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METAI-VOL. VIII 

= = I, V. 

ITALIJOS DOVANA 
VATIKANUI. 

NUPIRKTA KUNIG. CHIGI 
BIBLIOTEKA. 

Palankumas Apaštalu Sostui 
didėja.. 

ROMA, saus. 4. — Pasi
darbavus premierui Mussolini 
Italijos valdžia nupirko did
žiai brangų kunigaikščio Chi-
gi bibliotinį rinkini, kuri su
daro didžiai roti senovės ran
kraščiai ir tūkstančiai bran
gių veikalų. 

Italijos valdžia pirko ta bi
blioteka bendrai su to kuni
gaikščio rūmais. Kadangi 
rankraščių ir veikalų labai 
pageidavo Vatikanas, tad tai 
visa ir dovanota Šventajam 
[Tėvui. 

Papą Pius XI» ta valdžios 
dovaną priėmė. Tai dar vie
nas Įrodymas, kad italų vald
žia vis daugiau palanki Vati
kanui. Keikia laukį artimoj 
ateitv svarbiu susitaikymo i-
vvkiu. 

Šiandie Vatikano biblioteka 
skaitosi didžiausia ir svar
biausia visame pasaulyje. 

"*> 

Fra nei ja Stato Ultimatumą 
Anglijai 

REIKALAUJA ANGLIJOS ATSAKYTI TAIP AR NE 
BONAR LAW TEČIAUS NEMANO PASIDUOTI 

PARYŽIUS, sausio 5. — žada dar kokį laiką ' palikti 
Paryžiuje. 

Šiandie Anglijos ministerių 
kabinetas susirenka specialin 
posėdin. Kadangi franeuzai 
nuolat grūmoja jie patys vie
ni spausią Vokietiją, jei ang
lai nesutiktų, tai anglų kabi
netas žada formaliai pareikš
ti, kad Anglija priešinasi sa
varankiam franeuzų veikimui. 
Toliaus kabinetas turi pareik
šti savo (draugingumą Franci 
jai ir kooperavimo norą. 

Jin bus matomas neišveng 

MIRĖ ŽYMUS SENYVAS 
KUNIGAS. 

TTINIDAI), Colo., saus. 5. 
— Čionai mirė Tėvas Salva-
tore Persone, pionierius .Jėzu
itas kunigas Coloradoje, kur 
išgyveno suvirs 50 metų. 

Kituomet jis buvo Švenč. 
Širdies Kolegijos mieste Den-
\er prezidentas. 

Mirė baigės 89 metus am-
žiaus. 

Vakarykščioj premierų konfe
rencijos sesijoj Francijos pre
mjeras Poincare dar kartą iš
dėstė savo planus ir visus 
projektus kontribucijos reika
le. Pagaliaus pareikalavo 
Anglijos premicro Bonai* 
La\v duoti atsakymą, ar jis 
sutinka, ar ne su tais planais. 

Prcmicras Poincare nurodė, 
kad jei anglai nesutiks, tai 
premierų konferencija turi 
but pertraukta. 

Po to sesija pertraukta ir 
anglai pradėjo nuosavą pasi
tarimą, kas toliaus reiks da
ryti. 

Anglų atstovai tvirtina, jog 
tas premiero" Poincare reika
lavimas yra ultimatumas An
glijai. Franci ja nusprendu
si nepasitraukti iš užimtos po
zicijos. 

Anglai nenori pasiduoti. 

Anglų atstovų tarpe pareik
šta, jog Anglijos premieras 
Bonai' Law taipat nemano sa
vo planų modifikuoti. Taigi, 
apie kokį ten nusileidimą 

IŠKILMINGAI PAGERBTAS 
MOKSLININKAS. 

___ 

ĮVAIRIOSE BAŽNYČIOSE 
ĮVYKO PAMALDOS. 

ANGLAI NEPATENKINTI 
FRANCUZŲ PASIELGIMU. 

Aplankytas Šv. Pranciškaus 
Sal. kapas. 

Teclaus nenori but izoliuoti 
nuo Europos reikalų. 

KATALIKŲ SEIMO TVARKA 
• 

7 S A U S I O , 1 9 2 3 M. - m. 

PARYŽIUS, sausio 5. —A-
nomis dienomis visos Franci-

Į jos dalyse su bažnytinėmis 
pamaldomis paminėtos žino
mo franeuzo mokslininko Pas-
teuro šimto metų gimimo su
kaktuvės. 

v 

Pačiame Paryžiuje pamal
dos buvo laikomos bažnyčioje, 
kurią tas įžymus katalikas 
mokslininkas per visą gyveni
mą lankydavo. 

Pamaldos buvo ir kitose 
Paryžiaus bažnyčiose; Dole, 
kur Pasteur gimė, Arbois, 

LONDONAS, sausio 5, — 
Anglų diplomatai ir politikai 
nei kiek nesistebi, jei Franci-
ja priešinasi Anglijos pla
nams kontribucijos klausime. 
Bet jie nustebinti franeuzų 
karštu temperamentu, kuo
met jie reiškia nepasitenkini
mo Anglijos planais. Fran
euzų užsikarščiavimas neturi 
savi 1 varaus. 

. 

1. Iš ryto, 10:30 vai. atvy-] 
kusieji atstovai susirenka šv. 
Jurgio bažn5rčio;e (Bridgepor-

e) Dabarties veikimo prie. 
monės. 

i 

Po kiekvieno referato —dis-
te) į iškilmingas pamaldas, kusi jos -ir patiektųjų rezoliu-
Dalyvaus pamaldose ir pamok- j cijų balsavimas. 
slą sakys J. E. Chicagos Vys- j Vakarinių. Valstybių Apa-

tinas*konforoncijos subįr,ėji- k u r J i s £ a v ° pirmąjį apšvieti
mas, tai, sakoma, gal kartais! '"«, ir Marseillese. 

EXTRA! 
NAUJAUSIOS ŽINIOS, 
PARYŽIUS, saus. 5. Va

kar vakarinėj sesijoj premie
rų konferencija suiro. 

"Ta i draugingas su francu-
zais persiskyrimas," pažymė
jo vienas anglų delegatas. 
'Mes keliaujame namo. Fran-

cija veiks viena be mus ." 

PARYŽIUS, saus. 5. 
Francija palikta veikti viena 
prieš Vokietija. Kad gauti 
iŠ Vokietijos kontribuciją, 
Francija i belieka tik viena 
priemonė. Tai spėka. I r ji, 
matyt, žut-but vartos spėką. 

LONDONAS, saus. 5. 
Kalbama, kad Anglijos vy
riausybė kreipiasi AVashingto-
nan, prašydama sudrausti 
Francija. Kitaip gi Europo
je turšės užsipliekti naujas ka-
ras. 

įsimaišys maršalas Focb, ku-
ris autorizuotas spausti Vo
kietiją, jei ligi sausio 15 d. 
konl^ibueija nebus mokama. 

Nežinia, ką tęsė konferenci
jose gali turėti marš. Focb. 
.Ink jis ne politikas, bet tik 
kareivis. 

Vokiečj ^atstovas nepriima
mas. 

r«a atkeliavo vokiečių vy
riausybės atstovas — eksper
tas, kurs premierų konferen-

Besanco Pasteur lankė ko
legiją. Tenai tad katedroj į-
vyko pamaldos, dalyvaujant 
vietos Arkivyskupui. 

Trijų šimtų metų Šv. Pran
ciškaus de Sales sukaktuvės 
iškilmingai paminėta Annecy 
katedroje. Maldininkų bū
riai lankėsi pas Šventojo gra
bą Aplankymo vienuolijoje, 
Annecy katedroje dalyvavo 
keletas Arkivyskupų. 

11 ispanijos sosljnėje Madri-
de Kaėdų dieną karaliaus rū
muose įvyko irgi ypatingos iš-

kupas. Laetuvi&kai pamokslą 
sakys kun. B. Rumšas. 

Ne 9 vai., kaip pirma buvo 
pranešta, bet 10:30 vai. 

2. Po pietų. Lygiai 1 vai. at-
Anglijos premieras Bonar stovai renkasi šv. Jurgio pa-

Law nuvyko Paryžiun su tiks- 'rapijos svetainėje. Įeidami sa
lų nors kartą apdirbti kontri- lėn užsiregistruoja, Įduodami 
bucijos reikalą ir tuo klausi- savo organizacijų raštus. Sve-
mu pabaigti visus darbus, čiaį bus įleidžiami liuosai 
Anglija palanki kompromisui, kiek liks vietos. 

Francijai negali but kalbos., ei jai turėjo pranešti apie tik-
Kaip Francija, taip ir Angl i - i^ ja Vokietijos padėtį ir pa-į kilmes. Tenai karahils AL 
ja atsisako apleisti savo pozi-Į sakyti, kaip didelę kontribų- fonsas įteikė raudoną skrybfc 

lę kardinolui Reig y Casano-
va, Toledos Arkivyskupui. 

Jį nori taikos ir ramybės. Bet 
pasirodo, kad franeuzai da
rosi vis daugiaus nesukalba
mi. 

Nežiūrint tų visų nesmagu
mų, Anglija darbuosis neduo
ti liuosų rankų franeuzams 
Emropoje. Anglija nenori 
but izoliuota nuo Europos rei
kalų. Nes kuomet franeuzai 
ims savarankiai veikti, tuomet 
vargo pagamins ir pačiai An
glijai. 'Tuomet Francija ir 
vėl šauksis Anglijos pagelbos. 
,. Čionai sakoma, kad franeu

zų valdžios viršūnėse stovi 
visi karštagalviai. Juos rei
kia kaip mažus vaikus mal
šinti ir žiūrėti, idant jie nestt-
kištų rankų kur į žarijas. 

3. Seimą, atidarius, seka: 
J . E. Vyskupo žodis. 
Prezidiumo * rinkimai. 
Komisijų rinkimai. 
Pasveikininyvi. 
Referatai: 

a) Katalikų veikimo apžval
ga praeity. 
b) Katalikų ateities užda

viniai. 

kričio Valdybos rinkimai. 
4. Vakare. Toj pačioje salė

je 7:30 vai. atstovams pa
gerbti dramatiniai-muzikalis 
vakaras. Programas toks: 

a) "Teta aš Kalifornijos" 
komedija, vaidins šv. Kazimie
ro Akademijos auklėtinės. 

b) Koncertinė dalis, dainos 
ir muzika. Dalyvauja Lietuvos 
pirmasis smuikininkas p. M. 
Leškevičius-, geriausieji daini
ninkai Chicagoje — ponios N. 
Gužienė, V. Bručienė, Janu
šauskienė, p-lė M. Rakauskai
tė, ponai Sabonis, Ramanaus
kas, Bijanskas, Pocius. 

5. Bilietai nuo 50c. iki $1.00 
gaunami dabar kolonijose, ir 
" D r a u g o " ofise. 7 sausi J va
kare įeinant į salę. 

Komisija. 

ciją. 
Anglų susirinkime patirta, 

jog franeuzų ir anglų idėjos 
apie kontribucijos didumą ir 
kolektavimo priemones taip 
daug skirtingos, kad apie su
sitaikymą negali but kalbos. 

Anglijos kabineto pasėdis. 

Paskiau pranešta, jog kas 
valanda premierų konferenci
ja gali pairti. Tečiaus An
glijos premieras po pairimo 

ciją Vokietija gali išmokėti. 
Tečiaus franeuzai pasiprie

šino konferuoti su vokiečių p 0 apeigų naują kardinolą 
ekspertu. Anglai buvo pri- j pagerbti karalius surengė sa-
versti franeuzams pritarti . vo rūmuose pokylį. Dalyva-

Tai didi neteisybė. Taikos v o visi karaliaus šeimynos 
sutartis be Vokietijos atstovi) nariai, 
padaryta. Šiandie be jų no- ^ 
rimą nustatyti kontribuciją., 
I r jie laukia ir tikisi, kad Vo-į 
kietija moWės, kiek jai 

C H I C A G O J E 
SMARKUS POLICMONAS. 

DIPLOMATAI SVEIKINA 
ŠVENTĄJĮ TtVĄ. 

bus 
padiktuota. Apie tai reikia 
labai abejoti. 

LONDONAS PAINFORMUOTAS, TURKIJA 
MOBILIZUOJASI . 

LONDONAS, saus. 5. —Iš 
Konstantinopolio gauta žinia, 
jog turkų nacionalistų valdžia 
paskelbė parėdymą generalei 
mobilizacijai. 

Jsakyta visų sveikų ir stip
riu vvru mobilizacija visuose 
atkovotuose Turkijos kraš
tuose. 

KELSįO, Wash., sausio 5.— 
Kabantysis skersai upės Cow-
litz tiltas sugriuvo, kuomet 

LAUSANNE, sausio 5. — 
Taikos konferencija su tur
kais neva tęsiama. Tečiaus 
nevedamos jokios rimtos dery 
bos. 

Turkai delegatai praneša, 
jog Turkija laikosi ir laikysis 
savo nusistatymo visuose 
svarbesniuose klausimuose. 
Turkija nepasiduos Anglijos 
diktatūrai. 

Gryžo čia iš Paryžiaus vy
riausias Anglijos delegatas, 

rencijon. Laukia, kokių re
zultatų duos premierų konfe
rencija Paryžiuje. 

Kalbama, jog markizas Cu-
rzon nori pagaminti taikos 
sutarties tekstą ir įduoti tur
kams delegatams patvirtinti. 
Jei turkai atsisakytų patvir
tinti, konferencija k t i ] per
traukta. 

ATKELIAUJA NAUJAS 
APAŠTALINIS DE

LEGATAS. ' 

Naujas poliemonas Rilęy iš 
West Chicago ave. stoties pa
matė vieną įtariamą vyrą ties 
saliunu, 903 So. Racine gat-
Kuomet poliemonas liepė jam 

sustoti, įtariamas mėgino išsi-
traukti savo revolverįv 

Poliemonas turėjo rankoj 
revolverį ir galėjo jį tuojaus 
nušauti. Tečiaus, norėdamas jį 
miovadon pristatyti gyvą, puo 
lė įtariamą su kumštimis. Nu
galėjo ir pasiuntė nuovadon. 

Įtariamas pasisakė esą*s 
Roman Lis, 23 m., 848 Austin 

ant tilto buvo keli šimtai pra
einančių Žmonių. Sakoma, a- markizas Curzon. Tečiaus 

ROMA, sausio 5. — Ame
rikon iškeliavo naujas Apaš
talinis Delegatas Suv. Valsty
bėms, Arkivyskupas r^umaso-
ni-Biondi. J is užims vietą 
Arkivyskupo Bonzano, kurs 
paaukštintas kardinolu ir at-

pie 30 žnionių Žuvo. jis nestoja dar atviron konfe- įšauktas Romon. 

ROMA, saus. a — Prieš 
pat Naujuosius Metus įvairių 
šalių diplomatai buvo priimti 
Šventojo Tėvo audiencijon ir 
visi reiškė širdingiausius 
sveikininmus Bažnyčios Gal
vai. 

Tai buvo kaipir sveikinimų' ave. 
sezonas' (laikotarpis). Paskiaus patirta, kad pirm 

Pirm Naujų Metų ketvirta- to minėtas saliunas apiplėštas. 
dienį Šventasis Tėvas priėmė 
ambasadorius, penktadienį —, NEŽINIA KOKS BUS ORAS. 
pasiuntinius, šeštadienį paly-l 
dovus (charges d' af f aires) ir Federalis oro biipras Chica-
Vatikano srjėkų karininkus. 

NUŽUDĖ MOTERĮIfc 
VAIKUS. 

MUNCIE, Ind., sausio 5.— 
Kažkoks "VVm. Miller, 30 m., 
nužudė savo moterį, 3 savo 
mažus vaikus ir pats pasida
rė galą. 

SENIS ĮSTOJO UNIVERSI
TETAN. 

goję skelbia, jog šiandie kaip
ir šilčiau. Bet nežinia, ką 
gali atnešti Chicagai rytdie
na arba artimiausios dienos. 

Montana valstybės šiau
riuose siaučia didelė pūga. 
Taigi ton pusėn tėmijamasi.' 
Kartais ta pūga gali pasukti 
ant Cbicagos. Tad čia pakil
tų tikroji žiema. 

