
"DRAUGAS"f 
PnMiihed Daflj Ext»pt Sunfaya 

One YUI 96.M g 
8ix Hontki |8.00 

• T JTEWS - STAND8 2c. A OOPT 
DRAUGAS PUBUSHINO CO., Ine. 
2S34 So. Oakley A ve., Okictfo, HL 

TeL Rooserelt 7 ? t l 
M. 
•K* I 

M M M q M g fffrf M » 

(LITHUANIAN FRIEND) 

Kaina 
Price 

*&(&#*% ^^»^»'^^{^:JWM>#<MW»» 
= SSE srr 

No. 34 CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, (VAS. (FEB.) 9 D., 1923 M. 
ENTERED AS SECOHD-CI/AS8 MATTEB MABCH SI, J»t«, AT OHIOAGO, ILLINOIS CNDKR THB OP AOT OF HARB «. ! • » 

METAI-VOL. VHl 

= = 

MEKSIKOS RADIKALAI 
ąiriKON ĮMAIŠO IKARO DEBESYS ARTIMUOSE RYTUOSE 

LABAI? iBIJO ^PLINTANČIO 
FAŠIZMO. 

Tikroji A. Delegato pašalini-
mo priežastis. 

WA8HINGTON, vas. 9. — 
Vidujiniuose Meksikos reika
luose pramatomas krizis, kurs 

kas momentas gali pakilti 
visu savo smarkumu. Tai 
politinis krizis, kuriu įmaišo
ma ir religija. 

Jau šiandien eina partijinė 
kova. Alenoj pusėj veikia 
liberalai, laisvamaniai ir ko
munistiniai radikalai. Kito
je — taip vadinami 4'cientifi-

Santarve Nenori Atšaukti Karo 
taivy iš Smirnos 

SMIRNOS KOMENDANTĄ S PRAILGINO LA IK A 
ATŠAUKIMUI 

FRANCUOS SPAUDA NUMATO NEKVENGUNA KARĄ 

ANGLIJOS LAIVAI TIES 
SMIRNA. 

cos •• 
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Tai konservativiai e-
lementai. Pastarųjų tarpan 
įeina katalikai, kurie prie
šinasi destruktiviam radikali; 
nusistatymui. Tuo nusista
tymu vadovauvosi federalė 
valdžia'ir keletas atskiriu val-
stvbiu. 

Tom dviem pureni bekovo
jant ima smarkiai augti tre
čioji politinė partija. Tai 
fašistai. š i partija yra pa
lanki katalikams. Dėlto, libe
ralams ir radikalams darosi 
kaskart vis baisiau. . Todėl, 
kad fašistu tikslas — pašalin
ti liberalus ir radikalus iš ša
lies valdžios. 

Fašizmo pagrindas. 

Meksikos fašizmas, išėmus 
vardą, neturi jokiu siekimu, 
panašių italu fašizmui. Mek
sikos fašizmas taipat nereligi
nis. 

Šis fašizmas — tai, aiškiau 
tariam*, yra protestas prieš 
radikalinės Obregono valdžios 
ekonomines priemones, ypač 
žemės reformos istatvmo rei-
kule. 

Daugelis Suv. Valstybių pi
liečių nukentėjo, kuomet Ob-
regono valdžios parėdymu 
konfiskuotos amerikonų sava- Į 0ptį 

VALETTA, Malta, vas. 9. 
— Smirnos pakraščiais Ang
lija turi visą eile savo karo 
laivu. 

Vakar ties Mvtilene sala 
atplaukė dar du superdread-
nautu — Resolution ir JEmpe-
ror of India. Prireikus, už 
keletos valandų jie bus Smir
nos pakraščiuose, jei turkai 

Imtinai reikalaus, kad santar 
vės karo laivai apleistų Smir
nos uostų. 

idant karo laivai apleistu 
Smirna, atšauks. 

Anglai pradžiugę, kad prieš 
turkų tą reikalavimą bendrai 
su turkais karas neišvengti-
nas. 
Amerika, kuri taipat Smirnos 
uoste turi keletą karo laivų. 

TURKAI BIJO GRAIKŲ 
UŽPUOLIMO. 

ŠVENTASIS TĖVAS DAR
BUOJASI UŽ TAIKĄ, 

BERLYNAS, vas. 9. — Co-
lognę Arkivyskupas, kardino
las Sehulte, kurs andai skun
dėsi Šventajam Tėvui apie 
franeuzų žiaurumus ir vokie
čių vargą okupuotuose plotuo
se, gavo nuo Šventojo Tėvo 
atsakvmą. 

Papą Pius XI pažymi, jog 
įvykiai Rhjnelande ir Ruhro 
krašte labai giliai smego Jo 
širdin. Jr todėl Jis, Šventa
sis Tėvas, visomis išgalėmis 
darbuojasi už taiką ir žmonių 
vargi) palengvinimą. 

NEREGULARIAI PUOLA 
GRAIKUS. 

SOFIA, vasario *9. — Iš 
Trakijos gauta žinių, kad te
nai neregularių būriai užpul
dinėja graikų kariuomene. 
Dauguma vakarinės Trakijos 
gyventojų todėl bėga į Bul
garijos pasienį. 

PERKA RUSIJOS RUGIUS. 

KARO LAITAI SMIRNON. 

TURKAI PRAILGINO 
LAIKĄ. 

. 

KONHTANTINOPOL, vas. 
- Anot turkų valdžios pa-. 

P'ARYŽIUS, vasario 9. — 
Franeuzų spauda nusako, kad 
su turkais karas neįšventinąs. 

KONSTANTTNOPOL, vas. 
9. —• Anglijos vyriausybė vi
są eilę karo laivų iš čia, Dar-
danelių ir Vk Maltos paaiunfe 
Smirnon, kur turkai nerims-
ta. 

TURKAI GINKLUOJASI. 

LONDONAS, vas. 9. — A-
not laikraščio Daily Express, 

AMSTERDAM, vasario 9. 
— Gauta žinių, kad Vokietija 
Rusijoje nupirko 2,400,000 
bušelių rugių. 

