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S S K £ ™ a ArtlBLjįtĮĮM. Užtikrinta 
KAMENTįĮ. TURKAI VISAIS ŽVILGSNIAIS PASIDUODA EUROPAI 

BUS VEDAMA TEN KOVA 
PRAPLITUSIOMS LIGOMS. 

Korsekruotas Apaštalinis De
legatas- p. Afrikai. 

DUODA V 4 J 0 PROHIBICI-
JAI IR KLĄNISTAMS. 

METAI-VOL Vri 

gr. 16. —Čio-

ROMA, gr. 16. — švento
jo Tėvo Piaus XI parėdymu 
už viena nrilioną lirų Vokieti
joje nupirkta medikamentu 
(vaistų) ir pasiųsta Rusijon 
Papos šelpimo cksj>edicijai 
(misijai). iTie vaistai ten bus 
pavartoti kovai prieš siau-
čiančiaja šiltinę ir malarija. 

Pasiųstus vaistus padalins 
po Rusiją Paj>os šelpimo eks
pedicijos viršininkai, kurie 
vyriausių savo ofisą su mais
to sandeliais yra įsteigę Kra-
snodare. Gydytojas, turis 
sąryšių su Raudonuoju Kry
žium, nulydėjo vaistu trans-
portą Rusijon ir tenai gelbės 
ekspedicijai jos darbe. 

Rusijos valdžia tame darbe 
kooperuoja. Veltui geležin
keliais kaip maistą taip medi
kamentus persiimėia. I r u / 
tai visa neima muitų. 

Konsekruotas delegatas. 

Santa Maria sopra Minerva 
bažnyčioje kardinolas Van 
Rossum konsekravo Apaštali
nį Delegatą pietinei Afrikai, 
buvusį priorą Mareolinus Gi-
• • • • •. 
jisuik. 

Kardinolui Van Rossum a-
sistavo Arkivyskupas Fuina-
soni-Biondi. 

Naujas Delegatas gimęs 
Holandijoje ir priguli Domi
nikonų kongregacijai. 

Adventų pamaldos. 

Pirmosios Adventų pamal
dos Vatikane įvyko gruodžio 

LAUSANNE 
na i susirinkę Europos diplo
matai negali atsidžiaugti 
Turkijos pasiketinimu Įstoti 
Tautų Sajungou, kaip tik Ims 
pasirašyta taikos sutartis. 

Diplomatai tvirtina, kad tu
rkų įstojimas Tautų Sąjun
gai suteiks daugiau gyvumo 
ir energijos. 

Turkai visais žvilgsniais 
nusileidžia Europai. I r jei 

Turkai delegatai taikos 
konferencijoje sutinka su Eu
ropos vaistytomis kooperuoti 
visuose reikaluose. 

Tik del vieno daikto jie 
griežtai nusistatę. J ie nori, 
idant Turkija butų nepriklau
soma visoj to žodžio prasmėj. 
Idant kas svetimas nedrįstų j 
maišytis į jos vidujinius rei
kalus. Idant visos turkų te
ritorijos butų nepaliestos. 

Jsmet paša aną dieną pažy-

Stovi u i kreditu* svetimoms 
šalims. 

LENKI) PINKLĖS KLAIPĖ
DOS KLAUSIMU. 

W H I T E SULPHUR SPR
INGS, W. Va., gr. 1G. —Čia 
gubernatorių suvažiavime 
Louisiana ir Oregono guber
natorių aštriais, žodžiai de-

• į 

nuneiavo ir paįsmerkė slaptą 
Ku Klux klaija organizaciją. 

jie rodo gera norą, tai aišku,Į •• , , , , 
* .. * <"°*u»lmejo> kad kuomet bus pasira-
kad jie nori taikos. Bet to * , . .. . . . m . . . 

J | syta taikos sutartis, Turkija 
dar negana. Jie nori savo 
valstybę sueuropinti. 

Je i taip, tai šį taikos kon
ferencija galės duot geistinus 
rezultatus. Gi paskui su 
turkų pagelba galima tikėtis 
pilnos ramybės ir artimuose 
Rytuose. 

ineis Europon be baimės per 
priešakines duris ir jausis 
kaip namie. 

Taikos konferencijoj todėl 
šiandie ūpas pakilus. 

Bet kas iš senų-senovės pa
žįsta turkus, tas jų dailiais1 

žodžiais nepasitiki. 

ANGLIJA ĮSPĖJA FRANCIJĄ RUHRO KLAUSIME 
BONAR LAW PROTESTUOJA PRIEŠ 

FRANCUOS ŽYGIUS. 

LONDONAS, gr. 16. — V a 
kar trumpai buvo paduota te-

Kalhėdamas keletą kartų 
jis pažyniėjo, jog nesutinka 

legraina, kad Anglijos pro-Į su premiero Poincare nuomo-
mieras Bonar Law kalhpjo 
parlamente. J is pažymėjo, 
jog artimiausiuoju laiku rei
kia laukti Vokietijos puolimo. 
Taip šiandie yra bloga su ta 
valstybe. 

Šiandie apie premiero kal
bą prisieina (langiaus kas pa-
sakvti. 

ne, kad R ui iro plotų okupuo-
tjė hutų didžiai pavojingas 
daikfas ne vien Vokietijai, bet 
ir visai Europai. 

Paskui premieras ėmė gin
ti Vokietiją. Sakė, kad vo
kiečių markė jau šiandie turi 
menka vertę, su tokiais pini-

J gaiš j i negali atmokėti jokios 

VARSA VA, (iš Kauno 
"LaisMės")- — Ambasadorių 
konferencijoj Paryžiuj svars
tant Klaipėdos stovybą, lenkai 
pasiūlė tokį išsprendimą: 

l.vKlaipVJos teritorija pasi
lieka autonomine vienetą, ku
rios priešaky stovi franeuzų 

41 , . . - J t . B , . . tautos vyriausias komisaras, 
Abudu tvirtino* -kad ta bigo- . ,. lv\ . , , . r 

. kurs didžiųjų valstybių patvir 
teriu ir šikšnosparniu orgam- .. «~ . . , *v . . 

| . . » r . tinamas. Klaipėdos užsieniu 
zacna naciiaj yra ne vien . . . , ^ 

J •'• f•/ reikalus veda Francija. 
snnkenvliė, bet ir pavojinga. rt T - • • i 

f J d l2. įsteigiama usto taryba, 
Reikia jai pakelti kova ir ant- , . . ' . . , 

\ ~T kurios pirmininku yra vyriau 
kart sutriuškinti. • * i ' • 

šias franeuzas komisaras, gi 
Lousiana gupernat. peikė . . T^I • • i i i • 

* f ' nariais — Klaipėdos, Lenki-
prohibieija. Saki**, kad pro- . -t ;-'» ; , .• . r,, 
1 *"* ' 1 jos ir Lietuvos atstovai. Ja-
hibicija n e i k ę s dalykas. Kai- ^ VMQ n o Hfe U Q ^ M 

po toksai turi Imt jei jau ne- r „ Q [ ^ m k e U h . X e inuna Klai-
panaikintas, tai bent sušvel- ^ t e r i t o r i j o j 

nintas. jTokia prohibicinė 3 Klaipėdos uoste isteigia-
)>adėtis, kaip ir šiandie, negą- m a įį^ ^ L o n k i j o s n m i 
U ilgiau gyvuoti. ,Turi but d a i 

išnaikinti visi lig vieno saliu-! 4 K l a i p e d o s teritorija yra 
nni. I r turi but visuomenei j a l l t o n o n i i n 6 l l l l l i t o v i c n e t a 

grąžintas alus ir vynas. j 5 v i s a M t a g s u t a i s y m t t 8 v r a 

Nehraskos gubern. padavė Į ] a i k i n n S ę t a i p t o s i a s i ae^mi] 
pasiųlymą. idant šalies vy- \nietų. 
riausybė duotų kreditu sve-1 P a s a k l c n k l l ( t a į ^ i ^ ^ 
timoms šalims,' kurios turi į r ( ? a l i g p l a i i a g t ^ r e m i a v i e n a s 
pastovias valdžias. Toms5 ša- j Klaipėdos atstovas AukStulai-
liitis reikalingos ūkia mašinos | fj s 

ir kitos prekės, Toki kredi
tai padfmgjntų Amerikoje da
rbus. 

Tokios tai lenkų pinklės) 
Klaipėdos reikale. 

ANGLIJOS KATALIKAMS 
NĖRA BAIMiS 

NEGALI SUDARYTI 
KABINETO. 

Premieras Bonar Law aiš-, kontribucijos. Vokietijai 
kiai ir griežtai priešinosi 
franeuzų sumanytam žvgiui 
okupuoti Rubro plotus. Tai-
pat g>nė jis Vokietiją. Pa-

. . . T> gabaus is])ejo Franeija susi-
b d. sosto salėje. Pamaldas l \ . . 
, • ,Vi ,. . i_ 1. . laikyti su tais savo žvgiais. 
laike aimstalmis pamokslmin-! , . . . * • 

1 Nes tokiais imti sau galėtų kas, T\*'vas A'ittorio. 
Dalyvavo Papą, keletas ka

rdinolų ir keeltas pralotų. 
Kitos Alventų pamaldos bu

vo praeitą trečiadienį. Dar 
vienos ir paskutinės [vyks 
gruodžio 21 dieną. 

Studentų ištikimybė. 

Prasidėjus akademiniams 
metams Milano katalikų uni
versitete, studentai prisiuntė 
šventajam /Tėvui telegramą, 
kurioje reiškiama ištikimybė. 

J o Šventenybė patįėkojo 
studentams už išreiškiamus jų 
jausmus ir suteikė savo palai
minimą. 

Kitą telegramą to universi
teto studentai pasiuntė Itali
jos karaliui. 

reikalinga keletos metų mora
toriumas. 

Bet jei franeuzai okupuotų 
Ruhro plotus, tuomet vokie-
ėhr marikė dar labiaus pultų. 
Rezultate pati Francija turė
tų nukentėti. 

Anglijos vyriausybė, sakė 
es tokiais pati 

daug pakenkti. 
Pastarajame reikale Bonar t Bonar La\v, neprivalo į tai vi-

Law pilnai sutinka su buvu-[sa numoti ranka, arba pralei-
sio premiero Lloyd George sti tylėjimu. Bet turi isp('-
pažiuromis. Kaip buvęs pre- t i Francija prieš tuos žygius, 
mieras, taip ir šis nereiškia Francijos suplanuoti žygiai 

I B E L G R A L A S , gr. 15. 
LONDONAS, gr. 16. - An- j B l l V 0 S p r P a W s u t i k o S U ( l a . 

gltjoje atsimaiiv' valdžia. B n - ' r v t i n a u j l > k a b i n o t a v i e t o j e 

vns.oji koalicinė valdžia vi- ^tssitatydinusio. pečiaus jam 
suomet palankiai atsinešė į ''nevyksta 

P M R A S OLEKA 
Lietuvos Operos Artistas. 

Nesenai iš Lietuvos at
vyko tris iš žymiausi 
Lietuvos artistų: smuikk 
ninkas — virtuozas LsH 
kevicius, ir dainininkai-
tenoras p. Byra ir basso 
p. Oleka, kurio paveikslą 
ėionai talpiname. Kitų 
dviejų paveikslai tilps 
Mėliau. 

Tu artistų koncertas į-
vyks 2G gruodžio, ant 
Kalėdų dieną, Orchestra 
Hali. Pradedant nuo New 
Yorko jie aplankė jaU 
daug kolonijų ir visur 
turėjo didelio pasiseki
mo. Cliicagos lietuviams 
reta proga pasitaikys iš
girsti tuos. kurie Lietu
vos Operoj dalyvaudami 
Lietuvos muzikos garsą 
iškėlė taip aukštai, kad 
ne tik Europoje, bet 
Amerikoje to lietuviams1 

daugelis pavydi. Pasiilgę 
laukiame jų koncerto. 

PREZIO. HARDINGAS NORI GELBĖTI EUROPĄ 
kad ten YYASHINGTON, gr. JO. — padėtis taip bloga, 

Vakar įvyko prezidento liar-. gali kilti revoliucija 
dingo kabineto susirinkimas. 
Tartasi apie griūvančią eko
nominiai Europą. Gal buvo 
aptartas ir skolų klausimas. . "'. . 

Teciaus niekam nėra žino- Trl's ginkluoti ATrai aną va 
1 kas kalbėta kabineto sus i - ' k a r « C h i o a ^ S * * * P**™' 

PAGROBTAS ARMIJOS 
KARININKAS. 

jokios simpatijos Francijai. grūmoja Europos ramybei. 

PUSANTRO MILIONO 
ŽMONIŲ MAITINA. 

AMBASADORIUS HAR-
VEY ŠAUKIAMAS NAMO, 

TURI PUSĘ VISO PASAU
LIO AUKSO, 

Katalikų Bažnyčią. Nežinia 
tad, kaip j Bažnyčios reika
lus atsineš naujoji konserva-
tistu valdžia. , 

Konservatistų tarpe yra 
daug bįgotų. Teciaus Angli
jos katalikai neprivalo tunėti 
baimės. Yra ženklų, kad jie 
nekels kovos Bažnyčiai. Gi 
jei magintų, tai jie ir tuilėtų 
kovą. 

Iš Vatikano atšauktas Ang
lijos pasiuntinys grafas de 
Šalis, katalikas. J o vieton 
siunčiamas protestantas The-
ophilus Russell. 

Sakoma, karalius Aleksand
ras . premjerus pakvies iąs 
Protič ar Davidovič. 

PASIRAŠĖ PIRKLYBOS 
SUiTARTĮ. 

PARYŽIUS, g. 1(5. —Fran
cija su Kanada čia pasirašė 
pirklybos sutartį. 

RUSŲ ŽIBALAS 
LIETUVAI. 

BALSUOS SAUSIO 
MĖNESĮ. 

LONDONAS, »T. 16. — A-
merikos ambasadorius Angli
jai Harvey šaukiamas nauio: 
kokiam tai 
vakar patirta Suv. Valstybių 
ambasadoje. 

Ambasadorius iškeliaus 
gruodžio 23 dieną. 

Kokiais reikalais jis šau
kiamas, nesakoma. Spėjama, 
kad ar tik nebus abelnais Eu
ropos reikalais. 