B L O O M I N G 5 O N , 111., saus. 
5. — J . B. Grigg iš Milton, 
Pike apskrities, 70 m. am
žiaus, įstojo Illinois universi-
tetan. 

Paroje, sausio 3—4 d., Chi
cagoje pavogta 8 automobiliai. 

O R A 

-

L I E T U V O J E . 
LENKU PLĖŠIKU 

UŽPUOLIMAI. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; šalčiau; 
atsisuka šiaurvakariniai vėjai, tė apie dvi valandi. 

KUČIŪNAI, ' Seinų apskr. 
Gruodžio 3 d. rytą apie 6 Va
landą užpuolė Kučiūnų kaimą 
lenkai plėšikai, kuriu, buvo ar
ti 100 žmonių su dviem knl-
kasvaidžiais ir šiaip gerai ap
siginklavę granatomis, brau
ningais, šautuvais ir kitokiais 
ginklais. Atėję keliu nuo Ber
žininko, apnyko bemiegančius 
kaimo žmones, nes tik kai ku
riuose namuose moters buvo 
atsikėlusios ir pusryčius ga
mino; plėšikai puolėsi į na
mus, šaudydami, mėtydami 
granatas pro langus. 

Dauguma žmogžudžių buvo 
lenkų kareiviškais .rūbais ap
sitaisę, kiti civiliai v— apiply
šę, kuone basi, driskiai. 

Pradžioje šaudė į namus, 
paskui išsisklaidė po triobas 
ieškojo vyrų ir radę šaudė 
žiauriausiai, ar begulinčius 
lovoje, ar išsivedę kieman. 
Nužudė septynis asmenis, ku
rių skaičiuje vieną moterį, o 
tris sunkiai sužeidė. Žudė 
nuožmiausiai, pridėję vamzdį 
prie kaktos ir paleisdami gal
von šešetą ar daugiau šūvių., 

Taip barbariškai išžudė už
tiktus vyrus, pasikinkė ūki
ninkų arklius ir jų visą judo-
mąjį turtą — audeklus, dra
bužius, avalinę, javus, mėsą 
susidėję išsivežė daugiau, 
kaip 12 prikrauta vežimų, o 
patys išėjo iš kaimo apsiavę 
vietinių kuciuniškių gerais 
batais, apsivilkę geriausiais 
drabužiais. Apiplėšę žiau
riai kleboniją, kur duris iš
laužė, tinkamus daiktus pasi
ėmė, o netinkamus- sudauži, 
bet klebonui pavyko pasislėp
ti ir išgelbėti gyvybę. Siau-

Kraujų pilnas visas kai
mas. Verksmams, vaitoji
mams nėra įralo. 

LAZDIJAI. Naktį į gruo-
io 3 dieną, Ratnykuose ėjo 

sargybą trys lenkų žandarai," 
kuriuos vienas vyras užgirdo 
bekalbant; " žinoma' * sako 
vienas: ' 'didelis skaičius eis,j 
nes Kučiūnuose yra daug] 
šaulių, o ką ten nuveiks ne
daugelis. Šiandien sukalsi 
Kučiūnų galyl)ę, atmins jie vi
suomet tai, ką jiems rengia.n 

Vyrai sėdo ajit arklių ir] 
norėjo pranešti Kučiūnams^ 
bet nespėjo, nes išjoję paste
bėjo priešais beeinančius len^ 
kus jau netoli Kučiūnų, 

AIRIAI SUKILĖLIAI 
MITINGAVO. 

LONDONAS, sausio 5. 
Iš Dublino pranešta, kad U 
nai slaptą mitingą turėję ai 
rių sukilėlių, vadai. Dalyvi 
vęs ir de ga le ra . Susirink] 
mo rezultatai kol-kas nežim 
mi. 

IMA MAŽĄ PELNĄ. 

AVASHTNGTON, saus. o.-
Aną dieną senato komitel 
kuris tyrinėja žibalo branj 
m o priežastis, pranešta, j< 
Ne\v Yorko valstybes Sta| 
dard Oil Co. už galioną žil 
lo gauna vos lc. iki 1 ir pu* 
cento pelno. 

P I N I G U K U R S Ą 

Lietuvos 10 litų *lj 
Anglijos 1 sterl. svar. 4J 
Francijos 100 frankų 71 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. .0] 
Vokietijos 100 mark. .0] 
Šveicarijos 100 f r. 1* 

• 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

44 DRAUQA|SV 

Eina kasdieną išskyros nedeldieniui 
PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.0C 
Pusei Meti) .|3.0C 

Prenumeratos mokasi i&kalna. Lai- Lietuvos teritorija ir Lietuvai 
kma skaitosi nuo užsiražymo dienee 
He nne Naujų Metu, Norint perm*i- Nemunas gi" bėga per Lie-
ayti adresą visada reikia prisiust-
Ir senas adresas. Pinigai geriausi* 
•i^sti išperkant krasoje ar exprest 

v 
"Money Order" arba įdedant pini 
fna į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 

*334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tei. Roosevelt 7791 
UHitifiiiiiiiiitiiintiiutiiiiiiitiitiiftiiiiiHti 

RAŠTAS KLAIPĖDOS 
1 KLAUSIMU. 

manavičius iš Uhieago gruo
džio 14, 1922, laišku kreipėsi 
ijĮ Valstybės Sekretorių Hughes 
Klaipėdos reikale. Gruodžio 
pabaigoje jis iš to paties De-
i par l ai ueii to ] ui i 11 forui uotas, 
[kad jo laiškas gautas. 

Gerb. J . J . Ilertmanavičiaus 
liašto turinys idomu>. J is su 
• u n d i n e precizija pamatuotai 
pušvieeia Klaipėdos klausimą. 

Suglaudę jo rasto mintis duo 
[dame jas mūsų skaitytojams. 

Suv. VastvK's išmintingai 
rigiasi nesimaišydamos į Eu
ropos kivirčus. Tai pripažįsta 
įsi amerikonai. 

Tečiaus yra tarptautiniu 
reikalų i kinius Suv. Valsty-
ės turėtu kieiptį doiu/sio. 
Vienas iš tų svarbiausiu rei-

talu arba klausimu yra Klai-
klos teritorijos sprendimas 
Lmbasadoriu Tarvboje. Klai-

los teritorija tampriai su
ka su Nemunu, kurio navi-

ĮitijiCrVersailio sutartis nus-
>tė tarptautinį karakterį- Ne-
lunas Klaipėdos teritorijoj i 
įka Baltijos jūron. Dėlto ir 
rtsai Kla'ųHilos uostas turi 
tarptautinės reikšmės. 
Šiandieninė Klai peklos pad''-

neduoda naudos nei pasau
li nei tos teritorijos gyven-
įftKis. Po karo ta teritorija 

Iškirta nuo Vokietijos ir iki 
rlei valdoma Prancūzų. Ji 
teista šiandie Europos in-

Lgų lizdu, 
'ersailiu taikos sutarti> 

!uaams, pakol Lietuva neat-
iistos ant stiprių kojų. 

Vokietija valdė Klaipėdos 
ceritoriją, bet j i neturėjo tos 
teritorijos savasties teisių. Tai 
.cos konferencijoje patsai bu-
v'ęs FraUcijos premieras Cle-
menceau pareiškė, kad Klaipė
da Vokietijai nepriklauso. Tai 

^uri bu t gražinta. 

I: u vos teritorijų ir todėl nega
li but tarptautinamas. Juo la-
biaus, kad Lietuva nesiskaitė 
santarvės priešininkė, bet vi-
;ų laikų kariavę santarvės pu
sėje. Lietuviai savo žygiais 
prisidėjo apginti Franeijų nuo 
sunaikinimo. 

Dalį Nemuno ir aplinkines 
Lietuvos teritorijas, šiandie 
neteisingai okupuoja lenkai. 
Nepasotinamas lenkų imperia
lizmas ima skaudžiai atsihep-

Musų tautietis p. J. J. Hert-t1 '1 i P ^ i u « lenkus. Lenkijoje 
pradeda viešpatauti svetini 
šaliai, kurių teritorijas lenkai 
turi užgrobę. Varšavoje išsilie
jo kraujas, kuomet Lenki jo* 
prezidentu išrinktas Lietuvo
je gimęs lenkas. Tai lenkams 
bausmė už prasilenkimą, su tei
sybe, už norėjimą pavergti s ve 
timas tautas. 

Lenkai turi Danzigo karido-
rių susisiekti su Baltija. Te-
čiaus jie šiandie grūdasi į Klai 
pėdą, por kuria jie galėtų pa
siekti Lietuvos teritoriją. Ir 
jei lenkams butų pripažinta 
ta teritorija, tuomet Europoje 
nebūtų taikos. 

&taį delko tuo klausimu tu
rėtų susidomėti Suv. Valsty
bės. 

(Janą Europai intrigų. Klai
pėda turi but galutinai pripa
žinta Lietpvai. Nes tai viena
tinis jai išėjimas jūron. To 
reikalauja Lietuvos interesai, 
gi pastarieji turi tamprių są
ryšių su pasaulio interesais ir 
su pačia taika. 

Su y. Vastybės remdamos 
teisingą Klaipėdos klausimo 
sprendimų pagelbės visai Eu-
ivpai daugiau, negu panai (c in-
damos karo skolas. 

KOMEDIANTU ŽYGIAI. 
Žinomos slapios kaukuočių 

Ku Klux klano organizacijos 
vyriausias liadas yra mieste 
Atlanta, Georgia valstybėj. 
Ta organizacija tenai inkor
poruota: Tenai gyvena vyriau-
šieji jos viršininkai, visokios 

njšies " raganiai " ir kome
diantai. Visi jie gyvena dide
liame ištekliuje. Įstoję orga-
nizacijon nariai sudeda dide
lius pinigus. J ie tenka virši
ninkams. Nereikalauja jie 
duoti jokių atskaitų, iš paja
mų ir išlaidų. Tai nesusekama 
organizacijos paslaptis, tik 
vyriausias ' i raganius ' ' viskį. 
žino. 

Tai organizacijai^ kuri turi 
visuose miestuose nemaža pa
sekėjų, pasidarė karšta už jos 
piktus darbus. Suv. Valstybių 
visuomenės opinija kaipo bai
siausias nuo kalno sniegynas 
klanistus gali užgriūti1 ir iš
naikinti. 

NUSIPIRK LIETUVOS 
ALBUMiLĮ. 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
Albumėlį dviejose dalyse. Jo
se randasi graižiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pinuos dalies 

ai pėdos teritoriją paveda'40c. ir II dalis 40c. Užsisaky-
yventojų apsisprendimui, j kitę tuojau, nes nedaug turime 

įku i Ambasadorių Taryba Draugas Pub. Co. 
paskiria Lietuvai, teėiaus; 2334 So. Oakley Avenue 
inai palieka valdyti fran- Chicago. UI. 

Dėlto, vyriausias ' raganius' 
Clarke skelbia, kad organiza
cijoje busuf padarytos svar
bios reformos. Iki šiolei jon 
priimami tik vieni protestan
tai. I r podraug aitri kova ve
dama prieš katalikus, žydus ir 
įuodveidžiu. Bet trumpoj 
ateity busią priimami ir kata
likai ir visi kaukazinCs rasės 
žmonės. Svarbiausias tuomet 

organizacijos tikslas busiąs 
palaikyti baltosios žuionių ra 
sės viršenybę (supremaciją). 
Tas " r agan iu s " su save 

nrojektu žada persikelti i ir 
Kuropon, kur uapat mėgins 
platinti klanirmą. 

Tai gudrus komediantai. 
Pasirodė, kad jie labiaus už 
Komunistus žalingi Suv. Vals
tybių demokratijai. Jei jie ti
kisi savo tarpan patraukti ka
talikus, tai prilygsta kva*J in

kų giminei. Kad Afrikos rais 
tuose gyvenančios "monkės" 
turėtų pinigų, tai jie pradėtų 
ir jas organizuoti. 

Karo laiku viešojoj arenoj 
buvo pasirodęs čia tipingas 

amerikoniškas komediantas 
tai žinomas "BiUy Sunday". 
Jį amerikonai vadina "evan
gelistu". Pirm kelių dešimčių 
metų jis Chieagoje buvo žino
mas kaipo paprastas boinas. 
Kartų svaidinį bemušant jis 
nugirdo salaveišius ' giedant. 
Jo širdis "su t i rpus i" ir ji* 

Karo laiku "sausie j i" jį par : 

sikvietė CMcagon sakyti " spy 
&tė&". Tam tikslui j$ia buvo 
pastatyta erdva pašiūrė, kai
navusi kelis šimt. tūkstančių 
dolerių. Jį sutiko kaip karalių. 
Chicagos 'gretmep butą daug 
tuščio entuziazmo. 

Gausiai jį apmokėjo čia ir 
kitur. Šiandie gyvena kur 
pietuose dideliame ištekliuje. 
Ir, be abejonės, išjuokia jis 
žmonių dvasios silpnybę. 

Netrūksta ir kitokios rūšies 
komediantų. Visi jie išnaudo-" 
Ja gyventojus. Jų aukomis 
krinta daugiausia silpno budo 
žmonės. 

Bet slaptos klanistų orga
nizacijos viršininkai tai didžia 
usi už visus kitus komedian
tus komediantai. J ie organiza-
zuoja protestantus slapton or-
ganizaeijon ir atvirai skelbia, 
,įog Amerika esanti protestan-
tinė, tad tik vieni protestan
tai čia gali turėti viršenybę. 

Argi tai ne komediantai tie 
žmonės? Taip elgiasi jie lais
voj, deinokratingoj šaly, kur 
konstitucija kiekvienam žmo
gui garantuoja laisvę ir lygy
bę! 

Kuomet šiandie valdžią užr 
mina tai organizacijai ant uo
degos, jos viršininkai skelbia 
naujus projektus. Mat, atmai
no taktikų. ^ 

DYSPEPSIJA. 

I>r. Al» M. RACKUS 
OFFICU 

Wl l So. 5#-tU Ave. 
Čiobro III.. 

T 

vaian 

MOKSLO IR RELIGIJOS 
CENTRAS ROMOJE, 

(Sj>eeialis 4 rDraugo" koresp.) 
"Roma. — Roma, nepaprastas 

miestas. Dangus ir žemė susi
bėga vienumon. Giedros pa
dangė, kurioje šviečia žibintas 
skleidžias žmonijai amžiny
bės kelia; iiviOzacijos židinys, 
kultūros centras, Roma yra 
pasaulio mokykla, nes ji yra 
Kristaus įjhkHnio sostinė. 

Tos yra mintas' kurias iš
vystė T. (jaragnarii S. J . pas
kutinėje savo konferencijoje 
Grigaliaus Universitete. J is 
plačiai nupiešė mokslo ir tiky
bos judėjimą kurs vf* plačiaus 
pasireiškia Amžiname Miest's 
Tai iš Aukščiausiojo Kunigo 
kyla skaistus mokslo turtai, 
tarpininkaujant 11 kongrega
cijų ir 2 tribunolų kuriems 
vadovauja įžymiausi kardino
lai ir prelatai. 

Kristaus įpėdinio mokslą 
atsivertęs, rašo Chicagos lai-kpo visų pasaulį skleidžia "Ae-

siuntinius), delegatus, apaš
tališkus vizitatorius, per tuos 
dvasinės viršenybės ministe 
rius kuriems lygių nėra pa-
šauly ir kuri turį diplomatinę 
mokyklą ir teisių kodeksų, ku
rio aiškinimas priklauso spe-
cialei komisijai pirmininkau
jant kardinolui Gasparri. 

Šalip vadovaujamo intelek
to, kitas mokslo ir tikybos ju
dėjimas įvyksta kitose įstai
gose, akademijose ir bibliote
kose. 

