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PATVIRTINA NAUJO 
DELEGATO PASKYRIMĄ, 

~~————— 

TAI ARKIVYSKUPAS 
FUMASONI BIONDI. 

Skaitosi t ikras misionorius. 

NEW YORK, gr. 18. - K o 
lumbo Vyčių (Knigbts of 
Colnmbus) komisioniorius 

Europos Valstybes Ginkluojasi 
WASHINGTON, gr. 19. — 

Europos valsayb. i r tolosniai 
dideles išlaidas pašvenčia sa
vo armijoms ir abelnąjam gi n 
klavitnuisi. • 

Kuomet čionai buvo laiko-
4 

klavimuisi. 

Valstybes departamentas pa-

natan. Paduodamos išlaidos 
skiriamos 1020 metams. 

I r taip: 
Belgija 7,500 milionų fran

kų armijai ir 767 milionų gin 
k l a v i m u i s i . 

ma nusiginklavimo konferen
cija (tai buvo šių metų pra
džioje) senatorius MoCormick 

Komoj, Ethvard L. H e a r n , ^ 1 1 U n o i s v a i s t y b t s įdavs6 s e . 
vietos K. V. ofisan pranešė, | u i r o z o l i u c i j < % j i s roikaln-
jog-buvęs Apaštalinis Delega- ^ 0 v a i s t y b ė a departamento pa 
tas Japonijai, J o Eksc. Arki- U r U h . S O T i a t u i p r a n e § t i , kiek 
vyskupas Pietro Fumasoni Vm[ Europos valstybė išlei 
Biondi, tikrai bus Papos pa- {V/[ll s a v o a p s a i l ^ I l ; j taigi,xgin 
skirtas Apaštaliniu Delegatu 
Suv. Valstijoms vieton prikel
to i kardinolus Bonzano. Ar-
tiniausiomis dienomis reikia 
tikėtis formaiio paskyrimo. 

Arkivyskupas Fumasoni 
Biondi buvo Apaštaliniu De
legatu Indijai ir . Japonijai. 
Pirmiaus jis buvo paskirtas 
Tvotorikos profesoriumi Pro
pagandoj, paskiaus paskirtas 
Ap. Del. Indijon ir, kiek pa
laukus, Kinijon. Jo uolumas 
ypatingas. Nebūta nei vie
nos parapijos, kurios jis ne
būtų aplankęs. 

Kuomet pagaliaus jis išrin
ktas Propagandos sekreto
rium, tuo laiku lankąs Romą 
Indijos Arkivyskupas t a iv a-
pie j į : "Propaganda negalėjo 
parinkti ko tinkamesnio." 

Arkivysk. Fumasoni Bion
di skaitosi tikras misionorius. 
Taipat tikras romėnas. Gi
męs 1872 m. ir mokslus ėjęs 
Romoj. Skaitosi žymus ling-
vistas, gerai kalba angliškai. 

Apaštalinė Delegacija Suv. 
Valstybėse del savo svarbu
mo yra praktikaliai lygi nun
ciatūrai. Delegacijai prik
lauso trečiosios tribnnalo in
stancijos teisme. Delegato iš-
tanrtč yra galutina. 

Delegaciją S. Valstybėms 
įsteigė Papą Leonas XII I 
sausio 24, 1893. J o Eksc. Fu
masoni Biondi bus penktasis 
iš eilės delegatas. "VVashingto-
no Apaštaliniai Delegatai vi
suomet paaukštinami kardi
nolais, kas labai retai pasitai
ko su Apaštaliniais Delega
ta i* kitose šalvse. 

Čekoslovakija 1,900 milionų 
koronų ir 108 milionų kor. 

Franci ja 33,237 • nfilionus 
frankų ir 3^426 milioim fr. 

Lietuva 879 milionų markių 
ir 491 milionų mark. 

Lenkija 591 milionų markių 
ir 152 milionų mar. 

Rumunija 10,208 milionus 
ir 1,157 milionus markių. 

Paduotose čia skaitlinėse y-
ra kas tokio ypatinga ir ne
aiškaus. Pažymima, kad Lie
tuva išleidžianti daugiau net 
už Lenkiją. Tai negalimas 
daiktas. 
• Yra žinoma, kad k t ip Frau 
eija, taip Lenkija šiandie 

U B A I BLOGA PADĖTIS 
GRAIKIJOJE. 

VALSTYBEr GRŪMOJA 
SUSKALDYMAS. 

Būtinai reikalinga didelė 
paskola. 

rūpino žinių ir pasiuntė se- ^augiausia išleidžia savo ar
mijoms ir ginklavimuisi, 

Tuotarpu šiame senatui pra 

ATĖNAI via Roma. gr. 18. 
— Graikijos valstybei grūmo
ja, suskaldymas ir sunaikini
mas. 

Pasauliui kaipir nieko neži
noma, kas šiandie veikiasi 
Graikijoj. Šalis ekonominiai 
sužlugusi. Viduje nepapras
ti nerimavimai. Išoriniai 
priešai ima veikti. 

Pašalindami karalių Kons
tantiną, venizelistai revoliucio
nieriai man/3 atliksią didelius 
darbus. Tečiaus visą padėtį 

nešime pažymima visai adver-1 ( ,m . ( ] a u ^ a u p a m 0 g i n o . Bai 
n i ai. Tokiomis informacijo 
mis mažai kas gali pasinau
doti. 

30RAH PRIEŠINGAS DUOTI PAGELBĄ EUROPAI 

FRANCUOS PARLAMENTO 
ATSTOVAS LAISVAS. 

PARYŽIUS, g. 19. —Fran-
cijos parlamento atstovas ra
dikalas Painleve, matyt, ne
bus patrauktas teisman už ka
talikų kunigijos įžeidimą. 

Parlamentas gavęs skundų 
tuojaus paskyrė komisiją iš 
11-os atstovų. I š jų vos vie
nas stovėjo radikalą, paliuo-
suoti nuo parlamento atsto
vams priklausančių nepalie-
čiamybės privilegijų ir leisti 
pašaukti teisman. Tečiaus 
kiti komisijos nariai buvo 
priešingi. Taip viskas ir pa
silieka. 

Painleve francuzus kunigus 
išvadino karo " slakeriais." 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

\YASHNlGTON, gr. 19. 
Aną dieną senatorius Borali 
senate aiškiai pažymėjo, jog 
žinomų 4' nepermaldauja
m u " senatorių blokas viso-
mis priemonėmis pasipriešins 
vvriausvbei, 
mėgins finai] 
ropą. 

Senatorius Borah tvirtina, 
kad Europa to visai neužsi-

Anot senatoriaus Boraho, 
jei Europos valstybes nori su
silaukti pagelbos, tegul jo.-
pirmiaus nusiginkluoja. 

Sen. Borah Ivgiai priešina
mus P^ ipnesms g. ^ ^ ^ w ^ ^ y d . 

jei pastaroji ^ j j j j į X ( . s yr g ^ V o 

siniai šelpti Eu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ tuojaus 
. ją turl's atiduoti karo kredi
toriams, kurie tik ir laukia to-

; kios paskolos, pelno. J i ne vien nemažina ' 
ant vokiečių užkrautos nežino-: Nors senatorius valstybių 

j 
niškos kontribucijos, liet dar! neišvadina, bet kiekvienam 
palaiko savo skaitlingas armi-[suprantama, kad daugiausia 
jas. šiandie tos armijos Į tenka Franci jai už jos milita-
gaišina Europą. j rizmą. 

DEL DARBININKŲ SKER- IEŠKOMI 27-ni PRAŽUVC. 
DYNIŲ BYLA EINA 

PIRMYN. 

Valstybės- liudininkai nupasa
koja ką matę. 

MARION, 111., gr. 19. 
Buvusių darbininkų skerdy
nių arti Herrin reikale byla 
varoma pirmyn. Teisiami 
penki atariami žmogžudžiai. 

i 

Byla prasidėjo praeitą sa
vaitę. Visas laikas liudija 
valstvlips šaukiami lindinin-
kai. Jų daugybė. Jų lipdy
mas tęsis dar šią savaitę. 

Nupasakoja baisius daiktus. 
Skaudžiai apkaltina kaltina 
nmosius. Negina, kad jie žu
dę savo aukas. Bet dar jas 
kankinę. Pašautus primušę 
arba tiesiog papiovę. Negir
dėti žvėriškumai. Aršiau nei 
bolševistinėj Rusijoj. 

SAl/LS y T E. MARIE, Midi. 
gr. 19. — Aną dieną, laivas 
Reliance susidauž'» į povande
nines uolas netoli Lizard sak
ios. Laivas nuskendo. 27 lai
vo jurininkai ir pasaižieriai 
pragaišo. Nežinia, ar jie žu
vo su tuo laivu, ar gal mirė 
būdami valty, jei jiems pa
vyko išsigelbėti iš laivo. 

Išsigelbėję 7 asmenys čia 
atvyko ir pranešė apie nelai
mę. Pasiųsta keletos laivu, ek
spedicija. 

LAKŪNAS PRAGAIŠO 
PŪGOJE. 

PAGROBĖ 200,000 DOL. 
AUKSU. 

DENVER, Colo., gr. 19. — 
Iš valdiškos pinigų dirbtuvės 
čia vienon bankon buvo veža
ma 200,000 dolerių aukso. 

'Trys plėšikai užpuoli t ro
ką. Vieną sargą pašovė. Pa
grobė auksą, jvertjė savo au-
tomobilin fr nudūmė. 

SALT LAKE CITY, gr. 19. 
— Pastos lakūnas Boonstra, 
skrizdamas iš Woodward Fie-
ld j Roek Springs kelionėje 
pragaišo. Sakoma, jį užpuolu
si sniego pūga. 

Šešiolika aeroplanų pashis-
ta pragaišusio ieškoti. 

16 GUBERNATORIŲ 
WASHINGTONE. 

Šešiolika valstybių gubernato 
rhj vakar konferavo su pre
zidentu Hardingu prohibicijos 
vvkinimo reikale. 

šiai paarŠėjo padėtis, kuomet 
revoliucinė valdžia nužudė bu-
vusins karalians Konstantino 
ministerius. 

Cenzūra taip aštri, kad 
graikų laikraščiams uždraus
ta rašyti, kas Šiandie veikiasi 
šal v. 

* 

Revoliucinė valdžia tikėjosi 
bent kokiqs naudos iš Lausan-
nos konferencijos. Tečiaus 
nieko ypatinga nepramatoma. 

Nėra stipraus vado. 

Kuomet revoliucinė armija 
užįėmė Atiėnus ir prašalino 
Konstantiną, ant šalies su
puolė visokios nelaimės. Re
voliucionieriai tikėjosi išnai
kinę monarchisnts sulaukti 
laimingesnių dienų. 

; Bet nevyksta. Pakilo visa 
eilė politinių partijų. Šian
dien jos tarp savęs kovoja 
už pirmenybę. 

