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TRANSYLVANUOS GY
VENTOJAI EINA PRIEŠ 

RUMUNIJĄ, 
IEŠKO PRIEMONIŲ ATSI 

KRATYTI TIRANIJOS. 

Katalikai ir kiti nori prigulėti 
Ungarijai. 

BUDAPEŠTAS, gr. 20. — 
Pilna suktybių santarvės po
litika Ingari jos provinciją 
Transylvaniją pavedė Rumu
nijai. Tai jai dovana už pri
sidėjimą karą n santarvės pu
sėje. Bet pirm to, kaip pap
rastai, nepasiklausta tos pro
vincijos gyventoju, ar jie su
tinka priklausyti Rumunijai. 

Nors Suv. Valstybių prezi
dentas Wilsonas paskelbė sa
vo garsius teorinius taikos 
principus, kuriu tarpe aiškiai 
stovį gyventojų apsisprendi
mas, ir nors tuos principus 
santarvė adoptavo, bet prak
tikoje jie nepildomi. Kad taip, 
tai, ir Transylvania be gyven
tojų atsiklausimo turėjo pa
tekti imperialistinės Rumuni
jos jungan. 

Katalikų dauguma. 

Transylvaniją ilgiausius ši
mtmečius skaitėsi neatskiria
ma dalis Ungar. Gyvent, turi 
I n g a r i j o s . ^ Gyventojų turi 
apie pusšešto ĮttilMin J ų 
(laugiuna (ne didžiuma) yra 
katalikai. Kiti, tai pravosla
vai, Įvairių sektų protestan
tai ir žydai. 

Pi rm karo katalikai prie 
parapijų turėjo mokyklas. 
Tos mokyklos buvo užlaiko
mos iš parapijų žemės. Kiek
viena bažnyčia iš senovės tu
rėjo nuosavybėje nemažus 
plotus žemės. Tą žemę baž
nyčioms daugumoje savastin 
dovanojo geri žmonas katali
kai. 

Užgrobę rumunai Transyl
vaniją sugalvojo agrarines 
reformas. Atėmė nuo bažny
čių žemes ir padalino dau
giausia rumunams kolonis
tams. 

Katalikų bažnyčios ir mo
lą klos paliktos be jokio už
laikymo. 

Tlat ina pravoskviją.. 

Pirm karo buvo ^arsi Rusi
jos pr'avoslavija. Rusijos 
carai jai vadovavo. Išnykus 
carams, Husijoje pravoslavi-
ja skaidosi Į dalis. Dėlto 
nykstančiai tai stačiatikybei 
mėgina vadovauti Rumunijos 
karalius. Rumunija mėgina 
užimti Rusijos vietą pravosla
vų cerkvės valdyme. 

Užgrobusi Transylvaniją, 
Rumunijos vyriausybė ten 
pristeigė visą eilę pravoslavų 
mokyklų, su kurių pagelba 
mėgina katalikus patraukti 
savo pusėn. Šiandie Tran-
sylvanijoje statomos pravos
lavai cerkvės, nors nėra kam 
jų lanjtyti. 

Transylvanijos senobinia
me mieste Alba-Julia karūna
vosi šįmet Rumunijos kara-

FRANCI JA NENORI PASITRAU 
KTI Iš RHINE 

SAKO, TUKINTI TEN IŠBŪTI 15 METU 

BELGUA NENORI MUITŲ 
UNIJOS SU FRANCIJA. 

PIRMAS ATSITIKIMAS. 

PARYŽIUS, gr. 20. '— Mi-
litariniais reikalais Belgija su 
Francija sutinka, turi uniją, diplomą ir žada jis praktikuo 

KONSTANTINOPOL, gr. 
19. — Turkų princas Ziaed-
gin gavo medicinos doktorato 

Bet pirklybos reikalais ne. ti gydytojavime. 

PARYŽIUS, gr. 20. — W J lodamas su Amerikos laikras- patraukti muitų* imijon. Te 
kieti jos kontribucijos niokoji- tininkais. Pažymėjo, jog ėiaus n e p a i k o . 

•Yancįja per pastaruosius Tai pirmas atsitikimas tur-
t re jus metus mėgino Belgiją" kų istorijoje, kad princas pa-

Belgija tvirtina, jog Fran
cija yra protekcioninįė šalis. 

mo krizis ima siekti aukščiau- Francija nesutiks su mažiau 
sio laipsnio baigiantis šiems sia atmaina taikos sutarty. 
metams. Tečiaus krizio pa- Kalbėdamas apie skelbia-'Kad tuo tarpu Belgijos*ger!m-
į aikinimui nepadarytas galu- mus laikraščiuose Amerikos v į s priguli nuo liuosos pre-
tinas išsprendimas. planus duoti paskolą Vokieti- kybos. (Taigi, prekybos žvil-

Su Franci jos planais nesu-, jai, premieras pastebėjo, kad <rSn}u .Belgija yra artimesnė 
tinka santarvė. Gi parlamen- tie planai busią pramanyti. Anglijai. 

Komercinę sutarti tečiaus 

sirinktų profesiją. 

tas irgi neduoda vyriausybei! Nes iš niekur negaunama apie 
galutino autoriteto spausti tai jokio oficialio patvirtini-
Vokietiją, jei pastaroji sausy mo, nors francuzai gana jau' su Italija 
atsisakys mokėti kontribuciją, apie tai teiriavosi. 

Tečiaus Farncijos vyriau* Žodžiu tariant, Rraneija 

BOLŠEVIKAI VEJA LAU
KAN KONSULIUS. 

sybė. tajgi, pirmoj vietoj pre-
niieras Poincare neatsisako 
nuo savo planų. Premieras 
Poincare tvirtina, kod [Vokie
tija negans jokio palengvini
mu. Francija jokiu būdu ne
apleis Rhine plotų be penkio
likos metu. Francija turi 
Yorsailleso taikos sutarti. Ta
ri sutarties salvgas. Tas sa-
lygas Vokietija turi pildyti 

Taip premieras Poincare 

priešinga nors menkiausiam 
nusileidimui kontribucijos 
klausime, jei kontribucija pa
liečia franeuzų pasišventimą. 

Vokietija negans jokio mo
ratoriumo, kaip ilgai Franci
ja negaus atatinkamos garan
tijos, sakė premieras. 

Kas link konferencijų, tai 
kaikurie' franeuzų laikraščiai 
pažymi, jog gana jtfu jų. 
Franeuzų visuomenei jos įki-

PEKINAS, gr. 19. -+ Pra
nešta, kad bolševikų valdžia 
iš Vladivostoko ir Čitos paša
lina konsulius visų tų Salių, 
kurios iki šiolei nepripažino 

padarė ir pasirašė Franeljft] bolševistinės Rusijos. Taigi, 
Siberiją turės apleisti ir a-
nerikoniškas konsulis. 

AMNESTIJA PABĖGĖ 
LIAMS. NAUJAS KALĖJIMŲ VIR 

ŠININKAS. 
MASKVA, gr. i k - Bol

ševikų vajdžin skelbia genera- Valstyh/ės Illinois kalėjimų 
lę amnestiją admirolui Stark superitendentu gubern. Small 
ir jo štabui, kurs pabėgo iš paskyrė buvusį Lake apskr. 
Vladivostoko; Rusijos laivais 

iio 

pareiškė tomis dienomis kal-lrėjo. 

Sako, tegul jie grąžina paim
tus laivus iri kitokią nuosavy
be, tuomet jiems viskas bus 
dovanota^ 

Reikia abojpli apie dova-
nojnną. jei pabėgę gryžtų. 

TCHITCHERIN DUODA VĖJO SANTARVEI IR TAUTU 
S Ą J U N G A I 

L A I S A N N E , gr. 20. —, Turkijos. Toks 
Santarvės valstybės andai pa- mas' žada neva 

separatiz-
turkus ap-

šerifa Green. 

ŠIAULIAI AUGA. 

MIKAS LEŠKEVIČIUS, 
Virtuozas-smuikininkas. 

Atvykęs kartu su Lie
tuvos Operos artis-! 
tais, kurių paveikslai 
jau buvo tilpę " D . r 

p. M. Leškevičius 
duos kartu su jais ko
ncertą antrą Kalėdų 
dieną Orchestra Hali. 
Jisai yra Lietuvoje 
geriausias smuikiuin-
kas-virtuozas. Jo 
smuikas ne griežia, 
bot dainuoja ir ver
kia, jo smuiko daina,] 
yra aiški, gyvos s 
los kalba. I\ Leško-
vičius pats būdam 
jautrios širdies, visą 
širdies jausmą, kar
tais raudą, kartais 
giesmę linksmą, mo
ka savo smuiko gar
sais išreikšti. 

I \ M. Leškevičius 
jau n ei H' jaunas žmo-

xgus *.") m. Pradėjo 
pats savaimi smuiku 
<rroti Imdamas 7 me

tu. Iv nuo to laiko niekuomet npra smuiko apleidęs, užtat 
visur Lietuvoje ir užsieny jo pasirodymas palieka neužmir-
tama atminti. 

LAKŪNAS ATRASTAS 
SVEIKAS. 

SAULIAI. Mieste dygte 
dygsta nauji gražus namai. 
Tik norintiems tuose namuo
se pasisamdyti sau butą pri
sieina del aukštos kainos sta
čiai nustebti: taip už du kam
bariu ir virtuvę prašoma 100 
— 250 litų męnesiin. 

— Kruopių valsčiuje visos 

skelia savo planus Dardane- drausti nuo Rusijos ramybės 
lių stovybos reikale, kuomet labui. Bet taip elgiantis 
turkai pirmutiniai nenorėjo santarvei nerupi nei taika, nei 
to padaryti. Tečiaus turkai! ramylįė. Ja i rupi tik tur-
užtruko ir i paduotus planus! kus pavergti. Juodąją jurą 

SALT LAKE CITY, g. 20. 
— Pragaišęs anądien sniego 
pūgoje pastos lakūnas a t ras : | p r adedamosios mokyklos, šal
tas vinoj farmoj. Jam skrin-
dant lėktuvas nutrenktas že
mėn ir sulaužytas. Tečiaus 
jis išliko sveikas. 

atsakyti. 

