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Užima Klaipėdą 
ĮDU REGIMENTU LIETUVIU 

KLAIPĖDOJE. 
BERLYNAS, saus, 11 (Ass. 

Press). — Laikraštis Lokal 
Anseiger vakar pranešė, jog 
du regimentu Lietuvos kariuo
menės, pasinaudojant M inter
nacionale situacija,' ' perėjo 
sieną su tikslu okupuoti Klai
pėdą. 

Laikraštis pažymi, kad Klai 
pėdos sritis Versailleso taikos 
sutarties internacionalizuota. 

Lietuvos kariuomenei drau
gauja žymus skaitlius pasie
nio gyventojų. 

120,000 Francuzu Kareivių 
Eina ant Essen 

AIŠKIAI PDAMATOMAS NAUJAS TRIUKŠMAS 
E U R O P O J E . 

VOKIETIJA ATSISAKYS 
PRIPAŽINTI VERSAILLE

SO SUTARTĮ. 
VOKIEČIAI DARBININKAI 
SUMAŽINS PRODUKCIJĄ. 

VOKIETIJOS PREZIDEN 
TAS SKELBIU MA

NIFESTĄ. 

Ragina vokiečius laikytis 
ramiai. i 

AMERIKA ATŠAUKIA KARIUOMENĘ IŠ VOKIETIJOS. 
AVASIIINOTON, sausio 11. 

Prezidento Uardiogo parėdy-
mu Vakar atšaukta iš Vokieti
jos okupuotos paskutinė ton 

VOKIEČIAI NERIMSTA; KOL-KAS LAhtOSI RAMIAI. 

120,000 FRANCUZU EINA 
VOKIETIJON. 

* 

KATALIKU VEIKIMAS 
MINNESOTOS VALST. 
ST. PAUL, Minu., saus. 11. 

Tomis dienomis čia turėjo su
važiavimą Nationalės Katali
kų Moterų Tarybos Minneso
ta divizija. 

Suvažiavime dalyvavo su
virs 300 moterų. Aptarta 
daugybė svarbiu nacionalių 
dalykų. Išnešta keletas rezo
liucijų. 

Minnesota valstybės legis-
laturai įduotas bilius apie ve
dimo leidimų išdavimo pat-
varkvma. Suvažiavusios mo-
torvs ta biliu karštai indor-
savo. 

Pagal biliaus, turi but už
drausta porai apsivesti tuo-
jans po gavimo valdiškos li
cencijos. Prisieis palaukti 
mažiausia penkias dienas. Nes 
šiandie arčiaus nesusipažinusi 
pora išsiima " l a i s v u s " ir i-
ma "šliubą." Kiek palaukus 
skiriasi. 

Be to, bilhije pažymima, 
jog išsiimant leidimą turi 
klerkai pasirodyti abudu ap-
likantu. 

Moterys išnešė rezoliuciją, 
kuriąja pasmerkiama Ku 
Klux klano organizacija. 

Parėmė Arkivyskupo Do\v-
ling planą krikščioniškam jau
nimo švietimui valstybėje. 

Pakėlė protestą prieš Ore
gono valstybe, kur įvedamas 
istatvmas, uždraudžiąs tė-
vams parinkti mokyklas savo 
vaiku lankvmui. 

Po suvažiavimo surengtame 
pokyly buvo ir Arkivyskupas 
Dowling. Jo Aukštoji Malony
bė ragino valstybės katalikus 
apdrausti savo vaikus taip, 
Idant jų nepaliestų masoninis 
j statymas, koks pravestas O-
regono valstybėje. Arkivysku
pas patarė Oregono įstatymą 
studijuoti' ir iškalno pasiruo
šti atatinkamais argumentais 
atsakyti katalikiški) mokyklų 
priešams. 

CHICAGO, — Šiandie gra
žus oras, ne taip šalta. Vakar 
žemiausia temperatūra buvo 
ff) laipsnių. 

AMSTERDAM, sausio 11. 
Yakarvkščiai laikraščiai 

pranešė, jog Francija savo 
akcija Ruhro plote vartoja 9 
divizijas kariuomenės — 120,-
000 kareivių. {Vokiečių ge
ležinkelių autoritetai gavo į-
sakymą turėti paruoštus 73 
utilitarinius traukinius vežti 
francuzu kariuomene. 

t- k. 

Prane.V', jog\ Ruhro plote 
franeuzai kuoveikiaus užims 
geležinkelius, tiltus ir viaduk-
tus, taipat kasyklas ir dirbtu-

Fai visa saugos nuo 
darbininku 

sabotažo. 

Vakar dieną franeuzai į Es-
sus dar neinėjo. Kalbama, 
kad kažkodėl tas francuzu mi-
litarinis maršavimas buvo su
laikytas. Matyt, nebuvo rei
kiamu laiku viskas paruošta. 

.Turima žinių, jog Italija 
neaiškiai atsineša j francuzu 

Bayarai vienijasi prieš 
franeuzus. 

\ 

BERLYNAS, saus. 11. .— "Palikusi amerikoniška ka-

BERLYNAS, saus. 10. — 
Vokietijos ministerių kabine
tas vakar priėmė ekonominę 
ir politinę programą sukone-
voikt francuzu veikimo planus 
Ruhro plotuose. 

Kanclieris Cuno šiandie tą 
programą išaiškins partijų ly-

ves. 
galimo vokiečių 

VOKIEČIAI GYVENTOJAI 
NERIMSTA. 

duota vvkinti užsienių reikalų 
OtlSUl. 

• 

akciją. Italijos vyriausybė Yriams. Kuomet programa 
pripažįsta, jog Vokietija būti- »«* indorsuota, tuomet bus į 
nai turi pildyti taikos sąlygas. 
Tečiaus francuzu militariiiė 
akcija yra kaskita. 

Pačiame Paryžiuje policija 
gaudo komunistų vadus ir a-
reštuoja. Vyriausybė bijo, 
kad komunistai nepradiėtų 
bent kokių čia ir kitur suki
limų. 

Franeuzai neapsakomai va 

Vokietijos prezidentas Ebert 
paskelbė manifestą j Ruhro 
gyventojus. Ragina juos už
silaikyti ramiai, kuomet fran-

f euzai mindžioja taikos sutar
tį. Nes sutartis jiems nelei
džia užimti Vokietijos torito-
riju. 

Ebert sako, jog Vokietija 
nekuomet neatsisakė pildyti 
taikos sutarties sąlygų tie, 
kiek vokiečių tauta gali ište-
sėti. Bet kuomet, franeuzai 
užima produktyviausią Vokie
tijos dalį, vokiečiai negali to

ri uomene. 
To žingsnio priežastis ofi

cialiai nepaduota. Bet yra 
žinqma, kad Amerika nesenai 

Įspėjo Francija, kad jei ji 
-leisis okupuoti Ruhro kloni, 

tuomet bus atšauktas ameri
koniška kariuomenė. 

Francija jau baigia savo 
militarinę akciją. Tad Ame
rika atšaukia savo kariuome
nę.' Tegul Francija žinosi. 

Žinios iš Lietuvos 
VOKIEČIŲ ŠILKAS. 

Nuo vok i ečių okupacijom 
laikų yra pas Lietuvos mergi
nas užsilikę "ši lkinių" blius-
kučių, kurios yra labai pavo-

liaus pildyti jokių sutarties i j ingo s dėvėti, nes jos yra pa-

Vokietija ^siket inusi frau-, • # * * X e S p a ^ v o k i f U f***** * ^ g s t a m o s arba 
. .' .. . . . ! tautos gvvemmo sąlygos be-

euzams pristatyti anglių pa- • * . ' . . • .. „ . . . galo apsunkinamos, gal senoio nustatymo. Bet iei,ą ^ > . " . .. Francija puola beginklę Irancuzai tuonn nepasiten-J .. / . . 
dzio, bet nieko bendra su šilku 

kišti ar gaisrą, namuose pa
daryti. 

Med. S-ros A. Didžiulis. 

KAUNAS. Vasaros ir ru
dens sporto sezonas baigėsi. 
Teko matyti įvairiu sporto 
rųšių, k. v.: futbolą, l)eisboią, 

kar nustebo gavę žinių, kad S. 
Valstvbės atšaukia savo kn-
riuomenę iš Vokietijos. 

j 

LONDONAS, saus. 10. 
Reuterio depešoje iš Cologne, 
Vokietijos, sakoma: 

"Anglų okupuotos pote vo
kiečių gyventojų atBinešimas 
į franeuzus labai aitrus. 

"Kai-kuri dalis gyventojų 
linkusį aktiviam pasipriešini
mui. Eina visokios kal
bos apie francuzu akciją. 

"Reiškiama baimės, kad iš 
Vokietijos bus atšauktos An
glijos ir Amerikos kariuome
nės. 

BELGAI PAGELBON 
FRANCUZAMS. 

kins, Vokietija atsisakys to-
lesniai siųsti 'anglis. I r jei 
franeuzai, kaip jie projektuo
ja, mėgins užimti anglių ka
syklas, kasyklų sindikatas sa
vo ofisus iš Essų perkels kur 
kitur Vokietijoj. 

Vokietiją, neleidusi pastara
jai nei pasiaiškinti, nei pasi
teisinti. Dėlto francuzu 

lengvai degamos medžią- j lengvąją atletiką, plaukiojimą 
Medžiaga i a yra labai j ir tt.... Sportininkai — svei-

tvirta, blizga, daro šilko įspu- kas abiejų lyčių jaunimas — 
pažengė kūno kultiiros keliu 

žiaurus pasielgimas bus pas 
tatytas prieš Europos ir viso j nuo degtuko ar papirosų už 

neturi. Spirite, su eteru sumai- didelį žingsnį pirmyn. Žiu-
šytame, tirpsta nepalikdama i rint į jų rungtynes, matai jų 
jokių liekanų, prilietus žariją 

pasaulio forumą. 

Neduos rekordų. 

BRIUKSELIS, saus. 11. —, 
Francuzams ^agelbon ,Ruhro 
plote Belgija pasiuntė savo 
kariuomenę. Vakar iš Čia iš
keliavo keturiais traukimais 
1,800 kareivįų. 

Paskui bus siunčiama dau-
giaus 

: 

. 
r 

PLAUKU FRANCUZU 
LAIVAI. 

MARŠAVIMAS SULAI
KYTAS. 

PARYŽIUS, saus. 11 

COLOGNE, sausio 11. 
Francuzu karo laivai Rhine 
upėje išplaukė iš Mayence. 
Plauks į Duesseldorfą Ruhro-
rtą ir kitur. 

VATIKANAS VOKIETIJOS 
KLAUSIME, 

ROMA, sausio 11. — Kar
dinolas Gasparri, Papos sek
retorius, francuzu ambasado
riui Vatikane, Jonnartui, įda
vė diplomatinę notą. 

Kardinolas Papos vardu 
kreipėsi į Francijos vyriau
sybę patardamas su Vokieti-

DAUGHEKTY IŠTEISINTAS 

Vokiečiai nutarė neduoti 
1 francuzams jokių rekordų a 
pie anglių kasyklas. Tegul 
franeuzai inžinieriai patys iš
matuoja kasyklas, tegu jas o-
peruoja ir gamina anglis. 