Visoj šaly neapsakomas 
vargas. Apie milionas pabė
gėlių suplaukė iš visur. Ne
turima kur jų dėti. Nėra 
kuo maitinti. Valstvbės iž-
das tuščias. 

Graikijai trūksta atatinka
mojo vado. Prie stipriausių 
tautos vadų prsikaitomį Ve-
nizelos ir Zaimis. Bet tiedu 
atsisako gryžti Graikijon ir 
užimti vadij vietas. 

Graikijos likimas šiandie 
todėl yra armijos grupės ran
kose. 

Viršininkas — Plastiras. 

Šiandie Graikijos vyriau
siuoju viršininku skaitosi 
pulkininkas Plastiras. Tai 
kaipir koks prezidentas. Ne 
politikas, betx kareivis. Poli
tiniai reikalai jam , svetimi. 
Tečiaus jis laiko revoliucines 
vadžias. 

vietą užima Turkija. Grai
kai jos akyvaizdoje yra be-
spėkiai. Turkai graikams 
pavojingiausi. Pirm šimto 
metų kuone visa šiandieninė 
G raki ja buvo turkų valdoma. 
Šiandie turkai turį jau ryti 
nę Trakiją. Bet jiems nori
si ir vakarinės dalies. Dėlto 
išilgai Marica upės graikai 
turi užlaikyti skaitlingą ar
miją. . 

Kitos kaiminingos valsty
bės nori pasisavinti kitas 
graikų valstybės šalis. 

Reikia pjnigij. 

Iš to krizio Graikija gaįėtų 
dar išsigelbėti gaudama užsie
niuose paskolą. , Tuotarpu jai 
užtektų bent 40 milionų do
leriu. 

Pilsudskį Išnaujo Gryžo 
Valdžion 

PAŠAUKTAS Į GENERAL!0 ŠTABO VIRŠININKUS' 
VARSAVOJE PASKELBTA KARO PADĖTIS 

zidento vietą ir generalio šta-
Bet kur gali gauti paskolą!I bd viršininką j^on. Sikorskį 

Anglija neduos. Nes jai jau pakvietjė sudaryti naują mi-
daug ir taip įsiskolinusi. Fra- nisteriii kabinetą. 

LONDONAS, gr. 19.—Var-j gen. Hallerio veteranų, 
savoj paskelbta karo padėtis, patsai gen. lialler ar tik nej 
Situacija labai neaiški. Pil-' pateks šaltojon. Nes pi 
sudeki savo rankose laiko len- ir po prezidento rinkimų na-
kų valdžios vadžiai čionaiistai jį pavartojo 

• ! kaipo įranki. Gen. lialler W 
VARSA VA, gr. 19. — Nu-! rsti> žmones prieš tautinėj 

žudžius prezidentą G. Naivu-j mažumas ir prieš patį nužu-
toAvicz, seimo,pirmininkas Ra-|dytą prezidentą. Socialistai 
taj autonominiai užėmė pro- jį tad daugiausia kaltina u; 

prezidento nužudymą. 
Tuojaus po prezidento nu-

njcijai ne galvoje graikų liki 
mas. 

Dėlto savo išsigelbėj. Grai-

Sikorskio vieton štabo vir
šininku Rataj pašaukė buvu
sį provizionalį prezidentą Pil

ki ja mato tik turtingoje Ame-j sudskį. ^ 
rikoje. Kaip Venizelos, taip ' T a d Pilsudskį išnaujo įsėdo 
revoliuciriė valdžia pasitiki, 
kad Amerika maitins -ir ap
dengs visus pabėgėlius. Tuo
met šaliai didžiai palengvės. 

Lenkijos halnan. Jis savo 
rankose turi armiją. Je i na
cionalistai mėgins nerimti, jis 
gali pasiskelbti šalies diktato-

Bet ar Amerika ims savo **umi. 
M misterių kabinetas ant 

greitųjų suorganizuotas ir ry-
globon visus pabėgėlius, tai 
kitas klausimas. Nežiūrint 
to, Europos politikai varu 
verčia Ameriką duoti pagelbą 
Graikijai. /Tie politikai kaip 
Europoje, taip kitur priverda 1 « 
visokios koSės ir paskui brų-. I F T II V fl F 
ka tą košę Djėdei Šamui ka
binti, j 

Taip ne vien neteisima, hetį bYW*į> š i a u l h J a P s k r -
ir ne s i ima . Dėdė Šamas tu-; 1),'«"<"i'J k a i , n o - t**** v a , s " 
.ės kuomet nors tar t i : Oanaį f l u J e v l e n a s l i n i u k a s pasi-
. v ; c n ? \ daręs alaus, sukvietė visus sa-

• vo% kaimynus alučio ragauti. J 

žudymo gen. Ilaller nuėji 
dai\ės ]iarodon. Tenai vienai 
sehn^o atstovas radikalas jį] 
viešai išvardino žmogžudžiuj 
Ilaller nublanko kaip drob*'4 >r| 
kuovoikiausia išsineždino; 

Lenkai nacionalistai dai 
dauginus savo interesams paJ 
kenkė. Valdžion gryžo jų] 
priešai, prieš kuriuos jie vî Į 
sas laikas vedė kovą. 

Dailininkas Niewiadomski 
prezidentą nušovė pastarąjan 
kalbant su Anglijos pasiunti-1 

toj šaukiamas sesijon seimas. !niu. Žmogžudis minios bai 
Naujo ministerių kabineto.'šiai apspardytas ir paimtas] 

parėdymu areštuota visa eilė'kalėjimam 
— " • "» ! 

TRIS PAŠOVĖ, VIENAS 
'•i PABĖGO. 

DU M 0 R 0 6 NUŽUDYTA. ! * P o k i l i P a l e t ė nesenai ve
dusį iš to kaimo naSlį ir ma-

MANTLA, Pliil. salos, gr. 
19. — Secuban saloje, Sulų 
grupėje, apie 15 filipinų žmo
gžudžių užpuolė amerikonišką 
policiją. Du žmogžudžiu nu
žudyta. Du poliemonu irgi 
sužeista. 

PASKUTINIAI ANGLAI 
APLEIDO AIRIJĄ. 

žažemį pil. L., kurio kaimynai 
nekentė, kaipo kairesnių pa
žiurtų žmogų. Gerai įkaušę 
rudojo alučio piliečiai išsive-

Sekmadieni policijai prane-l 
šta, kad keturi plėšikai pavo-] 
gė A'ieną Diamond Company 
automobilių. 

Vakare 16-oje gatvėje dete-| 
ktivai pastebėjo Diamond auįl 
tomobilių važiuojant. Šoferis) 
neturėjo uniformos. Reiškia,] 
automobilius pavogtas. 

Danu plėšikus vytis. Ii 
dę K. už klojimo užmušė iri karto plėšikai smarkiau pale 
įmetė į šalę tekantį upelį. A-jdo automobilių. Bet kad po» 
pylinkėj paleido gandą, kad p.Įlicijos automobilius buvoj 
K. išbėgęs į Rusiją. 

Neilgai trukus upely lavo^ 
nas iškilo viršun, išvydę tai 
žmogžudžiai ištrauka iš upės 

DUBLINAS, gr. 19. — Šį ir nuveža užkasė į srnlėlį. Už 
sekmadienį paskutinis anglų kiek laiko iš kalno kasdami 
kariuomenės būrys apleido žmonės kelio taisymui smėlis, 
Airiją. "Susirinkusios skait- j atrado užkastą K. lavoną ir 
lingos airįų minios anglus iš- apie tą pranešė žmonai vėlio-
kilmingai išlydėjo. m o s -

Gyveną Airijoj civiliai ang- Nespėjo pati nubėgti prie 
lai kareivių vadą. gen Mac- atrasto . \ y ro , kaip užmušėjai 

atl^gę pagavo lavoną nuvežiė 
į rugiais apsėtą lauką ir užka-

"ready apibėrė g»ėl£mis. 

PRIEŠ PARAPIJŲ 
MOKYKLAS. 

LANSJNG, Mich., gr. 19.— 
Premieru yra pulk. Goni- Visoj Michigano valstybėj 

tas, vienas iš pirmųjų revo
liucionierių. Taipat labai 
mažai turį supratimo apie po
litiką. 

i Apsiausta priešų. 

Kuomet ta graikų revoliu-
WASHINGjTON, gr. 19. -jcinė valdžia džiaugiasi <savo 

lair^fėjimai8,,, Graikijos iš
oriniai jyriefcai veda smarkią 
akciją jos nenaudai. 

|Tų priešų tarpe pirmąją 

renkami parašai peticijai. Pe
ticiją norima įduoti valstybės 
sekretoriui su tikslu gauti lei
dimą ateinantį pavasarį pa
skelbti piliečių referendumą 
parapijų mokyklų klausime. 

Kaip kitur, taip ir šioj 
valstybėj katalikų priešai su
galvojo panaikinti parapijų 
mokyklas ir katalikų vaikus 
varu priversti lankyti viešą
sias betitybines mokyklas. 

sė, bet žmona pamatė kame ir 
kas tokie užkasė jos vyro la
voną. 

Pranešė vietos milicijai. 
Milicija atvykus jau neberado 
toj vietoj lavono. 

Atradę pfėdsaką, išmatavo 
ratų vėžes, nusekė į mišką, 
kame rado žmogų bekraunant 
malkas į vežimą. 

Pradėjo milicija klausinėti, 
kur padėjo lavoną, iš prad-
džios žmogelis gynėsi, bet 
smarkiau užėmus barti, tuoj 
pasisakė atvežęs ir parodė 
kurioj vietoj užkasęs. 

Dabar eina tardvmas. 

.smarkesnis ir dar imta į juos 
šaudyti, piktadariai sustabdė] 
automobilių tikėdamies šiaip] 
pabėgti. 

A'isi keturi smogė artimonl 
gatvaitėn, iš ten gatvėn. Pas-rj 
kui per kiemus ir tvoras. De-
tektivai šaudydami paskui. 

Du bėgant pašauta ir pa>| 
imta. Trečias paimtas iš na
mų su peršauta nugara. Ket-I 
virtas pabėgo ir kol-kas ne
surandamas. Visi suimti yra] 
jauni vaikjėzai. 

O R A S 

CHICAGA — Šiandie praJ 
matomas gražus oras: ne taip| 
šalta. 
— n - i • — •• i - • 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.( 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.6! 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 5.07i 
Vokietijos 100 markių .013( 
Lenkijos 100 markių .00571 
Šveicarijos 100 fr. 18.99 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

[SUIRUS KONFERENCIJAI, 

'DRAUGĄ >5 

na kasdieną išskyra* nedėldienina 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams.«-...... $o.00 
Pn$M Meti) $3.0C 

^ennnieratos mokas i iškalno. Lai 
g skaitosi nuo užsirašymo dionot 

nuo Naują Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
tSti išperkant krasoje ar ezprese 

tioney Order" arba įdedant pini-
a į registruotą laišką. 
" D R A U G A S " PŲBL. CO. 
J34 So. Oakley Ave , Chicago 

I Tei. Roosevelt 7791 
— — r a y j — — — I I I i M Į 

LENKIJOS PREZIDENTĄ 
NUŠOVUS. 