Dėlto Anglijos delegatas 
lordas Cnrzon reiškia nepasi
tenkinimą turkais, kurie sto
vi už greitą taiką, tečiaus są
lygų klausimu nesidarbuoja. 

Nesulaukus ilgai nuo turkų 
kontr-pasiųlymu, santarvės 
delegatai padavjė daugiau 
smulkmeningii projektų. Tai 
visa pavesta aptarti komisi
jai. 

Rusijos delegatas Tehitche-
rin, kaip ir visuomet, smar
kiais žodžiais puolė santarvės 
valstybių schemą už norėjimą 
Dardanelius pavesti kontro
liuoti internacionale! komisi
jai, nežiūrint to, kad su tuo-
mi sutinka Turkija. 

Paskui Tehitcherin barė 
santarvę, kad pastaroji dar
buojasi atskirti Rusiją nuo 

apvaldyti. 
Kuomet lordas Curzon at

sakė, kad santarvė neturi pa
našių pasiketinimų, tuomet 
Tehitcherin peršoko ant Tau
tu Sąjungos. Nurodą tos Są
jungos viepusį darbą. Pažy
mėjo, ką Sąjunga atlikusi 
Vilniaus klausimu. Atsisakė 
visai tą klausimą spręsti. Nes 
tas buvo naudinga lenkams. 

AIRIAI GALABINA MAIš 
TININKUS. 

tesniam orui atėjus, neturėda
mos kuro, kuriam laikui turlė-
jo užsidaryti. 

KAUNAS. Gauta naujų li
tų partija iš Pragos. Toj par
tijoj jau pargabenta ii- stam
besnių kupiūrų, būtent po 5 
litus. 

DUBLINAS, gr. 20. — Ai
rijos karo teismo nuosprend
žiu remiantis čia nugalabinta | 
dar daugiau 7 maištininkai. PLATINKITE " DRAUGĄ 

GUBERNATORIAI VYKINS PROHIBICIJĄ 
AYAKHINMTON, gr. 20. —I Pirmiausia permažai ski-

Prozidento Hardimgo pakvies- riama federalių. j)rohibicinių 

M 

NUŽUDYTAS JAUNAS' 
POLICMONAS. 

f griebti jam už rankos, kurio
je laikė revolverį. 

Ranką nutvėrjė, bet neįsten-
£>fė išmušti revolverio. Jied
viem besiimant staiga pasi-

Atiėjus šalčiams, kaip pap
rastai, Chicagoje piktadariai 

Dėlto, santarvės valstybės p r adėjo labiaus smarkauti.! girdo trys šūviai. Policmo-
neteisingos. Tą neteisingu- j Užpuldinėjamos krautuvės, o- nas sukniubo, 
mą iš jų semia sau ir Tautų f i s a i i r p r a e i v i a i . ' Piktada- Kitas plėšikas su revolve-
Sąjunga. Tlų pilnas miestas. I r kurgi riu prie sienos laikjė manad-

jų čia nebus, jei areštuoti ir žėrį. Bet kaip tik policmo-
FAŠISTAI KOVOJA SU 

KOMUNISTAIS. 

TUR1N, gr. 20. — Čionai 
atnaujinta smarki kova fašis
tų su komunistais. Rezulta
te dešimts žmoniij nužudyta. 
Iš jų du fašistu. 

liūs. Tam tikslui ten pasta- Ieško priemonių kaip nors ru-
tydintas puošnus pravoslavų j munų atsikratyti ir prisijung-
soboras ir tai šalę senosios | ti prie savo kamieno — Un-
katalikų katedros, kurioje pa-j gari jos. 
laidoti garsus nugarų didvy-' Visoj šaly siaučia nepapra-

liina nei žingsnio žengti. Ru
munų valdžia tiesiog supuvus, 
sušvinkus. Aršiau nei seno
vės Rusijoj, kur činauninkų 
galybe neturėjo ribų. 

Tik labai menka dalis pa
linkusi prie Rumunijos. J.ų 
dauguma užima valdiškas vie
tas, gyvena iš imamų kiek
viename žingsny kyšių. 

nubausti kaliėjimu iš t/m ve i-
kiai politikierių įtaka palmo
suojami. 

Pastaromis dienomis pikta-

nas sudribo, plėšikai greitai 
iš registirio pagriebę 10 dol. 
ir išdūmė lankam 

Manadžeris su t poliemono 

tų čia keliolika gubernatorių 
nutašė savo valstvbėse vvkiu-
ti nacionalę prohibjcyą. 

Prohibicijos vykininlui pa-
ii priešino tik vienas Mary-
land valstybės gubernatorius 
Ritchie. J is tiesiog pareiš
kė, kad savo valstybėje pro
hibicijos įstatymo nevykdo ir 
niekas jį negali priversti vy-
kdinti. Dėlto, kad prohibici-
jai yra priešingi jo valstybės 
gyventojai. x 

Gub. J^itchie denuncijavo 
prohibiciją, kaipo paternaliz-

agentii — viso vos 4,000. Bė 
to, tie agentai skiriami dau
giausia pasiremiant ne tyjjtiL 
bumais ir t isingumu, bet p6Ą 
litiniais motivais. Iš tokių 
žmonių negalima lauldi teisin^-
gij prohibicijos vykintoja. 

Daugel atsitikimuose tie a-* 
gontai tik politikuoja ir kai

kurie iš jų net paperkami. 
Toki, suprantama, dar dau-
giaus pakenkia prohibicijai. 

Kita svarbi prohibicijai 
klintis, tai spauda, kuri 'pr ie
šinga įstatymui. 

Nežiūrint tų visų negerumų 
mo netolerentijos įstatymą j , , visokių kliūčių, prezidentas 
kurs yra konflikte su valsty
bių įstatymais. 
' Gubernatorių susirinkime 
pažymjėta prohibicijos vykdi-

reikalavo, kad prohibicijos įs
tatymas butų pildomas. 

Kalbama,' kad, matyt, bus 
sušaukta kita visų gubernato-

nimo blogumai. Tų blogumų rių konferencija. Nes šioj< 
daugybė. ' dalyvavo vos keliolika. 

PILSUDSKIUI PROGA PA
LIKTI PREZIDENTU. 

ŠIANDIE SEIMAS RINKS 
PREZIDENTĄ. 

Imtasi priemonių prieš gali 
mus sukilimus. 

dariai pradėjo užpuldinėti, revolveriu išbėgo laukan ir, 
Atlantic and Pacific Tea Co. vydamasis piktadarius, kelis 
krautuves. . Bendrovė prie . kar tus i juos šov*\ Tečiaus 

na i 
Rumunija Transylvanijo-

je priveisė mokyklų, bet ne
turi mokytojų. Pranešta, kad 
kaikurie ten pasių. mokytojai 
vos moka pasirašyti ir pas
kaityti rašto. 
Gyventojų nepasitenkinimas. 

Rumunijos valdymu gyven
tojai baisiai nepasitenkinę. 

kiekvienos krautuvės rytme
čiais pampino poliemonus. 

Vakar rytmetį tos bendro
vės krautuve. '5359 So. Mor
gan st., atidaryta su policmo-
nu Ralph Souders, 29 m., bu
vusiu armijos leitenantu, ne
senai įstojusiu policijos, tar
nybon.. 

Du plėšiku kaip kartas in-
ėjo krautuvėn ir parėdė po-
licmonui ir krautuvės mana-
džeriui pakelti rankas. 

Policmonąs netuuėjo progos 
išsitraukti savo ginklą, tad 

tie pabėgo. 
Pašaukta policija vienoj 

gatvaitėj rado pl|ėšiko pames
tą palaidinį, kuriame buvo 
kulipkos skylė, apkepusi krau
jais. Tas reiškia, kad ir vie
nas plėšikas turėjo but pašau
tas. 

Atlantic and Pacific Tea 
bendroves prezidentas paskel
bė 5,000 dolerių dovanų už 
niekšų sugavimą, gi nužudy
to poliemono moterei pasky
rė 1,000 dolerių. 

Reikia spėti, kad plėšiku 
paklausė i r akiesmirksniU; bus sugautu, tuo labiaus, jei 
puolfr vieną plėšiką, kad pa-1 vienas jų buvo pašautas. 

i. 

PARYŽIUS, gr. 20. -fcian-
die Varšavos seimas renka 
naują Lenkijai presi4entą 
vieton nužudyto Narutowiczo. 
Pranešta, kad pasitaiko puiki 
proga palikti prezidentu Pil
sudskiui, kurs dar nesenai bu
vo provizionaliu prezidentu. 
Spėjama, kad šį kartą ir pa-
tvs nacionalistai sutiks bal-
suoti už Pilsudskį, prieš kurį 
nesenai kovojo ir, ačių jų 
kurstymui, nužudyta Naruto-^ 
W1CZ. 

Naujo kabineto parėdymu] 
areštuojami nacionalistai. No-j 
rimą patirti, ar jų tarpe ne
būta sąkalbio nužudyti prezi
dentą. ' 

Visoj Lenkijoj kaip katile 
viskas verda. Pareina žinių, 
kad Pilsudskį gali pasiskelbti 
lenku diktatorium. 

Paties Pilsudskio parėdy
mu areštuota daugylj? armi
jos karininkų. Daugelis auk
štesnes rangos karininkų pa
šalinta iš armijos. Tie kari
ninkai prieš patį Pilsudskį ne
senai sąkalbiavo. 

O R A S 

CHICAGO. — šiandie ap
siniaukę, gali but sniego; ne 
taip šalta. Vakar žemiausia 
temperatūra buvo 9 laipsniai. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00' 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18į 
Italijos liJO lirų 
Vokietijos "100 markių .0130 
Lenkijos 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 fr. 18.99 
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LIETUVIŲ .KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrai nedėldlenius 

PRENUMERATOS KAINA: 
s i 

Puad Meto |S.0f 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai 

C*s skaitėsi nuo uisiimšyia') 4ieMt 
nao Naujų Metų. Norint permai 

ti adresą visada reikia prisiųsti 
stnaa adresas. Pinigai geriausia 

tiesti išperkaat krasoje ar eiprese 
I * 

['Money Order" arba įdedant pini-
l registruotą laišką. 