Grigaliaus .Universitetas 
kurs turi 40 profesorių ir 1,-
000 studentų; kolegija "Do 
Propaganda F i d e " kurioje 
auklėjami virš 500 businčių 
misionierių; kolegija "Angeli-
(HŲB" vienuolių Dominikonų: 
šv. Anzelmov kolegija Bene
diktinų vedama; Biblijos insti
tutas ir Rytų institutas; teolo
ginės ir liturginės akademijos, 
šv. Tomo Akviniečio kurią 
Leonas XII I įkūrė norėdamas 
atnaujinti tomistinę filozofiją 

i 

Bažnyčioje ir žmonijoje, vis 
tai monumentai kalbą už pro
tinį katalikiškos Romos ak
tyvumų mūsų laikais ir amži
nų harmonijų kurį yra tarp 
mokslo ir religijos. 

Prie Universitete reikia pri
durti įstaigas skiriamas krikš
čioniško meno kuturai: arclie-
ologinė AkadenUja, Benedikto 
XIV įsteigta; krikščioniškos 
areli eol ogi jos k onf ere ne i j ų 
Draugija, aukštoji šventos 'mu 
zikos Mokykla, kurią šv. Sos
tas įsteigė kad žemė para
gautų dangaus harmonijos. 

Mokslo medžiagos^ taip pla
čiai išsiaiškojusioms studijoms 
teikia bibliotekos. Pirmą 
vietų užima Vatikano biblio
teka. Ji turį ()0,000 kodeksu, 
800 pirmųjų spaudos raštai rr 
virš 350,000 graviūrų. Kasm-t 
260 mokslo vyrų Vatikano bi
bliotekoje dirba. . 

Be Vatikano l>ibfiotekos ten 
ka pastebėti Latrano, Biblijos 
ir Rytų instituto, "de Pro
paganda F i d e " kolegijos, Gri
galiaus Universiteto kitas bi
bliotekas. Iš tu katalikiško i n o ' ^ 1 t a i l l s t a e s i S t a t e ^mx 

"kslo turtų semia visų tautu > r i j o j* , t a i *°* įstaigos dakta 
studentai ir mokslavvriai i l i l i , a i t a m s t a i ^ U n a k ^ d a 

skleisdami pasauly Kristau.^ 

^ ^ H < m ^ 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R f A S. 

" 

kraščiai. Po to metęs bomavi-
mų ir pasidaręs "evangelis
tu" . 

Daug žmo
nių kenčia 
nuo nevirš-
kiniruo/ vidu
rių. Jei vidu
riai gerai ne
dirba, tai tam 
jau gyveni
mas nemiela. 
O dažniausia 
patys kalti,jei 
vidurius p a g a d i i ^ jaunėms 
viduriai jau yra sugadinti, tai 
taikinkitės prie šių taisyklių, 
o viduriai dirbs geriau. Val
gant visuomet, — . 

1) Valgyk lėtai. 
2) Kramtyk gerai. 
3>- Gerk vandenį pirm val

gant, bet negerk daik)* vadi
nio. ^^^ 

4) Valgyk paskirtą 
dą. 

5) Jei esi pavargęs, gulkis 
ir si t:ėkis prieš ir po valgio. 

6) Prie stalo užmiršk apie 
"svieto marnastis ir apie sa
vo bėdas". 

7) Kasdien vai.iščiok tyra
me ore bent po valaiala, 

8). Atsikėlęs iš '.OYOS, trink 
save su šlapiu abrusu. 

9) Nevalgyk daug rųšių 
vaJgių vienu kartu. 

10) Negerk jokių gyduolių 
del liuosavimo vidurių, nesi-
nuodink su patentuotais "b i -

, i manunio neturiu, nors kas va
karas iki vidurnakčio mokį-
nuosi, bet lekcijas nevyksta* 
išmokti. Meldžiu daktaro pa
tarti kaip gyventi kad sektų
si s»eriau mokytis. — J . G. 

Atsakymas p. J . O-ui —Kad 
turėti gerų atmintį ir pasise
kimų moksle, kiekvienam stu
dentui patariu: 

a) Mylėti, mylėti mokslų ir 
mokintis iš ambicijos, o ne iš 
prievartos. 

b> Nerūkyti ir nevartoti jo
kių nuodų bukinančių, proto 
pajėgas. Nerūkantieji 30% yra 

m. ' 

gabesni. -

teriais • ' bet geriau valgyk 
daug džiovintų, slyvų sriubos 
ir sėlenų blynelius, tfrba sėle
nų (bran) duonos. 

11); Atmink*, kad gri žios gė-
-lės, švarus staky rneįli ir 
švari Seimininkė ir graži mu
zika netik teikia valgančiam 
daugiau apetito, bet pagelbsti 
ir vidurių virškinimui. 
Klausimai ir daktaro atsaky

mai. 
Atsakymas p. F. Rui. — Ka-

ir jo Bažnyčios šviesų, 

ta A'postolicae Sedis" (mėne
sinis žurnalas) iš vienos pusės, 
ir iš kitos, per nuncijus (pa-

»• Jei nori augščiau lavintis 
lietuvių rašyboje, nusipirk, 
"Literatūros Teorija" vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

Draugas, 2334 S Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL. 

ryti. Mian nepridera į kitų 
daktaru dalykus kištis. t 

ICausimaž:-. — KSUSMA 

c) Nepei*sivalg>rti pnes mo-
kinanties lekcijų. Valgyt tik 
lengvai virškinamus valgius. 

d) Tankiai mankštintis ir 
maudytis. 

e) Rytų ir vakare išeiti i 
tyrą onj 'pasivaikščioti, l>ent 
po pusę valandos. Paskui 
traukti į save orų per nosį o 
išleisti per burnų nuo 20 iki 
60 sykių, ir potam įėjus kam
barin tuoj gulti ir ramiai pa
galėti bent 10 minučių. 

f) Kambarėlis kuriame mo
ki nies turi būti gerai išvėdin
tas ir nepcršiltas. 

g) Kad mintis gerai koncen
truotųsi, stalas turi būti tuš
čias, neapkrautas visokiais 
niekniekiais. Sienos turėtų bū
ti nudažytos maloniai 
melsva arba žalsva spalva. 

h) Nesuerzink save nešva
riomis mintimis, neskaityk lai
kraščių, rievadovauk organi
zacijoms, neklampok poli tikos 
ktempynėj*. 

i) Nevartok jokių stimuia?i 
tų, tik rytmečiais kavos ga
lima gerti, o einant gulti 4>i('-
no. Nelaikvk nieko raudonos 
spalvos; riet knygos raudonais 
viršeliais erzina dirksnius ir 
todėl mintis sunku sukoncen
truoti. Mėlyna spalva yra ge
riausia studentų draugė. 

j) Miegok bent 8 valandas. 
Jei skaitant knygą ima mie
gas, tai mesk knygų į šalį, < 
pravėdink kambarį, pasilsėk ir 

ėgi jos | vėl mokinkis. Gerai išmieffo 
studentas, 24 metų amžiaus, 
nevedęs. Išpradžių man sekėsi 
mokintis labai puikiai, gerą 
atmintį turėjau, už atsižymėji-' 
mą moksle gaudavau prizus 
(do vai uis) o dabar pastebiu, 
kad jau kitų studentų užpaka
ly esu, atmintis atbukusi, su

jus, rytmety, gerinusias laikai 
mokintis. Tie kurie anksti ei-
im gulti, iš vakaro mažai nie
kinąs, o rytų anksti atsikėlę 
mokinasi, tai tiems geriausia 
.sekasi išmokti SAVO lekcijas; 
mat rytmety pasilsėję smega 
nys daugiau pajėgia. 

Sulietuvino A. Matutis. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tąsa) 

SCENA XIII. 
[KUN/KOBIAKAS: Brangusis Dieve! 
IĮ 

tie visi pinigai! Juk be priežiūros ne-
\jhu jų vi>ų palikti čia! Ir-gį nelemta 

visų mailę pas seniūną ir palikti pa-
įįs ligonis galėtų numirti be kunigo. 

motin, tu galėtum man pagelbėti, 
Į» šių naktį pasiliktum čia su paikais. 

mat, tiuiu didelę pinigų sumų čia 
ie spintelėje. 
pOTINA: Jeigu nėra kitokio budo, tai 
[u noru čia pasiliksiu. Bet, ar gi nt'-

geriaus, kad pinigus paslėptum 
miegamam kambary? Ge-

lirakintum duris ir pinigai butų ten 
ias labiau apsaugoti. 
;UN. ROBLVKAS: Labai gerai. Štai 

bet, kur gi aš jį nukišau? Jums 
jtant, laikiau jį savo rankoje. Gal 

?... Greitai, Karoli, duok šen rak-
JIO drabužių spintos iš nnegamojo. 

J i s ir-gi rakina. (Karolis išeina). Turiu skobnį); I r pamatysite tamstos, kad kle-
pirma įsitikrint ar pinigai, dar savo vie- rikalų partija per busimus rinkimus pfa-
toje. 

(Karolis sugryita; kun. Rohiakas at
rakina spintelę). 

KUN. ROBLVKAS: Tai ir vėl netei
singas buvo įtarimas. — Dabar gi, motin, 
pasitaisykite šiai nakčiai, kaip norite 
(užsideda skrybėlę, užsivelka bruslotą, 
etc-). 1 ^ & f į 

MOTINA: O kaip tolima kelionė? 
KUN. ROBIAKAS: Gal negryšiu iki 

vidurnakčių, o gal gryšhi prieš rytmetį. 
Taigi, likite sveiki! Dievas telaimina jus! 
O Šventieji Jo Angelai tesergsti mus vi
sus! 

Uždanga nusileidžia. 

ANTROJI VAIDYKLA. 

KEGLNYS. — Sodno galas sujungtas 
su Karilakio smukle. Prie skuobnio, susė
dę ^ - seniūnas Vivonis, vaJačians rašti
ninkas Briardas ir Dr. Ravinis — poli
tikuoja prie vyno bonkos. Karilakis stovi. 

SCENA 1. 

SENIŪNAS (kumšeia mukdamas % 

ves savo kandidatų. Jie, klerikalai, yra 
gudrus, jų įtekmė auga; labdarybę nuduo
dami jie }>at;raukia savo pusėn, darbininkų 
sluogsnius, minių. Ligoninė, kurių jie no
ri pastatyti vienuolėms seserims, tai ne
bloga korta jų. rankose ir šitas kunigas 
visai ne toks kvailas, kaip manome jį 
esant. 

RAITININKAS: Valdžia turėtų už : 

drausti ligoninės statymų ir apskritai at
imti iš dvasiškijos pavargėlių ir ligonių 
globos teisę, ypač iš vienuolių seserį], ku
rios i r yra tų kunigų klerikalų talkininkė 
kariuomenė. 

SENIUKAS: Ateis, ateis ir tas savo 
laiku. Juk ir Roma nebuvo pastatyta su 
viena diena. Ir dabar, kaip tik prieš rin
kimus, jeigu darytume kokių sunkenybių 
del ligoninės pastatymoį tai butų sunkus 
politikos apsirikimas. 

KARILAKIS: Jeigu tik galėtume su
gauti kokių nors skandalo istorija/ apie 
ilgaskvernius ir paleisti per laikraščius. 

SENIŪNAS: Dabar niekas daugiau 

neįdomu uja tuščiomis senomis pasakomis./tentu [>er paskutinį karą, aš mačiau visa 
' tų dalyką. Taip, kol šitoms valstybinėm^ 

Jobėjnms tenka globoti gražų, jaunų, 
lengvaKsnšektų karininkų, tai viskas la-
]>ai gerai; bet atėjus ligoninėn raupam.-, 
ar kolerai — tiek jų ir tematysi, ka ip p i % 
katei pasiro ižius! Šiu-> žvilgsniu giriu 
vien tik vienuoles seseris. Jos nesibijo 
kul1^' karo lauk-% nei koleros ar tvfo mi-
litarinėje ligoninėje. Jomis galima tikrai 
pasitikėti tok iu^e gyvybei gręsiančiuo.ve 
ir pavojinguose atsitikimuose (ištuitin-

Tečiau, jeigu kas galėtų sučiupti geirų, 
tviriai jianiatuotų skandalo istorijų, įvy
kusių toje vietoje, kur kiekvienas* many
damas, galėtų'įrodyti tų asmenį ir tart i : 
"š ta i , matote, kokiais yra jūsų kunigai?!" 
Tai butų bent k)kia nauda. .Bet gi jie žino 
tai ir gerai elgiasi; ir-gi neišleidžia viešu
mon, to, kas kalbėtų jų nenaudai. 

RAŠTININKAS: Bet,, ar gi negalinut 
butų parašyti taix> sau koki mažytį roma
nų bei sugalvoti kokį skandalą? (leisda
mas iš-lėto cigaro durnus). 

SENIUNzVS: Senuoju principu: 
"Šmeižk, šmeižk, o vis kas nors prilips", 
— tik gaila, kad panašus ginklai papras 
tai kenkia daugiau užpuolikui, kaip už
pultajam. 

DR. RAVINIS: Labai teisinga pasta-
ba. Aš gi apskritai stoju už kiek švaresnę 
kovų, negu kad veda mūsų partija. 
Gi jūsų kabos, kad reikia tik vai-, 
stybej palikti ligonių globų su valstybės 
globėjais ir globėjomis vieton vienuolių 
seserų, tai aš laikaus griežtai priešingos 
nuomonės. Būdamas jaunu gydytojo asi<-

• dama* vyno stiklų). 
SENIUKAS (tvirtai paimdama-; jį už 

rankos): Po šio drąsaus žygio ant savo 
arkliuko tamsta privalai su mumis ištuš
tinti dar vienų bonką už busimų rinkimų 
pasisekimų (visi geria). 

£CENA n. 
(Įeina Lozeras, nešąs rankoje valisaitę) 

KARILAKIS: Žiūrėkit, kas atsibeldė! 
Tai mūsų zakristijonas! Ar tik mūsų kle
bonas nebus jo atvertęs <su savo pamoks- ' 
•u aj>ie išpažintį? Bet, kų gi matau? Su 
lazda :r vaikaite Kur gi keliausi? 

(Bus daugiau) 



Penktadienis Sausio S 1923 DRXUGXS 

SĖJIKAS 
ANGLIŲ KASYKLŲ 

NACIONALIZAVIMAS. 

arba visuomenei, tai reikia a-
bejoti. 

lą spiestis į kooperacijas jei
gu mes norime pasiliUosuoti 

Karo laikais vyriausybė nuo baisios kapitalistinės sis-
kontroliavo šalie* geležinke
lius. Iš geležinkelių beliko 
vieni grobai. Padarytas bai-

" In -

Anglekasių "United Mine 
Workers o r America" orga
nizacijos vadai jau kelinti me
tai darbuojasi, idant visos S. 
Valstybių anglių kasyklos bu-

• 

tų nacionaliztuotos arba suval 
stybintos. Tas reiškia, kad 
kasyklos pereitų nacijos nuo
savybėn ir pačios vvriausv-
bes vedamos. Jie sako, jog 
tuo būdu ant visados butų ga
lima atsikratvti darbininkų 
streiku. Nes tuomet darbi-
ninkai butų atatinkamai ap
mokami ir visuomenė gautų 
pigesnes anglis. 

Andai Xc\v Yorke turėjo 
draugingą susirinkimą 
dustrial Democracy League 
Minėtos anglekasių organiza
cijos devintojo distrikto pre
zidentas Goleden padavė pa
gamintą planą, kokiu būdu su-
nacionalizuoti anglių kasyk
las. 

Ąuglekas i ų organizacijos 
vadai tvirtina, jog nėra sun
kus daiktas šalies vyriausybei1 

pagaminti atafinkamą fondą. 
JTuo fondu išpirkti visas ka
syklas ir paskui jas oksploi-
tuoti. 

Kasyklų apkainavimas. 
Vyriausybės paskirta spe

c ia l i komisija ištirti kasyklų 
vertę paskelbė raportą, jog 
abelnoji visų minkštųjų aug
liu kasvklu vertė siekia nuo 
pusantro iki dviejų bilionų 
dolerių. Komisija pažymi, 
kad ta suma menkai kuo yra 
didesni' už sumą, sumokėtą 
anglių vartotojų 1920 m. per
kant anglis. 