Lenkijoje prezidentu buvo 
r inktas Narutavičius. Šian-
eną jis nušautas. Tai bega

u s svarbos įvykis, kurs ne
į m a t o m ų pasekmių gali tu-
*ti pasauliui, ypač Lietuvai. 
Vi Narutavičių renkant 
ilsavo mažesnė lenkų dalis 

Į M-iaiistinės pakraipos, ir vi 
tautinės mažumos (žydai, 

>kiečiai, lialtgudžiai, ukrai 
cčiai, rusai ir k i t i ) . Lenkai 
įvergė svetimas tautas , tiek 
i -svetimųjų turi savo vals-
Hbės viduje, kad patys sau 
ilstybės viršininko pasirink-
nebegali. Lenkiją p radeda 

i ldyti nebe lenkai paverg -
i, bet svetimieji pavergtieji . 
Išrinkus Narutavičių ne 

pkų balsais, kilo riaušės iš 
| fcdeku i r dešiniųjų patr iotų 
(įsės. Pagal iaus negeistina 
rezidentą nužudė. Lenkija ne-
•turi galvos. Kairiųjų ir sve-
mtaučių didžiuma negalės 
taip į tą .dešiniųjų šovinistų 
'iiviną darbų atsiliepti, kaip 
*iežtu spaudimu. Kndekų 

ažuma pasistiunėjusį kartą 
He užmušimo, spaudžiama 
austos, bet kels maištų. I r i 
>nkija Šiandienų stovi ant 
voliucijos ir vidujinio karo 
>nkščio. 

' - . 

^Stai pasekmes ncišvcngtinos 
-ekvienam, kurs į laikina 
nmšties st iprumų įtikėjęs, 
dsybę; pamynė ir kitus skriau 
\in. 
Sunku Šiandienų permatyt i 
skų. Lietuvai reikia apsižiu 

;/ti, kad Lenkijai gr iūvant , 
s griuvėsiai mūsų šalies ne-

i vergtų. 

Maskvoje suiro nusiginkla
vimo konferencija. Tų konfe
rencijų sušaukė bolševistinė 
valdžia. Dalyvavo delegatai 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos i r Lenkijos. Buvo 
pakviesta ir Rumunija. Te
čiaus t a nepasiuntė delegatų. 

Bolševikai norėjo su savo 
kaiminingomis valstybėmis pa 
daryt i neagresivumo ir armijų 
sumažinimo sutartį . Nors bol
ševistinė Rusija tur i skaitlin
gą armijų, tečiaus ji labai 
geidžia apsidraust i nuo užpuo
limų, nori visų energijų pa
švęsti valstybės ekonominiam 
pakėlimui, be kurio komunis
tams pavojinga gyventi. 

Bolševistinė Rusija sakosi 
sian.dk" turinti apie 800,000 
kariuomenės. Jos užlaikymas 
brangiai atsieina. Sumažinus 
daugiau kaip perpus tų armi
ja, žiūrėk, kas valdžiai atlik
tų. Atliekamos lėšos galėtų bu1 
pavartotos kitokiems tikslams, 

Bolševikų sušaukta konfe
rencija, be abejo, butų davusi 
naudos ir Pabalt i jos vals. jei 
butų nusisekusi. Bet kuomet 
įsimaišė lenkai, konferencija 
turėjo griūti . 

Lenkai, kaip ir bolševikai. 
sutinka su neagresivumo su
tart imi. Bet j k nesutinka ma
žinti savo armijos. Kuomet 
buvo sustatytos neagresivu
mo .sutarčiai sųlygos, lenkai 
labai norėjo po jomis pasira
šyti ir paskui tar t is armijos 
mažinimo klausimu. Tečiaus 
bolševikai reikalavo, kad nea-
gresivi.mo ir armijų įuažininuK 
sąlygos sudarytų vienų neda-
linama sutartį. 

Lenkai tokioms išlygoms 
pasipriešino. 

Tečiaus tas konferencijos 
dar nesuardė. Konferencija ga 
lutinai suiro, kuomet bolševi
kai nutvėrė lenkus meluojant 
apie jų armijos skaičių. Var
šuvos valdžia kituomet Tautų 
Sąjungai raportavo, kad ji už 
laikanti 275,000 kareivių. Gi 

ir i Maskvos konferencijoje dėle* 
gatai išplepėjo apie 575,000 
kareivių. Kilo nepasitikėji
mas. Pasirodo, kad lenkai ar 
tik neužlaiko daugiaus pusė-
miliono kareivių armijos. Kas 
jiuxs gali žinoti. 

ŠVENTASIS MVAJB A P I E 
, PASAULIO PADĖTI . 

{ • 
Gruodžio 11 dienų Vatikano 

įvyko pi rmasis /šventojo Tėvo 
Piaus XI slaptas konsistorius, 
kuriame patvir t int i nauji kar
dinolai. Tokiuose konsisto-
riuose Papos visuomet paskel
bia savo alokueiją, ty. pasa
ko didlžiai reikšmingą visam 
pasauliui kalbų. ,Tų kalbų kiek 
vienų žojį, kiekvienų mintį 
gaudo pasaulio polit ikai i r 
diplomatai. Nes tuomet skel

biama Bažnyčios nusis tatymas U e iniynų maistu ir anglimis. 
ir atsinešimas į pasauly gy 
vuojančių situacijų. 

Šiuo kar tu Hventaasis Tėvas 
Pi jus XI savo alokucijoje pri
minė projektuojamų Briuksely 
santarvės valstybių konferen
ciją. Papą įspėjo, kati panašios 
konferencijos visuomet neš 
tautoms tik apsivylimų., jei 
santarvės valdžios nesivaduos 
teisybe ir krikščioniška meile. 

Paskui Papu protestavo prieš 
viešpataujančius santykius 
Palestinoje. Tenai vieniems 
žydams suteiktos plačios pri-
vilegijos, tuotarpu didieji ka
talikų reikalai neapdraust i . 
Papą Benediktas XV jau kal
tino Palestinos žydus, kiirie 
ten yra pavojingi krikščio
nims. Žydai tenai įšnaudoja 
karo nelaimių prispaustus gy
ventojui . 

Beito I r Papą P i j u s i I pa
skui Benediktų X V kelia pro
testų prieš palaikomas Pales
tinoje neteisybes. J i s reikalau
ja, idant tenai santykiai bu
tų sunormuoti. Šventoje Že
mėje katalikų ir kitų krikš
čionių- teisės turi but pilnai 
apdraustos. 

Šventojo Tėvo balsas su
drumsčia Anglijos politikų 
svajones. Pakol Palestinoje ne 
bus pripažintos katal ikams 
priklausomos teisės patol tei
sybė nėra įgyvendinta Pales
tinoje. 

muro stovylos, par inkt i me-
džiai, gėlyną^. 

'Cbicago turt inga, labai tur
t inga. Žymi gyventojų dalfc 
tur ta is .pertekusi. . 

Bet tame pat mieste siaučia 
i r skurdas. Yra čia šeimynų, 
kurios neturi nei duonos, nei 
kuro. Badauja, gi užėjus šal
čiams sąla. 

Kuomet gruodžio 5 dienų 
-Cliicagą įkando šaltis, skurdo 
šmėkla i&ąjo aikštėn. Apskri
ties šelpimo agentas tą diena 
buvo priverstas sušelpti 320 

Ryto fnetų, d a r daugiaus. . 
. Dievas žino, ,kaip tos skur

do paliestos šeimynos gyvena 
nesant šalčiams. Be abejonės 
jos maitinasi .geradarių žmo
nių .paša lpa ir surinktomis at
matomis. Kuomet šilumos ne
reikia, šiaip ta ip prastumia 
dienelę pusbadžiai. Bet užėjus 
šalčiams priverstos šaukt is pa-
gelbos. y 

K a i p y ra Chicagoje, ta ip y-
ra ir visuose kituose didžiu
liuose Amerikos miestuose. 
Šeimynų galvos arba daž
niausia serga, arba labai ma
žai uždirba. Keletos mažų vai
kų negali pramaitinti1. Ne
normalu. Šalip turtų, skurdas 
klesti . 

DEL P. SLEŽEVIČIAUS 
STRAIPSNIO. 

ŽMONIŲ SKURDAS. 
Turt ingas Cbicagos įmestas. 

Nueik vidumiestin. Butai sa
vo viršūnėmis atsiremia į pa-
debesius. Krautuvės, visokios 
rųšies ofisai. Čia per dienų — 

Aišku, lenkai nori taikos. 
Bet jie nenori mažinti armi
jos. J i e ta ip liepiami Franci 
jos militaristų. 

.Ji mat reikalinga Vokietijai 
slopinti, o gal d a r ir Lietuvai 
pavergti . 

dienas " b u s i n e s s " verda. Ban-
Delto konferencija ir suiw- kos nei tvirtovės. Kasdien per 

įmonių rankas praeina milio-
uai. Teatrai pilnį žmonių. 

Išeik turtuolių apgyyenton 

MLietuvos* Ž in ių" 208-ame 
numeryje žinomas Lietuvos 
|n»litiko> veikėjas p. Mykolas 
Sleževičius įdėjo straipsnį 
" D e l Amerikos Lietuvių Re
gis t raci jos" , kuriame Lietu
vos atstovui g. V. Ča-rneckiui 
prikišama, kad jisai neva 
skelbęs, jog neužsiregistra
vusiųjų užsienio lietuvių tur
tas busiąs konfiskuotas ir jog 
savavališkai paskyręs mokes
nį už pasus. ; 

Atstovas Čarneckis pasiun
tė į "L ie tuvos Ž in i a s " la iš
ką, paaiškindamas jog p. Sle
ževičiaus padaryt i priekaištai 
neat i t inka tikrenybei ir netu
ri pamato. Registracijos ir pa
sų reikalavimai y ra ne kas ki
ta, ka ip tik Lietuvos, įstatv-
tymas ir valdžios parėdymų 

žemiau paduotas pastabas del 
p. Sleževičiaus straipsnio 
" D e l Amerikoj Lietuvių Re

ti Lietuvos piliečiu. 
Gavus leidimų, reikėsią iš

būti Lietuvon parvažiavus 10 
gis t raci jos ' ' - "Lie tuvos Ži- m e t ų ^į6l t o k s ^eiis g a l ė 
nių Nr, 208" . 