" D E A U G A S ' PUBL. CO. 
So. Oakley A ve , Cbicafo 
Tei. Roosevelt 7791 

KATALIKU SEIMO BE
LAUKIANT, 

Sausio 7 d. Chicagos ir Va
kariniu Valstybių katalikai 
šaukiami Šeiniau. J is įvyks 
liicagoje 8v. Jurgio parap. 
•alėje. Skelbiama, kad kiek-
iena draugija turinti nema-

|žiaus„50 narių atsiųstų iki tri
jų atstovų, * draugijos turin
gos dauginus 50 narių prisiims 

E> atstovus. 
Kadangi nebedaug laiko pa-

[fcko ligi Seimo, reikia visoms 
įa-likų organizacijoms, drau 

i ŲcfflSk *kli ubams sukrusti ir 
(linkti į s i uvus . Bet to ne už
tinka. Išrinktieji atstovai be 

[įgaliojimų turi atsivežti aiš
k i a nuovoka apie savo pa
siuntinybės tikslų, turi nusi
manyti ko jie laukia iš katali-

[kų suvažiavimo ir ką jie pū
ty^ Įneš i bendrai kuriamą 
|<larbą. 

Seinuis, kaip ir šiaip skait-
mgas v iena minčių suvažiuvi-

| ręs tų mus prie tikslo, jeigu 
mes suradę visiems katali
kams bendrų veikimo dirvą 
aplenktume organizatyvius 
klausimus. Kaip mums visiems 
lietuviams katalikams susiri 
šus aukštesniais j niekeno ne 
išardomais ryšiais, kaip' suė
jus į vienų tamprų, galingų 
organizacijos kimų įkvėptą 
kibliais, šventais uždaviniais 
siekti visuomenės naujinimo 
Kristuje. 

Šio klausinio, mūsų many-
m u, pagrindinio mes negalime 
aplenkti. J i tinkamai išriša pi
giai, sutartinai ir sėkmingai 
rišime nors ir sunkiausius 
klausimus, nes tik pasijutę ga
lingais esą, pajudinsime šerne. 

4 * Drangas%* ligi Seimo kels 
įvairius Seimo dienotvarkei 
pramatomus klausimus, juos 
gvildens. Prašome juos sekti, 
svarstvti ir atvažiavus Seiman 
juos rišti. l*radedame milži
nišką įtaria tlaug jėgų ir pa
stangų reikalaujančio. VisT 
tad jį ir dirfcfciiue.\ 

išsimokėti. Bausmė gali būti j REZOLTOCIJA K&AlPĖDOS 

— 

ATSAKYMAS P. V, 
STULPINUI. 

'S Registracija ir pilietybė 
įstatymas turi neaiškių vietų 
taikinant jį Amerikos lietau 
viams. Tečiaus tuos neaišku
mus, abejones, o net ir klai
dingus aiškinimus žymia da-
limi sukėlė socialistų ir lais
vamanių spauda. 

Tamista savo laiške Redak
cijai rašai, kad kas iki gruo
džio 22 d. nenlžsiregistruos, 
praras teise prie savo turto 
Lietuvoje, mokės bausmę ir 
turės kreiptis į atatinkama 
ministerijų norėdamas įsigyti 
Lietuvos pilietybe. 

Redakcija negali duoti ati
mąs, gali apimti daug sočiai fa&ft&ko komentaro prie tš-
lio bei religinio gyvenimo 
klausimų, arba pasirinkti vie 
nų pagrindine mintį nuosek 
|liai paskirstytų Į atskiras da-
lis ir jų gvildenti. 

Kad mes turime labai daug 
Ireikalu, visi gerai nujaučiame. 
Sakysime, gyvi dienos klausi
mai mūsų jaunuomenės apla-
n:ai ir moksleivijos ypač liki 

anas, tikvbinis indiferentiz-

tokia, kad reikės užsimokėti1 

už visa laika nuo gruedž.«22 
d. 1922 m. 

Del 10 metų laukimo Lietu
voje, Atstovybė nieko, kiek 
atsimename, neaiškino. Mes 
pilnai pritariame *'Lietuvos' \ 
aiškinimui ir tokis aiškiiUmas' 
yra teisingas. Lietuvis ameri 
kietis parvažiavo tėvynėn, tuo 
jaus i r gauna pilietybę. Taip 
aiškino ii: M. Krupavičius, 
Seimo narys savo laiške j Fe
deracija. 

Tos ir kitos abejonės kar
tojamos. Iš to galima daryti 
vienų išvadų: lietuviai priva 
lo daugiau kreipti domės į L. 
Atstovybės Washingtone to 
įstatymo aiškinimus, tuomet 
bus mažiaus, nesusipratimai; 
beto registracija ir pilietybės 
įstatymas nėra užtektinai 
mūsų visuomenės suprastas 
ir būtinai reikia, kad Lietu-' 
vos Vyriausybė prailgintų re 
gistraeijos ir pilietybės įsta
tymo laikų bent pusei metų, iš
leistų atskirų brošiūrėlę ats
pausdinus įstatymų, jo oficia
lu paaiškinimų, plačiai pas
kleistų IX) lietuvių kolonijas. 

ILAUSIMU 

Priimta Chicagos lietuvių A 
merikos pilie&ų gruodžio IT d. 

McKinley parko saiėje. 

Kadangi lietuvių organiza
cijų atstovų susirinkimas, ku
riame kalbama vardu keletos 
aimtų tūkstančių Amerikos pi
liečių lietuviu gimimu a r kil
me, posėdžiauja gruodžio sep
tynioliktų dienų, tūkstantis 
devyni šimtai dvidešimts ant
rais metais, McKinley parko 

Kadangi šio susirinkimo už
davinys pasisakyti, kad da
bartinė Lietuvos respublikos 
valdžia, kini veikia atatinka
mai savo gyventojų laisvei 
nuo šimtmečių jos besiekiant, 
jų konstruktyviu ir nenuilstav 
mu pasistengimu rūpinasi gra 

žemiams, fodemu, tai, kad £ie Į 
tuva nenuafniuia del kapita
lų reikalingų tiems naujaku
riams. Lig&ol valdžia duoda
vo tik grudų ir medžių. Te-
čiau ir su tokia parama nau
ji ūkiai sėkmingai susikurda
vo, pasistatydavo trobas, įsi
gydavo gyvulių. Iš kur kokiu 
būdu? Iš bankų paskolų lig 
šiol kaip ir neduodavo. Sek-

pasaulio kelius; jos sumas rr 
dukteris, natūraliai surištus 

lvieno4a% kalba i r istorija, ne 
tuo pat krauju, tekafleiu jų 
gįslose, padarytų, nelaimin
gais ir nenatūraliai politinė
mis sienų lmijomis padalin
tais; ir < 

Kadangi, Lietuvos tautos. 
kovojančios ui būvį, reikalas 
yra neatskiriamas nuo reika
lo kovojančios (žmonijos už j retas feus tur-but tame, kad 
Teisybe, Laisvę ir Liuosybę; 
ir Lietuvos gyventojai savo 
nukentėjimais ir p a š v e n t i 
mais visose kovose ir visuo-

auditorium Cfeioago, Illinoįs ; L e k o v o s laukuose del visų 
žmonių apsisprendimo teises, 
užsitarnauja nuo visų laisva 
tautų apsaugų prieš galimą 
teritorialį ' suskaldymų arba 
politinį išardymų. 

Todėl, teesie nutarta, kad 
šis susirinkimas, įsakmiai au
torizuotas kalbėti' vardu visų 

žinti jiems gerovę ir laimę pri- f Lietuvių piliečių, šiandie gy-
sldedant atstatydinti pasaulį : venančių "Chieagoje ir apylin 
nukentėjusį nuo didžiojo karo, J kėje, Suv. Valstybėse, ir ku-
laimėjo pagarbų, pasitikėjimų«rių delegatų skaičiuje yra 
ir pripažinimą nuo sesers res- 'daug gimimu ir kilimu suriš-

1 'Draugo" Redakcija. 
\ 

PAKLAUSIMAS DEL RE 
GISTRACIJOS. 

leistųjų įstatymų, bet čia Ta-
mistų kas nors suklaidino. 

L. Atstovybė Washingtone 
aiškino, kad neįsiregistravęs 
neauštom turto, bet kas nėra 
Lietuvon pilietis negali įsigy
ti nejudinanM) nirto. Bausmė 
tėra tokia, kad kas neužsire
gistruos ligi gr. 22 d. negaus 
paso L. Ats. YVasJi,, m.^ taip 
sako ne Atstovvh\ bet Lietu-

Kl. — Aš Juozas Sudįmtas 
labai norėčiau atsakymo nors 
per dienraštį "Draugų" Lietu 
vių Registravimosi reikale. 

Pavienioms merginoms, ar
ba moterims našlėms kurios 
mano kada nors vaižiuoti Lie
tuvon, ar reikia registruotis 
norint priimti Lietuvos pilie-
tvbe ar ne. 

