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LIETUVOS STULGINSKA 
Vakar vakare apie tai; 

"Draugas" gavo kablegramą 
iš Kauno. Tai viskas, kas pa
sakyta kablegramoj apie iš
rinktą prezidentą —Stulgin-
ską. DARDANELIU 

Amerika ArdoAnglijos Planus ™ j y g j ™ 
JOKIA KOMISIJA NETURI KONTROLIUOTI TAIP SAKO BOSTONO 

KARDINOLAS. 

NAUJAS VOKIETIJOS 
KANCLERIS YRA KATA 

LIKAS. 
PALYGINAMAI 

DAR JAUNAS. 

COLOGNE, gr. 22. — Dr. 
AYilhelm ('ano, naujas vokie
čių kancleris, yra katalikas, 
bet nėra jis Centro partijos 
nariu. Teisybę pasakius, jis 
nebuvo aktiviu nariu jokios 

LAUSANNE, >gr. 22. — S. 
Valstybių neoficialis delega
tas taikos konferencijoje pas
kelbė, kad Amerika yra prie
šinga santarvės projektams 
kas link JDardanelių pertakos 
kontrolės. 

Amerika priešinga, kad 
Dardanelius kontroliuotų kaž
kokia internacionale komisija. 
Dardaneliai turi Imt liuosi. 
Ju liuosvhės klausimu dau-

jokių varžymų gali Įplaukti 
yisoki karo ir pirklybos lai
vai. Nes ta jura nėYa kieno-
nors savastis. 

Dėlto, aplink Dardanelius 
nereikalinga jokia neutralė 
zona. Dardanelių pakraščius 
turkai gali ginkluoti arba ne. 
Tai jų reikalas. 

Pranešta, jog Dardanelių 
klausimu Suv. Valstvbių vv-
riausybė jau veda tarybas s\i 

KUOMET AMERIKONIŠ
KI KAREIVIAI APLEISIA 

VOKIETIJA. 

VENIZELOS SUSIKIRTO S\i TURKAIS KON
FERENCIJOJE 

WASHINGTON, gr. 22. -

Kitaip yra su protestantais-. 

"T 90 

giau nieko nereikia, kaip tik, Turkija. Bus padaryta pa
vienes sutarties su Turkija. 

Amerika užima " pozicija, 
partijos, kuomet pakviestas Į k a d J l t 0 ( ] o j | j u r n Uu.{ ,„„ v i . 
sudaryti nauja kabinetą. 

Pirm monarchistinės Kap-
po revoliucijos Dr. Cnno pri-
gulėjo prie liaudies partijos. 
l>et nuo to laiko jis atsisakė 
pasilikti nariu bent kokioje 
partijoje. 

prasta sutartis ir viskas. 
Čia spėjama, kad ar kar

tais neturės griūti visi Angli-
sais laikais atvira visoms jm- jos sudaryti planai kontro-
saulio valstybėms. Ta jura liuoti Dardanelius. Jei tas 
turį Imt taip liuosa ir visiems įvyktų, tuomet kiekviena val-
prįeinama, kaip ir Atlantiko stybę turtėtų daryti atskiria 
okeanas, kaip Tarpžemių ju- taiką su Turkija. 

l>et tuomet Anglija jau ne-

AMERIKA BEJĖGĖ JUROSE; PERMAŽAS KARO 
LAIVYNAS 

i 

ra. ^ * * 
Pagaliaus Amerika tvirti- galėtų dominuoti toj perta-

Kad jis nebuvo Centro par- į n a < k a d jU O ( |ojon jūron be koj. 
tijos nariu, bet pašauktas i 
kanclierius, tai tą faktą reikia 
aiškinti tuo, kad Centro par
tija stipriai stovėjo už AVirtlio 
kabinetą. T r jį pareiškė, jog 
neduos iš savo tarpo jokio 
vvro užimti kanclieriaus vie- NKAV YORK, gr. 22. | niu karo laivų, kokiais 
t-i ici AVirtho kabinetas srriu- ' 'National Security League'> turėtumėm pasididžiuoti. 
^u | susirinkime pasakė prakalbą' Kitos valstybės didžiuojasi 

D r Cuno v r a o-įmes Suhl, [admirolas Sims. J i s irodinė-. savo apsauga. Mes neturi 
ar t i Erfurto. Eina 47 m. Pirm i°> J°S Suv. Valstybes šian-
karo jis t a rnavo finansų rai- ^ J** l"**oik beginklės ju-
nisterijoje. Karo laiku ture- į roįi°-
jo aukštą a t sako minga vietą. 

ke 
"Ksamo labai silpni Pacifi-

gi Atlantiko neturime a-1917 met&L apleido valdžios 
tarnybą ir į s^ jo Hamburg-A- tatinkamos sau reikšmės," 
meriean linijos tarnybon. Pa- * « ^ admirolas. 
skui jis paliko tos bendrovės Bailė jis ypač tuos visus, 
generaliu direktorium. jkn™ agituoja už karo laivy-

1920 metais žuvus Erzber-!»° mažinimą, taip kad tas 
gėriui, Dr. Cuno buvo kvie-! laivynas butų kuomažiausias. 
čiamas užimti finansų minis-! k r e i k i a didesnio mažini-
terio vietą. Bet jis atsisakė, jmo. Jau ir šiandie karo lai-
Tuomet 
AVirth. 

mo ko džiaugtis. -Tokia pa
dėtis ateity • labai skavidžiai 
atsilieps i nacionalj gyveni
me. 

BOtfFON, Mass., 
"Turt ingi protestantai ir l>ė-
dini katalikai gali Imt skaito
mi kraujo broliais sayo duos-
nume ir labdarybėje." 

Taip k a l ė j o aną sekmadie
ni vietps kardinolas O'Con-
nell į kelis šimtus Sv. Vincen
to de Paulo narius, priėmu-L Z . " 

1 ka kariuomene, 
sius Komuniją. 

Jo Eminencija kuoaiškiau-
siai įrodė, ka l Amerikos tur
tingi katalikai nėra duosnųs. D Y E R , Ind., gr. 22. — Trvs 
Daugiausia tai savimeiliai. fltffltaj a p į p ^ ė v i e t o s ban-
Žiuri, kad tik jiems vieniems k ą P a ė m ė 5 0 0 0 d o l e r i u < B a i l . 

LAUSANNEį gr. 22.—Tai- J is tuojaus atkirto, kad grai 
kos konferencijos tautinių kai yra atsakomi už turku-
mažumų komisijoje smarkiais' graiku karą ir to karo paseki 

Amerikos vyriausybė priešin-j žodžiais susikirto buvęs Orai- ] mes. 
ga, kad franeuzai turėtų o k u - | k i j o s p r o r r i i o r a s Venfeeios su ' 
puoti didesnius /Vokietijos! t n r kn I urkai visas laikas nesuti 

plotus. 
Čia nuo vieno aukštojo val

dininko patirta, kad jei fran
euzai neklausys Amerikos įs-
jVJiuni ir briausis .Ruhro ap-
skritin, tuomet be jokio klau
simo ir atidėliojimo bus at
šaukta paskutine amerikoniš-

APIPLfiŠTA BANKĄ. 

1 
urkų delegatu Riza Xur bey . ; k o | į g w ^ ^ 
?rv*Q prie to, kad konns.jos; { m ^ m a ž u l l l o m s 

ii egi.; ų tau-
Tinki JOJ 

•sumose. 
pirmininkas turėjo pertraukti j 
posėdį. 

Barnis kilo . l i t u o j a n t i ''««««««» santnrvės vai* 
emigracijos laisvas tiumimą.' ^ " < H a t a . tu# jo nu | 
,\renizelos pirmutinis kareiais 
žodžiais atsiliepė apie Ango-
ros nacionalistų valdžią už de
portavimą graikų tūkstan
čiais iš Anatolijos. 

Biza Xur nebeliko 
i 

leisti. Jie sutiko su tokia tai
kos sutarty sąlyga: Visi 
Turkijos gyventojai vra ly-
zu* akvvaizdojo isto'\niu. 
\risi naudojasi absoliute reb-

kaltas., gijos ir kalbos laisve. 

gerai gyventus... I r jei ne bė- k o g kny^edžįuį p a v > - k o s l l 

dini žmonės, tai šiandie kata
likai Amerikoje netnnėtų nei 
irnošniu bažnvciu, nei kitko. 

Dėlto kardinolas savo kate
dros rektoriui yra |>arėdės 
visuomet pirmiausia atlikti 
bėdinųjų reikalus. Kiti visi 
legul ]>alaiucia. ; 

Pas protestantus yra ki
taip. Ten turtingi yra duos
nųs visokiems religiniams rei
kalams. Kardinolas tad pa
gyrė turtingųjų protestantų 
duosnumą ir patarė katali
kams sekti jų pavyzdžiu. 

koja paspausti alarmo knyp-
kutį. 

Kuomet plėšikai LšĮėjo su pi
nigais prie savo Jaukiamo au-
tomobiliaus, piliečiai tuojaus 
ėni> į juos šaudyti. Vienas 
piktadaris pašautas. * * Kiti 
tečiaus jį įver(jė autoHiobiliun 
ir nurūko vieškeliu ant Chica
go Jteights. 

C H I G A G O J E . 
GALVAŽUDŽIAI SUIMTA 

IR ATIDUOTA TEISMAN. 

Policmono Souders užnm-
;V'ju suimta, pastatyta prieš 
"grand j u r y " ir atiduota kri
minaliu teisman. Valstybės 
prokuratorija darbuojasi, 

idant .jųdviejų M'la . rvy^fkamdary ' ir patys 
greitu laika, ty. pirmomis 
sausio, dienomjs. Supranta-

CLEMENCEAU APIE 
AMERIKĄ. 

bėgusių tarpe vienas sužeis
tas. 

Vakar rytmetį 7 plėšikai 
atvažiavo dideliu automobiliu 
ir sustojo ties Rosenfeld 8a-
cramental VVine Co, Vienas 
jų jialiko automobiliuje, gi 6 
]>er užpakalines duris inėjo 
sandelin ir iš tenai ofisan. 

Rado ofise du bendrovtėr 
savininku. Abudu uždarė 

pradėjo 
kraustyti vyną laukan. 

Pro šalį praeinąs žmogus 
pamatė tą skubų ir nepapra-

; stą kraustymą ir pašaukė po-

PARYŽIUS, gr. 22. — Tš 

" B i kas šiandie gali užpulti 
Philipinų salas ir jas visas 
paimti. Amerika negalėtų 
tų salų apginti. Kas norėtų 
pasisavinti Guam salą, galėti] 
tuojaus tai padaryti. f y 

Abelnai imant, admirolas 
Sims kalbėdamas mėgino klau 

ta vieta užėmė Dr. v-.vrias visai mažas. Nera'sytojus įtikinti, kad Suv. Val-
st\ bėms reikalingas milžiniš
kas karo laivynas. 

reikalingo skaitliaus jurinin
kų, nėra nei reikalingu didės-

ATIDARYTAS ŠVENTOJO 
KARSTAS. TAJP TAI BAUDŽIAMI 

AUTOMOBILISTAI. 
LONDONAS, gr. 6 (suvė-

linta), — Depešoje į London DETROI|T, Mieli., gr. 22.— 
Times nupasakojama apie Čia automobilistams ne rojus, 
bažnytines apeigas Goa, kur Areštuoti už greitą važiavi-
Jezuitų bažnyčioje palaidotas mą, pirmiausia pavedami psy-
šventojo Pranciškaus Ksave
ro kūnas. Tos apeigos įvy-

chiatrui ištirti, ar jie yra 
sveiko proto. Nesveikiems 

KONFISKUOJA SULTANO 
NUOSAVYBES. 

ko išs ta tant viešumon švento- automobiliais važinėjimas su-

KON^TANTINOPOL, gr. 
22. — Turkų nacionalistų val
džia parfėdė konfiskuoti visas 
sultanų dinastijos nuosavy
bes ir tai visa pavesti valsty
bei. 

Be to, bus nacionalizuoti ir 
spenduojanias. Sveiki gi bau- visi sultanų rūmai. 
džiami kalėjimu. Aną dieną: 
14 automobilistų pasiųsta ka-! 
Įėji man. ' 

jo veidą. 
Apaštalinis delegatas su 

buriu aukštosios dvasiškijos 
Jėzuitų bažnyčioje laikė iškil
mingąsias vakarines pamal
das. 

Pasibaigus pamaldoms zak-
ristijon atneštas į šilkus p y -
niotas karstas su šventojo pa-Į BPKAREŠTAS, gr. 22. — 
laikais. Sidabrinis kars tas j lš Maskvos gauta čia žinių, 

AREŠTUOTAS BANKOS 
VALDININKAS. 

ATIDUOS BESARABIJĄ 
UŽ PRIPAŽINIMĄ. 

atidarytas ir atidengtas šven
tojo veidas. 

jo# bolševikų valdžia palinku
si dovanoti Besarabiją Rumu-

Sakoma, jog šventojo veido nijai, jei pastaroji pripažį 
ruožus aiškiai galima pažinti sianti bolševi.4mę Rusiją. 

Areštuotas jaunas First 
National bankos vieno depar
tamento manadžeris, S. An-
derson. Kaltinamas per de
šimtį metų pasisavinime apie 
70,000 dolerių. 

Bankos valdyba jj visuo
met laikė pavyzdingu darbi
ni nku. 

DIDELI IŠNAIKINIMAI 
ANATOLIJOJ. 

i Amerikos gryžęs buvęs pre- ^y> s t 47 g a t 

imieras Clemenceau praneša,! _. . .. .. 
• ! / Šiuo kar tu policija 

kad Suv. Valstybės visgi pri 

ma, bus reikalaujama abiem 
mirties bausmė. 

Žmogžudžiu yra Waltei\ljciją. Atvyko 5 detektivai 
Krauser, 19 m., 614 West 43 tuo« laiku, kuomet plėšikai tu-
gat., i r Bernard Grant, 1724 r<vj0 baigti darbg. ir važiuoti. 

tikrai 

GE>TEfVA, frr. 22. — Inter-
naeionalio Raudonojo Kry
žiaus reprezentantai lankėsi 
Anatolijoj ir raportuoja, kad 
tenai 200 ketvirtainių kilome
trų plote viskas su žeme su
maišyta einant turkų su grai
kais mūšiams. 

180 tūkstančiu asmenų, 
daugiausia moterų ir vaikų, 
neturi namų, nei atatinkamo 
maisto. Jiems būtinai reika
linga internacionale pagelba. 

skjėsiančios prie Europos re-
konstrucijos. 

L I E T U V O J E . 

Prasidėjo šaudymąsis. Re
zultate 3 plėšikai pasidavė, gi 

jkaržygingai apsidirbo greitai kiti ,paJJėgo. Vienas iš pabė-
suimdama žmogžudžius. Great gūsių pašautas. 
Atlantic and -Pacific Tea ben
drovė paskyrė 5,000 dolerių 
dovanų už piktadarių sitėmi-
ma. 

KAS KAM KVEPIA. 

PRIlTCUI PAMINAMA 
VIETA. ) 

MUNICH, Bavar i^ , gr. 22. 
— Princo Rupprechto šalinin
kai darbuojasi jį išrinkti Ba
varijos prezidentu, jei jau 
negalima grąžinti jam sostą. 

PANEVĖŽYS. Eiiųi ket
virtadieny turgaviete, tik žiū
riu žmonių būrelis apstojęs 
pusamžę moteriškę klausosi 
jos pasakojimų. Priėjau ir 
aš. Q moteriškjė visu rusės 
liežuvėlio lankstumu rusi'škai 
pasakoja, kaip Rusijoj gera 
dabar gyventi, kad girdi, duo
nos duoda po 3 svarus į die
ną, kad '4bieloj mukį skolko 

Nužudytas poliemonas buvo 
vedęs. Našlė Mrs. Souders 
gaus 11,000 dolerių. K to 1,-
000 dolerilų paskynę Atl. and 
Pacific Tea bendrovė, 5,000 
dolerių išmokės miestas ir 5,-

4 ŽUVO PO AUTOMO 
BILIAIS. 

