesuprato. 

Demok ratai tvirtina, kad 
republikonai pralaimėjo del tų 
apkaltinimų kuriuos demokra
tai prieš juos pakėlė. 

RepubHkonai skelbia, kad 
jei visuomenė paliko jų di-j 
džiumą prie valdžios, tai ji 
pritarianti jų valdymo dės
niams, todėl jie jų ir laikysiąsi 
Tie dėsniai esą šie. Ekonomija 

raiausia rupi savi žmonės, sa
va Šalis. 

'Republikonus. 

m. CHARLES SEGAL 
jPvrkėiė savo ofisą po _ 

4728 SO. ASHLAND AVENUE 
v SPBOJALISTAS 
Džiovų, Moterų tr Tyra JJgtį 

Vai..- ryto nuo 10 — 12: nuo 2—6^ 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
Nedėliomis: 19 iki 1. 

Telefonas Drejsel 8880 

\Mm Gure Institute: 

i NAUJIEJI LIETUVOS 
LITAI 

PUigai 
Jau SiuaftaBM Per 

DIDYJI VAL6TIJLNI 

District Bank 
1112 Wtst 35-ts Street 

c i Chictg^. 
*^*a« Tir§ vrminoM 

DR. S. A. VEJ.ONIS 
Osteopathas, CMropratas 

Naturopataas 
Gydau Įvairias tigras, o ypatin
gai ttžaisenėjttsįas, l»e vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Anpber Av. Brighton Park 
Thcater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena-

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
NedVMdieniai* nuo 9 iki 12. 

Tel. L<af&yette 5698 
* a » • » » • » • <^>Į» •»m » • w<•>• mmwmtf «• » » 

llvos Atstovybėje. ^ ^ 

VEISUtGA PATARN AV OLV 

KAS PER MUŠ PERKA,1 

TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI 
Mainydami, p i r k t a i « 

- vsados kreipkitės pas mm 

ĮS.LFABIONASCfl, 
409 W. 85th St. Chicago. 
Tel. Elvd. 0611 ir 8774. 

TA* BUS LABAI JUM 
NAUDOS. ^ ^ ^ 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus irfl 
Parduodame Laivakortes. 

[Esam Regrietruoti Notarai Lietu-

= = : 

E k s k u r s i j a 
I T Ė V T N B 

ANT S. S. AMERIKA 
IŠPLAUKIA Graudžio 13 d. 

tiesiog iš New Yorko } Bremen, 
paskui geležinkeliu 18 Eitkūnų į f 
Kaunu. 

Nepaprasta proga tiems, kurie no 
ri linksmai Kalėdas praleisti su 
savo mylimaisiais. Norint taugiau 

žinių apie trečią 

andien. 
3-os klesos kainos 
I Bremen $103.50 
I Katinų 105.15 
I Vilnių 105.80 

A. C. Rypkevl-1 

čias ypatiAkai vis
ką pats prižiūrės. 

UNPTED STATES LINES 
45 Br*Ntd\vay New Vark 

82 State Strcit. Boston, Mass. 
110 So. Dcarbom St. Chicago, Iii. 

u. s. sHippnra BOAED 

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

m *m* mm* 
Ofisas Didmiesty j : 

39 South La SaBe Street 
a am baris 530 

Telefonas: Central 6880 

akarais 3223 6. Halsted St! 
Telefonas: Yards 4881 

, 

'% M f 

nuprasti kas dabar veikiaraajkianįį i o) aa v okato reikia. 
nmsų tėvynėje Lietuvoje. 

Jei kas patėmytii kokią 
klakiy. aukotojų sąraše, butu 
praleista vardas pavardė" ar-
h& netikrai parašyta, auka 
klaiding-a pažymėta, malonė
kite duoti man žinia. 

Jonas Zabulionis, 
s 311 College Ave. 

Sp&INGilELD, OHIO. 

Lietuvos piliečiams. 