Su pagarba, 

Juozas Sudimtas, 

Cicero, III. 

publikos Suv. Valstybių; ir 
Kadangi, pasirodo, jog Klai

pėdos provincija ir miestas 
visais amžiais *buvo neatski
riama Lietuvos teritorijos da 
lis, kurios gyventojai yra to 
pat kraujo, jų literatūra ir 
tradicijos, jų kalba ir idealai 
tie patys kaip visų lietuvių, 
ir artimoj ateity įgys sau pa 
stovių padėtį kurių nustatys 
Ambasadorių Tfiryba, kaip 
bus tai {Tarybai tinkamiau, at
sižvelgiant į tos provincijos 
miesto gyventojų taikų ir lai
mę taipat į viso pasaulio ge
rovę; ir 

Kadangi, pasirodo, jog mie
stas Klaipėda yra vienatinis 
Lietuvai uostas, kurs Lietuvos 
\akionias galėtų tarnauti jos ' Vincuos 
gyventojams, tuo būdu lei 
džiaut jai užimti pasaulio tau 

*5 linas, ištautėjimo, blaivybės, vos pilietybės įstatymo 
spaudos, labdarybės klausimar. Tečiaus nereiškia, kad praėjtfs 
Tie ir kiti klausiniai labai 
dank' medžiagos gali suteikti 

nepilnamečiams vaikams iki 
17 metų amžiaus išduodamas 
yra vienas pasas, o visi kiti 
turi išsiimti atskirus pasus. 
Tokiu bud u merginos virš 17 
m. amžiaus ir našlės turi re
gistruotis. 

tų su Klaipėdos provincija ir 
miestu, prašyti Suv. Amer. 
Valstybių Vyriausybės pavar
toti visų savo įtakų, besan
čia neprieštaraujant diploma
tiniams įpročiams, atsiekti 
pilnų ir tikrų Lietuvos paašy-
mo išklausymą minėtoje Am
basadorių Taryboj; ir 

Toliaus teesie nutarta, kad 
Suv. Valstybių vyriausybės 
nuolankiai prašomos atkreipti 
domės į tų meldimų, paeinan
tį nuo čia susirinkusių Ame
rikos piliečių įr jų rinktinhj 
sielų i r širdžių, ir pastatyti 
tai prieš Ambasadorių Tary
bų, ir garbingai per savo at
stovus pasidarbuoti už gra
žinimų Lietuvai Klaipėdos pro 

ir uosto. 

gal beveik visi nauja — ku 
riai turi Amerikoje giminių, 

Trečiadienis 6ruod. 20, 1922 

ŠIRDIES BALSAS. 
Šiomis dienomis Lietuvos 

Atstovybė yra gavusi tarp 
kitų laiškų 'piliečių registra
cijos klausimu, viena laiške 
iš tūlo lietuvio darbininko, 
gyvenančio Baltimorėje. Kai-
kurias to laiško vieta* čia 
prduodame: 

" A š dar kad ir negaliu va
ži uoli į Lietuva, bet mano 
širdis gyvena Lietuvoj h 
trokšta jos būti piliečiu, kad 

kurie prigelfesti. Tikimasi, j y. užsienyj, nes myliu savo 
kad išeiviai prigelbės saviŠ- į brangių Tėvynę LiOtuvų... La

bai 'turiu didelį džiaugsmų, 
kad sulaukiau tos valandos, 

kiams ir ateityje. Tokiu būdu 
savai mi i&siriš svarbiausias 
klausimas naujų ūkių f inansai k a i Į a imno brangi Tėvyaė iš 
vrmo. )v 

Bet yra kuo ir patiems A-
merikiečiams susidomėti, Lie
tuvos laikraščiuose skaitome, 
"kad visoj eilėj dvarų, išskir
ti dmrų centrai su trobesiais 
ir plotų žemės iki 80 hektarų. 
Tokių ūkiu yra visose apskri
tyse. Jįie skiriami Lietuvos 
žemdirbiams ir Amerikiečiams, 
taigi grįžę iš Amerikos lietu
viai turi geros progos įsigy
ti Lietuvoje žemės". (Laisvė 
207;N.). - / 

Naudingas, sveikas ir pato
gus sumanymas. Amerikiečiai, 
laisvės, aųgštesnės kultūros 

kilmingai pašaukė tapti jos 
ištikimu sutmm; tai gi jaus 
damasis, kaipo ištremtas su
nūs, kaipo mažas kūdikėlis, 
sujudintas savo brangios Mo
tinos žodžiu, kuri vadina pa
sisakyti tikrų vardą, ar tas 
pats esim\ kur prieš 27 m*1-
tus aplinkybių verčiamas, su 
ašaromis bučiuodamas jos že
melę turėjau apleisti jos sie
nas. O, brangus Atstove, 
pasakyk mano brangiai Tėvy
nei Lietuvai, jog aš esmi jos 
tikras sunūs; kaip apleisda
mas skausmo ašaromis lais
čiau žemelę, taip dabar džiau-

paragavę, ras gražių vietų sa- csmo ašaromis atsiklaupęs bu
vo sutaupytiems pinigams in- ! čiuoju jos garbingų vėliavų ir 
dėti. Jie bus Lietuvoje kultu-! turiu garbės tapti jos pilie

č i u 

Bereikalinga butų komen
tuoti tų laiškų. Jisai per 

Ats. — Vyrui, jo žmonai ir tų šeimynų tarpe atatinkama 
AMERIKIEČIAMS PROGA. 

ros nešėjais. 
Tie, kurie sugebėjo čia tau

pyti ras savo krašte sotų, ra
mų ir nailonų gyvenimų. I>au- d a u £ a i š k u s - n*v[ t i k • * 
gelio dvarų Trobesiai bus tin- į l enk t i s u ^ A a • * * i r 

kami užvedimui pramonių, į-į* į l i a i " ^ m a s t y t i . 
vairiame medžio išdirbystėms, i Nebent tiek tepridėsime: 
malimams, linų-vilnų verpia-1 la'^ko rašytojų pažįstame as-
nioms mašinoms, cemento, ply-; meniškai; tai paprastas dar-
tų ir kitų- kitokioms išdirbys- bininkas žmogus, nėjęs joktų 
tems. Amerikiečiai galės būti k l e s u> t i k i § e i ? s vargingo gy-
Ubtik pavyzdingais Liettfvos 
ūkininkais >bet ir josios pramo-_ 
nes pijonieriais. (L. L B.) 

vietų, kad išvystyti save ko-' Žemės Reforma — Lietuvos 
niercijai, industrija, ir agrikul-1 ekononunės ateities viltis bus 

— Juozai, kodėl tu laikai 
tų paršiukų tame pačiame 
kambarv kur su savo mote 

Seimo dalyviams. Visi 'jie — 
dienos klausimai. 

Seimui patiekta programa ne-

gr. 22 d. nebūtų galima gauti, f^mi miegi? 
Liet. pilietybės. Visuomet bus' ,— O kodėl net Ar tas par-
galima gauti lietuviams išei-Į liukas tame kambaiy neturi 
\ iams pilietybę ir pasą, tik j visų _ tų patogumų kokių jis 

turų ir interesuotis bendrais 
žmonijos reikalais, kaip tai 
maitinti išalkusius ir teikti 
reale pageJfea nuvargintai Eu
ropai; ir 

Kadangi Klaipėdos atskyri
mas nuo Lietuvos, reikštų mū
sų senovinės žemės suskaldy
mų ir pačių Lietuva teritoria
lį a i ir geografiniai padarytų 
negalinčių nustatyti savo ša
lies likimų naudai jos pačių 
žmonių ir viso pasaulio; pada-

jau pradėta vykinti pilname 
apeivyje nuo ateinančių 1923-
ių metų pradžios. &ais metais \ ] ^ k r o d i n i n k ^ . _ D t a i 

Tečiaus nors ir plačiausia leidimas turės ateiti iš Lietu ; tik gali reikalauti? 
vos, reikės ilgiaus palaukti ii I 

dar baigiama aprūpinti žeme 
kariškiai. Ateinančiais metai* 
bus išdalinta 100,000 hektarų 
dvarų žemės ir dar apie tiek 
sodžių žemės išskirstyti į vien
sėdžius. Iš viso esų apie 500,-
000 hektarų dvarų žemės, ir 
apie 150,000 hektarų valdžips 
žemės. ,Visa ta žemė sulįg nau 
joje žemės reformos įstatymo 

būti išnarceliuota ir 

Kostumeris. — Jei šis laik
rodis tamistai kainuoja $20 ir 
jį parduodi už $20, tai iš kur 
tau uždarbis pareina. 

• - • 

rytų Lietuva aptverta aplin-' turės būti išparceliuota 
kui tauta be jokio išėjimo į perleista bežemiams ir maža-

M M M B M M M A a 

veninio mokyklų. 
Mūsų bočių dvasia, mūsų 

lietuviškas kraujas ne visa
da lupomis apšviestunų te
atsiliepia. Dainai toji dvasia 
pratrykšta galinga srove iš 
puprastos darbininkiškos šir 
dies. *Taip, mūsų liaudis — 
darbininkai y r a tikrieji sergė
tojai mūsų tautos brangeny-

I bių. Čia Jie tai svarbu, ka< 
Rožytė. — Kodėl tu pasakei, pirmose eilėse stovi, Svarbu 

mo. 

Magdei ta paslaptį kurios sa
kiau neišduoti ? 

Antosė. — Aš jai * nepasa-. 

• <J . ' . ' " . y . , , .?-•" 'f • '. 

tai, kur yra didieji šaltiniai 
mūsų tautinės dvasios. Mušu 
tautoje yra daug širdžių, pa-

kiau. Aš tik uižklausiau jos ar j našių ano Baltimoriečio dar-
ji žino tos paslapties. j bininko širdžiai. Kaip įbutų 

į 'brangu, kad tos širdys butų 
Skaitymas yra protui kaip pagerbtos, kad jų nepaliestų 

mikiinimas yra kūnui. — Ste- žiaurus ištautėjimo speigai. 
*le- ' (L. I. B.) 

LIUBAVO ŽUDYNIŲ SMULKMENOS, iai' kreipsis į Lenkų valdžių, kad juos jos kaimus. Lietuvių partiaa»ai, dar la- krautuvininkų J. Žilinske. " K u r tavo do- Kas jį matė, niekad neužmirš. Užmuštųjn 

4 » » 

gelbėtų 

Ek. KALVAUIJA 1^19 m. didesne 
dalį Liubavo vals)čiaus už^nė lenkai. 
Skiriant neutralinę juostų lenkai iš Liu 
l>af\o valsėiaus turėjo atsiti-aukti. Trau 
kiantis lenkų kariuomenei, pabėgo ir len
kų dvarininkai ir šiaip visi tie, kurie prieš 
lietinius neturėjo grynos sąžinės. Galima 
numanyti, kad nemaža jiems skauda šir
dį prisiminus savo dvarus tuo labiau, kad 
jie taip aiti nuo dabartinės "s ienos" : tik 
iiž 3 4 kilni. Ir lieja jie graudžias ašaras 
(tikras faktas) ir prašo per.. Suvalkų sei
melį, Varšuvos ir Tautų Sąjungos, kad tik 
Liubavo valsčius atatektų Lenkijai. Ma
tydami, kad Tautų Sąjunga dirba kaip 
tris vienas nevalgius, negalėdami suval
dyti karšto lenkiško kraujo, sumanė nau
jų Sjeligovskiadų. "Tautos didvyriu" pas-
kyn> buvusį Liubavo valsčiaus lenkų vir
šaitį Filipavičįų. Jis pasižadėjo, surinkęs 
1,000 partizanų užimti Liubavą sekan
čiu l>udu: partizanai, užėmę pažymėtus 
kaimus, paskelbs, kad tų kainių žmonės 

ukilo" prieš Lietiniu valdžia. "Sukilė . . 