Žinios iš Lietuvos 
KAIP BUVO PAIMTA 

KLAIPĖDA. 
nugin-pasipriešinusi įgula 

kluota. Gyventojų džiangs-
. mas neapsakomas, visi svei-

KRETINGA. — Prasidėjus kiną išvaduotojus. Sukilėliai 
bruzdėjimui ir sukilimui Klai- parodė Midelį narsumą. Da-
pėdos mieste naktį 4 sausio bar viskas ramu. Su. franeu-
15 d. nežiūrint į didžiausią žais eina derybos. Abi pusei 
pūgą ir šalti, Mažosios Lietu- j pasižadėjo laikytis ramiai, kol 
vos savanorių kariuomenė už-! atsakys Ambasadorių konfe-
puolė sustiprintas pozicijas, rencija. Krašte gyventojai 
'po neilgi) atakų užėmė šiuos; žada greičiau žūti, bet nepa-

Tečiaus franeuzų vyriausy
be abejoja apie turkų pakili
mą. Vyriausybė tvirtina, 
kad turkai neturi reikalo pa-i 
kelti karo, nes taikos konfe-i 
rencija dar nepasjbaigiė. Kon- j ^ ^ ^ fortifikuoria 
"ferSncijos -pabaiga iw»paskelb-,. 0 . 7 *,. c. redvmo, kaip vakar santarvės i . Z , . . _. . . . Smirnos pakraščius. Susta 
•ta iormahar. J i gali but a t - ! 

'KLAIPĖDA. — 16 I. " Vol
fo* ' praneširnu, Klaipėdoje 
paskelbta apsiausties padėtis 
ir įvesta spaudos cenzūra. 
Prancūzai užsidarę kareivinė
se, prieš kurias stovi sukilė
liai. Šiaip visur ramu. Ko
vose einant į miestą, nukauti 
du sukilėliai, o imant Profek-
turą — 2 franeuzai ir vienas 
sukilėlis. 

s i d u o t i svetimiesiem.*. 
Naujoji valdžia visų džiaugs
mingai pripažinta. Aulai a-
biejose pusėse mažai. 

CHICA60JL 
KALTINA SARGĄ, 

Klaipėdos miesto punktus: 
'Alfliof ir. Rumpisnen. Prie 
j&io paėmė karo laimikio 3 
sunkius kulka svaidžius, daug 
gautuvų, 23 belaisvius. Galu- - — 
tinas karo laimikio skaičius KAUNAS. — Sausio 15 d. 
dar nesuskaitytas. Pakilusio gauta Lietuvos respublikos 
upo apimta savanorių karino- prezidento vardu iš Klaipėdoj* 
n.enė žygiuoja pirmyn. toks radio: "Mažosios Lietu-

vos broliams širdingiausius 
TAURAGĖ. — 15. I. Klai-Į linkėjimus, pasitikėdami rei-

pėdos krašte, kai sukilėliai už- j kalingos paramos tolimesnėje 
ima kaimus, gyventojai iške-: kovoje už mūsų mylimo kraš-
lia Lietuvos tautinę vėliavą.'to likimą ir laisvę. įVyriaų-
Klaiplėdos krašto gyventojai šias savanorių vadas Budrys, 
kasdien Tauragšėje išperka 

P'sus lietuviškus laikraščius. 

karo 
Smirną. 

laiVtti turėjo apleisti 
naujinta £ryzus Lausannon 

Tečiaus Smirnos komenda-
turkams delegatams. 

ntas prailgino laiką iki šio! Promieras Poincare, 1* to, 
rytmečio. Teito, kad gauti j nurodo priežastį, kodėl turkai 
platesnių instrukcijų iš Ango- 'nori,-kad santarvės karo la* r 

vai apleistų Smirną. 
> 

Sako, jie bijo graikų puoli
mo Trakijoj. Tad Smirnoje 
nori turėti linosas rankas. 

ros. 
Tečiaus karo laivų komen

dantai nuo savo vyriausybių 
gavo Įsakymų neklausyti tur
kų, ty. neapleisti Snvirnos uo
sto. 

ANGLAI PILNI OP 
TIMIZMO. • 

tomos 6 colių (vamzdžio dia
metras) armotos. 

Anglija uždraudlė savo val
diniams ineiti Smirnon. 

SUSIDAUŽI: DU KARO 
LAIVU. 

\Vinnetka, i'hicagos prie
miesty, andai traukinis sūdau 
žė automobilių, kuriupmi va
žiavo milionieriausv, Fentress 
moteris* 

Moteris momentaliai buvo 
' užmušta. 

Užtai kaltinamas geležinke-

LONDONAS, vasario 9. ' ^ T ' ' , * " 7 ,• P r i s t
x

a t y t a S 
r* ._., , .. f užleisti geležinkeli prieš atei-Turkijos vandenyse ameriko- • . . . 

Chicagoje nuo automolajįų 
ž#sta daug žmonių. Koro-

KLAIPADA. — 15. T. 12 . I * . , . 
,. ' į . ' . . . . . . . ^ j n 1 I k e r i s reikalauja jaugiau pa-

val. L) mm. sukilėliai pafime 
Klaipėdos miestą po susirė- ^ 1 W w n k " -
mimų, kurie tesėsi nuo anks
tybo,ryto. Sukilėliai įsiveržė Pradėjus sausio 1 d. iki, 
į miestą, ir po kovų gatvėse į- vakar Chicagoje nuo autrfmo-
gula pasidavė. Visa jiems biliu žuvo 67 asmenvs. 

f 

ANGLIJA PRIEŠ TURKUS. 

LONDONAS, vasario 9. — 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė neklausyti turkų reikalavi-

LONDONAS, vas. 9. — An-'mų. Anglija sakosi pasiren-

niškas torpedims laivas susi
daužė su franeuzų destroyeriu 
Emest Renan. Amerikoniš
kas laivas daug nukentiėjo. 

siant traukiniams. 