Užvakar Chicagos gatv( 
nuo automobilių žuvo 4 asi 
nįs: 

Frank Torzewski, 8430 Ba-
ker ave. 

Carl Lange, 5 m., 3817 S. 
000 dolerių iš pilietinio t'on- Maplewood ave 
do. 

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ. 

Jolmston McCalmont. 55 m. 
Joseph AVilkas, 45 m. 

Robert Resch, 20 m., nušo
vė savo tėvą Joseph Resch 

chočeš", vienu žodžiu, " tam/ apartmente, 1549 Orchard st. 

PIGIAU NEDIRBSIĄ KAIP 
UŽ $1.25. 

NAUJAS LENKU PREZI
DENTAS VVOJCIECHO-

WSKI, 
VAR8AVA, gr. 22. —Nau

ju Lenkijos prezidentu sei
mas išrinko Stanislawą Woj-
ciecho\vskį. Šis taipat kairy
sis, kaip ir nužudytas Naruto-
wicz. 

Žmogžudžio Niewiadomskio 
byla civiliame * teisme prasi
dės gruodžio 29 dieną. 

A'sio jest.." o čionai nieko ge
ro nesą. Nebenukentęs pa
klausiau rusės (lietuviškai) 
kuo ji remia savo kalbą. J i 
tuojau rusiškai atšovlė (matyt 
suprato, ko jos lietuviškai 
klausiu), kad dvi savaitės at
gal gavusi iš Maskvos laišką, 

Paskui žmogžudis patsai pa-
sidavfė policijai. Vedami tar-
dymai. 

TAI (TAU POLICMONAI. 

Du poliemonu, M. Renehan 
ir E. S. McGuire aną naktį 

o nesenai jos pusseserė išva-perdaug " i š lupo" naminės ir 
žiavusi Rusijon. Patariau ir 
jai važiuot ten, kur geriau 
gyvent (Maskvon), nes pati 
pasisakjė neprotingai padariu
si, kad iš Rusijos čionai atva
žiavusi. J i tuojau ir pasisa
kė, kad greitu laiku išvažiuo
sianti. 

Na, žinoma, Dieve padėk, 
laimingos kelionfes, o ko grei
čiau, to geriau. 

vienas iš jų be niekur nieko 
pradj&jo šaudyti į medinę bu
delę, ties 64 gat. ir Cottage 
Grove ave. 

Budelėj butą panaktinio ir 
tasai mirtinai prišautas. 

Kai-kurios namų statynu 
darbininkų unijos atlaikė su
sirinkimą ir pranešė, kad at
einančiais metais amatninkai 
pigiau nedirbsią kaip šįmet. 
Ypač "paintor ių" unija prie
šinga mažesniam užmokės
imu, kaip $1.25 valandoje. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; viduti
nė temperatūra. 

P I N I G U K U R S A S . 

NEVYKO (PLĖŠIKAMS. 

Vakar policija 3 plėšikus 
sugavo, gi keli paliego. Pa-

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18 
Italijos 100 lirų 5.07 
Vokietijos 100 markių .0130 
Lenkijos 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 fr. 18.99 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

,'DRAUGAS" 
tna kasdieną tfakynu ntdėldlenlūj. 
I PRENUMERATOS KAINA: 
* Mttama 16.00 

Pusei M e t i } . . . . . . . . . . . . . . . .$3.00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
ia skaitosi nuo užsirašynv> dienos 

m a i* Naujų Metų. Norint permai-
IMĮ adresą visada reikia prisiųsta 

senas adresas. Pinigai geriausia 
'»^sti išperkant krasoje ar exprese 
Sloney Order" arba įdedant pini-
is į registruotą laišką. 

• •" ••DRAUGAS" *UBL. 0 0 . 
334 So. Oakley A m , Chicafft 
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J SEIMO BELAUKIANT. 
III . 

Kad lietuvių katalikų visuo
menei stoka tamprių oigani-
[ atyvių ryšių, kad nors mes 
į tskirai esame susispietę į į 
norias draugijas, bet jų tar-
>e nėra tvirto sąryšio, berods 
r nesiginčysime. Antra ver 
us, mums dar geriaus žino-

Jua, kad rytojus priklauso tik 
: tipriai organizuotai visuo-
Inenei ir 'palaida, pakrikusi vi-

uomenė paskirta miriop. A-
>ie tai jau ir nekalbėsime. 

, Belieka teirautis kaip mu
lų atskiroms draugijoms suė 
jus į viena didžiulę organiza-

iją* sudarius galinga politinę 
r kultūrinę jėgą, kurion atsi
mintų visos tinusiosios galy-
>ės — bedievybės pa.-langus. 
rita laisvamanių ir socialistų 
>asikesimmai išgriauti Kris-
aus b i r t o v ę mūsų širdyse. 

Kišant tą klausimą ir ieš
kant išeities, reikia imti <\o-
nėn praeities ir dabarties 
bandymai. Ir praeity ir dabar-
•y mes matome rimtų pastan
gų iš katalikų pus-ės siekiant 
nunts rupinio tikslo. Nieks 
legali nepastebėti plačiai įsi
galėjusios A. L. R. K. Fede
racijos. Pinn negu mes galime 
*Škoti kitokių katalikų vieny
bei priemonių, dera gerai pa-
jinti' ši organizacija. 

Federacija arba draugijų 
•ąjunga, dėdama savo pagrin-
lan krikščioniškąjį mokslą 
mria apie save visas'katali
kų draugijas. Tautybės ir do-
ybės gaivinimas, apšvietimo 
Platinimas, medžiaginio būvio 
jerinimas 

bendra lietuviškų katalikiškų 
draugijų ir organizacijų vei
kimą Amerikoje ir jų įtekmę 
Lietuvoje bei palengvinti joms 
sutartino darbo priemonėmis 
jų pačių uždavinius; b) didin
ti kultūrinio darbo išnašimią; 
o) palaikyti nuolatinius santy
kius su Kataliku Centru Lie-
tuvoje; d ) užimti lietuviams 
tinkamą vietą Amerikos kata
likų organizacijoje, būtent 
National Catholic Welfare 
Council. ' 

Sprendžiant apie Federaciją 
iš jos uždavinių ir tikslo, tu
rime pasakyti, kad ji užsibrė
žė plačią savo darbuotei plat 
formų, neaiplenkė nei Vienos 
socialio gyvenimo srities, gi
liai apgalvota programa veda 
katalikų organizuotas jėgas 
prie aukšto ir kilnaus tikslo. 

Iš MOTERŲ GYVENIMO. 
* 7 

Šveicarija. 
Šįmet Tautų Sąjungos su

važiavime dalyvavo žymus 
skaičiui moterų iš įvairių 
valstybių. Jos neužėmė diplo
matų vietų, bet dirbo kaipo 
ekspertės, diplomatų sekreto
rės ir 11. 

Francija. 

Franci jos senatas didžiuma 
balsų* nepripažino moterims 
lygių teisių su vyrais politiko
je. 

Kai-kurie senato nariai sa
ko, jog jau ir šiandie I i unci
joje gimdymai mažėja. (Ji 
kuomet motery* Įeis politikon, 
i'raneuzu tauta visai bu žu-
VUS. 

Jau keliolika metų eina 
kaip franeuzės be jokių rezul
tatų kovoja už politines sau 
teises. 

Islandija. 

f aukštesniuosius Islandijos 
rūmus pirmukart šįmet išrink
ta viena .moteriškė — ponia 
Ingaberog' Bjarnason. 

Iš ATVIRO LAIŠKO KUN. 
ALB. JANUSUI. 

Vyčių 97 kuopa Akron, 
Ohio, pasirašant kuopos pirm. 
St. Kubiliui, prisiuntė i ^ N t pastūmėjo prie laisvama-

mesf Per pusantrų gyvavimo 
metų suaukota $264.84. Šian
dien nebegalime aukoti, ne$ 
klebonas per "Vanagą" ir 
bažnyčią mus nuslopino, su-
paralizavo katalikišką jauni-

laišką adresuotą kun. Alb. 
Janusui prašydama patalpinti 
ji "Drauge" . 

Kadangi kai kurios laiško 
vietos neišlaiko reikalingos 
rimties, dedame tik faktmą 
laiško įtalpą, atsakomybę už 
ją palikdami laiško autorium*. 

"Draugo" Red. 
liesi rengiant kun. Alb. Ja

nusui Lietuvon (jau turbūt 
metai kaip važiuoja), Vyčių 
97 kuopa duoda atsakymą į 
visus jiems padarytus priekai
štus. Vyčiai buvo šmeižiami 
kun. Januso " V a n a g e " išva
dinant juos ir laisvadariais ir 
bolševikais ir dar -biauriaus. 

Vvčiai vienok buvo ištikimi 
Bažnyčiai, rėmė bažnyčios 
reikalus, nors kun. Janusas k 

juos purvino ir iš sakyklos. 
Faktai tekalba. 

1919 m. birž. 8 d. per pik-j 
niką Vyčiai uždirbo $31.81. 
Iš tos sumos jie aukojo Šv. 
Petro parap. bažnyčiai Akro-
ue $15.90. l iepos 27 d. 1919 
m. aukojo $20.00. » 

Sausio 25 d. 1920,m. iš vai
dinimo " K a s Bai lys" pelną 
skyrė vėl parap. (bažnyčiai 
$34.47 cent. Kovo 21 d. 1920 
Vyčiai nutarė steigti vargonų 
fondą ir geguž. 31 d. surengę 
pikniką, visą uždarbį $79.47 
tam tikslui atiduoda. Rugp. 
15 d. 1920 m. klebono para 
ginti vėl vargonams aukojo 
$50.00. Nepaisant klebono ta
me jHit sus-me pareiškimo, 
kad Vyčiai negiedotų bažny
čioje, jie neatsjmeta nuo sa
vo pareigų, kaipo katalikų. 
Spalių 17 d. 1920 m. vėl krei-

nių, o kurie išlikome, kovoja
me su mirtimi ir "nekantriai 
laukiame šviesesnio iyto-
jaus" . 

Vyčiai nors- ir labai savo 
klebono užgauti, gerbė jo pa
šaukimą. Geg. 15 d. 1919 m, 
klebonui beeinant dešimtuo
sius kunigystės metus įteikta 
jam dovanų aukso plunksna 
vertės $11.50, kuriuos pinigus 
Vyčiai iš savo centų sudeda. 

Suprantama, nemalonu to
kias žinias dėti laikraštin, bet 
nuskriaustoji pusė turi teisės 
pasiaiškinti, kuomet kun. A. 
Januso priekaištai buvo da
romi spaudoje. 

BR1DGEP0RT. 
Chicago, Illinois. 

Atlaidai. — Kun. Bumšo 
pamokslai. 

Nuo praeito sekmadienio 
per trįs dienas pas mus tęsėsi 
40 vai. atlaidai. Gražioj mūsų 
bažnyčioje visuomet malonu 
apsilankyti. Bet šitos iškilmės 
ypatingai žmogaus širdį džiu 
gino. 

Pilna šviesos, gėlių, vargo
nų muzikos ir gražių giesmių 
melodijos, didžiajame altoriu
je tarp nesuskaitomų šviesų 
spinduliuose paskendęs išsta-
tvtas Švenčiausias Sakramen-
tas; aplinkui puikiausioje 
tvarkoje, gražiai parėdytų 
mažne pusė šimto nekaltų vai
kelių; iškilmingos pamaldos 
dalyvaujant porai dešimčių 
kunigų; žmonių visuomet pil
nutėlė bažnyčia; pagaliau** iš
kilminga didžiulė procesija — 

piamos į juos vargonų reika-J visa tai begalo kėlė ir graudino 
lu. ]nešimas priimtas bet a-
tidėtas, nes nupirkus Lietu 
vos Laisvės paskolos boną iž 
tie nebesama pinigų. Lapkr. 
21 d. Vyčiai nutaria sus-ine 
dalyvauti in corpore atidarant 
šv. Petro bažnyčią, beto išrink 
toji komisija kviečia Cieve-
landoVyčius, kad tik surengus 
didesnę iškilmę ir labiaus pa
rėmus liažnyčios reikalus fi
nansiniai. Gruodž. 21 d. nu
tarta nupirkti dovanų šv. 
Petro bažn. Nupirkta mons-

Mrs. Lillian Gatin yra pir-j traneija už $G5.00. 
moji lakūnė, kuriai pavyko ae- j Užbaigus tą atskaitą Vyčiai 

Kinijos nagonų moterys įsi 
tikinusiose kad jei jos savo* 
mažus bernaičius rėdysiančios 
mergaičių drabužiais, tai tuo 
būdu galėsiančios apgauti 
juktąsias dvasias. H 

Garsi Europoje šokikė, Mu-
riel Spring, savo kojas ap-

Stai Feder .u- i jos; t l r a l u l . y i w l u M l i , i o n u ^ 
Artimiausi uždaviniai. Šių už-
lavinių siekdama. Federacija 
stengiasi suburti visas katali
kų organizuotas jėgas, staty- j roplanu kelionę atlikti iš Ne\v į klausia: " A r t a i negana iš to-ivą mylinčiais. Tuotarpu mes j padalyti koncertas, kuriame 
fiania Šį tikslą: a) stiprinti ' Yorko į 'San Francisco. I kios menkutės kuopelės kaip neapleidomė nei vieno Dievo I dalyvautų LietUVOS OperOS ai-
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įsakymų neperžengę. Tr paly
ginus mūsų dšrbtts su šven
tųjų pavyzdžiais, su Dievo ga
lybe, gerybe ir gražybe, stebė
tis reikia, kad Dievo~gailės .'n 
gumas mumis laiko ant žemės. 
Atsiskyrimas nuo tiesos veda 
4 klaidą; nuo gero, veda prie 
negero.Užtat atsiskyrimas nuo 
Gėrybių Dievo veda prie am 
žinos nelaimes. », 

Bausmės buvimą liudija ir 
protas ir Dievo meilė ir Jo tei
sybė i r Šv. Raštas. Kad bai
sios amžinos nelaimės išveng
ti, pasitaisyti, atsimainyti rei
kia. I r atsimainymas patvarus 
yra galimas tik tuomet, kada 
žmogus, gyvai norėdamas, mel
džiasi, daro priešingai dary
tam iki šiol bldgui, laikyda
mos Kristaus vienvJbės ir nau
doja Dievo malonės Sakramen 
tus. 

Malda, geri darbai, Katali
kų Bažnyčios vienybe ir Die
vo malonė Sakramentuose, vie
nintelis būdas pasitaisymo ir 
ištvermės visiems. 

Per atlaidus prie Šv. Sakra
mentų priėjo apie 3,000 žmo
nių. 

Kalėdų šventės. — Katalikų 
Seimą*. 

Ateičiai pas mus rengiami 
nemaži dalykai. Kalėdų die
ną bus mųs retos iškilmės. 
Rengiamasi yra- Švenčių pa
maldas surengti taip, kaip gal 
dar nėra buvę. 

Be nepaprasto bažnyčios pu 
puošimo ir kitų būtinųjų di
delėms' šventėms dalykų, yra 
pakviestas vienas garsiausių 
Cliicagoje stygų orkestras, 
kurs grieš per šv. Mišias. To 
orkestro vardo man neteko 
sužinoti, bet gana pasakyti, 
kad tas orkestras ima atlygi
nimo 'paprastai už valandą 
jx) kelius šimtus dolerių. Ka
lėdas turėsime «beabėjo gražiau 
šias Chicagoje. 0 

Po Naujų metų pas mm su
sirinks iš vakarinių valstijų 
Katalikų Seimas. Visos drau
gijos katalikišk. savo atstovus 
atsiųs. Subruzdome rengti sve
čiams priimti svetainę. Trečia
dienį susirinkęs žmonių būre
lis išrinko Komisiją salei pa
puošti' ir visam kam paruoš 

S VEIK ATA - BRANGUS 
TURTAS. 

NUŠALIMAS AUSŲ, PIRŠ
TŲ ETC. 