Tokia maždaug suma ap-
kainuotos ir kietųjų ansrlių 
kasvklos. 

sus nepriteklius ten, kur tu
rėjo būti pelno. Tik pati vi-

AnglekasiiĮ projektas. s u o m e i i ė apsunkinta. Nes 
Anglekasių organiz. vadai • kasgi turi padengti nepritek-

pagamiivę ir programą lių, jei ne visuomenė. 
Sunacionalizavus kasyklas, 

tuo jaus valdybon jsisbriautų 
politika. Trumpu laiku ang
lys nebūtų įperkamos. Pra-
plistų papirkimai. \£isa siste
ma but suvarstyta "raudono
mis gijomis/* Anglekasių 
vadai tikisi iš to pelno. I r 
kai-kurie iš jų tikrai daug pel
nytų pačių darbininkų ir vi
suomenės lėšomis. 

Geriausias pavyzdis. 

turi 
kasyklų perėmimui. 

Pirmiausia skiriama specia-
lė komisija, kurion turėtų in-
eiti valdžios, anglekasių ir 
vartotojų atstovai. 

Ta komisija, anglekasru va
dų nuomone, turėtą but suda
roma išdalies pramonės gru
pių ir išdalies paties prezi
dento. ,Tos komisijos tikslas 
butų nustatyti anglims kainą 
ir išspręsti kitus dalykus ku
ro klausime. 

Kasyklas turėtų valdvti na-
eionate taryba, sudarvta iš 
trijų grupių asmenų. Tos 
grupės reprezentuotų finan
sus, technikinius dalykus ir 
administracinę valdžią, pas
kui anglekasius ir vartotojus. 

Narius tarybon turėtų ski
rti specialė komisija* Bet 
kandidatus galėtų paduoti at-
skirios grupės. 

Užmokesnio klausimas. 
Tokioj sistemoj svarbiau

siu už visus kitus reikalus bu
tų nustatymas užmokesnio an-
glekasiams. Anglekasių va
dai tą. klausima, ir deda pir-
mon vieton. Juk del užmo
kesnio daugiausia ir darbuo
jamasi kasyklas nacionalizuo
ti. J ie sako, kad šiandie an-
glekasis visai prastai apmo
kamas. Sunacionalizavus ka
syklas jie tikisi darbininkui l turime cįuonos. 
laimėti aukšta užmokesni. 

4, 4. 

Teėiaus, jų nuomone, tą už
mokesni ar tik neprisieitų 
normuoti, kaip kad labiaus 
pasišventė ir gabesni darbi
ninkai gautų didesnius atlygi
nimus už kitus. 

temos išnaudojimo. 
Žmonės matyti visi prita

r i a kooperacijai, tik reikia 
pradėti veikti. 

P a gerb. kun. F . Kemėšio 
kalbos dar kalbėjo visiems ge
rai žinomas kalbėtojas, "Lai 
v o " redaktorius kun. B. Bum-
šas. J is plačiai išdėstė ir 
parodė kokį "žemiškąjį ro jų" 
pagamino .Rusijoje bolševikai 
ir kiti socialistai, kur milionai 
badu miršta ir milionai vra 
šaudomi ir kitokiais budais 
naivijami. Po prakalbų bu
vo rodomi paveikslai apie ko
operatyvų judėjimą. 

Prie Darbininkų Sąj. prisi
rašė 10 naujų narių. Žmonių 
atsilankė pilna svetainė. 

Gerb. kun. F ; Kudirka sve-
Turime mes šiandie nacio- iaine* suteikė veltui. Ačiū jam. 

nalę probibiciją. Jos vyki-! Susipratęs darbininkas. 
nimui reikalingi organai. Jų > 
užlaikymui skiriami milionai. FABRIKU STATYMAS LIE-

MUSŲ DAINOS KA-
KARALAITĖ. 

9. —"— Chedasas stato di
delį tabako fabriką. 

10. —"— Salamonas stato 
didelį tabako fabriką. 

11. —"— Šančiuose Silves
travičius stato didelę virvių 
dirbtuvę. 

12. — " Šančiuose, akc. b-
vė "T i lka ' ^ s t a to didelį šoko
lado fabriką, kuris jau veikia. 

13. —"—'Aleksote inž. Rė
klaitis stato mechaninę 6JirD-
tuve, vardu "P ramonė . " 

14. —"— Lietuvįų-Danų a-
kc. b-vė stato baldų dirbtuvę. 

15. — " Vilijampolėj, Ro
manas ir *-vė stato degtukų 
fabriką. 

16. Kauno apskr., Vaitapo-
lio dvare, Garlevos vals., Sil-. ^^^f:^;^^^^ 
vestravičius stato plytų dirb- P-le Marijona Rakauskaitė. 
tuvę. 

• • , ^ " - ^ " « " « , ' -

Garsioji Chicagos lietuvių 
17. Kėdainių apskr., Naciu- dainininkė. 

nų dvare, A. Rimkevičius Sta

niai gabumai senai yra atkrei
pę net svetimtaučių domės. 
Neveltui p-lė M. Rakauskait6 
yra pakviesta į Lietuvo*įS£als-
tybinę Operą. Po jos koncer
tų Chicagos tokie laikraščiai, 
kaip "Herald Examiner" ir 
kiti, ne sykį yra talpinę la
bai palankius atsiliepimus ir 
jos paveikslus. 

Sausio 7, ji dalyvauja Ka-
talikų Seimo Vakare, Bridge-
porte, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, kur bus smuiki-
ninkas-virtuozas p. M. Leške-
vičius ir kiti geriausieji mu
zikai ir dainininkai. . 

Jaučiama iš visų kolonijų, 
kad tame vakare bus žmonių 
tiek, kiek dar nėra buvę šįmet 
nei viename vakare. Nes ir« 
programa paringta iš geriau
sių dalykų, dalyvaujant ge-

Rodos prohibicijos Viršinin
kais turėtų but skiriami tų 
dalykų žinovai, uolus darbuo
tojai. 

Bet taip nėra. Skiriami 
nekompetentiniai asmenys. 
Jiems ne probibiciją rupi, bet 
pelningos vietos. Dėlto ir 
pati prohibicija neturi pavy-
kimo. I r niekur negali but 
gera, kur įsimaišo politika. 
Tuotarpu yra žinoma, kad čia 
be politikos nežengsi Jiei vie
no žingsnio. 

Dėlto su kasyklų nacionali
zavimu butų atlikta nedova
notina klaida, kurią nelengva 
butų pataisyti. Politikieriai 
to labai pageidauja. 

Neieškokime "pyragų , " jei 

TUVOJE 1922 METAIS. 

Šįmet fabrikų bei didesnių 
dirbtuvių statoma šiose vie
tose: 

1. Netoli Kauno, Kinderiš-
kių dvare, Garliavos valsč. 
prie geležinkelio, b-vė ^"Fle-

stato didelę skerdyk-mmg «> 

Reikia abejoti. 
Kad streikai turėtų išnykti 

Imant abelnai visas perdėm j sunacionalizavus kasyklas, 
anglių kasyklas, sako komisi- tai anglekasių vadai turi tie-
ja, šalies vyriausybė jas gale- są. Nes tuomet streikus ūž
tų išpirkti už puspenkto bili-1 draustų pati vyriausybė. 

^ ono dolerių. Bet' kad iŠ sunacionalizavi-

Darbin. 

LDS. CHICAGOS APSKR. 
PRAKALBOS. 

WEST SIDE, (Chicago).— 
Gruodžio 31 d., Aušros Vartų 
parap. svet. įvyko LDS. Chi
cagos Apskr. prakalbos. Kal
bėjo įžymus darbininkų reika
lų gynėjas, kun. F. Kemėšis. 
J is kaipo aukštųjų sociologi
jos mokslų studentas, plačiai 
dėstė darbininke reikalus. 
Gerb. kalbėtojas įrodė reika

lą, šaldyklą ir konservų fabri
ką. V 

2. Kauno — Vilijampolėj, 
bjve "Vienybė" stato medžio 
a p d i r b i m o fabr iką . 

3.' Kauno -— Vilijampolėj, 
Ramasas ir Beilisas stato di
delį degtukų fabriką. 

4. K. — Viliampolėj, akc. 
b-vė "Daba r t i s " iš valdžios 
išnuomuotuose trobesiuose į-
rengė bulvių krachmolo, spiri
to, sirapo ir dekstrino dirbtu
vę. 

5. —"— b-vė ' " B e t o n i t " 
stato plytų ir betoninių išdir
binių fabriką. 

,(). —"—' Streichmanas ir 
• 

Orlinas stato lentpiuvę ir bal
dų dirbimo dirbtuvę, vardu 
" Universal." 

7. —"— Ž. Šančiuose, b-vė 
" D r o b ė " stato popieriui dir
bti fabriką. 

8. —"— £. Šančiuose, Al

to krakmolo dirbtuvę. 
18. — Radviliškyje "Pi r 

moji stiklo akc. b-vė" stato 
bonkoms ir lankų stiklui dirb
ti fabriką. 

19. Tauragėje, b-vė "Ru

j o s stiprus, lankstus bei, riausiems artistams. 
grakštus balsas, dideli artisti-į 
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b a s " ant upės Juros stato Ii- į= 
nų apdirbimo bei audimo fab- j=| 
rikąt 

20. Šiauliuose, b-vė "Li- S 
n a s " stato linų apdirbimo fa- = 
briką. 

21. Šiauliuose. Finkelštei- j+j 
nas stato uogų virinimo ir = O A T P A D \ T 1 7 f I I O 
konservatavimo dirbtuvę. S Į / \ l A K J l A V l l V l A l ^ 

1 22. "Netoli #Kauno už tune
lio b-vė "S t ik las" pastatlė sti 
klo fabi-iką, k u r i s j a u p r a d e - § 
jo veikti. H 

23. Netoli Kauno, ties Po- LJ 
lemono stotinu inž. S. Grinke
vičius stato didelę plytų dirb- 5 
ruvę. Į5 

Didžiuma aukščiau paminė- j== 
tų dirbtuvių jau veikia. E 

Čia paminėta tik fabrikai [g 
bei didesnes djrbtuvės, gi ma-|5 
žesnės, kaip: lentpiuvės, ma- | 
lunai, šaltkalvės, elektros sto-
cys ir tt. nepaminėta, kurių 
šįmet pastatyta irgi gana 
daug. 

Be to. šįmet buvo daug at
statyta pirm karo veikusių, 
bet prieš karą apgriautų plyt-
nyČių) ir kitokių dirbtuvių. 

/Viso dabar Lietuvoje yra = 
fabrikų bei didesnių dirbtuvių 

ponsas Šikas stato didelį likę- 285, o su mažesiiėmis apie 6 
rio, vyno ir konjako fabriką. 000. [Eltai . 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE { 
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 

Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

*. * Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
ti draftą (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame S 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuntus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. 
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro

centų arba'del kiekvieno pareikalavimą. 
Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

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

Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
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EKONOMINĖ IR FINANSI
NĖ LIETUVOS PADĖTIS. 

(Iš A. Morauskio straipsnio, tilpusio 
"Lietuvos Ū k y j e " ) . 

-s 

L Žemės reforma. 
(Tąsa). 

VI. Miškai ir medžio išdirbinio pra
monė. Lietuvos miškų likusių nuo smar
kaus jų naikinimo per vokiečių okupaci
ja, paskirstymas dabar toks: 

Valstybiniai ir buv. majoratų miškai 
390,774 ha. Buvusių privatinių savininkų 
miškai 411,593 ha. Viso 811.367 ha. 

Privatinių savininkų miškai iki 27 
ha. (Įst. nustatyta norma prie 80 ha. že
mės) 24,888 ha. Bendras miškų plotas 
836,255 ha. 

Tai sudaro 16,9 nuoš. visos Lietuvos 
Respublikos teritorijos. Įvairių atskirų 
Lietuvos rajonų miškingumas įvairus. 
Miškingiausia yraiTrakų apskritis, kurios 
miškingumas 40 nuoš.; mažiausia miško 
Vilkaviškio apskrity — 5,3 nuoš. Euro
pos šalys eksportuojančios mišką turi ma
žiaus, kaip 30 nuoš. miškingumo, o im
portuojančios nedaugiau kaip ašfconioliką 
nuošimčm. I š t o s e k a , k a d L i e 
tuva, Europos mastu, turi mišką įvežti, 
o neišvežti. Tuo tarpu, puo 1919 m. 
kasmet iš jos išvežama bemaž 300,000 

festmerių. 
geležinkeliai 

Trūkstant anglių, Lietuvos 
ir dirbtuvės tai pat perėjo 

prie apkūrenimo malkomis. Metinis na
tūrai i s Lietuvos miškų prieauglis 1921 m. 
buvo skaitomas 2,106,198 festmeterių, ku
rie tada buvo prilyginami 7,353 ha. miš
ko ploto (po 2.6l5 festmerių ha.). Praė
jusiais gi metais Lietuvos respublikoje 
buvo iškertama miško iki 9^500 ha., iš ku
rių vietiniams reikalams ėjo arti 3,000 
ha., geležinkelių reikalams art i 1,000 ha., 
pramonės reikalams arti 1,000 ha.; sa
vivaldybėms — 900 ha. ir tt. , 

Miškų ūkis 1922 m. vasarą išrodė 
šiaip. Vidutinis metinis priauglis (bir
žių) visame Lietuvos respublikos miškų 
plote miškų inspektorių ir girininkų šiais 
metais suvažiavime buvo apskaitytas 3,-
344,980 festmeterių ir — pervedus į miš
ko plotą — buvo nustatytas tiktai 6,915 
ha. Iš atžvilgio f mūsų miškų ūkio sto
vį jis nepraneša 5,015 fca., nes naturalio 
prieaugliaus dalis jau iškirsta praėju
siame žiemos sezone i r ankščiau. Todėl 
ir 1922-3 m. sezonui paskirta iškirsti, be 
nurodyto 1923 ifcetų prieaugliaus 5,015 
ha., 1924 m. 3,330 ha., 1925 m. 1,173 ha., 
1926 m. 213 ha. Viso 9,731 ha. 

Numatomas miško pareikalavimas, 
išimant pareikalavimus pramonei, ekspo
rtui, geležinkeliams ir kitiems reikalams, 
apskaitomas šiuo festmerių kiekių: 

Gyventojams statybai 640,675, mal

koms 2,4^7,423, viso 3,108,099. Eksportas, ypač neapdirbto miško, straipsnį. .Taipat sutiprėjo vidujinis ir 
Valdžios įstaigoms 121,000, malk. I iki šiam laikui buvo neišvengiamas blo-

515,000, viso 36,000. 
Iš viso statybai 761,675, malkoms 2,-

082,424, viso gi 3,744,099. 
Tas 400,000 festmerių praneša vidu

tinį prieauglį, prie to visa ši stoka yra 
malkoms. Statomojo gi miško aukščiau 
nurodytiems reikalams yra net žymus 
perteklius (daugiau 1,000,000 festmete
rių), kur j taipat reikia priskaityti truks-
stamų malki} skaičiun. Tuo būdu, mal
kų kurui gyventojams ir valdžios įstai
goms gali trukti daugiau 1,400,000 fest
meterių jei jų nepakeis statomuoju miš
ku. Iš čia visu vaizdingumu išeina rei
kalas kaip tik galima skubėti kūrenimą 
malkomis pakeisti durppmis, rudniomis, 
'anglimis, kurių Lietuvoje dideli shiogs-
niai ir tt. Be to, reikalinga skubėti 
apdiegti mišku visos esančios^ miškuose 
aikštės, o taipat ūkiui neišduodamos že-
įriės ir t. p. 

Prie to verčia taipgi reikalas padi
dinti savos miško medžiagos perdirbimą 
pramonės keliu, nes statybos reikalai, 
kaip aukščiau matėme, artimiausiais me
tais prarys milžinišką esamos miško me
džiagos kiekį. Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos respublikos pri jungimas gali 
sustiprinti ir kitokias miško apdirbimo 
pramonės dalis, kurių laukia didelė at
eitis. 

gumas, nes iš jo Lietuvos valdžia sėmė 
trūkstamas jai Lėšas. 