WASHINGTON, gr. 16.— 
Pranešta, jog Suv. Valstybės 

"pasitarimui,"I šiandien turi beveik vieną pu
sę viso pasaulio aukso, taigi, 
arti 4 bilionus dolerių vertės. 

PARYŽIUS, g. 16. —Fran
cijos parlamentas sausio mė
nesį balsuos "VVashingtone pa
darytos nusiginklavimo sutar
ties klausimu- Buvęs premie
ras Briand stovi už sutartį. 

GUBERNATORIUS TYLI. 

ANGLIJOS PARLAMENTAS 
PASILIUOSAVO. 

AVASHINGTON, gr. 16*. — 
Amerikos Šelpimo asociacija; 
Rusijoje šiandie maitina pus
antro miiiono vaikų — prane
ša sekretorius Hoover. Mai-j LONDONAS, g. 16. -— An-
tinamųjų skaičius iki birželio glijos parlamentas pertraukė 
siekBiąs tr is milionus. sesiją iki vasario 1? dienos. 

SPRINGFIELD, 111., g. 16. 
— Nežinia dar ar gubernato-
rius Small važiuos preziden
to Hardingo žadamon šaukti 
konferencijon, kurioje bus 
aptariamas prohibicijos klau
simas. Gubernatorius apie 
tai nieko nesako, kokią jis už
imtų poziciją prohįbioijos rei
kale. 

VOKIEČIAI SOCIALISTAI 
KOVOJA SU POLICUA. 

BERLYNAS, gr. 14. — 
Wurtemberge apie 6,000 dar
bininkų, šukėje demonstraci:" 
jas. Policija įsimaišė. Kilo 
kova. Apie 15 policishj su
žeista. Nežinia kiek sužeis
ta darbininkų. Demonstra
cijos buvo keliamos prieš na
cionalistus. 

Nacionalistu mitingus ka-
riuomenė išvada*: Esslin^ene, 

islinifene ir Stuttwartė. 

KAUNAS. Rusija, steng
damosi padidinti savo ekspor
tą, pradėjo gabenti Lietuvon 
Kaukazo žibalą. Pirmoji ži
balo partija atvyko Lietuvon 
iš. Rygos viso 4 citernos. /Tą 
žibalą pardavinės Lietuvoj 
Rusų atstovybės Kaune Pre
kybos skyrius. 

ma, 
rinkime. 

Tik patirta, jog" prezidentas 
nori pagelbėti griūvančiai Eu
ropai ir turi vilties panaikin
ti ten kilusį krizį. 

Kalbama, jog prezidento 
projektą yra ir nauja Euro
pai nemaža paskola. Tos pas
kolos žymesnėji dalis turi tek
ti Vokietijai. 

Washingtone paskelbtas ša
lies vyriausybės nusistatymas 
Europos reikalais. Ameriko
niškos sąlygos Europai to
kios : 

Apie karo skolų dovanoji-
mą negali but kalbos. . Paliuosuotam iš kalėjimo 

Europa iš šiandieninio kri- milionieriui radikalui Bross 
zio gali but ištraukta tik jos; Lloyd iš AVinnetka nauja ne

be armijos kapitoną Charles 
Pike, įsisodino į taxi ir neži
nia kur išvežė. 

Kapitonas Pike čia pagar
sėjo divorsu su savo žmona/ 
Jis pastaruoju laiku taraavori 

prie S. V. marininkų ligoni
nės. 

Paskui patirta, kad jis pag
robtas šerifų iš Crovn Point, 
Ind., ir ten šiandie laikomas 
kalėjime. 

Kaltinamas už bigamiją. 

NAUJA NELAIMĖ RADI
KALUI. 

valstybėms nusiginklavus. 
Pat i Amerikos vyriausybė 

laimė. 
J is yra uždėjęs 30,000 doi. 

nuo savęs negali duoti Euro , leri-ų kaucijos už radikalą 
pos valstyliėms paskolos. ,]Taywood. Kadangi tas iš 

Amerika sutinka kooperuo- dumė Rusijon ir nemano gry-
ti prie pasaulio ekonominio j žti, tad federalis teisinas rei-
atstatvmo. > 

^Valdiškose sferose kalba-
kalauja nuo Bross Lloyd 30,-
000 dolerių. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gali 
but sniego; kaipir šilčiau; bet 
sekmadienį ir vėl šalčiau. 

•Vakar žemiausia% tempera
tūra buvo 8 laipsniai. 
'•L1 ' M 
I * I • I I I 

P I N I G Ų K U R S A S . 
• I 

Lietuvos 100 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18 
Italijos 100 lirų 5.07 
Vokietijos 100 Markių .0130 
Lenkijos 100 markių. .0057 
Šveicarijos 100 fr. 18.99 

ma, jog Vokietijos ekonominėj Dešimts dienų duota laiko. 

'i? "-"-3žiias<**----»s5g«aap*-->sa 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
MITINGAS 

Klaipėdos Klausimu 
ĮVYKSTA RYTOJ MCKNLEY PARKO SALĖJE 

WESTERN ir ARCHER AVĖS. 
PRADŽIA 2 . 0 0 POPIET. 

Tai Bus Istorinis Mitingas. Klaipėdą Nori Pa
grobti Lenkai. Mes Turime Protestuoti ir Reikalauti, 
Idant Klaipėda Butų Prijungta Lietuvai. 

Laukiamas Skaitlingas Lietuviu susirinkimas. 
Bus kalbos, grali programa. M 
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LTBTOVIŲ KATALIKŲ 
{ D I Ž N R A Š T I 8 

DRAUGAS" 
M kasdieną tiskyrna nedėldienini. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Ifet&mt |6.00 
*is&l Metą |3.00 

?exmraeratoti mokami ižk&lao. Lai-
akaituM uuo ažsirašymu dienos 

nvb Naują Metų. Norint permai-
3 adresą visada reikia prisiųsti 
Benas adresas. Pinigai geriaosia 
3ti ilperkant kraaoje ar ezprese 
[ 
toney Order" arba įdedant pini-
i i registruota laišką 

DRAUGA8" PUBL 0 0 
• v 

54 So. Oakley A ve., Chicago 
f ei Roosevelt 7791 

MOTERŲ VIEŠPATIJA. 
Antrame katalikių moterų 
ingrese Italijoje, Jo Šventy-
• Papą Pijus II, savo prakal 
ije yra pareiškęs šias min-
?, kurios privalo įeiti mote-
Į verkimo programon: 
"Šeimynos globojimas yra 
irbingas, ištikrųjų jūsų vet-
mo ratas. Šeimyna yra pir-
oji visuomenės šaknis; ji pir-
iausiai* garantuoja tautos ge-

nėra kilnesnio moterims dar- BAVARIJA ŠVEIdlASI. 
bo, kaip šeimos globa, ItaUįoš pė&auis ir Bavari-

Šeimos ryšiai įra. Prieš ją j0je |*akil6 " fa tomas" . (Tenai 
ginkluojasi vaikų baimė, fizi- vokiečių fašistų vyriausiuoju 
uė moterų baimė, dėlei moti- v a d u skaitosi HMter. Aną 
nystės skausmų; dorinė vyrų dieną iš Vokietijos r&rėjo ži- tas Narutavičius^ Telšių Je-
baimė, kurte bijosi vis labiaus nįu> ^^L Bavarijos fašistų vėi-;

 maitis. Prieš karą jis buvo 
augančių šeimynos išlaidų. kimą'remia Amerikos vokie- fap saii'nieko žmogelis. Tu-

Prieš šeimos tvirfybį kyla: čiar. Jie fiiiansuoja HittlerJ ir j į j į n l l s u s u s į dvarelį. Buvo S a r u t a v i ^ i u i telegramą į Var 
• _i?i_: i . A4.Lt ~z>±m* i . : i t i : i2u-i^. k . . . . ^;-i*.... .. •. . ftnvA tnkin tur in io: " M e s . flfif-

TELŠIĮĮ UMAfTU - LEN
KU PREZIDENTAS. 

4 
'Lenkijos prezidentu išrink 

VISIŠKAI AKLAS. 

divorsų slibinas, kurs atski 
ria susituokusius. * Divorsai 
įeina mūsų visuomenės įpro-
tin, nuodija ir žudo tautos pa-

įsteigęs Telšiuose lietuviams 
progimnaziją. Jautėsi trupu 

ragina siekti tikslo. 
Vienoje telegramoje pažymi

ma, kad Amerikos vokiečiai j č i u k a lietuviams palankus, 
kurie remia bavarus fltfifttus,' žodžiu buvo tai bent kiek su-

matą — šeimą. Šuv. Valstybė- j yra antisemitai. Jie ragina' kalbamas žmogus, nors sakėsi 
se, pavyzdin, tik tam, regis fašistus Bavarijos žydus lai- ^ y lenkas. ' 
susituokia, kad divorsą gavus, kyti įkaitais. ?Tuo būdu tik 

Šių dienų auklėjimas ne-1 Vokieti ja galės gauti reika-
kreipia domės į mergaičių lingą sau paskolą nuo tarp-
pašaukimą. Jo programa vis-Į tautinių žydų finansistų. 

Bet Štai ateina man neblo- Paslėpti telegramos Naruta-
gasT sumanymas, pirmu paž- vičius negalėtų, nes tilptų .in-; 
velgimu beprotiška bet pa- glų laikraščiuose. Lietuva nič-' Bar senovėj, bajorų gadynėj 
galvojus, labai neblogas. Įsi- nieko nenustotų. O naudos bu-; Lietuvoj, vienas ponelis pa
vaidinkime sau. ' tų nemaža. Pagalvokite apie ( siuntė savo tarną, su laiškučiu 

Susiririko fchicagoje gerokas'santykius Lenkijoje patys. pa(S kitą bajorą -— ponelį. Su-
Susirinks sekmadieny Cbi- grįžus tarnui, ponelis uiklau-

eagos lietuviai apie Klaipėdą sė: 
tartis tegul pagalvotų gal 
ir apie tai... 

Telšiškis. 

būrys žemaičių būrys ir suta 
rė mušti Lenkijos prezidentui 

ką apima, tik ne motinystę. 
Jaunos mergaitės mokomos 
knygų vedimo, stenografijos, 
civilių teisių, banlinių opera- .Įteikia iš visos šalies pragin 
cijų. Jos rengiamos į tas po
zicijas, kurios ligi nėsetiai vy-
r% buvo užimamos. Ir atpenč, 
jos nenusimano apie namų 
ruošą, apie šeimynos uždavi
nius, apie savo tiesiogines pa
reigas įžengus šeimos židiniu. 

Tokio auklėjimo pasekmės 
aiškios: jaunos mergaitės ne
nori tekėti. Jos bevelija lais-

Anot žinių, Bavarijos f ašis 
tų ideologija ir siekimai toki. 

Reikia Vokietiją apvalyti, 

vę, kaip lygiai ji gimdo blo- v $ i r nepriklausomą ofiso 
r
rbę kurios reikia vengti; ji 
*a šventykla visų religinių, 
lietinių, privačių, viešų ir po 
rinių dorybių. 
" K a d Dievas jumis lydėti}, 
ad jis jums suteiktų reika-
ngos energijos, jūsų darbuo-
#i kilnumo ir pasišventimo, 

I orios tikslas taip aukštas. 
Mmyna yra jūsų kovos lau 

£s, moterys, jaunos mergai-
Į, moksleivės, studentės. 

I (otinos, seserys, žmonos, duk-
)rys, šeimyna yra jūsų Vieš-
itija, ir čia jųs esate tikro-
os karalaitės. /Tesaugo Die-
is, kad nei viena moteris 
?pasiduotų pagundai išsiža-

darbą. Ir jeigu, vsavo gražiau
sius metus" išaikvojusios, jos 
biitinka įkurti šeimyną, naujo 
luomo pareigos jai išrodo ne
pakeliamos. 

Italų katalikės moterys su
prato savo rolės didybę ir pa
sistengs ją garbingai atlikti. 

ti žydus ir svetimšalius. Pra
gaišus žydams, pragaiŠ Vo
kietijoje socializmas ir radi
kalizmas. 

Reikia Vokietiją paliuosuoti 
nuo žydiškos — materialis
tinės epidemijos. Re*kip kovo
ti ne vien su šiandienine su
žydėjusia Vokietijos respubli
ka, bet ir su buvusio kaize 
rio monarchija. Nes vienUr ir 
kitur dominuoja žydai. 

Kiekviena' tauta, kuri nori 
užlaikyti savo skaistumą,, pri
valo kovoti su žydais. Kitaip 
gi tautas laukia žlugimas. 

|jCad Bavarijos fašistų nusi
statymas turi pagrindo, nega
lima abejoti. Bet lygiai nega-

Kaip jų kongreso nutarimai l i m * b u t * pritarti jų kovai su 
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rodo, jos rižtasi šviesti ir kel
ti savo sesutes, ar tai kaimo 
gyvenimą remdamos, ar tai 
burdamoB jas į draugijas, ai
tai skleisdamos tas mintis ku
rios liepia būti geromis mo
terimis ir drąsiomis seimo* 
gynėjomis. 

Lietuvių Moterų Sąjungai 

žydais, kuriuos jie skaito iš 
naudotojais, jeigu kovos prie
monės virstų represijomis ii 
skriauda tautinėms mažu
moms. Kova neprivalo būti 
su žydais, bet su jų taktikos 
kenksmingais tautai apsireiš
kimais. 

į t i tos aukštybės, taip giliai j butų pravartu pasvarstyti sa-
*i jūsų prigimtimi sutapusios, 
įekiant išsvajotų ribų ir tuš-
ų triumfų." 
ftv. Tėvo prakalbos žodižiai 

M iro Į skaudamąją visuome-
i vietą ir šaukiasi motern 

vo susirinkimuose Italijos 
moterų nutarimus ir taikinti 
juos mūsų gyvenimui 

KRIKŠČIONYS LAIMĖJO. 

Taupi. 

Dabar jis tapo "big fish", 
lenkų galva, prezidentas. Tie
sa, endekai jam "sostą" už
imant, sukėlė net kruvinas 
riaušes. Bet visgi' jis prezi
dentas. 