AREftTUOfTA U2 NUSUKI-
MĄ 10,000 DOL. 

glų vyrriausybės nariai pilni 
mizmo. Jie netiki, kad 

turkai pakeltų karą santarvei. 
Dėlto jie savo reikalavimą, | lija. 

s^ys. kuomet panaikinti žibalo 
produkcijos leidimai.. 

Ta^ai žemės reformos įsta
tymas juk iki šiolei trukdo S. 
Valstybėms pripažinti Obre-
gono valdžią. 

Meksikos Arkivyskupai ir 
Vyskupai, taipat meksikonų 
iašijimo viršininkai formaliai 
užgynė, kad Katalikų Bažny- Į maldos buvo privatinės. Jas 
čia gafėtų tupėti ką-nors ben-'leido laikyti ir patsai valsty-

gusi karan su turkais. 
Kol-kas tos Anglijos nuo

monės laikosi Franci ja ir Ita-

^feksikos vyriausybė tą sa- Mes nenorime lieti ^raujo. 
: vo baimę pridengia tuo, kad 
Ajk- Delegatas peržengęs res
publikos konstituciją, kas pa
lyti viešąsias religines pamal
das. Tai netiesa. Nes pa-

dra su Meksikoj plintančiu 
fašizmu. 

Bet faktas, kad fašistų tar
pe yra daugiausia katalikų, 
tad liberalai su radikalais be 
atlaidos ir tvirtina, jog tasai 
fašizmas, tai Katalikų Bažny
čios padaras. 

Tai vis priežastis. 
Dėlto Apaštalinio Delegato 

iš Meksikos pašalinimas ir y- programą: 
ra kilusi valdžioje baimė pli
ntant fašizmui. Liberalai su 
radikalais išsprendė, kad A-
paštalinis Delegatas yra toji 
svarbiausioji versmė, iš ku
rios plečiasi fašizmas. 

bės gubernatorius. Panašios 
pamaldos visajs laikais buvo 
praktikuojamos. Bet konsti
tucijai neiki ek. nepakenkta. 
Šiandie-gį atrasta kaip tik 
priešingai. 

Meksikonų fašistų programa. 
Senor Sainz, meksikonl) fa

šistų viršininkas, štai kaip iš
aiškina savo organizacijos 

"Mes nemanome sekti italų 
fašistų programos. Tečiaus 
jų pagrindiniai idealai yra 
mūsų idealai. Mes organi
zuojamės kovoti "su bolševiz-

t nrn. 

Bet atakuojami mes visuomet 
pasirengę gintis. Mes vėsi
me kovas tiesiog ekonominiu 
spaudimu. Nedarysime nei 
demonstracijų, nei parodavi-
mų. . Mes darbuosimjės pa
tylomis, stiprindami savo spė
kas. Ir savaitės, gal mėne
siai turės praeiti pirm išvy
siant pilnoje šviesoje mūsų 
veikimą. Tečiaus atatinka
muoju momentu mes pasiren
gę pakilti. -Mes paduosime 
savo ^yTtausybei reikalavi-, MASKVA, 
mus. / Jei ji atsisakytų pil-
dytif tuomet turės reikalą su 

ŽEMfcS DREBĖJIME 
ŽUVO 5. 

GUAYAQUIL, Equador, v. 
9. — Iš Quito raportuojama, 
kad tenai trečiadienį nuo že
mės d retėjimo žuvę 5 žmonės. 

28 KAREIVIAI ŽUVC. 

1 Areštuota Cochran and Mc-
i 

Glų8ter, real estate firmos, 
knygvedė Mrs. RutshaV, 501 
West 60 pi. 

Jinai kaltinama už nusuki-
mą firmos 10,000 dolerių. 

FRANCUZAI UŽIMA VIS 
DIDESNIUS PLOTUS. 

ITALIJA KOVOJA SU 
RAUDONUOJU PA

VOJUM. 
FAŠISTAI AREŠ.TUOJA IN-

TERNACIONAUSTUS. 

* Visoj Italijoj pakelta kova 
komunistams. 

BERLYNAS, vas. 9. — Iš 
Duesseldorfo gauta žinių, ESSEN, vasar. 9. — Fran 
kad arti to miesto susidaužė J Cuzų kariuomenė užima vis 
du franeuzų militariniu t rau- J didesnius Vokietijos plotus, o-1 so j šaly pakelta kova komu-
kiniu. 28 franeuzų kareiviai 
žuvo. 

^Tečiaus tai žiniai trūksta 
patvirtinimo. 

BOLŠEVIKAI NENORĮ 
KARO. 

kupuodama daugiau miestų. 
Franeuzai jau įsibriovė į 

"VVupper klonį, kur okupavo 
visą eilę miestelių, kuriuose 
yra audeklų dirbtuvės. 

Elberfieldo miestą franeu
zai jau apsupo. Be^ dar ne
okupavo. Vokiečiai gyvento
jai baisiai nerimsta. 

Franeuzų autoritetai paske
lbė okupuoto krašto gyvento-

ROMA, vas. 8. — Trečiasis 
internacionalas Maskvoje pa
skelbė proklamaciją į viso pa
saulio darbininkus, kad jie vi
sur kovotų su • pakįlančiu ' į-
vairiose valstybėse fašizmu, 
kurs skaitosi didžiai pavojin
gas Markso "evangelijai." 

Italijos vyriausybė į tą pro
klamaciją atkreipė domę. Vi-

nistams, ty. visokios rųšies 
radikaliams gaivalams. Jau 
daugiaus vienas šimtas komu
nistų areštuota įvairiose Ita
lijos dafyse. 

Ieškomi vadai. 