SICAITYKITE IR PUTINKf 
1UTE "DRAUGĄ" 

Bes. Tel. Cicero 8658 
Ofiso TeL Cicero 48 

DR. J.* SHINGLMAN 
1828 So. 48 Court 

N. K. Cor. 49 Court Ir II 8tr. 
ant viršaus valstynyčToa 

J^ulyg Lietuvos įstatymo 
visi svetur gyveną Lietuvos 
piliečiai turi užsiregistruoti. 
Registravimosi laikas užsibai
gia gruodžio 22 d. 1922 m. 
Vietos lietuviai"Lietuvos pilie
čiai galite užsiregistruoti Lie
tuvos Atstovybėje, 19£5 F. St., 
W.ashington, D. C. arba pas 
L. Atstovybės įgaliotinį, J. H. j g 
Ki'iseiua^, 1248 Highiand Av. 
Spriiigfield, Ohio. Galite re
gi stmotis kiekvieną vakarą 
nuo 6 iki 9 vai. J. H. K. 

LIETUVIAI 
i M f 

AMERIKIEČIAI. 

I KALĖDOS NETOLI! 
i 
: 

Jusų giminės, ar geri pažįstami LIETUVOJE ti
kisi nuo Jusų Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 

Amerikos Lietuvių Dienraštis 

"DRAUGAS" 

Yra vienas vaLstminkas 
lia... Jis sau nieko žmogelis. 
BroL&u, laikyki $ savo vaisti
nės ir žinok kad joje tamista 

j reikalingas, e ae kur prie ko... 
ua*, neišgydomai vaistuojams. 

Kiti dalykai. 

Gražaus ir kvepiančio oro 
Ciceroje netrūksta. Cicero, tai 
sveikatos kampelis. 

Graižaus jaunamo taipat ne
trūksta. Net kaip kada sako
ma yra: Ciceros panelės ir 
berneliai, tai kaip Lietuvos 

labai tam tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
$6,00 Jis juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir 
jusų veikime jieuas praneš. f 

. Siųsk $6.00 liuo adresu: 

DRAITOAS FUBUSH1HG CO. 

2334 So, Oakley Aveaua * Chicago; į l ; 

T i n t , V„-i Bwa-«c, 
» > • » 

Net ir kūdikiai pastebi! 
ir yra taip iegva viatškai iš galvos paSa-
hutL pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

tą pleiskauc mirtinąja priešą-*-ir jusų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

[tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukas puikiais— 
pleiskanos tuojaius sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje Šiandie už (35c., arba prisiyskįto 75c. J 
pa^to še«»kleliuis tiesiai į labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
^ I 6 4 - U 4 So. 4th S t . Brookiyn, N. V. 

tTcL liandulpb 47Š8 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCiATlOJV BliPG. 
18 South La Satte Street 

B a a n 1883 
[Valandos 9 ryto iki 5 po piet v 

Naraų Tel. Hyd« Park J3tf« 

* l P. WAJTCHES 
L i v r y e r 

LIETUVIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 811-127 H. Dearborn 
Street TeL Dearborn 

i Vakarais; 10786 S. Wabaab Ava. 
Boaeland Tel PaUmaa M f t 

• mmm^mm m mm tm m m m m '»m n mm 
(tlIUIlHUtlIlIHIlIilKlIlIlI 

J S. D. LACHAWICZ 
LLET^ms OKABOBfOa 

Sasi* w. Zm-ta PI. caicago, 
Patarnauja laidotuvėse kuopi.] 

eslausia. Reikale meldžiu 
5kti, o mano darbą busite užga-
rnėdiat i - CeL Oanal 1271-
iiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimii 

I I 

j . Vv1rAW)Š 
Graborius ir Balsamaotojas 

E. SYRBVIČIA 
Automobilral visiems reikalams 

2888 W. * t « d mr. 2146 W. 
Tel. Canal 6548 TeL Canal 

y8>^8<88^^ 

J 

•zsz T= 1^mm*-

Telefonas Boulevard 4188 

Oraboriaa 
Patarnauju lai<^ 
dotuvėse H T 
tuvėae artkS 
%mm i ir 
se reikaluo; 
Kaiaos prieina-: 
8888 

3307 Auburn Ave. Chicago 
a * * 8 % * a * ^ a a * * a * * i 

Jl^V^hsrrinc Bl 
2487 U . Madfac. Street 
Telefonas Seeley 1848. 