Kodėl endekai pyksta ant p. 
Nanitovič? Ne gi del jo, kad 
jis žemaitis! Juk lenkai, na
bagėliai, senai lietuviškuoju 
protu gyvena. Jau bus 300 
metų ir iki šiai dienai jiems 
vis lietuviškos galvos vado
vauja kurios mums netinka. 
Jie džiaugiasi gavę lietuvišką 
kopustgalvį, nes dėlto jie taip 
ir susmuko, kad-jų permaža 
turi. 

Riaušes endekai pakėlė dėl
to, kad Narutavičių išrinko 
Lenkijos prezidentu ne len
kai, bet žydai, baltgudžiai, 
vokiečiai, rusai, ukrainiečiai, 
čekai, žodžiu tos mažumos, 
kurias Lenkija, pasmaugusi, 
prarijo. Pyksta panovie, bet 
už neteisybes ir svetimas 
skriaudas jiems jau bausmė 
atėjo: valdo juos svetimųjų 
pastatytas žmogus. Nabagai 
panovie, bet dar bus blogiau: 
valdys juos žydas, pamatysit. 
Lenkų aklieji patriotai, mylin
tieji savo Tėvynę, daugiau 
negit teisybę, ims dabar ant 
Narutavičiaus kalnus versti. 
Bus jis kaltas ir už tai, kad 

Socialistai šukavo, didžia- jį svetimieji pastatė; ir ufc tai, 
vosi laimėję rinkimuose į Sei-, kad jis ciciliku yra trupučiu--
mą. Veltui. Soc. liaudininkai! H pakvies ; ir Už tai, kad jis 
tik ant valstiečių sąjungos Žemaičiuose gyvendamas, per 
kupros išnešti Seiman. Soc; ua«o juddymę buvo lietu-
liaud. ir valst. sąjunga šiuose į viams palankus; ir ui dauge-

šuvą tokio turinio: "Mes, gir 
di, žemaičiai, Tamistos kai
mynai, Amerikos piliečiai, at 
stovaujantieji tiek ir tiek tūk
stančių žmonių sveikinam ir 
linkime pasisekimo Lenkijai 
vadovauti. Džiaugiamės, kad 
mums žinomas anais laikais 
lietuvių prietelius ima lenkus 
valdyti. Pasisekimo širdingai 
linkėdami, nurodome, kad tol 
Lenkijai nesiseks, kol ji tei
sybės nepildys, kol' neatiduos 
Lietuvai kas pridera, Vilniaus. 
Vesk lenkus pr ie teisybės i r 

KAM TIKĖTI? 

Robert Hercod, Tarptauti
nio Blaivybės Biuro vedėjas, 
skelbia, kad Suv. Valstybių 
prohibicija davė gerų pasek
mių. Tuotarpu "Prudential 
Life Insurance" tvirtina, kad 
dar nei vienais metais mirtin
gumo skaičius Suv. Valst. ne
buvo taip augštas, kaip 1921. 
Ir tikėk tu žmogus nors vie
nam, kuomet susitinka dvi 

laimės. O jei neklausys, buk s a u priešingos nuomonės. Mes 
-Tamista, kurs iš tėvų Lietuvos I daugiaus vertiname apdraudi- j m e t ų 

— Na ką, ar padavei laiške
lį anam ponui? 

— l'aip, taip, atsakė tarnai, 
bet kad anas ponas yra visiš
kai aklas. 

— Kaip tai, aklas! 
— Taip, pone, jis visai ne-

primato. Jis net du kartu pa
klausė manęs, kur mano ke
purė, o ,aš ją visą laiką ant 
galvos užsidėjęs laikiau. Iš-
tiesų, pone, jįs tikrai nepri-
mato. 

Žinoma. 

Kiek Tamistai, panele, 

esi pilietis, buk atkeršytoji! 
už Lietuvos skriaudas, ant
ruoju Konrad Vallenrodu',. 

Taip ar panašiai! 

mo kompanijos sausas ir šal-i Jaunų panelių tokių da
tas skaitlines, negu dažnai hM nerjridera klausti. f 
įkaitintas blaivybės apaštalų — Aš jaunų panelių tokių 
vaizduotes. dalykų ir neklausiu. 
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AR PASIRINKOT BANKĄ? 
Dabar geriausias laikas, kad nesugadinus nuošimčių § 
perkelti lietuviams savo pinigus iš svetimtaučių ban-
kų į grynai LIETUVIŲ 

UNIVERSAL STATE BANK 
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ VALSTUINE BANKĄ AMERIKOJE 

Priduokite mums bile kokio-Banko knygele, mes patįs perkelsim Tamstų 
pinigus su nuošimčiais į Lietuviu Banką, be jokiu iškaščiy. 

DOLERIS PADĖTAS j BANKĄ KiSENIUJE SKYLES NEPADARYS 

BANKO 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS 

$290,000.00 
_ tURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

MŪŠŲ KALĖDINIS TAUPYMO KLIUBAS 
Yra parankiausis vaikams ir suaugu šiems. ĮSTOKITE! 

PER ŠI BANKĄ GERIAUSIAI SIŲSTI PINIGUS LIETUVON 

% 

r* 
i* 

— "Del Dievo meilės, kiek' rinkimuose gavo 3,000 balsų lį dalykų, kurie jam i i nesi-
bdbant pageibon sužeistam'tu pinigų išleidi. Ir kam tau mažiau negu renkant į St. sapnavo. Piausis savo tarpe 
Jnogui, šeimynai, visuomenei,, roikėjo net trijų aprėdų da- Soima. Geras ženklas. Katali 
šiitai. 
* Husų audringais laikais, 

bar.?" kų visuomenė pradeda prp-
— "fTaigi aš pinigų nelei- tinties, bet vistik daug socia-

panovie. O aš pasakyčiau 
jiems: "na zdrovie". Kol jie 
į protą; neateis ir mums Vii-

STATE BANK r 

moinet įvairios jėgos susitarė džiu. Aš tuos aprėdus juk į listų pateko Seiman, katalikų, niaus neatiduos, arba sau vi 
šardyti šeimynos židinį, regis skolą paėmiau". | balsais. siškai sprando nenusisuks. 

3252 So. Halsted St, Chicągo, Iii. 
/ | V ^ 
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1 Jonas Paukštis. 

, ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU. 

J (Tąsa.) 
I — O už tai, a§ tik tau dėkingas. 
Tu mane'atvertei!.. 
5 — l įms ta juokies iš manęs! — kal
bėjo visai sumišęs Šakalinis, 
i — Tikra teisybė! — patvirtino ir 
yatį ragindama prie pietų. 

i, Ar aš sukvaiŠau ar kų?!.. 
— Tuojaus visa paaiškės. Ir pra-

Aėjb pasakotis, kaip jis smarkiai su-
teist^is atsipeikėjo. Pinigų vp̂ s keli dole-
iai teliko gydytojui pakviesti. Ruošėsi 

|iirti. Laiko Buvo daug. Jis pradėjo 
,ili&u mastyti. Ir taip varginga nur
is Jam stojo prieš akis baisiausiose spal-
ose. "Ką rasiu numiręs?" vis labiau 
.varšino jo galvą taš grasusis kliausi-
aaa. Sąžinė pradėjo išmėtinėti visas pra-
itfes suktybes, padarytas skriaudas. 
— Tada prisiminiau — pasakojo to-

tau šeimininkas, — jog ir tave tik aš 
nisiu iš doros kelio išvedęs. Juk kas, 
akyduv»w, dabar jį galėjo nubausti — 
ollcija nesugavo... Bedievybė man neda-

patenkinančio atsakymo. Visos abe

jonės iš naujo sukilo. Ir tik dabar aš 
jJasinLa-čiau ka ip lengvai aš pas i t raukiau 
Uuo tikėjimo, kaip greitai įtikėjai! £uvt> 
džiotojų liežuviams. Dar labiau aš fauš-
tebau išgirdęs, kad vienas gerai pažįs
tamas netikėlis... Juk ir pats turbūt pa
žinojai advokatą Lukaitį! Nesenai mirė.. 
priimdamas Šv. Komunijų!.. 

— Negalimas daiktas! — sūšūfeb 
Vincas. 

— (Sreitai galėsi pats įsitikinti. Nu
sivešiu paskui į jo namus... fToks atsi
vertimas į mane padarė nepaprasto įs-

Šiandien jau aš nieko nesupran- pudžio. Juk jis mokytas, o aš tik nesą
moningų plepalų buvau prisiklausęs. 
Laiko turėjau net perdaug kad Hm-eiau 
pagalvoti. Mirties Šmėkla mane banguiD 
ir man reikėjo ryžtis, feet ir pragaras tiir 
but nesnaudė. Manyje susikovė abėjonii} 
bangos... -

— Kaktį ai* net bijodavau viena pas 
jį būti, kai jis imdavo lovoj blaškytis, 
dejuoti!.. — pertarė pati. v 

— Aa tai dar prisikentėjau į. Sa
kiau jau nė pragare taip baisu nebūtų.. 

— Ak ir as tai nėšykį jaučiau... 
— Bet ką Dievas myli — tam ir 

kryželį duoda! — kalbėjo toliau Giri
nis. Draugai apleido... Visas savo kiiygais 
liepiau sudegint — taip aš jų nekenčiau. 
Aš neiškenčiau ir šaukiausi kunigo! Pa
ti drauste draudė. Manė kad aš grote 

nustojau. Bet pasakius, kad aš nė ne- ! kurie mane suvedžiojo. Dovanok ir tu 
manau išpažinties eiti — sutiko. Ir aš nė
jau. Kunigas man nė nesipiršo, j i s tik 

• * 

retkarčiais papasakodavo apie tai ko
kių ligonių jis yra matęs, tiamino pagi
jimu. Atnešdavo vaistų. Ir nedaug tekal-
bėjo apie tikybų. Aš paprašiau, ar jis 
ihaii negalėtų ką papasakoti apie atsi-

4 

vertelius. Ir jis man kalbėdavo apie garsų
jį fransų politiką Brunetier'ą, kurį suža
vėjo tikinčiųjų susiklausymas. Sakė kaip 
Huysmans'ą patraukė prie katalikų tikė
jimo gražios apeigos, garsųjį fransų ra
šytoją Bourget'ą — nesimainantis Baž
nyčios mokslas. Priminė, jog dar nesenai 
Italijoje atsivertęs koks tai Rašytojas be
dievis, kuris atitaisydamas praeities 
klaidas parašė "Kristaus istoriją," ku
ri fcfeitu laiku prasiplatino iki 40,000 eg
zempliorių! feet man labiausiai patiko 
rašytojaus Corjrjee atsivėrtirhas. Jį įti
kino toji pagtooda, kokią garsiai telkia 
tikėjimas visiems prisr&ustiems ir ap
leistiems ligoniams... Aš skaičiau ir 
daug galvojau. Užsiminiau aį>ie išpažintį. 

— Jeigu ji nieko nepadėtų, tai bent 
nė kiek nepakenktų!., atsakė kunigas. Ir 
taip pusę mėtų sunkiai riasirgęs aš vi
siškai atsiverčiau. Gresiančioj! mirtis ma
ne suartino su Dievu. Ic f̂eo aš neišmokau 
iš knygų — tai man išaiškino lovon par
bloškusi- liga. Jau atlfeid.HU aš visiėkte, 

man, kad aš tave privedžiau prie tokic 
baisenybių savo suvedžiojimais ir sukty
bėmis!.. — baigė savo išpažintį susi
graudinęs Girinis ir puolė prieš jį ant 
kelių.. 

Vincą lyg stabas ištiko. Nežinojo 
nė kas su juo darosi. Galva jam susvaigo 
ir jis be sąmonės griuvo į sofą. 

Kada jis atgijo, jis pirmiausiai' pa
matė rūpestingą Girinio žvilgsnį. 

— tėveli, atleisk man, nes aš neži
nojau ką darąs! — šnabždėjo Vincas. 

— Taip, bet jau aš vėl įgijau tų patį 
tikėjimą.... Aš nekenčiu tų pinigų... 

— Ir man jų, ne reik! — spyriavosi Gi
rinis. Aš irgi noriu atsiteist bent vienam... 
Juk a£ tau bivtf&u nutraukęs algą... 

— Jau tamgfa man daugiau davei! — 
kalbėjo susigraudinęs Vincas. 

— Žinai ką, kad jau taip mudviem 
abiem parupo išlyginti savo kaltes^ — 
štai ką rriės padarykim. Dabar kaip tik 
eina aukų rinkimas Lietuvos katalikų rei
kalams. Pa vedam tuos visus 10 tūkstan
čių savo tautiečių apšvietai. Tegu bent 

Nesirūpink apie tai. ""Tau reikia keliems jų neleistume taip blaškytis į šal 
tojo netikėjimo pinkles įkliuvus. 

— Ne! —"užprotestavo Vincas. Aš 
jiems pavesiu netik visą turtą, bet ir visą 
savo gyvenimą] —- Sušuko Vincas. Ir žo
dį išlaikė. 

Drąsiau kilnojos jo krūtinė kilniu 
vilčių kupina. flMrti pasirįžimai kilo gal
voje. Linksmas jis sugrįžo Piety Ameri
kon. Tuoj pardavė savo sankrovą už 150 
tūkstančių dolerių. 56 tūkstančių draug su 
Giriniais tuojaus išdalino įvairiems tautie
čių kultūros reikalams. Dalino po kelis 
šimtus dolerių ir siųsdami net nepasira
šydavo savo pavardės, kad "bereikalin
gos garbės'' nesusilaukus. Arba tik trurn-

l pai pasivadindavo "trijų atsivertėlių au-
Vkfc". Girinienė tik džiūgavo... 
\ fBiis (l:m*r;«,,\ 

dabar gerai atilsėti. 
Kada Vincas po dviejų savaičių $a 

kilo iš lovos, jis jau nenorėjo mirt. Jfe, 
jis dabar troško gyventi, gyvėiiti L Nu
plauti savo kruvinas rankas, atsiteisti su 
Giriniais ir... su Dievu! Jis buvo kata
likas!.. Giriniai džiaugėsi. 

Jis dabar pasipasakojo apie savo 
vargus ir turtą. Jis dabai- norėjo, kad Gi
riniai atsiimtų visus tuos "kraujo pini
gus", kuriuos jiš buvo iš jų išplėšęs ir ką 
buvo pelnęs. 