Kuomet franeuzai reikš ne
pasitenkinimo anglių pristaty 
mu. tuomet Vokietijos vyriau
sybė paskelbs \ gyventojus 
proklamaciją. : £ažym£s, jog 
franeuzai okupuodami Ruhro 
plotus peržengia Versailleso 
sutartį. Dėlto vyriausybė at
sisako tolesniai mokėti viso
kią kontribuciją, kaip pini
gais, taip daiktais. 

Proklamacijoje bus išaiški
nta, kad franeuzai neturi tei
sės okupuoti jokių naujų Vo
kietijos plotų. Kitaip elg
damies jie peržengia sutartį. 
I r jei taip, tai Vokietija tu
ri pilną teisę elgtis nepriklau
somai, kaipir sutarties doku
mentas negyvuotų. 

VATIKANAS SIUNČIA RU 
SIJON DRABUŽIUS. 

. , 

AVA'SHINOTON, saus. 11. 
— Kongreso atstovas Keller 
iš Minnesota, kurs reikalavo 
generalj prokurorą Daugher-
ty patraukti atsakomybėn, Darbininkai mažins 
patsai gali papulti atsakomy
bėn. ] 

Kongreso komitetui atsto
vas Keller atsisakė liudyti 
prieš prokurorą. Dėlto ko
mitetas prokurorą atrado ne-

ja apsieiti moderatimai ir be . ljL . . .. ,. . 
kaltu ir nori imti nagan skun-

apmaudos. , . . 
Italica agentūra nužymi, 

jog Vatikano pažiūros į Fran
cijos akciją Vokietijoj sutin
ka su Italijos vyriausybės pa
žiūromis, j 

TURKAI "NUSILEIDŽIA." 

ŽUVO 5 DARBININKAI. 

BIRMINGHAM, saus. 11. 
Dolomite kasykloje No. 1 nuo 
dujų sprogimo žuvo 5 darbi
ninkai. 

LAUSANNE, saus. 
Turkų delegatas Ismet paša 
painformavo čia taikos dele
gatus, kad Turkija leidžaą 
graikų patriarkai pasilikti 
Konstantinopoly. Bet jis ten 
būdamas negali turėti jokių 
funkcijų. 

produkciją. 

Vokietijos industrijos lyde
riai pataria anglių kasyklų 
kontrolės sindikatui persikel
ti Vokietijos gilumon su vi
sais savo rekordais. Nes jei 
Francijai pavyktų paimti sa
vo kontrolėn sindikatą, tuo
met pagaminamoji geroji an
glis tektų Francijai, gi visa 
blogoji — Vokietijai. (Tuo
met kiltų nepakenčiama situ
acija. 

simpatijos laukia nuo vokie
čių dąfbininkų Ruhro plotuo
se. TiMmąsį jog darbinin
kai tenai taip nusįstatys ir el-

ROMĄ saus. 11. — Pas
kelbta, jog artimiausiomis 
dienomis Vatikanas Rusijon 
nukentėjusiems pasiųs f>0 to
nų drabužių. 

Šventojo TJėvo misija Rusi
joje šiandie maitina apie G0,-
(XX) asmenų. Kalbama, jog 
nukentėjusių rusų maitinimą 
Vatikanas praplosiąs. 

sidega tuojaųs gelsvai l>alta 
liepsna, nepalieka pelenų—tik 
celiuiiozos kvapą, kaip sude
gintų šukų, nešiojamų plau
kuose. 
Nesenai aš gydžiau labai sun

kiai apdegus, merginą Nause-
džio kaime, Ramygalos v. Pa
nevėžio apskrities — girdėt, 
kad buvę panašių atsitikimų 
Troškūnuose per vestuves, va
gone ir t. t. V I L N i r s . Vilniaus apy-

TodeL įspėju, kad perkant \ S a rdės mokyklų kuratoriaus 

darbo vaisius. Bet Lietu 
negalima ligi šiol dar viena 
S]>orto rųšis, būtent — sun
kioji atletika. Atėjus žiemai, 
žadama ir ta sporto rųšis pas 
mus skleisti. Eina organiza
cinis tos sporto grupės dar
bas, č'ia busią lavinimąsi 
imtynių, bokso ir sunkenybių 
kilnojimo. 

I Š V I L N I J O S . 

ITALIJA DIRBA 
AEROPLANUS. 

ROMA, saus. 11. — Musso-
lini valdžia įkūrė lakunybės 
direktoriatą,- su pulk. Ritecio 
priešaky. Nutarta armijai 
ir karo laivynui pagamir/ti 1,-
000 aeroplanų. 

SKAITYKITE IR PLAUN-
KITĘ "DRAUGĄ." 

— — — — — — _ — — _ _ _ ~ . _ _ 

gsis, kad francuzams iš tos 
oknpuotės nebūtų naudos. 

i . . , 

Bavarai vienijasi. 

Bavarijos premieras von 
Knilling vakar pareiškė, jog 

šilkinę medžiagą perkantieji, 
atkirpę kąsniuką, ištirtų, tu
rintieji gi iš tokio dirbtino šil 
ko drabužius jų nenešiotų vi 

atstovas dažnai lanko kunigų; 
seminarijos pamokas. Mano
ma, kad ši globa privesianti 
prie seminarijos valstybini* 

sai, nes gali savo gyvybę pri-:mo. 

S. VALSTYBIŲ KAREIVIAI 
VOKIETIJOJE. 

reštuotas už jo nudavimą, buk 
jis esąs "teisėju Landis? ' . 

| Prisidengdamas tuo vardu jis 
COBLENZ. Vokietija, saus.„mėgino atlikti suktybes. 

10. — Kad apsisaugoti bent 
kokių nesmagumų, visiems čia 
amerikoniškiems kareiviams^ 
išėmus stovinčius sargyboje, 
pirm 11:00 kas vakaras įsaky
ta būti savo kareivinėse. 

Be ,to, amerikoniškiems ka
reiviams uždrausta apleisti 
Coblenzo apylinkes. 

Francuzu kariuomenei Co-
.blenzo apylinkėje parėdyta 

Versailleso sutartis yra did-, . , . , , . 
J I niekur nepasirodvti gatvėse 

ziausioji melagystė pasauli* 9 m v a k a r e . 
istorijoje. Premieras tikisi, . jog Vokietijos vyriausybė/ K E L g K Q V Ą < < M o O N . 
prieš spėkas parodys spėkas. , SHINEI " 

Bavarijos socialistų lyderis 
Auer' paskelbė, jog socialistų Chicagos municipalis teisė-
partija visomis prieinamomis jas Walker atrado, jogei jau 
mis priemonėmis trukdys fra- laikas čia pakelti kovą "moo-
neuzams darbus Ruhro plo--nshinei", kuri daug žmonių 
tuose is stovės Vokietijos vy-. užnuodija ir pragaišina 
riausybės pusėje. , 

DENTISTŲ SUVAŽIA. 
VIMAS. 

Sausio 18 dieną Chicagoje 
prasidės trijų dienų dentistų 
suvažiavimai. Sakoma suva
žiuosią jų ligi 10,000. Busią ir 
Kanados dentistų. 

DAR NETURIMA 
KANDIDATŲ. 

('hieagos republikonai 
demokratai vis dar neturi pa
rinkę atatinkamų kandidat 
miesto majorus. Tai turi but 
kas tokio ypatinga. 

Vokietijos vyriausybe saū' .Bavarijoje visi politiniai | AREŠTUOTAS UŽ NUDA-
partijų skirtumai palaidoti. Į-! VIMĄ. 
vairių pažiūrų žmonės jun- j 

'giasi kaip vienas prieš fran- Miestelio Niles Center tai-
euzus. kos teisėjas Beisswanger a-

P I N 1 G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos 1 sterl. ,svar. 4 
Francijos 100 frankų 6.72 
Italijos 100 lirų 4.90 
Vokietijos 100 mark. .0100 
Lenkijos 100 mark. .0059 
Šveicarijos 100 f r. 18.92 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ . 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus aedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
•IOMUHS. . . . . . . • . . . • • • • • • • • • yo.w 

Pnssd Metą $3.00 

Pi euojiieratos aiokasi iškalno. Lai 
' " tas skaitosi nuo užsirašjmo dienee 

t*t nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tiesti isj>erkant k rasoj e ar eiprese 
*'Money Order" arba įdedant |»ini-
gns į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

£ 2334 So. Oakiey Ave., Chicago 

Tel. Roosevclt 7791 
!t!:mfiiifimiiiiiimmii!iiimit:mi:!Hn!it 

= PASIRENGUSIOS Į KARį 
Šiandie Europoje pramato-

mas ne vienai, l>et keli karai. 
Jie gali įsižiebti pavymui. 
Europos plotai gali virsti nau
jais kapais. Senieji kapai tuo-
tarpu dar neįdubę. 

Francija okupuoja industri
nius Vokietijos plotus ir rei
kalauja karo kontribucijos. 

t 

Vokietija nesugeba atmokėti. 
Ar ji spaudžiama tylės.' Ga

lima i le jot i . Protestų' balsai 
jau Tttsiliepė. Vokiečitr mato 
lraiieuzue: J ne tiek ei onomi-
nius, kiek poetinius priešus. 
Prieš politini priešą ginasi 
kiekvienas kuriam brangi ju
dėjimų laisvė. 

Europa apsiginklavus. Pus
penkto milioųo kareivių lau
kia įsakymų, gi By tuose ket-
virdalis miliono. 

Milžiniškas Anglijos karo 
laivynas nerimsta Turkijos pa 
krašėiais. Laukia įsakymų iš 
Londono. 
• Kuomet Francija su lenkais 
nusprendusios spausti Vokie
tiją, bolševikinė Kusi ja ren
giami pulti lenku*. 

Tuo tarpu Laosannos taikos 
(konferencija stovi jau suirimo 
angoje. 

Pasaulis šaukiasi taikos. Bet 
didžiulių valstybių ^politikai 
neklauso to šauksmo. 

Praeitais metais Graikija 
baisiai nukentėjo, ieškodama 
to, ko nepametė. Jos sukti po-
litikaį mėgino atgaivinti bu
vusių, didele graikų imperiją,. 
Gavo gi^vų pamoką. Bet jai to 
neužtenka, jį. nerimsta. Balka
nai šiaušiasi. Pagiežai nėra ga 
lo. Vėl pasitiki didžiulių val
stybių vyliugingais pažadais. 

AMERIKIEČIAI LIETU 
VOJE. 

55S5CC MMMI Ketvirtad. Sausio 11 1923 
O* ) 

, J 1 , 1 , 

Lietuva* viatų fobttilalko. iBet ifok tokic kffrie, pradėjo 

"Biznis yra biznis". Toks 
priežodis yra įsigyvenęs auoie-
rikieeių lietuvių gyyeauHa& jau 
nuo senai, o Lietuvoje prade
da įsigyventi dabar i r su tuo 
turime skaitytis. 