Per visas Lietuvos muitines išvežta 
malkų, išdirbtos ir neišdirbtos miško me
džiagos 1920 m. 438,980.77 festmet. ver
tės 183,786,816 auksinų; gi 1921 m. — 
429,451 festmet. vertės 191,333,194 auk
sinų. 
' Miško eksportas 1920 m. sudari 
37,5 nuoš. viso užsienių išvežimo, prie 
to neišdirbtos miško medžiagos buvo iš
vežta daugiau, kaip dvigubai, negu išdir
btos medžiagos; 1921 m. ji sudarė 30 
nuož. viso eksporto; išdirbtos ir neišdir
btos miško medžiagos jau buvo išvežta 
už vienodą sumą. Padidėjęs ,procenti-
nis fhiško eksporto santykis su hendra, 
viso eksporto suma (prieš karą jis suda
rė 25,32 nuoš. viso buvusių Lietuvos 
gub. išvežimo) išaiškinimas palyginamu 
karo laiku nualintos Lietuvos respubli
kos eksporto galimumo sumenkėjimu ir 
iš kitos pusės, žymiai padidintu miško 
eksportu, ypatingai 1920 m., kada buvo 
neišnaudoto-jaaiško perteklius. 

I š pašalinių miško turtų utilizacijos 
(sunaudojimo) produktų ypatingos reik
šmės gavo — del vakarų Europos reika
lams Sibiro pušnių kailių neprieinamu
mo — išvežimas ten kailių, kas jau su
daro stambų Lietuvos užsienių prekybos kiais ir t. p. 

užsienio miško paukščių ir žvėrių, gry
bų, uogų ir kitų miško produktų parda
vimas. 

Pabaigiant, galima mirodyti į mūsų 
vadovaujančių miško ulriui sluoksnių 
pageidavimus, kurie taipat subrendo 
ir praktiniam visų suinteresuotų sluoks
nių vykdymui. Labai dabartiniu laiku 
sumenkėjusių mūsų miškų naikinimui 
išvengti reikalinga uždrausti eksportą 
(išvežimą) malkų (kuro), taipgi ir sta
tomosios medžiagos, kuri, kaip aukščiau 
matėme, neaprėžtam kieky reikalinga že
mės reformos reikalams. .Toliaus, viso
mis priemonėmis, — tame skaičiuje ir 
aukštą draudimo premiją nustatant, -— 
reikalinga paralizuoti miestų ir mieste
lių iš medžio medžiagos atstatymui ir 
stogų ir gontų bei lentų dengimas. Mies
tai ir miesteliai perpildyti medinių tro-
besįų pas mus dega bemaž kas 10 m., ir 
dabar po karo, kada viskas nualinta, 
reikia tai visais budais trukdyti. Daž
niems gi miško gaisrams išvengti reikė
tų taipgi drausti ganyti miškuose gyvu
lius. Be to, tuo pačiu .laiku, reikia vi
sais budais pakelti durpįų, plytų, čerpių 
ir kitokio mineralio kuro bei statomosios 
medžiagos gaminimą i r naudojimą. Tuo 
tikslu reikalinga atatinkamas dirbtuves 
aprūpinti reikiamu kuru, gaminimo įran-

(Tąsa seka). 

• <- i: 



Pentvtadietns Sausio j5 1923 IIX0CXI 
i****£aAM&££**AaS£l*4&MA!*3££t**SA$At^^ | "VAIKELIO JĖZAUS DR " 

BLAIVYBĖS DIRVA.fl RINKUAVA ~ 
BLAIVININKU DR-JA DAR- savo klebouui kuomi galima. 

BUOJASI, PASIŽYMI 
AUKOMIS. 

Kaipgi neremti, kad ir mū
sų gerb. klebonas kifh. J . J 
Jakaitis visados lanko mūsų 
susirinkimus, suteikia naudin
gu patarimų ir duoda labai 
j>amokinančias paskaitas. Be 

WORCESTER, Mass. — 
Blaivininkų 25 kp, metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 14 
d: pobažnytinėj svet. Rimtai! to, dar ir su auka prisideda, 
apsvarsčius visus kuopos rei- kad draugrijos vardas butų 
kalus setoė rinkimas valdybos, pl^'m[ žinomas. Dar čia ma-
1923 m. Į valdybę išrinkome- i 0 n u p r įminti , kad mūsų gerb. 
kančius: Dv. vad. — kun. J. 
J. Jakaitis, pirm. — V. J . 

klebonas kun. J . J . Jakaitis 
j naujai mokyklai padėjo tvir-

Blavackas, pag. — J. Daueiu-į tą pamatą aukodamas $1,000. 
Negana to, kad paaukojo sa
vo sveikata ir visą savo lai
ką, bet dar ir gausiai auko-

nas, nut. rast. — 
menė, turt. rast. V 

M. Urmo-
Liutkienė, 

ižd. T. Čepkauskienė, ižd. glo-
- M. Litvaičiukė ir A bėjai i r , ja. AVorcesterio blaivininkai 

Laike p r a k a l i rodoma ir-j 
gi gražus paveikslėliai iš Lie
tuvos prieglaudų gyvenimo. 
Kmi. Norbutas greitu laiku 
mano grįžti Kaunan ir todėl 
jam esą labai sunku jprisitai-
kinti prie patogesnio prakal
boms laiko. 

DAUGIAU JžGŲ! — 
VAKARAS. 

* 

Kun. J . Norbutas, "V. J." 
Dr. našlaičių prieglaudų įga
liotinis. 

Kun. J . Norbutas praneša 

Žiurinskienė; į Labd. Dr-ją— 
M. Ščiukienė; knygiai — M. 
Bakšytė ir J . Tatulis; tvark
dariai — P. Liubinas ir Au. 
Mačiuliukė. Sekantiems me
tams turime gerą valdybą. 
Linkime laimingo pasisekimo. 

Sis 

Masiulioniukė; į K. Federaci-Į l l etik rūpinasi savo brolius n u i m s ' J°£ prakalbos ir rink 
ją atstovai — M. Veniukė ir lietuvius išgelbėti iš alkoholio 
J. Svirskas; į L. L. Pasko- vergijos, M dar atlieka ir 
los kom. Tatulis ir O. dau,^ labdaringu darbų, kaip 

tai : aukodami parapijos ir 
Tėvynės reikalams, 
broliai ir sesers, lietuviai-tės, 
jeigu norite nuveiktį didelius 
darbus, tai rašykitės į taip di
delę ir prakilnią Blaivininkų 
organizacija,,o bus begalo di 

liava našlaičių prieglaudų 
(Kaune ir Slabadoje) naudai 
vyksta puikiai. 

Pačiame Chicagos mieste 
TaįgiJ J a u surinkęs virš $1,000. At-

metinis susirinkimas d e h , nmi{ū j u m s > j u ^ y a i_ 
buvo tikrai istoriškas, nes ja- k a m s [v v i s a i l i e t u v i u tautai, 
me atlikta daug lal>daryl>ės m . s y i s į ž įn()< k a d t į k W a į v i 

darbo. 
1) Lalxlaringai Ur-jai į Ka

lėdinį fondą sušelpimui Liet. 
našlaičių aukojo sekančiai: po 
$1.00 A'. Zinkienė ir VI. liim-

žmonės nuveikia dideliu*, ir 
naudingus darbus. Taigi, bu
kime visi blaivi, nes kurioje 
šalyje gyvuoja blaivybė, ten 
ir tauta gvvuoja, ten v ra 

Š a ; p o 5 0 c : O. ŽiuiinskK.nė i r j i m . i l ( . . a r ( i m o i f „„.j,- p r i c 

Dievo. Jau mes aiškiai ži
nome kurios galingos- tautos 

su inuil-T. Čepkauskienė; 
kiais $5.(K) 

2) Lietuvos Blaivininkams; 
pataisymui Liaudies namų, 
kuriuos Lietuvos valdžia pa
vedė jiems, aukojo: 

žuvo pasaulyje, tai visos žuvo 
, iš priežasties girtuokliavimo, 
i 

i nes per girtuokliavimą žmoni-
ja žengia i nelaimes ir žūna. 

J . Svirskas $2.00; po,$1.00:.' . . . . . , t , 
fjapjri organizuokime* kol dar 
nevėlu ir bukime blaivi. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAS. 

kun. J. J . Jakaitis. J . Yait 
kus, M. Veniukė, M. Kirmilie-
nė, i. Ročkienė, A. Mačiuliu 

• 

kė; po 50e.: VI. Rimša ir M, 
Cvikliutė: viso su smulkiai? 
$10.00. * ; 

3) Sv..Kazimiero par. nau-j "Draugo" Kalendorius-1923 
jos mokyklos fondan aukojo: m. visiems "Draugo" skaity-
kun. J . J . Jakaitis $4.00; po tojams jau išsiųstas. Kurie 
$1.00: J . Vaitkus, J. Svirskas, imate "Draugą" tiesiog nuo 
O. Garmukė, Y. Zinkienė, M. j agentų, reikalaukite jo nuo jų, 
Ufmonienė, l r š . Tatuiien.'v nes. jiems visiems jau pasiųs-

T - J- Blavaekas; su smulkiais tas. Kalendorius nuolatiniams 
s u r i k t a $14.10. Iš iždo yni- skaitytojams turi buti duoda-
tfc\jo 35.90. Viso pasidaiV> 50\ mas dovanai, 
dolei-ig. Taigi AVorcesterio j K a g ̂ ^ -Draugą", 

tam kalendorius bus išsiųstas 
Ituojaus. , 

skaitą bus talpinama dalimis 
'"Drauge." Šiame mėnesyj 
kun. Norbutas užsibrėžęs maž 
dau sekantį prakalboms marš
rutą : 

7 sausio (ned.) Rockford, 
111. 

8 — Sheboygan, AVis., 7:30 
vai. vak. 

D Port § VVashington, 
Wis., 7:30 v. v. 

12 — Raeine, AVis., 7:30 v. 
v. 

13 — Mrlvvaukee, Wis., 7:30 
v. 

14 — AVaukegan, 111., tuoj 
JH) kimios. / 

14 
v. v 

15 
v. 

- \Vestville, Ilk, 7:30 

BETr|OIfT, Mieh. - Blai
vininkų 32 kuopa darbuojasi 
visomis savo pajėgomis. Tik 
dar neperdaugiausia tų jėgų 
turi.. Vietiniai darbuotojai y-
ra išsiskirstę daugiausia po 
kitas draugi jas / Bet tikima
si, kad nemažai darbuotojų 
pamatys svarba darbuotis 
blaivybės dirvoj ir ateis Blai
vininkų 23 kuopa* į talką. 

v Kuopos susirinkimai įvyks
ta gan gyvi. 

Rengiamasi prie vakaro 
kurs įvyks vasario 4 dieną. 
Vaidins gražų veikalą " A n t 
bedugnės kraš to ," trijų veik
smų vaizdelį iš liaudies* gyve
nimo. Blaivininkas 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

Kenosha, Wis., 7:30 

Kewanee, 111., 7:30 v. 

10 
v. 

17 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str. 

Hartford, Conn. 

Rev. J. Valantiejiųs, 
46 Oongress St., 

Waterbury. Conn. 

. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 

J. Vasiliauskas, 
3 Spaulding A ve., 

Spring Valley, 111. 

G. Burcikas 
152Ž N. 8th fitr. 

Springfield IH. 
• 

• 

J. Gedminaitėj 
1800 So. 11-th St.„ 

Springfield, I1L 
A. Kazlauskas, 

1530 Sangaman Ave., 
Springfield, 111. 

* 

A. Mileris, 
1713-E. Adams St , 

Springfield, UI. 

' J . Viliončikas, 
210 N. English Ave., 

Springfield, UI. 

C. Gober, 
4834 Wegg Ave., 

S. Ghicago, Ind. 

P. Supranavičius. 
10 W. 16-th Ave., 

Gary, Ind. 

t+jti Aukškalnis, 
1604 Jefferson St., 

Gary, Indiana. 

J. Rasimas, 
2503 Oarrville Rd. 

Sioux City, Iowa. 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Brockton, Mass. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Providence Str., 

Worcester, Mass. 
J. Filipovich, 

437 So. Pacą Str., 
Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Hollins Str., 

Baltimore, Md. 

K. Abyshala, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

J. Nakas, 
1916 25-th St., 

Detroit, Mich. 

S. Stepulionis. 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

P. Lukšis, -
190 Vaa Buren Str. 

NewarC, H. J, 

F. Karpaitis, 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, N. 7 . 

J. Mikėnas, 
235 E. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 

Rev. J. židinavicius, 
260 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y. 

n Artojas" 
E. 79-th & Superior, 

Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair Ava. 

Cleveland, Ohio 
-P. A. Ssukys, 

2345" St. Clair Ave., 
Cleveland, Ohio 

M. Vetartis, 
937 Washington Ave. 

Braddock, Pa. 

M. Vaiksnoras, 
532 Ammon. 

Homestead, Pa. 

Rev. J. Kaulakis, y 
324 Whartoti Str.* 

Philadelphia, Pa. 

J. Matulėnas, 
906-908 Lincoln Str. 

Waukegan, HL 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 604h Art. 

Cicero, HL 
J. Mockus, 

1301 So. 50th Ct., 
Cicero, HL 

Rev. B. Fraoch, 
110123-rd Street, 

Melrose Park, IU 

St. Petrauskas, 
726 So. Lincoln Str. 

Waukegan, 111. 

Rev. J. Svirskas, 
285 E. 14-th Str. 

Chicago Heights, UI. 

Pr. Statkus, 
' 453 N. 13-th Str., 

Philade'phia, Pa. 

S. Taraila, 
3221 Edgemont Str. 

Philadelphia, Pa. 

Rev. J. Zimblys, 
Salmon & Venango, 

Philadelphia, Pa. 
-

J. P. Križanauskas, 
38 E. Center Str. 

Shenandoah, Pa. 
ROSELAND, ILL. 

-

V. Kaušilas, 
119 E. 107 Street 

' 

J. Ramanauskas, 
10808 So. Michigan Ave. 

M. SUkas, 10524 Wabash AT 
i 

Apie Knstaius Sekimą, š i 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. J ą skaitydams, žmo
gus randa tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis 3a 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelio. J i tinkama visiems 
luomams. Jos kaina, su audek
lo apdarais $1.2(į skuros apd. 
$1.80. 

"Dra/Utfo" Knygynas, 
' 2334 So. Oakley Ave. 

Spring Yaley, 111., 
7:30 v v. 

blaivininkai via 
savo dttosnumu, kaip tai rem
dami savo tautos ir parapi 
jos reikalus, žodžiu gelbsti) 

19 — Oglesby, lik. 7:30 v. 
v. / 

21 — Springfield, I1L, tuoj 
po sumos. . , 

'22 — Kast St. Louis' 111., j 
7:30 v. v. 

24 — Kansas City, Kans., 
7:30 v. v. * 

25 — Omaha, Xebr., 7:30 
v. v. 

26 — Sioux City, 7:30 y. v. 
Prakalbų vieta (svetainę) 

bus nurodyta iš sakyklos ata-
I tinkamose bažnyčiose, nedėl-j 

"Draugo" Administracija, dienyje prieš prakalbas. 

JA UGALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO Ū̂RAUGP" 

"""" KALENDORIŲ 
"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninku dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING C0. 9 * 

2334 South Oakley Avenue I Chicago, Illinois. 
M M » — M . « — — — — — — — * . . - - - . - . « . _ — • - — • . • » 

. i • • . 

PADARYK SAVE BUIVU— IR VISAS 
KRAŠTAS PRADĖS BLAIVĖTI. 

(Korespondencija iš Kauno). 
(Užbaiga). 

Stuti Juozelienaitė savo trumpoj 
kalboj lietė mokyklų ir šeimynos gyve
nimą. Kalbėdama apie mokyklas, pa
žymėjo ištirta gausų negabumą vaikų is 
geriančiųjų tėvų. Toliaus kreipėsi į kil
nesnį mušu jaunimų — į studentiją, kad 

1 

ji ateitų pagelbon, padėdama gaminti 
raštų alkoholio pragaištingumui aiškinti 
ir kraštą iš svaigalų traukti. Pagaliau 
kalbėtoja primygdama paliettė mūsų šei
mynų širdLs — moteris: blaivi moteris, 
mokanti^l>e svaigalų vaišinti svečius, ga
lį žymiai prisidėti prie blaivybės išpla
tinimo, Maivyioji lietuvaitė gražiai pa
taikys išsirinkti blaivų vyrą. Mūsų mo
terys čia daug gera kraštui padariusios 
praeityje, jos privalo ir dabar imtis Lie
tuvą gelbėti iŠ svaigalų nelaimių. 