Moko ' Siuvimo. Pattemu 
pimo. D^alKpioir bi«niui ir 
inaiRS. Vietos duodama dykai.) 
pi§4omai, Mokslas lengvais atn 
mokėjimais. tCleaos dienomis 
vakarais. Heilaaiaukit knyceMal 
Biznio.ir Naminjai kursai SXryt>« 
^« Taisyme. Kerint informe 
rašykite ar telefa»«okitė. 

SARA PATEK, pirm. 

"DRAUGO* BENDROVES SERINfNKAMS i 
<4BRAIJG0" BENDROVĖS DIREKTORIAI nutarė šiais metai* visiems savo šėrittn- I 

kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl praaotne prisiųsti savo titrus adresus, nes be to aebu& 

. '/r 

s 
5;: 
9 

1 
siunčiama. 

VALDYBA. I 
1 

'.J>.^^j>,^^Ji^>^'.^J'^'.4>^L^,^e, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • i i ^ ^ t i i ( - » - ^ ^ i W ^ ^^.'UU^^VJI. 

iTANLEY P. 
HIAŽEIKA 
LVBOMU* 

Balfeamuot^iae 
Turiu automo-

viael 
iikalaifta. 
prieinama. 

\wm 
bAve. Chicago. 
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^ • ^ ^ ^ n a puikiai . Altoriai skendo 
gyvose gėlėse. Vaikai- ėjo pa-

's i t ik t i vyskupo su procesija. 
Išpuošimui bažnyčios daug 
tr iūso "padėjo gerb. Seserys 

KOVA SU KU-KLUX 
KLANU. 

Chicagoje pakelta kova su 
K u Klux klanu. Butų gerai , 
kad j i duotų bent kokius gei
s t inus rezul ta tus . Y r a žino
ma, kad Chicagoje įvairiausių 
kovų pakeliama. Bet daž
niausia tos kovos baigiasi i'i-
asco. .Tik politikieriai daž
na i tu r i progos plačiai pasis
kelbti. 

Šiuo ka r tu kovą pr ieš Ku-
Klux klaną pakėlė alderma-
n a s Mulcaby. J i s paskelbė 
planus prašal int i iš miesto 
tarnybos visus klanistus. 

DŽIAUGIASI N A U J A I S VAft 
GONAIS. — J Ų KRIKŠTAS, 

KONCERTAS. 

Kazimierietės. 
Patvirtinta. 

* Kriminal io teismo teisėjas 
McKinley, be to, į gruodžio 
mėnesio " g r a n d j m y " nepri
ėmė klanistų. 

^Paga l aldermano plano, iš 
miesto tarybos narių bus pas
k i r tas komitetas ir tam bus 
pavesta pravest i ta rdymus 
klanistų klausime. 

Praneš ta , kad vienoj gais
rininkų stoty klanistaį nakti
mis daro susirinkimus. Mies
to tarnautojai negali prigulė
ti slaptose organizacijose. 

Brighton Parkas. — Pirma 
kar tą sekmadieny, gruodžio 3 
d. teko išgirsti didelius i r pui
kius balsus naujų vargonų 
Nek, P ra s . P . Šv. bažnyčioje. 
Malonumas neapsakomas, mel
sdamos bažnyčioje, jautiesi 
ka ip danguje. Visi parapijo-
nai gausiomisaukomis parodė 
didi pasitenkinimą naujais 
vargonais. Ištikrųjų; vienas i 
puikiausia dalykų Brighton 
P a r k e y r a visų pr i jaut imas 
g-eram darbui, i r parodymai 
geros širdies. 

SUKAKTUVES PAMINĖS. 

Dievo Apvei^dos Par. — 
Šv. Jono Evangelisto Dr-ja 
ruošiasi surengti vakarą , . pa
minėjimui d r-jos 10-ties metų 
gyvavimo. Vakaras įvyks 
sausio 1 d., pa rap . svet. 

Samdyta Alfa. 

SUSIVIENIJIMAS LIETU-
VIŲ Namų Savininkų ant Bii-
tlgeporto laikys priešmctinį susi
rinkime, gnioc|žio — Dee. 6 d. J 
vai. vak. Mildos svet. 3140 So. 
Halsted S t. Visi nariai malonėki
te laiku susirinkti. 

K. Vioas, rast. 

REGISTRACIJOS R E I K A L E . 