Biznio vardu lietuviai su
pranta prekybą, pramonę, pel
ningą užsiėmimą ir tiem* pa
našius .dalykus, bet labiausia 
tai prekybą, 

Amerika yra biznio šalis ir 
Lietuvos lietuviai tikėjosi ir( 

laukė iš amerikiečių tarpo la
biausia susilaukti specialistų 
įvairiose biznio šakose biznie
rių kaip tai: bankininkų, pir
klių, pramoninkų> Tokių žmo
nių Lietuvoje kaip t ikkuola -
biausia ir buvo jaučiama sto
ka. Bet kaip žemiau pamaty
sime tai jie tame labai užsivy-
lė. 

Pirmiausiais reenugrantais 
(tie kurie grįžoLietuvon) pasi 
rodė beesą įvairaus plauko ir 
daugiausia laisvamaniai neda-
teepę politikieriukai, kurie nu
tolę nuo Lietuvos gyvenimo, 
apie save perdaug maną ne
kartą pasirodė visai netinka 

Ii visų grįiuaii*. i* Amerikos 
lietuvių Jj^Titikų mxti i&fk$ 
suprantančiu pamrodė vienas 
p. Balutis. J is tuo jaus pa
kviestas į vasltybimį darbą, 
liuriąme ir iki Šiol garbingai 
drriba. Tokių žmontų duokite" toje Amerikoje tiek butų ra-

kurie išdrįso viešai visuome
niškuose susirinkimuose skelb
ti tokias nesąmones, kad rei
kią Kaimą sugriauti ir per-
keltį į patogesne vietą, kad 
Lietuvą reikia kultūrinti visų-
pirnuausia išgriaunant visas 
bažnyčios ir panaikinant baž-

vnytiniuv šliubus, kad pradėt 
lavonus degint vietoje laidojus 
kapinėse ir dar daug toms pa
našių nesąmonių tai vienur 
tai kitur pr i pliaukšdavo,, kad 
galų gale Lietuvos gyvento
jai abelnai apie visus "Ameri
konus' pradėjo keistai manyt 
ir viešai sakvt kad iš Ameri-
kiečių nieko gera negalima 
laukt, nes jie arba kvaili arba 
ištižę alkooiikai. Tokia nuo
monė dar ir dabar daugely 

vogt, taogSudžiaut ir t. t. Tą 
visk* matydami lietuviai ne
gu gaft gerai apie- amerikie
čius manyt ir dėlto nėra ko 
stebėtis, kuomet žemaitis pa
kaušį pasikrapštęs sako:"Kad 

Lietuvai Šiandien bent įimtą, 
o viaiema bus vieta, darbas 
ir Lietuva pasakys amerikie
čiams ačiū. 

Aš čia nekalbėsiu apie ku
nigus grįžusius iš Amerikos 
dėlto, kad į e grįždavo į sava 
dieceziją ir gaudavo vieta be 
kliūčių. Bet ir iž jų tarpo buvo 
du toki, kurie amerikiečiams 
nedarė garbės. \ 

iŠ biznierių t ikra to žodžio 
prasme į Lietuvą iš Amerikos 
pargrįžo tiktai du žmonės: J . 
J . Komanas ir R. Karuža. 
Tuodu abu U«etuvaje turi ge
rą vardą ir yra. visur kviečia
mi j valdžios atstovų pasita
rimus kur eina dalykas apie 
svarbesnius įvykius a r tai vi
daus ar užsienio prekyboje ar 
ba finansiniuose reikaluose vi
suomet su jų nuomone skaito
masi ir imama domėn dėlto, 
kad t uoįlu žmonės yra ėję tam 
tikrus prekybos mokslus A 
merikoje kr su jais galima da
lykus svarstyti rimtai, moks-

prie nieko, bet net kvailių ro- jjg)y£a 

lėje. Iš jų tarpo buvo tpkių D a r b u v o k e f e U f c . l b e n d i v r i u 

Vėl nori, kad jie but išvesti 
j lauk ILS ir ten palikti. Grai
kija turi niilionus vargšų. No
ri jų daugiaus. 

Europos valstybės pasiren
gusios naujau karan. Jei bu
vęs karas visiškai nepasjnau-1 žomis apsimovę jau pas. Lie 
gė civilizacijos, tai tą atliks 
kitas karas. . 

Apsiniaukusi Europos atei
tis. 

steigėjų į Lietuva atvažiavu
sių, bet kaipo su neturinčiais 
atatinkamo mokslo cenzo- Lie
tuvos aukštesnieji valdininkai 
su jais taip kaip ir nesiskai-
tydavo, nors iš jų tarpo kai-
kurie kaip tik išmanė stengė
si Lietuvai pasitarnauti ir 
manding, kad ir gerų norų ir 
pasišventimo jiems netruko. 

Pramonininku ii Amerikos 
į Lietuvą neparvažiavo. Grįžo 
pora daktarų, kurie taiput 
maloniai priimti ir įsitraukė 
darban. Štai i r visa kuomi ga
lima amerikiečiams pasigirti. 

Bet kiek parvažiavo tokių 
kurie vien gėda amerikiečiams 
daro? 

Parvažiavo įvairių tamsunė-
lių, ištvirkėlių, alkoonkų, cici-
1 i kėlfų kurie visi statosi vis
ką, žiną ir nors ne vienas £5 
jų tamsesnis už bato aulą, no
ri kirus mokyt, nori kad visi 
jį aukštintų, gerbtų, jam klo-

zrnmo *kiek <}oleriu, tai gal ir 
vertėt* vadftuot. O dabar, kip
šas aną matęs, bevely be dole
r i u negu be proto ' ' . 

Dar yra pargryžusių kelio
lika saKune'ikų, -kurie ir su 
dkteaniu kapitalu, bet i r jie 

•prie Lietuvos aplinkybių sun
kiai teprisitaiko — jei negau-. 
na įsisteigti smuklės, tai ir sė
dį uosis pakabinę ir girtuok
liauja, i K 

Bet dabar pastaraisiais lai
kais pradėjo iš Amerikos par-
grįžt vienas kita* ir apuikres 
nių žmonelių kurie iš palengvo 
gal ir atitaisys amerikiečių 
sugadytą vardą. Tie žmonės 
pradeda steigti įvairiose vie
tose krautuves ar prekių san
delius. J ie atvažiavę į Kauno 
issiklausia kur kokios yra lie-
tuvių vedamos biznio įstaigos, 
kur ką galima ir kokiomis 
karnomis i r sąlygomis pirkti ir 
toki. žinoma, kad ne prakiša. 

įvairias: informacijas gauna 
"Amerikos Lietuvių Prekybom 
^B-vėje" "Tarptautiniame Ban 
k e " "Liet . Ūkio Brolių Vai 
lokaiėių Banke" ir dar kitose 

;lietuviškose biznio įstaigose. 
Visos tokios informacijos duo
damos dovanai. Nekartą gau
na prekių palengvintomis są
lygomis. Lietuvoje lietuvis biz
nierius lietuvį biznierių palai
ke taip kaip žydas žydą. 

Atsitinka ir tokių dalykų, 
kad politiški priešai socialis
tas remia biznyje kataliką, o 
katalikas vsoeialistą kad tik 
išsigelbėjus; nuo /Žydų išnau-# 

klojimo ir sustiprinus lietuvių 
PĮt-ekybę. 

F. V. 

AB KORI APVAŽIUOTI VI 
8 4 PASAULI PER 5 VA 

LANDAS?!! 
Jeigu taip, tai tuojaus nu 

sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para
šė Jutęs Verne. Į lietuvių kai 
bų vertė J . Balčikonis. š i kny
ga begalo įdomi; kad jų pra

motus i r ^ r u o l i u l a i k y t ų * . l ^ 1 s k a i t y i i > *** ^ a u n e n o n 

Kai-kurie ^daką pragėrę v v - f ^ * k o 1 P*****^ Ją skai-
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaiį> ant del
no* Knyga 228 puslapių, Kai. 
n a $1.25. 

Draugas, 2334 S Oakiey Ave. 
OaiCACK), ILL. 

tuvos ūkininkus banda kaipo | 
kerdžiai ^ano, tie nors i r ne- | 
garbingą bet .visgi naudingą 
darbą dirbdami save maitina. 

SKAITYTOJI) BAISAI, 
<Bedftkclj> nuima atsakomybės) 

Kas kaitas? % 

. * . . . . # . 

Katalikų Seimo vakaro, pro
gramoje, be vaidinamosios 
dalies "Teta iš Kalifornijos", 
buvo ir koncertinė dalis. Kaip 
buvo skelbiama, ir pati pro
grama rodė, publika tikėjosi 
išgirsti dainuojant: ^p-nias 
Bručienę, Gugienę, Janušaus
kienę, p4e Rakauskaitę; pp. 
Sabonį, Ramanauską; grojant 
pp. Leškevičių, Pocių ir Bi-
janską. ^Tuotarpu p-nia Bru-
cienė, Gugienė, p-lės Rakaus
kaitė ir p. Bijanskas nedaly
vavo. Nors vakaras ir be ne

įvarė? Užkliudžius šį kiauti
nių, atsakymas visiems įin i-
nomas: siauras i>ai*tivuma .<, 
sielos smulkumas. Skaudu feo-
galo, kuomet jis net į meną 
kiša savo purviną snukį ir 
dievišką artistinės sielos ki
birkštį profanuoja. Štai kaine 
butų artistų nepriauginiaa, vi
suomenės demoralizalija. Pra 
Šome nesiskųsti ta visuomene, 
jeigu menui vadovauja socia
lizmas, laisvai nanizmas ar 
kitokis " izmas" . Menas visų 

J>e u i z m o " skirtmno gali būti 
remiamas, branginamas, kuo
met jis yra Amžinosios Har
monijos, Grožės vaizduotojas, 
gi meną parsidavusį " izmui ' : 

mai yra nedovanotini. I r kaip, 
man, lygiai ir kitiems įdomu 
žinoti~kcno tame kaltė? Juk 
su publika negalima taip žai
sti, jeigu mūsų artistai laukia 
visuomenės paramos. Dažnai 
tenka išgirsti nusiskundimų, 
kati lietuviai dar nepriaugę 
menui, neįvertina jo atstovų, 
jų neremia. Su tuo dalinai aš 
sutinku, bet reikia ieškoti prie
žasties kodėl taip yra, kas yra 
kaltininkas tos piktybės! Ar
tistai visą kaltę primeta "ma
s ių" nekultūringumui, tuotar-
pu mes "žemės kurmiai", be
rods, turime daugiaus tiesos 
sakydami: jųs patys nesate 
priaugę savo pašaukimui, jųs 
patys esate obstruktoriai mū
sų visuomenės kultūringumui. 

Tuo pasakymu aš nenoriu 
kaitiuti visų, nes juk mes 
džiaugėmės ir nuoširdžiai plo
jome p. Janušauskienei, p. 
Leškeviėiui, p. Pociui, p. Sa
boniui ir p. Ramanauskui Mū
sų padėka ir prielankumas su 
jumis. 