TYr. AT* M. RACKTJg 
OFFICE 

1411 so. CO-th Ave. 
Cicero. 111., 

T«?l. Uc«ro 7731 

kiekvieno širdį. 
Kun. Buinso< pasakė ketu

ris , pamokslus. Kas girdėjo, 
žino kaip jis sakė. Negirdėju
siems neapsimoka pasakoti. 
Turinys jo pamokslų verta at
siminti. Dievo gėrybės ženk-
lai-kiekvienam iš mūsų. Da-
įbartinė gyvybė, Jėzaus tiese* 
pamokslai, Jėzaus kentėjimai, 
pagaliaus i r ypatingai t aDuo- j t i , ki*d Katalikų Seimas išei
na, kuri .mum* amžinos gyvy- *q didelė katalikų šventė. Lau j 

Žiemos spei
gai ne vienam 
nugnyba au
sis, pirštus, 
net kojas ap-
kramto. Kuo
met kūno na
rys nušąla, tai 
pabąla, neten
ka jausmo ir 
sustingsta lyg 
ragas. Jei kam toki nelaimė 
atsitiktų, tai patartina, 

1) Tuoj trinti nušalusią 
kūno dalį su sniegu arba su 
sugrustu ledu, ir trinti iki tol 
kol suminkštės, kol taps šilta. 

2) Nekaitinti nušalusios da
lies kimo prieš ugnį. 

3) Nelaimingasai turi įeili 
Į šaltą kambarį, ir tas kamba-
ris turi būti laipsniškai — pa-
lengvėl prišildomas. 

4) Atgaivinus nušalusias k u 
no dalis, reik apibarstyti su 
borakso miltais ir apvynioti į 
švarų audeklą. 

5) Išgerti puodelį imberinės 
arbatos. 

6) Suvalgyti bliudJJ šiltos 
sriubos. 

7) Jei atsiranda pūslės, tai 
geriausia kreiptis prie dakta
ro, nes jei netikusiai bus jos 
gydomos, tai l iks negražus 
randai. Jei žaizdos užsirožv-

^ * 

tų, gali įsimesti gangrena, o 
tąsyk amputacija jau neišven-
gtina. 

Kuriems ausys ar pirštai 
jau buvo kartą nušalę, tai tie 
turi saugotis, nes antrą kart 
tos pačios kimo dalis daug 
greičiau ir labiau nušąla. 

Atsakymai į Klausimus. 

Klausimas. — Mano mažoji 
duktė miegant dantimis grie
žia, kaip kada verkia ir tan
kiai prakaituoja. Kokia tai 
butų liga? — J. L. 

Atsakymas- p. J. L-iui. - -
J i turi džiovą, gydyk ją. 

Klausinias. — šiaip esu 
sveikas, tik tankiai jaučiu 
kad mano gyslose kraujas 
čiurena. Bijausi, kad kokia 
nors liga neįsimestų. Meldžiu 
patarti kaip tunu gydytis. — 
F . N. ' 

Atsakymas p. F . K-ui. -
Kraujo ciurenimą daug žmo 
nių jaučia. Jokio pavojaus 
nėra. Vieni jaučia kuomet jų 
kūnas pilnai subręsta, kitiems 
kuomet pradeda tukti, vėl ki
tiems nuo nusisedėjimo, ki-
tiems-gi nuo nervingumo. 

Klausimas. — • Pastaruoju 
laiku pradėjo man galvą skau 
dėti ir kairiosios akies blaks
tienos tankiai purtėti. Gydau
si pas neprapatą, bet man ro
dos kad vis darosi aršiaus. 
Buk malonus, daktare, pasa
kyti, ar tas blakstienų purtė-
jimas nėra apsireiškimu ko 
kios nors pavojingos ligos? — 
K. A-ė. 

Atsakymas- K. A-ei. — Nu
eik prie gero akių daktaro 
(tik ne pas kokį šundaktarį), 
lai jis pritaiko tamistai aki
nius ir 'beabejonės galvos skau 
dėjinias ir blakstienų purtėji-
mas išnyks. Tamsta nesibijok, 
pavojaus tamstos sveikatai 
nėra, jei bent tas naprapatas 
(šundaktaris) tamstos sveika-
tn nubrauks. 

Klausimas. — Ar nesiranda 
atatinkančių vaistų kuriais 
butų galima prašalinti atsi
duodantį iš burnos nemalonų 
kvapą. — A. J . N. 

Atsakymas p. A. J . N-ui. — 
Su vienais vaistais, nemalo
naus kvapo iš burnos einan
čio nepagydysi.Mei turi auksu 
apmautus dantis, — nuimk 
auksą, taisyk dantis. Jei pilve 
maistas fermentuojasi. gydyk 
vidurius; jei nosies gelmėje 
turi kronišką katarą, gydyk 
nosį; žodžiu sakant prašalink 
priežastį, o nemalonus kvapas 
favaimi išnyks. 

J kitus klausimus bus atsa-
kvta vėliaus. 

• 

. 

tistai. 

bės jėgą suteikia, tai Dievo 
gerybės ir meilės, neapsako- j lankys Cliicagos Vyskupas Ko 
mos meilės darbai. Del -Dievo j n a n« 
meilės reikia mums būti Die-| Seimui pasibaigus manoma 

kiama yra, kad į Seimą atsi- *M*iu » W . dirbame ir 
darbai 'pas mumis augą. 

Bridgeportietis. 

SKAITYKITE IR PLATIN 

"DRAUGE" 

Vienas airis • redaktorių.-. 
kalbėdamas apie Airijos var-
gm?, išsitarė: Airijos vargų 
taurė, jau amžiais per viršų 
liejosi ir dar vis nepilna. 

• 

PLATINKITE "DRAUGĄ? 
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(Tąsa). 
I SEIMO RINKIMAI. 

Prieš Rinkimus. 

Aišku, kail visa tai turėjo-įtakos j 
įmonių nusistatymą. Kita valdininkų da
lis be blogos valios prisidėdavo prie opo 
deijos sudarymo: ar tai savo neprityrimu, 
lir parsineštu iš Rusijos biurokratizmu, 
jur lengvapėdis pareigų ėjimu. I r tai, ži-
poma, žmones erzino ir davė progos pykti 
įnt krikš. deni. Kaip valdininkai kenkė 
krikš. deni. parodo ir tai: prieš pačius 

nkimus paskelbė nepaprastą gana nepa-
ogią žmonėms rekviziciją ir įsakė išrinkti 

skubomis ligi Seimo rinkimų dienos, 
omi mat norėta galutinai jšrauti žmo-

ryse pasitikėjimą krikščionimis demokra-
ais. Daug dar galima butų nurodyti prie

žasčių, kurios kėlė žmonyse nepamatuoto 
pepasitenkininio krikš. demokratais. Bet 
/i>ų neminėsiu. Paminėsiu dar tik opozi-

I 

rijos agitaciją. Tokios agitacijos, kokia 
buvo varoma prieš juos sunku ir įsivaiz
dinti. Opozicijos agitacija buvo varoma 
be atodairos į doros dėsnius, į tėvynės 
reikalus, į krašto likimą. Tam įtūžusiam 
darbui varyti susijungė visi prieš krikš. 
demokratus: pradedant bolševikais ir 
baigiant žemdirbiais, su pažanga, o šiems 
pastariems vadovavo Smetona su Volde-
maru. * , 

Šie su savo melais, prasimanymais, 
gąsdinimais toli gražu prilaikė net socia
listus. Jų raštus matant atrodė, kad vi
siems Liet. darbuotojams, ypač krikš. deie. 
kalėjimo maža, jų tikriausia vieta po sau
sa šaka. Pati Lietuva atrodė neišmanė
lių, kriminalistų, parsidavėlių, speku
liantų kraštu, Lietuva atrodė pražuvusią 
valstybe. Del to sugraudama, del ko Lie
tuvos priešininkai kai lenkai, bolševikai, 
prancūzai pasitenkindavo tik Smetonos, 
Voldemaro raštų persispauzdinimu, be jo
kių aiškinimų: jie mat nieko blogesnio 
prieš Lietuvą nesugebėtų parašyti. Kokio 
įspūdžio galėjo padaryti į nesusipratusias 
miniai tokie raštai, be aiškinimo aišku. 
Krikš. demokratams jie pakenkė daug, bet 

ir sau duobę išsikasė. 
A^oldemaras tokia nedora agitacija, 

sako, daugiausia prisidėjo prie pažangos 
pnalaimėjimo. Intel%entija m\Q jo atšlijo. 
Žmonės aiškiai suprato melą, ir daugelis 
už jų sąrašą balsų nedavė, nors bijojo ir 
už jo apšmeižtus krikš. demokr. balsuoti. 
Tie «balsai teko kuriems nors socialistams. 
Kiausit, kodėl tokie pokai nebuvo trau
kiami teisman? Daugelis Šmeižiamų as
menų ir organizacijų biaurėjosi su tokiu 
žmogum kai Voldemaras turėti reikalų 
kad ir teisme, jie leido jam pačiam save 
susiėsti. Kiti traukė teisman. Kiek kartų 
Voldemaras buvo neteistas už melą ir 
šmeižtus, turbūt jis pats nežino, ir visa 
virtinė tokių bylų dar jo laukia teisme. 

Tokiu būdu visuomenė buvo begalo 
įerzinta. Užė kaip avily. Reiškė visoms 
dirbusioms St. Seime partijoms nepasi
tenkinimo. Bet ir pažanga — žemdirbiais 
nepasitikėjo, nes jie atvirai ėjo prieš že 
mės reformą, o visa šalis jos pasiilgusi ir 
griežto jos pravedimo reikalauja. Šito
kiam visuomenėj ūpui esant buvo pas
kelbti naujojo Seimo rinkimai. Tikras 
minčių Babelis. * fe. 

Žmonės suprato rinkimų reikalą, ir 
dalyvavimo rinkimuose pareigą. Bet ne-J 
susigaudę ką rinkti. Suprantama, kaip 
sunku buvo numatvti rinkimu rezultatus. 
Reikėjo pranaše dovanos jiems atspėti. 
Daugelio buvo manoma, jog rinkimus lai
mėsianti kokia nors nauja grupė. Pažanga 
gi buvo įsitikinusi, kad šiais rinkimais 
krikš. dem. bus galutinai palaidoti, jų 
vieta užimsi ą jie ir rimtai prie to rengė
si, skirdami iš savo tarpo prezidentą, mi-
nisterius ir t. t. Apsivylė vargšai. 

Seimo Rinkimai. 

Seimo rinkimai ėjo visai kitokioj at
mosferoj, negu St. Seimo rinkimai. Nega
lėčiau pasakyti kad ir St. Seimo rinki
mai butų praėję ramiai, buvo tai šen, tai 
'ten bent kokių nesusipratimų, karštesnių 
žodžių, smarkesnių agitatorių susikirtimų, 
bet už tai minia laikėsi nuošaly,.į agita
torių kovas dažniausia nesikišdavo, o jei 
reaguodavo, tai tik žodžiais. Visai kitaip 
praėjo šie rinkimai. 

Į kovą buvo traukiama minia, ją var
tojo kaipo įrankį savo priešininkui nuga
lėti. Tos priemonės stvėrėsi socialistai 

liaudininkai su valstiečių sąjunga. Visi 
mūšų socialistai jei bent kiek stiprus ir 
turi žmonių "pr i tar imo", tai tik del žmo
nių nesusipratimo, nesugebėjimo pažinti 
jų tikrų tikslų ir skilimų. Ir juo ilgiau 
tas neskoningumas bus žmonyse, juo 
ilgesnį laiką socialistai turės įtakos į 
mūsų valstybinį gyvenimą. Del to šiais 
rinkimais visi socialistai nusistatė nepra
leisti į minias tikrų žinių apie jų dar 
bus ir tikslus. Tuo tikslu buvo jų orga 
nizuojamos ypač socialistų liaudininkų ir 
valstiečių sąjungos rėksnių, švilpukų ir 
mušeikų būriai.. Kai kur, pav. Raseinių 
ir Kėdainių apskr. tie būriai ėjo iš mies
telio į miestelį savo darbo dirbti. ,Tie buT 

r i ai dažniausia buvo prieš pamaldas nu
girdomi, kad drąsiau galėtų varyti savo 
darbą. O dirbo šitaip: kaip tik katalikų 
agitatorius pratarė žodį, "Socialistas" — 
pradeda rėkti, "meluoji; šalin, lauk"! 
švilpti, mėtyti obuoliais, stumdyti minių, 
mėginti stumti kalbėtoją nuo kalbamosios 
vietos, o dažnai ir sumušdavo jį. Ne vienoj 
vietoj prieidavo prie labai smarkių muš
tynių. Paduosiu kelis pavyzdžius: 
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L. D. S. KLIUBAI. 

ši u metų LDS. seimas be 
kirų rimtų nutarimu yra išne-
>•>* toki nutarimą: 

•Imant domėn mušu Ša-
jungos socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo trukumus, LDS. 
Seimas nutaria steigti kliu-
Ims, kurie palaikytu draugin
gos ryšius narių tarpe, duo
tu jiems progos arčiaus susi
pažinti, patobulintu jų profe
sinius bei švietimosi reikalus 
ir įgalioja Centro Valdyba 
pagaminti atatinkamą konsti
tuciją.'' 

Ar Centro Valdyba jau pa
gamino tokiems kliubams kon
stituciją, mes nežinome, bet 
kad mūsų darbininkai jos la
bai laukia, tai dauginus negu 
tikra. 

Pasvarstykime tik panašų, 
kasdien pasikartojantį atsiti
kimą. Socialistai rengia pra
kalbas. Skelbiama temos iš 
(farbininkvi gyvenimo. K a m 
nerupi "kasdieninė duona?" 
Kiną kartais i socialistų pra
kalbas ir LDS. nariai. Soci
alistų kalbėtojas porina apie 
kapitalistinę tvarką, darbinin
ku išnaudojimą, bet didesnę 
savo prakalbos dalį pašvenčia 
tikybos pajuokai, pripasako
ja didžiausių nesąmonių apie 
Kristų, puola ir šmeižia Baž
nyčią. Tuotarpu LDS. narys 
sčdi ir klauso. J is jaučia 
kad kalbėtojas melus rezga, 
bet nesugeba jam atšauti. 

Tokių progų mee turime 
kasdien, tik, deja, nfera užtek
tinai išlavintu, darbininkų, ku
rie paprašę balso visas lais
vamanių ar socialistų kalbė
tojų tauzas į pelenus pavers
tu. 

Susidarius LDS. kliubams, 

daromus priekaištus pagvil
denti, padiskusuoti ir išgirdę 
Markso apaštalus užgaulio
janti jų įsitikinimus, rimtai ir 
griežtai atkirsti. Tuo būdu 
palengva truktų jų vaizduo
tės burbulai ir krikščioniškoji 
darbininkų pasaulėžvalga im
tų viršų. 

H.ONOKONG. — Čionai y-
ra uždrausta vaikams netu
rintiems 15 metų dirbti prie 
pavojingų darbų. Vaikai ne
turintieji 10 metų, neturi bū
ti priimti prie darbų dirbtu
vėse. Neleidžiama vaikams 
ką nenuosaikiai sunkaus neš
ti. Nė jokis vaikas neturi 
dirbti ilgiau kaip devynias 
valandas i dieną ir ne dau-
giau kaip šešias dienas į sa
vaitę. , 

Didelė agitacija prieš vaikų 
darbo išnaudojimą privecįė le-
gislatyvę tarybą prie pravėdi
nto šito biliaus. Labiausia 
norėta sustabdyti naudojimą 
vaikų prie nešimo sunkių na
štų statymo medžiagos, ang
lies ir tt. šios salos akmeniuo-
tais kalvu šonais. 

HIBBING, Minu. — OHver 
Mining Co. atleido du šimtu 
darbininkų, šiomis dienomis, 
dėlto, kad geležies rudies lai
vais gabenimo sezonas jau 
kaipir užsibaigė. Kalbama, 
kad tuoj ir daugiau darbinin
kų atleisią iš darbo. 

8 MILIONAI RUSŲ TURI 
BUT MAITINAMI. 

P E T R A S O L E K A . 

Lietuvos Operos artistas. 