Ateinanti sekmadienį, gruo
džio 10 d. 7:30 vai. vak. Įvyks 
kr ikštas naujų vargonų, o mil
žiniškas koncertas, kurį rengia 
Šv. Agnietės choras, bus baž
nyčioje gruodžio 17 d. 

Valio, Brighton P a r k ! La-
bai puiku matyt visus iš vien 

įdirbančius. 
A. Z. 

PROHIBICINĖ BYLA. 

IŠ AKADEMIJOS REMĖJy 
DARBUOTŽS. 

Chicagos iVdcraliame teisme 
prasidėjo nemaža prohibicinė 
byla del prohibicijos Įstatymo 
peržengimo. 

Kaltinamųjų suole y ra : bu
vęs prohibicijos agentas Har -
old Stents , Dan., Lichterman, 
Milton Fos, vienos bankos bu
vęs vice-prezi-lentas Carl M. 
Behrens, policijos leitenantas 
James Van Natta ir P . firoe-
ninger. 

J i e kalt inami už pirkimą i:' 
pardavinėjimą degtinės. Beh
rens, sakoma, paskolinęs tam 
savo sėbrų būriui 50,000 dol. 
Už tuos pinigus nupi rk ta visas 
vagonas degtinės i r atvežta 
Chieagon. r i a prohibiciniai a-
gentai konfiskavo tą degtinę. 

SIAUČIA GERKLĖS LIGA. 

Chicagos sveikumo departa
mento raportuose pažymima, 
kad mieste i r priemiesčiuose 
platinasi gerklės liga. įTąja li
ga daugiausia serga vaikai . 
Plaučių liga irgi pl inta. 

Sveknmo komisionierius Dr. 
Bundeson tvir t ina, kad tu Ii-
gų svarbiausioji priežastis, ta i 
blogas temperatūros palaiky
mas namuose. Oras perdaug 
sausas kam barniose. Iš to i r li
gos. 

Bridgeportas . — Gruodžio 3 
d. Šv. Ju rg io par . svet. įvyko 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Pr-jos viet. skyr. 
priešmetinis susirinkimas. 

Išr inko sekančia valdvba 
V * Ir 

1923 m.: Teklė Petkienė 
pirm., Roz. Maziliauskienė — 
nut. rast., Ona Sekleckienė — 
izd. r 

Su tokia darbščia valdyba 
galima tikėtis didelio v i lk imo 

Visos moterys, merginos, 
mylinčios prakilnų darbą, esa
te kviečiamos Įstoti Į šia drau
gija ir prisidėti prie to gra
žaus darbo kurį ji dirba. 

Bridgeportietr . 

K O N F E R E N C I J A SU ANG-
LEKASIAIS . 

Chicagoje išnaujo prasidėjo 
kasyklų operatorių konferenci
j a su anglekasių organizacijos 
viršaičiais. 

Suvažiavo iš 14-os valsty
bių minkštųjų anglių kasyklų 
operatoriai. Tariamasi apie 
užmokesnį. Norima išvengti ki 
to ateinančiais metais streiko. 

NELAIMĖ. 

Nesenai vienas lietuvis per-
kraustytojas (expresmonas), 
veždamas iš kaimyniško mies-
telio rakandus i Chicaga, va-
žinodamas pro šalį kariškos 
stovyklos netyčiomis su troku 
pataikė i tr is kareivius ve
žančius keliu maža vežimuką. 
Vienas užgautųjų mirė pirm 
24 valandų po nelaimės. Bai
si nelaimė lietuviui. 

A. Girgžda. 

Kadangi Lietuvos Atstovy
bės esu paskir tas registruoti 
Lietuvos piliečius, šiuomi tu
riu garbės pranešt i Cliicagos 
lietuviams, kad reikale išpil
dymo registracijos i r pasų 
prašymų galima kreipt is į 
UNIVERSAL S T A T E BAN
KĄ, 3252 S. I IALSTED ST. 
kiekvienų dieną, apar t šven
tadieniu, nuo 9 iki 4-tos valan-
dos i r taipogi utarninko i r su-
batos vakara is iki 8-30 vai. 

Pr ie šio, sulyg naujų val
džios parėdynuj, skai tau rei
kalingu pr imint i kad : » 

1 — Registracijos la ikai 
baigiasi gruodžio 22, 1922 m. 