P . M. Sleževičius savo strai
psnyje daro man užmetimų, 
pirma, kuo remiantis imama 
už Lietuvos užsienių pasus iš 
gyvenančių Amerikoje Lietu
vos piliečių po dešimts dole
rių, i r an t ra kuo remiantis 
Atstovybė paskelbusi kad iš 
neužsiregistravusių ir neišsi
ėmusių pasų į»ietuvos pilie 
čių bus konfiskuotas Lietu
voje tur tas . 

Del pirmo užmetimo turiu 
pranešti , kad mokesnis už 
Lietuvos pasus išduodamus 
Suvienytuose Valstybėse ima
mas einant "Užsienio pasams 
duoti ta i syklėmis" . (eilinis 
N-798, $10 — o į ias taba) , pas
kelbtomis Vyriausybės Žinių 
Nr. 99. 

Del antro užmetimo tik tiek 
tegaliu pasakyti , kad jisai 
netur i faktino pamato, nes 
Atstovybė panašių dalykų a-
pie tur to konfiskavimų iš 
neužsiregistravusių niekur nė
ra skelbusi. Matomai, p . Sleže
vičius buvo klaidingai , pain
formuotas. Registracijos ir pa
su reikalavimai v r a vvkdomi 
griežtai prisi laikant Lietuvos 
įstatymų ir valdžios parėdy
mų. 

Prašau priimti, Pone Re
daktoriau, mano tikros pa
garbos pareiškimų. 

V. darneekis, 

- i 

Lietuvos Atstovas. 

balsuoti, pirkt i nejudinamų 
nuosavybę ir t. t. Šitokis pa
reiškimas skaudžiai užgavo a 
merikiečrų lietuvių jausmus 

Kiekvienas sau manė, še/tau ir 
Lietuva Tėvynė mūsų. Kada 
reikėjo mūsų dolerių, ta i jųs 
broliai amerikiečiai busite pri
imti su atvirom rankom pa-
gryžę Lietuvon. Bet kada ja a 
Lietuva spėjo ant tvirtesnių 
kojų atsistoti, tai jau jųs a-
merikiečiai nebe broliai, bet 
toki pat svetimšaliai, ka ip in-
dijonar, lenkai, rusai, kurie 

Lietuvoje nėra nei gimę, nei 
aukavę, nei bonų pirkę, vie 

nu (žodžiai ly^ys svetimša- p a s t i , kad tie amerikiečiai 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
(lerb. Dr. lg . Česaitis, 

Draugo Re<laktorius, 
Cbicago, 111. 

Gerbiamas ĮTamista: — 
^Cadangi šiuo laiku daug a-

merikiečių lietuvių susirūpino 
Registracijos Įs ta tymu, buk 
neteksiu teisių prie savo že
mės arba kitokio turto Lietu 
v oje, todėl norėčiau ir aš kele
tu žodįių tar t i šiuo ta ip opiu 
klausimu. 

Kaip jau žinome, Lietuvos 
Atstovybė Washingtone pas 

liams. 
Dabart inė Lietuvos Atstovy

bė pranešdama kad amerikie
čiai registruotas pamatuoja 
savo reikalavimų su-
lyg J s t a t y m u pagamintu, 
darant sutartį su Rusijos So
vietų Respublika. Tame įsta
tyme niekur n'»ra jokios pas
tabos del Amerikiečių lietuvių 
pagryžusių tėvynėn norinčia 
palikti piliečiais. 

Dabar kų tik pakliuvęs man 
į rankas Lietuvos laikraštis 
" L I E T U V A " . Į vieno ameri

kieč io nusiskundimų skau
džiais Lietuvos įstatymais 
to laikraščio redaktorius de
da šitokį paaiškinimų. 

" 'Lietuvos Konstitucijų pas
kelbus, lietuvių amerikiečių 
padėtis nėra ta ip pablogėjusi, 
ka ip laiško autoriaus išdėsto
ma. Pilietybės teisi įgijama 
ir jos nustojama einant vei
kusiu iki šiol i r dabar tebe
veikiančiu, pilietybės įstaty
mu (L. V. Ž. Nr. 2-3). Tik vie
ton penkeri II metų, kuriuos 
turėjo išgyventi svetimšalis, 
kad gautų Lietuvos piliety
bės teisę, Steig. Seimas nus
tatė ilgesnį terminų — 10 me
tų. 

Bet tas suvaržymas liečia 
tiktai asmenis, kurie negali 
pasinaudoti laikinuoju įstaty
mu apie Lįetuvos pilietybę §1; 
lietuviams gi Amerikiečiams 
čia jokių ypatingų sunkenybių 
negali būti; jie visi gali nau 
dotis §1 nustatytomis teisėmis. 

ventų Lietuvoje dar 10 metų, 
kaip mano laiško autorius. Jie 
priėmę. Amerikos pilietybę, y-
r£ nustoję tik rusų piliety
bės, bet ne Lietuvos. Ir kol, 
Lietuvos Vyriausybė šitam 
klausime nesurišta atskira 
konvencija su Amerikos Valst. 
Valdžia, Lietuvos pilietybės 
pripažinimas amerikįe^ianrs, 
neišgyvenusiems dabar Lietu
voje naudai 10 metų, negali 
sudaryti jotoų sunkenybių". 

Na i r daba r tu žmogus su
prask kame teisybė. J e igu j au 
" L i e t u v a " t a ip aiškina, kur i 
yra skai toma pusoffcijaliu 
Lietuvos Vyriausybės organu, 
tai šiam aiškinimui negalima 
svarbos nepriskai tyt i . 

Iš jo paaiškinimo-galima su-

gatvėn. Rasi ten tiesiog rūmus 
ir pilis. 

Chieago turi savo ypatingų 

- Redaktoriui , 
Kaune. 

Gerbiamas Redaktor iau: 
Neatsisakyk Tams ta padėti 

ar t imiausiame Tamstos reda

kcinė, kad kas iki gruodžio 
vykinimas. Laiško turinys čia , mėnesio 22 dienos neužsire-
pr idedamas: igistruos, t a į tas p ra randa te i - ' nes retas iš jų kuris nebūtų 
Gerb. " s i e t u v o s Žin įų" j sės pr ie savo tur to Lietuvo- j pragyvenęs Lietuvoje iki 1914 

jo, ir vienkart vėliau jau rei- j m., mažiau ka ip 10 metų, arba 
kės mokėti bausmė, jeigu no- j kurių tėvai ir seneliai iš seno 
rės patapt i Lietuvos piliečiu. 
I i tai dar reikėsią kreipt is į 
Lietuvos atat inkamą miniote 

kurie jau y ra išgyvenę Lietif"-
voję pirmiau 10 metų, daba r 
parvažiavę Lietuvon nereika
laus išgyventi d a r 10 metu 
kad palikus piliečiais. 

Butų naudinga, kad šitas 
klausimas butų t inkamai iš
gvildentas. Nes dauguma a 
merikiečių bereikalingai gal 
yra verčiama nusisukti nuo 
Lietuvos reikalų r-ėmimo. 

Lietuvos Atstovybė turėtų 
duot i t inkamų paaiškinimų 
kas link to 10 metų pragy
venimo^ Kada tas metų laikas 
bus t inkamai nušviestas, ta i 
visiems bus , aišku, a r dabar 
būtinai reikalinga registruotis 
ar ne. I r jeigu d a b a r kas ne 
siregistruos, ar nustos teisės 
vėliau gaut i pasą gryžtant 
Lietuvon, a r ne? 

Ta ip x>at bus aišku ir su tais 
amerikięč. kurie jau y ra pil
ni Amerikos piliečiai. A r jiems 
reikės dabar parvažiavus Lie
tuvon da r 10 metų pragyven
ti, pakol galės pa tapt i vėl Lie
tuvos piliečiais, a r užteks p i rm 
Amerikon atvažiavus "pragy
vento reikalaujamo metų skai
čiaus, o net i r negyvenus Lie 
tuvoje bus galima tuč tuojaus 
be 10 metų gaut i pilietybę, 
kurių tėvai ir seneliai gy
veno Lietuvoje." 

V. Stulpinas. 
P . S. Ryt Redakcija pridės 

savo pastabas"prie V. St. laiš
ko. 

gražybių. Dideli parkai , mar guojamo. laikraščio numeryje riją kad gavus leidimą, patap-

Rašalas. 

JMįu) rašalo dėme kai-kurie 
vad ina žydu? 

Kes kaip t ik sykį prie po-
pieros prilimpa, ta i labai sun-

nebutų gyvenę Lietuvoje. Nė- ku jį nukrapštyt i . O—ga. 
r a reikalo, kad tokie asmens, 
prie kurių priklauso beveik 
visi mūsų Amerikiečiai, išgy-

. ' • » ' i •9*** mmmatm 

aš*, m ** <<* « * 

Peteliškės gyvena tik apto 
du mėnesiu. 

• • ^ 

Jonas Paukšt is . 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, 
:«o-3*„-»> <•> •:•> -a* * * <•;*•> &&: 
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(Pabaiga) 
Ir netrukus j is tekinas dulkėjo na-

p. Tuojaus atbėgo ir Petras . I r su asa-
inis pasisveikinę "niekas nedrįso m 
iįmįnli apie tėvelius... Tik pasiėmę i r 
us jiedu nuėio naibo. £ i k Antanukas 

nus liko lauke. Ir kaip ilga jam buvo 
l iena... -\ 

Sužinoję apie jo sugrįžimų ir kaimy-
susilinko jį pasveikint. Niekas jau 

alinių kvailiais nevadino... Visi tik 
kasinėjo kaip jam ėjosi, kur gyveno ir 
Vincą.- norėdamas at i taisyt i >avo gar-
tik pasakojo ir pasakojo. Neslėpė nė 
ka ip jį " n e t e i s i n g a i " į tarė užmušėju 

gražiai išsiteisino. Visus apdaliBTo lauk 
-ėmis ir jie tikėjo. 

Tą pačią savaitę jis brangai atpirko 
mus.' Pe t rukas trynė rankas i> džiaug-

sFiio ir žadėjo tų patį rudenį savo mede- ] 
Kais dideliausį plotų apsodinti . Darbinin
kui suskato tuojaus naujus trobesius sta
tyti . Vincas jiuva-žiavo Raudon i r par
puolęs ant tėvelių kapo verkė o verkė... 
Tik berželiai .svyruonėliai, t ik pušelės 
raudojėlės stebėjos, šakelėmis lingavo... 

I š kapų, rodos, j is dabar girdėjo, 
šnabždant tylų motinėlės balsią. 

"Vaike l i — klajūnėli, bent dabar pa
sitaisyk, kad galėtume danguje su tavim 

-pasimatyt linksmiau negu Amerikoj . . . " 
— Mamyte, tėveli! An t jūsų kapo aš 

prisiekiu savo kaltes gerais darbais nu
mazgoti ir nenuilstamai darbuotis , vy
kinant šventuosius Kris taus obalsius! — 
kalbėjo jisai pakėlęs rankas aukštyn. I r 
persižegnojęs, jau saulutei besileidžiant, 
jis išėjo iš kapų. Visas rodos jautėsi nau
jai atgimusiu. I r ta saulutė meiliau šyp
sojos. I r kapų medeliai rodos savo šakelė
mis jį laimino. 