Paskutinis kalbėjo Dr. J . Eretas. 
Girdėti — jis sakė — balsų, buk gėri
mas esąs privatinis kiekvieno žmogaus 

dalykas. Kas, girdi, jam uždraus gerti, 
jei geria už savo pinigus, geria namįe. 
Neteisybė. Tai nėra privatinis dalykas. 
Ziurėk, valdininkas ima algą. Iš kur jis 
tuos pinigus ima? Iš valstybės iždo. O 
ižde iš kur atsirado tie pinigai! Iš mū
sų mokesčių. Tai ar mes galim buti 
ramus, kai tas valdininkas prageria tuos 
pinigus? Visai ne! Mums rupi, kad 
mūsų sunkiai uždirbti mokesčiai *butų 
valstybės tarnautojų naudingai sunaudo
ti. (Toliaus geria ir ministeriai. Ana 
Kauiif} valdiškame restorane "Metroj>o-
lyje , : mūsų ministeriai dideliaUsias krū
vas pinigų išleidžia svečiams priimti: 
tenai liete liejasi • visokį brangus svaiga
lai. Ar ministeriai tuos pinigus iš savo 
kišenių leidžia tenai? Visai ne! STai 
už mūsų mokesčius tie girtuokliavimai 
eina! Ar tai privatinis dalykas? Perei
tą vasarą del įsigėrusių mašinistų, vidu
ryje dienos Baisogaloje susikūlė du mū
sų traukiniu ir atėmė keliems žmonėms 
gyvybę, keliolikai sveikatą ir valstybei 
padarė kelis milionus nuostolių. Ar tai 
buvo privatinis tų girtų mašinistų daly
kas? Yra geriančiųjų kunigų. Atsiran-

1 * 

da net tokįų, kaip ana vienas iš Veliuo
nos padangas, kurie net šmugeliauja 
spiritu. Ar tai ir privatinis dalykas? 
Juk tai mums gėda, kad tokius kunigus 
turim! Taigi gėrimas yra visuomenės, 
valstybės ir Bažnyčios dalykas. I r visi 
todėl turime tuo blogumu rimtai susi
rūpinti. v Tai ne juokai. 1906 metais 
vienas franeuzų blaivininkas ministeris 
pasakė, kad. jei frantfuzų tauta ir toliau 
vartos svaigalus taip, kaip iki šiol var
tojanti, tai esą ji dvidešimtoja amžiaus 
galo nesulauksianti.. O franeuzų tauta, 
reikia žinoti," susidaro iš 40 milionų 
žmonių. Tai ar toli gali buti galas lie
tuvių tautai, kuri yra tokia mažutė, nes 
turi tik kokius du ar pustrečio miliono 
žmonių. Mes esam t a rp dviejų — rusų 
ir vokiečių — tautų, kurios, nuirus suge
dus viduje, lengvai gali mūsų šalį pra
ryti ir išnaikinti, o prie Nemuno pasta
tyti paminklą su parašu, kad lietuvių 
tauta, kuri yra buvusi tokia graži, tiek 
daug gražių dainų ir narsių karžygių tu-
rėjusi, kuri tiek , išorinių priešų nugalė
jo, >bet kuri nepajėgė vidaus priešą — 
girtuoklystę — nuį"alėti i r todėl negar

bingai žuvo. Tai yra baisu. I r kas 
daryti. O štai kas. Iš sv. Petro Al-
kentariečio gyvenimo turime tokį pada
vimą. Sykį atėjęs pas šventąjį žmogus 
skųsdamas, kad žmonės labai blogi. 
Šventasai atsakęs: "Žinai, ką? Prižadė
kime mudu buti geri, atsisakykim daryti 
nedorybes,- tai jau pasaulis turės žmo
nių dviem nedorėliais mažiau." Taip 
reikia ir mums daryti. Dabar esam pra-
tę manyti, kad i r pamokslai sakomi ir 
susirinkimai daromi ne mums, tik ki
tiems. Ne. Nutarkime pasidaryti ge
ri pinmausia ^>atys, kiti vėl nusistatys 
taip padaryti, o jr darysis besitaisian-
čių žmonių būreliai, mazes nedorybės. 
Tuo keliu privalo eiti visi: ir prasti žmo
nės, ir mokytojai, ir kunigai, ir moterys, 
ir jaunimas ir tt. Tai yra vienintelis 
kelias, kuriuo gali išeiti mūsų mažasis 
kraštas iš alkoholizmo ir paleistuvybfes 
tvano, besistengiančio Lietuvą nugramz
dinti neilgai trukus mūsų negarbei, o 
priešininkų džiaugsmui. 

Mitingas pasibaigė pusiau devintą. 
Visas laikas praėjo nepastebėta, . nes 
taip buvo įdomios 'prakalbos. Pasibai

gus kalboms, daug žmonių užsirašė na
riais j ^ ' < Blaivybės' > draugijos Kauno 
skyrių ir dar daugiau nusipirko " S a r ^ 
gybos" lapkričio numerį. 

Mitingas priėmė tam tikrą rezoliuci
ja. 

Dar vienas mažas dalykas; Prasi
dėjo* mitingui ir kun. Tumui jau gero
kai įsikalbėjus, atfejo gerokas skaičius 
žmonių •— daugiausia moksleivių (kažin 
kodėl taip pavėlavę); kad nebeteko ža
rnai vietos, tai suėjo viršun. Tai nes
varbu, kad atėjo ir suėjo. Bet — kad 
pakėlė tokį triukšmą, lyg butų ėjusi ra
guočių kaimenė. Net kalrjHojas turėjo 
nustoti kalbėjęs, kolei " gerbiamo j i " pu
blika susitvarko Atsiprašau, bet Ši
toks daiktas yra daugiau negu sarmafa. 
Ot tik šis "neraliuotiškTIInas , , padarė 
kiek apmaudos. Šiaip laikas labai nau
dingai praėjo. I r surengėjams labai ttž 
tai ačiū? ^ į s tik blaivininkų narių skai
čius tą vakarą padidėjo. 

["Tėvynės Sargas"J . 
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D R S U G A S Penfetaieals Šanslo 3 1925 

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

Tel. Ctenal 1118 
of»jso vai.: 10 ryto iki 12 po p i e t 

5 iki 7 ra i vakaro. 
Re*, va!.: 2 iki 4 po pietų 

4193 Archer A\o. 
Tel. Lafayette 0098 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
•4Vl>YTOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 80 , Weatern A v e o o e 
Telef. Lafayette 4 l 4 t 

•aaoAos : t - 11 rytais, 1*1 po 
iety Ir 7-8 vakarai*. Nedėldie-
itals tiktai po pietų 1 iki B vai. 

j OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4«Sl S* Ashland Are . 
T. l Yards t v 4 

Tel. Tardą 0§94 
OFISO VAL.: 

t — I i T. ryto, l — 1 ir 7-^9 T . r. 
Nedfl ioml*: nuo 10 T. ryto iki 
1 Tai. po pietų. 

fZZ 
Resid. tel. Yan Burea 0 2 i i 
Ofiso tel. Boulevard 8681 

Dr. A. A. R0TH 
K i SAS GYDYTOJAS ir 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiko Ir visų chronišku, l i^ų. 

Ofisas: 3S35 S. Hals ted St. 
Vai.: 10—11 ryto ; 2 — t po 
piet. 7—8vak. Ned. l t 12 d. 
Ras. 1182 Independanoe Blvd 

Chicago. 

55 

Nature Gyrė Institute 

Te» Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTA8 

5712 SO. ASHLAND A \ E N l E 
. A R T I 47-toa GaUla -^-

Va'andos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
(U Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

1>R. J. A. VĖLOMIS 
Ostcopathas, Chiropratas 

Naturopathas 
Gydau* jvairias ligas, o ypat in
gai užsisenėjusias, be vais tųMr 

operacijų,' — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Itrighton Tark 
Theator ltltle:.. 2 - jos lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 369S 

WESTVILL£S, ILL. 2INU 
TĖS. 

Ristynės. — Gruod. 19 d. vie 
tiiiė L. Vyčių kuopa surengė 
ristynės " W . T. High School 
&VI11". Pirmiausia ritosi vvtis1 

mus tai nė uodas snapo ne-
galėjo įkišti t**" amonių dau
gy**. 

Puota. — Gruod. 26 d. vieti
nė Vyčių kuopa iškėlė puotą 
pagerbinnii fcavo nark) «i. 

GARY, IKD. 

Pasilinksminimo vikaras. 

Gruodžio 31 d. Bv. tKazimie-
ro par. svet. įvyko pasilinks-

Franklino, kuris Vyčit. vardą l " i n i l U 0 v a k a r a s - S» N w W M e " 
A. Vienu, sn J . Sungaila. Mu-.augštai ižkėlė • svetimtaučių « l t t « k t t i v " i ™k»«* surengė 

parapijos komitetas su klebo
nu. Buvo vaidinta " Daina Be 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po l o m . 

S341 — 43 So. Halsted Street 
I fanjame Joc iaus Best . 2 lubų. 
Pri ima Ligonius nno i - 1 9 A/-M. 

•-* r. M. 
Tel. Boolevard 7171 
Rezidencijas Tel. Falrfaz 5514 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAOO, I L L U f O l i 
Telefonas Tardą 5059 

Valandos — 8 Iki 11 I i ryte 
po pietų 5 Iki 9 vak. Nedėl lomU 
ofiaas uždarytas. 

>iški«i Vytis nors. jaunesnis, 
vienok laimėjo. Prasideda ir 
tikros ristynės. Vytis J . Fran
klinas eina imtvnėsna su 
VTestvilles "el iampionV" E, 
IVlanois. Daug energijos mu-
iškiui pridavė Vyčiai ir Vy

tės kurio kiek tik galėdami 
saukė. Po ilgos ir smarkios ko 
vos, " referee" paaiškina pub
likai, kad J . Pranklinas aptu
ri garbę, kaipo laimėtojas ris-
vniu ir lieka šio miestelio 

''chanipion wreštler". 
Žmonių buvo pilnas "grand 

4and" , tai IR pelno liks neina-
zai. 
. Kalėdos. — Vidurnaktyj, 
berneliu mišias laikė vietinis 
kun. kIc}». L. Brignianas, asis
tuojant klerikalus Karužiui ir 
Gedvilai, lėlike mišiii choras, 
goriojo lietuviškas giesmes. 

Po sumos Vyčiai choristai 
ėjo pas savo dvasios vadą iš
reikšti savo linkėjimus. Kun. 
kle)>onas pavaišino Vyčius. 
Gerb. kun. Brignianas yra tik
ras mušu jaiuiuomenės tėvas, 

t. "i 

ir visame kame mums pataria. 
Kuopoje dabar viešpatauja 

vienybė. Dieve .duok, kad per 
Šiuos* ištisus naujus metus to 
'aikvtumės. / 

L. D. S. šokiai. — Kalėdų 
vietinė Tl O. 8. kuo

pa surengė šokius, mieste, sa 
lėje. Tą patį vakarą ir neža
li ežni n kai turėjo Šokius. Tyčia 
nuėjau, tai mačiau 20 seniu 
pypkes berūkančius, o čia pa:2 

vakare 

MK 

AR GALVA SKAUDA? 

4 S-<% 
Tai pirmi symptornai kure reika

lauja <pagelbos. 
Gal reikalingi akinia i? 

Pas iklausk m a n ė s šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ash land A ve., k a m p . 
18- tos g a t v ė s 

Ant S lubų, kamb. 14, 15, 16 h* 17 
Ant virkaus P l a t f s vaistinyčioa 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedė l iomis nuo 9 iki 12 pietų 

1 I Š I M U TONSILUS 
tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 
1,—be peil io, 
2 ,—be kraujo, 
S,—l>c marinimo, 
4,—be skausmo, 
5, be; jokio pavojaus sveikatai 

•o operacijos, pacijentas gali tuo 
iti j darbą, gali tuoj valgyti; dai 
ūninkų balsas tampa malonesni* 
isa sveikata geresnė. Kuriems i? 
niau tonsilus, yra pilnai užganė 

Idinti. 
Ligonius su įvairiomis l igomhi 

prijhnu:— 
Kasdien nuo 2 vai. po ptetų IK 

J vai. vakare. 
Nedė l iomis ir seredomis ofisas j 

uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKTJS, 

GYDVTO.I.VS, CHIRURGAS I R 
OBSTET1UKAS, 

11411 So. 50th Ave. Cicero, IU 

Dr. I. E. MAKARAS 
Liet u vys Gydytojas Ir Chirurgas 

10000 S. Michigan Avenne 
Telcf. Pu lunan S42 tr S4 t 
E L E K T R A GYDYMAS 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. aiaaer p e . 

reina }' rankas Dr. Chas. Segal, 
tento ir partnerio. Vhd senleja 
pažystami Ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą tr gydymą kaip tr 
nuo paties Dr. GL M. Olasar. 

814» So. Morgan Streot 
Ofiso Valandos; N u o l t ryto 

iki % po pietų, nuo S lkl 7 Tak. 
N ui. nuo l t lkl * PO Pl«tU. 

Telefonas Yards 687 

tarpe, lai mėt lamas ristynės. 
Galime pasigirti kad erar pir
mas toks vakaras Westvillės 
vyčiii istorijoj. Skaitėme už 
^arbę turėti su savim sekan
čius svečius: kun. J . Vencių iš 
Vincennes, hid., kter. Karužį 
ir Vitkų, kurie atvyko čia pra
leist atostogas, V, HukStaH iš 
(i'hicagos, kuris atlankė mušą 
kuopa, su vakarinių valstijų 
Aps. reikalais, taipgi vytės 
Vilkauskaite; ir (Hulaitę iš Ci
cero, J11., ir jaimą moksl. B. 
Stulginska is 4 tUniversity vi 
UI.' 8 vai. vak. sėdome pii9 
skaniais valgiais apdėtų sta-

\'ietiniam klebonui vado
vaujant vakariu visi svečiai 
turėjo progos savo mintis iš
reikšti. Ypuč kler. Karužis vi
nis užžavėjo, išsireiškimu, kad 
vos sulaukęs atostogų daro 
kiliome r u n " į Westvillv. %V. 
Ruk§talis taipgi pasakė pui-
vi;i prakallH'le, pritaikintą 
tnusu čia giniuskmis Vvčiams. 
Beabėjo šis vakarėlis pri<lavė 
laug energijos mūsų jauni

mui. Pavalgius ėjome links
mintis. Skaniai prisivalgę, 
gardžiai atsigėrę, smagiai pa
sišokę, linksniai pažaidę, užža
vėti puikiomis svečių pmkal-
ooims, skim«ines nanio, tssr-
nešdami daug naujų minčių 
ir malonių įspūdžių. Neužmirš-
timts ta> vakarėlis. . 

Nepamiršta. — Mūsų Vyčiai 
nepamiršta savo narių mirusių 
ir gyvų. Vi numirusius užsa
ko mišias, eiml in corjiore prie 
šv. Komunijom. Liga su>pau< 
Ivi veiklias vvtes, O. Jasait'1 

ir B. Aponaitę. Jas paguocržia-
me s H gėlėmis i r-malda. J^ai 
visagalis Dievas grųžina joms 
sveikatų. 

Vakafienė. — Laukiant Xau 
jų Metų buvo surengta para
pijinė vakarienė. 7-ta vai. įei
nu i svetaine, stalai apkrauti 
skaniais valgiais, nustatyti 
gėlėmis, žmonių pitna, susėdu
sių, visi linksmai šnekučiuoja
si, tikrai apėmė lietuviška dva 
>ia. Pavalgius, ^i'iežiant Vy
čių orkestrai, ėjome šokti, kas 
gyvas, seni ir j«uni. 