Kas šiuo atveju kaltas? Aš 
nenorėčiau manyti, kad vaka
ro rengime komisija butų ap
vylusi publiką. Jeigu taip, lai 
pasiaiškina Lygiai nedrąsu 
tvirtinti, kad ' keturi artistai, 
bujų taip "ar t is t i škai ' ' pasi
elgę — pasižadėję dainuoti su
laužė savo prižadus. Geriau
siame atsitikime tą anomalijų, 
galima paaiškinti liga. Bet vėl 
įstabus atsitikimas. Tą \m 
ėią dieną, tą patį vakarą, no 

dalyvavusių pilnai patenkino t ( ^ į r e m t i " ia™^ , , ! » * • » 
publiką, bet toki apsireiški- kai. Tūkstantinei pubjikai kuri 

tą vakarą susirinko paklausy
ti visų artistų, o ne jų "iz-
nm*', viena išvada prisimeta: 
mūsų publika priaugo menui, 
nes ji nepaisydama artistų 
politinių bei religinių įsitiki
nimų skaitlingai susirinko pa
siklausyti jų balso i rda inuo-

'janči&s sielos*, tuotarpu artis
tai neišaugo iš partijinių rė
mų, nustūmė save nuo sau skil
tos aukštumos. 

Duduhs. 

Red. prierašas. — DuduJis 
labiaus yra linkęs manyti kad 
p. Bmčienės, p. Gugienės, p. 
Rakauskaitės ir p. Bijansko 
nedalyvavimo programoje 
priežastis gludo " i zmų" dum
ble. Kiek toks ar kitas "iz-
m a s " tame sulošė savo 

SANDAROKAI - LAISVA 
MANIAI* VA, JUMS. 

NAUJOS MEDŽIAGOS, 
REZOLIUCIJOMS. 

Šeštadienio (sausio 6 d.) 
' ' Draugo' ' numery tilpo tel o-, 
g raina, kuri praneša, kad sau 
sio 9 d. Worcesterio lietuviu 
bažnyčioje įvyks jungtuvės: į / 
E. Valdemaro Čarneckio, Lie- «* 
tuvos Atstovo Amerikai, su 
Eleonora Šalteniute. 

Kadangi E. Šalteniutė yra 
katalikė ir dar Vytė (narė L. 
Vyčių 26 kp.), tatai patariame 
pradėti rašyti rezoliucijas Lie
tuvos'Valdžiai reikalaujant at
šaukti Čarneckį dėlto, kam jis 
vedė katalikę ir dar Vytę 
ir.... sriubą ėmė bažnyčioje. 

Jeigu visos jūsų pirmiau 
išneštos ir pasiųstos rezoliuci
jos , jau senaį ilsisi gurbe, į 
kurias gal nei kanoelerijos sar 
gas nekreipia domės, tad ši, 
paskutinė, tikr.ai paveiks i 
Lietuvos Valdžią. / 

Bim-bam. 

\ 

ATVIRAS LAIŠKAS. 

Chicago, 111. 
Sausio 11 d. 

Jo Sveikatai 
A. Pociui. 

€hieago, 01. 
Gerbiamasai, berods Tamis-

ta esi buvęs pinnininkas Ko
misijos kurį rengė Lietuvos 
Operos Artistams koncertą. 
Taigi tos komisijos sekret. p. 

mums nežinoma. Vakare j A l e k s - Micevičius duoda 
rengimo komisija gavo Mtir l"^**i***Baa'? *• * finansine 

rolę 

žadėjimą dalyvauti progra
moje nuo visų įvardintų «ar-
tistų. Kad p-nia V. Bručienė 
nedalyvavo, tai komisijai pil
nai suprantama ir pateisina
ma 

apyskaitą ir bando įkasti 
"Draugą". 3les klausiame, ar 
p. Pocius yra skaitęs tą apy
skaitą? Ji turi oficialaus ka 
rakterio, mes turi jKirašą Ko-* 

nes beveik savaitė prieš | m i s i J 6 s sekretoriaus. Ar Sek 
vakarą ji buvo nušalusi ir ko-
srjo. Ligi paskutinės dienos 
sveikata nepagerėjo. Labai 
gaila mums brangios dainin-
kės. Reikia tikėtis, kad nieko 
pavojingo iš ligos neišsivys
tys. P-nia N. Gugienė apie ne
atsilankymą koncertan per 
telefoną pranešė paskutinę 
dieną prieš vakarą. Sakė nu-
šulusi ir atgulusi lovon. Rei
kia tikėti, dabar nušalti labai 
U ngva. Linkime greitos svei-

du, bet keturi artistai įgriuvo katos. P-lė Rakauskaitė, per 
lovon. Dažniąus girdint" viso- savo pasiuntinį p. Bijanską 
kių triksų "a r t i s t i i " tarpe, 
tiesiog nenori tikėti jų "togo
ms" . Dėlto ir kalbėjo žmonės, 
kad dainininkės susirgo "dip
lomatine l iga". Jeigu taip, ko
kios bakterijos joms tą ligą 

retorius tą apyskaitą parašė į-
^aliota^ visos Komisijos var
du,- nuosekliai visa Komisija 
atsako už jo raštą? Ar A. Mi
cevičius pats save įgauojo ir' 
parašė apyskaitą kaipo pap
rastas intrigantas? Laukiame 
atsakymo. , 

. "Draugo" Redakcija. 

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI.] 
- * • • • * -

14-sis Seimo posėdis 1922 m. gruodžiu 
man. 21 d. 

Hąr prieš posėdį pradedant paskirtom 
' laikui Seimo salės ir koridoriai pilni sve

čių ir Seimo narių, kurie įvairiai komen
tuoja galimus įvykius. Pažymėtina, kad 
svečių tarpe kibai mažai tesimato moterų, 
— jų viso tiktai keletas. 

Seimo nariai krikščionys, nors jų kai-
kurie matomai susirūpinę, bet rimtį i r ra
mus jų veidai rodo griežtą pasirįžimą duo 
ti Lietuvai ['rezidentą kataliką ir ilgiaus 
nebesiduoti bedieviams socialistams įvai
rioms dervboins suvedžioti. 

Socialistai ir "valst iečiai" labai susi
erzinę, į krikščionius šnairuoja ir kruvu-
tėmis su savo sėbrais iš publikos kaž ka 

sitardami nuolat į savo frakcijos kam
barį renkasi ir vėl skirstosi. 

* Socialdemokratai savo kambaryje nuo
lat užsidarę sėdi ir, girdisi, LTI internacio
nalo (.Maskvos komisarų) dainos repeticf-
jas daro.... 

Viso publikos nerimo priežastimi, kaip 

pasirodo buvo vakarykščiai socialistų lfau 
dininkų valstiečių sąjungos i r jų bendro 

prieš krikščionis, kurioje šie davatkomis 
ir klerikalais vadinami ir oiauriąusiai 
šmeižiamas krikščionių į Prezidentui sta
tomas A. Stulginskis. Be to socialistai va
kar skleidės gandus mieste, kad jie darysią 
obstrukcija i r net kokių tiktai busią ga
lima imsis priemonių, kad rinkimus su
trukdyti. ({Tas ir iš jų proklamacijos.ma
toma). Bet> kaip rinkimų metu pasirodė^ 
iš t6 didelio, perkūnija nešino debesio, ne
tikėtai menkutis lietus teiškrito, nes vien 
tiktai tuo ^pasitenkina, kad jų dabartinis 
vadas Xatkevičius šiek tiek parėkavo ir 
tiek tiktai, už ką liko 10-čiai posėdžių i5 
Seimo prašalintas. — Kalbama, kad tokio 

jau vakaro programai įpusėjus 
teikėsi paskelbti savo ligą. 
Nemalonu kad p. Gugienė ir 
p-lė Iv&kauskaitė apie savo 
ligą neinformavo komisijos 
bent dieną prieš koncertą. 

Apie Kristaus Sekimą. ĘA 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydams, žmo
gus randa tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis v ją 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelio. J i tinkama visiems 
lo apdarais $1.20, skuros ai 
luomams. Jos kaina, su aucl 
$1.80. 

" D r a u g o " Knygynas, 
2334 So. Oakiey Ave. 

sta i r užima savo vietas Ministerių Ka
binetas ir užsienio atstovai. Svečių vietos 

centralinio komit. išleistoji proklamacija perpildytos ir daugeliui, dei vietų truku-

tai, kad jis buk tai buvęs su vienu žinpmu 
Kaune piniguočium susilaižinęs iš gan žy 
mios pinigų sumos ir laikęs, kad Prezi
dentu bus išrinktas P f Leonas. Perdaug 
mat cicilikėliai krikščionių nuolaidumu 
pasitikėjo ir manė, kad krikščionių kan
trybei galo nėra. I r apsiriko. . : , .„* 

Prieš posėdžiui prasidėsiant, 

mo, tenka stovėti. 
Seimo nariai: kr. demokratai, ūkinin

kai ir darbo federacija visi savo vietose. 
Valstiečių socialistų Jfir socialdemokratų 
visai aeskiiate. Keletas socialdemokratų 
publikoje įsimaišę agituoja, kad svečiai 
tautos niurną giedant a r kuriam kitam 
reikalui esant 'padėtų jiems obstrukcijų 
daryti, bet, išskyrusi keletą, kuriuos jie 
įsivedė, svečiai su pasipiktinimu jų kurs
tymus atmefė. Matydami, kad nieko čia 
nepešia, ir patys nurimo ir ramiai laikėsi 

10.vai. 4J5 min. ryto Seimo Pirminin
kas drras • Bistras paskelbė posėdį' atida
rytu ir pasiuiė sudaryti bajsams skaityti 

Natkevičiaus pasielgimo priežastimi buvę komisiją. Į komisiją* atviru balsavimu, 
išrinkti: Kun. V. Mileška (k. d.) Atst. 
Skardinskas (uk. sąj.) i r Atst. Kasarskis 
(d. fed.). . _ 

Ateina vienas liaudininkų socialistų 
vadas d rras Staugaitis, ir neužsirasęs už
ima "savo vieta, bet kiek pasėdėjęs, išeina. 

Pirmininkas skelbia rinkimus pradė-

paduoti balsUs. l^arbo federacijos ir ūki
ninkų sąjungos beveik visi atstovai pa
duoda korteles; krikščionių demokratų 
tiktai vienas kitas tebal&uoja„ kiti susi
laiko. 

Balsavimui pasi baigus Pirmininkas 
skelbia rinkimų rezultatus. ,Viso paduotų 

,18 kortelių ir visų balsavusiųjų balsuota 
už A. Stulginską. 