GENEVA, gr. 22. — Dr. 
Nansen pa skelia, jog bolševi-
stinei Kusijai šią žiemą pri
truks javų. 8 milionai rusų 
turės but maitinami svetimų
j ų 

t LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. 

K A L Ė D O S N E T O L I ! 
Jūsų giminėj ar geri pažįstami LIETUVOJE ti

kisi nuo Jūsų Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 
Amerikos Lietuviu Dienraštis 

"DRAUGAS" 
labai tam tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
$6,00 J is juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus i r 
jūsų veikimą jiems praneš. %- f 

Siųsk $6.00 Šiuo adresu: s 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 

2334 So, Oakley Avenue Chieago, XII; 

TOKIO. — Japonijos ma
šinistai dabar tik trečdalį tiek nos 
algos tegauna kiek karo metu mokinasi Maksvos Universi-

Gimė Maskvoje 1896 m. Jo 
tfėvas žymus daktaras Matas 
Oleka ir motina, garsiojo 
Lietuvos Tomo Žilinskio duk-
tiė savo sūnui įdavė gera lie-j 
tuvišką dvasią ir dainos-mu-
zikos meilę iš mažų dienų. 
Atsilankydamas vasarai Lie
tuvon Petras dar labiau pa
mylėjo Lietuvos-dainas. I r 
eidamas Maskvoje gimnazijos 
mokslus lavinasi rimtai muzi
koje ir dainoye. 15 metų su
laukęs jis bežaisdamas futbo
lą išsilaužė sau ranka ir pri
siėjo muzikų atidėti trejiems 
metams į šalį. Bet pagijęs 
\#1 gryžta prie numylėtos dai-

Pabaigęs gimnazija 

gaudavo. Vieton $5.00 į die
ną, kuriuos uždirbdavo ketu 
ri metai atgal, dabar* geras 

. mašinistas paprastai gauna 
inuo $1.00 iki $1.50 į dieną. 

NEW Y O R l y — New Yor-
k<> miesto darbininku paicško-

j jimo agentūros iešl^o tūkstan
čiai darbininku darbams kie-

t t 

tos anglies kasyklose Pennsy-
lvanijoje. Jos skelbimais 
ieško ne amerikonų, bet lietu 
vių, rusų, lenkų, vengrų ir 
skandinavu. kame susieitų jo nariai malo

niai valandėlę praleisti, savo! DOVER, Del. 
reikalus aptarti , laikraščių, 
knygų pasiskaityti, pagilinti 
savo profesijos žinias, galėtų 

- Delaware 
valstijos darbo federacijos 
metinis seimas įvyks šiame 
mieste sausio 8 d., 1923 m. 

tėte medicinos, paskui teisių. 
Vienkart muzikoje ir dainoje 
pakila tiek aukštai, kad ima 
dalyvauti didžųiose Rusijos 
koncertuose ir oj>erose, visur 
su dideliu pasisekimu. Ga
na pasakyti, kad jam tekdavo 
nekartą pavaduoti garsųjį pa
saulyje Maskvos Operos bas-
so Petrovą. 1919 m. sugry-
žęs Lietuvon rengia koncer
tus. Prasidėjus tvertis Lie
tuvos kariuomenei įstojo sa
vanoriu paprastu kareiviu. 
Patekęs Karo mokyklon bai
gia ją vienas iš pirmųjų. Per 
porą metų tarnaudamas ka
riuomenėje, dirba vienkart su 
tais, kurie sutvėrė Lietuvo
je Operą. Susirgęs po per

šalimo sargyboje ir pasiliuo-
savęs iš kariuomenės atsiduo
da vien tik Operai. I r Lie
tuvos Operoje jis tmmpu lai
ku užima vieną iš pirmiausių 
vietų. Garsus, lankstus ir 
minkštas, gilus ir jausmin
gas jo balsas, greta su dide
liais artistinrafs sielos gabu-j j 
mais padaro, kad kiekvienas j 
jo pasirodymas palieka neiš-;j 
dildomą įspūdį klausytojams. | 

Toks tai vra Petras Oleka,]s 
vienas iš tų trijų, kurie iš į 
Lietuvos atvykę pradžiugins 
Chieag-os lietuvius savo kon-
certe antrą Kalfdų dieną, Or
chestra Hali. 

New Yorke tie mūsų artis
tai davė koncertą didžiulėje 
AValdorf Astoria Hotel. Pa
siklausyti buvo atėję daugiau-1 g 
sia svetimtaučiai, atstovai iš [ 
garsios Metropolitan Operos, = 
iš didžiulio laikraščio "|T'~ 
m e s " patsai- redaktorius ir 
daugelis kitų žymių ameriko
nų. Visų nuomonė, laikraš
čiuose paskelbta buvo ta, k a d i s 
Lietuva taip trumpu laiku su
veizėjusi sutverti savo Operą ii 
su tokiais gerais artistais yra J į 
tikrai stebėtina šalis. 

Visur Chicagoje jaučiamas 
didelis susidomėjimas tuo 
koncertu, 
vakarą pasiliks namie. 

TA\ 
8 

Paroje, gr. 20—21, Chica-| = 
goję pavo,gta 5 automobiliai. Skaitykite "Draugo" apgarsinimus. 
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UŽSIRAŠYKITE AMERIKOS = 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN- 1 
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 11 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK ' 
$6,00 VISAM METUI. PO VISĄ 

PASAULĮ. ' = , 

GARBINGI L I E T I M A I IR LIETUVES: 

Męs nariai Lietuvių Rakandų Korporacijos Krautuvių (The 
Peoples Furnifure Company) Sveikiname Jus su Šventomis Kalėdo
mis ir 1923 Naujais Metais. MŪSŲ širdys geidžia velyti Jums, Jusy 
šeimynoms, giminėms ir draugams, kad tarpe JŪSŲ visuomet gy
vuotų didžiausia laimė ir pasisekimas. Toliaus širdingai dėkojame 
visiems Chicagos Lietuviams, kurie pilnai užsitikėdami rėmė Lietu
viu Rakandų Krautuves duodami progą papuošti JŲJŲ namus su 
įvairiais rakandais iš mūsų Krautuvių. Ir esame linksmus išsireikš
ti, kad į skaitlinę mūsų pastovių pirkėjų patapo pusė Chicagos Lie
tuvių ir yra mumise viltis, kad męs besidarbuodami sąžiniškai ir 
ištikimai netruksime pasiekti kiekvieno Chicagos Lietuvio namą, 
kur kiekvienas žmogus nuo mažo iki didelio žinos šias krautuves 
kaipo teisingą ir užsitikėjimo vertą įstaigą Lietuvių Rakandų Kor
poracijos Krautuves. 

Su pagarba, 
i M. Kežas, J . Krotkus, J . A. Kruka; 

A. Lapenas, V. Makaveckas, 
J . A. Nakrošis, D. Šemaitk. 
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EKONOMINĖ IR FINANSI
NĖ LIETUVOS PADĖTIS. 

(Iš A. Morauskio straipsnio, tilpusio 
"Lietuvos Ūkyje"). 

I. Žemės reforma. 
Faktiuai žemės reforma prasidėjo 

nuo 1919 m., apleidus Lietuvą okupan
tams. Artimu apskaičiavimu, tada — 
del suirimo uuo karo — dirvonavo 16y2 

nuošimčių dirbamos ženjės, prie to vidu
tiniai šis nuošimtis dvaruose buvo paki-

A les 31'2 nuoš., o smulkiuose ūkiuose su-
darė art i 12% mioš. Norėdama pakelti 
ženjės ūkio gamybą, Lietuvos valdžia ap
leistus arba savo šeimininkų netekusius 
dvarus pradėjo nuomoti atskirais smul
kiais sklypais apylinkes bažemiams ir 
mažažemiams, o nesant galimybės tų ap
leistų žemių 'geriau sunaudoti, jų dalis 
pradžioje buvo apsėjama linais, del ko li
nų gamyba 1919 ir 1920 m. labai pakilo. 
1921 m. tokių smulkių sklypų nuomoji-
mas buvo organizuotas dar plačiau ir 
juose ūkininkaujama jau buvo tikslingiau. 
1922 m., pradžioje tokių smulkių sklypų 
buvo išnuomuota iki 14 tūkstančių, dau
giausia sodžiaus darbininkams ir šiam 
tikslui sunaudota apleistų ezmių arti 184,-
000 ha. Šie smulkus nuomininkai be
maž be valstybinės pagelbos pakėlė ūkius 

«*/ir nenaudojamą žemę pradėjo taisyklin

gai dirbti. Bendras tokjų smulkiais 
sklypais išnuomotų žemių pelningumas 
pakilo ir 1920 ir 1921 m. vidutiniškai jis 
sudarė 2% pūdo rugių grudų iš dešimti
nės. 

Kita žemės reformai priruošiama 
forma buvo davimas žeiriės, nuo 8 — 20 
Iia. nukentėjusiems už tėvyne kariams ir 
jų šeimynoms. Remiantis specialiniu ą-
pie tai dekretu (žiur. Vyr. Žinios), 1920 
m. šiam tikslui buvo sunaudota 177 ap
leisti arba netekę savininkų dvarai su 
žemės plotu 38,000 ha. Iki 1922 m. va
sario mėnesio išviso tokių dvarų išdaly
tų žemių buvo 54,500 ha. ir ja buvo ap
rūpinti 4,050 karių ir jų šeimynų. 

Prieš karą ;60 nuoš. Lietuvos so
džiaus gyventojų gyveno sodžiais. Su
valkų ir iš dalies Žemaitijoje sodžių 
maža tebuvo, ir teri žemės derlingumas 
ir gyvulių ūkio pelningumas smulkių 
viensėdžių buvo lygus su dvarų. To
dėl dar prieš karą Lietuvoje prasidėjo 
sodžių žemių skirstymas, o atgimusioj! 
Lietuvoj del Lietuvos valdžios palaiky
mo, šis procesas dar greičiau eina. , 

1919 m. į viensėdžius buvo išskir
styti 27 sodžiai bendru plotu 8,600 ha. 
1920 m. 80 sodžių su 15,000 ha. ir 1921 
m. — viso 53,600 ha. Bendroje sumoje 
vienkiemiais išskirstyta žemė sudarė 77,-
700 ha. Bendras sodžių žemių, plotas, 
kuris gali būti išskirstytas į vienkiemius 
sudailo iki pusantro miliono haktarų. 

šiuose sodžiuose ir miesteliuose gyvena 
daugiau kaip 100 tūkstančių šeimynų, iŠ 
ko susidaro iki 500 tūkstančių gyvento
jų. Sodžių vienkiemiais skirstymo arti
miausiu laiku sustiprinimas, prorėžių, 
bendrų ganyklų ir t. p. panaikinimas y-
ra stambiausias mūsų besitvarkančios 
žemės ūkio eilinis uždavinys. , 

Ženuės reforma, dvarų žemes dali
jant, einant šiais metais išleistu įstaty
mu, užims palyginant menkesnę vietą. J i 
palies 2,500—8,000 dvarininkų. Bend
ra jų žemės nuosavybė neokupuotoj Lie
tuvoj sudaro maždaug 1,000,000 ha., ta
me skaičiuje priskaitoma apie 400,000 
ha. miško. Tuo būdu jų žemiės plotas 
be miško sudaro 600,000 ha. 

Paliekant kiekvieno savininko 
naudai įstatymo aprėžta normą 80 ha., 
3,000 tokių dabartinių dvarų savininkų 
tenka žemės 250,000 ha. Likusieji 360,-
000 ha. žemės turės būti jiems nusavin
ti ir sudarys žemės fondą bežemiams i r 
mažažemiams žeme aprūpinti. 

Iš tokio fondo galima sudaryti 
25,000 — 35,000 vienkiemių, skaitant, 
kad kaikuriems mažažemiams prie jiems 
reikalingos smulkaus sklypo bus priskir
ta tiktai dalis. Vidutinis sklypas, ei
nant įstatymu, sudarys 8—20 ha., išpir
kimas tęsis iki 36 metu,. Normaliai ei
nant dvarų žemių skirstymui, jis gali 
pasibaigti 1928 m. 

Aukščiau gi pažymėtas sodžių vie

nkiemiais skirstymas pareikalaus dar 
keleto metų. 

Čia prie progos galima pasteljėti, 
kad arti 90 nuošimčių visų dvarų žemių 
ir miškų užstatyti savininkų ipotekos 
banke. Šis įsiskolinimas sudaro 50 — 

• 

75 nuoš visos šių žemių ir miškų verties. 
Žemės reformos reikalams nusavinti pri
klauso tiktai 30 — 40 nuoš. visų žemių 
ploto, kas sulyginant su skolomis bankui 
yra tiktai dalis šios savu noru ant jų 
nuosavybps uždėtos naštos\ 

Žemės reformai pravesti ir karo 
nuostoliams atlyginti gali būti reikalu:/-
ga suma, sudaranti a r t i vieną trečdalį 
privačių savininkų miškų vertės. Liku
sieji du trečdaliai pasiliks neliečiami. Iš 
jų 45 nuoš. užstatyti ipotekos banke, 55 
nuoš. nuo šio užstatymo laisvi. 

Įia dar pažymėsime, kad aukš
čiau nurodytų į vienkiemius išskyrstytų 
sodžių atstatymui miško medžiagos bus 
reikalinga 3 sykius daugiau, negu suda
rytų iš dvarų žemių vienkiemių staty
mui. Pirmųjų, reikalams viso reikiės 
iki 6 metinių kirtimų, antrųjų gi reika
lam* iki 2 metinių kirtimų. 

I I . Bendras neokupuotos Lietuvos 
plotas sudaro arti 5,000,000 ha. Priva
čių savininkų žemės sudaro apie 4,000,-
000 ha. arba apie 80 nuošimčių. Vals
tybinių žemių, be miškų, skaitoma 130,-
000 ha. arba 2,6 nuoš. .Atskirų, žemės 

ūkių, be valstybinių dvarų, yra daugiau, 
kaip 214,000. Jų paskirstymas valdo-
m o žemės ploto dydžio yra toks, kad 
daugiausia beveik 50 nuošimčių yra ukrę 
nuo 11 ligi 20 dešimtinių. 

Vidutinė ūkio įrengimų, judomo-
jo turto i r trobesių labiausiai Lietuvoj 
išsiplatinusio ženlės ūkio (arti 20 ha.) 
verttė prie dolerio kurso 230 auksinų bu
vo vertinama: 

Gyvasis inventorius 29,000 auksi
nų, negyvasis 20,000 auks., trobesiai 
skaitant vidutiniškai po 4 ūkius 137,000 
auksinų.1 

Bendrai imant apskritomis sumo-
'mis, esančių pas mus 220,000 žemės ukttj 
vertė tada sudarė 30,140 miliardų auksi
nų, tame skaičiuje visi žemės ūkio trobe
siai kainavo 19,360 miliardų auksinų ir 
visas inventorius 10,780 miliardų auksi-

Del aukščiau nurodytų Lietuvos 
valdžios priemonių ir bendro ženJės ūkio 
atsistatymo dirvonuojančių laukų plotas 
vis mažojo. 

1916-17 m. jų buvo art i 35 nuoš. 
1919 m. 16,4 nuoš.; dvar. 31,4 nuo

šimčiai, smulkių ūkių 12,6 nuo. 
1920 m. 7,8 nuoš.; dvarų 22,8 nuo

šimčiai, smulk. ūkių 5,2 nuoš. 
1921 m. 6,1 nuoš.; dvarų 18,6 nuo

šimčių, smulkių ūkių 3 nuošimčiai. 

(Tąsa seka)i 
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BLAIVYBES DIRVA. 
QHta^tttft^žAttAaAtA^aAttt«Afttt,t^ftattt^ftt%t^&tttw, bės platinime. Panašiai ir| kų organą "SARGYBĄ" ir rrio kuopa turi siųsti į centrą, 

vice-pirm BoČkiene savo ra-j jį platintų Amerikoje. Užgir- o po 80 centų tur užmokJėt ui 
portą išduodama sak& Ra?- ta ir priimta. organą. 
tininkas J. Svirskas išduoda g) Kad Seimas parūpintų 10. XII Seimas, pakelia į 

* * W r e * * * r a r 8 * ^ ^ metinę apyskaita rezoliuciją i* pasiųstų Suv. j garbes narius uz uolų pasi 

W0RCESTER, MASS. 