Vai io , West v i 1.1 i eči ai! 
Try—nain. 

Galo", komedija vieno atiden
gimo. 

Vaidilos buvo L. Vyčių 82 
k p. choro nariai. Vaidinime 
dalyvavo šie:Garliauskis, Ant. 
Pažėra. Savo užduotį atliko 
gerai ir publiką turėjo juokų 
ligi valiai. J is dažnai daly
vaudamas vaidinimuose yra 
geraį pripratęs ir moka nu
duoti; Grvbu buvo J . Liubau-
skas. N'ebogai padainavo jau
nimo numylėtą dainą "Ant 
marių kranteMo". Durovo ro
lę vaidiito A. Rūkas, čia gi
męs ir augęs jaunikaitis. Pa
girtinai pasirodė; Veronika ir 
Teresė, latvės merginos, Ry
gos artistės buvo p-lės Z. Ged-
viaitė ir M. Sakalauskaitė. 
Gražiai sudainavo ir vaidino; 
Abelio, žydo rolę turėjoB. Sta
nkus. Jis tikrai nudavė Pales
tinos žydą ir visą laiką susi 
rinkusieji taip prisijuokė, kad 
atmins iki kitų Naujų Metų. 

Žodžiu sakant vaidinimas 
išėjo gerai ir visi* savo už-
duotis atliko gerai ir tik reikia 
gėrėtis, 

Patrijotė. — ^auna liet'uvai 
tė, Ona Pažėraitė, labai įspū
dingai, pasakė -deklamaciją a 
l>ie TyHusT fajJSPcud publikn 
negalėjo atsidžiaugti jos ma-
loniu baiseliu ištartais žoilžiais 
Nors ji dar jaunutė, b<'t jau v.-
m painylėjusi*l4ietuvystę - ir 
prie kiekvienos progos lietu
viškai kalba. ? 

Dainos. — Po^vaidinimo bu
vo sudainuota keletas dainų 
vadovaujant varg. J . Janu

šauskui. Dainavimas išėjo sil- pat atsidavusios Są-gaL 
pnas, iš priežasties mažai pra
ktikavimo. T)uetą sudainavo 
dvi sesutės K. ir M. Sakalaus
kaitės. Juodvi gerai r dainavo. 

Publika. — Žmonių į vaka
rą susirinko daug, taip kad 
sėdynių nebeužteko • visiems. 
Stovinčių buvo pina, ir pasie
niais, ir prie durių, užpaka
lyje. Užsilaikymas buvo nevi
sai geras. Kai-kurie nevietose 
balsiai kalbėdavo ir kitiems ne 
smagumo darė. 

Pagirtina. — Praeity vaka
ruose būdavo naminės, o šia
me visai jos nebuvo matyt, 
nors pardavinėjo Lengvus gė
rimus su užkandžiais. 

Svečiai. — Vakaran apsi
lankė tuzinas moksleivių iš 
Valparaiso, Ind. ir drauge m 
Gary jaunimu laukė Naujų 
Metų, bešokdami. Sušvilpus 
švilpynėms baigėsi vakaro 
linksmybės ir prasidėjo teiki
mas dešinės ir linkėjimai lai
mės 1023 m. 

Kun.kleb. J . Martišiunas 
daug pasidarbavo šio vakaro 
surengime ir buvo mokytoju 
teatro ir programos vedėju. 

Vakaras pavyko. 
Buvęs. 

IŠ MOTERŲ DARBUOTĖS. 

Cicero, IU. — Moterų Są-gos 
2-rą kp. smarkiai rengiasi prie 
vakaro kurs Į vyks sausio 28 
d. 1!)23 m. Veikalo "Motinos 
fcrxlis,,xwpetieijo8 eina labai 
gerai, nes artistai irgi sten
giasi, kati atvaidinus tą vei
kalą kuogeriausiai. 

Priešmetiniame susirinkime 
vaidyboje įvyko šiokios tokios 
permainos. Pirmininke ir pirm. 
pag. pasiliko tos pačios, t. y. 
T. Mikolaitienė ir K. 8riubie-
nė, nu t. rast. M. Posankienė, 
fin. rast. O. Jolinsonaitė, iž>d. 
taipgi ta pati, M. Časienė; iž
do glob. A. Johnsonienė ir Bu
kauskienė, koresp. B. Balčiū
nienė. 

Tikime šiais metais 2-ra kp. 
gerai gyvuos, nes valdyboje 
esti jau patyrusi asmenys, tai-

Korespondentė. 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMEHTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar per-

Farmerių Bulletinas 1271,. duodami visados kreipkitės 
nesenai Žemdirbystės Depai'-!?*8 

tame to išlei ^ parodo kad J į FABIONAS. CO. 
visa pįrmos rųsies iemey būvu 
si valdžias nuosavybė, j au par 
duota. Dabar valdžios nuosa
vybėje yra 40 milionų akerių 
esančių tikrais tyrais, 270 mi
lionų ak. žentės, apaugusios 
giriomis; 600 milionų ak. ?.. 
vakaruose vien ganykla. Kur 
kertamos girios, kaip Great 
Lakęs distrikte, žemė parduo-
danta nuo $25.00, iki $35 už 
akerį. Į žiemvakarius yra jau 
tinkamesnės žemės, parduoda
mos nuo $50.00 iki $200.00 už 
akerį. 

G. P. S. 

(Įhteago.Ui. 
809 W. 89 tb St. Chtcago, 
TeL Blvd. 6«11 Ir #774. 

TAS BLS LABAI JUM Ė3KT 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia s iunčiam pinigus 
Ir parduodami lairokartės 
. . E s a m Rcgistraoti Notarai Llrtnvos 
AtetOTybėJe 

. 

' 
VAIKŲ D0MEL 

r " 

Jei nori išmokti tarnauti 
prie Šv. Mišių, tai nusipirk 
"Vadovėlį" kaip išmokti dai
liai Mišioms tarnauti. Pam
pinta Seno Bažnyčios Tarno. 
Kaina tik 5c. 

NAUJI ŽEMLAPIAI Iš 
LIETUVOS. 

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

gynė 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

relefonas Yards 1138 

Nusipirk "Vaiku, Knygelė". 
Joje yra labai gražių pasa
kaičių ir spalvuotų paveikslė
lių. Vaikams šį knygutė labai 
tinkama. Kaina 15c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago. IU. 

TeL Lataret te 4223 

P L U M BIN G 
Kaipo lietnvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YUlSKA 
3228 w . S8-th Street 

'iiiUlliiiiniMiiiigiiiiii i i i i i i i i iHfiftiufiiiii 
f S. D. LACHAVVICZ i 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiisiuiiiiiiiiiiiiiiimuiiiniiinMiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiî  
SS 

I 8 

1 "DRAUGO" KNYGYNE i 
s. 

Galima gauti šios 
-

ES 

ŠV. JUOZAPO DR JOS SUS. 

Ramybė Jums (brangios odos piauks.) .^ $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) '. 2.50 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

Šios maldaknygė* formatas yra 51/jx3%. Puslapių turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta unt plonos popicros. Joje yra įvairių Jvainau-

LIETCrVIS GRABORIUS 
^2314 \V. 23 -r* Pi . Chlcago. m g 

Patarnauja laidotuvėse kuop i -5 
Sgiantda. Reikale meldžiu ats i šau-S 
s k t i , o mano darbą busite užga-E 
Snėdinti . Tel. Canal 1271—21903 
tllilIMIUlUHUUIHIlUIMMUlIlMHliintHt" 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR! 
BaLsanmotojas 
Tūrių automo-1 

bilius r isokiemsj 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago 

Telefonas Boulevard 4132 

A. Mastkkis; 
Graborius 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K.^YREVICIA 
AutomobUiai v is iems reikalams 

-2055 W. 22-ud Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Ganai 6543 Tel. Canal Oioo 

Patarnauju lai
dotuvėse ve8-j 
tuvėse kriks-i 
tynoss Ur kltuo-J 
se reikaluo8e| 
Kainos 'prislna-l 
mos 

.3307 Auburn Ave. Cnicago 

Valentine Dressmaking College 
2407 W. Madison Stree« 
Telefonas Seeley 1«4S 

Moko Siavimo, Patternų klr 
pimo, Designing bizniui ir na 

Arnams. Vietos duodama dvka> 
Diplomai, Mokslas lengvais at 
nokėjimais. Klesos dienomis Ir j 

vakarais. Reikalaukit knygelės 
ianio ir Naminiai kursai Skryfe' 

lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SAKA PATEK, pirm. 

S5 v 

i UZ 3 CENTUS-
-

*500 
i 

1 

^ / 

n Te!, \ sou levard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cnicago, IU. 

fcl . Canal 25T. Vak. Canal 21I I 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

•al^nrios: l t iki 12 ryta: 1 lk l 4 
po platų: f lkl t vakare 

siiiiiiuiiiifiiiiiiHiiiiiiiiiimuiiiiiiiiui^ 
5 Res. Tel. Cicero MM 

Ofiso TeL Cicero 4f 

1 DR. J. SHINGLMAN ( 
1325 6 e . 4» Court 

N. E . Cor. 4 f Court ir 12 Btr. 
ant viršaus valstynyčlos. S 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUt9 

E CHARLES SE6AL 
•erkelė savo ofisą po numeriu j 
4729 SO. A S H L A N D A V B N L E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyry ligų 

fal.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 j 
|po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
^Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcze l 2860 

Sheboygan, Wis. — Sausio 
7 d. 1923 m. tuoj po mišių 
parapijos svetainėj, Šv. Juo-
za}x> Dr-ja laikys susirinkimą. 
Visi nariai būtinai atsilanky
kite ir užsimokėkite UŽ orga
ną. lU2fJ m. Nelaukite pasku
tinės dienos^kad žinotume kam 
butų siunčiamas organas, o 
kam sulaikyti. Nauji nariai, 
kurie norike gauti organą Dr
augą, prkluokite save antra
šui ne vėliau kaip sausio 10 d. 
Patartina visiems užsirašyti 
dienraštį "Draugą", nes mu
šu, kaipo kataLiku, yra parei
ga remti savąją, katalikišką 
spaudą* . 

-» sių maldų. 
r S 
į Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 = 

Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd '... 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
5 Spauda aiški. z 

g Pulkim ant keHų 2.50 | 
| Pulkim ant kelh? \ 2.00 | | £ 
| Pulkim ant kelių 1.85 
= Pulkim ant kelių 1.50 .1 

Kantička 85 
ĮĮ Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po . . > 1.50 s 

Maldų Knygelė skuros apdiirais po 1.50 s 
Maldų Knygelė audeklo apdarais po , 75 
Melskimės, (mergaitėms) po ^ . . . , 60 

| Melskimės, (vaikinams) po ; 60 
| Pamaldų Vadovėlis 40 r 

tokį© pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

11| Gal gauti. 
g Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 
[J dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga

ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. 
JH Ka tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų 
S klausimų išaiškinimų įvertina 500.00 dol \ 

- Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 
EĘ gero už 500.00 ''LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau-
* simus pradeda aiškinti. 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina "LAIVAS" kas savaifė. Kiekvienas nume
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių ui 500.00 dol. 

l^j veisės y 

i Nuo No 43 "Lito"ilii DISPUTOS ; 

\ 
Užsisakydami adresuokite: 

< < 

SU BIBLISTAIS i 
Imk plunksna ir parašęs čeki ui $1.50 užsisakyk ^ 
LAIVĄ" tuojau* 

(( 

i " D R A U G O " K N Y G Y N A S = , @ 

Chicago, IU | s § 2334 Seuth Oakley Ave. 
A. Skeris, organo rast. ' %lllllllJllllllllIlllllltt(lll)lllllli)llll)IIMlllllll|tMllal|tllIlallllllllllllMlaiiiiiiitiiiiiiiiiiH 

LAIVO" adresas: 
I 2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. m L îiiiitiitiiifE îiiuuiiiii[ îiHiEiiiiiii[^]iiiiiiii!ifiî iii!iiiniiifî inniiimnî nfi 
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vų, k u r b įvyks sausio 7 d. DIEVO APVK1ZDOS PAU. .vai. vak. 
1923 m. 7 vai. vak. Sv. Jurg io ' — Kat. Fedteraeijos 15 sky- j -Clioristai-ės skaitlingai su 
par. svet. galite gauti nekart-• r ! a u s \r /Tautos Fondo 31 skįj 
eiose vietose: 

206 ŽMOGŽUDYSTĖS 
.CHICAGOJE. 

Chieago je 1022 ijtetais įvyko 
206 žmogžudystės. Be to, 73ti 
žmonės nužudvta uutomobi-

• 

liais. Viso žuvę 942 asmeniu. 
Prie žmogžudysčių priskai-

toma ir keletas saužudvseiu. 
Teeiaus tas neikiek nesiauri
na fakto, kad (liicagoje žmo
nių žudvmai plinta. 

To tai jau perdaug. Visuo
menes darbuotoju pareiga su
rasti bent ko!cia> prienauves. 
tai visa susta)xl\ ii. 

ATIDĖJO. 

P. [P. Baltutis, 901 W. ŠS-rd 
St 

Lietuvių Prekybos B-vė. 
:\313 S. Halsted St. 

K f a Commeree Company, 

riaus bendras metinis susirin-
•kiinas bus šiandie, sausio 5 d. 
8 vai. vakare, Dievo Apveiz-

Universal State Bjmk, 3252 
S. Halsted St. V 

Rep. 

NUŠAUTAS JAUNAS 
PLĖŠIKAS. 

Town of Lake. Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus Mot. 
ir Merg. Dr-ja rengia gardžia [3251 S. Halsted St. 
vakariene su puikia, turinin
ga programa. Tos vakarienės 
pelnas skiriamas parapijai. 

Jau buvo nuskirta ir diena 
t — sausio 7 d. bet iš prieža s-
I ties vakariniu valstijų katali-
kti seimo ta diena Bridgeporte 
ir n'Kirsrimo kai-kuriu rengė-
ju, t.ii vakariene nukėlė not 
ani vasario 11 d. Davis Sqna 
n Parko-salėje. Kurie turi pa-
sipirkę tikietus ant ateinančio 
•••!".:.:.-• dienio, sausio 7 (K tai 
juos laikykit.', tie patys bus 
L • : į vasario 1 1 d. 

wrinkite. Z. Jurgaitė, rast. 

S 

T11. . ,, . - - . i - Jau i ši tnimpa laika tiek 
Illinois Central geležinkelio '. v l " 

. v . ,. .. .,., d J-, u-.: t i kietu išparduota, tai 
speeiaus JJOIK -nonas tie> .>.,< . J 

. ,,. , . .... . ' iki \a<. 11 <i., nors nenoriu 
gat. ir Kodzie ave. užtiko u >\ 

... . •, !uma< linti, bet, atvirai kai 
.įaunus vagiliu> oi kraustant :> • 

v :v , ! bau', greičiausia ju pritruks, 
vagonu preke.-. •' * ' 

Pamatę polieia >ną vaikai »."-
mė bėgti. Paskui juos paleisiu 
keletas šūviu. Ant vietos žuvo j 
16 metu Josepli Kubas. į2 m« 
tų Albert Kanger pasidav* 
Trečias vaikas pabėgo. 

LABD. SĄJ. SEIMAS. 

Labdaringos Sa-gos Seimas 
ivvks sekmadieny, sausio 14 d. 
1923 m. 2 vai. po pietų, Auš
ros Vartų par. svet. (West 
Sūdo), 2323 W. 23-rd PI. Chi-
eago, 111. 

Visos draugijos pasirūpi n-
kite išrinkti atstovus i tg, sei
mą. Kad ir kurių nepasieks 
pakvietimai, meldžiame vis-
tiek prisiųsti atstovus su val
dybos Įgaliojimu. Bus priimti. 

TOWN OF LAKE. — Teat
rališko Kliubo 'Taetuva' drau-

dos par. mokyklos kambary. &&**> v a k a r ė l i u vyks šešta-
Kvieeiaine draugijų atstovus , d i e n ^ s a " « i o 6 d., 1923 m. S 

skaitlingai susirinkti. Bus rin- l 7 a L ™k- J - J - ma& svet-> 4^00 
So. YYood gatvės. kimas valdybos 1923 m. ?r 

daug kitokiu svarbių reikalų 
apsvarstymui. Valdyba. 