Pastaroji to tik ir lauks. Užim.s 
"suki lusius" kaimus. Tautų Sąjungos vei
das gal truputį susirauks, beį greit vėl 
išsilygins prieš įvykusį faktų. 

Ir pradėjo Pilipavičius organizuoti 
pabėgusius iš Lietuvių kariuomenės len
kus ir šiaip visokius valkatas į vienų bū
rį. Susirašė apie 40 50 vyrų. Ginklus pa 
rūpino lenkų valdžia ir dvarininkai. Prieš 
du mėnesiu atvyko iš Varšuvos instrukto
rius. Jis pradėjo mankštinti tų margų gau
jų. Rugsėjo 8 d. jie puolė lietuvių pusėje 
du žvalgu ir apšaudę atėmė dviračius. Tai 
buvo lyg pirmas ženklas jų veikimo. Pas
kiau jie tapo drąsesni ir pradėjo plėšti. 
Kai kurie gretimų kaimų lietuviai, ma
tydami pavojų, pradėjo ginkluotis, bet re
tai eidavo sargybų, nes dienomis nusi
dirbę norėjo- pasilsėti. Pačiam Liubave 
buvo tik du niilicininku, kurie partizanų 
kovose laikėsi griežto neitralumo. J ie ma
nę, kad taip elgdamies, apsisaugos nuo 
lenkų partizanų keršto. ' 

Prieš 4 savaites lenkų partiaanai lie-

biau milicija, į tai dklelio dėmesio nekrėi 
pė. Kai kada pasišaudydavo, visu tuom ir 
baigdavos. 

Tokia padėtis buvo 4igi lapkričio 8 
dienos. l£jo gandai, kad leftkai puls Liu
bavu. Tas puolimas, pasižymėjęs aukš
čiausio laipsnio žiaurujnu, įvyko lapkri
čio D d. 6 — 7 vai. r^to, kada nieks jo 
nelaukė, 35 — 40 žmogžudžiu gauja, šau
dydami ir mėtydami granatas, įsikrovė į 
miestelį. Čia išskkirstę pradėjo savo kru
vina darbą. Pirmiausia ?puotė valsčiaus 
namą; kur buvo mokykla ir raštinė. Čia 
pat gyveno vienas milicrninkasir raštinin
kas. Įmelę dvi granatas į mokyklos kla
sę, kurios sudraskė žemėlapius, paveiks
lus, suskaldė kelis suolus i r langų stik
lus, ė je y į kamfbarįus^ Nužudę mil. Žvai-
raitį ir rast. Mikulevičių, bėgo., i kitą gat
vę, kur gyveno mokytojai. Namie rado 
tik mok. P . Čeraį. V. Šatas buvo išvažia
vęs Mariampolen ir grįždamas apsinak
vojo u& 2 kil. nuo Liubavos. Atidarę duris 
paklausė: " T u laokytojasf" — " T a i p , ' 
atsakė. J am betariant žmogžudys šovė du 

tuvių pusėje užėmė Kamenkos i r Reketi- kartu į veidą. Nučudę mokytojų, 'bėgo pas 

leriai? , ' paklausė — "Neturiu, jei netiki
te — ieškokite", atsakė paduodamas savo 
laikrodį. Šovę jam į veidų; puolė krautu
vėm Čia visko prisigrobę grįždami pama
tė, kad auka dar gyva raitosi žemėje, 
šovė antru kartu į galvų nežiūrėdami, kad 
žmona ir vaikai dangė jį savo kūnais. 

Vyresnįjį mi|. Lenkaitį nužudė atsi-
vedę į rinkų ir del didesnio paniekinimo 
išpylė jam ant krutinės nežinia kur išplėš
tų surūdijusių smulkių pinigų. 

Žudymo laiku vieni ėjo sargybų, kiti, 
kaip alkani vilkai, bėgiojo miestelyje 
plėsdami krautuves. Padaryta daug nuos
tolių. $[ok. P . Černiui, jau užmuštanv 
nuavė batus, numovė žiedų, paėmė laikro
dį, Iš Frendzelio krautuvės išnešė kelio
lika rietimų* gelumjbės, brangius kailinius 
i r . d a u g kitokių drabužių. Atlikę krūvi 
najį darbų greit pasišalino. Liubave, "dir
b o " ne daugiau kaip 45 min. 

Susirinkę į mokyklą., mokiniai ir ra
dę ją sudaužytą, o mokytoją paplūdusį 
kraujuose, verkdami išbėgiojo namo, neš
dami tėvams baisią naujieną. MFmos žmo
nių rinkosi. Reginys buvo nežmoniškas. 

žmonos nuvažiavo į Kalvarijų milicijai 
pranešti. Atvažiavo, surašė Icas reikiu, 
pavarė pastotes, sudėjo lavonus ir užmuš
tųjų daiktus. P. Černiaus paimti atvažia
vo iš jo tėviškės. Imant patalinę rado k> 
voje įdėtų greitai sprogstamų granatų. 
Mat vienų mokytoją nužudė, o kitam pa
liko granatų. 

Pritemstant ta nepaprasta gurguolė 
išvažiavo iš Liubavo Kalvarijon, Lenkaitis 
ir Žvairaitis iškilmingai palaidoti Kalva
rijos, o P. Černis* Mariampolės kapuos-'. 
J . Žilinskų laidojo Liubave. 

Tuo baigiasi ta kruvina baisi trage
di ja 

Pasklidę gandai, buk visus tuos piėši-^ 
kus lenkų valdžia suėmė. Bet tai yra gry
nas prasimanymas. Tikrai yra sužinota, 
kad tie plėšikai lapkričio 12 d. Pašesu-
pio kaime kėlė pragaro puotą: gėrė išplės 
\Ą degtinę, šoko, dūko džiaugdamiesi, kad 
Liubave iš lietuvių pridirbę dešrą. Kerš
tą jaučia kiekvienas ienkas-grobikas ma
tydamas, kad jų svajonės užgrobti Lie
tuvą nevyksta. v 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street < 

GO, mLmois 
Telefoną.- Tardą 50Sf 

Valandos — 8 Iki 11 II ryto 
po platų f Iki S vak. Nadėl lomls 
ofisas uždarytas. 

:^z Į I S S • i a ' Ssw < • i 

= 

= 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. l f . Olaser pe« 

re lna 1 rankas Dr. Cfea*. Sagai, 
l e n t o Ir partnerio. Ylai senieje 
pažįstami Ir draugei apla ikys 
apžiūrėj imą ir g y d y m ą kaip ir 
n u o pat ies Dr. G. U. Glasar. 

8 i 4 » 8 0 . Mogf.au Otri** 
Ofiso Valandos; N u o 18 ryto 

lkl * po piety, nuo 5 Iki 7 vak. 
n u o l t iki 2 po platų. 
Te le fonas Taras 8*7 

ZJ 

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

Tel. Canal 1118 
Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po piet. 

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

4123 Archer Avo. 
* Tel . Lafayette 0093 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I B C B T R l ^ G A * 

14-13 80 . We«tera Avcnoe 
Telef. Lafayet te 4144 

Vaao4os : 8-11 rytais, 1-2 po 
platu tr 7-8 vakarais . Nedėidie-
aials t iktai po pietų 2 iki 5 vai . 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
~-a4*a* I » « > I - # 

AKVALGA. -
BOS. 

PRAKAL viciu^ o tjneČią dieną kun. A. 
Petraitis ir kuri. J. Valantie-

— jus. 
Providence, E. I. — Miestas Ypatingai buvo gražus at-

yra didelis, antras N. Angli-(]anlų užbaigimas. Tos visos 
joje. Stovi prie Okeano. Lie- iškilmės įprimena Lietuvą kaip 
tuvių yra 1,500. Parapija įs- jtenais vasarą* būna malonios 
teigta 1919 m. Pirmuoju kle- įspūdingos procesijos su Sven-
bonu buvo kun. Vaitonis, ant- čiausiu. 
ruojujcun. Tamoliunas. Nuo Kiekvieną vakarą giedojo 
1921 m. čia klebonauja viaų e\lors^ per Mišparus. Trečia 

Cephkas. Ji dieną vargonais griežė mūsų 

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

4831 8a Ashland Ave, 
TeL VarJs »v4 

Tt'I. Yards OW4 
OFISO VAJU: 

8—18 v. ryta, 1—S ir 7—8 v. v. 
Nedėl iomia: nuo 18 V. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Reaid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9898 

Dr. A. A. R0TH 
RI KAS GYDYTOJAS tr 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriško, Vyriško 
Valka ir vfe«] chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Hals ted St. 
TaL: M — 1 1 ryto ; 2 — ^ po 
piet, 7—8vak. Ned. 18-—18 d. 
Ras. 1128 Independenca Blvd. 

Chlcago. 
1 J 

* O R . S . N A I K E U S ^ 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS tr C H I R U R G A S 
Te le fonas : Yards 2544 

2252 South Hals ted S t r e e t . . 
Ant viršaus Untver. State Lauk 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f—4 po p ie tų; nuo 7—8 vak. 

Nedėl iota is nuo 10—2 
O ofisas Ir gyven imo vieta: 

Te* Blvd. 70 ta 

Dr. C. Z. Vezetis 
3£S£=SV 

L I E T U V I S D E N T I S T A 8 
8712 SO. A S H L A N D A V E N U E 

A R T I 47- tos Gatves 
Va landos : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

savo darbštumu ir taktu su
tvarkė parapiją ir trumpu lai
ku išmokėjo $7,000 skolos, 
nors prie parapijos priklauso 
tik 300 šeimų. 

Bažnyčia ir svetainė yia 
muro. Graižiai užlaikoma. Vei
kia čia kelios katalikiškos dr-
jos. Vedama sekmadieninė 
mokvkla. Klebonas vra labai 
malonaus ir gero budo, todėl 
visus patraukia saviep. 