Blaivininkų darbavimosi. 
— Valdyba* 4 

A. L R. K. PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ XII SEIMO 

/ PROTOKOLAS. 

-y 

A. L. R. K. PU. BĮ. XII-as 
Seimas įvyko rugsėjo 4 d., 
1922 m., Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos parapijos sve
tainėje, Cambridge, Mass. 

Seimas pasidėjo 9:30 vai. 
ryte su iškilmingonus šv. M i-j 
šiomis, kurias atlaikė gerb. 
Dv. Vadas, kun. Petras Sau-
rusaitis. Asistavo gerbia
mieji kunigai: J)r. I. Česaitis, 
J. Jakaitis ir Pr. Juškaitis. 
Pamokslą sakė gerb. kun. Pi
jąs Andziulis, Marijonas iš 
Lietuvos, Mąriampolės vie
nuolyno. Labai gražiai ir vi
siems prieinamai gerbiamas 
pamokslininkas nušvietė 
Blaivybės reikalus. 

Bažnyčioje pamaldoms už-

Ščiukienjė, M. Kirmiliente, M. 
Litvaičiutė, J . Bačkauskiitė, 
M. Veniutė, P. Maukus, A. 
Bendoraitienė, V. J. Blavac-
kas ir J . Vaitkus. 

Išviso delegatų buvo 38. 
Toliaus buvo perskaityta' į ^ - į ^ 

Balansas 

pastebėjo, jogei apie dešimti ^Valstybių valdžiai, prašyd* 

mininkas — Vincas Blavao-1 

kas, vice-pirmininkas — P. 
Paučiunas, raitininkas — V 
Liutkienė ir A. Masilio 
niūkė, iždininkė — T. Cepau-

pasveikinimo laiškai ir teleg 
ramai. Priimta delnų ploji 
mu. Gerb. Dv. Vad. kun. P.. 
Saurusaitis trumpai nrakal 
bėjo ir ragino delegatus uo 
liau darbuotis. Svetys gerb.j 
Tėvas Cikoto, Marijonas 1 

darbavimą sekančius asme Į Gruodžio 14 dieną pas mus ikiemfe, iždo globėjai — Mar-
kuopų yra apsnūdusių, kitot mas prašalinti iš langų svaiga'nis: kun. J. J. Jakaitį ir kur, įfyk o m etinis Blaivininkų i celė Veniukė, M. Litvaičmte; 
uoliai veikia. Narių skaičiui lų išdirbinio instrubentus., Pr. Juškaitį. Kun. Sauru k u o p o s susirinkimas. Musę' knygiai — J. Tatulis if M. 
per praeitus metus pasidvigu-1 Priimta ir rezoliuciją paga- saitis seniaus pakeltas į gar i c u o p a y r a y i e n a didžiausių Bakšyte, tvarkdariai — Pet-
binęs. Iždininkė V. Shea sa-lmint išrinkti: kun. K. Urbo- bės narį. Dabar Blaivininkai v į s a m e Blaivininkų Susivieni- ras Liubinas ir A. Mačui 
vo raportą, raitu prisiuntė navyčius ir kun. P. Saurusai- turį jau tris garbės narius. jįm e todėl ir josios veikimas kė. 

Įeigų buvę $776*64 tis. , U. Centro valdybos rinki- y r a ' a ta t inkamas narių skai- ' Linkime- tai naujai valdy 
11 kp. teiloė sekančius įne- mai sekantiems metams. Dv. ^u[ Vienu žymiausių darbų,'bai sėkmingos ateinančiais 

' *W> P e r aklamacija išVink- t a i blaivininkų pasidarbavi-1 metais darbuotės. 

$693.15 
$83.491 simus: 

Įsveik'n* delegatus Tėvn Mari 
, n u i -n \ Kovas atsisakęs. Jo vieton jonų varde. Gerb. kun. Dr.f Z . . . - . 

Ign. Česaitis, "Draugo" re
daktorius, sveikino dienraščio 

Pastebėjo dar, kad VI. Ja- a) Kad moterims butų tin- tas kun. P. Saurusaitis. Pirm. m a s p a sk0 los vajuje. Tiktai 
kas esąs skolingas už 24 kon- ftfcnį ženkleliai parūpinti su didžiuma balsų Išrinktas kun. vįGname komitete buvo dau-

Blaivytjės Emblema. Priim- F. Virmauskis,' Pagelb. Iz. gi a u s į a blaivininkų. Jie taip-
t&. Centro valdyba tuom pri- 'ftočkienė. Raitininkas J. ^ lT }j0nų pirkime paėmė vir
balo pasirūpinti. I Svirskas. Iždx O.. Sidabrienė, 

b) Pasiųsti rezoliucijas į' Iždo globojai: kun. J . J . Ja-

BlaivrniTi1 as 

stitucijas po 15c, t. y. $3.60. 
Išviso Centras turįs pinigų 
187.09. 

Blaivybės Dirvos redakt. J . 

/ 

EXTRA 
NAUJOS KNYGOS. 

' 'Draugo" varde. 

r . L rt . _ * * , ... T3 T * ,. __ _ .. Aukų rinkimai pas mus ne-
Lietuvos Seimą-Parlamenta, k a i t l s » B. Jakutis; Redakto- . . T . . v . I 

Centro valdyba buvo išrink*-' prašant, kad Lietuvos valdžia **** — kun. Pr . >Juškaitis. * į £ ^ blaMninkaT a a u - i ^ ™ 1 1 8 ^ ^ " ' " ^ Uet^Ana 

si kun. P. Juškaitį. Jįs iš- sulaikytų pardavinėjimą svai- Jam pagelbėt apsiėmė kun. **\ ™J a ^ m n a i Paan" !liškas ir Anglo—LietuviSkn> 
, .. .v , k . . " _ ,* * o T i koio $o0 nauiai statomai pa-' 
daVe iš savo darbavimosi ra- galų, nevelmtų laikyt smuk- * 'r. Juras. ' " " ° ; . . . 'portą. Visų Centro valdybos lės. Tuom pasirūpinti išrink-1 Visi Seimo delegatai, Cam-

Sekė valdybos rinkimai. Į n&v[ų r a p o r t a i vįenbalsiai bu- ta: kun. J. J. Jakaitis ir kun. %M$G M kuopos, tapo už-
prezidiunią pateko šie asme- yQ Jfm£ p Saurusaitis. i l i e s t i į iškilmingą viešą va-
nįs: Jonas jVaitkus pirm., P. g P r i b u v o ^ ^ svec;įų-ku- •>. Kun. Pr. Virmauskis pa- karienę. 
Stoškienė, jo padoj., V. J. n ^ . j c a p i i k a s i r p D a n i u . d u o d a s u r a a n y mą, kad prašyt) XII Seimas užsibaigė. Mal-
Blavackas, rast. I n a g J i e m s s u t e i k i a m a ž e n k . Federacijos pagelbos Blaivy- d a atkal^jo Dv. Vad. kun. P-

sibaigus, tuoj visi delegatai Sutvarkymo įnešimų komi- l a i s u sprendžiamu balsu. \#s platinime. Priimta. Cen- Saurusaitis. Visi pagaliaus 
svetainėn, kame s i j o n įėjo šie asmenįs: kun. J., ;^:nini. ' tro valdybai palikta tą atlik-, ^giedojo Lietuvos ir Blaivi-

6. Kun. Dr. Ign. "Česaitis! Jl,»kų himnus. 
25 kuopa pageidauja (a) įg r įn k t a s pasveikinti Fed 

susirinko 
prasidėjo posėdžiai. Posėd-|J. Jakaitis, I. Rockienė, 
žius pradėję gerb. kun. J. J. Spaudos komisijon išrinkti:' 

l€ra-Jakaiti,. Centr Pum. Malda k u n . D r . I g I 1 e , e a i t i ? ) ^ p . k a d ^ . . D r a u g a s . . p a s i . B l a i v i l l i t l k ų v a r . 
suka lbo gerb. l>v . \ad . kun., J u - k a i t i s i r B J a k ū t i s ; liktų ir ant toliaus Blaivj-bės d e

 U 

Knygas poržiurcti išrinkti: organu. Priimta. ' (b) Kad Tnokni u ž s i b a i r f , a a t r a gesį. P. Saurusaitis, Centro Bašt. 
J. Svirskas priiminėjo atsto* 
vii mandatus ir iššaukė ats
tovus. 

Nuo sekančių kuopų daly
vavo atstovai: 

8 kp. Cambridge, Mass. 
Kun. P. Juškaitis, A. Zavec-
kas, VI. Jakas, B. Jakutis, M. 

r 

Sundauskienė ir A. Bironaitė. 
11 kp. Montello, Mass.: K. 

Kubilius ir Eistavičiutė. 
'49 kp. So. Boston, Mass.: 

kun. K. Urbanavyčius, klier. 
S. Kneižys, K. Žukauskaite ir 
O. Adomaitienė. 

Posėdžių ved&jai' 
Jonas P. Vaitkus, pirm 

V. J. Blavackas, rast. 

kun. K. Urbonavyčius ir kun. Centras kokį nors daiktą leis
tų išlaimėjimui. Priimta. P. Saurusaitis. 

,Nutarta pasiųsti pasveikini 

ja. Traukimas paveikslų. 

UI Sesija: 

Po trumpos valandos, sėsi-
c) Kad nuo kiekvieno na-

nimai: Jo Eminencijai Kardi- rio> b e i kiekvienas narys mo-
nolui, Bostono Arkivyskupui, k ^ t u P° 2 5 centus metinės jos vėl prasitjėjo. 
ir Jo" Excelencijai Vald. Čar- duoklės į Centro iždą. Kuo- 7. Raportai knygų peržin-
neckiui, Lietuvos atstovui. t P° s pačios privalo mokJėtis rijimo komisiios. K?jn. K. 

įTuomi užsibargė pirma se- l l ž orgail4» kontroliuojant C. Urbonavičius vard* komisijos 
sija. j valdybai. Priimta ir nutarta, jšduoda atskaitą ir praneša, 

d) Kad C. pasirūpintų par- kad raštininko su išdininkės 
Jtrauktkįš Lietuvos knygų (Iš skaitlin. link išlaidų nesutin-

II Sesija. 

Peršaukta delegatų vardai. 
Visi laiku pribuvo. 

1. Centro rast. J. Svirskas 

Šv. Zitos Draugijos). Priim- ka. Raštininkas j . Svirskas 
v Iv 

ta. j apsiėmė pataikyti. 

9 kp. Lavv renee, Mass., kun. protokolą, kurs buvo tuoj pri-
F. Virmauskis, O. Komikais, imtas. 
P. Jeskelevičius ir P. Baltuš
koms. 

e) Kad Centro valdyba su . 8. Kun. Fr. Virmauskis pa-
perskaitė praeitojo Seimo'rengtų Blaivybės vajų. Pri-'duoda sumanymą, kad apie 

imta ir užgirta- Gerb. kun, Blaivybe but rašoma ir į k> 

2. Raportai Centro valdy
bos. Dv. Vad. kun. P. Sau-

25 kp. IVorcesterį Mass.:; rusaitis trumpai žodžiu parei-
kun. J. J. Jakaitis, J. Svirs-; škė, jog dvasinis blaivininkų 
kas, P. Stoškienė, Iz. Rockie
nė, V. Rimša, O. Sidabrienė, 
J. Talutis, O. Lodienė, M. 

stovis esąs geras. Pirm. kun. 
J. J. Jakaitis taipgi sakėsi 
kiek išgalėjęs dirbęs blaivy-

P. Saurusaitis ir kuu. J . J. tus .katalikiškus laikraščius, 
Jakaitis apsiėmė apvažiuoti Priimta ir prašoma, kad ga-
lietuvių' kolionijas su prakal
bomis, kur tik kvies. Kuopos 
privalo rengti ir remti tas 
pramogas, 

f) Kad Centro "valdyba par

imti ir sugebanti kuo.iažniau. 
šiai toje temoje rašinėtų 

9. Narių mėnesinė -mokestis 
po ilgų diskusijų pasilieka U 
pati; po 10c. į niėnesį. Ri 

KALĖDŲ DOVANA 
Didžiuma lietuvių turi Lietuvoje gimines arba pa

žįstamus ir norėtų siųsti Kalėdoms dovaną. Kokia 
dovana butų geriausia? -

Siunčiant kokią mažą dovanėlę, tuoj po Kalėdų už
miršta dovaną ir tuos, kurie siuntė. Jeigu nori siųsti 
dovaną, kurią neužmirš per ištisus metus, Siųskito 
Lietuvon "Garsą". 

"Garso" kaina Lietuvon su persiuntimu tik $3.00 
m&tams. 

Kur keli šeimynos nariai priklauso prie Susivie
nijimo, vienas iš jų gali savo organą siųsti Lietu
von; reikia tik primokėt už persiuntįmą $1.50 me
tams. 

Kas užrašys "Garsą" savo giminėms ar pažįsta
miems Lietuvoje iki Naujų Metų, tiems pasiųsime ir 
S. L. R. K. A. kalendorių su Lietuvos prezidento pa
veikslu. Tad skubėkitef 

Pinigus siųskite vardu: 
" G A R S A S " 

222 South Ninth St., ^Brooklya, N. Y. 

rapijos mokyklai, $10 Lietu-1 Ž O D Y N Ė L I S 
vos Blaivininkams ir $5.00 
Kalėdų Fondan sušelpimui Talpina savyje 18,000 žodžių 
našlaičių, pavargėlių šeimy- Knygeles didumas: 5colių ii 
n o m s - gumo, ir 3 colių platumo, taip 

Kadangi praėjusių metų gi turi gražius apdarus, aiškia 
valdyba pasižyniėjo savo ne- spaudą, ant plonos popieroi 
paprastu darbštumu, todėl ir I s p a usdyta . Ant galo knygų 
rinkimuose beveik visi tie pa-' r a n d a s i p M ^ f r ^ k^f 

tys buvo išrinkti ir ateinan-l 
, m • I J „ tapti Amerikos piliečiu. tair> 

tiems metams. Taip valdy-. r r v 

bon pateko šie asmenys: pir- # y™ surašytos visų valstijų 
sostinės-. ^ 

Atydžiai skaitant if moki* 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk-
liškai ištarti angliškai Taigi 
patartina kožnam tą žodynėli 
įsigyti, ir nešiotia su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet j ; nešioji 
kišeniuje. 

Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

trauktų iš Lietuvos Blaivinin- 25 centus nuo kiekvieno na 

PLATELIAI. Valsčiaus ta 
ryboįe 31. X. 22. likosi nutar
ta sekančiais 1923 metais val
sčiaus rybose uždaryti visai 
svaiginančias įstaigas. Pat
virtinimui tarybos nutarimo 
įvyko , valsčiuje slapti baisa 
vimaL 

BLAIVYBE 
Sekant J . (Mį. 

( U ž b a i g a ) 
Dažnai atsitinka, kad žmogus nusi

nuodija alkoholiu ypač dėlto, kad pripra
tina savo persidirbimo proto jausmą ra
minti alkoholiu — tuo ir apsigauna. Nu
siminimo, susirūpinimo jausmai parodo, 
kad mūsų gyvenime kas nors netvarkoje. 
Štai žmogus savo kambary įsitaiso žadi
namąjį iš miego prietaisą, kuris perspė
ja nuo lendančių naktį į kambarį žmog
žudžių. Ką gi reiktų pasakyti apie tą 
šeimininką, kuris, išyirdęs žadinant, prie
taisą sudaužytų, apsiverstų ant kito šo
no ir ramiai sau miegotų? Ar jam, rytą 
atsikėlus, butų malonu žiūrėti ką yra pa
darę naktį plėšikai? Taipat daro žmo
gus, kuris rūpinasi alkoholiu prašalinti 
nusiimnimo jausmus, vietoje nustūmus to 
nusiminimo priežastis. 