- • 

BRIDGEPORT. — I i D. S. 
29-tos kp. susirinkimas įvyks 
sausio 5 d. 1935 m. šv. Jurgio 
parap. svet. 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes sus-mas bus svar
bus. Valdyba. 

TOWN OF LAKE. — Sv. 
Cecilijos eboro metinis susirin
kimas įvyks penktadieny, sau
sio 5 d. 1923 m. baž. svet. 8 

Visi nariai-rės susirinkite. 
Valdyba. 

o T RUTKAUSKAr 
A D V O K A T A S 

PARDAVIMUI. 
BRIGHTON PARKO DIDELI 

KARGENAII 

D. L. K. Gedimino Skolini
mo ir Budavojimo Draugijos, 
2342 S. Leavitt s i metinis ak-
cionierių sus-mas įvyks sausio 
5 d. 7:30 vai. vak. Aušros Var
tų parapijos svetainėje 2323 
W. 23rd PI. Bus renkami 
trys direktoriai trims metams 
ir aptariami kiti draugijos rei
kalai. 

Valdyba ir Direktoriai. 
PĄJEŠKAU Jono Povilo ir Elzbie

tos Dauzičkų paeinatiZių iš Kupre-
liškiu miestelio Biržų apsk. girdėjau 
kad gyvena apie New Yoi=ką turiu la
bai svarbiu reikalu jie patys ar kas 
apie juos žino malonėkite atsiSaukti 
šiuo adresų: 

f JONAS BALCHUNAS 
1303 — 14-th Avc. RockfpnL m 

Ofisas DidmlcstyJ: 
29 South La Salle Street 

i Kambarls 530 
Telefonas: Central 6390 

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

AD014PH E 7 * 

S T A S U L A N I į 
A D V O K A T A S 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Ohamber oT. f'omnrterce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
32.16 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Roulevard 6737 < 

r 
1 
8 2 

ir* 

Omega. 

Pardavimui beveik naujas dviejų 
pagyvenimų muro namas po 6 kam- REIKALINGA mergina apie 30 me
harius; aržuolo trimuotas; elektra, ul amžiaus, pagelbėti prie kuknios 
maudynes ir kiti -r^arankumai; rei- $10.00 savaitėj, kambarys ir valgis, 

T^ . v . *. . y i i kia Jmokėti tik $3,800, likusius leng:- turi mokėti Angliškai kalbėti— 
K VKH'iamO^ VISOS l i e t u v i š k o s j vais išmokėjimais: kaina $7.500. 

|oi£anizacijos. <lraugijos, kliu-
bai, kuopos ir t. p. Prieglauda 
visiems lietuviams vra reika-

1BEAŽUS VAIKŲ VAKARAS 

VIENAS SUGAUTAS. 

Du plėšiku vakare ties Stat*4 

ir Adams gat. susistabdė F. 
Kowley, 201 E. Ontario :t. 
Atėmė 50 dol. ir laikrodėli. 

Užpultasis sukėlė triukšmą. 
Kiek palaukus vienas plėšikai 
sugautas. 

Wcst Side. Vi>i teirau
jasi kada ir kur šiais metais 
bus Aušros Vartų pa?4 mok v-
klos mokiniu vakaras. Užin-
teresuotas ir aš buvau tuomi 
klausimu, ne> begalo mėgstu 
Aušros Vartų par. mokyklos 
vaiku vakarus, nes jie visuo
met visus patenkina savo pui
kiu scenoje pasirodymu. 

Iš kažkur sužinojau kad tas 
visu laukiamas vakaras ivvks 
trečiadieny, sausio 10 d. 7:'>0 
vai. vakan1, Meldažio svet. 

MIESTO KONTROLIERIUS; Kaip girdėjau, vakaras bus la-
NUKENTĖJO. IV.i margas. I>us vaidinimas, 

monologai, dialogai, dainos •;• 
•Mesto kontrolieriaus (i. F . ! kur via žmogus visus dalykus 

Hardingo real estate ofisą plė- ir suskaitysi. Taigi, visi reng 
šikaT apkraustė. Išnešta su- kitės i vaiku vakarą, 
virs 16,000 dol. pinigais, <V- Žvalgaitis. 
kiais ir bonais. 

linga, koks jis butų, nebūty, 
dėlto visi ir turime rūpintis, 
kad ja kuogreiriau pastačius. 

Padarykime si seimą dide
liu, reikšmingu ir naudingu. 

Seimo komisija: ' 
V. GalAiaitė, \ 
M. Mikšaitė. 
St. Jucevirlius. 

Pardavimui puikus dviejų pagyve
nimų medinis namas po 4 dideliu?, 
kambarius; viskas geram stovyje; 
kaina $3.800, pusę reikia įmokėti 
kitus lengvais išmokėjimais. 

Del tolesnių informacijų atsilanky-
I kitę diena ar vakarais pas 

Ant 3-čių lupU. 
• •• I I I — • • M — I — 

PRANEŠIMAI, 
VISUOTINAS L. VTOIŲ 
CHIC. KP. NARIU SU

VAŽIAVIMAS. 

ŽMONĖS NUODIJASI. 

Pirmomis trimis, sausio die
nomis Cook apskrity, daugiau
sia Chieagoj, žuvo 17 žmonių 
nuo alkoholio nuodu. 

Koroneris \Volff ieško prie
monių, kaip tas saužu<ly>te< 
sulaikyti, feiriaiijamasi, km 
alkoholiniai nuod. 
mi. 

Visas dalykas 

RENGIAMOS I SEIMĄ. 

Bridgeport. Jau daug 
draugijų išrinko savo atstovus 
i Seimą kurs ivvks mušu ko-
Jonijoje sausio 7 d. Paskiau
siai teko sužinoti kad Visu 
Šventu dr-ja išrinko ketiuvs 
a (stovus, neto s»v. Kazimiero, 
šv. Oaos, š\\ Petronėlės, Pan. 

i šv. X kalto Prasiii., Labda-
i'ii^i; Sa-t'os .") kuoi»a, Vvėiu 
hi kuopa, Darbiu. Są-ga, Fe-paveste- , .. , . -v . , 1 de**aei.jns skvrnis išrinko tai-

rand jurv tvrir,".;; iims. . ' . . . . 
0 " \o atstovus. Laukiame 

Visi Chicagos Apskričio L. 
Vyčių kuopų nariai-ės-, visi L. 
Vyčių Chic. Apskričio choro 
nariai-ės. jo rėmėjai, prieteliai 
ir prijaučiantieji chorui, kvie 
čiami į visuotiną susirinkimą 
kur? ivvks penktadieny, sau-
sio 5 d. 7:30 va. vak. Mari? 
White Square Parko salėje. 

Reikalas yra begalo svarbus. 
Dėlto nė vienas nepalikit ne 
atvykęs i susirinkimą. 
L. Vyčių Chic. Aps. choro kom 

J. YrSHKEWITZ t 

4034 Arvhe* Avcnue 
Prie California Ave. Cliioaffo. m . 

1)11 >! M s GROCRRIO BIZNIO 
n.VRGENAS! 

Tardavimui labai pigiai grocerio 
biznio atakas ir visi prie biznio rei- į J _ _ 
kalingi daiktai (fiksčieriai); parduo- ' f vanaimia: 10730 b. Habasu ar*. 

Atsišaukite tarpe 6 Ir 7. 
Boulevard 2489 

ANT RANDOS šiltas kaimbarys ge
ram vaikinui, be valgio geistina k a i 
butų katalikas. , 

Atsišaukite; 
3402 Aubiirii Ave. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
) Dten.: R. 611-1*7 IT. Dearborn 

Ktroet Tel. 

îu viską labai pigiai nes namas li
kosi parduotas Ir neatbūtinai reikia 
kraustytis. Parduosiu viską sykių už 
1450. Atsilankykite greitai po sekan
čiu antrašų: 
1029 W. 38-th St. CltUago. III. 

1 

r 
• 

Sceųos Mylėtojų 
D O M E I . 

T A R S I D U O D A r iGIAI aukštos rų-
ies piano tino Play*r Pianas, var-
otas tiktai 2 savai t i, vertas $700.00. 
varduosi m už $36.1.00 su 24 voleliai, 
.era proga jgyti geras pianas už pu-
c kainos. Frie© A T-eeple Co. dar-
o, gvarantuotaa ant 10 metų. 

3343 So. Halsted Street 
Chicag-o. 111. 

I Roseland 
s 

Tel PuUmao «8"»7 

lųil'llK*:!:!-'! 

:k;iii!iu_vo, pakilaus savo (<lva-
:--. ir daroais Seimo. Seki. 

ERIDCrEPORTIEČIŲ DOMEI 

Vakar anksti 1 •• saliui:':, 
U'27 Sedgwiok i., jui . ; . !;y 
pamesta IHUIII*;]. i ;\ linii.t i: 
vien padaro (i;.". i!'io>t<!iu. 
|l)et ir daui;yl i žmonių lai- Brid^eport. — Norintieji nu
mes. Keletas ••'"] :iynu iŠ !»<'•!:;.-; si pi r k i i t i kietu vakaro, pager-

kratvėn. Kataliku Seimo atsto-

Aa *t^ Aa 

JUOZAS BIRGELIS 
mirė Lietuvoj, paliko se
nus tėvelius, žmona ir 4 
vaikučius. Amerikoj 2 bro 
liūs Adoma ir Vincą. 

Pamaldos už jo dusia 
bus sausio 8 d. 1923 Auš
ros Vartų bažnyčioj 
(Westsids). Antros mišios 
šventos bus sausio 18 d. 
1923 Nek. Prar. šv. Mar. 
Panos bažnyčioj (Brigh-
ton Parke). 

Nuoširdžiai kviečiame 
visas gimines ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: 
Broliai Adomas ir Vincas 

Birgeliai ir giminės. 

ANT PARDAVIMO bizniavas na
mas su piknikirtiu daržu, unt 123-eios 
gatvės West I'iilhu.in. 111. 

Atsišaukite pas 
rOVYL,.\ K/VKACKA 

UŽPUSE KAINOS parsiduoda Gra-
mafonas vertas % 150.00,m gražaus ma-
hogreno medžio, 4 springrsų motoru ir 
su 15 rekordų parsiduoda už $7 5.0,0 
atsišaukite tuojaus; 

3343 So. llalstctl Street 

NAMAS ANT PARDAVIMO. Pi
giai parsiduoda, nes savininkas išeina 
ant biznio. 

Atsišaukite tuojaus: 
J. JUŠKA 

«S 146 W. 23-rd PI. Chicngo, IU. 

ANT PARDAVIMO namas, 2 pa-
•gyvenimai ir krautuv*', parduosiu 
pigiai, savininkan ant vietos. 

Atsišaukite: 
J. VALSKIS 

4345 S<». M a U i l Ave. 
Chieago, IU. 

NE VISADOS TOKIA FROflA 
PASITAIKO! 

Pardavimui beveik naujas mūrinis 
namas 2-jų pagyvenimu 5—6 kam
bariai, elektra, maudinės, aukštas ce
mentuotas skiepas, skalbynės, gara-
ge del 2jų masinių, pečių apšildomas, 
randos $102.00 ant mėnesii, prekė 
iktai $9,500.00 priimsiu lota, arba 
automobiliu kaipo dali jmokėjimo. 

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

rei. Raiulolph 475» 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumiestyje 

ASSOCIATION BLDQ. 
19 South Iia Salle Street 

Room ĮSOS 
į Valandos 9 ryto iki 6 po pietų j 

Namų Tel. Hyde Park 8896 

Išdirbėjlal ir 
[importetial ge
riausių armom 
kij visam pa
sauli j už žemes 

, nes kainas nagu Į| 
kitur. Katalogai | 
dvkal. 

Rašykite Ang l i ja i . 
RUATTA SEKENELU 
817 Blue Lslaud Ave. 

Chieago, IU. 

. 

^S» 

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strenu Diegliu 
Skausmais Krutiąeje 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truput j su 

Pain-Expelleri(i 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį. 

Remkite tuos biznierius kurie 
earsinasi "Drauge" , nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo 
tiems mandagiai patarnauti. 

"UŽ TĖVYNE MALONU KENTĖTI" 
Kaina 10 centų. 

Tai šiy dienu veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per , skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuviy ir lietu
vaičių pasišventimą, ir lenky žiaurumą. 

"Piloto Duktė ' ' drama penkuose veiksmuose. Pa
rašė kun. F . L. Renzel C. SS. R. Vertė Jonas 
Tarvidas. Ši drama labai graži i r užimanti, 
ivama ooc. 

"Ubagu Akademija" i r "Ubagu Bal ius" Abi labai 
juokingos komedijos. Parašė Serijų Juozu
kas. Kaina 35c. 

"Vargšas Tadas ' ' 2-jų vaizdų komedija. Vertė 
Trys 15c. 

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

Šis Tas Vaikų Teatrui, šioje knygelėje randasi 
4-ri veikalėliai: "BAUBĄ", "IŠVADAVO", 
" E G L A I T Ė " ir "DUONOS BEIEŠKANT". 
Parašė A. Giedrius 25c. 

"Žvaigždžių Taka i " Triveikmė pasakos drama. 
Parašė Vidunas 40c. 

"AR ESI ČIA MANO JĖZAU"? 
Drama. Kaina 10 centų. 

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

MILDA MEILŽS DEIVŽ. Mytologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 1, vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
Pajūryje. Pusi. 67 35c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. "Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽL\I ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama. I r 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

"NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE" Sulietuvino 
Žibuoklė ir "LIETUVOS ATGIJI
M A S " misterija. Parašė P. Miknevi-
čaitė kaina -. 15c. 

KOMEDIJOS Sof. iGurlionienė-Kįrmantaitė. gi0je 
knygoje yra keturi veikalai: ] . "Pin i 
gėliai", 2. "Kara la i tė" , Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože
l i s " ; 75c. 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vi-
duna s 50c. 

MARCELE, keturių Veiksmų scenos vaizdelis. Pa 
rašė A. Giedrius 15c. 

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

. Vertė V. Plaušinaiti s 25c. 

• 

*> 

i i • 

. 

Užsakymus d u o k i t e : 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 

2334 So. Oakley Ave., Chieago, IU. 

BEE r~^!m~~ 

SEIMO VAKARAS 
usio N( deboje Bridgeporte, šv. Jurgio parapijos svetainėje 7,30 vai. vakare. 
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Visi eina pamatyti, pasiklausyti stebėtinų dalykų. 
Atvyko ir pasirodys tenai 

TETA Iš KALIFORNIJOS 
Ta Teta yra tokia linksma žmonelė, kad ateik susijuosęs, nes kitaip gali plyšti iŠ juoko. Dar j 

juokingesnis, tiesiog stebuklingas yra ką tik atvykęs iš Lietuvos 
MOTIEJUKAS, SENAS MUZIKANTAS. 
Tas muzikantas nesuspėjo Amerikoje munšainės nė lašelio paragauti, o vistiek girtas. K§ jis 

tenai darys, pamatysite. 

Prisijuokę iki soties, pasiklausime gražios, rimtos muzikos ir dainų. Bus^--
Pirmasis Lietuvos smuikininkas, pragarsėjęs ir pamylėtas Amerikoje visų 

p . M. LEŠKEVIČIUS 
Ir visi geriausieji Chicagos daininkai muzikantai : 
Ponios: Janušauskienė, Gugienė, Bručienė, Rakauskai tė: * 
Ponai: Sabonis, Ramanauskas, Bijanskas, Pocius. 

M 

\ j 

S 
Commeree 

Bilėtai nuo 50c. iki $1.00 gaunami "Draugo" ofise, pas P. Baltuti, Universal State Banke, Elta 
nerce Co., Liet. Prekybos fr-vėj Bridgeporte. O nedėlios vakare - ieinant i svetaine. ikybos B~vėj Bridgeporte Įeinant \ svetainę. 

NAUJ 
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karino m 
Ruhro i 
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