Autoritetai daugiausia dar
buojasi išgaudyti Komunistų 
vadus. Bolo,gnoj tos rųšies 
12 asmenų areštuota.Tarpe a-

vas. 9. — So-
• vietų vadai keliose konferen
cijose galutinai išsprendė, 

muinis. Mes nesame prieš-1 jog Rusija neturi reikalo mai-' j a m s ske l t i jokio sabotažo, j reštuotų yra Gbudy, buvęs 
valdiški. Bet norime, idant sytis į jokius karus, ar jie kil- ; Sugauti gadinant ar ardant < m i e s t o viršininkas ir buvęs 
mūsų valdžia butų konstruk- tų vienur ar kitur. ^geležinkelius žmonės bus ban- parlamento narys, 
tivė, bet ne destruktivė. Sa- Kusija* sako, tik gintųsi, džiami mirtimi, sako Francu-1 Keturiolika vadų areštuo-
vo spėkas mes rekrutuojam.iį^jei jį JmtŲ užpulta. Taigi, . ^ ^ i ta. Neapoly, inėmus komunis-
įvairių visuomeniės klasių.T Rusija nori pasilikti ngutralė * ' -^ y • J • • to feor<3iga moterį, pats Bor-
Mes skelbiame karą radikali: ^ rapintja savo laliėa rekoua-j CHICAGO. ~- Šiandie iš- diga areštuotas Boirfcj. pn-
zimii ir jį lauksime." *mil«4Ja. 'dalies apsiniftnl̂ ; šalčiau, j dešimts trys suimta Ŝan Be-

[nedetfo.del Tronto ir apvlin-
jkčse. 

Genoa ir Milano provinci
jose taipat suimta daugybė 
komunistų. 

Atrasta bombų. 

Areštuojant komunistų va
dus, konfiskuota pas juos ra
sti visokios rųšies raštai ir 
dokumentai. Kai-kurių na
muose atliktos kratos. Rasta 
paslėptų bombų ir ginklų. 

Pastaromis dienomis įvai
riose vietose komunistai sukė
lė terorą. Buvo mėtomos 
bombos \ kareivines, į fašis
tų susirinkimų vietas. 

Kai-kur iš po nakties ant 
namų sienų rasta prilipinti 
mašinėlp rašyti komunistų 
manifestai. Darbininkai ra
ginami ]>akilti revoliucijon.* 
Nes, sako, komunizmui grū
moja didis pavojus. Pačiam 
komunizmo tėvui Leninui da
rosi ankšta. Jis dėlto neri
msta ir serga. 

Atidarant italų parlamen
tą pirmukart tvarką vedė ir 
satigumo žiurfėjo nauja itajų 
milicija, sudaryta iš buvusių 
fašistų. 

1 1 1 - • ' " "' •' - • ' " u * 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.67 
Franrijos 100 frankų 645 
ItaEjos 100 lir© i fc 
V<*i*tijo8 1(J0 maifc .0090 
Ix*krjos 100 tuark. .0009 
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Europos situacija blogesnė 
n e g u kuomet nors. J a u ketu
r i metai kaip beriama taikos 
grudai ir ji vis nedygsta. 

Kabinetas Cuno vis labiaus 
rtastoja įsitikėjimo. Vokiečiai 
pyks tu kati jis leido francu-
zams įsiskverbti į Ruliro kra-
B*4* > 

.Monachistinis vokiečių gai
va las naudojasi proga kad 
ifrancuzaį eina gilyn į Vokie
tiją, ir pradeda žūklauti dru
mstame Vandeny. 

l i o y d George nėra paten
k in tas nei anglų skolų regu-
lamihu Suv. Valstybėms nei 
pasie lgimu Poincąres Iiuhro 
krašte. Ji?? laikosi griežtos o-
poaacijos. 

l o t i n a i taikai atstatyti . To
kia ufcija nelengva, žinant 
fcfcd dabar pasauly esama net 
78 skirtingos krikščioniškos 
sektos. 

Niekuomet politinių konfe
rencijų istorija neužregistravo 
t iek nepaprasti] scenų, ka ip 
Lozanos tragingai baigtoji 
konferencija. Turkai konfera-
v*> tris mėnesius su anglais. 
B ( v e i k visas diplomatinis pa
saulis bėgo paskui Ismet pašę, 
turkų delegacijos prezidentą, 
įkalbinėdami kad pasirašytų 
taikos sutarti. V i sa veltui. J i s 
atsakė " n e " ir anglų ir francy 
ir italų, ir neoficialiems Suv. 
Valstybių, atstovams. 

' 

SOCIALISTŲ PATRIOTU* 
GUMAS. 

Ue tuvos Seime socialistai 
kelia triukšmą del prezidento 
rinkimų teisėtumo, kuomet vi
sų patriotų mintys ir širdys 

i U KITI RAŠO. 

PRIE KLAIPĖDOS SUKI
LIMO. 

Tik vakar gavome iš Klai
pėdos M Prūsų Lietuvių Bal
s į " kuriame kalbama jau *-
pie patį sukilimų. 

Sukilimas įvyko sausio 10 
d. Ligi tos dienos Klaipėdos 
laikraščiai veda aitrių kovų— 
lietuviai už prisijungimų prie 
Lietuvos, gi vokiečiai kartu 
su socialistais už freištatų. 
Dar sausio 10, d. "Pr. L. Bal
sas" neturi žinių apie patį su
kilimų, tik tarsi jį nujausda
mas, didelėmis raidėmis ant 
pirmo puslapio skelbia: "Kra
što gyventojai, budėkime! Ar
tinas mūsų krašto misvėrimo 
valanda. Parodykim Paryžiui 
ir visam pasauliui mūsų valią, 
ir neabe jokim, kad išgirsti bu
sime. Teisybė turi užtrium-
fuoti. Didžvokiečių junkeriai. 

vis. Alkolioliškų gėrimų nebe-
pardavihėjama. Po 9-tos vaka
re* gatvėje niekais nebetur pa* 
sirodyti. Išeigos iš miesto yra 
apstatytos žandarais, kurie 
kiekvienų sulaiko ir prašo 
parodyti pasų arba šiaip as
mens popierius. 