— Tik darbo duokit,, diitoti noriu! — 
šaukė jame kažkas. Krū t inė veržėsi ko
von, žutbutiiįėn kovon!... 

• < • — — 

J i s dabar degė noru darbuotis su 
Kris tumi. I r tas Kris tus , ka ip J i s buvo 
daba r jam malonus, rodos gyvą J į matė 
Vincas bažnyčiose. Tikėjimas jo gįslose 
virė. ' Šakalinis juomi buvo persiėmęs 
ir visur kur tik pasisuko, kaimiečių tarpe 
jis drąsiai gynė savo įsitikinimus. Apie 
jo senesnįjį gyvenimą .'niekas nfcužmėti-
nėjo, nes matė ka ip karš ta i liepsnojo jo 
tikėjimas. Kar ta i s jį ^įet susirinkimuose 
kviesdavo kalbėti. I r jjuĮ aųdririgoihs J kal
boms nestengfd ats ispir t i net daug moky
tesni bedievybės apaštalai . Visur jis skel
bė reikalą kovoti uįž Lie tuvos dvasinę ne
priklausomybę, vaduojant (Tėvynę iš gir-
tuoklybės i r šaltojo netikėjimo pančių. 

— Naikinkime tuos karo puvėsius, 
kuriais d a r dvokia ne vienas musų. kai
melis!., l iaukime i§ visur apsileidimų... x 

I r jam rodėsi, jog katalikų veikėjai 
Lietuvoje permažai d a r kov\oja del sa_vo 

^ įsitikinimų, perlėtai skįekli ia tikybinę 
šviesą. T a šalis, kur i vadinosi krikščio
nišką, permaža dar buvo persiėmusį gai
vinančiąja Kristaus, dvasia... 

T a t j is su visu jaunuolio karščiu grie*-
bėsi plėsti visur katalikiškąsias knygas 
laikraščius. Pa t s ne kartų užmokėdavo 

I pusę a r net visus pinigus už laikraštį, 
kad tik daugiau žmonių sustiprėtų savo 
įsitikinimuose. Kaimuose jis suburdavo 
po kelis jaunus vaikinus, "Kr i s t au s kar
žyg ia i s " vadinamus. J ų pareiga buvo 
kuo daugiausiai*laikraščių išplatinti. Jau
nimo kuopelėse ta ip pat jis stengėsi"su
rast i keletą ldlnesniųjų jaunuolių, kuri!* 
pasirįžta daugiau prasilavinti ir subarti-
nai plečia savo pažįstamųjų tarpe palai
mintųjų atgimimo dvasią. Pa t s šviečiasi 
ir savo brolius leidžia mokintis. Juozas 
įstojo vienuolynam 

Savo paskutinius V. Šakalinis pini
gus įdeda į bendrovę didžiulei elektros 
spaustuvei įruošti, geriems raštams pla-

tinti... \ 
— Net niįrtis užmerkusi mano žy 

driąsias akis, man neuždraus veržtis aukš 
^ tyu! -ir- kalbėjo jisai. 

F R A G M E N T A S . 

BogA dienos, bėga metai 
Ka ip upėj vanduo. 

Slegia širdį liūdną mano, ' " 
Lyg sunkus akmuo... 

Nenurimsta mano siela; 
Nenurimsta, ne. 

Ieško kelio kito, naujo 
Užburtam sapne. 

Ati *asiu tni'but ramybę >. 
Gal t ik ta i tada, 

Ka i laimėjęs busiu kovą, 
Ka i įvyks taika... 

A Vaidevutis. 

/ 
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Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOLS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 Iki 11 M ryto 
po pietų 6 ikt 8 vak. NedėUomia 
ofisas uždarytas. 
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PRANEŠIMAS, j 
onaaa Dr. G. * . Cilaser pa. 

reina į rankaa Dr. Chas. Segal, 
tento Ir partnerio. Ttal senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
auo patiea Dr. O. lf. OLasar. 

3141 8o. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

tki t po pietų, nuo i iki T rak. 
Bfed. nuo l t iki t po plato. 

Telefonas Vard* 087 „ 

RUl>HTASi; NAUJA BAŽNY 
ČIA. - DRAUGUOS 

DARBUOJASI. 

1 DR.A.L.YUŠKA i 
1900 So. Halsted Str. 

JĮ Tel. Ganai 3118 • 
> Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
E 5 iki 7 vai vakaro. 

te 
o 

Re*, vai. 2 i k i 4 po -̂ plptų. 
„ 4183 Archer A\e. 

Tel. Lafayette 0098 
B* ax?r»r i iranran tr*rrx?rm*xKK | 
•= 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

#443 Eo. We«tera Avenue ^ 
Telef. Lafayette 4143 

VaaoAos: 3-11 rytais. 1-3 po 
platų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-
niala Uktal po pietų 3 iki t vai. 

= > 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4«S1 Sa Ashland Ava. 
Tel. Tardą 3*4 

Tel. Varde 0394 
OFISO VAJU: 

8—13 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 18 • . ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Reaid. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 0284 
Boulevard 9698 ' 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS-GYDYTOJAS fr 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų tr visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St, 
Vai.: 13-5-11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 19—13 d. 
Rea. 1139 Indepandenoa BĮ v d. 

Chicago. 
ZZJ 

DR. S. NAIKIUS 
L I E T L V I S 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Tclefon&s: Yards 2544 

8253 South Halsted Street.. 
Aut viršaus Uulver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų: nuo 7—9 
Nedėliomis nuo 13—8 

O ofisas ir gyvenimo vieta: 
I 8 6 ¥ M S £ * & < & & ^ 3 > & a S , * ^ & ^ 2 & 3 ^ ^ 

Te» Blvd. 7643 

Dr. C. Z. Vezelis 
LJDETUVI9 DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

Grand Rapsas, Mieh. — Jau 
gal kitos kolonijos mano, kad 
mūsų Grand Rapids kolonija 
nieko neverkia? Ot, dirba visi: 
seni, jauni, dideli ir maži. O 
mūsų gerb. klebonas šiais lai
kais dirba nenuilstančiai. 

J a u pradėjo statyt naują 
bažnyčią. Čia mūsų klebonas 
deda visas savo jėgas ir svei-
katu, kad viskas išeitų kuo-
pasekmingiausia. Garbi Grand 
Rapids katalikams turintiems 
lokį dvasios vada kokiu yra 
kum A. Dexnis. Nuo pat su-
silaukimo gerb. klebono kun. 
A. Dexnio Grand Rapidse vis
kas čionai pradėjo geriau tvar 
kytis. 

Xuo lupk r. 19 d. iki lapkr. 
30 d. buvo surengtas bazaras 
naujom bažnyčios naudai. Vi
sos draugijos dirbo kiek kuri 
išgalėjo. Taipgi ir mūsų darb
štus vargoninkas A. Mondeika 
dirbo kas vakarą, dirbo ir 
parapijos komitetai, ir moky
klos vaikučiai. Garbė ir padė
ka visieins-otns kurie kuomi 
nors prisidėjo 

mas buvo svarbus dėlto, kad 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
prie kurios priklausys žiemi
nio bertainjo veikimas. 

Valdybon išrinkti šiė moks
leiviai: Ji. A. Paukštys — pir
mininkas; P. Dobrovolskas — 

tinių" įstatymų, prekes apdeda 
muito mokesniu. 

Senus daiktus praleidžia be 
muito mokesnio. Po peržiurę-' 
jimo tokių siuntinių, siuntiniai 
iš naujo uižtaisomi ir antspau-
dojami muitinės antspaudo-

pirm. pag. ir korespondentas, mis. Be to persiunčiami toli-
L. Tirunaitė — raštininkė; P . jmęsnėn paskyrimo vieton del 
Atkočiūnas — ižd. Valdyba iš- įteikimo adresatams. 
rinkta gana stiprą. Delto-gi ti
kimės didelio veikimo atei
nantį bertainį. 

B. J . B. koresp. 

Redakcijos prierašas. — Pa 
įvilkimo Chic. Giedrininkų 
Apskr. netalpiname. Prisilai
kant giedrininkų konst. visoki 
ginčai reikia rišti savo organe 
MGiedroje' '. Jeigu " G i e d r a " 
nepatenkintų jūsų teisingų rei-
kalavimų, tuomet "Ifrraugas" 
galėta juos talpinti. Chic. 
Uiedr. Apskr. savo sus-mus 
skelbia " Drauge ' ' keliomis 
dienomis -prieš sus-mą. 

PHILADELPHIA PA. 

Pranešimas aukojusiems. 

L. K. (Sąryšis buvo surengus 
prakalbas rūgs. 4 d. 1921 m. 
kuriose pardavinėta L. K 

prie bazaro. j Pask. bonai ir aukų surinkta 
Jeigu mes lietuviai visuomet I $91.00. Buvo nutarta tuos pi 
remsim savo draugijų vaka
rus, pramogas, tai ir visuomet 
bus pelno. O pelnas daugiau
sia paskiriamas parapijai. 

JStai girdėjau, kad tuo jaus 
bus surengta du vakarai: vie
ną rengia Moterų Itožančiau-
Dr-ja, kitą rengia Moterų Są
jungos kp. Visas pelnas ski 
riamas naujos bažnyčios nau
dai. Draugijos rengia, jų dar-
buotojai-jos deda sveikatą ir 
laiką gaišta, kad surengus 
pramogas, o mes broliai ir se
sutės, pade kini pirkdami bi-
lėtus (tikietus) tų vakarų ir 
pamatysime, kad jau ir yra 
keletas šimtų dolerių daugiau 
naujai bažnyčiai. 

Gruodžio 10 d. svetys kun. 
Tamuliunas laikė šv. Mišias 
ir pasakė labai gražų ir jaus
mingą pamokslą. Valio! Grand 
llapids klebonas kun. A. Dex-
nis ir visi parapijonai. Aš. 

nigus nusiųsti Lietuvos ka
riuomenės reikalams. Sąryšis 
darinko iki $100 ir pasiuntė 
Lietuvon vokiškomis markė
mis, 22,7*27 markių. 

L a p k r ^ l ^ d . , 1 ^ 2 m.,^av;oiiiJlįmo maišų ant garlaiviu. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oflsa po nuin. 
3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 2 lobų. 
Priima Ligonius noo 9-13 A. H. 

•-» F. AL 
TeL Boulevard 7173 m 

Rezidencijas TeL Falrfaz 5574 

IŠ LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
DARBUOTĖS. 

