
I "DRAUGAS" 
PnbHshad Daily Except Stmdayi 

° M Y«w , ?e.oo 
8ix Montfcg js.oo 

AT NEWS-STANDS 2c A COPT 
DRAUGAS PUBLISHINO CO„ Inc. 
2834 So. Oakley A T ^ Chicago, I1L 

TeL Rocwerelt 77»1 

f 
-n* 
•M-

""»""£•"•:? s;-;;-,'- t 

HHHH»#!HHJ#iWHa^ 

Kaina 
Price 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

Centai 
Cents 

i«e*»«««»«««**««»«*e«^j«:««#«i 

No. 302 CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, GRUODž. (DEC.) 26 D., 1922 M. 
E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTEK MARCH SI, 1016, AT CHICAGO, ILLINOIS LNDER THE OP ACT OF MARH S, 187i 

METAI-VOL Vn 

VOKIETIJOJ KATALIKŲ 
MOKYKLOS PERSEKIO

JAMOS. 
Baisios Klanistu Piktadarybės! ™ L S 

• • > • M i . • _ . ISI Ino VUMtlIJUo 
Louisiama Valstybėj 

Saksonijos i r Brunswic 
t imo minister iai p 
parėdymus , kur ia i s 
dž iama mokytojau 
k in iams paminėt i i r 
ka ta l ik iškas šventes. 
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ATRASTA DVIEJŲ NUŽUDYTU ŽMONIŲ LAVONAI 
4 c 

D U S S E L D O R F , gr. 24. — 
Katalikiški) mokyklų proble

ma (Vokietijoje šiandie pasi
darė t a ip svarbi , kad čionai 
tam t ik . ' '•» ruimin-
giausias mieste * už-
vard in tas P e t r u s Camsius, J . 
D., namais . Tėvas Canisius 
— ga r sus mokyklų Vokieti

joje apaš ta las . 
Pas ta ra i s i a i s laikais žvmiai 

pasidaugino socialistų puoli-
n a i pr ieš katalikiškas mokyk
las. Daugelio mintyse atsilie
pia " k u l t u r k a m p f o " baimė, 
jei š iandie t a ip smarkiai ve
dama kova katalikiškoms mo
kslo Įstaigoms. 

Draudž ia šventss švęsti. 

Bruns\vieko švietimo niin.s-
tc i i s S tembre t t e r pas ta ra i 
šiais laikais paiydė, kad visi 
nokytojai i r vaikai, kurie ne

lankė mokyklų lapkričio 22 d., 
žinomoj tradichjėj " m a l d o s 
ir a tga i los ' ' šventėj , tur i but 
nubausti . 

Vokietijos naminių reikalų 
minis ter is tam "-galvočiui" 
Brunswicko ministeriui pa
siunta laiškų. Įspėjo j j l iautis 
kovoti pr ieš mokyklas p rama 
nytomis bausmėmis. Nes mo
kytojai i r mokiniai t a i p a t tu
r i savo teisių. J e i j ie ta dieną 
neturėjo* mokyklos, tai elgėsi 
teisotai. 

* 
Centris tai veikia. 

Pagal iaus centro partijos 
par lamentar ia i atstovai krei
pėsi i vyriausybe reikalauda
mi išaiškinimų kituose reika
luose, kurie nesutinka su vals
tybes konstitucija. 

Saksonijos kultų ministeris 
Flaissner parėdė mokiniams 
i r mokytojams būt i mokyklo 
se pamaldų laiku šventomis 
dienomis. 

T a s pat ministeris kitu pa
rėdymu uždraudė 'mokytojams 
kokiu kitokiu pašaliniu būdu 
dary t i religinės Įtakos moki
niuose, iš'Muus pažymėtas pro 
granioje religines pamokas. 

" K ą mano vyriausybė dary
ti, kuomet t a ip a tvi ra i šalies 
konstitucija peržengiama V9 

klausė centro atstovai . " J u k 
konsti tucija ga ran tuo ja reli

gijai i r sąžinei pilną laisve, 
a r n e ? " 

Rezul tate p ramatomas stip
resnis Vokietijos katalikų su
sijungimas vienybės ryšiais 

mokyklų reikale. Vokietijos 
katal ikai turės užimti s t ipr ias 
apsiginimo pozicijas. 

M E R ROUGE, La., gr . 24. 
— Čionai įvyko tas, kas bu
vo pramatoma. 

Prae i tą pavasarį įsigalėję 
kaukuoti K u Klux klanai iš-
rinko miesto majoru saviškį. 
Naujas majoras pradėjo įgy
vendinti tos slaptos organiza
cijos tvarką. Už tai jis gavo 
grūmojimų ir kartą buvo net 
užpultas. 

Rugpiuty klanistai pagrobė 
penkis vyrus . I š jų t r is ap
nuogino, a r t imoj girioj pr ir i -

gžudžiai. Reikėjo ras t i tik p r a 
gaišusių lavonus. 

Staiga gubernatoriaus parė 
dymu aną dieną j čia prisių
sta valstybės kariuomenės bū
rys. Paskui tą i r kitas. P ra 
nešta, jog pašaliniame ežere 
bus ieškomi lavonai. 

Kuomet aplink ežerą i r a-
pylinkėse kariuomene užėmė 
pozicijas, aną naktį staiga ki
tame už 24 mailių ežere pasi
girdo baisi dinamito eksplio-
zija. I š ežero dugno išversta 

tos paskolos pinigus palikti 
užsienių bankose, iš kurių 
francuzai kaipo nuosavus de
pozitus galėtų sau pasiimti. 

(Tai jau perdaug* atkaklus 
francuzų noras . Bet kas ga-

T I K P A S K U I BUS GALIMA, 1* francuzams uždrausti to-
PAGALVOTI A P I E l k i l l s " o r u ? 

PASKOLĄ. Amerikos pozicija. 

PADĖTĮ. 
Žinios iš Lietuvos 

Laukiama prameni konferen-1 N**""*** praplitusių kai 

KLAIPĖDA IR SANTARVĖ. Iš VILNIJOS. 
i 

cija Paryžiuje. 

so prie medžių, nuplaki ir pa I ant vandens paviršiaus du Ia 
liko pr i r iš tus . 

Pr i r iš t iems pavyko pasiliuo 
snoti. Gryžę namo jie pranešė 
apie kitu du pagrobtu ir visai 
pražuvusiu. Tai Riehards ir 
Daniels. , 

Kilo skandalas. Visa n daly 

vonu. Abudu be galvų, be ran 
kų ir be kojų. Liekanos sus
mukusios, vielomis apvynio
tos. Matyt, vielomis pr ie jų 
buvo prikabintos kokios sun
kumos, idant jie neiškiltų. 

Vienas lavonas tečiaus vei-
kan įsimaišė valstybės vai- kiai pažintas. Ant jo buvo pa-

AYASHINGTON, g r . 23. — 
AYashingtone pakeltas naujas 
projektas reikale paskolos 
Vokietijai. Tą paskolą turėtų 
duoti amerikoniški bankinin
kai padengti nors dalimis 
Vokietijos kontribuciją. 

I 

Naujas projektas yra tame, 

bų ir rašymų apie amerikoni
šką paskolą,' pa t i Amerikos 
vyriausybė iki šiolei nieko ne
sako tuo klausimu. , 

Anądien valstybės sekreto
rius Hughes pareiškė, kad vy-
riausvbė tuo klausimu neturi 

Lietuvos prietelis kap. E ts -
chągoyen buvo atvykęs ke
lioms dienoms iš Paryžiaus į 
Kauną i r lapkr. 24 dieną da-
r/> pranešimą apie francuzų 
politikos krypsnius. Kap . 
Etschagoyen daug yra rašęs 
apie Lietuvos politikos reika
lus Vilniaus, Klaipėdos klau
simais, t apog i ' ap ie Lietuvos 
ekonominę ir kultūrinę padė-

j tį beveik visuose francuzų 
jokių projektų ir jokių ^ l v - | laikrašeiuoso, rodydamas 

daug bešališko prielankumo gą. 
Nežiūrint to, šalies vyriau-

syltS su dideliu susidomėjimu 
kad pirm duosiant Vokietijai§ a t g i n c S a į p a d ( H į E u r o p o j e , 
paskolą, pirm paskirsiant pa- , { ^ ^ t u r ė g y e i k t i 

Lietuvių Meno Kūrėjų Dr-
j a K a u n e baigia pakrikt i . J i 
nebuvo tv i r ta i susiorganiza
vusi i r nesilegalizavusi. 

džia. P r i e to prisidėjo guber
natorius Parker . Praduti tar
dymai. 

Tuomet kaukuoti klanistai 
pradėjo grūmoti gubernato
riui . 

Pagrobtų žmonių ieškojimai 
vis nedavė geistinų rezultatų. 
Tuo ta rpu klanistai darėsi vis 
atkaklesni. J i e ėmė ignoruoti 
valstybės valdžią. Gubernato
rius buvo pr ivers tas keliauti 
YVashingtonan ir ten prašyti 
federalės valdžios pagelbos. 

Gryžus jam iš Washingto-
no, kaip valstybės, ta ip fede-
raliai s laptNngenta i atnauji
no pražuvusių ieškojimą. Su-
sekjB pėdsakius. Susekti ir žino 

s iii kęs diržas su saktimi. Gi 
ant sakties ras tas inicialas — 
raidė D. iTai Daniels. Aiški 
klanistu piktadarybė. 

Pasirodo, kad klanistai per 
sigando ieškojimų ežeruose. 
Tad jie lavonu sudinaniitavo, 
manydami visai juodu sudras
kyti j skutus. Bet nevyko ir 
patys save išdavė. 

Ka ip čia, t a ip apylinkėje 
paskelbta karo padėtis. Gi vai 
stybės i r federaliams agen
tams pavesta susekti dinami
tui nkus, kur gavo dinamito ir 
tt. Pras idės masinis klanistu 
areštavimas. 

Tai kas y ra kaukuota kla
nistu organizacija. 

BOLŠEVISTINĖ RUSIJA ANEKTUOJA MONGOLIJĄ 
P E K I N A S , gr. 2jk — Kini- dirbti rusai ir mongolai darbi 

jos valdžia gavo autentinį p r a 
nešimą, kad Maskvos komu
nistai padarę rezoliuciją for
maliai anektuoti Mongoliją, 
Kinijos provinciją. 

Vietos Rusijos sovietų at
stovas tvirtina, kad ta rezoliu 
cija sufabrikuota ir ta ip ne
są, kaip kinų valdžia infor
muojama. 

Nežiūrint to, ta rezoliucija 
autentinė. Susta tyta manifes
to formoje. 

Rezoliucija pravesta gruo
džio 10 d. Maskvoje. Jo je pa
sakyta, joc; Kinijos buržuazi
j a darbuojasi Mongoliją at
gauti . Bet ta ip nebus. Mongo
lija bus pakeista buferiue val-
stvbe ir ten bus 
sovietai. 