— Ne, aš nieko nepriimsiu — teisino
si Girinis. Nes tuos pinigus aš kaip tik 
buvau neteisingai iš žmonių išplėšęs. Te
bus jie tau lyg menkas atlyginimas už 
sunaikinimą tavo karšto tikėjimo... Juk 
tai buvo didesnis turtas, ar ne taip?.. 
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ED 4 Ų D O V A 
PIRKITE DOVANAS. KURIOS PASILIEKA NAUDINGOS IR GRAŽIOS PER IŠTISUS METUS. 
KELETAS SUGESTIJŲ, KAS TINKA DOVANOMS DEL MERGINU—MOTERŲ: 
Gintariniai arba Perliniai Karoliai, Breisletinis laikrodėlis, Toįlct sėtas, Perfnmos, Auksinis žiedas, anskariai, 
Klektrikinis prosas. Rašoma auksinr plunksna. Sidabriniai šaukštai, šakutės ir tt. Painų knypra, gražios laikams 
popieros. 

DEL VYRŲ DOVANOMS: 
Fontanuos rašomos plunksnos, Sidabruotas arba auksuotas paišelis, Kliperis plaukams kilpti, Auksins špilkutės 
ir guukfti, Skustuvai visokios rūšies, Pustai visokios njšies, Lietuviškos knygos ir atviVutės, 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIOSE KALBASĘ REKORDU. 
Cia paduodame surašą lietuviškų rekordų, kurių apsčiai turime. 

LIETUVIŠKI REKORDAI, DAINOS, MONOUOGAI, 
DIALOGAI IR MUZIKA ŠOKIAI. ANT ABIEJŲ PUSIŲ 

PO 75 CENTUS KIEKVIENAS 

DĖLEI LIETUVOS PILIE
TYBĖS 

ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ. 

GRAFANOLA A-2 
Su 6 rekordais verčios $34.50 
Dabar parduodam už $25.00 

GRAFANOLA su 3 springsais, 
vienu užsukimu išgroja 6 rekor 
dus, verta $60.00, 
Dabar parduodam už $45.00 

GRAŽUS PHONOGRAFAS, 10 
metu gvarantuotas, su 3 dubel-
tavom springsom, vertas 

$125.00 

Dabar parduodam už $59.00 

AUKŠTOS RŪŠIES PHONOG
RAFAS kaip ant paveikslo, ver 

tas $145.00, su 2 dubeltavom 
springsom, dabar už $89.00 

K 
ELGINO 17 AKMENŲ LAIKR
ODĖLIS 25 metu auksuotas, 
vertas $35.00, dabar parduo
dam už $25.00 

Didelis pasirinkimas auksinių 

laikrodėliu 14 karato, ir 18 ka 

rato balto aukso. 

26 šmotu Rodgers sidabruoti, gvarantuoti 35 me
ru, vertas $20.00, už $12.50 

Merginu ir Ponių laikrodėlis kaip ant pa 
veikslo, tinkanti Kalėdy dovana, kaina 
nuo $7.50 iki $90.00, didelis pasirinki
mas. 

Perliniai karoliai, kaip ant paveikslėlio, 24 colių il
gi, gvarantuoti 50 metų, verti $25.00, specialė kai
na uz $12.50 

Auksinės fontaninės plunksnos ir paišeliai, kaina nuo 
50c iki $33.00, apstus pasirinkimas. 

1248 Velnias ne boba, monoliogas a n t abiejų pusių. • 
2225 Einu per dvarelį I r .Gai la tėvynės, Marsas. 
2 343 Ant vienos gaivos, monologas ir žuvų margas, orkestrą. 
2356 Lietuva tėvynė mūsų ir Tykiai nemunėlis teka, dainuoja M. 

Pet rauskas . 
2357 Birute ir k u r banguoja nemunėlis, dainuoja M. Petrauskas. 
2397 Klumpakoj is ir Kokle tka polka, orkestrą. 
2581 Gražioji polka ir Pavasario rytas polka, orkestrą. 
2706 žemaičių polka ir Gudri mazurka, orkestrą. 
3188 Ant ka lno karkla i siūbavo ir Pasisėjau žalia rūtą, choras dainuoja. 
3191 Ant marhį krantelio ir Saulutė tekėjo, dainuoja J. Oižauskas. 
3242 Ožefis ir Mes padainuosim,' choras dainuoja. 
3625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva, dainuoja M. Karužiutė. 
3796 Bernužėlį ijesvolok ir Eisiu mamai pasakysiu, dainuoja M. 

Pet rauskas . gj fffcrtf 
3840 Ant kalno kark la i siūbavo ir šia nakte*ę, dainuoja M. Petrauskas . 
3886 Kuku valcas Ir šienapjūtės iškilmės, armonikų duetas. 
3905 Ant' tėvtelio dvaro ir Nesigraudlng mergužėle, choras. 
4099 Jaunystės atsiminimai ir Referatas apie nosis, monoliogas. 
4237 Jonas šmikis i r Maušiaus kelionės, dialogas. 
4272 Spragilų daina i r Strazdelis, dainuoja M. Petrauskas-
4273 Padainuosiu gras ia daina ir Našlys, dainuoja J . l iut^nas. 
4415 Piemenėlis mažaa vargdienėlis ir Pavasary j , dainuoja M. Pet raus-

4 474 Mielaširdystė ir Va* vertMa^ laužo, dainuoja M. Petrauskas . 
4475 Girtuoklio metavoinės ir Pasakos ir stebuklai, dialogas. 
4646 Naujas kareivis i r Dainininkas pas profesoriii, dialogas. 
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos, dialogas. 
4795 Liūdnas gyvenimas ir Viešbutyje, dialogas. 
4796 Nedėlios ryta polka ir Del jaunimo polka, orkjestra. 
4914 Linksma diena apta»rėjom ir Puikina ant kelių, gieda J. Butėnas. 
7025 Plauke žąselė per nemunėlį ir Noriu miego, dainuoja J. Butėnas 
7256 Gul šiandiena jau an t šieno ir Jėzau mažiausias, gieda J. Butėnas. 
7303 č'ekiški Šokiai, groja f'ekų orkestrą. 
7 394 Du broliukai kunigjal ir Per tamsia naktele, dainuoja vyrų 

kvartetas. 
7395 Kas bus be degtinės ir Dykai niekas nieveža, dialogas. 
7478 Vos tik mėnulis i r Gegužinė daina, vyrų kvartetas. 
7602 Plaukia sau laivelis ir aš jsivilkčiau čigono ruban, duotas 2 

merginu. 
7603 Ka močiutė padarei ir Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis, 

duetas 2 merginų. 
Užsisakant brnt 6 rekordus, prisiuntimo lėšas mes apmokame į 

bile miestą Suvienytose Valstijose. 

' 

• 

VOLIALIAI DEL "PLAYER PIANO" LIETUVIŠKA 
MUZIKA. 

No. Su žodžiais: Kaina 

1 Ak myliu tavo $1.00 
2 E r a mano brangi 1.00 
3 Meilė 1.00 
4 Pamylėjau vaka r 1.00 

26 Nesigraudink mergužėlė. 
Eisiu per Dvareli 1.00 

27 Lietuvos Himnas 1.00 
28, Jojau dieną, jojau naktį 1.00 
29 Pasisėjau žalių Rūtų . . , . . 1.00 
30 Noriu miego, (Pe t rausko) L00 
31 Oi, Oi, Oi 1.00 
32 Šaltyšius 1.00 
33 Oi tu Rūta, Rū ta 1.00 
37 Ko Liūdit Sveteliai 1.00 
38 Vai aš pakir.ščidu . . . : . . 1.00 
39 Ne . del tavęs aš mergelė 1.00 
40 Saulelė Raudona 1.00 
41 Dovanojo, (Pe t rausko- 1.00 
42 Lopšinė, (.Šimkaus- . . . . 1.00 
43 Vyčiui Himnas '. 1.00 
44 Skyniau skynimėlį . ...„ 1.00 
4 5 Plaukė sau Laivelis . . 1.00 
46 Siu Nakcialy, (Pe t rausko) 1.00 
47 l 'ž šilingėlį, (Pe t rausko) 1.00 
48 Siuntė mane Motinėlė 1.00 
5 3 Lietuva,- Maršas 1.00 
54 Per Sibj. jojau 1.00 
55 Pas darželį, t rys mergelės 1.00 
56 Gana broliai mums miegoti 1.00 
57 Vai. kalba žada 1.00 
58 Oi Lietuva numylėta . . . . 1.25 
59 Suskintas Kvietkelis 1.00 
60 Laiškas pas tėvelį 1.00 
61 Kas anan darbo 1.25 

62 Kas nuramins man širdelę 1.00 
63 Sudiev gimtinė 1.25' 
84 Ksu an t šio svieto 1.00 

LITU VISKI ŠOKIAI 

"» Lietuviška Muzika $1.00 
• . • • 

6 Klumpakojis ir Takeltojis .75 
7 žirgelis 1 75 
8 Aguonėlė. Mazurka 75 
9 Vengierka 75 

10 Suktinis ir Rūtų darželis . . .75 
11 Noriumiego ir flyfclinis . . .60 
12 Varpelis, Valcas 70 
13 Kokietka, Polka 70 
14 Dėdukas, Polka 70 
15 Noriu mieo, saldaus miego .70 
16 Vamzdelis 70 
17 Ant bangi;, Valcas 70 
18 Mėlynas Dunojus, Valcas .70 
19 Po dvigalviu Ereliu, Maršas .70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.70 

.60 

.60 

.75 

.75 

20 Barbora, Polka 
21 Svieto pabaiga 
22 Vėjo vestuvės, Valcas 
23 Dunajaus Bangos, Valcas 

' • 24 Ispanų šokis 
25 Krakoviakas . . . 
34 čigonėlė. Polka 
33 Sudiev, Mazurka 
36 Dėdienė, Polka 
49 Linksmas Kaimietis 
50 Pas D'EJspagne, Valcas 
51 šalo sodo, Valcas 

• • • • 

. . . . . . 

52 
65 

i 

75 y 
.75 
.75 

tSulyg naujų valdžios parė
dymų, po gruodžio 15 d. 1922 
m., Lietuvos Respublikos už
sienio pasai bus išduodami tik
tai tiems, kurie prisius Atsto-
vybei kartu su paso prašymu 
originalius dokumentus įro
dančius Lietuvos pilietybe: 
kaip tai gimimo, ar jungtuvių 
metrikus, senus Rusų ar Ob-
Osto pasus, rusų laikų sąrašų 
knygas, ir tt. Registracijos 
laikas baigsis gruodžio 22 d., 
1922 m. ir tiem, kurie neturi 
ant rankų minėtų dokumentų, 
jau bus vargei gdlima laiku 
gauti iš Lietuvos minėtus^ do
kumentus. Todėl, Atstovybė 
šiuomi skelbia, kad neturintie
ji ir iki gruodžio 22 d. š. m. 
negalinti gauti Lietuvos pilie
tybę įrodančių dokumentų, ga 
Ii užvesti prieš gruodžio 22 d. 
19i22 m. "Įsiregistravimo By
lą " prisiųsdami Atstovybėn 
paso prašymą be reikalaujamų 
dokumentų .Tokiems pasai bus 
'šduodami vėliaus, kuomet jie 
gaus pilietybę įrodančius do
kumentus i§ Lietuvos. 

Prašymai ir įsiregistravimo 
bylų užvedimas bus priimami 
Atstovybėje iki 12 vaJ. nak
ties, 22 d. gruodžio, 1922 m., 
o po tam bus priimama tiktai 
tie prašymai, kurie turės ant 
vokų pašto žyme, kad jie iš-" 
siųsti prieš 12 vai. nakties, 22 
d. gruodžio. 

Neįsiregistravę ir neužverto 
'* Įsiregistravimo Bylų* iki 
paskirtam laikui, sulyg dabar 
einamų įstatymų, nustos Lie
tuvos pilietybės teisių ir ve-

S A L U T A R A 8 B I T T E' R S 
Kas tas ' 'Sa ln tams" Rite

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per speckilie
tus — chemikus, kuri su-
drut ina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašal ina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai Jr priduoda 

W stiprų, drutinantl veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
t ikros atgavimo sveikatos. 

Mes esamo iSkntinai vieni 
visoj Amerikoj ka rekomen-

U2 duojame savo šaknis — lie-
kar3tas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaJcy-
ti k i d mes esame šaltines 
sveikatos. 

UI 

w 

M 

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

-4- SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
m 1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

H3 

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

liaus Atstovybėje pasų nebe
galės gauti. 

Liet. Respublikos Atstovybė 
AVashington, D. C. 
Gruodžio 8 d., 1922 m. 

Kartg, Clikagoj viena orga
nizacija surengė vakarų. Vai
dino garsų veikalų. Žmonių 
prisirinko piliyi svetainė. Jau 
visos sėdynės buvo užimtos. 
Atėjo vienas aristokratiška/ 
ponelis ir prašė išvedžiotojos. 
— Ar nerastumei man sėd v-
n ės. 
Išvadžiotoją mandagiai atsa

kė, — Norėčiau tamistai pa
tarnauti, bet kad visos tuščio- •' 
šios sėdynės dabar yra pilnos.' 

UMAP 
LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton ant Milžiną 
laivų AQUITAN1A MAFRETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonu 
BERENGARI.V 62.022 tonų 

Apleidžia New Yorką kas Utarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
J Piliava (2 k l : $150:00) 

(3 k l : $106:50) 
Karės taksai atskira] 

KELIAUNINKAI IS LIETUV08 
sėda an t laivo Piliavoj važiuojant 
j Southamptona ir ten persėda an t 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas Ir rei
kalingus dokumentus del lškalno 
apmokamų keliauninkų gulite gan 
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te : Yra vienas jūsų mieste a rba 
apiHinkėj: 

r 
I Jis 

Žuvininkų maršas 75 
Žvaigždelių litaus 1.00 

Del savo šeimynos palinksminimo, geriausias instru
mentas namuose Fonografas, mes turime dideli pasirinki
mą nuo $2.75 iki $300.00, čia gausite paga\savo išgali ir 
skonį pigiaus ir geriausius Fonografus. Turime BRUNS-
WiOK Phonografus, kurie groja visokius rekordus ge-
riąus ir aiškiaus, vienatinė vieta tarpo lietuvių kuri už
laikome Bmnswick Phonografus. Phonografus ir Player 
Pianus parduodu ant išmokesčio, už tų. paerg. kaina, kaip 
ir už cash. 