Tvirtinimas, kad draugijinis gyveni
mas neturėtų jokio malonumo be alko
holio, yra liūdnas išrodymas dvasios 
skurdo tų luomų, kuriuose viešpatauja 
tas supratimas. Kas nori iššaukti me-
kaniškai linksmumą, tas yra panašus į 
žmogų kuris lempos knatą suktų aukš
tyn, -kad lempa šviesiau degtų, nors jo
je jau nebebūtų žibalo. Panašiai apsi
reiškia dirbtinai iššauktas draugystėje 
linksmumas: jis apsireiškia ne tikru pa

sitenkinimu, bet rėksmu ir nepadoria 
kalba. 

i 

Žinoma, kad gėrimas po truputį su
kelia malonų upą, linksmumą ir sujudi-
nimą. Kaip-gi tuos ženklus surišti su 
galvos smagenų paraližu nuo alkoholio? 

j Tas priešingumas šiaip aiškinamas. Kaip 
iš fiziologijos žinoma, upes ir jausmas 
priguli nuo viso organizmo, psiches, ir 
somatiškio stovio, nuo visokių tam indi-
viduumui malonių ir nemalonių aplinky

bių, gyvenimo vjėtrų- Sveikas organiz
mas nuo tokių aplinkybių jungo yra su
sirūpinęs ir net prislėgtas; jis pats ver
čia ieškoti geresnių aplinkybių, išmintin
gų santykių su savim, su žmonomis ir tt. 
Alkoholis slopina tą geradarį gamtos bal
są, laikinai naikina jautimų priėmimą, 
todėl gėsio ūpas, dvasios ir kūno jė
gos puola, ir žmogus artinasi prie gy
vulio stovio. 

4. NĮėra abejojimo, kad alkoholį te
galima vartoti ta reikšme, kokia vartoja 
opijų, morfiną. 

Štai dviejų fiziologų nuomonės. 
Gaule sako: Ar gali alkoholis suma

žinti nemalonias mums- pašalinio pasau
lio jęgas! Aišku, kad to negali padaryti. 
Gal padidina mUsų pačių j£gų sumą? 
Platus tyrinėjimai parodė, kad ir to ne
gali padaryti, kuomet tos jėgos yra var
tojamos karui su pašaliniu pasauliu. 

[Matyti, aiškiai jis daro mažiau>gabesnius 
tai kovai, o jėgas mažiau veiklesnes. Tai 
ką gi jis moka daryti? Moka jis apgau
ti. Jis bukina inusų jausmus, l^aip tuos, 

A 

i L-

kuriuos turime toj valandoj, taip tuos, 
kurie senai surinkti. Todėl pašalinio 
pasaulio jėgos mums rodosi daug silp
nesnės, negu esti ištiesų. Ir kuomet tas 
antrasai veiksnys nusilpnėja, pačios mu-
s ^ į^£0fi rodosi apsaugotos, o pakįla lai-
mfcs pajautimas, tartum esame pergalėto
jai amžinoje kovoje. O to laimes pajau-

J timo ieško alkoholyje devynios dešimto
sios dalįs visų jį vartojančių žmonių. 

Jie tai vadina vakaro atsigavimu 
prie vyno- stiklelio ar alaus stiklinės, po
ilsiu po visos dienos darbų, užmiršimu 
rupesnių. Tečiaus tas pajautimas yra 
apgaulingas savo pamatuose ir nyksta 
prie lengviausio tikrojo bandymo. Tai 
žino daugumas, nes ištyrė ant savęs, o 
vis dėlto vėl ieško to gerojo jausmo. Tuo 
išaiškinamas tas nepergalimas patrauki
mas, kurį gauna žmonįės, jei vartoja dau/r 
alkoholio gėrimų. Gerai ištirta, kad ta
me patraukime yra baisus pavojus; tam 
nesipriešina net fcaikurie alkoholio gy
nėjai. Kas šiandien užmirš savo rupes
nius tas rytoj bus stipresnis, ir vjėl mė
gins juos užmiršti. I r visuomet kreip
sis į alkoholį, kaipo prietelį, kuris pra
šalina rupesnius lig kol jo smagenįs ne
paliks atripintos kiek, kad savo švenčiau
sias pareigas ir rupesnius matyt neaiš-

jkiai, kaip per rukus ir neturės kito pa
traukimo, kaip tik prie to kvailinamo į-
rankio. O alkoholio gynėjai tuomet šau
kia:, susipraskite, neatsiduokite labaį gir
tybei, jie tik užmiršo, kad susilaikymas 
nuo pirmojo stiklelio yra lengvesnis, ne-

gu nuo kiekvieno kito. Apie tai jie už-- temą. Aukštoji psiches darbo dirva la 
miršo .ne iš blogos valios, bet iš nežino
jimo tikro fiziologinio alkoholio veiksnio, 
kad jis pirmiausiai ištinka stabu ypač tą, 
kas galėtų saugoti mus nuo tolesnio jo 
vartojimo, būtent nepastebimų lengvųjų 
jutimų pažinimą, o taipat ir mūsų padė
jimą pasaulyje. 

Fik'as sako: Tas naikinimas orga
nizmo veikimas, apskritai sakant, butų 
mažai pavojingas visuomenei, jei nebūtų 
sujungtas su ta baisia ypatybe, kad al
koholis iš visų nuodų yra apgaulingiau
sias; prieš jį prūsų rūgštis, strichniuas, 

| aršenikas ir kiti jiems panašus laikomi 
nekaltomis substancijomis.... /Tai yra 
velniška alkoholio ypatybe, kad esamą 
nemaloniausiame padėjime žmogją, kuo
met jis privalo įtempti visą savo ener
giją, gerinti savo padėjimą, kuriam lai
kui: perneša jį į kažkokį apgaulingą ro
jų. Del tos aplinkybės alkoholis palie-
jca dideliu apgaviku, kuris veda nesus
kaitomas šeimynas į kaskart didesnį 
vargą ir ubagystę, nes nelaimingasai, 
jau kartą radęs nuraminimą girtybėje, 
vis dažniau ieško buteliuko, kad sutrum
pinus pertrauką, kurioje atsakomybės 
nujautimas neduoda jam ramumo. 

5. Sažinas, baigdamas savo paskaitą 
"Alkoholis ir nervų sistema," šiaip sa
ko. Medicinos mokslo išvados šiandien 
tikrai ir griežtai rodo, kad alkoholis bū
damas paraližuojamas narkotinis nervų 
sistemos nuodas, įtensivai ir pragaištin
gai veikia į jauno organizmo nervų sis-

biausiai bijo alkoholio. Net žymi stip-
rųjų gėrimų mažuma aiškiai gali kenkti 
normaliam psiches proceso bėgiui. Do 
ros jausmas, valia, protas daug piktr 
kenčia ir nuo tokių alkoholio dožų, ku
rias kasdieninis gyvenimas vadina ma-
žutjėmis ir, senu ir baisiu paairikiiuu. 
"dijetos" dozomis. Ilgai kartas nuo 
karto jo vartojant, silpnėja aukštosior 
dvasios skritįs — etikos, valios, pi o 
— labiausiai, kuomet esti energijos evo 
liucijoje. Jeigu šiandieną visuose*** 
je plačiai prasiplatina nervingumai, p 
siinizmals, silpnas būdas, ankstybas nu 
siminimas ir egoizmas, pridera nuo r; 

sokeriopo socmlinių---ekonominių veiks 
mų, tai ankstybas alkoholio gėrimų var 
toj imas, nekalbant Jau apie girtybę, tu 
ri labai didelę etiologijos rolę. Begali 
nė atsitikimų eilė eu lengvais, vos pas 
tebimais paviršutiniškai žiūrint aukšto

jo psįchinio veikimo pagedimais, suH 
niais neturi aiškaus etiologijos išaiškini
mo todėl, kad ligšiol maža priduodama 
reikšmes tam nuodui — alkoholiui. Mok
slo išvados griežtai verčia pripažinti, 
kad pilnas susiturėjimas nuo svaigina-
myjii gėrimų yra viena iš svarbiausių 
aplinkybių normalio nervų psiriiinio vei
kimo biėgio. Del prigimto tikro plėto-
jimos valios, doros ir proto gabumų ku-
dikybes ir jaunystės amžiuje griežtai ir 
būtinai reikia prašalinti stiprųjų gėri
mų vartojimą, nežiūrint jų kokybfes ir 
kiekybės. 

• \ 
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DaSūCSS 

i Dr. M. Stupuicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO. ELLLNOI8 
Telefonas Yards 5082 

Valandos — 8 lkl 11 1$ rytoj 
po pietų 6 lkl 8 vak. Nsdėllomla 
ofisas uždarytas. 

- ^ . 8 

. . . .-\ 

PRANEŠIMAS. 
Orisas Dr. G. M. Glaser pe. 

raina 1 rankas Dr. Chaa Segsi. 
i snto Ir partnerio. Visi seniejs 
pažystami Ir draugai aplalkya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. ]f. Olasar. 

8148- 80. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

lkl « po pietų, nuo S iki 7 rak. 
Ned. nuo l t iki T po platų. 

Telefonas Yards MT 

STATYS GERAI ĮRENGTĄ 
MOKYKLĄ.. 

r nn 1 vnxlri 
3 
3 

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

* Tel. Canal 2118 
» Ofiso ral.: 10 ryto iki 12 po plet 

5 iki 7 ral vakaro. 
Rea. Tai.: 2 Iki 4 po pietų. 

• 4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

• Visad pasirodo. 
Worcester, Mass. — Mūsų 

parapija yra pasižymėjusi sa
vo nepaprastu darbštumu. 
Vienas darbas baigtas — ki 
tas pradedamas. Reikia at 
minti, kad visose mūsų kolo
nijose yra dvejopa darbuotė, 
būtent — Lietuvos reikalai 
ir vietiniai mūsų pačių reika
lai. Ir Worcesteriečiai abie-

loje, bus iokitt būdu sutvar- j patsai klebonas kun. P. Juš-
kyta, kad kristų į kambarį kaitis, su iškilmingomis Šv. 
tiktai vienu šonu iš kairės, Mišiomis. Pamokslą pasakė j l m ž J s t a m u " Juoz. Levin&kas 

= 

rininkas — j . Zokaitie, bude- o ypač mažieji Vyčiai (79 
lis — J. Narakas, kalėjimo kp.)."Turėjo susirinkimą grue 

yt* 

sargas — B. Lenartas. Reziiso-
rė buvo M. Gudaitė. 

Veikalėly "Laižybos" roles 
turėjo: Švanis — J. Juozaitis, 
jo moteris — V. Deveikiutė, 
jų duktė — E. Gttdaitė, du ne-

ant stalo, teikdama mokiniams AVorcesterio klebonas kun. J. 
užtektinai savo spindulių, bet Į Jakaitis. Vakare Mišparus | J< Gudas, 
neliesdama jų akių, Kambarių laikė ir pamokslą pasakė 
vėdinimas kartu suderintas su kun. P. Kaseiukas. Šeštadienyj 
krosnies apšildymu. Tokiu bu- ryte pamokslą pasakė kun. 
du teikiamas nuolatai tyras P. Juras ir vakare Mišparus 
eras, kartu užlaikydamas žie laikė ir pamokslą pasakė kun. 
mos metu šilumą kambariuo-1 J. Navickas. Paskutinę diena 
se. Patsai apšildymas bus va- ! iškilmes užbaigė su Mišparars 
dinamas ne tiesioginis, teikia- ir su pamokslu Bostono kie
mas tam tikromis išvestomis bonas kun. K. Urbanavičius. 

ii* Jonas Levinsnas, daktaras 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHlRfmoajI 

4442 80. Western Avenac 
Teltf. Lafayette 4144 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
ntals tiktai po pietų t lkl 5 vai. 

'J 

i 

DR. MAURICE KANN 
GYDYTOJAS IR CH1RCRGA8 

4931 6% Ashland Ava. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėllomis: nuo 19 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

_ 

Resid. tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 8698 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
8pectallstas Moteriškų. Vyrišky 
Valkų Ir visų chroniško. Ugi . 

Ofisas: 3335 S. Halsted S t. 
Vai.: 18—11 ryto; 8—8 po 
plet T—8vak. Ned. 1 0 — 1 1 d. 
Ras. 11S9 Independenos Blvd. 

Chicago 

kaip elektros šviesa, moki- sine pagelba dar buvo atsi 
niams suolai ir 1.1, bus atatin lankę Brocktono klebonas 
kami bendram mokyklos įtai- kun. J. Hvagždys ir Lawren-
»J%wri. ,r | H j j be 'o klebonas kun. P. Vi r 

Tur vilti. mauskas. Parafcijonas. 

i DR. S. NAIKELIS 
i L I E T U V I S 
| GYDYTOJAS t* CHIRURGAS 

Telefonas: Yards 2544 
8258 South Halsted Street . . 

Ant i lKaus Uulver. State Bank 1 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f.—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedaliomis nuo 10—8 
Ooflsas Ir gyvenimo vieta: 

* • * * * * * - — * . , — - - 1.1 -

Te» Blvd. 7943 ( 

Dr. C. Z. VezeSis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENCE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredornis nuo 4 lkl 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oft-a po oum. 

9241 — 48 So. Halsted Street 
Naujame Jaclaos Ręst. 2 labų. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. H. 

0-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Falrfas 5574 

i 

<>C<X>C<>0<X>OCOO<XXXXXX>CC<XX>C' 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

< i a i t t fci 1 — 

Įrengimas. 
.Pati mokykla bus namai tri

jų augštų su rusimi. Apačio
je, rūsyje be kitų reikalingų 
kambarių bus įtaisyti atskiri' 
žaidimo kambariai bernai
čiams ir mergaitėms. Kamba
rių klasėms bus viso 12; prie 
kiekvienos klasės — kambarin 
drapanoms. Lygiai kiekviena
me augšte bus kambaris ski-

j ii amas mokytojoms. Toki na-
* I 

• i * J i • a. * • y s*r\ 

Šitokių namų įtaisymas, be 
minėtos didelės sumos pini
gų, reikalauja milžiniško <lar-
lx>, kuris visu savo sunkumu 
tenka pačiam vedėjui. Gerai 
atmindami mūsų bažnyčios pa 
statymą ir visą vargą su tuo-
mi pastatymu surištą, mes 
Worcesteriečiai reiškiame vil
ties, kad mūsų brangus šeimi 
ninkas ištesės ir dabar, kaip 
jisai kad ištesėjo statydamas 
mttsų gražią, kiekvieno praei 
vio akį viliojančia, bažnyčią. 

WoTcesterietia. 

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS. 

Vieną, vakarą jau J vykdė, kitą 
rengia. 

Cicero, 111. — Gruodžio 17 
d. Šv. Antano par. svet. L. 
Vyčių 14 kp. surengė gražu 
vakarų vaidino veikalą "Šv. 

vaidino. Kad ir buvo kokių 
trukumų, bet tai menki. 

Žmonių į vakarų atsilankė 
nemažai. 

juose atvejuose esti pirmoje^triubomis. Kitos- reikmenys,! Be minėtų kunigų su dva-
eilėje. Įvairios iš Worcester 
korespondencijos ir atskaitos 
MI aukotojų varcjąis mūsų 
laikraščiuose geriausia patik
rina mūsų darbuotę. Čia ne
manau girtis, kad mes Wor-
cesteriečiai "baisiai" dirba-
riie. Visas darbuotės tvarky
mas ir bėgis priklauso namų 
seimininkui, vieliniam klebo
nui kun. J. Jakaičiui. Mes 
galime pasididžiuoti tiktai 
Viena gera ypatybe — mes 
dirbti netingime. Tai čia ir 
visa mūsų sėkmingos darbuo
tės paslaptis. 

Pradeda vėl didelį darbą. 