Įgyvendinti 

Toli aus pažymima, jog pir
miausiu dalyku Mongolijoje 
turi but nacionalizuota visa 
žemė i r miškai, tu r i but už
draus tas natūralių tur tų eks
ploatavimas privat iniu Akeliu. 

Pagal iaus pareiškiama, jog 
visos Mongolijos kasyklos tu 
r i but vedamos rusų nurody
mais. Kasykloje tu r i bendra i 

mnkai . 
Nurodoma panaikint] visus 

Mongolijos princų titulus, gi 
mongolų armijai turi vadovau 
tį Rusijos instruktoriai . 

Bolševikai ta ipat nori pasi
savinti Kinijos-Rytų geležin
kelį. 

Bolševikų atstovas Joffe, 
perskaitęs tą dokumentą, nu
sistebėjo ir tuojau* pasiuntė 
Maskvon paklausimą. Bet ja
ponai slaptieji agentai tvirti
na, kad dokumentas y ra tik
ras . « f \TJį 

J e i pasirodys, kad ta i visa 
y ra teisyrJė, bolševikai Mon
golijoje palies ir amerikoniš
kus interesus. Amerikonai ten 

« 

tur i svarbias aukso kasjįclų 
koncesijas. 

BOLŠEVIKAI GELBĖSIĄ 
VOKIEČIAMS. 

B E R L Y N A S , gr . 24. — 
Praneš ta , jog bolševikai gelbė 
sią vokiečiams ats ta tydint i a p 
gr iautą karo laiku Franci ją ir 
Belgiją. Bolševikai duosią 
tam tikslui žymią dalį medžią 
gos. Nežinia, kokia ta i kom-
binuotė. 

skolos sumą, speciajė ameri
koniška komisija tur i keliauti 
Vokietijon i r tenai vietoje iš
t ir t i visą ekonominę padėtį. 
Tais ištyrimais pasiremiant 
bus galima apspręst i , kaip di
delę paskolą bns galima duo
ti (Vokietijai. ' 

Čia žinovai tvirt ina, jo<r 
tai y r a vienas iš geriausių 
projektų gelUėti Europą. Ki
ta ip gi, nieko nemačius, nega
lima mesti milionų kaipir 
kokion balon. 

Nors t a s projektas y r a tik 
projektas ir pa tsa i Europos 
gelbėjimo ap ta r iamas suma
nymas nežinia kaip bus įgy 
vendintas, tečiaus specialus 
komisijos siuntimui Vokieti
jon, matyt , nesipriešins vokie
čiai. Nes amerikonai pat i rs , 
a r Vokietija išgali mokėti ant 
jos užkrautą aukštą kontribu-
ei ja. 

Francijos klausimas. 

Ka ip atsineštų į tą pasko
lą Franci ja , iki šiolei da r ne
žinoma. HfcUkas sako,, kad 
j i sutiks su paskola. Tik kad 
tos paskolos atatinkamoji da
lis tektyi ja i . 

Yra žinoma, loid Franci ja 
priešinsis tokiai paskolai, jei 
j i butų duodama tiesiog vo
kiečiams be jokio pažyiriėji-
mo, skiek iš jos tur i tekti fran-

euzams. 
Franci ja , be to, nori, kad 

Franci ja , jei Vokietija ats i
sakys mokėti . karo kontribu
cija. 

Amerika ne vieną kartą, 
kadir neformaliai, bet gana 
aiškiai, y ra pažymėjusi, jog 
ji priešinga Ruhro plotų oku-
puotei. 

Franci ja tur i tai gerai įsi
domėti. Nes naujomis oku-
puofėmis pa t i sau gali nema
žai pakenkti. 

Premieni konferencija. 

Galimas daiktas, kad Vokie
tijai ir l>e Ruhro okupuotės 
bus pripažintas moratoriu
mas, kuomet bus pamatyta , 
kad iš jos nieko negalima 
trauti. 

Sausio 2 Paryžiuje tur i 
prasicįėti kita santarvės vals
tybių, premierų konferencija. 
To j konferencijoj bus aptar t i 
galutini planai. Bet vargiai 
Franci ja la imės." 

Lietuvai. 
J o raštai šiek tiek atitaisė 

francuzų viešą nuomonę apie 
Lietuvą ir dabar anot paties 
p. Etsch. francuzų politinėse 
ir ekonominėse sferose vis 
daugiau girdėt balsų, kad Lie
tuvą nereikėtų ta ip labai nie
kinti ir kad daugiaus reikėtų 
kreipti domjės į jos politiką, 
ypatingai gi ekonomijos rei
kalus. Francuzai dar palan
kesniais lietuviams pasirody
tų, jeigu tikėtus Lietuvoje 
gau t naudingų koncesijų, ir a-
belnai, kad politiniai reikalai 
daugiau but rišami su ekono
miniais. 

Lietuvon atgabenta iš Ru
sijos dailg vagonų, kurie bu
vo pataisyt i Rygoj. Vago
nus gauta taikos sutart imi su 
Rusija. Tam tikra komisija 
juos apžiunės ir bus paleisti 
vaikščioti po Lietuvą. 

.VILNIUS. Į K o m a r o v J 
dvarą, Melagėlių valse. Šven
čionių apskr., naktį įsiveržei 
25 apsiginklavę plėšikai. Dva
ro savininką p. Gurskį sun
kiai sužeidė. (Tarnaitė ir ve
dėjas dvare p. Narvaišas, tai
pat tapo sužeisti. Po to plė
šikai pasiėmę 10 arklių dingo 
nakties tamsumoje. 

Plėšikai ieškomi. 

T a r p lapkričio 3 ir 9 d. Vil
ui aje užregistruota 26 vagy
stės. Tuo pat metu susekta 
tik 8 vagvstįės. 

Vilniuje susekta pašto 
vagilių kompanija, kurios or
ganizatorium buvo Vilniaus 
pašto valdininkas Rogalis Tu
rskis. J i s ta rnaudamas pašte 
ilgą laiką, atplėšdavo laiškus 
ir išimdavo siunčiamus pini
gus. Be jo areštuota dar ir 
jo sėbrų, kurių dabar privisę 
visuose Vilniaus krašto paš
tuose. 

264 A I R I A I PALIUOSUOTA 

DUBLINAS, gr. 24. — Ai
rijos valdžia prieš pat Kalė

das iš kalėjimo paliuosavo 
26*4 airius sukilėlius. 

UŽ 1 DOL. 57 MIL. RUBLIŲ. 

Juozas Babravičius, žymus 
lietuvių daininkas, koncerta
vęs Anglijoj, sugrįžo Kau
nan. 

Klaippdos komisaras fran-
euzas Petisiif* nebegrįš Klai-
pėdon. Vokiečių ūpas dėlto 
nupuolė, nes tas yra ženklu,-
kad Klaipėda dar labiau pa
krypo Lietuvos pofcėn. 

Lietuvos susisiekimo minis
terija pienuoja 1923 m. nutie
sti siaurą geležinkelio liniją 
Žein<?lio-Pasvalio ruože. 

Naujasai Amerikos atsto
vas Coleman atvyko Kaunan 
gruodžio 4 d., o antrytojaus 
įteikjė savo Įgaliojimus Lietu
vos prezidentui Stulginskui. 

SOCIALISTŲ LAIKRAŠTIS 
ATŠAUKĖ ŠMEIŽTĄ. 

niu, palyginus su 1921 m. tuo 
laiku, čia girtų areštavimas 
50 nuoš. pasidaugino. 

P A R Y Ž I U S , gr . 24. — F r a n 
euzų socialistų laikraštis Pet i t 
MeridioNal, kurs paskui bu
vusį ministerį radikalą Pain-

MASKįVA, gr. 24. Čia a- leve franeuzus kunigus išvar-
ną dieną už vieną amerikoniš- dino karo " s l a k e r i a i s , " atšau 

PAŠALINA 25,000 DARBI
NINKŲ. 

ką dolierį buvo mokama 57 
milionai bolševistiniu rublių. 

V O K I E T I J A TURĖSIANTI 
DUONOS. 

Apie t a i pranešė maisto 
ministeris. 

B E R L Y N A S , gr. 24. — Vo
kietija turės užtektinai duo
nos per visą žiemą, pranešė 
maisto ministeris Reichstago 
komitetui. Taigi, t as ministe-
rio pranešimas užgina viso
kias kilusias kalbas, buk Vo
kietijos gyventojus žiemos lai 
ku laukia badas i r kitokios 
nelaimes del stokos duonos. 

Tik viena nelaimė, kad Vo
kietijoje duona labai brangi ir 
j au šiandie ne kiekvienam pri 
einama. Kaina nus ta ty ta pa
čios vyriausybės. Vienam ke
palėliui (a r tik ne pusant ro 
svaro) mokama 300 markių. 

Nors amerikoniškais pini
gais skaitant šiandie markės 

yra pigios ir 300 markių y ra 
lygios kokiems 4 a r 5 cen-

l tams, tečiaus markių vertė 
pačioje Vokietijoje n|ėra taip 
maža, kaip j i maža New Yor-
ko biržoje. 

Je į vokietis darbininkas a-
merikoniškais pinigais tuųėtų 
uždirbti dienoje, sakysime, 
nors t r is dok, idant galėtii 
šiaip taip su šeimyna pramis
ti, ta i j is turėtų gaut i apie 
20,000 markių dienoje. 

Tečiaus toli gražu jis tiek 
negauna už darbą. I r todėl 
jam net viena duona neįper
kama. Gi apie kitokį maistą 
negali but nei kalbos. 

Tad nors ministeris i r sako^ 
kad Vokietijai užteksią duo
nos iki pavasario, tečiaus dau 
gyliė vargdienių tunės nuken
tėti . Nes j iems nebus ištek
liaus duonos gauti . , 

kė tą biaurų šmeižtą. 

Be to, tas pats laikraštis 
paskelbė tokias oficiales skai
t l ines: 32,700 francuzų kuni
gų karo laiku tarnavo armijoj 

kareiviais i r karininkais. Iš 
jų 4,-618 žuvo kovos, laukuo-
se. I r 10,414 dekoruota už y-
patingus pasižymėjimus. 

A N G L I J O S PARLAMENTE 
K A T A L I K A I PASIDAU

GINO. 

BERLYNAS, gr. 24. — Vo
kietijos vyriausybė iš ta rny
bos prie geležinkelių pašalina 
25,000 darbininkų. įTuo būdu, 
sako, per metus vyriausybė 
sutaupysianti apie 15 bilionų 
markių. 

5 DOLERIAI UŽ SPYRIMĄ. 

LONDONAS, gr . 24. — Nau 
jame Anglijos parlamente 
šiandie y r a j au 20 katalikų a t 
stovų. Buvusiame butą tik 12. 
Aštuoni ats tovai , daugiaus iš
r inkta puolus Lloyd George 
ministerrų kabinetui. 