Tame pat "Balso" num. ir 
Santarvės komisaras Petisnė 
praneša apie didokų -skaičių 
vainos kariuomenės įsismerki-
mų į "Lauksargius, prašo gy
ventojus pasilikti ramiais ir 
savo darbus bei pareigas ttu 
liau pildyti. 

nukreiptos Klaipėdoh. Sausio 
12 d. (ūkininku frake.) atsto- pasislėpę falšivame Arbeitsge-
vas. šilingas gerai svilino so- meinschafte ir matydami sa-
cialistų dykaduoniams kuomet vo ponavojimo galą, skelbia 

Lozanos konferencijos kri-
zis tvirtina gandus kad Rusi
ja yra padariusi slaptų sutar-
tį su Turkija. Europos politi
nė konjunktūra gali žymiai 
pasikeisti. Anglijai tenka ieš
koti; pfietelyb^s Vokietijoje 
ir ITraneijai Rusijoje.. Kad vo-
kiečįai simpatizuoja anglams 
— nėra abejonės, bet kad fran 
euzai susihičiuliuotų su ru
sais, tai sunki procedūra. 
Francijai nesusigiminiavus su 
rusais, franeuzų — lenkų po
litika sprogsta, molini 
tarizmo stabas griūva. Visa 
Europos painiava randa išėji
ma. Dieve duok! 

Ep'UkopHlų vyskupas'James 
Peny. svajoja apie unijų vi
su krikščionišku bažnvčių vi-

kalbėjo: **A| turiu atvirai pa
sisakyti, kad man skaudu šian
dien kalbėti, kalbėti tuo me
tu (apie prezidento rinkimų 
teisėtumą. Red.), kada ateina 
pirmieji gandai, kad Klaipė
dos klastas, kantrvbės nebto-
kęs, sukyla (socialistai visi 
juokiasi ir ūžia) — kada į-
vyksta niusų svajones sužibė
jusios ninsų akyse <lar 1914 
metais, kada mes stovime aut 
susijungimo slenksčio su tais 
kraštais, kurie ištisus šimtme
čius, mūsų priešų pajėgos bu
vo atskirti ir vergiami. Man 
rodoSj kad mums reikėtų nu-

r f J 

švitusiais veidais viens kitam 
paduoti rankas (socialistai juo 
kiasi) ir bendrom pajėgom, 
bent moraliai remti tuos, ku
rie iš mus to laukia. Aš ma
nau, kad mes turėtume pirmie-

mums kovų su visomis prie
monėmis. Mes jų kovos prie
mones senai pažįstame, Prieš 
visus grumzdinimus laikyki
mės šalto kraujo. Tai yra. mū
sų giminės siurbėlių paskuti-
noji agonija". 

Labai reikšmingų "Teisybė 
ima viršų," editorialą, kuria
me nuodugnfai gvildenama 
brolių klaipėdiečių situacija 
ir pabrėžiama Amerikos lietu
vių laukiamoji pagetba, per
duodame savo skaitytojams. 

Pirmiausiai sakoma kaip j-
vairųs politiški spekuliantai 
susuko sau lizdns Klaipėdos 

NUO PELNO MOKESČIŲ 
REIKALE. 

Klaipėda yra mūsų aušra (so
cialistų pusėje triukšmas ir 
šauksmai *Xe čia aušra teka.' 
Iš dešinės "Jums, žinoma nuo 
matuškos!") — Bet as turiu 

ji pasiųsti sveikinimo balsų j ta mano širdžiai brangią min
tiems, kurie ir šiandien dar t«- j tį pertraukti, ir butenybės 
bekovoja už savo t<>\w* (visa j verčiamas, pereiti prie tiek 
dešhb} pusė smarkiai pritaria nemalonaus ginčo, į kurį mes 
ir girdisi šauksmai: Valio S šiandien įsivėlėme ir kurs mu-
KLaipėda!... Valio Broliai!"), į Sų brangiai Tėvynei daro be-

Aš manau* kad klaipėdiečių Į galę skriaudų". 

krašte ir pradėjo jiems nąrin-
ti ant kaklo lenkiškai — vo
kiškų kilpų. "Susipratusieji 
lietuviai kurie matė rengiamų 
klastų ir pažinojo tuos žmones, 
kurie tų klastų rengia, šaukė 
savo brolius sukilti prieš pavo
ju, protestavo prieš pasauli, 
ieškojo teisybės Paryžiuj ir 
visoj Europoj matydami1, kaip 
mažai rupi tautos laimė pasam 
lio galiūnams, kaikurie buvo 
rankas benuleide. Silpnavaliai 
žmonės net parsidavė • patys 
savo tautos gaišinto jams, kiti 
tylėjo kantriai atsidavę likimo 
valiai., 

Amerikiečiai mumis pasitiki! 

Tečiau džiaugsmingai buvo 
išgirsti, kad teisybės balsas 
pradėjo laisvai, atvirai stfam-
h?ti Europos didžmieščiuose, 
kad už jūrių marių tolimoj A 
menkoj mūsų broliai lietuviai 
rimtai susirūpino mūsų likimu. 
Gautoji telegrama kuri yra til-
pu^r "Balso" nr. 1 šių metų, 
parodė, kad vienas milianas 
lietuvių daugiau yra rimtai 
mumis, susirūpinę ir tarė savo 
galingų balsų mus užsistoti. 
Mes jau žinom, kokios reikš
mės turi lietuviai Amerikoj, 
kurie daugiausiai yra padarę 
ir kad Lietuva atsistatė fi
nansiškai, gaspadoriškai ir pri 
pažinta de jure tapo. x 

Ramina save klaipėdiečiai 
kovos priošdieny ir tuo, kad 
Europos spauda jau pradeda 
jais domėtis. Čia daro ilgą išr 

tranka iš franeuzų žurnalo 
'•Revne Internacionale" rašy
tų \K Bailly HoUet. 

Ir ligi gyvam kaului įsiė- j . k i o k v i w i | W n Q V ^ j y ^ ^ 
de parazitai ir kantrybei pra- į | a [KM. n u ? l u s u m d ( ) , a r b a 

trukus ir savas juras sustip
rinę no tik Didžiosios Lietu
vos bei Amerikos lietuviu' pa-
gelba ir net svetimtaučiu už 
uojauta, į teisybės triumfų •-
si tikėję, sukilo. 