Pirmininkas skelbia'antrus rinkimus. 
— Balsavimo metu į salę įeina soc. liau
dininkai Natkevičius ir Vileišis;. Natkevi
čius, parlamente nepriimtu būdu, iš vietos 
rėkaudamas reikalauja balso prie moty
vų balsavimu. Iš dešinės kas tai jam pri
mena, kad ir šiaip jau balsavimui einant, 
sulig statuto, balso niekas gauti negali ir 
kokie gi gali būti motyvai, kada eina slap
tas balsavimas. Dar pastebiama, kad Nat
kevičius buvusis Prezidiumo narys ir Sta
tuto nežino. Natkevičius visas paniėljna-

* 

vęs rėkauja iš vietos, kad rinkimai esą 
neteisėta Pirmininkas, nurodydamas -ata
tinkamus Konstitucijos paragrafus, paaiš
kina, kad rinkimai eina visai teisėtu būdu 

rūmą. l£vo*umą patikrinus, pasirodo sa
lėje besą 39 atstovai (reikalinga 26) ir 
l^orimias yra. Natkevičius bėga prie pre-
zidiun*) ir kažkokį popiergalį metęs ant 
stalo, su J . Vileišiu abu triukšmingai rė
kaudami išeina! Visų Natkevičiaus eks
cesų metu, krikščionys laikosi rainiai ir 
tiktai vienas kitas šypsosi c£ei tokių cici 
liko blaškimųsi. 

Antrą kart balsavo viso 20 atstovu. 
Balsų gavo: A. Stuiginskas 15; E. Galva 
nauskas 3 ir A. Smetona 2. 

Natkevičius su J . Vileišiu vėl grįžta, 
bet jau Pirmininkui paskelbus, kad rin
kimai eina trečią kart, Natkevičius per 
salę tmgdamas ranką iškėlęs šaukia: 
"Prašau bako! balso..!, balse!" Pas Pir . 
mininkaujantį pribėgęs kaž ką kalbą. ] r 

atsigrįžęs iš kišenės išsitraukęs kokį tai 
popierį ima skaityti. Pinnininkas skambi
na ir kviečia prie tvarkos: Natkevičius 
neklauso ir kas kart balsiau šaukia. Krikš 
ščionys pasipiktinę ir iš kantrybės išves
ti ima irgi šaukti "ša l in triukšmadft-į!. 

> H f -

ir^kviečia A t s t Natkevičių prie tvarkds. Ą tvartą! — čia tokiems'nevieta"! Kyla 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS III CLOfU KGA8 

4442 8a. Western Avenue 
- Tek* . Lafayette 4 1 4 * 

Taan4os: t - 1 1 rytais, 1-1 po 
iotŲ ir 7-8 vakarais . Nedėldle-

įialš t iktai pov pietų 1 Iki i Tai. 

P ^ » * ' f c W « l # • ' 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• mm — > i * » H į » i i » u i c ' - ^ 3 ^ , t » » « « i * t « n > » " * *y 

SKOUJIMO IR STATYMO 
B^VĖS RAPORTAS. 

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4031 Sa Ashland Are . 
Tel. Yards 0*4 

Tel. Yards 0 N 4 
OFISO V A U : 

8—14 • . ryto. 1—S ir 7—9 T. V. 
Nedė i lomis ; nuo 14 r. ryto Hrt 
1 Tai. po pietų. 

Resid. tel. Van buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9198 

Dr. A A ROTH 
R l SA8 GYDYTOJAS ir 

» C f f l R L R G A S 
Specialistas Moteriškų, Tyriškų 
Vaikų t* visų oi iroatik^ Hg*. 

Ofisas: 3335 8. Hals ted 84. 
Vai.: 14—11 ryto: 2—8 po 
plet 7—8vaa\ Ned. 1 4 — I I d. 
Ras. 1189 Independso<3* Blvd. 

Calcago. 

> i i&y J t t A y ^ i * * * * * * * v C n « * % f 4 | 

I DR.A.LYUŠKA B 

• 1900 So. Halsted Str 

Cicero. UI. — šv . Antano 
Liet. Parapijos Skolijimo ir 
Budavojimo Bendrovės (spul-
kos) Cicero, 111. antros serijos 
rapor tas : 

Įėj imai: mokesnių, $5,380.'-
75 ; įstojimų, $235.76; ant no
ru, $2,370; nuošimčių, $8.00; 
premium, $38.00; viso $9,052. 

Išėjimai: paskolinta ant pir
mo mortgage, ant dviejų nuo
savybių, $1,600 ir $2,200; at
mokėta nota $700; geležinė 
-pinta ir- knygos, $07.61;.viso 
išeigų, $4,732.61. 

Banke yra $4,319.39. Trečia 
serija prasidėjo sausio 2 d. 
1923 m. Sumokėta $%0.30, tai 
gatavų turime $5,279.69. Po-
p i eros gatavos ant $3,000, 
dirbama ant paskolos $2,500, 

Sv. Antano parapijonai, ku
rie da r neprhurašėte prie ben
drovės, skubėkite, dar pradžia 
serijos.- Saugi \ i e t a taupyti 
pinigus. ,-

Fel. Strėlciuaas, rast. 
/ 1418 So. 48-tli Ave. 

Cicero, 111. 

Tarsimės ką toliau reikės 
daryt i . 

Frank Vitkauskas 
J. Tilvikas, 
B. Rubinas. \ 

IŠRINKO VALDYBĄ.—CHO 
RAS AUGA. 

Į Tel. Canal S U S 
Ofisu vai.: 10 ryto iki 12 po plet. £ 

6 Iki 7 vai vakaro. 
." Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. 
m 4193 Archar Ave. 

Tel. Lafayett 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaber pe* 

reina i rankas Dr. Cnaa. Segal, 
l en to ir partnerio. Visi senieja 
pažįstami Ir draugai apla ikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip tr 
nuo pat ies Dr. G. M. Glaaar. 

S i 49 So. Morgan Streec 
Ofiso Valandos: NiJfc 14 ryto 

Iki f po pietų, nuo 5 Iki 7 vak. 
Ned. nuo 14 iki 7 po platų. 

Telefonas Yards 487 

tt 

Te» Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET UTIS DENTISTA8 

4712 SO. ASHLAND AVĖK L'B 
ARTI 47-tos Gatves 

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

Waukegan, UI. — Šv. Bal
tramiejaus choras turėjo me
tinį - susirinkimą, sausio 4 d. 
kuriame sekantieji buvo iš
r inkti į valdybą: dvasios va
du — kun. J . B, Kloris, pirm. 
ir choro vedėju — Nik Ku-
lys, nut. rast . — S. Dociutė, 
fin. rast . — L. Zupkaitė, ižd. 
— P . AleknaT knygų prižiū
rėtoju — J . J aku t i s , tvarkos 

b u . ga tava u ž ' p o ™ savaičių! [P™iorėtoju - V. Špokas, 
koresp. — 8 . Dociutė. 

Prisirašė naujų narių ir bu
vo įvairių nutar imu bei ra
portu. Korespondentė. % CHARLES SE6AL 

Mjecrkėlė s a v o ofisą p o numeriu) 
4729 SO. A S H L A N D A V E N U B l 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiovų, 3Ioterų Ir Vyrų Ligų 

[VaL: ryto nuo 10 '— 12: auo 2—&i 
[po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
iNedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexcl 2880 

Dr. I. L MAKARAS 
Lleruvys Gydytojas Ir ChlrnrKa« 

10900 S. MichMcau Avenue 
Telef. P i J l m a n SOS kr SOS 
E L E K T R A GYDYMAS 

= / 

IZ, 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė s a r o ofisą p o num. 
8241 — 42 So. Halsted Street 
Ifaujauie Jnclans Ręst . 3 lubų. 
Pri ima Llgonios a n o 9-12 A. M. 

Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Falr fa* 51174 

Tel. Boulevard 2440 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Strtet 
ChJcago, m . _____ 

LIETUVIAMS KURIE YRA 
P I R K ? LOTUS N E W T 0 N 

FALLS, OHIO 

ReilUų pasitart i kok^u butKi 
mes galėtume atgaut i . savo 
pinigus — kuriuos mes esam 
idėję pirkdami lotus keletu 
metų atgal . Agentai važinė-, 
darni per anglekasyklas, dau-
giausiaPemisylvaaijos ir West 
Virgin i jon vsifetajOM parda^.<' 
lietuviams tūkstančius lotų 
piiža<lė<lamL aukso kalnus ir 
didelį uždarbį ant tų lotų JK> 
poros metiL J a u netik porų 

4) Ką manai dabar dajyt i? kė gražia 'pritaikintą prakal-
5) Daugiau ką žinai i r nori 

sakyti . Paduoki te savo var- vaisino skaniais užkandžiais, 
dus ir antrašus kur dabar gy- Po užkandžiu, pradėta šokti if 
venate. Perskai tę šį reikalavt- žaisti, o jaunimas tik pasilink-
mą tuoj rašykite mums laiš 
Ką. v 

> -\ 

Jaunimo Montreale y ra ir 
,tai prakiUnau*, bet ji* y r a dath 
giaus linkęs prie prancūzų. 
Teko girdėti ir pat i r t i , kad S. 

ki tę : 
J . Tibrikas, 

743 Bisson Ave., 
Akron, Ohio. 

IŠ UŽSIENIO. 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

F... Į8PU0ŽIAI. 

ką. Po prakarboy choras pa-

sininimų i r reikalauja* 

Jaunimas. 

Laiškus rašydami adresuo- r a I ; Amerikoje jaunimas yra 
labiau su s ip r a t ę s tautystė j . 
Teko ir man pat i r t i apie jau
nimą kitose pasaulio dalyse, 
kaip-j i s darbuojasi Bažnyčios 
ir tautos labui. O Montreale 
,mnnimas į tautos dalykus šaf-
tai žiuri. Tadgi, garbus jaurri-
rner laikas sirprasti, kad mes 
esame lietuviai, kad musn. gįs-
lose teka l ietuviškas kraujau 
o ne koks kitas. Moiltreale 
jaunimui draugijų yra, tik 
reikia prie jų priklausyti ir 
jas remti su pasišventimu. 

Teko kiek pat i r t i r kati gerb. 
kun. P . Vanagas žada pasidar
buoti jaunimą suorgunizuot 
ir pa t rauk t i prie lietuvių tau
tinio judėjimo, kad jis nežūtų, 
lietuviam*, istantėjimo bango
se. Sextus. 

Balius bus puiku* ir atšilau-
kiusiij tvičių neužvils, nes į 
reng. komisiją įeina darbštus 
IMiriai, Kaip G. Milažius, S. 
Kaz^lailb, K. Kak ta . Visi V i * 
^ e n t ^ Pr-jos baliai puikiai 
pavyksta^ ..Yisor dabar tik ir 
kalba apie Visų Šventų Dr-
jos balių ir visi rerigiąsi prie 
jo. Ten bus visokių įvairumų, 
sunku juos ir apsakyti . Keikia 
geriau nueiti i r pamatyt i . 

Linksma pranešti , kad prie 
Visij šventų Dr-jos pradėjo 
rašyt is nauji nariai . Kas susi
rinkimą po 2 i r 3 prisirašo. 

Iferys. 

Dr. M. Stupnicki 
2107 So. Morgan Street 

ORICAGO, ILLINOlg 
Telefonas Yardji &0S2 

Valandos - 8 iki 11 td rytt 
po pietų i iki S 
ofisas uždarytas. 