GIRTYBĖ E I N A DIDYN. 

N E W YORK, gr. 24. — M a 
gis t ra tas McAdoo paskelbė, 
jog trečiuoju šių metų bertai-

Mrs. Ag. Truth, 1756 Mo-
hawk s t , m|ėjo nubarti mė
sos krautuvininką, J . I Tora,. 
1635 Larrabee st., kurs jai 
p a r d a v ė negerg. mėsą. 

Krautuvininkas ją su koja 
išspyrė laukan. Horn teisme 
užsimoMėjo 5 dolerius pabau
dos. 

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

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

/ 
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SEIMO BELAUKIANT. 
V. 

Federacija yra plačiai kul
tūrine organizacija. į jos rė
mus įc\na ne tik idėjinės, bet 
ir patalpinės organizacijos. Fe 
deraeijos veikimas pasiek*4 dau 
giausiai Lietuvos reikalus. Tū
kstančiai dolerių pasiųsta lab
daringiems, katalikų kultūros 
t vietinio tikslams. /Tūkstančiai 
dolerių skirta lietuviams mok
sleiviams užsienv augštuosius 
mokslius beeinant. Užtenka pa
žvelgti i pernai metų Federa
cijos apyskaitą, kad pripaži
nus jos nuopelnus. Liet. Kat. 
Universitetui surinko $")2,-
135.95; Kolegijai Amerikoje 
$6,058,11; moksleiviams $5,-
906.46. 

Tokių aukų sumą tegalėjo 
Federacija surinkti švietimo ti 
kslams ačiū visų draugijų ko-
paracijai. Vienybe'— galybė. 

Nors Federacija nėra polifi-
n'' organizacija, bet jai nesve
timi Lietuvos reikalai. Ant 
Lietuvos nepriklausomybės au^ 
kuro ji šimtus tūkstančių au
kojo. Aukojo, nes besiremda-

uiokratų partija. Ne, Federaci
ja rėmė krikš. dem. tik dėlto, 
kad jų politinė programa la
biausiai atatinka • Federacijos 
pagrindams. 

Šįmet Feileracija visas savo 
pastangas kreipia prie Ameri
kos lietuvių vidaus reikalų: 
sustiprinti vietos katalikišką 
spaudą, remti moksleivius duo 
lant jiems galimybėsv išeiti 
augštuosius mokslus, auginti 
Federaciją spieeiant draugijas 
dar nesančias po jos vėliava 
• 4 - 4 - ^ 

ir t. t. 
O ką ir bekalbėti apie Fe* 

deraeijos dorinę y^gą katali
kams teikiamą per jos Seimus, 
spaudą ir propagandą čia ir 
užsienv... Laisvamaniai ir so-
cialistai mato toje m asų orga
nizacijų sąjungoje pavojin
giausią sau priešą. Jų praga
riški užsimojimai paraližuoja-
mi, jų puolimai at remiami ,~jų 
šukavimai tik jiems vieniems 
baisus. 

Baigiant, reikia pasakyti, 
kati mes neturime tinkames
nio ryšio lietuvių katalikų 
organizacijoms. Jeigu ir Fede
racijoje esama nedatekliaus, 
kaip ir kiekvienoje žmonių 
sukurtoje įstaigoje, belieka 

juos taktingai šalinti, tobu
linti ir stiprinti tą įmisų — 
tikrai katalikišką veikimo 
centrą. 

Chicagos Seimo atstovams 
teks tuo klausimu pasisakyti 
ir padaryti tinkamas išvadas. 

• 

MŪSŲ PAČIĮ) VARGAI, 
— 

Europos santarvės valstybės 
senai šaukiasi Amerikos pa
galbos. Yra žinių, kad jau ta 
pagelba .ruošiama. Plačiai 
kalbama, kad, rasi, mūsų vy
riausybė pagalinus ir palinks 
prie to šauksmo. Kalbama a-
pie didelę paskolą Vokietijai 

ma draugijų parama galėjo tai •'Jei tos kalbos išsipildys, tai 
padaryti. Ko atskirai kiekvie-1 Alnerika ir vėl turės grvžti 
na draugija nebūtų atteiekusi, Europos politinių nesitikimų 
visoms susijungus padaryta; sukurin. Nes duodama pasko-
milžinškas darbas. Tame mu-jfą, prisieis ją ir atatinkamai 
sų galybė. Pernai metais rin- ajxlrausti. 

Amerika labai gailestinga ir 
duosni. J i maitina badaujan
čią Busiją. J i daugiausia šel
pimo darbo atlieka artimuose 
Rytuose ir kitose Europos da
lyse. Tai girtinas • ir kilnus 
darbas. Pavargusi pasaulio 
žmonija ilgiausius metus bus 
dėkinga "Amerikai. 

Tečiaus ta pati Amerika, 
kuri taip daug gai
lestinga pasauliui, turi 
atsižvelgti* kiek ir į savo 
pastogę. Turi dirstelti ar na
mie žmonėms nereikalinga pa, 
šelpa. /Turi patyrinėti, ar eią 
nesiaučia vargas. 

I r jei į tai atsižvelgs, tai 
patirs, kad ji turi tūkstančius 
savo aoleistų pavargėlių. 
Jiems reikalingas ne vien 
maistas, bet drabužiai ir šilta 
pastogė. >i , j 

Tie pavargėliai, tai neilirbą 
arba labai mažai apmokami 
darbininkai. Jų pilna visuose 
didesniuose miestuose. J ie tu
ri šeimynas. J i e sunkius dar
bus dirba ir neturi atatinka
mų gyvenimo sąlygų. Ar jie 
gali savo vaikus išauginti gar
bingais piliečiais būdami to
kioj padėty f 

• . 7 
Darbininkai turi šiandie la-

Inii sunkų gyvenimą beimunh-
mi turtui mėsos ir plieno 
trustams. Daugelis jų savai
mėje teuždirbta tik po'keliolika 
dol. . * 

KLAIPĖDIŠKIAI GINASI. 
Lenkjja suka apie Klaipėdą. 

J i pasiūlė Ambasadorių kon
ferencijai tokį Klaipėdos išri
šimą: v 

Ii Klaipėdos teritorija pasi
lieka autonominiu vienetu, ku
riuo priešaky busią prancūzų 
tautos vyriausias komisaras, 
kuris bus didžiųjų valstybių 
patvirtintas. Klaipėdos užsie
nių reikalus ves. Prancūzija. 

2. Busianti įsteigta uosto 
Taryba, kurios pirmininku 
busiąs vyriausias komisaras, 
o nariais Klaipėdos, Lenkijos 
ir Lieluvos atstovai; Taryba 
valdys ne tik uostą, bet ir 
gelžkelį bei' Nemuną Klaipė
dos teritorijoj. 

3. Klaipėdos uoste •busiant 
įsteigta laisva zona (zon'e 
franche) Lenkijos naudai, N 

4. Klaipėdos teritorija bu
sianti autonominiu muito vie
netu. 

5. Visas tas susitaisymas, 
(organizavimas) yra laikinas 
ir tęsis 10 metų. Pasak^Lenkų, 
tai yra geriausias reali s pi ano s 
ii' turi daugiausia šansų pasi
sek imui. Jį remia vienas Klai
pėdos delegacijos atstovas p. 
Aukštuolaitis. 

teisių ant savo tėvu krašto, 
ant savo gyvasties', liuosybės 
ir nepriklausomybės!... Dėlto 
veiMaus mes žūsime ne kaip 
lenkus įsileisime". v ; < 

Jeigu atsiranda lenkų šali
ninkų tuo klausimu, tai "šun-
vokiečiai" ir-Lietuvos Juda 
Aukštuolaitis. I r jų noras su
daryti Klaipėdai valdyti ko
misiją iš klaipėdiškio, lenko ir 
lietuvio po Francijos globa, 
butų pasaulinis skandalas, am
žina negarbė Ambasadorių 
konferencijai, kuri sulaužiusi 
Versalio sutartį, nuskriaustų 
Lietuvą kurią nesenai pripa
žino de jure. Klaipėdiškiai 
kreipiasi į francuzus' šaukda
mi: apmislykite gerai, ką jųs 
darote! 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETU U, 

Reikia Panaikinti Prekybai 
Užtvaras. 

"Chieago Journal of Com-
merce", lapkr. pt), skaitome: 
"Naujos Pabalti jos Valstijos 
aiškiai nušviečia teigiamas ir 
neigiamas prekybos intakas. 
Rusų sutartis (tur-but čia 
kalbama apie Rygos sutartį 

trukdo Tokis lenkų pasiūlymu " i š - ; tarp rusų ir lenkų) 
rišima*" tiek pat reiškia, ka i š v y s t y m ą Estonijos, 

, 

Latvi-
Klaipėdos palaidojimas amži-į j o s įr Lietuvos. Tuotarpu 
nai. -Dėlto Klaipėdiškiai į j KinLandi ja, būdama Skandina-

luotarpu gyvenimas k a i p j k , • k . f , , f . . . . *' ' . . . r 
. . , XT Klausimą Kas ouių Kaitas, jei vikos mtakoie ir toliau nuo 
buvo, taip yra brangus. N««>-Į k , n k l l i Klaipėdoj g*Ą vai 
ma, maistas, kuras kaip ka

is 
ro laikais. ^ 

Valdiškose statistikose 
VVashingtono pažymima, kad 
šiandie gyvenimas yra 54 
nuošimčių brangesnį*,- - negu 
butą 1914 metais. Tuotarpu 

• ūmios ir gyvenamos vietos, 
Rusijos ligų, labai žymiai 
sustiprino savo prekybą ir 

atsako: lenkų besotiški per ki- j o s padėtis dabar paneša į Sve 
tus lavonus troškimai. 'Juk jie,. < l i ; j o s pacfeą. Prekyba nepri-
r«Šo: 'Prūsų Lietuvių Bals<>\ ' p a £ į s t a užtvarų. Pasaulis yra 
prie K l a i k i o s neprieina nei j artimai sumegstas, nežiūrint 
geografiškai nei etnografiškai, j k a r ( > pasekmių. Pasaulio pra-

vos sienomis. Straipsnio auto
rius II. II. teisingai išdėsto 
faktus iš mūsų tolimesnės pra
eities ir iš mūsų kovų u i ne
priklausomybe; 'privesdamas 
savo pasakojimais net iki lito 
atsiradimo ir jo gero kurso 
Londone. Čia paduodame strai 
psnio užbaigą1 . 