Gruodžio 10 d. laikiau sumą 
ir sakiau pamokslą. Žmonių 

i 

pilna buvo bažnyčia. Vakare, 
laike prakalbų, į ftv. Kazimie
ro l)r-ją įsirašė garbės na
rių: i) <>vrb.*kun. kleb. J. Ča
plikas $100 bonų, 2) Ant. O. 
Avižynis $100 boną; amžinų
jų: 1) EleoiKua Sapkiuf> $35, 
2) Jonas .\kulevieius $50 L. 
L. 1*. bona. 3) Ona Petraus
kaitė $35, ir 4) Doni. Hveda< 
$50 boną ir 23 metiniai nariai 
įsirašė. įsisteigta skyrius: 
garbės pirm. kun. J. Čaplikas, 
pirm. A. O. Avižynis, pirm. 
pag. J. Aknleviėins, rast. A. 
Bartulevičius, ižd. A. Kacevi-
čius; valdybos nariai bei agi
tatoriai kat. spaudos: E. Sap-
kiutė, A. Šulėienė, B. Šulčius, 
B. Urnikienė, P. Bučinskas ir 
J. Tamošauskas. 

iienb. klebonui, suteikusiam 
didelės paramos, garbės, amži
niems ir metiniams, nariams, 
skyriui ir įrašinėtojams, tariu 
didžios padėkos ir pagarbos 
žodžius. 

Kun. Petras Kąsniukas. 
50 West 6-tli Street, 

So. Boston, Mass. 
Ir laiškais galima įsirašyti 

į Šv. Iva«. i>n-jos narius, pri-
nunciant pilną antrašą ir tin
kamojo nario mokestį čekiu. 
Todėl rašykitės ir kitus įraši
nėkite į šv. Kazimiero Br-ją 
Kaune. 

Kun. (P. Kasčiukas. 

senas vargoninkas p. Vismi
nas. Jisai mus vis neužmiršta. 

Kiek žmonių buvo prie 
Švenčiausio — nežinau, bet 
galėjo būti suvirs trįs tūks
tančiai. Tai Misijos ir šie 
Svenč. Sakramento* atlaidai 
sutraukia ttek daug žmonių 

prie Iv / {Sakramente. 
Reikia dar pažymėti, kad 

revolveriu ir dideliu peilis, 
paliepė Milašauskui iškelti 

altorius buvo gražiai išpuoš-1 aukštyn rankas ir atėt^ė iš jo 
tas žolynais ir mirgėjo daugy-' pinigus, $97 ir kokius ten pe-

« e 

be elektros ir žvakių šviesa. 
Marijos Vaikelių ir Šv. Onos 
I>r-JQS narės visą laiką ado
ravo. PO mokyklos taip-gi a-
doravo ministrantai. Atlaidų 
įspudys liko begalo malonus. 

Worcesterietis. 
/ 

VAGILIŲ PRAJOVAI. 

pierius. I*askui vienas vagilių 
smarkiai smogė Milašauskui. 
su ktun&tjmi į krutinę, kąd lalr-
lašauskas net pargriuvo. Tuoj 
atsipeikėjęs Milašauskas pa
matė kaip vagiliai nuvažiavo' 
į pietus su Forduku. 

Jau mat ir čionai pradėjo 
.vis daugiau vagilių privisti. 

Cicero. UI. — Pirmadieny, *• 
gr. 18 d. ryte, ištiko nelaimė [u***§>o&%&Q&G*w9%kii&'G*>w**** 
buvusį zakristijoną Juozą Mi 

Vienas filozofas laitai išdės
tė griežtą skirtumą tarp gy
veninio ir meilėe: Y* 

"Gyvenimas yra tai vienas M » 
kvailas daiktas paskui kita; 
meilė yra du daiktu paskui 
vienas kjftą". 

—rwnsss 
Graborias ir Balsamuotojas 

K. STREVIčlA 
AntomoMhm Vfatems rrfltaJams 

20AS W. 22-nd Str. 2146 W. 24 PI 
rTel. Osnal §542 Tel. Canal S1M 

¥VaY*lįlk*%*Ati 

8. D. LAGHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

1814 W. 2S-ra PI. OMcofO, 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-

lašauską. Apie o v. v. Milašau
skas ėjo darižinėn apžiūrėt; 
savo arklį, pasikinkyti ir pas 
kui važiuoti'į Ghieagą, mai 
ketan. Buvo su savim pasiė
męs ir $97. 

Jam įėjus į daržinę, besi 
triusiant, įėjo pora vyriukų, su 

Telefonas Boulevard 4139 

A f l f i S f l l S k l S S Hk<J» ° m^no darbą būsite užga 

4 

50—Litu $ 5 M 
1 0 0 - " $11.00 
2 0 0 - " $21.75 
300—" J32.5& 
400—M $42.85 
500—" $53.50 
«00—- $63.45 m-v m1 
800— . . . . * . . . . t 
ifvv--•-

I J O O O " 

CENTRAL MANUFAGTOR'NS 
M BISTRICT BANK 

1112 W. S5th Str. CHICAGO. 
Tsc tas virž $7,000,000.OŠ 

I . 1 »• 

Graborius 
Patarnauju l«l-
dotuvėse ves
tuvėse krlkS-S 
tynoae Ir k i t u o - f 
se r e i k a l u o s e | 
Kainos torteftuv-i 
m o s % 

5ffiausla. Reikale meldžiu a t s l i a u - S 
*k4i, o m a n o darbą būsite u ž g a - £ 

nėdintl. Tel. Canal 1 2 7 1 — S t l f f 

ronas Yards t i 

PSTANLEY P 

u r u i u i i . t o < v a r n u į ^ f i » j » » — i 

itmimtmn»ittii»iiiiiimfwiiiiii»iitmiitn j 

TeL Lafayette 4223 

3307 Auburn Ave. Cbicago | 
!4»t4»*t^»4t ^ ̂ ai&M^vi art â ? 

P L U M B I N G 
Kaipo IletuTys, l ie tuviams visa
dos patamaujH 4togeriaosuv. 

M. YT8KA 
2228 W. 3»-th Street 

iRABORIUS 
Balsamuotojas 
Tūrių automo 

biMua vlsol 
reikalams. Kaina] 
prieaaama. 

3319 AtHmm 
Âvm. Cbicago. 
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Inc. 
1930 Archer Ave. 
Lietuvių Rakandų Korporacijos Krautuves 

PIRKITE KAIEDIJ D O V A N A DEL JUSU NAMU 
Dauguitas' žmonių linksta prie papročio pirkti Kalėda dovanas, ką tokio pastovesnio ir ką tokio naudingo del namų, įdant padarius ge, 

resnę atmintį numylėtai ypatai, suteikiant Kalėdų dovaną, kuri galėtų būti na«idingu per desėtkus metų, aifca visą amžį. Tajįgi geresnės dova
nos Tamistos negalite rasti, kaip daiktai del,namų ir dabar prieš Kalėdas Tamistos veiklus1 atsilankymas į mūsų rakandų krautuvės suteiks 
tomistai daug smagumo, nes mūsų patyrę pardavėjai pagelbės Jums- susipirkti tinkamus daiktusdel kiekvienos ypatos, kuriąjųs norite apdo- 'į 

vanoti ir, mūsų žemos kainos sutaupys Jums daug pinigų. ' Wfi%&&$' M- ^^? -

ABI KRAUTUVES ATDAROS VAKARAIS IKI 9-tai VAL Tavoms pristatom j visas dalis miesto 

i 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo oflsa po nauL 

8 2 4 1 — 4 3 So. Halsted Street 
N a u j a m e JoclaoM Ręst . 2 lubą. 
Pri ima Li^onicts niiu 2-12 A. Ui. 

M f. a 
Tel. Boulevard *A78 
Rt>«Jd«neiJa.s TeT Fairfaz 6514 

ATLAIDAI. — ĮSPŪDŽIAI. 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

VVorcester, Mass. — «įmet 
pas mus buvo 40 Valandų 
Adoracijos šv. Sakramento 
atlaidai, kurie prasidėjo 10 
-d. gruodžio. Per visas dienas 
žmonių.buvo labai daug. Ku
nigų svečių buvo žymus skai-

< * * x x * x x * * * ^ ^ bet darbo jiems netru-
I ko. Atsilankiusių tarpe buvo 
i šitie k įmigai: kun. K. Urbana-
: vičius iš Boston, Mass.; kun. 
J. (Jrikis iš New Britain, 
Conn.; kun. K. Vasys iš West-
field, Mass.; kun. J. Valantie-
jus iš Waterbury, Conn.; kun. 
A. Petraitis iš Atliol, Mass.;; 
kuh. P. Juškaitis iš Canibri-
dge, Mass.; kun. J. Čaplikas 
iš Frovidenee, B. L; kun. P. 
Daniunas iš Nasliua, N. H.; 
kun. J. Navickas iš Hartford, 
Conn.; kun. P. Juras iš Law-

^ renee, Mass.; ir kun. P. Kas-
f- i ūkas. 

Piniiii diena ryte pamokslą, 
imsakė kun. J. Navickas, va
kare gi kun. P. Juras. Antrų. 

Telefonas P u l l m a n 33*5 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. n u o 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefofluts Republ ic 1433 

1600 W. Garfield Blvd 
vak: k a m p a s 55 tr 

Ashland Avenue 
Vai. N u o 4 iki 9 va i : vakare 
Naprapatn ia del Sergančiųjų k a s 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
tkla? Jei tamsta ir tamstos draugai 
dlskuauoja, k a mėginU operacija ar 
Neprąpath la tad tūkstanti kartų a p 
s i m o k ė s Ištirt) abu gydymo būdu. N a 
prapathia psašal in l igos priežastį, o-
peracija prašal ina Ilgos apsireiški
mas, bet pal iekta i l g o s priežastis 
Naprapatb ia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti ta ip po 
pirmos operacijos, tuoj 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
s e k a m e operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavoj ingesnė iš 
laikyti Ir tuom kart l igonis Įlekia 
neišgydytas. 

1550.00 verti nauji Meldorf groji-
kliai pianai pilnai gvarantuoti , 
visokiuose baigimuose, duodam 
.sykiu suolelį, lempą ir 25 m. tyo-
lls. Paairinkinias po 

Lengvi išmokėjimui. 