Remkite tuos 'kur ie garsina

si " D r a u g e " 

ziiimuiiiimiiiniMiiiiiiiiiim^iiMiimĮJ metų pi-aėjo. bet daug dau-
= nes. Tei. fjMvaatM = g i a u įr tu lotų kaina netik ne 

Ofiso TeL Cicero 4S • ° * 

I DR. J. SHINGLMA* I ^ i l ° M sal ir tos vert'* 
S 1525 So. 49 Coort 

N. R Cor. 49 Court Ir I I K r . 
aųt vlrSaus valstynyčloa. 

uUHIIlUIUUU!llllllllllUIIIIIIIIIIIIBH1Uf 
— nėra. 

neturį už kiek pirkom. Agen
tai žadėjo tuos lotus atgal pa
imti, o šiandien jų visai čia. 

AR GAIVA SKAUDA? 

Tai pirmi syniptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų pri tyr ime 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So, Ashland Ave.,' kamp. 
18-to* gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 14 Iv 17 
Ant viršaus Platt 's vaist inyttos 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl lomis nuo 9 iki 1Z pietų 

Taigi , mes, žemiau pasirašę, 
nusprendėm atsišaukti per lai
kraščius į tuos kurie yra pi r 
kę lotus Newton Falls Ohio, 
kad parašytų laišką "pasaky
dami: 

1) Kiek lotų esate p i rkę ir 
kiek mokėję? Cash a r ant i š 
mokėjimo! 

2) Ką agentai sakė jums 
parduodami lotus ir kaip Mi 
imi pirkote? 

S)' įei tur i te planus lotų ar
ba jų numerius taį paiymėki-

1 te kokioj vietoj lotas yra ? 

Monfcreal, P . Q. — (iruodžio 
24 d. naktį lygiai 12 vai. išmu
šus prasidėjo Bernelių Šv. Mi
šios. Žmonių buvo pilnutėlė, 
pr ikimšta bažnyčia. Daug bu
vo prancūzų vidurnakčio pa
maldose-.-.Paprastai prancūzai 
lanko'Tietuvių bažnyčią. J i e ją 
mėgsta, ' 

Šv. Kazimierio parapi jo j ciio -̂
ras gi*ažiai giedojo nušias ir 
ki tas tani t ikras giesmes. Žmo
nės buvo laimi patenkinti gie
dojimu, o ypač svetimtaučiai 
giria chorą. Kuomet jau sve
timtaučiai pagir ia , lietuviu- fi 

tai a iškus dalykas, kad lietu
viai y ra verti pagyrimo. 

Kalėdose drenos pamaldas 
irgi nemažai žmonių lankė. 

Naujų Metų laukiant. 

Gruodžio o t d. vakare, šv . 
Kazimiero parapijos choras 
surengė vakarą su progranuĮ, 
kuri 

lėlio " I ^ r š l y b o s " . 
Pirnuausia, vakarą atida-

rant choras vadovystėj varg. 
J . Auciaus, sudainavo Lietu 
Vosli imną. Paskui tęsės pro-

G H I C A G O J E 
IS DRAUGIJŲ GYVENIMO. 

Bridgeport. — Sausio 7 d. 
Į Š V . Ju rg io par . svet, V i^ij 
Šventų Pašejpine Jįc-įa laikė 
metinį susirinkirią, kuris bu
vo skaitl ingas. 

Visųpirmiausia išrinko de-
h g a t u s į Katalikų: Seimą: B. 
Sekleckį, G. Milašių, J . Urbą, 
J . Leščau^ką, 'A, Maziliauską, 
S. Kiusdaili' ir J . Petlcų. 

r te tvir laS. Sausio I I 19J? 
a i i — r t r 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 

Tiesioginį Suaisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiauskd, 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTUHK 
DISTR1GT BUK 

1112 W. 3S-th St. CSncago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

J. P.WA1TCHES 
L a w y e r 

L I E T O V U ADVOKATAS 
Dlcn.: B . 511-127 If. Dearbora 
Stmet Tel . Dearborn 6094 
Vakasais: 10738 & Waaash Ave, 
Roseland T êl Pnl lman 6S17 

1. Randolph 4758 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Sallc Street 
R o o m ĮSOS 

[Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

BS££3MMSI C^SJ£L2SWHu3BSj@IL^ 

PERKANTIEMS ~PAg~MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L. FABIONAS CO. 

STANLEY P. 
M A » t ! t A 

O R A B O R I C g 
BalsaaeuotojM 
Torių automo

bilius visokHmsI 
reikalams. Kainai 
prieinama. 

3319 Aubnm 
Ąve. Chicago. 

air i suaidėjo }Š dainų, pra-f Fo to eita prie Labda- i r^os 
;.a.lbost deklamacijos, i r veika- l*&***- &**b **™ į»7*» 

gramą. 
Per t raukoj buvo nuo įvairių 

draugijų pasveikinimai g«erb. 
kun. P. Vanago, lietuvių kle
bono. Mat, lietuviai moka pa
gerbti savo dvasios vadą gra
žiai belaukiant Naujų Metų. 

Publikos į vakarą atsi lankė 
daug ir gah's chorui likti ne
mažai pelno. Vakaras gerai 
pavyko. I r nepajuto ka ip Nau
ji Metai prisiart ino. ' 

Naujuose Metuose. 

Sausio 1 d., po visų pamal
dų gerb. kun. P . Vanagas pa
kvietė chorą į svetainę. Pasa-

sausio 14 .d. s. m. Dr-ja nega 
vus jokio pakvietimo Į seimą 
numanė-kad visi buvo ūjsiė 
mę su KataŲku. Seimu, lsr in 
ko delegatus ir į Labd. Są-gos 
Seimą: J . Lesčauską, P . Vai-
cikauską i r A. Stumbrį. Dr-ja 
netik delegatus išrinko, bet de
legatams įdavė i r $10.00 Sei
mui įteikti. Kadangi Visų 
šventi] dr-jos nariai moka' po 
15c. į Labd. Są-gą tai dr-ja l 
nutarė, išmokėti $12.00 kaipo-
metinę mokestį Labd. Są-gai. 
Pinigai įteikti vietinės kuopos 
iždininkui B. Sekleckiui. 

Komisija išdavė raportą iš 
rengiamo baliaus, -kuris įvyks 
sekmadienio val^are, sausio 2S 
d. Šv. Ju rg io parap . svet. Iš 
raporto pasirodė, kad tuo m -

(jhicaųo.fff. 
*0» W. SStU St. ( M A R O , 
Tel. Blvd.' 0611 ir 0774. 

TAS DUS LABAI JUM AKT 
NAUDOS. 

Pasekmingiaus ia s iunčiam pinigus 
Ir parduodami lalvokartės 
. . E s a m Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 
t < • • 

NAUJI ŽEMLAPIAI I š 
v 

LIETUVOS. 
Dideli, aiškus, gražus. 

Nurodyt i Lietuvos gelžke-
liai (platieji i r siaurieji )f 

plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. , 

žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny-

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, 111. 

Boulevard 4130 

A. Masalskis] 
Graborras 

Patarnauju lai
dotuvėse ^es-! 
tuvese krikš
tynose ir kltuo-J 
sa raikaluosai 
Kainos Si 

13307 Auburn Ave. Chicago 

l 
Valentine Drcssmaking 

S407 W. l ladlsom Street 
Telefonas Seeiey 1«43 

Moko Siuvimo, Palternų klr-j 
pimo, Designing bizniui ir- na-l 
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais, at-j 
mokėjimais. Klesos dienomiė 
vakarais. Reikalaukit knygelės.) 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
l ių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar te lefennokite . 

S A R A P A S E K , pirm. 

TeL Lafayette 4S2S 

PLUMB1NG 
Kaipo lletnvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausta. 

M. TCŠKA 
8228 VV. 38-Ui Street 

ar A. E. STASŲLANI 
A D V O K A T A S 

\bstraktai cxaminuojami. pinigai 
ant real estaee skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1 1 0 4 -

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Vv'ashington Street 
Telef. Frankl in 1176—4»45 

VAKARAIS 
3230 So. Halsted Street. 

( K.iplo Music Co.) 
Telef. Beulevard 0737 I 

•v 

• • » » • - » « 

Nit i r i Girre M t t t t f i j l f ^ w. RUTKAUSUS 
D K J. A. VKLONIS 8 * IW14JWSlf lW 

kalu kom. daug darbuojasi. 

Osteopathas, CMropratas 
Natui'opatkas 

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

operacijų, — naujausiais bu 
dals. 

4224 Archer Av. Brigbton Park 
Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 dienų. 

Nuo « Iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais auo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 800« ^ 

A D V O K A T A S 

^Ofisas Didmiesty j : 

20 South La Salle Street 
Kambarts 5SO 

Telefonas: Central 0SS0 

i Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4001 

• i» 

ninkas ilgai skambina. Triukšmadaris 
gras indamas ir aptroškęs iš pikčio. rė-
kaudauias su savo adjutantu J . Vileišiu ir 
vėl iš salės išbėga i r daugiaus jau \w-
l>egrįžta. Štai i r yi*os ^pr iemonės" , ku
rių socialistai valstiečiai savo rinkikams 
proklamacijose griebtis pasižadėjo. Pasi
rodė, kad jie t iktai parėkaut i temoka, o 
aimtiems žygiams visai netikę, net i'r 
Konsti tucijos skai tyt i nemoka. Turbū t jų 
vyriausis vadas Šleževičius, ne ką daug 
gero tesi t ikėdamas i§ savo s ė b n p ^ p r i e -
J a ^ o I u ų , , a t o s t o g ų p a s i p r a š ė i r i š v a ž i a v o . 

Trečiuoju ka r t balsuoja visi pm&iy 
dalyvaujantieji ir visus 36 balsus gavo 
buvusis Steigiamojo Seimo Pirmininkas 
Aleksandras Stulginskas^ kurį, 11 v. 30 
min., Seimo Pirmininkas iškilmingai pas
kelbė išr inktu Lietuvos Respublikos Pre-

'/A 

Piruiininko pasiūlymas: Atst. Natk »• 
vičių, už Seimo garbes J ici į img k neleis
tinu būdu t r u k š m o kėlimą paaaiioti 10-
čiai posėdžių, priėmus, skelbiamas posė* 
diK.nždarvtu.-.Vi&i. ramia i išsiskirsto. 

Prtzidento priesaika. 
jo-as Seimo posėdis 2 vai. p . ' p. 
Salė ir koridoriai pilni svečių. Kr iks . 

čionys atstovai visi savo vietooO. Valdžia 
i r užsienio diplomatų korpusas irgi ufr 
ima savo vietas. Socialistų nesimato. 

Nuo pat Seimo rūmų angos iki Pre
zidento rūmų vartų gražiai išsiiikiaves 
dviem eilėm I-as raitelių pulkas neša gar
bės sargyba. Atskiras raitelių būrys aid 
gražių, širmų žirgų sudaro Prezidento 

2-vai. 30 min., raitelių lydžiamas, pa
sirodo i r Prezidento, poros bėrų iirgų 'pa
kinkytas vežimas. Gretą Prezidento, Mi-
nisteris Pirmininkas Galvanauskas. 

Pirmininkas skelbia 13-jį Seimo }K>-
sėdį a t idary tu . 