FONTANINĖS RAŠOMOS PLUNKSNOS, geriausios rūšies "Wat-
erman Ideal" gvarantuotos, nelieja juodylo ir smagios rašyti, pilna, 
pasiskirimas, nuo $2.50 iki $33.00 , 

ELEKTRIKINIAI PROSAI, paraukus del modemiškų namų, po 
$4.50, $6.00 ir $7.50, visi gvarantuoti aut vienų metų, laiko keliolika 
metų pagal užlaikymą. 

DAINŲ KNYGA, su gaidomis, sutaisyta aut keturių balsų, surinko 
L. Ereminas. Telpa arti 100 įvairių dainų, gražiais raudonais audimo 
viršeliais, 82 pusi., • •. J. . • • $1.50. 

Turime visu geriausių lietuvių kompozitorių muzikališkus veikalus, 
kaip tai: St. Šimkaus, M. Petrausko, T. Kelpšo, A. S. Pociaus, 
V, Niekaus -ir kitų. 

DOVANOS, gražus sieninis Kalendorius ir veidrodėlis, del kiek
vieno atsilankiusio kostumierio bus duotas dovanai. 

Pasirengė kiekvienam ko skubiausia patarnauti ir kam reikalas 
pasiųsti paštu, specialis žmogus gražiai ir atsargiai visus orderius 
išpildo ir pasiunčia paštu arba expresu f kitus miestus. Krautuvė 
vakarais atdara iki 10 valandos. 

3343 So. Halsted Street 

Jis linksmas, nes turi 

BAMBIN0 
VaUlmicnklis tteg. 8. V. Pat. Biure 

Kadikiai mėgsta jj! 
Jie prašo daugiau! 

3arabino '}*ra geriausiu gy-
Jnole nuo užkiš ėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirime. 
V.eikia gr< itui ir visiškai. Jis 
}Ta geriausias l.udikių drau
gas. . 

C->. nptitkoso arba už 40c. 
]>riH::nčiame tiesiai iš lubara-
torijos. 

* 
F. AD. RICHTER & CO. 

1 0 4 - : U S o . 4 th S t . 
Brooklyn, N. Y. 

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

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus ne&fliitįs gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo verte*. , 

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

CICERO#BANK 
I! 48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 
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I P. KV0RKA & SONS J 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos et c 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

Chicago, UI., 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

Juozas F. Budrik, 
3343 So. Halsted Chicago, III. i' 

L1 > ^ •.• * . . * . ' 
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F E A R L QTTEE9 K O N C E R T U A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mtaso krantuvė—viena ii didiiausiū Ohicagojo 
Parduodame oi iemianiią kainą, kur kitur taip negana! 

Mašinėlių laiškami drnknoti ir ofiso darbama yra naujau-
fioi mados Uflaikom risokiiie laikrodžius, žiedus iliubi-
niui ir deimantinius; gramafonui lietnviškaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Yifokius lenkins draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
musikališkn* instrnmfmtns atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų. 

Steponas P Ka.zla.wski 
4632 So. ASHLAND A VE.. CHICAGO. ILL 

Telefonas B0ULEVARD 7309 

9hi 

http://Ka.zla.wski
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(. DRAUGAS 

LIETUVIAI AMERIKOJb. 
i Į kauskaa ir J. Šlekaitis, marš. kad ir 1923 m. Teikime bus soma draugijoms, ir aplamai 

visai visuomenei, kurie atjau
čia Vyčiu prakilnius darbus ir 
veikimą. Nors iš tarpo ir atsi-

— B. Lenartas, koresp. — J. smarkus. 
Narakas, režisierius — M. 
Karkauskas, pag. B. Lenartas 

f ir O. Daineimtė, žaislų vedėja 
— M. Vitkauskaitė, muzikos 

• JAUNIMAS DARBUOJASI, padarė.- , 
— VAKARAS RYTOJ. i Aptarus bėgančius reikalus. 

eK_^ ~ ~ ,v. 1 0 j I rinko valdybą, 1923 m.: dvas. \ vadas — B. Lauraitis, veikian-
Oicero, UI. — Gruodžio 13 d. | >_ .; - | &0- k o m . k u n A Linkus. B. Z1U KnKscioms, kaip jie ken 

~ fcv. Antano par. svet. įvyko L.. vad. - kun. HA. H. J. Vai- j ̂ ^ A § l a ^ i P r g v a i ' tėjo ir mirė už tikėjimą. Vei 

Sekmadieny, gruodžio 17 d. 
L. Vyčių 14 kp. rengia ypatin-! £ * £ - £ £ £ *"^p ~ ^ į 
gą vakarą. Vaidins gražų vei
kalą, pers tat antį pirmųjų am
žių krikščionis, kaip jie ken-

; Vyčių 14 kp. priešmetmis čivmas, pirm. - J. Gudas, pag. ^ ^ fr A R u H i a u s k a i l ė _ 
— Levinskaitė, nut. rast. 
Pr. Bielauskaitė, fin. rast. 

<ks. Jo patarimai, sumanu- j St. Žilvičiutė, ifcd. — Pr. &vai- j 1922 m. vaidybos narių pasi 
mas sus-mą daug gyvesniu j kauskas, iždo glob. — M. Kar- liko ir 1923 m. Galima tikėtis. 

skaitlingas sus-mas. Jame 
dalyvavo ir kp. dvasios va- Valdyba veikli. Daugelis 

Lai Tavo Pinigai 
Neša G% 

r 
i 

N 

Įdėk juos į musy saugius real estate ir pirmus morgicius. — 
Ateik mušu bankon o mes tau išaiskuisim kaip galima nusipirkti 
morgicius neprastojant taupymo nuošimčiŲ. 

Nelauk kol visa suma pinigu sutaupysi. Sulyg musy naujo plia-
no gali nusipirkti tikrai saugius pirmus morgicius nesančius 6% įmo-. 
kant $10.00 iškalno ir mokėti $10.00 kas mėnuo. Ateik šį vakarą 
o gausi visas informacijas. Banką atdara visą diena iki 8 vai. vakare. 

Neužmiršk pradėti Kalėdini Taupymo Skyrių šį vakarą. Pradėk 
viena accounta kiekvienam nariui savo šeimynos. — nuo 2c. iki 
$5.00. Suvirs du tūkstančiai accounfu jau tapo atidarytais. 

Central 
District Bank 

1112 West35th Street 
Bankas kuris 
Pagelbsti tau 
kilti 

BANK 
Kapitalas ir Perviršis 

$900,000 00 
Turtas Suvirs 

$7,000,000.00 

AR REIKALINGI 
Pinigai? 

Jeigu tau reikalingi piningai statymui ar pirkimui na

mo, ar krautuvės ateik į šią banką ir pasikalbėk apie Real 

Estate paskola. Mes skoliname pmrngus ant 6% nuošimčio. 
i 

Jeigu turi piningu ir nori juos įdėti į absoliučiai saugius 

investmentus ateik į šia banką o gausi pilnas informacijas 

apie pirmus mortgečius, kuriuos siylo šis bankas nesan

čius 6%, ir kurie visuomet verti 100 centu ant dolerio. 

Tu jausiesi kaip namie šioje bankoj, nes čionais kalba

ma lietuviškai. ^ • 

/ 

^ ^ 

<*> 
PEOPLES STOCK YARO 

State 
«w 

lUJl 

BANK 
S*--*' 

C A 
§?v. 

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

kaJo vardas: "&v. Akvilinos, 
kankinės mirtis ,\ Prie to dar-
vaidins ir vieną puikią kome
diją. Įžangos bilietai visiems 
praeinami'. Z. 

BAEARUI SEKĖSI — NAU 
JA GRAŽI BAŽNYČIA. 

Graad Rapids, Mich. — 
Lapkr. 19 d. pas mus prasi

dėjo bazaras. Baigėsi lapkr. 
30 d. Visos draugijos dirbo 

taip ir pas mus, kurie yra 
priešingi jaunimo veikimui. 
Bet tą daro tik tie, kurie ne-
permato, nesupranta mūsų 
jaunimo gerus darbus ir vei
kimą. Susipratęs jaunimas to 
nepaiso, dirba visi išvien, sa
vo prakilnius .darbus, siekia 
savo tikslo. . 

Nors dar ne visas jaunimas 
Waukegane priklauso, prie 
Vyeių prakilnios organizaci
jos, bet laikas nuo laiko ma
tydami kitus veikiant, ir ne
priklausančius apima noras 
veikti išvien, ir iki šolei, ne
apsiriksiu 'pasakęs, kaį Vy-bazare, bet labiausia dirfc) 

Šv. Rožančiaus Dr-ja. Jos nie-J^u 4?. k a o p a a u g a k J p ^ 
kas negalėjo pralenkti. Daug 
geros valios žmonių lankė t>a-
zara ir neskupėdami leido pi
nigus ir dirbo. Čionai žmonės 
gausiai prisideda prie gerų, 
kilnių reikalų. Daug dirbo ir 
mūsų gerb. kleb. A. Dexnis.«Tis 
ir yra visų čionykščių žmonių 
labui mylimas. 

Kad ir yra #onai/<bet tai 
mažai tokių žmonių kurie no
ri dviem ponam tarnauti. Gal 
neilgai ims, kad jų sveikas 
protas pertikrins juos, kad jų 
tokis noras yra paikas. 

Gruodžio 10 d. gerb. kun. 
kleb. A. Dexnis paskelbė, kad 
bazaras pelno davė 1,500 dol. 
ir dar su magaryčiomis.' Dir
bi ir džiaugies tokiu pasek 
mingu darbu. 

Vis i laukiam pastatymo 
naujos bažnyčios. Ji bus gra
žiausia iš lietuvių bažnyčių. 
Mus gerb. klebonas sakė, kad 
naujoji bažnyčią gal jau bus 
gatava už kokių trijų mėnesių. 

Dabar pas mųs kleboną vieši 
kun. Tamoliunas. Ir jis priside 
da prie mūsų darbų. 

Tikrai, malonu čia gyventi 
ir darbuotis. Parapijonas. 

LINKSMAS VAKARAS. 

Sheboygan, Wis. — Lapkr. 
30 d. National Hali svet. pa
rapijos choras surengė pasi
linksminimą — šokius. Pasi
linksminimas puikiai pasisekė. 
Žmonių gražus būrelis atsi
lankė. Visi linksmai šoko lie
tuviškus šokius. 

Patartina vis*ad rengti pasi
linksminimus tokiose gerose 
svetainėse. Vienas šokėjų. 

KENOSHIEčIŲ DOMEI. 

Keaosna, Wis. — Norintie
ji užsiregistruoti Lietuvos pi
liečiais, kreipkitės žemiau nu
rodytu antrašą. Kiekvienam 
patarnavimas ftovanai, neški 
riant kokiu laiku atsilankys.. 

8. Ralys. 
274 N. Chicago St. 

Lr L. Pask. Stoties rast. 

is vyeiŲ VEIKIMO. 

Vyčiai pagelbsti kitiems. — 
Sportas. — Raginimas. 

Waukągan, IU. — Gruodžio 
6 d. L. Vyčių 47 kuopa lai
kė savo paprastą susirinkimą. 
Pasirodė, kad kuopa veikia 
gana pavyzdingai kaip savo 
naudai, taip ir visuomenei. 

Gavo pakvietimą iŠ &v. Bal-
tiamiejaus Dr-jos surengti va
karą su programa. Pakvietimą 
mielai priėmė ir kaip girdė
jam jau imjs darbštus jauni
mas stvėrėsi darbo, kad tą va
karą papuošus kuopuikiausiaį 
ant kiek jų jėgos daleis idant 
parodžius priglankumą M vi-

mielių. Taip ir reikia. Lai ir 
ne lieka nei vieno vaikino, 
nei vienos mergaitės Wauke-
gane kurie nepriklausytų prie 
Vyčių kp. 

Sportas. 
i 

Sporto sekcija 47 kuopos 
dirba smarkiai. Nors dar ne 
senai suorganizuota, bet jau 
tra daug nuveikusi. Pasibai
gus base-ball sezonui ėmėsi 
darbo su basket-ball, ir kaip 
girdėjau turi užėmus kelis žai
dimus su svetimtaučių rate
liais. / 

Mergait>s nenori užsileisti 
vaitynams. Jos irgi organizuo
ja atskirą mergaičių skyriaus 
basket-ball ratelį. Valio! mer
gaitės, nepasiduokit, dirbkim 
visi ir po Vyčių, vėl iava. Lai 
vienybė žydi visų mūsų tarpe. 

Vietinė kuopa nutarė su
rengti savo naudai labai pui
kų ir nematytą "YVaukeganie-
Čianls vakarą po Kalėdų. Visi 
darbuojasi, kad tas vakaras 
viršytų visus buvusius vaka
rėlius. 

Pirmas Vakaras. 
Kaip paprastai kasmet, taip 

ir šįmet Vyčiai rengia Naujų 
Metų sulauktuvių vakarą. Šį
met bus visai nepanašus į pe
reituosius, nes jis bus visiems. 
Įvairybių bus daugybė, k. L 
įvairus Šokiai seniems ir jau
niems, žaidimų nematymų, va
karienė skaniausia, teatras, 
dainos, muzikališki dalykai, 
ir ką čia viską išvardinsi. 
Svečių tikimės iš visur, nes 
YVaukegane bus pirmas toks 
Naujų Metų vakaras. 

Sekantis Vyčių sus-mas bus 
metinis. Visi nariai privalo at-
silankyti, nes bus renkama 
nauja valdyba ir svarstomi 
nauji reikalai tolimesniam 
veikimui. Taipgi kviečiamas 
visas Waukegano jaunimas 
atsilankyti į tą sus-mą ir pri
sirašyti prie kuopos. Su Nau
jais Metais pradėsime visi iš
vien dirbti. 

Taipgi tėveliai ir "matutės, 
tai jūsų yra priedermė patar-

I ti savo dukrelei arba sūneliui 

Šeštadienis Graod. IĄ 1$22 

Pianai ir 
Gramafonai 

TAI TINKAMIAUSIA KAL&DŲ DOVANA. 
Dabar galima pirkti už negirdėtai žema kaim iŠ 

Lietuvių Rakandų Korporacijai Krautuvių — Tfie 
Peoples Furniture Company. 