Tarp mūsų paprasto gyve
nimo darbų šį rudenį pradėjo
me vėL didelį ir sunkų darbų, 
būtent — pradėjome statyti 
liauju parapijos mokyklą. 
JOHOS pastatymai su visu į-
rengimu kainuos į $150,000. 
Šita visa suma reikia sukelti 
i< vietinių lietuvių kataliku. 
Suma begalinė, bet mes jau 
pratę panašų darbų dirbti ir 
esame užtektinai susipratę, 
kad mokėtume reikalo svarbą 
į\ ertinti. Mokykla statoma 
ant Waverlv st., kame seniau 
buvo bažnyčia su klebonija. 
S e n a s i s b a ž n y č i o s , b u v u s i o s 

vasarinės mokyklos, namas 
nugriautas. Senoji klebonija, 
esami dabar L. Vyčh} namai, 
bus perdirbti, padidinti, kad 
galėtų apsigyventi ibent 15 se
serį} mokytojų. Šalia minėtų 
namų buvo nupirktas dar vie
nas lotas, vertės $6,700, ka
me bus įtaisytas kiemas mo
kiniams liuosu metu laikų pra
leisti. 

L. Vyčių 14 kp* rengia pa
silinksminimą, Naujų Metų 
sulauktuves gruodžio 31 d. 
$v. Antano par. svet. Bus ir 
programa. Prie puikios orkes-
tros, žaidimų, linksmai išly-
dėsime Senuosius Metus ir 
pasitiksime Naujuosius. J. 

DETROIT ŽINIOS, 

dlio 15 d. Sv. Jurgio par/svet 
Itaporta S"š basaro išdavė mū
sų dvas. vad. kun. ČiŽauskus. 
Pelno padarėm $500. tfe vie
nų ibet kelias draugijas pn>-
lenkėm. 

Valio! mažieji Vyčiai. 
Baugiau pasidarbuokime pa 

rapijos naudai. Julytė. 

G H I C A G 0 J E. 
BAŽNYTINIS KONCERTAS. 

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

Už 50—Litu $ 5.50 

# • • . . . 

100—" 
200—" 
3 0 0 - " 
400—" 
500— " 
600— " 
70O— " 
800—M 

900—" 
1,000—" $104.45 

CENTRAL MANUFAGTOR N6 
DISTRJGT U H 

1112 W. 85th Str. CHICAGO. 
Turtas vlr§ $7.000.000.08 

•' • ' 

> > 

> > 

$11.00 
$21.75 
$32.50 
$42.85 
$53.50 
$63.45 
$73.75 
$83.85 
$94.30 

še 

Akvilinos, sunkinės mirtis" Įb u < l u P r i d u o d a d.ugiaa» ener-
ir veikalėlį "Laižytos". A- &** d a r b u o f i s Parapijos la-
lm veikalu gana vykusiai at-/ 

Bazaras. — Vakarienė. — 
Jaimamediai Vyčiai. 

Detroit, Mieli. — Šv. Jurgio i pasilikti. Bet visgi ne maža.: 

parap. bazaras labai puikiai' burj's ir atsilankė, 
pavyko. Žmonės skaitlingai! Programa prasidėjo lygiai 
lankėsi j bazarų ir kiekvienas 7:30 vai. vak. Atidarė gerk 
atsilankydamas neateidavo tuš kun. kleb. A. Briška, su trum-
čiomis, ale atnešdavo kokių pa prakalbėle. 
nors aukų parapijai. Tas yra j Pirmiausiai Sv. Agnietės 
labai pagirtinas dalykas irj luįšrus choras užgiedojo "Su-
gei-as pavyzdis kitiems; ki-;žadink jausmus", 
tus paskatina prie to ir tokiu! Toliaus sekė varganų solo, 

Dalyvavo ramtos lietuvių rr ^ (bai tyku. Jo giedoumas vi-^vetuntaučių jėgos. . , . ,. ,. . 
, šiems tiesiog j širdis vis gilyn 

Brighton Park. — Gruodžio ir gilyn smigo. 
17 d. įvyko^ Nekalto Pras. P.! Toliau dar buvo solo labai 
Šv. parapijos bažnytinis kon-" g a rsaus ir tarp svetimtaučių, 
certas. Žmonelių ne tiek daug v i s u r ž i n o m o baritono p. Mario 
atsilankė kaip kad manėme, Carboni. Jausmingai atgiedojo 
gal but kad labai saitas oras: ^Salve Regina", ir "Evening 
privertė daugumų namuose | S t a r " , iš operos Tallnllauser,^ 

Mario Carboni yra lyginamas 

DAUG ŽMONIŲ DALYVA 
VO ATLAIDUOSE. 

. i 
Vakaro vedėja buvo p. K. 

Kačkifcnė. 
Veikale %4Sv. Akvilinos, kan 

Oambridge, Mass. — Pas mųs kinės miit is" roles turėjo: Ak 
nuo 8-10 dienų gruodžio buvo,viki — M. Vilkauskaitė, Ak-
40 vai. ftv. Sakramento atlai -vi l ina — M. Skiriutė, Euze-
dai. Oras buvo gražus, tai ir! biją — V. Deveikiutė, Men-
žmonių per visas tris dienas i seneija ** V. Vilkauskaitė, 
buvo labai da»g. Tiktai pri- Emerencija — A. Ignotaitė, 
ėmusių Švenčiausių buvo a-;Teklytė — S. Žilvitaitė, Eu-
pie vienų tūkstantį. Penkta-! tropija — A. Lėveckaitė, an 

bui, kaip komitetui taip ir 
geiib. mūsų klebonui kun. J. 

i 

Bizauskui kuris jau ir taip 
perdaug darbuojasi. 

Po bazaro buvo vakarienė 
darbininkams pagerbti. Var 
dan parapijos mūsų klebonas 
padėkojo visiems kurie dar
bavosi- laike bazaro. Buvo 
skaityta atskaita. Gryno pelno 
liko $2,839.7D. Valio! 

U i gyvuoja Sv. J n r g i o p a - | B a ; w o o d , u i # L a j b a i puikiai at-
i apija, jos klebonas ir dųrbuo- j j ^ 0 

prie Caruso. Jis yra dalyvavęs 
daugely jperų visokiose Eu
ropos šalyse ir Amerikoj. Jo 
jo stiprus ir labai malonus 
balsas visus žavėjo. Dabar jis 
pasižymi kaipo muzikos moky 
tojas ir balso lavintojas. 

Po to choras dar užgiedojo 
''Pilgrims ^Chorus" iš .Tann-

varg. St. Žyliaus . Puikiai ir.bauser ir "Liauda Sion", ia-
artistiškai užgrojo "Dreludi-i bai puikiai ir žavėjančiai, ir 
j a " (Ke'rn) ir "Intermezzo su tuo programa užsibaigė. 
(Rogers). i Mums yra didelė garbė tu-

Solo a Ave Maria" puikiai I rėti tokį puikifchorų Briglilon" 
atgiedojo mūsų lakštingalė ***** & didžiuojamės savo ai'-
p, J. Širvaite. A p a č i ų "Avc tisbus. Reikia pažymėti, kad 
Maria" atgiedojo kvintetas, dalyvavusieji programoj C. 
susidedantis iž: pp. J. Širvai Banvood, W. Roeder ir Mario 
t»s, V. Daukšos, St. Žyliaus, Carboni yra svetimtaučiai, 
A. Jokūbaičio ir F. žyliaus, aet su mielu nom prisidėjo 
vargonais akompanuojant p. 
Eug. Jovaišaitei ir smuiką A. 

tojai. Toliau / ant smuikos p. C. 
Mūsų vaikučiai darbuojasi Banvood puikiai pagrojo 

kiek galėdami ir kiek aplinky-j "La Serenada"ir Berceuse iš 
dienyj lyte iškilmes atidarė gėlas — A. Rubliauskaitė, ka-bės leidžia. Dirba visi išvien,' "Jeeelyn". J i s rodos su visa 

<. •• ••* • . .. . ,_._.• .— ! — i - ' * -~~1~'~"~J" ; r?l ,savo siela yra atsidavęs tai 

prie koncerto surengto S v. 
Agnietės choro. Valio, jiems! 

Labai malonų butų kad ilgai 
nelaukus vėl mūsų kolonijoje 
butų surengtas muzikaliskas 
vakarėlis, nes pasirodo kad 
Brightoniečiai labai myli mu
zikų ir lietuviškus vakarėlius. 

Muzikos mylėtoja. 
£«si: I 

Pasilinksmins Jūsų Namus 

i mai galės talpinti suvirs 600 m m _ 
Tclffoua-s Pullmaa HiSS 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nuo 9 ryto 11(1 2 po pietų 

Telefonas Kepublio 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

giaur: vak: kampas 55 Ir 
Ashland Avenue 

Vak Kuo 4 lkl 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kaa 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap-
ulsaokes tttirti abu gydymo būdu. Na 
prapathia pra&alin ligos priežastį, o-
peraclja prašalina Ilgos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija 4r trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė « - b u s g l ' l p e l i n e s l e n t o s . , V i s a s 
, a i , 7 t , ^ r . . t n ° m kmrt 1Ut0ni* U<*U- kiunlmrių i ruošimas yra šutai-
neišcydytss. } * -
< N / v / v v >^y i^^^ :^^^ pidyg naujausių reika-

ltemkite tuos kurie~garsina- lavinui. ftviesa.i vienas reika-
&i ^Drauge" 'lingiausių vai^nenų mokyk 

I mokinių. 
Namai statomi iš plytų. Na

mo siena iš gatvės pusės bus j 
skirtingų plytų, angliškai va
dinamų "tapestry brieks" — 
tai yra ypatingos įvairių var
sų plytos, teikiančios margo 
kilimo įspūdį. Viršutinėje sie-; 

nos dalyje, ant akmens bus 
iškaltas Lietuvos Vytis že-
miau su parašu: <4Šv. Kaži-1 
miero Lietuvių Mokykla". 

Namo viduje, kiekviename 
klasės kambaryje, pasieniais 

Geras Plionograt'as atstoja visokius muzikališkus instrumentus, groja garsiau-

siu dainorių įdainuotas arijas, ypatingai BRUNSWICK mašina gix>ja geriaus ir als-

kiTus visokius rekordus, todėl, kad šitos mašinos išdirbtos su naujausiais techniš

kais pagerinimais. Vienatinė lietuviška įstaiga, kuri tuii BRU^SWICK Phonogra-

fus pardavmui ir tai didžiausiame pasirinkime geriausias mašinas. Taipgi visokiose 

i .:kov«lus.< ' . 

Mano krautuvė uiptklyta visokiom* pi-ekėmis, tinkamoms Kalėdų dovanoms, 

čia viską pirksite pigiaus ir geriaus negu kur pas žydelį; patarnavimas greitais ir 
j . 

mandagus. Krautuvė vakarais atdara iki K) vai, vakdre. 

Kviečiu visus, Phonografus ir Pianus i arduodu lengvoms mėnesinėms išmokė-

jimo dalimis. ] ^ " F • 
* ' 

P. S. Į kitus miestus, savo krautuvės KATALOGĄ siunčiudovanai. 

JUOZAS F. BUDRI K 
3343 So. Halsted St. Chicago. 

smuikai. Labai" jausmingai . 
grojo, žavėtė Užžavėdamas vi
sų publikų. 

P-lės J. Širvaitė ir & Juške
vičiūtė pagiedojo duetų <4Da 
Pacem". Puikiai ir patenki
nančiai atliko, parodydamos 
savo talentus, ir kad jų mok
slas ir rūpesčiai pasiekti aukš
tesnius laipsnius muzikoje nei
na veltui. ; , 

Vargonų solo "Jocato" i r ] 
^iPastorale", pagrojo p. V. I 
Daukša, Šv. Kryžiaus parap. j 
vargoninkas. Jis labai pui
kiai savo dalį programos at
liko. Labai malonu matyt p. 
Daukšų einant į pagelbų mūsų ^ 
Šv. Agnietės chorui. 

Solo "Avė Maria" labai 
jausmingai užgiedojo gabus ar 

Tel. Lafayette 4323 

P I U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogoriausia. * 

M. YUŠKA 
S22S W. »S-th Street 

i Telefonas Yards 1138 

, STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR! 
Balsamuotojas 
Turiy automo

bilius visokiems! 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 
3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

tistas įbaritonas Roedor. Jam 
giedant bažnyčioj pasidarė la- ^ 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai visiems reikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 11 PLI 
Tel. Csnal 6548 Tel. Osnal 61t f | 

jas Į 

= = / 

g Brightoo Parko Lietuviams žinotina f 
S 
g "DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra 

Eidami pas Jon^i Klimų siųsti į Lietuvų pinigų, 
pirkti namų ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne- įjį 
pamirškite susipirkti knygų. Mat pas Jonų Klimų yra <$ 
"Draugo" knygyno skyrius. Galite gauti knygų di- « 
džiausiame pasirinkime. Taipgi norintieji užsisakyti 
ar nusipirkti dienraštį "Draugų" ar *'Laivų", kreip-
kities: 

JONAS KLIMAS 
4414 South California Avenue Chicago, Illinois. 

i ajLaaaajiMjaASLlJtJiAPjjjM 9JLŪ&2M*MX 

* — — * F —— 
= = z = 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

CbJcago, Dl. 

O M M . 

— U ^ 

Dr. L E. MAKARAS 
UcfuvFs <;ydjtoJas Ur Chirargas 

10000 S. HichMcan Avenue 
Tclef. Pullman 842 Ir U/b 
KLKKTHA GYVYMAS ^ ^ 
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GRAŽIAUSIAS VAKARAS 
Parengtas 

AUŠROS VARTŲ PARAP SVET. 2323 West 23-rd Place 
Bus suvaidinta labai gražios komedijos 

• 99 

Kataliku Spaudos Dr-jos 14 kuopos 
PANEDELIJ GRUODŽIO 25d. KALĖDOSE 

*». 
D U S >=U\ t U l U J J l l U I č l U i U ^ i t l ^ l U . ^ n.l/llJCT.UJVia .̂  ,mZ4lHįĘĘyĘpįįgr " i N ^ 

"Nuo Ausiea lig Ausies" ir "Daina be galo" 
Įžanga suaugusiems' 50c. 35c. ir Vaikams 15c. 

Šis vakaras bus vienas iš gražiausiu, komedijos taip juokingos kad visi turės juoktis kad v. 
nenorės. t 

Šiame veikale dalyvauja visiems žinomas daininkas K. SABONIS ir kiti įžymus lošėjiai. Kal
tos KUN". B. BUMŠAS, dainuos Moterų Sąjungos 55408 kp. choras. Dalyvaus pp. Sabonių gabia u-

mokiniai. 4GHUHKR&** 
Visus širdingai kviečia KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJOS 14 KP. 

CHICAGOJĘ 
ADMINISTRACIJOS 

PRANEŠIMAS. 

Rytoj "Draugo" Ofisas at
daras tiktai iki 12 vai. 

KALĖDOS DIEVO APVAI
ZDOS PARAP. 

i 

Bridgeport. — Nuo "Seserų 
Vakarienės" įvykusios mūsų 

Kalėdos visu laukiamos, bet' kol<**W> l a P k r - 2 8 J- - V™ 
mūsų ypatingai. Pirmų Kalė
dų diena, 5 vai. ryto, per taip 
vadinamas "Piemenėlių mi
šias", Lietuvos Operos artis
tai giedos. Basso, tenoras ir 
Mimikas solo, vargonai, elio-
ras, gausiai nušviesta bainy-

tietės ir bridgeportiečiai! 
Neabejoja kad kitų koloni

jų žmonės skaitydami praneši
mus apie mūsų kolonijos dar 

' buote Seserims Kazimierio-
tėms, panorės pasekti mūsiš
kių gražų pavyzdį. Kurr kolo
nija po Bridgeporto išsijudins 

Gražiu darbaji paskui vienas savo darbu ir prisidės, prie pa-
kitą plaukia. * statymo Seserims koplyčios? 

O mušu bridgeportietėą, 

STEBĖTINOS TOS BRIDGE 
PORTIETES. 

porą nenuoramų atsilankusių Tokios misijos, tai retos. Nė 
į bažnyčių, kurie nė patys mi- vienas nepraleiskime jų nelan-
sijomis naudojasi, ir dar ki-, k ę įr nepasinaudoję jomis. 
tus piktina. ^Tokiems labiau
sia ir reikalinga misijos. La> 
rimtai ir pasiklauso gerb. mi-
sijonierių pamokslų. 