Valparaiso, Ind. — Gruodžio 
10 <L, J922 m. 2-ra "Giedri
ninkų" kuopa laike paskutinį 
rudeninio' bertainio susirinki -
Tną. J susirinkimą atsilankė, 
kaip paprastai, visi nariai ka
talikai moksleiviai. Susirinki-

laiską iš Lietuvos prezidento 
A. Btulginsko, kuriame dėko
ja visiems aukotojams už tas 
aukas už atjautimą Lietuvos 
kariuomenei. Priėmęs 22, 727 
markes ir perdavęs kariuome
nės reikalams. 

Philadelphijos Liet. Krikš. 
•Sąryšis visad paseknungai 
pasidarbuoja Lietuvos reika
lams, kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites ir toliau 
dalyvauti šio Sąryšio kil
ni upse darbuose. Meilėje ir 
vienybėje visas kliūtis perga
lėsime ir daug nuveiksime. 

J . Bekeris, ižd. 

Skundos siuntinių padavė
jų —i Amerikos- lietuvių, ta
me, kad jųjų siuntiniai mui
tinių bei pažto , yaldinmkai 
išplėšia visai nepamatuoti ir 
štai kodėl: iš pat pradžių nų^ 
statymo siuntinių persiuntimo 
iš Amerikos Lietuvon, kiekvie
ną kartą prie išrokavimo dš 
garlaivių Liepojuje maišų su 
siuntiniais, buvo pastebiamas 
didelis nuošimtis perpjautų 
bei suplėšytų maistų ir didelių 
trukumų skaičius siuntinių bei 
skeveldros sudaužytų siunti
nių su nuplėštais1 antrašais, į-
deliai kurių sujaukti, taip kad 
nebuvo galimybės nustatyti 
prie kurio siuntiniai daiktai 
priklauso, tokių daiktų, neiš 
aiškintų kam jie priklauso 
iki šiam laikui dauguma ran
dasi Kauno pašto įstaigos san-
delvj ir galų-gale teks parduo
ti iš aukciono. 

Apie tokius atsitikimus ne 
vieną kartą buvo pranešta Wa-
sliingtono Paštų Departamen
tui, prašant padaryti parėdy-
mą del apsaugojimo Persi un 

' I ' » 
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Kodėl JŪSŲ 

Kūdikio Pirmutiniai 
Metai Yra Svarbiausi 

i 
• 

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga 
ir tas augimas turi būti nuolatinis ir sveikas. 
Jeigu jūs negalite žindyti §avo kūdikio, arba 
jeigu jūsų pienas netinka jam, vartokite 

EAGLE BRAND 
{CONDEftSED MllKl 

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi savyj© visaa 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatą ir stiprumą. 

Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa
siųskite į The Borden Co., N«w 
York ir gavėsite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą. 

p i N i g į T K t n t i A i j 
Siunčiant Lietuvon. 

m 50-14.* ; |5J»; 
100—" $11.00' 
200—" $21.75' 
300-- , , . . . : . . . . . $32.50 
400—" . . . . . ; . . . $42.85 
5 0 0 W $53.501 
600—" $63.45 
7 0 0 - " , , $73.75 
800—" $83.85 
900—" $9430 

1,000—" $104.45 
CENTRAL MANUFACTOR N6 

DISTRIGT BA»K 
1112 W. 35th Str. CHICAGp. 

Turtas virs $7J)00,OOOi>f 
1 ' " • - ^ " " • • • • J 
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Tel. Randolph ^75« 

A. A. S L.A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

13 South La Salle Street 
Room 1303 

|Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 
Namų Tel. Hyde Park 3891 

•s^-^j j^gSS-" ->ą 

" 5 ^ ^ 

2) Tolimesniame siuntinių 
persiuntime iš Liepojaus iki 
parubežinos Lietuvos pašto į-
staigos^il^eikiuose tarpiniu 

Rezultate gi panašus at
sitikimai rečiau pasikartoja. 

Beto Kauno jmšto įstaigoj 

kauja Latvijos Paštų Žinyba 
ir už tai mūsų pašto Žinyba 
moka Latviams tranzito mo
kesnį sulig svorio, būtent: 

iki 5 klg. — 30 santimų 
iki 5 klg. — 50 santimu 

ir iki 10 klg. — 1)0 santimų 
aukso kursu. 

Gi dabartiniu metu, sulig 
kurso mūsų valiutos, prade
dant š. m. birželio luėn. 25 d., 
frankas lygus 100 auks. suda
rys: 30, 50 ir 90 auks. 

3) Už persiuntimą siuntiniu 
iš Mažeikių pašto įstaigos iki 
vietos paskyrimo, Lietuvon 
Pašto Žinyba išreikalauja sa
vo naudai: iki I klg. 10 auks. 
iki 5 kilg. 30 auks. ir iki 10 
k ii. 50 auks. 

goins Jungtinių Valstybių 
Šiaurės Amerikoje ir Čecho-
slavakijos. 

Apie viršišdėstytą* dalyką 
prašome pranešti Amerikos 
lietuviams »er vietos lietuvių 
spciudų, kad Lietuvos liaudis 
susipažinus su esančiais įsta
tymais persiuntimo d r išdavi
mo siuntinių nesmerktų Lie
tuvos Pašto Žinybos niekuomi 
nepamatuotais nusiskundi
mais. % 

3 . Tomaševičius 
Direktorius 

Paštų Tarnybos Viršininkas 
J. Anieliunas 

U. U. M. Vakarų I>-to Se
kretorius. 

Liet. Resp. Atstovybė. 

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

Ofisas Didmiesty j : 

South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central #33)0 

[Vakarais 3223 S. Halsted St.j 
Telefonas: Yards 4681 

« : 
J. P. WAITCHES 

- * - • 

L a w y e r 
LIETI VIS ADVOKATAS 

Dten.: R. 511-127 N. Dearbora 
Street Tel. Dearbora 60831 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ava. 
Roseland Tel Pullman 6317 

' * * • 
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ramlasi keliolika tūkstančių*) •Tokiju būdu, išduodant siun-
siuntinių adresuotų į okupdo- tinį iš adresato isieškojainas 
'tas Lietuvos dalis, taip kad | bendras mokesnis sulig svo-
nesant pašto susisiekimo su • rūmo: iki I kil. 40 auks., iki 
Lenkija, nėra galimybės pa-, 6 klg. 80 auks., ir iki 10 klgr. 
siijsti siuntinius paskyrimo vie 140 auks., nepriskaitant mui-
ton. i 

Kas liečia klausimų kas link 
to rinkliavos, jeigu sulig sa
vo nišies prekės yra apdėtos 

išieškojamojo iš adresatų mo- j muitu. Pabrėžiama, kad atskr-
kesnio, tai Paštų, Telegrafų ros konvencijos, ratifikuotos 
Valdyba turi paaiškinti se
kau bį. 

,1) Amerikos Pfi&tu, Žinyba, 

mūsų Vyriausybės, apie apsi-
mainyma siuntinių tarp Jung-
1 ihių Valstybių Amerikoj ir 

= — — — < - » - • • ^ z: w 
J7AUJI ŽEMLAPIAI I š 

LIETUVOS. 
Dideli, aiškus, gražus. 

Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir. bažnyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny

gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

Vnlentiae Dresamaldag College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo. Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na-{ 
niams. Vietos duodama dykai.j 
Diplomai, Mokslas lengvais at-j 
mokėjimais. Klesos dienomis lrl 
ivakarais. Reikalaukit knygelėa.] 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telef anuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

^Telefonas 1138 

STANLEY-P.J 
MAŽEIKA 

GRABORILS IR] 
Balsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokler 
reikalams. Kali 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Ohicago. 

» 
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Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

m imu m 

AR GALVA SKAUDA? 
Tel* fouan PuUman 33S5 

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

Telefonas KepobiJc 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

Bimur: vak: kampas 65 tr 
Asldand Avenue * 

Vai. Nuo 4 iki 3 vai: vakare 
Naprapatbia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapatbia tad tūkstanti kartų ap
simokės Ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapatbia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški-
maa, bet paliekta Ugos priežastis 
Naprapatbla reiškia ant visados pa-
Kydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
Į .rmos operacijos, tuo> seka antrai -
<r trečia: Yra gerai suprantama kad j s!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | im|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PM 
sekame operacija ir tre«ojt yTa|! R ^ . TeL acero «•«• 
įaug sunkesnė ir pavojingesnė 14-

ir tuom lart - C-. . p . 3 J 1 jT 

Tai parmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

m Gal rcikalJugi ukiiuai? 
Pasiklaui-k manės šiandien. 

Tūrių 20 mėty pritjrrlmp -

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So, Ąxhl6M Ave., kamp. 
18-toe gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14, 15, 18 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčlos 

Temyk mano parašą < 
Valandas nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

DEL SIUNTINIU LIETU-
VUNi 

Lietuvos Atstovybė šiuonii 
praneša Amerikos lietuvių vi
suomenei Lietuvos Paštų Te
legrafų ir Telefonų Valdybos 
ir Muitinių Departamento pa
aiškinimus del siunčiamųjų 
Lietuvon i?T Amerikos siunti 
mų. 

S. M. 
Paštų, Telegrafų 

ir .Telefonų Valdyba 
Pašto Tarnyba 

Xr. 19913 
1922 m. liepos 29 d. 

KAUNAS 

priimdama siuntinius adresuo- Lietuvos sudarytos nebuvo, 
lus Lietuvon išieško mokesnį Persiuntimas siuntinių įvesta* 
už persiuntimų tiktai savo 1920 m. sutinkant Lietuvos 
naudai ir juos pristato garlai-. Atstovybės Amerikoje ir apsi-
viais iki Liepojaus uosto. (mainoma prisilaikant sųly-

Tel. Lafayette 4333 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys. lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

Mf. YL'ŠKA 
S328 W. S8-Oi Street 

- ^ 1 * : ~>^&>< 
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1 "DRAUGO' BENDROVES ŠERININKAMS 
| > : » 4 D R A I ) 6 0 " B E N D B O V J Ė S DIREKTORIAI nutarė šiais metais visiems savo serinin 

i. — ^ 

Ikams išsiųsti DOVANŲ. Tedel prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be to nebus 

Telefonas Boulevard 4136 

A. Masalskii] 
Oratorius 

Patarnauju lai 
dotuvėse v^s 
tuvėse krtkšn 
tynoae ir kituo
se reikaluose, 
Kainos 
mos 

•3307 Auburn Ave. Chicago 

• 

K 

8 
*= siunčiama. 