2 — Nuo gruodžio 15 d. pa
sų prašymus nereikės daugiau 
daryti pas Atstovybėje užsi-
registravusi notarų. Kiekvie
nas ribtaras (Notary Public) 
galės para&a paliudyti . 

3 — Liudininko i r Organi
zacijų paliudijimai y ra panai
kinami, bet reikalaujama, kad 
kiekvienas paso prašytojas pri 
statvtu atstovybei senus Ru-
sų pasus, ob-osto pasus arba 
metrikus, 

S. V. Valančius, 
3252 S. Halsted Street. 

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 
kp. svarbus, trumpas susirinki
mas įvyks ši vakarą nuo 6:45 iki 
7:30 vai. vak. šv. Antano par. 
mokyklos kambary. 

Valdyba. 

SII I I INHII I IA^ 

KALEDU 
PIRKTI 

DOVANAS I 

CHICAGIEČIAI, ATSI IMKI 
T E LAIŠKŪS. 

" Pass'ą 
Visą savaitę važinekis už i 

$1.25 

PRANEŠIMAI. 
BRID6EP0BT — L. Vyčių 16 

kp. svarbus susirinkimas įvyks ši 
vakarą, gruodžio 6 d. Sv. Jurgio 
par. svet. Valdjfba. 

VYSKTJJPAS APLANKĖ. 

Wcst Side. 
gruodžio 5 d 

Sekmadieny, 
A už ros Vartų 

par. bažnyčioje, J . M. vysku
pas E . F . Hoban suteikė Pa t 
virtinimo Sakramento, 252 as
menims. Lietuviškai pasakė 
pamokslą, kun. V. Kulikaus
ką?. Angliškai sakė pamoksią 
pa t s vyskupas. • Žmonin pri
sirinko pilna bažnyčia. Gra-
•žiai pagiedojo Aušros Var tų 
par . choras p . Saboniui vado
vaujant.*' 

Bažnyčia buvo papuošta ga-

NORTH SIDK. — L. Vyčių 5 
kp. priešmetinis susirinkimas j -
vyks ši vakarą gruodžio 6 d. S v. 
Mykolo parap. svet. 8 vai. vak. 

Visi nariai prašomi būtinai atsi
lankyti sus-man, nes bus rinkimas 
naujos valdybos 1923 m. 

O. R. Paliuliui i, rast. 

MARQUETTE PARK. — šv. 
Kazimiero Karalaičio Dr-jos prieš-
metinis susirinkimas įvyks ketver
ge, gruodžio 7 d. 7:30 vai. vak. 
paprastoj svetainėj, 2634 W. Mar-
quette Road. Daug reikalų yra 
aptarimui. Taipgi rinksime val
dvba 1923 m. 

Sus-me lapkr. 2 d. nutarėm 
naujus narius nuo 18-kos iki 45 
metų amžiaus priimti draugijon 
už $1.00 įstojimo mokesties tik 
per du susirinkimu, priešmetinia-
me ir metiniame kurs bus ketver
ge, sausio 4 d. 1923 m. • 

Nepamirškite kad draugijos su
sirinkimai [vyksta ketvergo va
karais. Rast. 

I 

Chicagos pašto (vidumiesty) 
prie Adams ir Bearborn gatvių 
randasi atėję i§ Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
khon vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Gfe-
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kario viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

503—Alijošius A. 
506—Bartasavivius Antanas 
508—Kazimierui Barancukui 
517—Bružas Kazijmera 
519—Dankas George J. 
529—Gulbin Stenley . 
537—Jakzedieus Petr 
M38—Juktonis Antaną 
539—Jataikaitc Waronika 
540—.Tankus Pauline 
541—Jonik Anįele 
544—Kanaverskis Antanas 
546—Kenzgaila Kazimiera 
552—Koutas Aleek 
553—Kozakevie Onupas 
556—Lindziue *\Vm. 
560—Martinkenp Ono 
561—Mateuis Ignatavieis 
564—Matikonis Antonas 
505—Meikauskas Jonas 
569—Molis Charles 
571—Narvid M. 
r>72—Niuniava Juza pa s 
575—Pailga John 
577—Peciulewiene Mike 
578—Pehrausku Kaezimeru 
581—Povilauckas Jozas 
584—Ragauskisi Stepani 
588—Sadauski P. 
599—Sepertis Jonas 
601—Silienc Mrs. Anie 
602—Smitas Julis 
6 0 4 — S p u d v i l a s A n t o n 