Kausio 12 d. (turbūt 11 d. 
"Balsas" neišėjo) duoda tokį 
"skubriam skaitytojui" pra* 
nešimų: 

"Lietuvos civilinių ginkluo
tų, o gal ir kariuomenės, didis 
skaičius įtraukė'10-tų šio mėn. 
(sausio) į Klaipėdos knistą, 
užėmė visų parubežį, Pajėgias 

Iš MUSĮf CENTRO 
TAUTOS FONDAS IR KA

TALIKAI S/TUDEN-
TAJ-jĖB. 

Ž I E M O S G A R S A I , 

brolių žygiai — yra tai dide-1 Štai kaip socialistai' užjau-11r Užnemunę, taigi jau visų 
Ii žygiai; tai yra dkieiio lai- čia Klaipėdos broliams pavo-! mūsų krašto pietų dalį. Klai-
mėjimo prndžitu del to, kad-{jingoje sukilimo valandoje! [pėdoje paskelbta ajjgttlos sto-

Gaminant nuo pelno mokes
čių blankų už 1922 metus, rei
kia žinoti: nevedusiam 1,000 
dol. paliuosuojama nuo mo
kesčių. Gi vedusiam, arba šei
mynos galvai — 2,500 Jol. 
Bet jei vedęs per metus p< ln«> 
(uždirbo) 2,000 dol., mokes
čių blankų visvien reikia pa
gaminti. 

Vedusiam asmeniui', be pa-
liuosuojamų nuo mokesčių 2,-
500 dol., priede paliuosuojama 
po 400 dol. už kiekvienų jo iki 
18 metų amžiaus vaiko u#i'«i 
Icymų, arba už užlaikymų šiaip 
kokio asmens, fiziniai ar pro
tiniai nesveiko. 

Nevedęs asmuo, jei jis už
laiko savo namais ir senyvų 
motinų, paliuosuojamas nuo 
mokesčių su 2,000 dol. pelno. 
Teciaus blanką visvien ttiri 
but gaminama. , 

Nežiūrint fakto, kad mokes
čių nereikia mokėti, tečiau^ 

uaugiau, ir kiekvienas vedęs, 
jei pelui ja per metus 2,000 dol. 
:uba <laugiau, Imtinai turi pa 
gaminti bhmkas ir su notaro 
liudijimu pristatyti savo dis-
trikto kolektoriaus ofisait. 

>7ormalės mokestys y. a 4 
'u.šimčiai už pirmuooUi^ 4,-
000 dol. pelno ir 8 nuoš. už 
aukštesnį pelua, 

Mokestys su blankomis arba 
vienos blankos turi but pri
statytos kolektoriaus ofisan ne 
vėliaus kovo 15 d. • 

^Mokestis leidžiama išmokėti 

Kaip gražiai vystosi Tau
tos Fondo darbas katalikų 
studentų ir studenčių; šelpimui 
— tai parodo šios skaitlinės* 

Iki šių metų 15 studentų 
baigė augstuosius mokslus, 
Tautos Fondo šelpiami... Iš 
jų du Amerikoje, 12 Šveica
rijoj, 1 Vokietijoje. $£až ne 
visi jie gavo daktaro laips
nius. Šiais metais tikrai baigs 
mokslus 6 studentai, o gal ir 
10. 

Šiais gi metais Tautos Fon
do stipendijortis naudojasi jau 
43 studentaii j ie pasiskirsto 
Šiaip sulig mokslo šakų ir ly-

phmytf. 
Kolonijų dartastojai, orga-

nižuokimės ir tarkimes, kaip 
geriausiai po mūsų koloidu, 
ta darbų sutvarkyti, kad iš jo 
Imtų kuodidžlausia nauda. 

Neatsidėkime ant kitų, ne
laukime, kad kas mtfs garbin
gai į tų darbų kviestų. Kas tik 
jaučiame savo širdyje šventos 
ugnies kibirkštį, patys pasi
prašykime įgaliojime, kvitų 
knygučių ir eikime šventos i-
dėjos apaštalauti, katalikų mo 
ksleivių skaičiaus dauginti. 

Gal pennažas nuošimtis A-
n^rikos studentų šelpiama. 
Tauios Fondas norėtų sušelpti 
,}u kuodaugiausia. Nei vienan, 
kuis iki šiol kreipei. Bebuvo 
dar atsakyta, jeigu tik kandi
datas buvo įmanomas (Kum
pos studentams statome kiek 
didesnių reikalavimų kai del 
jų mokslų tinkamumo, nes- t^n 

c. 

ties: 
Filosofų vyrų 4, merginų J v r a ]abiau iš ko rinkiies). Ko 

del tiek maža kreipėsi] { tni 
reikėtų atsakyti, kad arba A-
merikos lietuviai studentai tu
ri iš ko eiti augštesnius mo
kslus ir paramos nereikalingi, 
arba jų nėra. Šiaip ar taip ta-
faktas bene parodo tiktai, kad 
mtisų vietinio jaunimo taiiie 
palyginamai mažas yra nuo
šimtis tokių, kurie turėtų šv
entų troškimų siekti au^to 
mokslo, kad didžiuma tenki
nosi gal biznio, uždarbių ide
alais, o tam juk ne visada au
kštesnis mokslas reikalingas. 
Vra čia dvasios stip*\u»li.i, ku
li'' ir bedirbdami sui?iT>a iš-
eiii augštus mokshv. Jų, »i. 
sa, nedaug. Garbė ir pagarba 
jiems. Tečiau vis dėlto mūsų 
tėveliams, vadams ir auklėto
jams prieš akis stovi didelis 
-darban — raginti ir lengvihti 
jaunajai kartai siekti augštes-

G, viso 10; teisininkų vyrų 
koniertantų vyrų 4; istorikų 
vyrų 2, merginų 1, viso 3; gam 
tininkų vyrų 3; pedagogų mer
ginų tj medikų vyriį 1; agrov 
nomų vyr. 1; dailininkų lip
dytojų vyrų 1; dailininkų tep-
liotojų merginų 1; dailininku 
arkitektų vyrų 1; Filologų, 
geogiiafų 1; literatų vyrų 2; 
muzikų vyrų 1; ekonomininkų 
vyrų 1; chemijos inžinierių 
vyrų 1; sociologų merginų 1; 
matematikų vyrų 1; dar nesu
žinota vyrų 1. 