1 VALDYBA. 

* 
% 
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J. V7YANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai visiems rNkatame | 

2055 W. 22-nd Str. 3146 W. 31 PLI 
Tel. Canal 6643 Tel. Oaaal Olt+Į 

I n Į T I m • 1 1 ) 1 - . ' 

MmiiMimiiiuiiiiiMiiiuiNiHiiiiHiiiianti 
į S. D. LA0HAWI0Z 

' LIETUVIS GRABORIUS 

§2314 W. 23-rd PI. Chicago, Pi 
Patarnauja" laidotuvėse 6j»epi 

Sgiausia. ReiksJe meldžiu atsišau 
gkti, o mano darbą busite užga-
Snėdinti. T*l. Caaal 1871— 3̂1 
nMinniminiiiiiiiMiini»nmimuttt»»H 

— — — — — — — — — — — — _i 

JA U GALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
Užsienių Beikajų Ministerijai 

Atsakydamas į Tamstų iš š. 
m. liepos mėn. 15 į. rašto }sTr. 
lb'76-1, turiu garbės p/ašyti 
pranešti Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje,. ant užklausimo I 
pastarosios iš š. m. gegužės , 
mėn. 12 d. Nr. 11319, žemiau 
sekantį: l i i l J Į Ę 

Visi gaunamieji i^Ameri-

KALENDORI 
o ^ i T o i c e r o At | i k o s ' P ^ U«į*>& sldriami. Lie-

A i » n M i n n i 
1S35 Boį 43 Ooort 

mi Mažeikiu muitinėje. Muiti-
nė.iri kiekviena siuntini ati-

"DRAUGO" kdtndoriii* dviejų ipaJvų. ^ 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos. ^ 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizde liai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei mėty kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 
Adresas: DRAUGAS PUBL1SHING C0. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Uluiois. 

http://ri.ru
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— _ PKausas Antradienis Gruod. 19, 1922 

IŠ DIEVO ASPVEIZDOS PAR. 

ANTRUKART I5TEISIN-
TAS. 

Kriminaliame teismo, Chi-

IŠ WEOT SIDES DR JŲ 
VEIKIMO. 

Sekmadieny, gruodžio 17 d. 

eagojo, prisiekę t e i t a i ant- !*V lšros I ^ J 1 * * S v e t ' **?*? 
rukart išteisino "sheet me
ta i " darbininku unijos "bu-
siness" agentą .Th. AValšh, 
kaltinamą George Gast nuju-
dyme viename vidumieseio 
saliune. 

Pirmukart "VValsh išteisin
tas to saliuno savininko Adol-
pho Georg nužudyme. 

Šiuo kartu prisiekę teigėjai 
tarėsi 17 valandų ir paskelbė 
išteisinimo ištarmę. 

BIBLIJOS KLAUSIMU. 

Xors Illinois valstybei pro
jektuojama nauja konstituci
ni nepripažinta, teciaus pro
testantu, pryeeriams ir be tos 
konstitucijos rupi Įvestį Į vie 
šasias mokyklas Biblijos skai
tymą. Tuo klausimu jie pa
sidarbuosią pravesti "amend-
mentfi." 

. 

AUTOISTAS ŽUVO. 

Peter Anderson, 10320 Ave-
Inue H, žuvo, kuomet važiuo
jant jo automobilius paslydo 

| ir smarkiai atsitrenkė į pra
einantį sale gatvekarį Ewing 
gatvėje. 

;Kat. Federacijos 3 skyr. prieš 
metinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime buvo daug kal
bama apie sustiprinimą Ped. 
3-eia sk. Tiesą pasakius, ji.s 
gan gerai gyvuoja, bet gali bu 
t i ir dar stipresnis. Nutarė 
surengti Aušros Vartų, parapi
jai vakariene vasario. 25 d. 
Pavesta rūpint Gasparkienei, 
Šiaulienei ir Butkienei. 

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems metams iš šių asme
nų: Jonas Kulikauskas — 
pirm., P . Cibulskis — pag., S. 
Žibąs — nut. rast , kun. F. 
Kudirka-dvas. vadas ir iždinin 
kas. Valdybon pateko veiklus 
asmenys. Ateinančiais metais 
daug pasidarbuos. 

Išrinko penkius delegatus į 
Katalikų Seimą kuris įvyks 
vas. 7 d. Šv. Jurgio par. svet. 

Sukaktuvių vakaras. 

Šios parapijos visos mote
rys rengia puikų šeimynišką 
vakarėlį gruodžio 31 d. para
pijos svet 6:30 v. v. paminėji
mui gerb. kun, Ig. Albavi-
eiaus 10-ties metų kunigavimo 
sukaktuvių. Vakaro pelnas eis 
parapijos naudai. 

Butų labai malonu matyti 
visus parapijonus atsilanku-

vakarą ir karta 
visiems pasveikinus gerb. kle
boną. 

Alfa. 

46 ir Woocl g-viij, nuo 7 iki 
0 vai. vakare. 

Brighton Park. 
Vi Paukšta, 4^02 So. Fair-

field Ąve. 
Roseland — W. Piillman. 

Joseph A. Mickeliunas, 
10701 S, State St. (geriausias 
laikas vakarajs nuo 7 vai. iki 
9 .vai). 

Julius P. Waitehes, 10736 
WabašH ave. (Notary Public). 

A. Matulionis, 10502 S. Mi-
cliigan ave. 

A. Žiedaitė, 22 E. 110-th 
Place. 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTOS PAbAĖOM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L. FABIONAS CO. 
įmmmmmmammm 

*z 

regis-

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

North Side. — Gruodžio 16 
d. "Draugo" laidoj tilpo 
Liet. Giesmininkų ir Dram. 
Dr-jos Šv. Cecilijos globoje 
susirinkimo laikyto gr. 5 d. 
aprašymas kuriame padaryta 
klaida. Turtų rast. išrinko A-
leną Rauskiniutę, ne Rauke-
niute. 

^Pinn. 

IStJO IR NEGRYŽO. 

Mrs. Pauline blankus pra-
[eitą šeštadienį pasiėmė 100 
dolerhj ir išfcjo miestan, iškur 
nebegryžo. Jos vyras, Paul 
Mankos, 22.10 West 13 gat., 
painformavo policiją. 

Gruodžio 17 «d. Aušros Var 
tų par. mokykloje įvyko Kata
likų Spaudos Dr-jos 144os 
kp. priešmetmis susirinkimas. 
Komisija pranešė, kad Kalėdų 
pirmą dieną bus labai puikus 
vakaras, kuriame bus suvai
dinta net dvi labai1 juokingos 
komedijos. Išrinkta darbiniu-
kai tam vakarui. 

Taipgi išrinko keturius at 
stovus į Katalikų Seimą. Šo
kantiems metams išrinko val
dybą iš šių asmenų: A. Pel-
džius — pirm., V. Butkienė 
— pag., Pr. Smilgevičius — 
nut. rast.. E. Šiaulienė — ižd. 

špokas. 

PRANEŠIMAS. 

CICERO, ILL. — L. D. S. 
49-tos kp. priešmetinis susi
rinkimas Įvyks gruodžio 19 d. 
šv. Antano parapijos mokyk
los kambaryje. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi bus renkama val-
dvba sekantiems metams. 

Valdyba. 

CHICAGOJ ŠALTIS; DU 
) SUŠALO. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Vakar 6:00 rytą Chieago-
He šįmet buvo šalčiausias lai
kas. Buvo 3 laipsniai žemiaus 
Izero. 

Prieš pirmadienį naktį du 
Įžmogu sušalo. 

Kilus šalčiui, micste pasi-
Įdaugino gaisrai. 

Vargdieniai žmonės labai 
Idaug kenčia turėdami mažai 
larba visai neturėdami kuro. 

Oro biuras skelbia, kad šal-
[tis atsileisiąs, nebusiąs toks 
[labai smarkus. Pastaromis 
dienomis tas biuras nenusako 
j oro kaip reikiant. Tad jo 
spėjimais pasitikėti beveik 
negalimas daiktas. 

KANALE IEŠKOMAS 
LAVONAS. 

Policija ieško kanale pra
gaišusios andai Mrs. Kate 
Mitchell Trostell. Ieškojimas 
atnaujintas radus arti Lock-
oprt kanale jos krepšiuką ir 
skrybėlę. 

Įtariamas tos moterišl&s 
nužudyme Arthur Foster ne-
paleidžiamas iš kalėjimo. Te
ciaus jis neprisipažįsta. 

Town of Lake. — (jruorižio 
13 d. Davls Sąuare parko sa
lėje L. Vyčių 13 kp. turėjo 
priešmetinį susirinkimą, ku
ris buvo ytin skaitlingas. Po 
išklausymo įvairių raportų 
rinkta ateinantiems metam? 
valdyba, kurion pateko šie as-
menvs: dvasios vad.'klebonas 
kun. A. Skrypkus, pirm. — 
P. Sedemka, pirm. pag. — P. 
Kazakas, nut. rast. Z. Bajori-
naitė, fin. rast. — V. Stanci
kas, ižd. — J. Baltutis, ižd. 
glob. — Al. >Panavas ir Alek. 
Butkus, atletų pirm. — J. Ja
nusas. Korespondentas. 

CHICAOOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI. •• 

Kur galima užsiregistruoti 
Lietuvos piliečiais. 

Cicero, Dl. 

Prašomo neatįdėlioti 
tracijos paskutiniai dienai, 
nes bus nepatogi ir Jums ir 
registruotojąms. Primename, 
kad fotografijas reikia turėti 
mažo formato 3x3 colių. 

L. L. Pask. Chic. Apskritys. 
P.« S. Jei kaš daugiau pildo 

registracijos blankas, prašome 
pranešti "Draugo" Redakci-
įjį ± 

PARDAVIMUI. 
y _ _ 

Bargenas: Dvilypis namas, 
vienas mūrinis, kitas medi
nis; mūrinis namas 3 aukš
tų, medinis namas 2 aukštų, 
2 storai r 5 pagyvenimai. 2 
pagyvenimai po 5 kamba-, 
rius, 2 — po 4 kambarius ir 
1J— 7 kambarių, randos ne
ša $230.00 į mėnesį, parsi
duoda greitu laiku. Atsišau
ki t: Elta Commerce Co., 
3251 8. Halsted St. 

Soft Drinks (saliunas), geroj 
, lietuvių ir lenkų apgyVen

toj vietoj, ant /Town of Lake 
parsiduoda už gana pige 
kainų, pardavimo priežastį 
patyrsit ant vktos. Atsišau-, 
kit. Elta Commerce Co., Į 
3251 So. Halsted St. 

(jhicagojjl. 
809 W. SSlh St. Chienpo, . 
Tel. Blvd. 0 « l l \t 0774. 

TAS B I S LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

PaaekminKiausia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . E s a m Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

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

Telefonas Boulevard 2469 

i 
Tel. Ganai 2R7. Vak. Canal 9118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IMI Sonth Halsted Street 

.Valandos: 1# lkl 12 ryta: 1 iki 
f' po pietų: f lkl t rakare 

KUN. F. KEMĖŠIO LDS 
MARŠRUTAS, 

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) 

Gerb. kun. F. Kemėžis LDS 
reikalais kalbės šiose vietose: 

Gruodžio 27 d. 7:30 vai. va
kare North Side, Šv. Mykolo 
par. salėje. 