Mokinys. 

mūsų 
gražios širdies moterys, neabe
joju, kad turės linksmas Šven
tes, nes jos savo prakilniu liko tarpe žmonių kažkokia , , •«'•/ '« 

. v. \ . . • darbu parodė, kad pas jas vra 
ypatingai graži <lvasia ir u-' ., .. ,,~ t . _, . . , , , ' 

r? i * - ! . upi •* t l k r °J 1 ChristmasSpint",— 
pas. O gal tai bus "Gins i 
mas Spirit!.." Bet kas ten ne
būtų, žinau tik vienų dalyką 
ir tai labai džiuginantį, o tai, 
kad mūsų bridgeportiečiai 

lt 
A. f A. 

Rytoj, gruodžio 24 d. 

: 

.,. i j " tiesiog pamvlo mūsų Sesutes, 
cia, gyvose gelese paskendęs ° *^ * * 
altorius, visa attinka iškil- J i e n e t i k l a u k i a W m u s * Pa" 
n4ū.gai Kristaus gimimo die- ™™on P"™""*. * * n"0'"1 

• i r . 4 • „ .i . nipinasi kaip palengvinus Se
nai. \ įsa tai aeiu nenmlsta- r K ™ e 

K i i i šerinis jų gvvenima. kaip pa roam rūpesniui gerb. kim. kle- J * OJ t> r t~ 
l x m o # j dėjus joms pastatyti koplyčią. a„ir«ir+,,̂ A-, ir i i r «Jau mušu žmonės tariasi, ka Sukaktuves. — kaliniu die- , " 

i i , , ' , jie įtaisys busimajai koplvčiai 
na, mūsų gerb. kim. klebono • ' ._- i ^ .J . . 
kun. Ign. Albavičiaus 10 me-

\ E VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO! 

Pardavlifinl beveik naujas mūrinis 
O n o r i n t b ū t i t i k r a i l a i i m U g U , j namas 2-jy pagyvenimu 5—6 kam-

. . . . . . v . . . •,. , bariai, elektra, maudinės, aukštas ee-
TVlkia b u t l ž m o n i j a i n a u d i n g u , j mentuotas skiepas, skalbynės. gani-

Aida. 

DVASIAI PENAS. 

I *re del 2jg masinių, pečių apšildomai, 
rando* $102.00 ant mėnesii, prekė 

i iktai $9,500.00 priimsiu lota. arba 
i automobiliu kaipo dali įmokėjimo. 

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

. 

tų k imi g ys t ė s sukaktu v ės .Kas 
nėra įvertinęs kun. klebono 
pasišventimo per metus jo ku-
nigystės pareigų Dievo Apv. 
parap. ir aplamai Cihcagoje? 
Jo asmuo visų gerbiamas, jo 
gailestingumas r i neturi , 
jo durys visiems atdaros, jo 
pastogė svetinga.. 

fTų pat dieną, 5 vai. vak. 
mokyklos vaikai pagerbdami 
savo kleboną, rengia puikų va 
karą, su programa. Mes jo 
parapijonys neatsitikime. Ne 
tik maldausime savo klebonui 
sveikatos, Dievo palaimos, bet 
ir pasveikinti, savo širdingiau 
sius linkėjimus mokėsime iš
reikšti. Apv. 

jau iškalno skirstosi viens 
langą, kits vargonus, trečias 
stovyje ir tt. 

'Adomo'' vakarienė. 

Dabar čionai šv. Misijos-. 

West Side. * - AVestsaidie __ ^__ 
eiams jau žinoma, kad Auš- * DIDELIS BARGENASr 
ros Vartų bažnyčioje dabar y- pardavimui procerio biznis ir na
rą misijos, nesenai iš Lietuvos,m a s laba i •••** Prle s t o ro n» n 

.. + ., i .. • A- ^r * i pagyvenimui kambariai su elektros atvykusių tėvų Marijonų An- L . . . . , . , * I Šviesa; užpakalyje yra vieno pagy-
d z i u l i o i r C i k o t o l a i k o m o s . I k i Ivenimo namelis su 4 kambariais; pro 
gruodžio 19 d. misijos buvo l p e r t c , r biznis nar«iduos UŽ $3,500, 

galima pirkti ant lengvų ISlygų. Atsi
lankykite greitai diena ar vakarais 
pas 

JOSEPH JUSHKEWITZ, 
4081 Archer Avcmie 
įPrlc < 'alifoftnfa Axv< 

M. ANDRUŠpSVIČIENĖ 
(Po tėvais jPauiaučiutė) 

Mirė gruodžio 19, 1922, 
amžiaus 32 metų. Ame-
rike išgyveno 12 metų. 
Paliko nuliūdime vyra 
James Andruškevičių, 
broli Joną seserį Kotri-
na pusseseres Apolonija 
ir Kotrina. Motiną 3 bro
lius 2 seseris Lietuvoj. 

Laidotuvės įvyks- pėt-
nydioj, gruodžio 22, 1922 
8 vai. ryte iš namų 9321 
South University Avenue 
į Šv. Juozapo bažnyčią, 
So. Chicago. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus- gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Nuliūdę 
Giminės. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

• 
- 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 mokyklo. 
ir Amerike 10 metųv Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa 
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L FABIONAS CO. 

laikomos moterimis; 
dienos — vyrams. 

nuo tos 

PIENAS GALI PABRANGTI 

U l t U l l . i l I l I • ' • I H I I I t M l M I l l M I l H I I I I I I I I I I 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIU8 

2314 W. as-rd PI. Cblc**o, nij 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

f giausia. Reikale meldžiu atHi&au-
Skti. o mano darbą busite užga-~ 
rnėdintl . Tel. Canal 1271—219D? 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiniiiiiiiiiiin 

Valentine Dressmaking ČoUege 
2407 W. »fadison Street 
Telefonas Sccley 1«43. 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodama dykai 
Mplomai, Mokslas lengvais at-j 
lokėjimais. Klesos dienomis Ir! 

[vakarais. Reikalaukit knygeles 
Biznio ir Naminiai kursai Skryb*-
• ių Taisyme. Norint informacijų! 

grąžykite ar telefonuokite. 
g SARA PATEK, pirm. 

K J. P. WAITCHES ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: 11. 511-127 If. Dearboro 
Street Tel. Dearborn 60M 
Vakarais: 1073A 8. Wabasta A T C 
Roseland Tel Pu 1)man 6ST7 Į 

^!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin 
Res. Tei. Cicero 36M 

Ofiso Tel. Cicero 4t 

Į Ofi. J. SHINGLMAN j 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 11 8tr S 
X «nt vlrfiaim valstynv^ioft 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiE 

(Ihicafjo.I//. 

PARSIDUODA gramnfonns su re-
kordais, gražiai groja turi didelj 
baisa, namu darbo — didelis. Par
siduoda iŠ priežasties važiavimo Lie
tuvon. 

KAZIMIERAS PAJUODIS 
2005 S. Strinc Str. chicago. 

Šv. Misijų neapkainuojama 
Jau '•Draugo" skaitytojai nauda turbūt kiekvie-

žino kad bridgeportieeiai na m lietuviui katalikui supran 
"fundijo" Vienuolynui va- tania. Užta-d ateikite į jas, 
kariene lapkr. 28, l>et štai p. geri), misijonierįų iškalbingų 
Adomas Zobiela ^ako: '*Gerai, pamokslų pasiklausysite, išmo 
as prisidėjau prie lapkr. 28 d. ksite ką nors naudingo ir sa 
vakarienės, bet aš noriu, kad vo sielai Dievo malonių pelny- ! REIKALINGA 
ir mano moteries vardas skani site. l^ai neatsilieka ir visokie j Mergina ar moter>Ts prie na-
bėtų, kad ir ji Seseris vaisina, paklydėliai, socialistai, laisva- mų darbo. Atsišaukite pas: 
"AUright", sako p. Juozapa maniai, biblijos tyrinėtojai. Fotografą STANKŪNĄ, I 
Zobelienė, "duok šo pinigų, geriau pasakius suvedžiotojai, 3315 So. Halsted St. • 
tai aš iškelsiu Seserims Ku- Visiems tos misijos naudingos. * Yards 154̂ 1 
ėuis — "Adomo vakariene";; J e l > g u klun k a s n e s u p r a n t a . — • , , ... • — 

ma, ar neaišku, parašykite = lllllltBitriillfffflilflllIllllltlliHlllillllllllflllllllllllllllllilllllltllllllllllllllllllHl*H">*^ 

Telefonas Boulevard 41S9 

A. Nasalskisjj 
Graborius i! 

Patarnauju lai-< i 
dotuvėse vea-# 
tuvėM krikS 
tynose ir kituo 
M reikaluos^ 
Katnna prieina
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 
^^^%-g^/a^s^a^.i^a^fta^a^a^a^rf 

809 W. Sotli St. Chicago. 
Tel. Blvd. 0811 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . l'.sani Registruoti Notarai I.irt n vos 
Atstovybėje 

n "ei. Randolpb 475S 
A A. S L A K 1 S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Salle Street 

Room 1303 
[Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 

Namų Tel. Hyde Park 3396 

i . 
o nei 

sako 

mes neatsi liksime 
p. Domieelė Žiogienė; k k r t t e i m ą i r įm e skite į dėžutę | 
na, kad ne", pritaria k u r i ^ p r i o d u r i l l į e i j l a n t j | 

Kalbama, kad ateinantį niė-
nesį Chicagoje pienas gali žy
miai pabrangti Sako. kad 
gali but 17e. kvortai. 

I 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

PRANEŠIMAS. 

d ' 

"žinoma 
jai p. Veronika Žiogienė (tai b a ž n y ^ i g > B l l s atsakyta į klau- jf 
matote, motina ir marti). 
" Jau kad moterų vakarienė 

Nors tik dieną kitą vyrams 
dar tebuvo misijos, bet jau te I 

: E S A L I C I T A C I J A ! 
Subatoj Gruodžio 23, 1922. 

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

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

K am bari s 530 
Telefonas: Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4681 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmf symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Soeciallstas 

1861 So. Ashland Ave.. faunp. 
18-tos gatvės 

Ant 2 lubų, kamb. 14. 15. 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčioa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Tel. Danai 337. Vak Canal 311? 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurg-as 
1631 South Rabtfed Street 

Valandos: 1« iki 11 ryt«; i ikt I 
po pletu- « «lr» t raktui 

i I S I M U T O N S I L U S y 

tai moteru , ,
J ^sako abi pp. 

Žiogienės. "O ką jųs manote'*, 

simą, jei jis rimtas ir vertas a 
atsakymo. 

i 

'Draugo" Kalendorius' 1923 
m. visiems "Draugo" skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Draugą" tiesiog nuo R 
agentų, reikalaukite jo nuo jų, M 
nes jiems visiems jau pasius- pj 
tas. Kalendorius nuolatiniams | 
skaitytojams turi buti duoda-* 
mas dovanai. 

Kas užsirašys' "Drangą", 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. 

klausia p. Barbora Naugže-. . 4i . v . .. , ,. , ko paste)>ėti nerimto gaivalo, g nuene, **jei ius jau tiek dirbau J • 
tai galiu ir dar aš prisidėti 
prie iškėlimo Seserims Kučm 
ir Kalėdų vakarienių." — 
"Gerai" sušuko visos, "eiki
me užorderiuoti įvairių valgių 
ir užkimę vežinos jais Vie* 
nuolynan". 

Tai dabar Bridgeporto mo
terys parodė vyrams, kad na 
jie vieni vaišins Seseris. 

O \->Tai didžiuojasi iš savo 
moterų geraširdingumo. Sako 
"gerai, kad mūsų moterys 
mums neužsileidžia geruose 
darbuose". Bravo, bridgepor-

PAIN-EXP£LLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. 8a 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiiko skaus
mo, nervus kratan
čios n e orai gi jos, kan
kinančio ir riečian-
čio j krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi mūsų INKARO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš 

r . AO. R1CHTCR & CO.. 
104-114 Sonti 4tk St., BrocUra, N. T. 

3252 North Neenah Avenue, (Netoli Dunning) 
Pradžia 12 vai. diena 

Sekanti dalykai bus parduodami' ant lieitaeijos: 
1 Ford Trokas, geram Stovy. 
6 Geri Darbiniai Arkliai. 
G Geros Melžiamos Karvės 
10 Meitėlių sveriančių apie 300 svari) vienas. 
L3 Meitėlių sverianėių apie 125 svarų vienas. 
16 Mažų Kiauliukių — 2 mėnesių senumo. 
85 Žasix, 74 antys, 10 kalakutų, 30 vištų. 
1 Dviejų arklių vežimas. 
3 Vežimai vienu arklių. 
1 Kugiš (Puj kaus Šieno. ,' 
1 Dubeltavos pakinldės. tt 
2 Pavienės Expresinės pakinklės. 
1 Kakinklės vežimui. — (bugy) . 
Dhronai, Tulšys įr visi naminiai rakandai. 

Viskas parsiduoda už CASH 
Taipat parsiduoda NAIVIAS ir LOfTAS 30x125 pėdų | 

po num. 3252 Neenah Ave. Chicago. 
Por>iern«j o-o^Tituniflinos Chicago Titile & Trust Co. 
Depozitas $500 reikalingas ant namo ir loto, balan-
mokamas mėnesiniais mokesčiais. 

[šdirbėjlai ir 
pimporteriai ge 
Iriausių arinoni 

kt| visam pa-
įsaullj už žemes 
i nes kainas negu 
[kitur. Katalogą* 
Hvkal. 

Rašykite Angį ibiai. 
RŪATTA SEHENELLI 
817 Blue Island Ave. 

Chicago. 111. 

5 cas mokamas mėnesiniais 
S ANDRF,W Sf!WMITZ & SON 
• i 

e Akcijonieriaį 

A. POŠKA 
Savininkas. 

i N Jure Gure Institute 
DR. ^. A. VELONIS 

Osteopathas, Cliiropratas 
Naturopathas 

Gydau Jvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Thoater Bldg., 2-ros lnlH>s. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 5698 

tobuliausiomis nokdo priemonėmis; 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 

• 5,—be jokio pavojaus sveika tai J 
|Po operacijos, pacijentas gali t u o j | 
eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-1 

jnininkų balsas tampa malonesnis,* 
3 visa sveikata geresnė. Kuriems li-M 
gėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
Id int i . 

Ligonius su Įvairiomis ligomi&f 
Sprijimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas^ 

į uždarytas. / 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS, 

įl411 So. 50th Ave. Cicero, m . 

•H. GHARLES SEOAI 
'erkelė savo ofisą po numeriu] 
4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

|Val. : ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 
!po pietų: nuo 7—8:30 vakare.) 
[Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
: a" * - " 

P R A N E Š I M A b. 
P r a n e š u G e r b i a m i e m s L i e t u v i a m s , ka>d a š a t i d a r i a u 

geležinių įvairių daiktų krautuvę. Mano krautuvėje yra 
visokių daiktų stiklinių, porcelinių, aluminmiu, vaikams 
įvairių mažmožiu, žaidimui (zabovų). Užlaikau pento, 
langams stiklų ir kitokių dalykų. Kainos labai prieina
mos. Taigi, norėdami giminėms ar pažįstamies nupirk
ti dovanu ant Kalėdų Švenčių, Tamista atsilankyk į mii-
sų krautuvę, o busi pilnai patenkintas. 

i K 

44 

F. J U C E W I 0 Z 
Draugo" Administracija, t 6 Q 3 7 ~ 3 9 S o u t h State Street Chicago, Illinois. * 

KALĖDINIS 
VAKARAS 

Rengiamas bendromis spėkomis A.L.D.L.D. 45 kp. ir 
K. Mišraus Choro 

2S dieną Gruodžio-December, 1922 
M. MELDAŽI0 SVET. 2244 West 23-rd Place 

Pradžiai vai. po pietų. 
BUS SULOŠTA KOMEDIJA FARSAS. 

Įžanga 75c. — 50c šokiams 
Programe dalyvaus chorai, solistai, bus dialogas ir mo

nologas. Po programų — šokiai iki' vėlai naktL Grieš pui
kiausia orkestrą po vadovyste Pilipavičiaus.. 

Kviečia Rengėjjai. 

* 