Žemaičių Vyskupas, J o Ekscelencija 
PranciškusKarevičius, pr ie parengto stalo, 
aut kurio Kryžius įr Evangelija, pasi
rengęs laukia, kaipo Visagalio atsteva% 
paimti iš rinktinio tautos vyro ištikimy
bės pasižadėjimo žodį. 

garbės eskortą. Begalo gražų 1r kilnų rr^ys r a į t e l i a i laiko Valstybės •ėlia-
i»pudj sudaro Lietuvos laisvės gynėju į y ^ n u ( > gais kardais pasirengę jos gar 

v » - -

bę ginti . 
Ministerio Pirmininko lydimas įeina 

naujai išr inktas Prezidentas . Visi atsisto-

rimti veidai i r lyg bijūnų gėlės, raudo
nų sux baltais lankais kepurių eilės. T is» 
fai Lietuvos Tėvynės/ ištikimi sunųs, pa
siryžę kiekvienu metu už Jos laisvę net 
ir gyvybę padėti . \ 

Vis tai atrodė gražu ir griaudinan
čiai iškilminga, nes tai po kelių šimtu me
tų pertraukos pi rma Lietuvos gyvenimo 
valanda, k a d teisėta tautos atstovybė į-
teikia ša lkę valdymo vairąrkarštai i r šven 
tai savo krauta myrinciam, tėvų ir bočių 
papročius gerbiančiam ir giliai tikinčiam 
katalikui, r inktiniam Lietuves sūnui. 

j a . 

Pirmininkas iškilmingai 'paskelbia lin
kimų aktą ir atsiklausia, a r išrinktasis 
sutinka prisiimti Prezidento pareigas. Pa 
sigirsta a tsakymas: — " s u t i n k u " . 

Pirmininkas kviečia išrinktąjį atlik
ti Konstitucijoje numatyta* priesaiką. 

Iškilmingoje tyloje - aiškiai skamba 

Po priesaikos, trumpoje bet tuTinin-
goję kalboje, • matomai ' sujudintas, bet 
tv i r tu balsu Prezidentas reiškia padėkos 
už jam suteiktą garbę bei pasitikėjimą ir 
primindamas sunkius Tėvynės gyvenimo 
etapus ii* tuos dar atei ty laukiančius sun
kius darbus, kuriuos tautos atstovybei ir 
jos 'pastatytai valdžiai teks dirbti , reiš
kia tvir tos vilties, kad Dievui padedant 
lietuvių tau ta visas klintis pergalės, mi-
sistatys sąu tokią valstybinę tvarkę,, ku
rioj visiems, po sunkiu Vargų i r darbų, 
bu» gera gy veiki. 
/ paskut in ius Prezidento žodžius lydi 
triukšmingi* plojimai, šauksmai " V a l i o " 
ir giedamas tautos himnas. Daugelis Sei 
mo narių i r svečių akyse matosi malonaus 
susigraudinimo rasa. 

Pirmininkas skelbia posėdį uždarytu 
i r sekantį posėdį 1923 metais sausio mė
nesio 9 dieną 10 vai. ryto. 

Vyskupas, ministeriai, užsienių atsto-
/vai ir Seimo nariai sveikina Prezidentą 
ir paskiaus ramiai skirstosi. Raiteliai lydi 
Prezidentą iki pa t jo rūmų, linksmai 

/ 
Aplink Seimą. 

priesaikos žodžiai. Prezidentas bučiuoja ; šaukdami " V a l i o " ! Mieste pasirodo iška-
Kryžių i r Evangeliją. bintos tautinės vėliavos. 

Prezidentą išrinkus, seka da r vienas 
svarbus darbas, tai valdžios sudarym 
kurį socialistai ir gi turbūt nemažai t ruk-

,dys, bet yra vilties, kad sykį socialistų 
jungo nusikratę krikščionys ir toliaus nej 
besiduos save pažaboti. 

Iš Seimo kuluaruose skraidančių gan
dų galima spėti, kad į ministeriui pirmi
ninkus esą trys kasdidatai : M. Krupn\i* 
čius, E . Galvanauskas ir A. Smetona. P -
starojo kandidatūrą daugiausia i i 
u k m i n k a i ^ i r k r . d e m o k r a t ų d a l i s , t i k t a i 

darbo federacija nenorinti sutikti, bet į 
QII del žemės refornios kliūtis batų gali 
ma praŽalintį tai, berods ir darbo^ 
racija ne perdaug tesipriešintų. Už Kru
pavičių stovi krikščionys demokratai i f 
darbo fedraeija, ūkininkai irgi nevisi tesą 
priešingi, bet girdėt j is pats, nepe i f e r a 
teužsipuoląs tos garbės. 

Je ig | t butų sudaromas darbo, o ne 
koalicinis Kabinetus, tai buk Galvanaus
ko kandidatūrą daugiausiai šansų betų-
rinti. 

K. " L a i s v ė " ) 
*m*w[**ir,., ******* • 
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L. R. K. LABDARINGOS SĄJUNGOS AMERIKOJE PO GLOBA ŠV. ANTANO 

SEIMAS S A U S I ° 1 4 
t « 

1923 
Šiame vakare ftv, Kazimiero Vienuolyno auklėtinėm atvaidins "Te ta iš Kalifornijos". 

Muzikalę dali programo išpildys p-no K. Sabonio mokiniai. Visi delegatai — delegatės, sve
čiai ir vienu žodžiu visi kurie norite pasi džiaugti gražiu programų atsilankykite į ši 
vakarą. •* I >• I fc'.J. v 

- t o liJZ3 m. 
• 2 vai. po pietų. 

AUŠROS VARTŲ PAR. SVETAINĖJE 
2323 West 23-rd Place, Chicago, III. 

PASTABA: Labdariams pietus 12 v. Va karimo (i v. Programa 7 vat. Aušros Vartij par. 
m t , 2323 W. 23rd Place. " • ' 

> • 

Kviečia visus . į SEIMO RENGĖJAI. 

SCH1CAGO 
DEL DIFTERITO UŽDARY

TOS MOKYKLOS. 

Highland Parke pradėjo 
siausti difteritas. Miestelio 
valdžia tad ėmėsi aštrių prie
monių tą epidemiją sutriuš
kinti. 

Uždarytos pradinps mokyk

i s LABDARIŲ DARBUO 
TĖS. 

North Side. — Labdaringos 
Sąjungos 6 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą sausio 7 d. 

Komisija išdavė raportą iš 
Centro. Pasirodė, kad visi bu
vo patenkinti dabartiniu 

los. Gal bus uždarvta ir au- _ , 
Labu. Sa-gos Centro veikimu. 

| Pageidaujame, kad žį metą 
luitų pastatyta našlaičiams 

kštesnioji mokykla. Vaikams 
ligi 14 motų uždraustą pasi
rodyti viešose vietose. 

VIENI VYRAI RENGIA. 

Dievo Apveizdos Parap. — 
L. Vyčių 4 kp. vyrai vieni ren
gia šeimynišką vakarėlį, ket
virtadieny, sausio 11 d. 8 vai. 
vak. parap. svet. Bus visokių 
įvairumų. Bar nieko panašaus 
mūsų parapijoj nėra buvę. Tį
sis vakaras rengiamas ne biz
niui, bet draugiškumui. Už-
tad kviečiame kitų kp. narius 
ir visus kurie mėgsta drau
giškumą, linksmai, gražiai lai 
ką praleisti. Vytis. 

10... Lithuanian Daugliters of 
America, The Bugs, Pieno iš-
vežiuotojų unija, Chicago Lo-
.dge no. 4 B. P. O. Elks, "Drau 
g a s " siuntinėdainas dienraštį; 
kiti, atskiri žmonės: A. M. Sė
džiai ir Depozitors Bank vice
prezidentas, vienas iš Fund of 
Charitv. 

Visi geraširdžiai teiksitės 
priimti mano gilią padėką 
jums. Ona Dirdienė. 

TOWN OF LAKE. — Teot- » » -^m^:^m^r -M 

I 

rališko Kliubo "Lie tuva" su
sirinkimas rbns ketvirtadieny, 
sausio 11 d., 8 vai. vak.,.Davis 
Square Parko svet. 
Visi na.riai-ės susirinkite, nes 

yra svarbių reikalų aptarimui. 
Valdyba. 

PARDAVIMUI. 

u n 

PLĖŠIKAI APMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ. 

(prieglauda kartu su ligonine. 
. Kuopa nutarė tą remti viso
mis išgalėmis. 

Ana vakarą t»es savo rezi-
dencija, 1200 Lake ave., AVil-
mette, plėšikai užpuolė~Mrs. 
John Sehmidt. Ją apmušė, 
atėmė brangenybes, pinigus iri 

Raporte iš vakaro įvykusio 
gruodžio 17 d. paaiškėjo, kad 
pelno tą vakarą padaryta 
$75.00 kuriais sušelpė namai
čius per Kalėdų šventes. 

Komisija kitą vakarą su-

LABD. SAJ SEIMAS ČIA 
PAT. 