607—Tamulonis Alex 
608—Urbanoviei Joseph 
610—Valiulis George 
611—Vikiras Ignas 
613—Voitkus Jonas 
622—Zalandauskas Jonas 
623—Zilvitaitei Stefanijai 

Taupyk piningus pirkimui Kalėdinių dovanų vartojant savaiti
nį "L" pass'ą — pradedant panėdelio rytą ir baigiant ned. vak. gali 
važinėtis kaip tankiai norį, ant savaitinio permainomo pass'o. Var
tok važiuojant ir gryštant iš darbo; važiuojant bažnyčion, j par
kus, teatrą, svečiuosna. 

Ę| Kuomet pats nevartoji, gali šį pass'a paskolinti kitam. 

f Speciales Žemos kainos Vaikams 
Vaikai 7 metu amžiaus važiuojanti karty5su suaugusių 

žmogum važiuoja dykai. Vaikai suvirs 7 metų ir nepilnai 12 metų 
moką tik 3c. Vaikai suvirs 12 metų moka regulare kaina. Vaikai 
lankantieji mokyklas Chicagoj neturintieji 17 metų moka po 5c. 
perkant tikietą ant 50 važiavimų už $2.50. Šias knygutės gali
ma gauti parodant mokyklos paliudijimą. Tuščios blankos gauna
mos pas kiekvieną Eleveitorių tikietų agentą. 

I 

- Vartok Savo "L" Pasą 
• 

Chicago Elevated Railroads i 

l*lll!llilll!!!Iilllll!llllll®llll!!llllll«M 

REIKALINGAS pastovus mokyto
jas ar vargonininkas, kuris palotu 
reguliariai vesti dienjnc mokyklą, ir 
nuo A B C. angliškai. Alga gera, 
o padidinimas algos priguh'« nuo 
patifs mokytojo gabumų Ir prisįri-
Simo prie vaikij. 

Klebonas Kl'N. I. KF.LMKTJS, 
207 Adams S t , Nebark, N. J. 

*1» A. T A. 
Į 

TAD. MISEVIČIUS 
mirė gruodžio 2 d. 12:30 vai. 
po pietų. 40 metų amžiaus. A-
merikoj išgyveno 22 metu*. Pa
ėjo iš Rudžių sodžiaus Grinkiš
k i s parap. 

v 

laidotuvės |vylcs seredoj 
K-ruot l i io O &. IŠ i i i t i i l i i 4 S 5 2 Ko . 
AVood S t r. į S v. Kryžiaus baž
nyčia, o IK) pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam visus gi
minės, draugus ir paž/stanius 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: 

Gapševiėių šeimyna. 

?<^^KZZ»±-. -̂S 'mmm 

ALEDOMS 

GALI DABAR PRADĖTI 
taupyt pinif^us kitoms Kalėdoms. Atc-ik 

i l)anka šivakara i r a t i d a n k Kalėdinį 
• 

j/Taup̂ TTio Account'a, su 50c. — $1.00 ar 
. i 

$2.00 i r paskui mokėk kas savaitė por 

visą, meta. Galę metų gausi dideli čekį 

ant $25.00, $50.00 a r $100.00 su 3% nuo

šimčiu. Pradėk dabar. Yra ir ki t i skyriai, 

jeigu nori gali bent viena iš jų pasirinkti . 

Ateik šivakara, o mes išaiškinsim tau 

apie mūsų 6% Auksinu Bondsų Invest-

mentus. 
• 

Central M D T S T S C T N G Bank 
1112 West 35th Street 

Valstijos ir 
Ciearing House 

Priežiūra 
Turtas suvirs 
$7,000,000.00 

PO LAIKO PROTESTAI . ! 

Amerikos Legiono Whmet-
k a " p o s t a s " paskelbė protes
te , delko gubernatorius iš ka
lėjimo paliuosavo milionierių 
radikalą Bross Lloyd. P o lai
ko t a m d a r i r protestuoti . 