$550 vertės naujas Meldorf grojikliai pijanai IS-
dirbti per geriausias Amerikos pijano dirbtuvės, 
pairai vėliausios mados su g-eriausiais pagerinimais, 
su kurtais galima išreikšti tikrai artistiška pijano 
skambėjimą. Su paprasčiausiu vartojimo būdų. 
Grajina visokią išdirbisčių rolus. Galima gauti vi
sokio baigimo, ir kurie pirks jį šią savaite duosi
me, sykiu visai veltui šilkinę piano lempą.suo-
leli ir 29 MUsic Roll už $345 

GRAMAFONAI 
Ypatingai dabar prieš Kalėdas galite rasti didžiausią 
pasirinkimą įvairių išdirbisčiy graraafonu mum} 
krautuvėse, kaip tai Columbia, Victory, Pathe Man-
del, ^.tnerpkone ir daug kitokių, kuri kiekviena yra 
pilnai gvarantuotas ir parduodame u i negirdėtai že
mą kainą iręs nekurtų vertės siekia virš $150, dabar 
yra proga pirkti po — . «9.5fl 
Ir duosime dykai su kiekvienu grasnafonu 12 rekordų, 
300 adatų. 

Pilnas rinkinys LietnviSkų rekordų ir Muzikos RoHf Player 
Pijanams. 

Ateidami f krautuvę nepadarysite klaidos, gerai fsttėmyfcft 
Korporacijo*, vardą ir mnsų Kravavės 

7fe P^pĮcsĮffiFBitm'e ' M 
Sfanėtuto. flnęs. Stovės, Ronos, 

1930-31 5 . nalsied St. r%ū«»(ate.fVrifltB;Honh»Bre. 
MCAa įsi* PLACI a n d o^s^ HIUMHMI Goods 

4177-19 Archer Ave. 
COBNER RfCMMONO 8 t 

lengvų išmokėjimų. Krau-
val. Ir Nedėlios ryta iki 1 

Parduodam už pinigus Ir 
tuvės atdaros kas vakaras Iki % 
vai. po piet. 

Biznio vedėjas J. A. SAKROflEB 
Brandi krautuvės vedėjas M. KEŽAS 

įstoti į šią didžiausią Hertuvhj 
katalikų jaunimo orgaaizaci-
ją Suv. Valst. idant jie pa
žintų savo tautą, neužmušiu; 

tautėjiBio ir pražūties. 
Vijurkas. 

VILNIUS. Lietuvių Drau-
giį i "Byta« , , gruodžio 28 d. 

savo tėvelių kalbos ir H M * ̂ ^ ^ ^ f i w o t i l l ą & . 

Į tunų mokytojų su 

PIRMU KARTU VV^AUKEOAN'E 
ŠV. BALTRAMEI JAUS CHORAS 

Po vadovystė varg. 

Nik. Kulio 
Stato Scenoje Miko Petrausko Dvieji| Veiksmų Operetę 

" A D O M A S IR J I E V A " 
Ned. Gruodžio (Dec.) 17, 1922 M. Lietuvį Svetainėje, Kertė 9-tos ir So. 

7 vai. vakare Lincohi gairės, Waukegan, Dfinois. 
au^ 

Šiuomi užkviečiame visus neskiriant ned vieno pasižiūrėti šiospuikios operetės. 
VALDYBA. 
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Dr. M. Stupnick) 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Tardą 9099 

Valandos — 8 Iki 11 II ryto 
po pietų 5 Iki S rak. Nedėliomla 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisą* Dr G. M. Jlaser pe

reina 1 rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio Tlsl senleje 
pažįstami ir draugai aplatkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr G. Ik. Glaser. 

Si 19 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 19 ryto 

lkl t po pietų, nuo 5 iki t rak. 
Į Ned nuo 10 tkf 7 po piety. 

Telefonas Yards 187 

. 
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i 
V. 

CHICAGOJE. 
» Į • • • » • • • T » » - • • » » » X 

IŠ TOWN OF LAKE. LAB. SĄJ. III-ČIAS SEIMAS 

VAKARAS GRAŽUS IR 
ĮŽANGA tilEAL 

DR. A. L. YUŠKA ' 
jįį 1900 So. Halsted Str 
2 Tel. Oanal 3118 
y Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
* 5 iki 7 vai vakaro. 
I Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. 
* 4193 Archer Ave. 
* Tel. Lafayette 0098 

t -

K. Šlapaitė, po ilgos ir sun
kios ligos sveiksta. Si jauna 
mergaitė buvo perblokšta pa 
vojingos ligos. Prisiėjo jai po
rą, kartų daryti operaciją Au-
burn Park ligoninėj. flat po 
šešetą mėnesių vargais nega
lais pradeda sveikti ir valdy
ti kojas. D. 
M M M M i ^ i l i M I ^ S H M a M m M M M H H V 
t . . I I I . • • 

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

Palengvina vtftų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir* užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak- ! t e s ž a d a j>arilOStl 11' v a k f t n e -
to, nemiegio: netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan-, UC. 

Po vakarienės bus turinin 

Labdaringos Sąjungos III-
sis Seimas įvyks sekmadieny, 
sausio 14 d. 1923 m. Aušros 
Vartų P. Šv. parap. svet. West 
m. ffj| 

Seimas prasidės iškilmin-
gal, su šv. mišiomis, 10.30 vai. 
iš ryto. Pamokslą pasakys vie
nas iš gerb. kun. Marijonu. 
Iš bažnyčios visi delegatai eis 
j parapijos svetainę pietauti. 
Pietus pagamins darbščiosios 
bitutės, West Sklės moterys, 
mergaitės. 2 vai. po pietų pra-
sicrės seimas ir tęsis iki 5:30* 
vai. vak. Gerosios West Sidie 

North Side. - - Rytoj gruo 
džio 17 d. 7 vai. vak. Šv. My
kolo parap. svet. įvyks labai 
puikus vakaras su visokiais 
pamarginimais, Kurį rengia 
Labdaringos Są-gos 6 kuopa. 

ir \% iždo paskyrė $20 įteiki
mui Labd. Sąj. per seimą. 

Ši draugija visad remia vi
sus kilnius reikalus. Ptie jos 
priklauso daug ir jaunimo, 
vaikinų ir mergaičių. Kas no-
i^tij į j$ įstoti teatsilanko j 
jos susirinkimą sausio -2 d. 

BRIGHTON t ARKAS. 

Šv. Mykolo par. svet. 1644 
Vaidins veikalą 'Atvadavo' u ^ . , 
4 ., T> -i i i_ i vVabansia Ave. 
4 veiksmų. Be veikalo bus n* 
kitų pamarginimų. Kalbės vie
nas "Draugo" redakcijos na 
rys. Visi, kurie norite gra
žiai laiką praleisti ir paremti 
naudingą darbą, nepamirškite 
atsilankyti, panga veltui. 

Visus širdingai kviečia 
Labd. Są-gos 6 kp. 

IŠRINKO TALDYBĄ. — 
LABDARYBEI AU

KOJO. 

geros kloties if tikiffies, kad 
ji palaikes tokiį pdt puiki| 
tvarką ir ateinantį metą, kaip 
per šluos 1922 metus. 

. \ Kdffcsponflentė. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS-
GYDYTOJAS DR CIBJUUrl*«*> 

4449 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Yaan4os: 9-11 rytais, 1-3 pc 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų 1 iki S vai. 

! tis mažiausias klaidas. Akiniai prl-
į taikomi teisingai, toli ir eiti matan

tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk _ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 84 Ashland Ave. 
Tel. Yards 9*4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—19 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 19 v. ryto Iki 
1 vai. po pietų. 

Resid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9993 

Dr. A. A. ROTU 
KIŠAS GYDYTOJAS tr 

CHTRITRGA8 
<*pecialista» Moteriškų, Yyrtšku 
raiko tr viso, chroniškų lig% 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
v^ai. 19—11 ryto; 3—8 po 
pi«t 1—8vak Ned. 19 13 d. 
Re* 1199 Independenoe Blvd 

Chieago. 

DR. S . NAIKELIS 
L l E T l V 1 8 

GYDYTOJAS tr CHIIU KGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant viKaus f?nl*er. State Bank j 
Valandos- nuo 18—12 ryte; nuo ff 

po pietų; nuo 7—9 vak k 
Nedėliomis nuo 10—1 

Ooflsss ir gyvenimo vieta: § 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja Tagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklaupk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą:* 

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

Ant 3. lubų, kamb. 14. 15, 18 Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedėliomis nuo 0 iki 12 pietų 

ga programa. Kalbės iškalbin
gasis gerb. kun. B. Biimžas. 
Dainuos garsusis dainininkas, 
kurio dainavimu negalima at-

, Mgėrėti, gerb. K. Sabonis, 
j Veikalą, "Teta iš Californi-
•jos". atvaidins Šv.'Kazimie-

šv. Agnįetės Choras. 

Gruodžio 8 d. 8 vai. vak. 
įvyko ŠV. Agnietės Choro me
tinis susirinkimas kuritfme 
LšrinkD valdybą i 923 me
tams: A. Palionį išrinko pir
mininku į vietą O. Zylienės; 
pirin. pag. antru kartu pasi
liko P. Banis; nut. rast. vėl 
išrinkta Agota Jurgutė, fin. 
rast. išrinko Eug. Jovaišaitę, 

Vftkaiinė mokykla. — L. Vy 
ėiij 4 kp. įkūrė vakarinę mo. 
kyklį. Mdfeoma tris vakarui 
savaitėje. Pamokos duodamos: 
lietuvhį, anglti kalbos, aritme. 
tikos ir k. Patartina visiems 
pasinaudoti proga. 

P I N I G Ų K U R S A I 
Siunčiant Lietuvon. ( 

tfž 50—Litu $ 5.50 
100—" $11.00 
200—" $21.75 
300—" $32.5Q 
400—" $42.35^ 
500—" $53.50 
600—" $63.45 
700—" $73.76 
806--" ..-. $83.85 
900—" $94.30 

1,000—" $104.45 
CENTRAL MANUFACT0RIN6 

OISTRIOT U H 
1112 W. 85th Str. CHICAGO, 

Turtas virš $7,000.000.09 
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North Side. — Gruodžio . 
d. Šv. Mykolo par. svet* įvy 
ko susirinkimas Lietuvių Gie-'i v i e t * Virbicko; Pr. Žylius 
sniininkų Dr-jos Šv. Cecilijos t a i P P u i k i a i s a v o užduotis at-
globoje. Sus-mui pirmininką- į l i k o k a i P ° i ž d- P * k*rttai du 
vo pirm. Jonas Ramoška. ' , n e t u ' ^ a d i r t^tietns metams 

Valdybą i923 m. išrinko se- * r i n k o ' i ž ( i o ^ lol)- i ž r i n k o * • 
kančią: Jonas Ramoška — * y ^ i r R a P- Andreliuną; Ona 
pirm., Pr. Juškis — pirm. pag., ** J ^ i a Širvaitės nuo pdt clio-

10 Akademijos alumnes, Se-1 Jonas Gedvilą - nut. rast., ro suorganizavimo patenki-
sučių Kazhnieriečiu i š l a v i n t o s ^ ^ a Raukeniutė - turtą ***** ^ižiurinėjd ir tvar-

^usir daugiau ko nors pro-1 « ^ Am. Kanapiutė - kont. j koje laikė viaas knygas, kad 
gramoj. Vakaras prasidės lWk Ant. Sutkus _ ižcL, .St.! W ^ vėl išrinko prie to pa-
val. vak. Chicagos lietuvių vi- Jasenckiutė Tr Kaz. Kisonaitė 

^Rnig^liai". - L. Vyčh; 
4 kp. jau pradėjo mokytis vel 
kalo "Pinigėliai", trijų veik
smų komediją. Jau turi ir du 
užkvietimu lutoms įuopoms 
tą veikalą atvaidinti. 

Alfa. 

i Tei. Kandoiph '475»' 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas Tldumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki 6 po pietų 
Namu Tel. Hyde Park 3395 

suomene yra ypatingai prašo
ma suvažiuoai į Weąt Side, į 
LaMarybes vakarą. 

Komisija, 
V. A. Galnaitė. M. Mikiaitė. 

S. Jucevičius. 

3 
I 

<aa^^aaaaaaava%a^aa»*%a%e 
Res. Tel. Cicero 38M 

Ofiso Tel. Cicero 48 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. B. Cor. 48 Court Ir 18 Btr. 
ant viršaus vaistynyčios. 

- •• * m mm <^Q4^ae * * « S » » t 4 e > — M 

BRIDGEPORTO ĮVAI 
RŪMAI. -

Tel Off. Humboldt 4888 
Rea Humboldt S39S 

M. E, ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. 8fllwankee Ave. 

C h k v t a o 

••'• —n^*-**m> ' 
•^S^g%t 

Te> Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

9719 SO. ASHLAND A VEMT E 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto ikL.8 vak. 
Seredomls nuo 4 Iki 8 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po onm. 

8241 — 43 So. Halsted Street 
ITanJame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonins nno 9-12 A. M. 

9-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfas 9874 

P R A N E Š I M A S ' 
20 metų prityri-< 
mas plačiai pag-ar-( 
sėjęs fotograras A. 
Voitkevioius pagrj-
o iš Lietuvos ir( 
avo name 636 \V. 
18th St., Chicago.i 
111. atidarė pikčer-J 
nę, pagal naujau-< 
šios mados. 

Nepamirškit sa
viškio. 

Negali išsirinkti. 

Bridgepoi-te yra tokią vai
kiną kurie labai renkasi mer
ginas, bet nė jokiu būdu ne
gali išsirinkti. Su viena pa
vaikščioja keletą mėnemą ir 
pameta, ima kitą ir vėl pamo
ta, ima treėią ir tt. ir tt. To
kie vaikinai turėtą žinoti tą * 
priefeodj: "kurie žmonės labai 
renkasi tavorą, visuomet nu
siperka netikusią preke.'' 

Vežimas dunda. 

— iždo glob. 
. Paskui buvo įvairus rapor-

lai. 
Draugijos atstovai į Labd. 

Sąj. kp. praneša, kad Labd. 
Są,j. kuopa rengia vakarą 
gruoefoio 17 d. parap. svet. Ti
kisi, kad bus pasekmingas. 