Tikro l.'edro medžio dėžės, dai 

liai ir švelniai baigtos įhĄ 
36 coliy po B | 

rJlektrikinis prosas diktai nike-

M s a l l iuotas su i lgu 

J^tJįąį { kordu 

Supamos 
kėdėe did-
žiausioaa ei 
lės skirt in
gų madų 
po 

Pilnai gvarantuoti gramafonai. Didžiau
sias pasirinkimas visokių išdlrbysclų 
ivairruose baigimuose. Verti 8150. Sy
kiu 12 rekordų, tik prieš 

Kalėdoms po ' 
L»cngA'i išmokėjimai-

€ 
Veidro«lžiai dailiuose rikliuose 

didelės mieros. 

Vaikams triračiai, tvirtai subuda-
voti. Diktais ratais su roberinė-
mis šėne 
K"lui& /• 

Kalėdiniai rekordai ir Music Ko- , 
Ils. Turime didžiausius pasirin-
k imus Lietuviškoje kalboje. 

Gamtiški ir šventųjų paveikvS-

lai dailiuose rėmuoSe po 

Carpet Sweepers, Stertn»g fedir-
bystės, pi laes mieros, W^ fl£ 
su šerių šepečiu. ipa»II>V 

Lalėms vežimėliai. N u 
pinti iš vičių su roberi-
nėnais senėmis 

ir anugščiau. 

! 

Vilton aksominiai (Velvet ) 
karpetai dailiai rašytos 
27x56, po 

š i lko ^elektrinės lem 
pos, didžiausias pa
sirinkimas Jvairių 
spalvų, sykiu su pa 
statymu p© 

ir augščlau. 

Seklyčios staliukai, artis-

tiškaipadaryti įvairiuose bai

gimuose 

$19.50 Smoking stands. 

Skirtingų rusių 

Stal inės elektriko* 
l empos . Iš J vairi <į 
spalv stiklo s t ikr 
tistiškai • pieštais me 
taliniais 

romais^ po ( 

ir augič iau. 

Vaikaias rašomi 
sykiu su 
krėslu 

staliakatl, 

• _ — — ^ — -Hemkite tuos kurie uarsina- dienų paiiiokslus pasakė kun. 
PATĖMIJIMAS: Dabar yra dalinami veltui mu sų krautuvėse, mūsų leniniai Kalendoriai. Ateikite pasiimti 

0 ai "Drauge >} K. Va^ys ir km. K. Urbaasr- £gjj • f l t V * r A * všnt^tA •J A * • ' .>*> y * - . 
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V A L S T Y B I N E S O P E R O S A R T I S T U 
Bilietu Galima Gauti Iš Kalno: 

KONCERTAS 
IPETRAS OLEKAlI I M. LEŠKEVICIUS 
I B A S S A S Į sMrummnjLAs — V I R T U O Z A S 

JOMAS BYRA 
TENORAS 

s 

Utarninke, Gruodžio 26 d. 1922 
8:00 Valandą Vakare 

O R C H E S T R A H A L L 220 So. Michigan Ave., Tarpe Adams ir Jackson. 
a B B 3E = B = 

Pas visus Lietuvių Vargoninkus 

"Drauge" , 2334 So. Oakley Ave., "Naujienose" 1739 So. Halsted St,, Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St., Metropolitan State Bank, 2201 AV. 22nd St., Elta Conunerce Co., 3251 So. 
Halsted St., Dr. K. Kliauga, 1801 So. Halsted St.. " B i r u t ė s " Narius, Kulio Aptiekoje, 3259 So. 
Halsted St., A. J . Kareiva, 4537 So. Wood St., ir Beetliovon Conservatory of Musie, 3259 So. 
Halsted St.f Įžanga. 75c, $1.00* $1.50 ir $2.00. Kvįedia, Bendras Chicagos Šoncerto Komitetas. 

PASTABA: Maižų vaikų prašome nesivesti į koncertą, nebus įleidžiami. 

3E 3E 35 SS5 

MOTERIS MIRĖ, VYRAS 
AREŠTUOTAS. 

BRASLAWSKY BŽGA 
RUSIJON. 

Staiga susirgo iš nupuoli
mo nuo prieangio ir mirė 
Mrs. Louise Burna, 32 metų, 
1654 Mohawk st. Pašauštam 
jrydy tojui tas mirimas pasi
rodė įtariamas. Pranešė jis 
apie tai koronerui. Pastaro-

[ž jo paifėdymu areštuotas miru
sios vyras John Bums. 

Vedami tnrdvmai. 

CHICAGOJE DABOJAMI 
PLĖŠIKAI. 

Uždarytos International 
bankos Chicagoje prezidentas 
Brashnvskv nesurandamas. 

Prokuratorija turi informa
cijų, kad jis bėga Siberijon, 
persinėdęs moteriške. 

čių mokinimu ir lavinimu ir 
jau tas šalimas bažnyčioj per
daug gali atsiliepti į jų svei
katą. Argi parapijonai netu
rėtų atjausti jų tą pasišventi
mą? Menkutė. 

NORINTIEMS REGISTRUO 
TIS. 

Paskutinė proga Roselando 
ir apylinkės lietuviams užsire
gistruoti Lietuvos Piliečiais. 

Jau matai, laiko beliko iki 
Kuomet banką uždaryta, j u o d ž i o 22 d. Taigi, kurie dar 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos Parap. — 

L. D. S. 25 kuopos priešmeti-
nis susirinkimas bus šiandie 
crniodžio 20,d. 8 vai. vakare, 

Dievo Apveizdos par. moky
klos kambary. Visi nariai yra 
kviečiami susirinkti. Bus rin
kimas valdybos ateinantiems 
metams. Valdyba. 

o 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

i Chicagoje federaliai agen-
I tai sA atsidėjimu daboja, ar 

kartais čionai neatvyks plėši
kai, kurie aną dieną mieste 

H Denver, Colo., pagrobė 200,-
\į 000 doleriu, kurie iš pinigų 
h dirbtinas buvo vežami ban-
1 kon. 
U _ 

DVI SKERDYKLŲ BEND 
ROVĖS SUSIJUNGS. 

policija sitėmė jo moterį. Ta 
pasisakp surasianti savo vy
rą. Paliuosuota. Šiandie ji 
pragaišusi. 

Karo laiku įtarta, kad Bra-
slawsky turįs artimų santikių 
su bolševikais. 

CJai jis ir išdūmė į bolšcvis-
tinį " ro jų . " 

GERŲJŲ KELIŲ KONGRE 
SAS. 

31 Pranešta, kad gruodžio 
| susilies krūvon dvi skerdyklų 

bendroves Chicagoje — Ar-
mour & Co. ir Morris &Co. 

Į l _. 
|l 

Metinis gerųjų kelių pro
pagavimui kongresas prasidės 
sausio 15, Coliseume, Cbica-
goje. 

neužsiregistravote, pasisku. | 
binkite. Žmonių patogumui pa Į 
dauginom registravimosi die-

• nas. . 
Registruosime gruodžio 20, 

21 ir 22 dd. trečiadieny, ket
virtadieny ir penktadieny. 
Visi) Šventų parapijos kny
gyne, 10806 So. Wabasli A T e. 

Ona žiedaitė, 
registruotoja. 

KOKIA DOVANA 
DUOSI SAVO MOTI 

Pamatyk, gerai — 

FEDERAL 
Elektra Skalbiama Ma.šin i 

tai didžiausia taupintoja jė-
pų ir laiko, tai geriausia do
vana kokia galėtum savo 
Moitnai suteikti — tikrai 
pra kiška pilnoj žodžio pras
mėje. 

Kas norite turėti naujausio? 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavus 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerikc 10 metų. Darba su 
pranlu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

£$r^4 h Valentine Uressmaking Collego p, 
210: W. Madlson Strce* 
Telefonas Seeley 1043 

dykai. H 
Lis a t - i 
aiis ir*1 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Desigrning bizniui ir na-'1: 

Almama. Vietos duodama dykai. L 
Diplomai, Mokslas lengvai 
mokėjimais. Klesos dienomi; 

Pjvakarais. Reikalaukit knygelės.Lį 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-F 
llų Taisyme. Norint informacijų! 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

- _ > , ;^SJk "^ 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 

* J. P. WAITCMES Į 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 M. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 60t6 
Vakarais: 107S6 S. Wahasto Ave. 
Roseland Tel Pullman A317 

• . —a 

COMMONWEALTH EDISON 
JECTRIC 

• 72 VfcSlAdam St. 
J r visose mušu skyriy krauuvėse. 

. ' V 

v&i 
S E I M O K O M I S I J O S D O M E I .1 osŽS 

KUR EINA (PILIEČIŲ 
TINIGAI. 

Cook apskrities taryba nu
li tarė paskirti iš apskrities iž-
I do 165,000 dolerių žinomam 
p Chicagoje vic'šųjų mokyklų 
I skandalui aplopytr. 

Tas skandalas, tai mokyklų 
tarybos išeikvoti milionai do
leriu. 

VAIDINO VYKUSIAI. 
' VEŽIMAS NEBEDUN 

DA. 

e: 
PRANEŠIMAS. 

"Draugo" Kalendorius 1923 
m. visiems "Draugo" skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Draugą" tiesiog nuo 
agentų, reikalaukite jo nuo jų, 
nes jiems visiems jau pasiųs
tas. Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams turi būti duoda
mas dovanai. 

Kas užsirašys "Draugą", 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. 

"Draugo" Administracija. 

EEEKA1JNGAS janitoris 
Darbas ant visados. 

Atsišaukite: 
ELTA COMMERCE CO. 

3251 S. Halstel St. Chicago. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN-
j TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 
[ 

Brįdgeportas. — Gruodžio 
10 d. par. svet. &v. Jurgio par. 
Kanklių choras, i vadovaujant 
p. J . Sauriui, atvaidino tri-
veiksme operetę "Šventoji 
Naktis". Kad jos vaidinimą* 
buvo vykęs, tai ir aš pats tiek 
galiu parašyti, bet kur tie ko
respondentai kurie sugeba 
plačiau vakarus aprašyti. Jei 
jau vežimas negali dundėti 
per sniegų, taigi, ar neatsiras 
tų rogės. Su jomis butų leng
vesnis važiavimas ir plačiau 
apvažiuotų. Kų nors tokio Bri-
dgeportui visgi reikia, Nega
lima pražiopsoti tokių svar
bių įvykių kaip oj>eretcs at-
vaidinimas. 

Nei vežimas nei kas. 