" K a s buvo tų darbščių, pa
stovių i r i tvarkių Lietuvos 
žmonių atsiekta laike pastarų
jų trijų metų •— tai jau pilnai 
garantuoja visišką pasisekimą 
jų tolesnio darbo savo pajėgų 
išvystyme. Ko nepasisekimų 
savo praeities istorijoje ir po 
tiek iškentėtų kančių karo lai 
ku, Lietuva nieko taip netrok
šta, kaip galimybės ramiai 
dirbti. Jos ambicija yra pri
dėti savo žymią dalį bendram 
žmonijos tikslui — įvedimui 
pasaulinės taikos, kad pasie
kus to laipsnio intelektualinio 
ir ekonominio gerbūvio, ku
riuo džiaugias^ kitos Europos 
tautos, turėjusios praeityje 
patogesnių sąlygų". 

Prie Lietuvos gul pritiktų 
pritaikinti garsiąją Miltono 
frazę: "Tar tum aš matau gar
bingą tautą, kįlančią kaip 
anas stiprus vyras nusikra-
tantis savo pančių. Tartum aš 
matau ją kaip tą orą šaukiantį 
savo vaikus ir nukreipusį savo 
drąsų žvilgsnį į saulės spindu
l ius." L. I. B. 

\ 

IŠ MŪSŲ CENTRO 
MOKSLEIVIAMS Į PA 

GELBĄ! 

o tečiaus del jo iškelia savo 
dauguma darbininkų šiandio j v a d a v i m u s — tarsi Klaip> 
turi tenkintis tais prieškari- k\0ii Našias butų otenlotų 

kiniams į Seimą prasidėjus 
surinkta aukų ftrikš. demokra
tų partijai i 10,359.62. Iš to ne-

Teeiaus ir iš tos paskolos 
pati Vokietija mažai ką pel
nys. Nepalyginamai didesnė 

niais uždarbiais. 
Laikas Amerikai butų pa

galvoti ir apie savo naminiu? 
vargus. Reikėtų žvilgterefi į 
namie siaučiantį skurdą ir vi
siems pavargėliams teikti rei
kalingos j>agelfyos. J ų nesu
šelps jokios svetimos valsty
bės. 

kraštas, lankams pasigriebti 
a h i k o 111 š k a kolon i j a. Ta i p 
darė kartą vokiečiai su šiuo 
kraštu. Jų rolę tolyn lošti tai
sosi lenkai". 

Tol'aus aiškinama, .kad ir 
lenkų nlraugai franeuzai butų 

monė turi griežtai susirūpinti 
panaikinimu neigiamos inta-
kos zonų. Tarptautinės pre
kybos pasisekimas reikalauja, 
kad naujoms tautoms butų 
duota reikiamos galimybės". 

<< Headway" Apie Lietuvą. 

Tautų Sąjungos Susivieniji 
mas Londone leidžia mėnesi-

galima daryti išvados kad jos dalys turės tekti Franci-
lederacininkai yra krikš. de- jai. 

ligi šiol vokiečiai' per GOO me
tų. "Mums lietuviams rupi 

SKAITYKITE IR J | A f j N » Į &***** * kitų palankumo 
KITĘ "DRAUGE/' (laimėti ir juos garbinti galėti 

- bet ne kaštais savo tautos 

mūsų amžini skriaudikai, kaipini Žurnalą "H«eadway". Lap
kričio mėn. numeryje (jktftL 

snį apie Lietuvą, prie kurio 

Moksleivių Vajus Prasidėjo. 
Kalbėtojų. Būrys stoja į 

Darba. 
Kun^ Dr. Jonas Navickas, 

ka tik gryžęs iš Europos, kal
ba po Naująją Angliją. 

Gruodžio 27 d. Middleboro, 
Mass. 

Gruodžio 28 d. Providence, 
R. L 

Gruodžio 29 d. Ąthol, Mass. 
Gruodžio 31 d. Newood, 

Mass. 2 p. m. 
Gruodžio 31 d. Brockton, 

210-211) randame ilgą straip-1 Mass. 7:30 p. m. 

studentai P. ČesmiUs ir Pet
ras Daužva»dis kalbės po New 
Jersey Valstiją. 

27 d. gruodžio Trenton, N.J. 
30 d. gruodžio Harrison, 

N. J . 
31 d. gruodžio 1 vai. p. p. 

Linden, N. J . 
31 d. gruodžio 7:30 vakare, 

Elizabeth, N. J . 
1 d. sausio, 1923 Newark, 

N. J . ' 
Mikas Kenbelis, Fed. \Mo— 

globėjas,kalbės po Pittsburglio 
apylinkę. 
. 27 d. gruodžio Bentleyville, 
Pa. 

28 d. gruodžio Allegbeny, 
Pa. 

29 d. gruodžio Pittsburgli, 
McKees Rocks, Pa. 

31 d. gruodžio 1 vai. p. p. 
Bridgeviile, Pa. 

31 d. gruodžio 7:30 p. m. 
Pi t t sbu rg l i , S . S. 

Chicagos apylinkei pasiža
dėjo feerb. kun. B. Bumšas ir 
kun. A. Linkus ir studentai 
Jokūbas Šlikas ir Juozapatas 
Pautierrius. 

Tarpe augščiau išvardintų, 
asmenų yra naujų žmonių, 
dar negirdėtų mušu, kolonijo
se. Tad bus pravartu paklau
syti tų mūsų naujų darbuoto
jų ir su jais pasipažinti. 

Taigi visos mūsų kolonijos 
į darbą! Kur nėra nei Tautos 
Fondo nei Federacijos sky
riaus, ten lai dirba by kokia 
Katalikų Draugija, lai kviečia 
į talką kitas Draugijas. O 
tie, kurie supranta reikalą 
katalikų "organizacijos lai 
prie tos progos užmezga sa
vo kolonijose Federacijos ir 
Tautos,Fondo skyrių. 

Kiekvienas; kuris laike šio 
moksleivių vajaus paaukos ne
mažiau kaip dolerį į Tautos 
Fondą, skaitysis [F. Fondo ir 
Federacijos nariu. 

Tad žiūrėkime, kad nei vie
nas lietuvis katalikas neliktų 
nea^kojęs ir kad skaičius gy
vų ir veiklių katalikų laike 
to vajaus išaugtų dešimterio
pai. 

A. L. R. K. Federacijos 
ir Tautos Fondo Sekret. 

Sausio 1 d. Ansonia* ir Wa-
I 

—— 
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I SEIMO* RINKIMAI. 
Muštynės Seimo rinkimais. 

buvo ge-Surv i l i šky K ė d a i n i ų apeit i 
rokai apmušti, kai kurie ligi kraujo, visi 
tie kas norėjo kalbėti prieš valstiečių są
jungos agitatorius, ar bent iš vietų rea
gavo į jų kalbas. Nukentėjusių ti.rpe bu
vo gilios senatvės sulaukusių senelių, su
mušta vietos sąjungos skyriaus pirminin
kas Lukošius, jo sesuo St. Seimo krikš. 
deni. frakcijos narys mokytoja Lukošytė 
i r daugelis kitų. 

Kovarske buvo trijų dienų atlaidai: 
5 u o krikš. dem. nuvažiavo trys kalbėto
j a i Pirmą dieną pradėjus jiems kalbėti 
i r pasisakius esant krikš. dem. socialistų 
mušeikų buvo pakertas pragariškas truks 
mas, puolė prie kalbėtojo kuriam teko 
nukentėti; sulaužė vežimą iš kurio kalbė
jo. Kaikurie žmonės stojo ginti kalbėto
ja, tuomet mušeikos puolė gynėjus, kai-
kuriems jų buvo sulaužyti šonkauliai, ki
ti tapo sumušti* ligi kraujo. Bet kriks. 
dem. kalbėtojai nenusileido. Pasiliko an
trai ir trečiai dienai. Pasikalbėjo su pa
čiais 'švilpukais," pasisveikino su jais 
ur pastarieji prisipažino jog jiems buvo 
Aaasakota valstiečių sąjungos, jog ten e-

»r liepta jiems kalbėtojus mušti: Dvi pa ] 
skirt ines d ienas m i t i n g a i ėjo k u o r a m i a u -
sia ir klausytojai tapo pakreipti katalikų 
pusėn . 

Apie Dotnavos įvykius paduodu išti-
>ą krikščiAnių d e m o k r a t ų ka lbė to jo A . 
Y\ pranešimą. 

gą Dotnavoje. Kalbėjau lenkiškai. Bet vos 
tik pasakiau, jog socialistai Seime ėjo 
prieš tikybą, tuoj pradėjo švilpti, rėkti, 
mėtyti obuoliais ir galop nustūmę ir pris
pyrę sumušė maile. davau, kaip reikia. 
Mano nauja kepurė pakliuvo nelaisvėn. 
Vos išsprukau. Buvęs mitinge vienas mi
licininkas nieko negalėjo padaryti, ir jam 
teko gerai, ir kepurę taipat atėmė. Dotna-
vos ūkio mokyklos mokiniai ateitininkai, 
šauliai, kurie mane palaikė, taipat gero
kai gavo. Mužikai net klebonijon buvo 
įsiveržę. Atvykusioji pagelbon milicija 
ta{x> sumušta. Lenkai išpradžių laikėsi 
nuošaliai, bet sužinoję iš ko tai, jog esu 
krikš. dem. -kartu su socialistais puolė 
šaukdami: "ibič strzelcow" (mušt šau-. 
liūs). Minią vos suvaldė raiti artileris
tai su plikais kardais. Gavau mušti už 
tai, jog paklaustas vieno socialisto ar esu 
krikščionis, atsakiau: " ta ip , esu katali
kas, o ne pagonis". Pasirodė, jog puoli
mas buvo suorganizuotas socialistų, ir 
Kumpelio 'lenkų kandidate Seiman. 
Visa byla įduota Apskrities viršininkui. 

Ir tokių vaizdų aštresnėj ar švelnes-
nė j fo>rnioj buvo visoj l^ ie tuvoj : A l y t u j , 
Mariampolėj, Kalvarijoj ir kitur. 

K a i p \ tai' reag-avo mil ic i ja i r visuo
menė? , 

Milicijos miestel iuose y r a nedaug , vie
n a s — :kitas žmogus . K i l u s d idesn i am su 

pridėtas Lietuvos žemlapis su ' terbury, Conn. 
teisingai pažymėtomis Lietu- Washingix>no Universiteto 
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RED. PASfT. — Cliioagoje 
Moksleivių Vajus prasideda 
sausio mėnesy, gi gruody bai
giama Spaudos reikalai. 

" S p a l i o 8-tą d ieną s u r e n g i a u mi t i n miš in iui mi l i c in inka i i r p r i e gerų norų 

ir atatinkamai į jų darbus reaguodavo, rą pasėjo, audrą turės ir pjauti. 