Sus-mas priėmė Labd. Sąj. 
pakvietimą į Labd. S^j. seimą. 
Dr-ja išrinko penkis atstovais 

ties darbo ateinantiems me
tams. Koresp. ir ant antrą 
metu išrinkta Agota Jurgutė, 
maršalka vėl išrinktas Pily 
pas. 

Kadangi gerb. kun. Šanlins-
kas parodė didelį savo prisi
rišimą prie jaunimo nuo pat 
atvykimo į Brighton Park, tai 
eboras išrinko jį savo dvasios 
vadu. 

Lįikime naujai valdybai 

•Tarp Vaiką: 

— Man mama davė saida'-
niu, o tau nedavė. 

— O mane mama mušė, o 
tavęs rie, ot. 

PEARL OUEEN , 
KONCERTINOS. 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kamharis 530 
Telefonas: Central 6390 

[Vakarais 3223 S. Halsted 3t.j 
Telefonas: Yards 4681 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETI) VIS ADVOKATAS 
Dien.: t t 611-127 V* Dearborn 
Street Tel. Dearborta 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tėl Pu^man 99*17 

DOVANOS 
KALĖDOMS 

Geriuusios rųšies auksinių 
]aikrQdeliij, dcimantŲ, žiedų, 
lcncįugelių, perlų virišku 

lenciūgėlių, auksinių ir paauksuotu, sidabrinių šaukštų, plunksnų ir 
tt. Jeigu nori nupirkti savo draugams geras dovanas xA pigia kainą 
taį ateik pas mųsf o tikrai busi užganėdintas. Taisome visokius laik
rodžius, darbas garantuojamas kaina 'Visiems prieinaaia. 

KAZIMIERAS BUDRIS. 
2403 S<i. Oakicy Ave. Cliicago, IU. 

Yra goriausios; patariamos ii* 
naudojamos ^criaui-iii koncertinij 

! Grojikų ir Mokj-tojų. 
^les tain-gi turime geriausj pa-

j sirinkimą ir kitų muzikalių instru
mentų. , 

Klausk mūsų kataliogo, o gausi 
t Ji <lykai. \ 

GEOlfcGI and VITAK MUSIC CO. 
4639 S. Ashland Ave-, Chieago, 111 

_ ! - • • - ' i •' i i l i t in i 111 • n-jmf nin ••* 

LrETrVTg ORABORIFB 

Valentine Dressmaking Coflege 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seelcy 1«43 

Moko Siuvimo. Patternų kir-j 
pimo, Designing bizniui ir na-j 
maras. Vietos duodama dykai! 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ii 
vakarais. Reikalaukit knygelės, j 
Biznio ir Naminiai kursai Skryb* 
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 
••z*. **i^mWp^,'&m J 

relefonas Yards 1138 

mt 

W | W Vi 

*2t' M/K VjVl r^Ki /|wl 

if] 

<xxxxxxxxxxxxx>oooocooooooc 

Dr. J , SAVICKAS 
Naprapath 

LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS PROGA! 

I'igiai. Kas norite nusipirkti 
visokiu gyvu daiktų kaip tai" 
ančių, žąsų, kalakutų, vištų, kiau-
lkj, paršų, karvių ir šviežių ,dalg-
tų, tai kreipkitės šiuo adresu: 

ANDRlt'S POAKA 

3253 N. Neenah Ave. 

Tarpe School ir Belmont Ave's 
ar 

Telefonas Puliman 3385 
10901 So. Michig-an Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki Z. po pietų 
Telefonas KepcbUc 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
aianr: vak: kampas 55 tr 

Asnlaud Avenue 
Vai. Nuo 4 iki B vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašali n ligos priežasti. o-
peraclja prašalina ligos apsireiški
mas, bet pallekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia an> visados pa 
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmoe opsra^ijos, tuoj aeka antra 
j r trečia: Tra gerai suprantatna kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug aunkeanė ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tnom kart ligonis liekta 
neišgydytas. 

PRADEKITE NAUJUS METUS 
» » 

Pavesdami Mums atlikti visus j ii syN reikalus ir užtikrinam jog busite už- . 

ganėdinti. 

^ e I B e E ^ 

Patarnauju laidotuvėse koplglaunia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
iarbu busite Užganėdinti. 

. S. D. LACHAWIOZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
iS14 W. 33rd Place Cmteago. 111 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORUS* n̂ l 
Balsamuotojas 
Tūrių automo 

I bilius visokteni 
[reikalams. Kaina) 
'prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chieago 

I 

Tel. Lafayette 4223 
/ P L U M B I N G 

Kaipo lictuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUS£A 
3228 W. 38-th Street 

K 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis] 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose: 
Kainos prlelhk-j 
moa 

13307 Auburn Ave. Chieago 
j &®fa&^/%%®W&Q/ty%%&mV9ty%/&%%lw\įt 

• • • • - -

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2149 W. 11 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 011 1999 

lkinkitcf tuos kuri<i garsina-
t t 

Atmintis be dovanos kaip nak
tis bo miego, greitai nusibosta. 
Jeigu manai apdovanoti savOv 
drauge bei draugą, tai auksine 
dovanu tinkamiausia. 

Attik x»as mųs, nes mes turi
me visokių puikiausių daiktų 
dovanai tinkamų, išdidelio pa

sirinkimo, us prieinama prekę. 

FAANDRIUS 
LAIKRODININKAS 
^^AUKSORIUS 

\AW»076O 
585SSo. Halsted St. ChicaiSallL 

* 809 West 35th Stree, Chieago, IU. 
Perkantiems pas mus, popieras padarome dykai. Mes egzaminuojam, per- .^ 

žiūrim abstraktus ir padarom Visokius pirkimb ir pardavimo popieras. Mokame 

nito 6% iki 77c nUošimciį už pinigus padėtus arti pirmo mbrgičio. 

Randuojhfo Bankos Apsaugos skrynutes (boxes). 

$2.50 metams/ • 

PARDUODAM IR IŠMAIN0M NAMUS, LOTUS IR FARMAS. _ 

PASTABA: 
MES JAU PADARĖM SUTARTI SU SAVO KOROSPONDĖNTU LIETU

VOJ KAD PININGAI BUTU IŠMOKAMI AMTJUKONIŠKAIS DOLERIAIS. 
Siųskite visi per mus piningus Lietuvon Dolieriais arba Litais. 
Parduodame laivakortes į Lietuva ir ii Lietuvos ant geriausių laivų. 

Užtikrinam Jums teisingą patrnavimą. 

'S 

V i f c i i i i i n t i i i i V i ~ ~ - - » - ' - - - i^t*M&*m+mtJkA*W++U**k* *\***m*imitoifm4*t+. i 
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Džiaugsmas Dabar— 
Tėvyne Vėliau 
Prisirenk dabar prie keliones į 

seną kraštą 
lLTauins ir puikus būdas pa-
lS linksminti tavo m y 1 imuo

si u> ateinančioms Kalė
doms yra prisirehgti aplan
kyti tavo Sena Kraštą dabar. 

G&tčSi ant Kahfh.i pasakyti šeimynai apie^ planuota kelionę. Prisiųsk 
žemiau imdnota kuponą. (Jauk visas reikalingas informacijas sa \o 
kalboje ir tada galėsi prisirengti prie kelionės. 

Amerikoniški laivai turi vifeUs patogumus savo trečioj kliasoj — 
ruimingi miegrn'ri kambariai, rūkymo ir skaitymo kanibariai su visų 
kalbų knygoms, kaip ir didelčs visuomeniškos svetainės ir geriau
sias valgis. 

šiandien pasiteirauk apie laivus! Du syk kas savaite plaukia U 
New Yorko. 

.U»MOtLfcJi3IAI i 
Jei nori parsitraukti draugus ir giminės iš Senosios Tėvynės, ap

mokėk juju kelionę per UNJTED STATES LINES. Užtikrink jiems 
&*?;? -Patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja po AMERIKOS 
VEL.IAVA. 

REIKALAUK KNYGOS 
Rašyk šiandien del pilnų infor 
žitua Suv, Valst. laivus, plau-
macijų. Dasižinokite apie gra-
kiančids i Europą. Jokių liž 
tai pareigų neturėsi. Pasiųsk 
blanką Šiandien 
Informacijų apie laivu išplau
kimą ir laivakortes reikalauki 

to adresuodami 
UNITED STATES LENKS.. 

Mooiti and McConnack, toe., 
Itoosetelt Steamsliip Co ,̂ Jric. 
fL^'ĄfZK - ̂ ^ ^SIC* ^ l y Miestą* VftMU* 
110 S. Dearborn St, Chk«a«o. 
92 Sttite Street Boston, Mass. V 1 -^ -

Managing Operators for 

U. H. saipiun*- Board 
Vassenge* Dept. 544 M K 

J.T Broachvay Ksw YorV <tif 
Maloaėkite prisiy.sli WMH jusij 
knyjhite velt oi ttel a«t<>rtt«tiiUi| 
tmhtu aine kelione. Taiprf pilnas 
lnfbrtnHci.j»m -HI»»^ Junk. Valst. 
Linija laivus i fcnropa ir U ank-
oto apmokamus keleivius. 
vaHlatf . . Adresas 
Miestas Valstija 

V 

UNITED STATES SHIPP1NG BOARD. 



e 
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PRftpcas Šeštadienis tfruod. 16\ 1922 

PAPUOLĖ SU ALKOHOLIU.. APIPLĖŠTAS SALIUNAS. !4 _ 
Policija areštavo Frank If. 

Geiszl, 2006 Larrabee s t , L. 
F a r g o i r J o o B i ro , ku r i e p i r -

Keletas plėšilui užpuolė sa-
liima, 121 Xorth Dearborn st. 
Xuo buvusiu saliune "kostu-

mojo namų baisemeiite gaml- merių" atimta apie 7,000 dol. 
no alkoholį. 

Basemente rasta net penki VAKARAS NAŠLAIČIŲ 
| katilai. Geiszl sako esąs che-j NAUDAI. 

Dievo Apveizdos1 Par. — Se
kmadieny, gruodžio 17 d. ly
giau 8 vai. vakare, įvyks va
karas našlaičių naudai. Bus 
graži programa ir išgirsite ką 
nors įdomaus. Tuo pačiu kar
tu paremsite našlaičius, ku
riais svetimi nepasirūpins. 

Reng. kom. 

mikas ir gaminęs ne "moon-1 

iltine," bet '* plaukams tonU 
kn." 

Nariai teiksitės susirinkti laiku, 
turime daug svarbių reikalų ap
tarimui, Į Taipgi bus renkama val
dyba 1923 m. 

A. Bugailiškis, nut, rast. 

FEDERACIJOS SK. SUS. 

TO\VN OF LAKE. Kat. Fede
racijos 7 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas Įvyks sekmadieny, 17 
gruodžio, parapijos mokykloje, 
4 vai. po pietų. 

Delegatai-ės prašomi skaitlingai 
susirinkti, nes Apskričio sus-mui 
Įvykus turime daug žinių pateikti 
Taipgi reikia išrinkti naują 'val
dybą. Z. Jurgaiti, rast. 

TO\VN OF LAKE. Šv. 

CICERO, IMi. -
tuvos Kareivių priešmetinis susi
rinkimas Įvyks sekmadieny, gmo 
dfcio (Dee.) 17 d., S. Žvibo svet. 
1347 So. 50-th Ave. Cicero, 111. 
Visi dr-jos nariai malonėsite atsi
lankyti Į sus-mą. Yra daug reika
lų aptarimui bus rinkimas valdy
bai 1923 m. Taipat visus šių metų 
mokesčius užsimokėkite r r pomirti
nes už du nariu kurie yra šįmet 
mirę. 

Korcsp. 

VOS NEKILO RIAUŠĖS. 

Ant kampo West North ir 
Cieero a ve. Xorth a ve. gat-
vekaris pibias žmonių susto-« 
jo. Lauko Jalta. Kondukto-j 

NORTH SIDE. 

PRANEŠIMAI, 

rius praneiė visiems žmonėms 
išeiti, nes gatvekaris vietoje • 
važiuoti toliaus nurodytom Rytoj, gruodžio 17 d. vaka-
vieton turįs gTyžtį atgal, re, šv. Mykolo par. svet. Labd. 
Žmonės turi stovėti gatvėje Saj. 6 kp. rengia t^ažų vaka-
ir laukti kito gatvekario. rą, su prakalbomis. Programa 

. . . , . , . . v ' puiki. įžanga dykai. 
Atsirado viduj drąsus zrao-

gus, Jaeob Koops. Jis p ra-j 
nv>'į neisiąs laukan "iš gatve
kario. Keli kiti jam pritarė. 

\VEST SIDE. — A. L. B. K 
Vos nekilo r i aušės . P a k v i e - Federacijos ;i skyriaus svarbus 

s t a pol ic i ja a r e š t a v o Koopą . metinis susirinkimas Įvyks sek-
K u o m e t j i v e d i polici jos nuo- ™«*ieny, gruodžio 17 d. tnoj Po 

, . ." . . . . . . - . sumas. Aušros \ artu par. mok v-
vadon, prie jo prisidėjo ir ki- k l o j V i s ų {h._.ų atsįovai atsiIrtį. 
tas, T. B. Wadleigh, Illinois kykite. Kinksime valdyba 192:1 m. 
Billiards sąjungos sekreto- S. V. Žibąs, nut. rast. 
rius. Jis sakė, kad Koops 
nėra blogesnis už ji. Taigi, 
ir jis pats turi but areštuotas. 

Dalykas tame, kad ant gat-

PERKAOTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
OF LAKE. — S v. | M a i n y d a m i , p i r k d a m i a r p a r -

Pranciškos Rymietės Dr-ja laikys d u o d a m i v i sados k r e i p k i t ė s 
priešmetini susirinkimą gruodžio pas-
17 d. 2 vai. po pietų, S v. Kry- *% 
žiaus n&rap. svet. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, nes šis sus-
mas yra svarbus, 10 metų sukak
tuvės mūsų draugijos. Tadgi rei
kia visoms pasitarti kaip geriau 
paminėti sukaktuvių metus. Taip
gi ir kiti dalykai reikia aptarti. 
Nepamirškite jog tai priešmetinis 
sus-mas. Ms Mikšaite, rast. 