! PARDAVIMUI ARABĄ MAINNMl I. 
~~~ Beveik naujas mūrinis natnas G 

P D A M C O \K k pagyvenimu po 4 ir r> kambarius, 
| H P L O I ' M l l elektra, maudinės, aukštas, skiepas 

, ir stog-as, namas randasi ant Kino-
WESTT 8IDE. — L. Vyčių i raU1 Ave- a r t i 33 s t 

, . . . , .* Parsiduoda pigiai arba išsimaino 
24 kp .svarbus susirinkimai ; a n t n i n ž c s n i o naiflo, lot0f a r b a far_ 
įvyks ketv. sausio 11 d. 8 vai. \mna_ 

n 

jk 
n 

I 
1 

vak. Aušros Vartų parap. svet. I 
Visi nariai-ės ntsilankykite. ] 

BOS, 

priede dar brangius kailinius. ™agti išaiškino, kad jis jau 
• Į . . . • i i * 

Pabėgo automobiliu. 

UŽSAKĖ 205 GATVE-
KARIUS. 

Gatvekarių bendrovė Clii 
cagoje paskelbė, kad jį užsa
kiusi padirbdinti 205 gatveka-
rius. Imant aplamai, kiek
vienas atsieisiąs 16,000 dolr-
rni. j l | | 

REIKIA PILDYTI 
PARĖDYME. 

Chicago je gyvuoja senai 
parėdymas, idant namų savi
ninkai nuo savo šaligatvių nu
valytų sniegą ir ledą. Jei to 
negali padaryti, tai ledą api
barstyti pelenais, smiltimis 
a r šiaip kuo, kad nebūtų sli-
dnmo. * 1 1 W 

Tas parėdymas buvo užmir-

' rengiamas. Patartina, kad ir 
bazarą kartu padarytume. 

Serijų komisija, taipat ir 
knygučių kom. nieko neprane
šė. Prašome, kad ii užbaigtu 
rinkti serijas ir knvgutes. R»*i 
kia užbaigti darbą. Jau taip 
labai užvilkintas. 

Šv. Cecilijos Dr-ja užsimo
kėjo savo metinę mokestį $15. 

Mūsų darbštus veikėjas Ant. 
Rugienis per pereitą mėnesį 
prie kuopos prirašė naujų na
rių ir surinko $13.00. Tikrai 
malonu turėti tokį veikėją' 
kurs iš širdies dirba. 

Prie kupoos prisirašė nau
jas llarys, Klenv Rauskinas. 

Į sekantį susirinkimą kvie
čiame visus atsilankyti ir už-
si mokėti metinę mokestį. Su
sirinkimai įvvksta kas mene-
sį, pirmam sekmadienyj. 

A. Nausėda. 

štas. Jį iškelia aikštėn svei
kumo komisionierius. Po l i !GERA PROGA PASIM0KY-
cijai nurodyta, idant namų sa- TI . 
vininkai pildytų parėdymą. 
NepHdą pateks teisman. Bridgeport. — Šventėms pa-

Siandie šaligatviai labai sli-j sibaigus ir vėl šv. Jurgio šve
dus. Pasitaiko daug nelai-, tainės kambaryje atidarė va-
mių. l t J " J karinę mokyklą. Kas norite iš-

i mokti anglų kalbos, lietuvių 
DAUG KALBA. MAŽAI 

VEIKIA. 

Chicagoje ^kelias valandas 
užtruko buvęs pinįgyno sekre-
t&riuš McAdoo, buvusio pre
zidento "VVilsono žentas. Apie 
politiką jis atsisakė kalbėti. 
Bet Europos klausimu pažy
mėjo, jog YVashingtone labai 
daug kalbama, bet mažai vei
kiama. 

kalbos, jomis rašyti, aritmeti
kos i r kita ko, ateikite pirma
dieniuose ir# ketvirtadieniuose 
7:30 vai. vak. Sąlygos labai 
lengvos. 

Bu mokytoju mokytojauja. 
Vežimas dunda. 

Seimo rengimo komisija šiuo 
kreipiasi j Chieagos ir apie-
lihkės parapijų gerb. klebonus' 
prašydama kad sekmadieny, 
sausio 14 d. 1923 m. savo pa
rapijų biažnyčiose malonėtų pri 
minti jog tą dieną, 2 vai. po 
pietų, Aušros Vartų par. svet. 
AVest Side, Chicago j , bus Lab
daringos Sąjungos seimas. 

Seimo rengimo kom., 
V. GaJnaitė, 

M. Mikšaitė, 
St. Jucevičius. 

"PADĖKAT 

Valdyba. 

TOVVN OF LAKE. —šiuo 
nuoširdžiai dėkoju visiems ma
no geradėjams už suteikta.; 

TERPENTINAS PANAIKI
NA GERKLES SKAU

DĖJIMĄ. 
* / 1 

Kuomet gerkle taip skauda kad ne- [ 
gali i lieko nuryti net ir vandens ry
ji man duoda >kau>ina — tuomet at-
-uiiink nauja išrodymą kuris su tek i.* 
greita palenftviiima. 

Naujas Turpcntme Ointement tuo-
juus panaikins ta skausmą atleis ty-

- * - « 

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

PARSIDUODA grocernė ki
bai pigiai. Vieta apgyijenta 
vien lietuviais atsišaukite šiuo 
antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

Telef: Boulevard 2813 

Naujas Turpo išradvmas yra taip 
sudarytas kad greitu laiku italengvl-
wą arua visai prašalina skatuk'jima 
gerklėj. Išsitrinus m |w»li« k;i nei jo
kio kvapo. • 

Turpo greitai sustabdo greitai Sal
ti, krupa hronehitis ir neuralgiją. Pa
lengvina rumatizmui, pleurisy ir lum-

ago. 
Nelauk ilgai su skaudamo gerkle. 

man vargšei moteriai su vai- l>,U8«nirk w» savo ..vaistininko#Tur-
! .«:„ *-n.:.r~.»., i jy P° Piandie'n. Nebūk be Turpentlne 
k a i s , t a i p g a u s i a s d o v a n a s K a- o t n t m e n t nes jis £ » & turi gydan-
lėdoms. šie mane varge palin- čius vaistus kaip Menthoi ir ramp-
ksniino suramino, pavalgydi- j h o r * T u r p o 30c- l r 60c- *už dežut«s-

M.1 L i." "S?" • r 

KUK. VAITUKAITIS LIGO 
NINĖJ. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 
• t . » i -

Dievo Apveizdos Parap. — 
4 : 

Kun. Pr. Vaitukaitis yra šv. 
Elzbietos ligoninėj. (N. Clare-
mont ave.), kambaryje 121. 
Lankymo valandos: po pietų 
nuo 2 iki 5, vakare nuo 7 
iki §. 

Patartina visiems jo pažįs 
tamiems aplankyti jį. 

Alfa. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENJS: 

Petrošius Jonas 
Vezelaitė Kotrina 
I>olph.Z. (Lima, Ohio) 
Blažys Juozapas 
Venckus Pranciškus 
Lupečka Stanislovas 
Stankus Jonas 
Damulis Antanas, (Rradley, 111.) 
Urbanavičius IUlefonsas (Bradley, III.) 
Butkys Antanas 
I^ice\iėius Antanas 

* 

Raudonius St, (W. PulJman, T11.) 
Labanauskas Ipolitas 
Butrimas S. (Rochester, X. Y.) 
Kvetkauskas Aleks. (Grand^Iteipiils, Mieli.) 
Rugienius Antanas 
Radzevičienė Elzbieta 
Maskolaitis Pranas 
Ruginienė Barbora (Hartford, CoUn.) 
Kairienė Rožė 
Mockus Antanas (Port Washington, AVis.) 
Šležienė Leonora 
Petrokas Rapolas (Port "VVasliington, Wis.) 
Vaicekauskas Pranciškus 
Lapinskas Aliex 
BeržansMs Jonas 
Kairis Alex. 
Masiliūnas Petras 
Janionis Kazimieras 
Lawrence A. į. 

• ; Grabauskienė Petronėle 
Višniauskas Mykolas 
Derwinska M. S. 
Stangwila Bron. 
Sapetavičius Jonas 
Sapetavičlus Antanas 
Ignatavičius Konradas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. TeL Hoosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v. 

IŠ IMU TONSILUS ~ 
tabuliausioniis mokslo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2.—be kraujo. 
t,—fnr marinimo, 
4.—b<; skausmo, 
5(—iM» jokio pavojam sveikatai. 

j Po operaeijos, pacijentas gnll tuoj 
[eiti j darbą, pali tuoj vaig.vti; dai 
jnininkų balsas tampa malonesnis. 
Ivisa sveikata pr;r(sn<''. Kurir-ms iš-
(ėmiau ton.silu.s, >ra pilnai užį,ranė-
tdintl. 

Ligonius su įvairiomis lisomlaH 
•ptijlmu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
i vai. vakare. 

Ncdėllomis ir seredomia ofisas^; 
• uždarytas. 

Į DR. Ali. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
k». 50tli Ave. Ciecro, I1L 

i IŠSIRAŠIKYTE1923 metams 
TRIMITĄ 

" T R I M I T A S " yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šau
liu Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų 
Lietuvos piliečių'bendrieji reikalai ir klausimai. Iš 
plačios savaitės įvykių apžvalgos " T r i m i t e " skaity
tojas, kilu Jaikrasriii nukaitydamas, gali pakanka
mai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės 
politikos svarbesniais Įvykiais. " T r i m i t a s " drąsiai 
kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudoto
jus ir nepriklausomybės priešus. 

" T R I M I T E " dedame šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir Įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymu, 
straipsniu, eilių, retų' atsitikimų ir mokslinių išra
dimų paminėjimų, plaeiai rašoma apie sportą ir t. t. 

"TRIMITAS" rašomas lengva ir mažamoksliams leng- įj V' 
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei "Trimi
t a s " stengias būti tikru <1 raugu' i r patarėjų jos or-
iranizaciniam. Tėvynės gynime, visuomeniniam ir 
kultūriniam darbe. 

"TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. 
JO kaina Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pus
mečiui 4 litai; trims mėnesiams 2 lit. 25 cent., ats
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 dol. 
o0 cent., pusmečiui 80 eent. Atskiras numeris o cent. 

\m»riko3 Lietuviui. Užsakykit "Tr imi tą" sau Ame
rikoje ir savo giminėms IKM pažįstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje Trimitą galima užsakyti: ]) per L. Šauliu 
At lova. Adr. A. Žemaitis 3251, So/ l la ls ted St. Chicago, 
III. 2) i ; r Pr.-Norvydą, 38 Park Row (Koom 816) Ne^v 
York Cit r. 3) L. Šauliu Itėmčju Biuriu Valdybose ten 
kur jos yra susidarę. 
"TRIMITO" Redakcijos ir Administracijos adresas 

Kaunas. Laisvės* Alėja- N. 26. 

v 

K 

* 
i>v M 

•^e-Si^fc^S-5"^ t-— - -r-^^afcfcsjs-t-v^s 

J. VVYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVI6IA 
Antomobllotl visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI 
t e l . Canal «543 Tel. Canal 0199 

'MiuininnuuiiHiMioiiHmiiiuuiniiiHHi 
S. D. LACHAV7ICZ i 
LIETl T \ tS GRABORItS 

2314 W4 23-rd IM. Cukaffo, 111^ 
Patarnauja laidotuvėse k u o p l -

• gfiausla. Reikale meldžiu atsi?au-5 
• kti, o mano darbą busite užga-|j 
?nėdintl. Tel. Canal 1271—21 Oflf 
1IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIHIII 

Tel. Ganai 257. Vak. (anai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Balsied Street 

Valandos: Iš iki 12 ryta: 1 lkl 4 
po pletu: C lkl 9 vakare 

e Your Mother 
On Her Birthday 

Palauk savo motiną per Long I ) i -
tance ant jos vai* luviu, nes tas jai bus 
maloniau nei kokia brangiausią dovana. 
Kožna motina myli ir trokšta išgirsti link
sniu balsą savo sūnaus, dukters, nes ji ži
nos, kai! jie yra sveiki, ir kad ue neuž-

1 

miršo jos. 
o- \ 

Turėti tave ant jos varduvių dienos, 
bus jos troškimą:-, ir linksmumą*, bet jei-
-u užsiėmimas, ir tolumas to nedaleis, tau 
to padaryti, tai tuomet ja pašauk per te
lefoną, ir leisk jai išgirsti savo halsą. 

Bell Lines Reach Everywhere 

I L L I N O I S B E L L T E L E P H O N E 
C O M P A N Y . . . . 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL Q17EEN KONCERTUTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagojt 
Parduodame už žemiauBią kainą, kur kitur taip negani! 

MaSinėlių laižTrama dmkuoti ir ofiso darbami yra naujau-
'lioi madoi. Užlaikom risokiu* laikrodlini, žiedai, Sbnbt-
niai ir deimantiniai; gramafonns lietaviškaia rekordai! ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir pnimžkų išdlr-
byieių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Yiaokius ženklai draugystėms, taisome laikrodžius lr 
mozikališkna Inatramentas atsakančiai • 

Taipgi užlaikau pilna eile optišku dalykų. 

Steponas P Kdzlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. HL 

Telefonas BOULEVARD 7309 
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