Vyrų 31, merginų 12, iš viso 
4/5 mokiniai. 

Tautos Fondo šelpiami stu
dentai eina mokslus' šiuose 
miestuose: 

Lietuvoj, Kaune — 15; Švei 
earijoj, Friburge — 9; Ameri
koje — 6; Italijoje, liompje*-r-
3; Vokietijoje, Munsteryje — 
3; A'okietijoje, lialleje — 2; nio mokslo. 
Vok., Leipzige — 2; Vok., Ber 
lyne — 3. 

Jų tarpe dvasininkas 1 
(Švei ca rio j) , pasaulinių — 
42. Jeigu atsiminsime, kad tie 

/ 

Fed. Sekr. 

Juo tolyn, juo sunkyn su 
socialistais Seime. Lietuvos 
prezidentas katalikas jiems 

43 asmenys — tai rinktinės rakšlis akyse. Beto ir pikta, 
mūsų pajėgos, kad jie pilni 
prakilnaus . idealizmo, kad 

Sdcialistai stambiomis pinigų 
sumomis susilaižino, jog pri-

Lietuva netrukus pajus jų 
jiems augštus mokslus išėjus, Veršių katalikus priimti gų vi

sas sųlygas. Menas Natkevi-
naudingo darbo įtakų ir svar-Įčius pralošė U. Yčui 400 tuk-

keturiomįs lygiomis dalimis:"bų — mums bus aišku, kodėl stančių auksinų. Dar didesnes 
kovo 15, birželio 15, rugflrjo tą gražiai [>radėtų darbų turi- laižybos jHtdosė buvęs Ameri-
15 ii- gruodžio 15 d. me visomis pajėgomis varyti I kai Lietuvos atstovas Vileišis. 

— . . - • • • .Į-,".1.'"' l.'J'Jį J.fĮ.'Į.'*" M<M«*faMtei "t,, -'i - » -f i M T i n i 1*4* ( ..Yii.-Jf . . . • I I IMI. • • • • • 

Žiemos garsai slaptingu tonu 
Šiurlcščiais akordais suskambėjo. 
Užbūrė kraštų milijonu 
Balsų žiauraus šiaurinio vėjo. 

Visur klaiku: laukuos, miškuose; 
Šešėliai glosto žemę kietų. 
Greit saulė gęsta vakaruose, 
Sitai mėnuo ritas į jos vietų... 

tra užgavo — palytėjo 
Gamtos sušalusių krutinę. 
Letargo miegu užkerėjo. 
t s y b ę mano vienuolinę. 

Tik vien antai vilties žvaigždelė 
fcrdvėj augštybių mirgsi viena. 
Tai mano tikslas ir dalelė 
Kai šviečia naktį mėnesiena... 

tiktai tada ūkininkai stengsis pagerinti bė, *tai, bendrai imant, visai mažai kas] nuomonės apie Lietuvos produktus, bet jie 
savo gaminius, kartu, žinoma, didindami 
Ir jų kiekįr kada už tuos gaminius galės 
gauti pasaulinės, rinkos kainas, sudaryda
mi tuo būdu normalius santykius tarp pro 
dūktų gaminamų krašte ir inportuojamų 
prekių iš svetur. Turint tat galvoje, Žemės yra daug daroma supažindinti Angliju su 
Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerio buvo 

Anglijoje žino apie mūsų krašto ukį, apie 
jo gaminius, afpie/ tų, kad Lietuva gali 
daug duoti taip reikalingų Anglijai mais- j 
to produktų. . 

Rusijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos 

komandiruoti į Angliju Žemės Ūkio l*sp- jų savo gaminių pardavimui komisijos pa 

Vilioja širdį liūdnų mano 
t tų svajonių okeanų... 

Vaidevutis. 

UETUVOS PRODUKTU M A 
ANGLIM, 

to Direktorius Vienožinskis ir Šiaulių 
v. b. Sąjungos 'pirmininkas Fledžinskis, 
kuriems buvo pavesta ištirti šie klausi
mai: 

1) Anglijos rinkos reikalavimai del 
pnxlliktų rųšies. 

2) Produktų kainos. 
3) Transporto sąlygos ir iš Laidos. 

- N4) Eksporto finansavimo sąlygos. 
Per tokį trumpų laiką, kurį kaman 

savo krašto gamyba; jie siunčia į Angli

j i skelbia naujų vaiskių dienų 
«r • -i •• * - J . . diruoti išbuvo Anglijoje, jie suspėjo tik-
Ka i naktį šviečia mėnesiena. tai bendrai ir paviršutinai ' misipažititi su 

* 

matais, tmį ten savo gaminių pavyzdžių, 
daug rašo afpie savo krašto gamybų, tini 
Šbyo konsulus — žodžiu, tų Valstybių se
nai suprasta Anglų rinkos svarba ir pa
sistengta sunaudoti ji savo krašto reika
lams. . 

Yra Londone firmų, kurioms žinomi 
jau kai kurie Lietuvos produktai — kaip, 
kad kiaušiniai, sėmenys, linai. ^ 

Tu firmų nuomonę apie Lietuvos ga
minius galima išreikšti lokiu būdu: "ga-

*(tš Žemės Ūkio Departamento pranešimo) 
Keliant krašto žemčs ūkio kultūrą, 

pirmiausia reikia sttrasti žemės ūkio pro 

lėtų būti geri, bet nėra g e r i " . Kiaušinia i 
Augių rinkos reikalavimais ii* ištirti mu | gan elideli, pasenusių labai maža, bet ne-] ja, atsižvelgiant į partijos didumų, pensas 
s\i eksporto finansavimo sųlygas. Nesant į leistinai nešvarus ir mažne visai nesortuo- savaitei už vienų tonų. 
Anglijoje mūsų prekybos atstovui nega- fc. Anglai stebisi, kad mes nesortuodami Žinomus Anglijai mūsų produktus, 
Įima buvo rasti atstovybėje jokių davinių, t parduodame geriausius kiaušinius už pra- kaip, pvz., kiaušinius, sėmenis, linus ga-

gerai supranta tų produktų žemos Vertės 
priežastį, ir del to, jie mielai pradMų pre
kybų su tų Lietuvos produktų gaminto
jais, r 

Pardavimo Budai. 