ča dvarininkų kalbėtojų, buvę nugirdyti Jau r yra 4 areštuoti". 

maža ką galėdavo/ padaryti. Bet dauge
ly vietų jie aiškiai palaikydavo socialistų 
pusę. Pav. Pilviškiuose kun. Garmui mi
licininkas neleido nei vienu žodžiu paliest 
valstiečiu sąjungos programos, tuotarpu 
tam pačiam mitinge Dr. Staugaičiui valst. 
sąjungos nariui leido laisviausia ne tik 
kritikuoti, bet ir šmeižti krikš. demokra
tus. Betygaivoj, Girkalny ir kitur milici
ninkai kartu su socialistais švilpė mūsų 
kalbėtojui. Alytuj man kalbant žymiausis 

oponentas buvo milicininkas. 

Visuomenė, žinoma, išskyrus švilpu
kus ir mužikus^ ypač katalikiškoji, daž 
niausią laikydavosi nuošaliai, bentv kata
likai niekad nesiimdavo iniciatyvos griau
ti priešininkų mitingų. Krikščionys demo
kratai agitatoriai taipat nesinaudodavo 
socialistų priemonėmis, nes jiems iž oen-
tro buvo duotas įsakymas elgtis visuomet 
kultūringai, savo kalbomis ne kvailinti ir 
neapgaudinėti žmones, bet objektingai 
šviesti, daryti juos sąmoningais* piliečiais, 
suteikiant iš keliamų sričių, teisingi}; žinių. 
Bet ne vienoj vietoj i r katalikai būdavo 

Taip- p a v . Sk i r snemunė j k a t a l i k a i iš v a r i j 
socialdemokratų kalbėtoją. Rudaminoj 

, soc. d e m . M a r k a u s k a s norėjo p r i t a ik in t i 
visur jų vartojamą priemonę, būtent šmei
žtą ir prievartą. Žmonės sutiko tai nepa
lankiai ir Markauską reikėjo gelbėti 
krikšč. dem. atstovams nuo žmonių pyk
čio. Kražiuos pradėjus socialistui kalbė
tojui užsipuldinėti Bažnyčią ir tikybą, 
žmonės norėjo jį įvaryti į ežerą. Tos mau
dynės pavyko jam išvengti tik pasislėpus 

"bažnyčion. Į Garlevą socialistai nuvyko 
automobiliu ir iš automobilio pradėjo kal
bėti. Bet garieviskiai išgirdę burnojimi] 
ant Bažnyčios tuoj pravalė kelią. Užsuko 
automobilį ir griežtai įsakė kuogreičiau-
sia grįžti iš kur atvažiavę. Bet visa šita 
iš katalikų pusės akcija nebūdavo iš ank
sto organizuojama, su tikslu kliudyti prie-
šininkanis Veikti. Bet buvo tik gaivalinga 
reakcija į socialistų šmeižimą kas žmo
nėms yra brangiausia, būtent: tikyba ir 
Bažnyčia ir vartojama jif prievarta. 

Žodžiu, šie rinkimai praėjo labai aud
ringai. Katalikams tenka rimtai susimąs
tyti, kaip apginti savo. pilietines teises "ir 
gyvenimo teise nuo užpuolikų. Daugelis 
mūsų darbuotojų siūlė apsiginti nuo so
cialistų prievartos sutveriant lietuviškus 
fašistus. Centras nepritarė. Rado tai per-
ankstyvu ir mūsų apystovomis pavojingu 
dalyku, Bet sudėjus rankas irgi negailima 

L išvedami iš kantrybės socialistu elgesio laukti socialistų malonės. Socialistai aud- pasekmes. 

2. Šiuose rinkimuose dar kartą pasi
rodė mūsų visuomenės politinės sąmonės 
nfcsusikristalizavimas. Sąrašų buvo paste
bėta labai daug, kaikuriuose apygardose 
jų skaičius pasiekė net 22. Toks buvo pa
krikimas. Šiuo atžvilgiu po St. Seimo rin
kimų nei kiek nepagerėjo. Buvo, tiesa, pa
daryta įvairių įvairiausių siisiblokavimų. 
Pav. krikščionys demokratai blokavosi 
su ūkininkų sąjunga balsais ir abudu šie 
sąrašai su darbo federacijos sąrašais — 
likučiais. Socialistai liaudininkai visur 
buvo susiblokavę su valstiečių sąjungą, 
be to jie be jokios atodairos blokavosi su 
vįsais, kas jiems pakeliui pakliuvo, pav. 
Telšių apygardoj jie *buvo susiblokavę su 
rusų juodašimčių sąrašu^ kuriame kandi
datais buvo senovės Kauno gubernatorius 
— Veriovkinas, kazokų vadas Ferinas, 
kuris 1905 m. yra daug nekalto lietuvių 
kraujo išliejęs ir daug nekaltų žmonių 
nužudęs ir kitų panašaus tipo žmonių. 
Pažanga buvo susiblokavusi visur su 
pažangietiškais žemdirbiais, tikraisiais ar 
taip vadinamais Kriaučiūno žemdirbiais. 
Mat žemdirbiai prieš pačius rinkinius ko
vodami taip savęs laimėjus rinkimams už 
Vietas valdžioje suskilo į dvi grupii ir iš
statė atskirus sąrašus: bet to su "Lietu
vos Atgimimo Draugijos" sąrašais ir t. t. 
Tokis susiblokavimas N bent kiek atitaisė 
tokio susiskaldymo klaidą ir blogąsias 

t 
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(Bus daugiaus) 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHIOAGO, DLLENOU 
Telefonas Tarti* &099 

ralandos — 8 Iki 11 U vytoj 
>o pietų 5 Iki • rak. Nedėllomis 
)flsa* uždaryta*. 
= 

zzzz 

PRANEŠIMAS. I 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe. 

reiną į rankas Dr. Chas. Segal, 
tento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
auo paties Dr. G. M. Glaser. 

S14t So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 1* ryto 

lkl t po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Kad. nuo l t lkl t po platų. 

Telefonas Tards 687 

ŠVENTŲ M I S I J Ų Į S P U 
DŽIAI. 

S 

z* 

paaukodamas $40. Tėvas misi-
pranešimų, 

Racine, Wis . — Nuo 10 d. 
iki 17 gruodžio 1922 m. *3v. 
Kazimiero bažnyčioje buvo &v. 
Minijos, k u r i a i davė Tėvas 
Alphonsas Mar ia C. P . Šv. Mi
sijų laike, tikintieji su pasi- jonierius, gavęs 
šventimu naudojos Dievo ma- kad jo patar imas išpi ldytai i r 
lonėmis, nei blogas oras nesu- užbaigdamas misijas, visiems 

j laikė geros valios žmonių, aukotojams išreiškė širdinga 
padėką, taipgi Altoriaus Dr-
jai, už papuošimų altoriaus ir 
Švariai užlaikymo bažnytiniu 
aprėdų. Lygiai ir klebonas 
kun. A. Balinskas šiuomi nuo
širdžiai dėkoja aukotojams, 

K! užbaigoje, visos katal ikiškos darbuotojams, kurie laike Mi 

Kreišmontas, Leo. Tf iu jen isJ^a nekreipiama daug domės į 
Jonas Tiltonas, Ad. Tvirbu J katal ikiškas organizacijas. I 
iv.*, Vin, Pocius ir-Teod. Ižu p- Butų malonų matyti , kad cio-
šiaukienė $5,00; viso $115.00. nai rastųsi nors "viena B. L. 
v .Taipgi gv. Misijų atminti , -K. K. A. kuopa, a rba kokia 
t. y. Misijų Kryžių parūpino i nors vietinė katal ikiška drau-
pavienis asmuo Ant. Idzelis, g^ja. 

AR JUSŲ KŪDIKIS 
DAROSI 
SUNKESNIU? 

flM«Sg*aWMWj|ĮjMliuwtii' r.vtl»^iais ir dienomis, skait-

1 DR. A. L YUŠKA I ! į i n g i žinon'u buriai 1;,,,lU,'4.į 
# _ . 9 g 'bažnyčią , klausė sv. Mišių ir 
| 1900 So. Hals ted Str . B L ^ p r i e S v Komunijos. O va-
5 Ofiso v a T f l Č r ^ o iU " p o p i e t . | į k a r a i s v i ^ a d a **™ p i l n i l t ė 
af 5 iki 7 vai vakaro, g bažnveia žmonių. ftv. Misija 
„ Rea. vai.: 2 iki 4 pe pietų, g * * c 

*; 4193 Archer Ave. 
""* Tel. Lafayette 9098 

«l 

DR. A. K. RUTKAUSKAS; 
GYDYTOJAS IR CHTRCTRGAS 

4441 So. Weatern Avenoe 
*Telef. Lafayette 4144 

Yaao4os: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-3 vakarais. Nedėldie-
niala tiktai po pietų 2 iki 6 »al 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 S* Ashland Ave. 
Tel. Yards 9»4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—19 T. ryta, 1—3 ir 7—9 r. v. 
Nedėliomls.- nuo 19 T. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

9ĮM»ll f i rmi i l i im>ir i l7mLlUliB ' 3" T" i r kuopos ejo įn coi*po-
= j re prie Šv. K om imi jo s. -

Prieš užbaigiant Misijas, 
buvo matvti atsi lankant kele-
tas i r tų kurie buvo atsito
linę nuo šv. tikėjimo, i r yra 
viltis, kad ir jie sugrįš a>nt! 
doros ir tikėjimo kelio. Nors 
R«eine-o lietuvių katalikiškos 
di rvos kraštai yra apaugę 
erškėčiais, usnimis, todėl ir 
Dievo žodis. Misijų laike, kai
po dangiškas grūdas, galėjo 
nukrist i i r t a r p erškėčių, i r 
neduoti geistino vaisiaus, bet 
su Dievo pagelba, galima tikė
tis, kad trumpoje ateityje, su
lauksime nlaugiaus dvasiško 
gyvenimo pasekmių iš duotų 
Dievo malonių Šv. Misijų lai
ke. 

sijų darbavosi, i r aplamai vi
siems parapi jonams, kurie 
naudojosi Dievo malonėmis 
per Šv. Misijas savo sielų iš 
ganymui. 

J . O . JCL. 

K A L B Ė S KUN. KEMĖŠIS. 

Rezld. tel. Vaa Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

COIRURGAH 
Specialistas Moteriškų, Yyrlškų 
Vaikų ir visų chroni&kų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto: 2—I po 
piot, 7—8vak\ Ned. 19 11 d. 
Ras. 1111 Indepeadence Blvd. 

Chicago. 