CruocKio 28 d. Cicero, III. 
Šv. Antano par. salėje. 

f 

Gruodžio 29 d. Dievo Ap-
veizdo^ par. salėje. 

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, 
Šv. Jurgio par. salėje. 

Gruodžio 31 d. Springfielde^ 
111. 

- / • - • • . " • 

Naujose Metuose 5 vai. po 
pietų, West Pullmane, Šv. Pe
tro ir Povylo par. salėje, o 8 
yal. vakare, Visij Šventij par. 
salėje. 

Sausio d. Brighton Par
ke, Nekalto Pras. P-lės Šv. sa-

L. Laisvės Paskolos stotis, 
1432 S. 49 Ave. vakarais nuo 
7 vai. (turi Notary Public 
teises). 

North Side. 
Parapijos knygynas, 1G44 

Wabansia ave. Utaminko ir 
Ketvergo vakarais nuo 7 vai. 

Juozas Rėkus, Real Estate, 
1029 N. Paulina St. 

18 Street. 
Alex. Dargis, 726 W. 18 st. 

(Notaiy Public). 
West Side. 

Bučerne ir Grocernė, biznis 
išdirbtas per 20 metų, parsi
duoda greitu laiku ir labai 
pigiai, nes savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Atsišaukit: 
Kita Commerce Co, 3251 S. 
Halsted St. . i 

-
Metropolitan State Bank, 

2201 W. 22 st. paprastomis 
Banko valandomis (turi No
tary Public). 

Draugas Publ. Co., 2334 So. 
Oakley Ave. Patogiausias lai
kas dieng, nuo 9 vai. ryto. Va
karais laikas nepatogus, nes 
tuomet esti daug kitokių rei
kalų. 

Bridgeport. 
.Universal State Bank, 33 st. 

& Halsted, paprastomis Ban
ko valandomis (yra Notary 
Public). 

Paul P. Baltutis, 901 W. 33 
st.* nuo 9 ryto iki 0 vai. vak. 
(Notary Public). 

Elta Commeroe Co. '3251 So. 
Halsted St. (Notary Public). 

S. L. Fabian, Real Estate. 
809 W. 35 St. (Notary Public), 

Lietuvių Prekybos Bendro
vė, 3313 S. Halsted St. Pane-
dėliais, Seredomis ir Pėtnyčio-
mis nuo 9 vai iki 7 vai. vaka
ro, kitom dienom iki 9 vai. 
vakaro (Notary Public). 

A. 01szewskis, Real Estate, 
3235 So. Halsted St. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 1 po pietų; 
nuo 3 vai. po pietų iki 8:30 
vakare, t 

Town of Lake. 
"Vyčio" Administ. 4736 So. 

AVood St. utarninkais ir pėt-
nyčiomis iki 6:30 vakare; ki
tom dienom iki 8:30 vai. va-

Paul P. Baltutis 

Geriausias namas Brighton 
Park, 2 aukštų po 6 kamba
rius ir Storas su dviem kam
bariais, randos neša $100.00 
į mėnesį, bei "galima gauti 
dar daugiau, parsiduoda už 
labai prieinama, kainq.. At-
sišaukit: Elta Commerce 
Co., 3251 S. Halsted St. 

I Š I M U TONSILUS 
tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4,—bo skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj j 
eiti \ darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų baisas tampa malonesnis,! 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilu.s, yra pilnai užganė-j 
dintl. 

Ligonius su {vairiomis ligomis 
prijimu:— 

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

Nedėliomis ir seredomis ofisas] 
uždarytas. 

DR. AL. M. HAČKUS, 
GYDYTOJA**, CHIRURGAS IR 

OllSTETRIRAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, IU.j 

REIKALINGAS janitofis 
Darbas ant visados. 

Atsišaukite: 
ELTA COMMERCE CO. 

3251 S. Halstel St. Chicago. 
REIKALINGI aUdėjiai —- vyrai 

ant rankinių staklių, divomis austi, 
prityrimas nereikalingas, darbas pas
tovus, mokestis gera. Atsišaukite 

OLSON RUG CO. 
160« W. Monroc Str. 

Chieago, I1L 

OR. CHARLES SEGAL 
*crkėlė savo ofi>a po numeriu j 
4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Diiovu, Blotorų ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryto nuo 10 -
pietų: nuo 7 

- 18: nuo 2—5! 
—8; 30 vakare, 

edėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas l)rcxel 3880 

REIKALINGI audriai prityrę prie 
rankinių staklių austi divonus, dar
bas nuo štuklo ir pastovus. 

Atsišaukite 
OLSON RUG CO. 

1508 W. Monroe Str. 
/s* Chicago, I1L 

Natore Gure Institute i 

= 
Jeigu kas žinotų kur gyvena Juo

zas švedas (kitąsyk gyvenęs Chicago. 
IH.) i r jo trįs sesers Maro Jurgelie-
nė, Magdė Leviški«nė ir Ona Pet
rauskienė visos trjs seniau gyvenu
sios, o gal ir dabar gyvenančios, She-
nandoan, P i ) , meldžiu pranešti. Už 
ką busiu labai dėkingas, nes reika
las yra labai svarbus. 

"DRAUGO" ADM. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. 

(41) 

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS. 

DR. J. A. VELONIS 
Osteopathas, Chiropratas 

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

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

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

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

Tel. Lafayette 5698 
I « I « » « » « > » » > » ^ 

Dr. I. E. MAKARAS 
-Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 349 
ELEKTRA GYDYMAS „ 

1/ 
X 

l ėJ. Paul P . Baltut is 4600 S. 
Per prakalbas bus rodonu W o o d st. nuo 9 vai. l y t o iki 

krutaarieįi pavalai . T
9
T J*įv ^ a r ? J , ^ ^ 1 ^ ix 

z »—L«_ Utartut^ais iki 6 vai. vai 
svet. 

r n c . , • Utartunįais iki 6 vai. vak. 
LDS. Chicasos Apek. x^v> Kryžiaus pafap. 

Tel. Boulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

chicago, rn. 

mm -*nn«M«eflM<aw<«ĮMi*i*HHH>(«ti '?rr;: ?.-!'• 

Yra • geriausios; patariamos . ir 
naudojamos geriausių, koncertini) 
Grojikų ir Mokytojų. 

Mes taip-gi turime geriausį pa-
s ir inkimą. i r k i t u m u z i k a l i ų i n s t r u 
m e n t ų . 

Kllausk mūsų kataliogo, o gausi 
j j dykai. 
GBOROI and VITAK MTJSI0 00 . 
4689 S. Ashland Ave-, Chicago. 111. 

mmmm 
VARGONINKAMS. 

Turime labai daug gra-
| žiu spalvų plotkeUų, ku-
| riems vargoninkains rei

kia kreipkitės šiuo antra
šu: 
D R A U G A S P U B L . CO. 

Į] 2334 So. Oakley Avenue. | 
Chicago, Dl. 

v 

: : 

p 

Ccenos Mylėtojų 
• D O M E I . 

"Už T E V Y N I M A L 5 N U K E N T Ė T U 
Kaina 10 centų. 

Tai ŠIŲ dienį veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuviy ir lietu* 

. varčių pasišventimą, ir lenku žiaurumą. 
"Piloto Duktė'' drama penkuose veiksmuose. Pa

rašė kun. P. L. Ktmzel C. SS. R, Vertė Jonas 
Tarvydas, ši drama labai graži ir užimanti. 
Kaina 35c. 

"Ubagų AkademijaM~ir "Ubag-u BaUus" Abi labai 
juokingos komedrjos. Parašė Serijų Juozu
kas. Kaina 35c. 

"Vargšas Tadas'' 2-jų vaizdų komedija. Vertė 
1 Tr\s ». 15c. 

w 

"Betliejaus Stainelė" Drama 4-se aktuose. Panf-
šė kun. J. Šnapštis 20c. 

Šis Tas Vaikų Teatrui. Šioje knygelėje randasi 
4-ri veikalėliai: "BAUBĄ*>, li16VADAV0M, 
"EGLAITlil ,' ir "fatUONOS BEIEŠKANT''. 
Parašė A. Giedrins « 25c. 

"Žvaigždžių TakaP' Triveikmė pasakos drama. 
Para.se Vidunas 40c. 

" A R f E S I ČIA MAi*:0 J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. 

ŠVENTOS AKVILINOS KANKINĖS MIRTIS. 
Trijų veiksmų tragedija. .Parašė kun. 
J. Židanavičius." 
Kaina 20c. 

MILDA MEILĖS DEIv^Ė. Mvtologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Losime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 i ; . 35c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSTAT, 3-jų veiksmn drama. Ir 
SIELOS \TRPftJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

"NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE'' Sulietuvino 
Žibuoklė ir "LIETUVOS ATGIJI
MAS" misterija. Parašė P. Miknevi-
čaitė kaina 15c 

KOMEDIJOS Sof. įČurlionienė-Kymantaitė. Šioje 
knygoj* yra keturi veikalai: 1. "Pini
gėliai", 2. "Karalaitė", Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože
l i s" 75c. 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vr-
dunas 50c. 

MARCELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius : IŠc. 

SNIEGO KARALAITĖ. Keturių veiksmų, penkių 
paveikslų drama vaikams su dainomis. 

Vertė V. Plaušinaitis 25c. . 

! 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 

2334 So. Oakley Ave., \ Chicago, Dl. 

"Matai kaip greitai jisai nustojo 
-» verkti. Aš tik ką daviau jam dožą 

BAMBINO 
Vfcisbažeaklis Reg. S. V. Pat. Biure 

ir matomai ta* palengvino jo skaas-
niBS tuojaus." 

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai ii laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO." 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. K. t 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v e r k NY U T,ES" LIETUVA KELIONE t-

M 

PER HAMBURGL^JJIUAĄ. 
/ • ARBALIEPOją ^ 

. P i VAŽIUOKIT VISI PARAJmnn IR 
^r^s/ TIESTU K E I j r 
**&>; Lietuviai važiuojant i Ptliavą aplenkia 

Lenkų juosta (karidorius) 
Visa Trečia Klesa Padalinta į Kambarius 

Ant 2-Ju. 4-rių, 6-šiu Ir 8-ulų I<OTI 
S. S. ESTONIA Gruodžio 27 
>.S. LTTUANIA Sausio 17. 

Trečios Klasoa Kainos 1: 
HAMBURGĄ $103.&0 — PILIAVAXilO«AO 

MEMEL Ir LIEPOJU S107.00 
Takor . Ir ž in ių k r e i p k . pr i« a » v o mjgmat. 

Br. V. 
%>•. + • > . + • . - • * ' • * i • • • • • * • » • • • 

i Skaitykite "Draugo" apgarsinimus. 
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