Dr-s tcs LJC- PAIEŠKAI! savo sesers Fetroneles j 
, . . __J . Pcekaičiutžs Kauna "Red y bos Eržvi l - i 

ko Valssčiaus Balnių Sodos. 
Afano an t rašas : 

MARIJONA BIRGFXIEXF. 
tr,2« Arnold st. 

Chlcago ne ig tus , m . 

S. L. FABIONAS CO. 

TO\VN OF LAKE. — ftr. Elz
bietos Mot. ir Merg. Dr-ja laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadie
ny, gruodžio 17 d. 2 vai. po pietų. 
Šv. Kryžiaus par. svet. prie 46 ir 
Wood g-vių. Reikės aptarti dr-jos 
10 metų gyvavimo sukaktuves. 
Rinksime valdyba, 192.'> m. Visos 
nares atsilankykite. Valdyba. 

(ĮhicagoJjJ. 
809 W. 35th - St. Cbloajro. 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM AKT 
* NAUDOa 

Pasokmingrlausia siunčiam pinigus 
ir parduodami latvokartės 
. . I l-ssim K<-^istmoti Motarai I.Lrtuvos 
Atstovybėje 

KAT. SPAUDOS DR-JOS 14 KP. 
PRIEŠMETINIS SUS. 

\VKST SIDE. — Sekmadieny, 
, . . . . .V1 , _ . puodžio 17 d. tuojaus po sumos, 

vekano padėta iškaba kaip to - | A l l S m s Va rtų par. mokykloje, i-
li jis važiuosiąs. Teeiaus va
žiuojant atmainoma gatveka-
rio destiliacija. 

Tokia tvarka yra aiški Iš
tvarkė. 

KALTINA BANKAS. 

vyks Katalikų Spaudos Dr-jos 
priešmetinis susirinkimas. Bus rcn 
karna nauja valdyba ateinantiems 
1923 m. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti prie Kat. Spaudos Dr-
jos, malonėkite ateiti. 

Vairi j/ha. 

NORTH SIDE. — Susiv: L. R: 
K. A. 16 kuopos svarbus prieš
metinis susirinkimas j vyks sekma-
lieny, gruodžio 17 d. 12:30 v. po 
piet Šv. Mykolo parap. mokyklos 
kambary. Visi nariai atsilankyki-
1e. Rinksime valdvba 1923 m. 
Taipgi išgirsite atstovo raportą iš 
buvusio seimo. Visi nariai atsilan
kykite ir atsiveskite po nauja, na r j 
pri rašymui. 

17. Kazakcičis, rast. 

\VEST SIDE. — Dr-jos Lietu
vos Ūkininko priešmetinis susirin-

Polieijai nevyko kol-kas su-j kūnas įvyks sekmadieni, gruodžio 
i i -sekt i plėšikų, kur ie nuo L o - į 1 7 d- 1 9 2 2 »•. Meldažio svet., ly-

o m o o • giai 1 vai. po pietų, g a n Scinare T rus t & S a v i n a s , . . . . . . * ;. . , . , . Q • ° i \ įsi nariai kviečiami atsilankv-
bankos pas i imto jo a t ėmė 19,-1 t i t n e s hv s v n r b h l . r c i k a h , Ktm. 

tymo bus ir valdybos rinkimas. 
Valdyba. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 

000 doler ių i r paliego. 

Pol ic i jos v i r š in inkas už U} 
užpuol imą ka l t ina pač ia ban
ką. K a i p t a i bankos virsi- j šv. Antane iš Padvos priešmetinis 
į l inkai SU tiek p in igų ga lė jo susirinkimas Įvyks sekmadieny 

. . . v . . . . ' gruodžio 17 d. 1 vai. po pietų, 
siųsti žmogų po policijos a p . ^ ^ A p y e k d o 8 p a r a p i j o s svot., 
saugos. 

V i r š i n i n k a s sena i 
| S . Union Avtv ir IS &atv. šia-

ra°"ina m e susirinkime biLs rinkimas val-
, , v , .. « v dybos 192.** m. ir daug kitų rei-bankas šauktis pagelbon poli- * ! ; . . * . . 1 ° r kalų turime aptarti. \ įsi nariai 
ciją nešan t a r vežan t k u r p i - būtinai atsilankvkite. 
n įgus . T e e i a u s ne v i s i ban 
k in inka i p r i e to p r i s i t a i k o . I r 
todėl j i e ėia pa l a iko plėšikų 
g a u j a s . 

TOWN OF LAIKIEČIAMS. 

Pr. Mikliunas, pirm., 
V. F. AndNdis, rast. 

18-TOS GATVĖS KOLONIJA 
Dr-stės Lietuvos Gojaus priešme
tinis susirinkimas įvyki sekmadie
ny, gruodžio 17 d. 1 vai. po pietų, 
D. Shemaieio svek kampas 18-tos 

! i r Union s-vių. Visų narių yra 
S e k m a d i e n y , g ruodž io 1 ? d. p a r e į g a dalyvauti šiame sus-me, 

t u o j a u s p o pama ldų , bažnyt i - turime svarbių reikalų aptarimui. 
nė ję sve ta inė je , ka lbės g e r b . Tj i iP£» b ^ rinkimas valdybos 
i T» r> . *~ c*~.nA~- w,: ^923 m. Fr. Ažusenis, rast. k u n . B . Bumsa^ , S p a u d o s r e i - . ' 
ka le . ^Tadgi visi kv ieč iami S 18-TOS KOLONIJOS LIETU-
bažnyč ios suse i t i į sve ta inę i r ^ IAMS. 
i šg i r s t i tų p r a k a l b ų , nes jos Sulyg Lietuvos Valdžios įstaty-

I m u m s b u s l aba i n a u d i n g o s . *įh v i s i s v e t l l r Z>'vvlv* ***n™ 
*.. T> v • i i • piliečiai privalo užsiregistruoti. 

K u n . B u m s a s t u r i k a tok io ^ . . . , ., \ . . . 
* Registravimosi laikas jau baigiasi, 

! n a u j o p r a n e š t i . Vis i į p r a k a l - bet dar galima t^ atlikti iki gruo-
b a s p a s k i r t u l a iku . Rėmėja. 

i DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23 rd Place) 

džio 22, 1922 m. Šios kolonijos 
Lietuvos piliečiai gali užsiregis
truoti bile dieną iki 9:00 vai. va
karo, pas 

ALEX. DARGI, 
726 W. 18-th St., 

Chicago, 111. 
Taipgi eia galėsite gauti pilnus 

nurodymus apie Lietuvos Įstaty
mus kaslink Lietuvos piliečių 
teisių. 

BRIDGEPORT. — Šv. Domi
ninko Dr-jos priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, gruodžio 
17 d. 1922 m. Šv. Jurgio parap. 
salėj, 32 PI. ir Aubuni Ave. 

MILDOS TKATRO dalininkai, 
kurie esate persikėlę naujon vie
ton, permainykit savo antrašus 
bendrovės raštinėj. 

./. / \ Evaldas, sekr. 
840 W. 33-rd St., 

Phone Yards 2790. 

I(F:iKALIXOI audėjial — vyrai 
ant rankinių staklių, divonus austi. 
i)ii tyrimas nereikalingas, darbas pas
tovus, mokestis gera. Atsišaukite 

OLSON R I G CO. 
1508 W. Monroc Str. 

('hifujro. 111. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turoti naujausio> 
mados pasiutus drabužius at 
eikite pas mane. Siuvu ir lai 
kau koatus, siutus ir dresse-
Esu praktikavus 8 metus Pe
terburge, Prancūzu "mokyklo 
ir Amerike 10 metu. Darba su 
i»rantu gerai ir atlieku atsa 
raneiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicagn 
į Telefonas Boulevard 2469 

Tel. Ouinl 2M Vak Cmumi 111« 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I M I South HalvtHil titivet 

Valandos: l t Iki I I ry«« 1 'k» 
po, pietų f «k* f *nk«.^* 

HKIKAUNC.I a u d r i a i prityrę prie 
rankinių staklių austi divonus, dar
bas nuo štukio ir pastovus. 

AtsiSiiukite 
OLSOX R l ' G C'O. 

l.%08 \V. Mouroe Str. 
Cliicago, IIL 

PARDAVIMUI, 
ANT PAEDAVIMO. 

Parsiduoda gnroserne labai proroj 
vietoj ant bizniu gatvės. Parduosiu j 
pigiai už teisinga pasiųlymn. 

Pi-iežastis pardavimo, viena ne
galiu apsidirbti-

Atsišaukite: 
3233 So. Halsted Str. 

EXTRA! 
Parsiduoda mūrinis namas 2 

pagyvenimai ir Storas (gTOcer-
nė) namas yra įtaisytas pagal 
šios mados garu apšildomas 
parsiduoda pigiai arba išsi
maino ant didesnio namo kur 
geroj vietoj. 

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

Ant pardavimo saliunas, 
4522 S. Honore St. Šiame na
me yra 5 ruimai, vanas, elek
tros šviesa. Bandos gauname 
45 dolerius. Listas dviem me
tam. Priežastis tai liga. 

MILDA 
Moving & Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujam dieną ir naktį : per
klaustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j ki tus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis t ro-
kus. Pigiausiai patarnaujam Ir darbą, 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikom vartotu rakandų 
Ir pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRĄVIčIA 
3227 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
Ohicago, 111. 

I Š I M U TONSILUS 
tobuliausiomis mokJo priemenėmis: 

1,—be pelHo, 
. 2,—be kraujo. 

3,—be marinimo, 
4,—be .skAiiMiio, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj j 
eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dal-j 
ninlnkų balsas tampa malonesnis,] 
visa sveikata geresne. Kuriems iš-į 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su jvairiorois ligomis^ 
prijimu:— 

Kasdien nuo 2 -vnl.'po pietų iki j 
9 vol. vakare . 

•m NedėŲomis ir seredomis ofisas] w uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRLTIGAS IR 
OBSTETIUKAS. 

1411 So. 50th Aie . Cicero, 111.(1 

H. 

« 

IK. CHARLES SECAl 
•rkt-lė savo ofi.«*ą po numeriu j 

4729 SO. ASHLAXD AVENUE 

SPEOIJiLIST AS 
Džiovu. Motcro Ir Vyrų Ligy 

|Val.: ryto nuo 10 -*• 12: nuo 2—b j 
jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
(Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

« 

Nature Gure Institute! 

» 

DR. J . A. VELONIS 
Osteopathas, Gliiropratas 

Naturopathas 
Gydau Jvalrias ligas, o ypatin
gai užsisenėjuslas, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dals. 

4224 Archer Av. Brighton Pa rk 
Theater Bldff., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 Iki 12 diena. 

Nuo 6 ifei 8 r a l . vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ik! 12. 

Tel. Lafayette 5698 

Dr. I. E. MAKARAS 
iiiefuvys Gydyto!** tr Chirur«a« 

1090O S. ftftchisran Avernte 
T H P T Pulimnu 142 tr B49 
ELEKTRA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 9100 
DR. A J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ohtcajro, PX 

PAIEŠKAI' savo pusbroliu ir pus-
seserų, aš paeinu is Višakio, parap. 
Rudos, kaimo Runkių. JIo patys a r 
kas apie juos žinote * praneškite Šiuo 
ant rašu: 

VINCAS BERKEVIČIUS 
1428 South 11-tU Street 

Shcboygan, Wisc. 

PRANEŠIMAS. 
Visiems- Kostumieriams. 

šiuomi prane
šame kad gyvo- J 
name naujoj vie- { 
toj. Pargabeno
me labai daug i 
Šviežio medaus » 
šventėms. 

5 svani vied-
rclis $1.50 su f 
pristatymu ir na
mus. , 

Reikalaukite medaus šiuo a n t - 1 
i rašų: 
į STRYGAS & MILLER 
! 3856 Archer Ave. 2 Lubos 

Tel.: Lafayette 6195 

i-

S ; 
v PUIKŲ TEATRĄ 

u V. Akvilinos Kankines MirtiO I 
Trijų Veiksmų Tragedija 

Ketur'ų Atidarymų 
, Stato Scenoj 

LIETUVOS YYfilĮI 14 KUOPA 
NED. GRUODŽIO (DEC.) 17 D. 1922 M. 

Šv. Antano Parapijos Svetainėj, Cicero, III. 

15-th Street ir 49 Court Pradžia 7:30 v. v. 

Kviecianie nuoširdžiai visus atsilankyti, o užtikrina

me kad busite užganėdinti. 
RENGĖJAI. 

APGALVOK KUR LAIKYSI SAVO PINIGUS. 
. 

Kam laikyti savo sunkiai uždirbtus pinigus namie ar žemėje f 

kastus ir bijoti kad kas juos nepavogtų, kad gali juos padėti į dide

lę ir saugią METROPOUtAN STATE BANKĄ kur netik busi užtik-
nntas jog Tamistos pinigai nepražus bet dar gausi 3 ^ 'nuošimti j 
metus, o jei investysi ant mūsų augštos rusies pirmu morgičių tai 
gausi net 6%. -

STIPRI KAIP UOLA. 
* 

METROPOLITAN STATE BANK0JE padėdamas savo pinigus 

ant taupymo ar checking account, skolindamas del namo ar kito rei

kalo, pirkdamas morgicius ar bonus kurie atneša 6^,'siųsdamas 
pinigus Lietuvon ar kitur, ir vesdamas kitus savo reikalus, busi pa-

* 
tenkintas patarnavimu ir apsauga nes METROPOLITAN STATE 
BANKĄ yra po Valstijos 

Valdž 'os ir Clearing House priežiūra. 
•s 

^ • y * 

Šėrininkų ir direktorių turtas virš $12,000.000.00 

Bankos Turtas Virš $2,400,000.00 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201W. 22nd ESESi St , CH1CAG0 

Bankos Vfiland: Kasdien nuo 9 : 0 0 vai. ryto iki 4 : 0 0 vai. vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8 : 3 0 vai. vakare. 

L I T A I - D O L E R I A I - L I E T U V O N 
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per 

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

. » manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafą laike 4 

arba 6 dienų. Sulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar 1 
yra paliepiama. 

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

Laivakortės ant visų linijij į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai. 
Išpildomo užsiregistravimui Lietuvos Pilietystėš blankas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

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

Cbicago, IU. '' Chicago, m. 
Tel: Yards 4669 Tel.: Lafayette 6256 

—! 
SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
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