Springiield, IU. — Antra
dieny, sausio 2 d. mųs koloni
joj kalbės įžymus lietuviu 
krikščionių darbininkų vadasCf 
jų reikalų gynėjas, gerb. kun. 
F. Kemėšis. Neats i likime nė 
vienas jo prakalbų neišklausę. 

p 

BLOGAS ĮPROTIS . — PA
TRIOTĖ. — MIRĖ. I 

Taipgi yra vtena anglų ka
talikiška parapija. Pr ie jos 
darbuojasi i r l ietuvaitės. P-Iės 
V. i r J . Kamarauskiufės y ra 
daug triūso padėjusios pagra
žinimui to Dievo namo. Garbė 
joms už tai. Gaila, kad nėra 
lietuvio kunigo, nes čionai 
kai - kur ie žmonės jau yra 
tikėjimą visai pametę, o jau
nimas ta ipat pradeda atšal t i 
nuo tikėjimo. T a i t a ip palen
gva i r pasi t raukia nuo jo. 

Mirė. 
Čicmai 17 d. gruodžio 4 vai. 

ryte persiskyrė su šiuo pasau
liu, pavyzdingas katal ikas, 
Juoa. Plonis. Velionis dirbo 
anglių kasykloj per 18 metų, 
ir iš sunkaus darbo i r sušali
mo susirgo ir 3 mėn. sirgęs 
užbaigė gyvenimą ant žemės. 
Visi čionai gyveną lietuviai 
apgailestauja jo, nes buvo 
žmogus tykaus budo i r su vi-

m 

sais draugiškai gyveno. Velio
nis pa l iko , nuliūdime savo 
žmonų Aleks. i r dukterį Ami-
lijų. Tegul bus jam lengva ši 
žemelė. 

Sinkub. 

Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj 
priklauso nuo prižnirgjimd ir maisto, 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas kiekvieną dieną ir regulia-
rfškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali
te žindyti savo kūdikio, bandykite 

l5crtUnvš 

/ 

EAGLE BRANO 
(ZONDENSED M!LK) 

Sutaisytą iŠ riebaus karvių pieno ir 
smulkaus cukraus, vien tik del kūdikių. 

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
| The Borden Čo., New York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 

rią kū< 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTIHM 
DISTRiCT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

taipgi puikią kūdikių knygą. 

Tel. Lafayetle 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo Iietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlausia. 

M. YCSKA 
8228 W. 38-th Street 

[Telefonas Yards 1138 

v h ; pirkite bilietus iškalno PRANEŠIMAS. 
nes bilietų gali pr i t rukt i , o- j — j 
jei 'bilietų t ruks lai aiškus da- . ' ' D r a u g o " Kalendorius 1923 
•ylas, kad i r v i e į n svetainėj m. visiems " D r a u g o " skaity-

c. 

Aukos. 
Tėvas įmsijonierius, pažvel

gęs į liet. Šv. Kazimiero para-

Coal Centre, Pa. — šiomis 
dienomis, tenka man lankytis 
O a l Centre 'Pa. Kadangi ma
žai girdėti iš šios kolonijos 

pijos stovį, jog nėra nei kle- j lietuvių gyvenimo tai aš ir su-

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRCRGAS 
Telefonas: Yards 2544 

335S South Halsted Street . . 
Ant virSaus Univer. State Baak 
Valandos: nuo 19—12 ryte; nuo 
I—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomls nuo 19—2 
Oofiaaa Ir gyvenimo vieta: § 

Dr. C. Z. VezeUis 
LIETUVIS DE19TISTAS 

1719 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

— > 

II DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po aum. 
•941 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juclaus Ręst. 2 lubq. 
Priima Ijtgontna uao 9-13 A. H. 

S-» P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfaz 9974 

bonijos, nei mokyklos, taipgi 
ir bažnyčios viduje yra daug 
trukumų, tcdel pradžioje Misi
jų atsiliepė į parapi jonus," kad 
kifk išgalint uoliaus darbuo
tųsi parapijos gerovei, kad įs
teigus klebonijų i r mokyklą, 
nes be tų reikalingiausių daly
kų, parapi ja negali t inkamai 

j aug t i ir s t iprė t i ; pranešt), jog 
bažnyčioje nėra vieno svar
biausio dalyko, t. v. Šv. Krik-
što indo, arba krikštinyčios, 
i r kad nekliudžius parapijos 
iždo, a ts išaukė į parapi jomis 
kad Kadetu aukų parupinimui 
krikštinyčios, kaipo Misijų at
minties. /Ta*ai jo balsas nepa
siliko kaipo balsas tyruose, su 
sitarė pavieniai vaikinai, su
dėjo sekančia aukų: po $10 au
kojo: St. l ' rbonas, St. Šapi-
kas, St. I>ailedienas, P r . Kon-

1 tvainis, A d / Simanavičius, 
I Jok . Simanavičius, Jaoz. 

_Lty«L 
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Dr, J . SAVICKAS 
Naprapa th 

Dr. I. E. fi/IAKARAS 
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 £ . Michigan Avenue 
Tclef. Pullman S42 ir S49 
ELEKTRA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
| 3303 South Morgan Street 

Gbicago, III. 

m *•» 
Telefonas Pullman S385 

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

Telefonas Republio 14S3 
1600 W. Garfield Blvd. 

fil/anr: vak: kampa* 55 Ir 
Asldauct Avenue 

Vai. Nuo 4 Iki 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės Ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prasalin ligos priežastį, o-
peraclja prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa-
gydo Chirurgijos būdu - J t i lp po | g a l v o a 8 v a i g u l l o > a j > U m i m 0 f n e r v o . 
piraion operaAjos, tuoj seka antra! t u m ą s k a u d a n č i u a * i r U Ž 8 i d egusiu* 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad; K a r š a u akly kreivos akys katerak-
sekame operacija Ir trečioji yra to, nemiegio: netikras akis indedam 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iŠ- Daroma egzaminas elektra parodau* 
laikyti Ir tuom kart ligonis liekta tls mažiausias klaidas. Akiniai pri

taikomi teisingai, toli ir eiti matan- • 
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re-

| gėjlmo ir vaikus einančius mokyk, j 
—, — _ . — M " — T i • • i lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Kemkite tuos k ū n e garsina-1 Nedėiiomis 1̂10̂ 19 iki 8 vai. vakare. 

Dr. a VA1TUSH, a D. 
LIETCVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu-
akių tempimą 
kas yra prieias_ 
tlmi skaudėjimo 

maniau ką. nors tokio pobrėž.-
t ' 1 

IkirUai šiame miesteI>Tje ei
na JH'pra<eiau>iai. K/tokiu 
darbų nėra ka ip t ik anglių 
kasvklų. Tokiu būdu kai-ku-
rie ž m o n ė s ^ a r g i n g a i gyvena, 
čionai parėmijau vieng, bloga 
paprotį, tai girtuoklystę. Ne
rasi tokios stubos, kad nebu-
tjų to pragar i ško raygalo. 
Ka ip vyrai ta ip i r moterys y-
ra j ta ^moons l i inę" įtikėję i r 
užtad vargsta . 

Patriatė. 
Jaun imo čionai y ra i>uikus 

būrelis. Kai-kurie veda gražų 
gyvenimų, o kai-kurie tai pa
klydę, labiausia vaikinai yra 
įpratę gerti t a nuodingų rau-
galų. Mergaičių yra labai daug 
pavyzdingų i r t>esidarbuojau
čių katal ikiškoj , tautiškoj dir
voj. Teko išgirsti kalbant ke
lias mergaites. Viena sako: 
" K a d lietuviai vaikinai nie
kam neverti, svetimtaučiai ge
r e s n i " K^ta jauna mergaitė, 
čia augusi, labai pamylėjusi 
savo tauta, a tsakė j a i : " J ų s 
nekenčiate lietuvių vaikinų 
dėlto, kad jie lietuvių kalbų 
\ artoją ir gražų gyvenimų ve
da. Aš laikau už garbę buti 
lietuvaitė ir nematau geresnės 
tautos kaip lietuvių, už tad 
a£ neturiu gėdos lietuviškai 
kalbėti i r už lietuvių , tautų 
kovo t i " . Čionai reiktų visam 
jaunimui pasekti . tos pavyz
dingos mergaitės pasielgimų, 
ir but i tikrais* lietuviais it-
ėmis, o ne niekinti savo (bran
gios lietuvių tautos . 

Katalikai be organizacijos. 
čionai yra S. L- ^ kuopa. 

CICERO, ILL. 

Kalbės darbininkų vadas. 
- P i r m u t i n ė s 9J19J. k u n . F . 

Kemėšio pralcall)os bus pas 
mus, trečiadieny, gruodžio 27 
d. 7:30 vai. vak. Šv. Antano 
par. svet. Ta ipa t bus rodomi 
ir krutamieji paveikslai. Nesi-
vėlinkite ateit i jei norėsite pri
s igrūs t i išgirsti šį krikš . dar
bininkų vadų kalbant. 

Proletaras. 

t ruks. J u k niums angliška pa
tarlė, sako: " F i r s t come, first 
served" . Dėlto žiūrėkite kad 
nepraleistumet šio vakaro^ ne-
pandrškite k a d bus sausio 14 

1923 m. Nebetoli. 
I r Chicagieeiai nepamirški 

tos mūsų, nes žinote kad Ci
cero žmonės y r a geros širdies, 
tai i r ' j u s atvykę į -šį gražų 
vakarų, nesigailėsite. Visi kas 
gyvas i r sveikas, į tų vaka- j 
rų. Tuonii prisjdėsite pr ie pa-
statymo mūsų lietuvių įstai
gai koplyčios, kad mūsų lie
tuvaitės turėtų vietos kur Die
vų garbinti . 

šarka. 

tojams jau išsiųstas. Kurde 
imate " D r a n g ą " tiesiog nuo 
agentų, reikalaukite jo nuo jų, 
nes jiems visiems jau pasiųs 
tas . Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams tur i but i duoda
mas dovanai. 

Kas užsirašys ' * Draugų' ' , 

t am kalendorius bus išsiųstas 

tuoj aus. 
" D r a u g o " Administracija. 

STANLEY P. | 
MAŽEIKA 

GRADORICS IR] 
BaLsamuotojas 
Tūrių automo 

bllius visokiems? 
reikalams. Kaine J 
prieinama. 

3319 A u b u m 
Ave. Chicago 

ismmmzzmm 
= J . VVYANDS 

Graborius ir Balsamuotojas { 
K. SYREVIč IA 

Automobiliai visiems reikalams 
2055 W. 22-nd Str. 2149 W. 21 Fl^ 

\\Tet. CanaI 6543 Ttl. Canal 01 U 
t lHUllKIHIl I I ISI I I»M«MIIHII l l l l l l l l lMt| | | | | |U 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVIB GRABORIUS 

[2314 W. 2S-rd PI. Chicago, I l l j 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-S 

• griausią. Reikale meldžiu atsišau-g-
_ . , ajktl, 6 mano darbą busite užga-5 

G A R S I N K I T 6 S " D R A U G E . " rnėdinti. Tel. Canal 1271—21901 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiKiiiiMm 

m.'!una. .'.j'? i 

R Ė M Ė J Ų DARBUOTĖ. — 
VAKARĄ RENGIA. 