P R A N E Š I M A S . 
Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, kad aš at idariau 

geležinių įvairių daiktų krautuvę. Mano krautuvėje y ra 
visokių daiktų stiklinių, -porcelinių, alumininių, vaikams 
jvairrų mažmožių žaidimui (zabovų). Užlaikau pento, 
langams stiklų ir kitokių dalykų. Kainos labai prieinamos. 
Taigi, norėdami giminėms a r pažįstamies nupirktį dova
nų ant Kalėdų Švenčių, Tamis ta atsi lankyk į mušu krau
tuvę, o busi pilnai patenkintas . 

P. J U C E W I C Z 
6037—39 South State Street Chicago, I1L 

Pasveikinimai. 
" D r a u g o " knygyne galima gaut i labai gražaus išdir

binio su katal ikiškais paveikslais pasveikinimų Kalėdoms 
Setas — 12 kortelių kiekviena atskira i konverte i r ant 

kiekvienos vis kitoks paveikslėlis. 
Kaina viso seto $1.30 

Iman t ne visą. setą, 
Didesniųjų kaina 15c. 
Mažesniųjų kaina : '10c. 

Atvirutės Kalėdoms su lietuviškais parašais 7c. 
Paveikslėliai Kalėdoms (parsiduoda tik po 10) : 

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

The Wonder Story t inka į Kalėdų dovanas vaikams. 
Joje 8 dideli paveikslai iš Kūdikėlio Jėzaus 
gyvenimo ir 5 pusi. pasiskaitymo kaina 35c. 
"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

I IŠ IMU TONSILUS S VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

[mados pasiutus drabužius at-

tobuIiiDsiomis mokilo priemonėmis; II Troc ^ .. . ... 
i,-be peiik,, 9 K a s nonte turėti naujausios 
2,—be kranjo. M 
S,—be marinimo, 

, £ Z £ S S r ^ o J a u s s v c 1 I t a , . l . | e i k i t e P « S " M " * S i « V U i r Ul 
b fZ£t%FŠ!T%£% ^ - J i k a u k o a t u ' - si»tus ir dresses. 
[nininkų balsas tampa malonesnis , f lEsU Pl'aktikavo*? S m p t n s P P 
jvtsa sveikata geresnė. Kuriems i&-Mi ' l u ^~ 
Įimiau tonsilus, yra pilnai užganė- j i t e r b u r g e , P r a n c U Z U m o k v k l o j 
dinti. ma " * Ligonius su jvairiomis l igomi«^ 

^prijimu:— 
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 

i9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas 

**• uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS, 

[1411 So. 50Ui Ave. Cicero, m . 
ii 

ir Amerike 10 metij. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2 4 6 ^ | ' 

IU 
l\ Tel. Boulevard 1160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
cbicMto, m. II 

Dr. I. E. MAKARAS f 
Į 

Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
109O0 S. Mlcliiiran Avenue 
Telef. Pnllman S42 Ir S U 

Į ELEKTRA GYDYMAS 

i« 

_ . . — . . . +^^ A^. _ .t m m M , i I M ( l > J M _̂  
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No. 

MIRl 
PASi 
BUV( 
TORI 

Nelai] 

DU 
Vienai 
talikiš) 

V v -

raseio 
bune"" 
eliolas 
ir- netil 

Pra< 
savo 
rimi 
Miss 
Stenini 
vorsit( 
tą au 
ei a Į A 

Apie 
buque 
ar t i S( 
liūs pa| 
lio ir, 
ly apv 
jo dukj 
t rys pi 
kitiem 
išsijreJb| 

Mirei 
m vifil 
niu kat 
Papą r] 
vo apu 
riaus o 
katalike 

Visu 
vės įvyj 

SIMPi 
MII 

Kond( 
mis i 

p 

Amerikf 
Vyskupd 
kad mir 
žurnaliz 
ša didel 
sfolius 

Chicaj 
siųsta t< 

'*Siuui 
mirus (j 
mas tiki 
Bažnyoi; 

ŠVENTi 
TU 

PAW 
Romos 
nuncijus i 
ras Cerr 

Pasik.'i 
atstovai-
jog PapJ 
tikėjimą 
link legž 
bos Frai 

Toliau 
sis Tėv* 
muotas 
Franeijo, 
studijuoj 
labai | 
Franciją. 

~ Č H I C , 
matomas 
maža ati | 