Ketvirtadieny gruodžio 21 
d. Seimo komisijos nariai kvie 
ciami susirinkti 7:30 vai. vak. 
į Aušros Vartų parap. mokyk
lų VVest vSide. Komisija galu
tinai sudarys Seimo dieno
tvarkę ir pasiskirstys darbu. 

ŠVENTUS IŠKILMĖS. — 
KODĖL NEĮTAISO. 

Brighton Park. — Per ftv. 
Panelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo gventę Šv. M. P^ Nek. 
Pr. bažnyčioj įvyko didelės 
iškilmės. Tai šios parapijos 
šventė. Labai daug vaikelių, 
mergaičių ir berniukų, gražioj 
tvarkoj, priėmė šv. Komunija. 
Vaikučiai buvo gerb. seserų 
mokytojų pralavinti tos gra
žios tvarkos. 

Galima pastebėti kaip kas 
rytą. seserys Kazimierietės il
gas valandas besimelsilauTbs 
praklupoja šaltoj, nesušildytoj 
bažnyčioj. Argi jau negalėtų 
joms įtaisyti koplyčios jų gy-

REIKALINGA 
Mergina ar moterys prie na

mu darbo. Atsišaukite: 
3315 So. Halsted St. 

Yards 1346 

CO OPERATIVE SOCIETY 
of AMERICA 

Mokėsiu po % 11.00 už šėrq pilnai ap
niokotus certifikatus. Ii. J. Mather, 
C807 rniou Ave.. Telefonas Enple-
tvood 0187. 

PARDAVIMUI. 
Šieno ir Pašaro Biznis 25 

metų senas, Bridgeporto apie> 
linkėje, nešantis gryno pelno 
nuo $10,000.00 iki $15,000.00": 
per metą, parsiduoda už $£>»-,I 
t)00.00. Tame įeina 8 vežimai, j 
1) arktei, 4 pakinklai,properčių 1 
Lease ir suvirs 100 nuolatinių į l 
kostumerių kurie iš čia šieną I 
ir avižas. perka. Pardavėjas i 
suj>ažindys pirkėją su minė-j 
tais kostumeriais ir biznis ei-Į k 
na toliau kaip ėjo. Šis biznis JĮ 
yra lengvesnis už bučernes 
biznį, o pelnas jame kelis syk 
didesnis. Mėsa be ledų sugen
da, padaro nuostolį, o šienas 
ne avižos negenda. Bučernes 
kostun^eriai; didumoje boar-
dingieriai, išvažiuoja neapsi-
mokėja, o šieno pirkėjai yra 
pasiturinti biznieriai, kurie 
savo bilas .reguliariai apsimo
ka. Savininkas yra 60 metų 
senas žmogus, turi didmiesty
je didelę Restauraciją, kurios 
prižiūrėjimas užima jo visa 
laiką, užtai šieno biznį parduo 
da pigiai. Atsišaukite pas 

A. OLSZEWSKI, 
3235 S. Halsted St., 2-nd Floor 

LENGVAS BUDAS TAUPYMO 
Mūsų Kalėdinis Taupymo Kliubas pagelbės tau su

taupyti piningus Kalėdinėms išlaidoms. Tie kostumie-

riai kurie pirmiau niekados nota upė pasakoja mums kad 
šis kliubas prigelbėjo priprasti prie taupymo, 

i 
Tai labai long\*as dalykas — tiktai mala suma kas 

savaitę bet kuomet ateina šventės tuomet gauni didelę 
krūva piningų su kuriais gali nupirkti dovanas, apsi-
mokėti tax",i& nusipirkti naujus drabužius arba indėtu 
tuos pinigus į saugius investmentus. 

Ateik šį vakarą — banką bus atdara nuo 6 iki 8 vai. 
vakare, p gausi širdinga priėmimą ir visus patarimus. 

ElIlIlIlHIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIHIIilIlfUIIIIIIM 
S Res. Tei. Cicero 8654 

Ofiso Tel. Cicero 4t = 

M d kdam « l Ofi. J. SHINGLMAN i 
Mainydami, pirkdami ar par- = = 
duodami visados kreipkitės s N. E. cor. 49 court ir 11 str 
pas S. L FABIONAS 00. 

n c a 
800 W. 35th St. Chicago, 

Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 
TAS BUS LABAI JUM ANT 

NAUDOS. 
rasekminglausia siunčiam pinigus 

ir parduodami laivokartės 
. . Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

Central MANUFACTURING 
DISTR1CT 

' .J^l»>-- •<<1PW: -SJ^K^į<; ,<S 
|Tel. Randolph 475fi 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCL1TION BLDG. 

10 South La Sallc Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki S po pietų| 
Namų Tol. Hyde Park 3395 

V, W. RUTKAUSKAS 

S ant virSaus vaistvnv^loa s 
(llIlliilIliillllillillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE 

AR GALVA SKAUOA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ashland Ave., tamp. 
18-tos gatves 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1« Ir 17 
Ant virkaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

A D V O K A T A S 

K 1112 West 35th Street 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kanibaris 530 
Telefonas: Central 6300 

|Vakarais 3223 S. Halsted St. 

i 
Telefonas: Yards 4681 ? 

MC •eit ^SSf 

Banką kuri 
Gelbsti tau 
kilti 

BANK 
Valstijos ir 

Cearing House 
Priežiūra 

Turtas Suvirs $7,000,000.00 
' '<tggaa^ -'-iį^mg^-- '-c^^^į^ --*į^»«s-- - ^ ^ ^ s > - '•fįįį*į^> ~^^^^fi • -^į^^^fc t < 

f lšdirbėjlai ir 
importeriai ge
riausių armoni
kų visam pa-

^8aulij už žemes
nes kainas negu 
kitur. Katalog&j 
ivkal. 

RaSykite Anglii ial . 
RUATTA SE11ENELLI 
817 Blue Island Ave. 

Chicago, 111. 

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

Palengvins visų 
akių tempimą, 
kas yra priežaa_ 
tirai skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
turaą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis in dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
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. 

i 

Tel. Ganai »57. Fak. Canal 211« 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South BaLsted Street 

Valandos: 1# iki 12 ryte: 1 iki I 
po pietų- < tk» f vakare 

Z .*•-. , - s^BPį . , . , . 

I 
SVARBUS PRANE&IMAS. 

Liberty Ląnd Investment Co. yra šaukiamas visų ščrinLnkų 
susirinkimas. Visi Sėrininkai turi būtinai atsilankyti ir atsineš
ti ščrus, nes bus skaitliuojama. Neatsilankęs gali pralaimėti savo 
investytus piningus. Dabar turime visi išvieno veikti, nes ir taip 
Ugrai laukėme. 

Susirinkimas j vyks 
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted Street 

PėtnyčioJ, Gruodžio 22, 1022, 7:30 valanda vakare 
Jurgis Paukštis, Komitetas. % 

Jeigu kas žinotų kur gyvena Juo
zas Švedas (kitąsyk gyvenęs Chicago. 
111.}. ir jo tr)s sesers Mare Jurgelie-
nė, Magdė Leviškienė ir Ona Pet
rauskienė visos trįs seniau gyvenu
sios, o gal ir dabar gyvenančios, She-

VenamilOSe IiamilOSe k a i p k a d nandoah. Pa.), meldžiu ^pranešti. Už 
i,:4.^„„ ~ „ m T kQ- busiu labai dėkingas, nes reika-
kitose parapijose yra? Jos l a s y r a l a b a l 8Varbus. 

"DRAUGO" ADM. 
2S34 So. Oakley Ave. Chicago, m. 

rūpindamos parapijonn vailai- f U 
- ' • ' • • - - — • " • " — » " i I 

taip visą sveikata deda hesi-

Pakirpti plaukai ir pjeiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. , . 

es 
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik keli* 
kartus panaudojus jas iš galvos visiška! 
pranyks pleiskonos. P a l a i k y m u i sve ikos 

ga lvos odos ir gražių žvi lgančių plaukų, naudokit Kuftes. 

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-1 U 6 0 . «tb S t . Brooklyn, N. Y. 

Nature Gure Institote 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas / 
Nat uropathas 

Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užsiseaėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

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

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

Tel. Lafayette 5698 r ] 
» • • • • - • • - - • • • • • • • « 

I Š I M U TONSILUS 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lleiuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

109O0 S. Bflchiaan Avenue 
Telef. Pullman 842 Ir 349 
ELEKTRA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2ICO 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojais 
3303 South Morgan Street 

Gblcaeo, DJ. 

Ubui lus ionis mokJo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, « 
3.—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5»—he jokio pavojaus sveikatai. 

• Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
Įeit i j darbą, gali tuoj valgyti; dai-L 
Rnininkų balsas tampa malonesnis,P 
I n t o sveikata geresni-. Kuriems iš-j 

yemiau tonsilus, yra pilnai užganė-1 
Hdinti. 

Ligonius su {vairiomis ligomis! 
Iprijlaiu:— 

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

Nedėliomis ir seredomis ofisas p 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

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

OR. CHARLES SEGAL 
|Perkėl6 savo ofisą po numeriuj 

4729 SO. AfiHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ugą 

^al.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 
>o pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 
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GU 
LAI 

kos k( 
nešusi] 
AngUj 
Curzoii 
tuma. 

SantĮ 
kė pri] 
vilai, p^ 
danelų 
kontrpi 
projekt| 

Botti 
atmesti 
cherin 
apleisij 
ja nen< 

I tij 
Curzon 
Tiesioji 
.sutiktii 

tu. 
Tėčiai 

RŪMUI 

Bukai 

\ 

BUK 
Mieste Ą 
vaikštviii 
lu protel 
sekiojini 

Beeiną 
užpuolė 
lėtas ž>1 
pavojlii} 

Šieia 
rumunų 
žydus, 
šalių žy<j 

KARU 

XEW 
21. - II 

rius P^ 
prentj^ J 
panaikiii] 
nistų vei 

Viena 
kompani. 
house a] 
sas klanj 

Praeiti 
nistai pal 
kis iš jų 
Gi kitu 
lei nesūri 

KOMUN] 
r-

MEXI< 
Piedro X| 
tas Senoi 
tos radikj 
patiko, 
eijos iš <| 
smarkią 

Tėčiam 
ekspliozijj 
gą. Bet 
linius narj 

Federall 
mendantal 
vadus. 