Cicero, 111. — šv . Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 9 skyr. 
laikė susirinkimų pirmadienio 
vakarę, gruodžio 18 d. Sus
inąs buvo svarbus. O a r žinote 
delko? Dėlto, kad aptarė šio 
skyriaus rengiamų puikų va-
! arų. Ar dar negirdėjote kų 
Rėmėjos rengia f Ta i b \ s pui
kiausias vakaras kokio dar 
nematėt. I r visų tų triūsų ir 
pdnų skiria Šv. Kazimiero 
Sesenj koplyčios naudai . Bus 
pu»kus veikalas, su įvairiais 
pamarginimais. 

T a s vakaras nebetoli, dėlto 

Nes ikank ink su 
Reumatizmu 

[Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pai!HExpellerio| 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-ExpeUeris turi 
INKARO vaisbaženklį. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Nev \ork .NYL# 

™» • L I E T U W LIONE*-
PER HAMdURGĄ,PTU^\ 
/• A R B A JLlEPOJą ^ , 

%fi t VAHUOKIT VISI PARAITKIŲ IK 
\S7 TIESIŲ KELIU 

- I^iettiviai važiuojant j Piliavą aplenkia 
Ijenkų juosta (karidorius) 

Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 
Ant 9-jų. 4-riy. 6-šiq ir 8-uių I<OT̂ P 

ESTONIA Gruodžio 27 
8.8. LPTUANIA Sausio 17. 

Trečioa Klaaoa Kainos J: 
4 BAMBtJRGA 9103.50 — PELIAVA 9109.59 
• MEMEL Ir LIEPOJTJ §107.90 
Delel lalrakor. tr žinių kreipk, pria saro agan. 

t NAUJI ŽEMLAPIAI IŠ 

LIBffUVOS. 
Dideli, aiškus, gražus. 

Nurodyti L ie tuvos^ gelžke-
liai (platieji i r siaurieji) , 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
Žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu . . 50c. 

Reikalaukite Draugo Kny-
Jgyne 
2334 South Oakley AvenueJ 

Chicago, BĮ. 
L f = i i i = = • » • • 

I = < 

| | Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! 
IILIETUVOS ALBUMAS! 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys." 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

Adresuokite : 
^BSAUGAS ČUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 
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JA Ų GALIMA GA UTĮ DIENRAŠČIO "ORAUG0" 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. ' y 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninku dienos. " | 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizde Eai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienrai tj metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaba 25c. 
A<l*e»s: DRAUGAS PUBLISHING Vk 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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Antradienis Gniod. 26, 1922 

CHICAGOJEl 
STOVI UŽ 12 VALANDŲ. 

Chicagoje lankįėsi plieno 
trnsto galva — Gary. J is čia 
buvo klausiamas, ką mano da
ryti su 12 vai. darbo dienoje 
sistema. 

Atsakė, kad plieno įstaigose 
dvylikos valandų darbas die
noje būtinai reikalingas, kaip 
plieno industrijai, taip pa
tiems darbininkams. 
. Sumažinus darbo valandas 
dienoje, sakė tas magnatas, 
turėtu nukentjėti industrija ir 
daugelis darbininkii nepasiten 
kintų. Nes kuo ilgiau darbi
ninkai dirba," tuo daugiau už
dirba. ;,' 

DAR VIENA KONFE
RENCIJA. 

Sausio 3 dieną Chicagoje 
prasidės dar viena minkštųjų 
anglių kasyklų savininkų su 
darbininku viršaičiais konfe
rencija užmokesnio klausime 

ir jei socialistai gautų progą Svirnius, P . Petrošius, J . Žib-
pasirinkti, ar griauti dabartį- Į ras> J . Sližkis, A. Penkauskas, 
ne visuomenės tvarką, ar ne,' J- P l i a u s k a s , C, Lukšys, 

LIET. KRIKš. DARBININ
KŲ TafeVAS CHICAGOJ. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ 3.000 
DOUERIŲ. 

Su Kalėdų šventėmis Chi-
eagon atvyksta paviešėti gerb. 
kun. F . Kemėšis. J is kiekvie
nam lietuviui yra žinomas, 

i 

darbininkų gerbiamas, o krik
ščionių darbininkų mylimas. 
Kad ir tyliai, bet visgi yra 
verčiami pagerbti kun. Keme
šį ir tie, kurie nesutinka su 
jo pasaulėžvalga į visuome
ninį gyvenimą, socialę tvarką 
Vargiai kas drįstų, kad ir di
delis ^priešas krikščionystės, 
mesti abejonės šešėlį aont kun 

> 

Šalimais įstaigos ją užpuo
lė du plėšiku. Atįėmė krepšį 
su pinįgais ir pa i lgo automo
biliu. 

SUBOMBUOTA DU NAUJU 
NAMU. 

Du naujai pastatytu namu, 
5905 ir 5909 AVest 16 gat., 
bombom apgriauti. 
Tai namu statvmo amatnin-

kų darbas, sako policija. J ie 
kovoja prieš neunistus darbi
ninkus. 

i 
I 

BROSS LLOYD ATSILY
GINO. 

Pionierius radikalas Bross 
Lloyd užmokėjo 15,000 dol. S. 
V. maršalo asistentui Užv
arei i r pasiliuosavo nu6 atsa
komybės už HayAvoodo pabė
gima Rusijon. 

POLICIJĄ NUBARA. 

Heco Envelope Co., 3161 O-
hio st., knygvedė Miss Mari-
an Pickrell šeštadienį ne& 3,- Kemėšio del jo atsidavimo, 
000 dol. iš bankos. Pinigai bu tarnavimo darbininkams, jų 
vo skiriami darbininkus ap- reikalų gynimo ir jų švietimo. 
mokfctL r"** Kur tik kun. Kemėšis pasi

rodė, ten jis visad darbinin
kams įsibrangino. J is tai na
tų ralis darbininkų vadas. Nie
kas, turbūt, neturi tiek darbi
ninkų pasekėjų ir jų tokio į-
sitikėjimo. 

Tikras darbininkų vadas. 
J i s visad stengėsi suprasti 

darbininkvi reikalus. Tereikėjo 
jam tik mintį paduoti, kad lie
tuviams katalikams darbinin
kams reikia organizacijos ku
ri rūpintųsi išimtinai jų luo
mo reikalais. Spėjo pažinti tą 
reįkalą, tai tuoj ir suorgani
zavo Lietimų Darbininkų Sa-
jungą. Įsteigė darbininkams 
ir laikraštį, L. D. S. organą, 
net vardą "Darbininką' ' da-

4. h 

vė. Čia jau aiškiai, pirmiau 
negalintiems įžiūrėti, pasirodė, 
kad socialistai negali monopo
lizuoti darbininkų luomo rei
kalų gynimo. I r jei šiandie 
pasirodė, kad socialistai tik 
del biznio rėkia už darbinin
kų reikalus aiškiai pamatėm, 
kad jit patys išaugo į tuos 
jų pačių keikiamus buržu
jus per jų buk užtariamų dar
bininkų išnaudojimą įr jei 
šiandie socialistai pakrikę, tai 
žymiai tame nuopelnas gerb. 
kun. F . Kemėšio, darbininkų 
tikro vado. 

Skirtumai. 
Socialistų straipsniai pasi

žymėdavo keiksmu kapitalis
to], išbiauriojimu kataliko dar
bininko, i r tai tik už jo tiky
binius įsitikinimus, o kun. Ke-

. I mėšio straipsniai netik kad 
rimtu būdu nurodydavo dar
bininkų skriaudimą iš kapita 
listii pusės, bet dar taipat nu
rodydavo darbininkams kaip 
apsiginti kapitalistų išnaudoji
mo. [To negana. J is neieško 
Chinijoj brangenybių ir mili
joninių bendrovių neorgani
zuoja, bet jis eina į pačių dar
bininkų tarpą, juos buria į 
jiems, jų luomui, jų reika
lams atitinkančią organizaci
ją, savo raštais šviečia juos. 
I r tie jo rastai socialistams 
perdaug radikališki, atvirai 
i r teisingai nušviečia darbi
ninkų reikalus. Jo raštai yra 
konstruktyviško, statymo ne 
grovimo, pobūdžio, kuomet 
socialistai pasižymi demago
gine, deetruktyve kritika da

tai galima užtikrinti kad jie 
padvejotų ar griauti, jei ne
gaus užtikrinimo buržuaziniai 
gyventi prie perdirbtos, socia
listinės valdžios. 

Per šias šventės kun. F. 
Kemėšis atvyksta Chicagon 
ne liuosam poilsiui, bet dirb
ti, darbininkams prakalbas sa
kyti, nušviesti jų reikalus. 
Darbininkai, turėtume visur 
jį tinkamai sutikti, skaitlin
gai lankyti jo prakalbas, žino
dami, kad mūsų tikras vadas 
kalba,' mums tiesos kelią ro
do, prie šviesos veda. 

Kartu su prakalbomis bus 
rodomi krutamieji paveikslai 
nušviečia kaikuriuos dalykus 
vertus, reikalingus darbinin
kams žinoti. 

J o tos prakalbos nepakar-
totinos. Tokia reta proga visi 
pasinaudokime. Pr. 

V^spendorius, S. Stankus, P. 
ViSkunas, J . Pažieraitis, S. 
Valančiauskas, J . Fabijonas, 
D. Jasinckis, j . LendžbargK 
K. Petkus, A. Musleikis, A. 
Balsytis, Ig. Pupauskas, J. 
Giraitis, J . Marauskas, A. Bier. 
žinckis, Tutle, A. Janulians-
kas, Aibromavičius, J . Drak-
šas, Parkauskas, Katauskas, 
P. Zekas, S. Šimulis, I. Kalie-
čius, A. Rudakas, V. Žilius, P. 
Gedminas, Jokantas, J . Goš
tautas, J . Andrusavįčius, J . 
Selickas, P . Narukauskas, J. 
Mikaločius, B. Jakaitis, P. 
Gritėnas, J . Gaižauskas, J . 
Dvinskas. 

Viso $108.00 
Smulkių aukų 55.68 

Iš viso $163.68 
S. V. Valančius. 

KUN. F. KEMĖŠIO LDS. 
MARŠRUTAS. 

Vyresniojo teismo teisėjas 
Davis nubarė anądien Chica-
,gos policiją, kuomet prisiekę 
teigėjai pripažino 2,000 dol. 
atlyginimo Mrs. L. Hawthor-
ne, juodveidei, 3118 Rhodes 
ave., už jos sužeidimą strei
kuojant 1920 m. gruody stock 
vardą darbininkams. 

Teisėjas Davis pastatė klau 
simą, ką turėjo veikti polici
ja, jei gauja1 užpuolė tą mo
teriškę! Ar tai policija nega
li apsaugoti pavienm žmo
nių? 

L I E T . R. K. LABD. SĄJ. 
Centro priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, gruod. 
21 d., 1922, 7:30 vai. v , Au
šros Vartų parap. svet. 

Kviečiame iš visų kuopų 
atstovus-ves kuoskaitlingiau-
sia atsilankyti Į susirinkimą, 
nes bus renkama valdyba 19-
23 metams. Taipgi jau ir sei
mas artinasi, taigi šis susirin
kimas bus labai svarbus. 

3/. Cesmavičius, 
centro rast. 

Kauno įgulos (soboro) baž
nytinio choro vedėju paimtas 
pasižymėjęs veikėjas A. Vai-
ciunas. 

AUKOS. 

Aukos surinktos mass-mi-
tinge McKinley Parke, gruo
džio 17 d. Klaipėdos krašto 
atvadavimui. 

iPo $5.00: J . Saunoris, kun. 
Ig. Česaitis, J . Dukevičia, A. 
Jucikas; 

Vin. Kareiva $2.00; , 
Po $1.00: J . Rakauskas, S. 

Lupeika, M. Jurevičius, M. Va 
siliauskas, Simokaitis, S. Mi
šeikis, M. Greitus, K. Krivic
kas, M. Petraičius, A. Budai-
ti§, V. Radavičius, Ig. Paura-
zas, Margevičius, J . Kazanas, 
V. Brozauskas, D. Kazlauskas, 
F . S. Kuzinavičius, V. Gau-
zauskas, V. Grigalunas, M. 
Lukašauskienė, P . Gurskis, A. 
Ruikis, A. Šalpis, Eg. Stro-
domskis, J . Karalius, J . Ko« 
niauskis, C. Kupris, J . Nyč-
kus, I. Adomaitis, F . Chyzas, 
F . Čysauskas, A. Shepetis, 
Petrauskas & Slizauskas, P. 
Balchunas, V. Kavalauskas, A. 
Jusčius, M. Sliksna, L. Lupin-

. skas, J . Miknis, J . <Šlra€&us-
bartines visuomenines tvarkos Jm% j S l l f k u s ? j Marozas, A. 

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

Gruodžio 27 d. 7:30 vai. va-

CHDOAGIEČIAI ATSIIM-
TE LAIŠKUS. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatę persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 

591—Kunsevicius 'Tarnas 
592—Kungiene Zopi'je 
593—Kuzniezka Anie]a 
595—Lapienis P. 
596—Laurinenas Kazimeras 
606—Matalis Danotas 
615—Norbutas Anton 
617—Bardas Juliska 
620—Pečiulių Justeno 
625—jPilucus Jozapu 
633—Pudiluis Feliksas 
634—Raila Pranas 
636—Raskeisciui Juosui 
637—Ramanawskini Pranui 
641—Rorauski Jozef 
648—Sadauskenie Ona 
651—Saudikis Jonas 
657—Shimkus Frank 
659—Sliazui Klementui 
667—Sudeikis Mrs. Anna 
672—/Tarka Kazimiera 
673—Usedcius Paulina 
674—Ulinskas Kazimiers 
675—Urban Tomasz 
678—Vvlis 
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• PATARNAVIMAS 
[•i 

sr. m 

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS. 

kare Cicero, šv. Antano para- |P a r a š y t a ADVERTISED. 
/> i*- no i x̂  ii. o* i Prašydami laiško paduokite laiš-
Gruodžio 28 d., ^ o r t h Side, kQ ^ aep TO jao greičiau 

šv. Mykolo par. salėje. 
Gruodžio 29 d. Dievo Ap-

veizdos par. salėje. 
Gruodžio 30 d. Bridgeporte, 

Šv. Jurgio par. salėje. 
Sausio 2 d. Springfielde, 

111. 
Naujose Metuose 5 vai. po 

pietų, West Pullmane, Šv. P o 
tro ir Povylo par. salėje, o S 
vai. vakare, Visu Šventu par. 
salėje. 

Per prakalbas bus rodomi 
krutamieji paveikslai. 

Kiek numanu, tai turbūt sis 
nustatymas maršruto bus pa 
stovus. 

LDS. Chieagos Apsk. 

506—Aukstkalnis Anton 
510—Bartkene Ana 
514—Bitinai Kaži merai 
517—Boubinas Jonui 
522—Bruzgelis Brono D. 
524—Cebatarium G abriel i n i 
529—Chernauckas Jorgis 
532—Czaikauskas John S. 
542—Fepene Pietrenelijo 
552—Gricius John 
572—Jazascunas Balt 
573—Justin Zobiela 
576—Kamuntaitene J. 
579—Kedainis Antonas 
580—Knatauski J . 
584—Kolusens- Mikola 

* • 

• 

£? 

Yra goriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncertini) 
(irojiku ir Mokytojų. 

Mes taip-gi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių instru
mentų. 

Klausk mūsų katalio^o, o gausi 
jį dykai. 
GEOItGI and VITAK MUSIC CO. 
4639 S. Ashland Ave-, Chicago. I1L 

i 

i 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE | 
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 

Bankais n \ todel galime patogiai patarnauti visiems Es 
persiusdami pinigus į visas Lietuvos dalis. j S 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- 5 
ti draftą, (čeki) litais ar doleriais. Čekį Jus patįs tu- ES 
rite siųsti į Lietuva, o ten lengvai čekį išsimainys. į S 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bot gi kas =5 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame LJ 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiimtus jE 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. * 
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro- ^ 

centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 
Visais pinigų reikalais kreipkitės i įž! 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ I 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. ® 

Atdaras kasdiong, (išskyrus šventadienius) nuo 
9 vai. rvto iki 8 vai. vakare. S 

EiiiiiiiiiiiiEiHiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiniaii*; 
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Valentine Dressmakiiig College 
2407 \V. MadJson Street 
Telefonas Seeltfy ltf4S 

Moko Siuvimo, Patternų klr-
Įplmo, Deslgrning bizniui ir na
riams. Vietos duodama dykai.j 

[Diplomai, Mokslas lengvais at-[ 
į mokėjimais. Klesos dienomis lr| 
(vakarais. Reikalaukit knygelės.} 
|Biznio ir Naminiai knrsni Skrybė-i 
jlių Taisyme. , Norint informacijų] 
(rašykite ar telefomiokite. 

SARA PATEK, pirm. 

rife 

LIETUVOS OPEROS ARTIS 
TŲ KONCERTAS. 

_. 
Dievo Apveizdos Parap. — 

Pas mūsų gerb. kleb. kun. Ig. 
Albavieių vieši Lietuvos Ope
ros artistas p. P . Oleka. 

Antrę. Kalėdų dieng, gr. 26 
d. Orchestra Hali, vidumiesty, 
bus tų Lietuvos Operos artis
tų koncertas. 

Patart ina visiems aštuonio-
likiečiams, nuvykti ir išgirsti 
ju skambius balsus, nes tokia 
pasitaiko mums pirmutinė 
proga ir gal ilgai nesulauksi
me kitos tokios. 

Važiuokime visi kartu. 
Alfa. 

REIKALINGA 
Mergina ar moterys prie na 

nių darbo. Atsišaukite pas: 
Fotografą STANKŪNĄ, 

3315 So. Halsted St. 
Yards 154 rl 

j i • • ~ * 

. 
PARSIDUODA labai pigiai gara-

džiaus biznis su visais įtaisymais, 
biznis eina gerai patys automibihui 
užmoka randa ir padaro pragyveni
mą. 

J. Mi. 
2357 W. 30 P!. • Chlclgo. 

REIKALINGAS 
Klerkas prie Porėtom Skyriaus, tu 

rl mokėti kalbėti lenkiškai. 
Atsišaukite pas. L.I)r\vcnski. 

PEOPLES STOCK Y.VRD 
STATE BANK 

Kampas Ashland ir 47 Street. 

Telefonas Uoulevard 4139 
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LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Soutluunpton ant MU/inų 
laivų A<įUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
i BERENGARIA 62,022 tonų 
Apleidžia New Yorkq, kas Utarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
I Plliavą (2 k|: $150:00) 

(3 kl: $106:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNINKAI IS LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
1 Southamptona ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo blle agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apielinkėj: 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-i 
dotuvės* ves-! 
tuvėae krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mos 

!3307 Auburn Ave. Chicago 

. 

iiivKnavna 
soavH soisiivnaA 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM: 

j * DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar p a r -
duodami visados kreipkitės-
pas 

S. L FABIONAS CO. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčlo* 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 05c. aptiekose, arba prisius-
kite 75c. tiesiai j labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So . 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

Tel. CanaI 257. Vak. Ganai 3118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

Valandos: 1« Iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: c Iki t vakare 

(Jhicago.lJl. 
809 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 
^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i iūii^ 
= Res. Tel. Gfcero 36541 r 
= Ofiso Tel. Cicero 49 E 

I DR. J. 
E 1328 So. 49 Comt = 
E N. E. Cor. 49 Court ir 11 Btr. E 
- ant vlrSaua valstynyčios. 

IŠIMU TONSILUS 
tobuliausiomis niobio priemonemts: 
1»—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5>—be jokio pavojaus sveikatai. 

jPo operacijos, pacijentas gali tuoj i 
įeiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-L 
jnininkų balsas tampa malonesnis,* 
| visa sveikata geresnė. Kuriems iš-k J 
iėmiau tonsilus, yra pilnai užganė- • 
jdinti. , v 

Ligonius su įvairiomis l igomis^ 
jprijinau:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
19 vai. Vakare. 

Nedėliomis ir seredomis ofisas* 
llllllllllimmillllliiilliilllliiiiiiiiiilillli S •;'; uždarytas. 
«,T7T, •"TJr.T^Tn 1 DR. AL. M. RAČKUS, 

- • ' I GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS, 

i 
Užkietėjimas, diegimas, mčšlungis ir kiti vidurivj suirimai nie
kuomet nekankina čitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
ValsbaženkHs Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motina pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40e. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. 

Kūdikiai melsta jį! Jie prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 511-127 H. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 60M 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pullroan 6817 

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

11411 So. 50th Ave a c e r o , 111. j 

m mm* a* 
Orisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central A390 

Vakarais 3223 S. Halsted St.j 
Telefonas: Yards 4684 

Tel. Randolpli 4756 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATION BliDG. 
19 South La Salle Street 

Room 1303 
[Valandos 9 ryto iki B po pietų] 

Namu Tel. Hyde Park 3896 

' OR. CHARLES SEGAL 
|Perkėlė savo ofisą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai..- ryto nuo 10 — 12: nuo 2—6j 
| lpo pietų: nuo 7—8:30 vakare.) 
KNedėliomis: 10 iki 1. 
f Telefonas Drexel 2880 

• " • • 3 

t 

Nature Gure Institute! 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chlropratas 
ZVaturopathas 

Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

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

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

Tel. Lafayette 6698 
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