Bendrai imant, Lietuvos produktai, An
glijoje Labai nesunku parduoti, nes Ang
lija visuomet importavo mūsų eksportuo
jamus gaminius, ir dėlto jiems yra ten di 
dėlė, tikra ir nuolatinė rinka. Mūsų pro* 
dūktai galį būti parduodami tiesiog tam 
tikroms firmoms arba atiduodami komi-
sionieriams konusijai. Depresijos metu 
siunčiami į Angliju produktai gali būti 
sudėti-tam tikruose sandėliuose: javai k 
sėmenys elevatoriuoše valgomieji produk
tai — šaldyklose. Elevatorių ir šaldykių 
esama kiekviename didesniame Anglijos 
uoste. Laikynais juose produktų kaštuo-

Transportas. 

Eksportuojant produktus į Angliją 
reikėtų transportuoti juos per Liepojų, r.« s 
pastarasis turi reguliari susisiekimų su 
Londonu. Laivai išeina iš Liepojaus į A«-
glijų kiekvienų penktadienį ir sustoja pa
keliui vienai dienai Dancige, kitos savai
tės trečiadienj esti jau London*. 

Sėmenys paprastai siunčiamos maišuo 
se, javai pilami tiesiog į laivų. Kiauliena, 
jautiena ir aviena siunčiamos užsiūtos į 
paprastų maišų drobę. Paukščiai suvy
nioti į pergamentų ir sudėti į dėžes. 

Finansavimas. 
/ 

kurie galėtų Įpalengvint tos rųšies darbą 
ir dėlto visas rinkos: tyrinėjimo smulk
menas teko atlikti tuo trumpu laiku. 

Lietuva Anglams mažai težinoma. 
Kalbant su įvairiais asmenimis,, tenka da-

mažai girdėję apie Lietuvų. Bet jei jiems 

stus. Lietuvos sėmenys geri, bet jie dai
nai nevalyti ir tuo nustoja daug savo ver
tės. Linai visai tinka Anglų manufaktūros 
pramonei, bet nepaprastai biauriai sortuo-
jami ir reikalauja didžiai atsargaus priė-

žnai pastebėti, kad kai-kurie jų yra n<jtl mirno, nes pokuose dažnai randama visai 
ne ta, kas pardavėjo parodyta Bendrai i-

cfaktams pastovi ir nuolatinė rihka, nes* Šiek tiek ir žinoma I iė tuva kaipo valsty- mant, anglų pa*ekybininkai yra neaukštos 

Įima lengvai 'parduoti, turint juos dar , 
krašte, bet javus, kiaulienų, paukščius, 
sviestų, ir kitus dar nežinomus ten turė
tume pardavinėti prisilaikant pavyzdžių 
arba, per tam tikras komisines firmas. 
Tuo pačiu būdu reikėtų iš pradžių parda
vinėti it gerai sortuoti kiaušiniai, linai ir 
sėmenys. , 

Kai kurios finuos neatsisakytų duoii 
avansų pažibiusios Lietuvos produktus ir 
eksportuojančios [štaigos darbu. Aišku tai , 
kad pradedant eksportų, pirmųjų garliįa 
reikėtų supirkti krašto lėšomis. 

Firma Tbompson Wata Co. (9-11 Eagle 
Street, Soutlmampton liow. London VV. C. 
1). Pasiūlė įsteigti šaldyklų, sudarius ak
cinę' bendrovę, kurioje dalyvautų lietuvių 
ir anglų kapitalai, bet pareiškė pageiduv 
vimo, kad bendrovės valdyba butų Lon
done. 

(Bus dattgiau) 



Penktadienis Vasario 9, 1923 DRAUGES 
* 

9 "7 

SĖJIKAS 
) ko vienas mėsininkas, italą?; 

*<\r Nes tai pavojinga. Aš tu-] 3 
>y 

VOKIEČIŲ ATSILIEPIMAS, dianapolis apie miestelį Blan-
ford, Indiana valstybėje. *. 

Vokietijos araatninikn uni- Blanford yra už 20 mailių 
jų federacija, kuri kaip sako- vakaruose nuo Terre Haute, 
si, skaito apie 12 milionų dar- apgyventai kuone vienų ąpg-

' i 
bininkų, pasiuntė karštą atsi- lekasių su savo šeimynomis 
Kepimą Suv. Valstybių Kon
gresui. Atsiliepime pažymi-

Tai daugiausia svetimšaliai, 
kurie mažai arba visai nesu-

Delko taip? 
Delko miestelis gavo tokį 

ttia, jog tik viena Amerika įa-! kalba angliškai. 
Ii ilgelbėti Europa nuo katąs- Miestelis neturi sugedusio 
trofos Paryžiaus arba pilno paslap-

Federacijos pildomasis ko- čių Londono- išvaizdos. Tc-
mitetas, kurs {pasirašo po at- Siaus teisėjas jį išvardino ar-
siliepimu, pažymi, jog Suv. j šiaušiu miestu visame pasau-
Valstybės buvusio karo laiku j ly. 
pažadėjo, /kad teisybė ir te ir 
Bė turi laintėti. Tuo pažadė
jimu pasiremiant, vokiečiai 
sugriovė autokratine valdžią sensacinį vardą, tai tas pri-
ir ivedė demokratiją- Paga -S" 1 * nuo jo gyventojų. Tie 
liaus vokiečiai pilnai nusigin- gyventojai kažkodėl atrodo 
klavo ir ėmėsi darbuotis t a i - ! l a b ^ ypatingi. Jų ten viso 
kai ir tarptautinei vienybei. I n e m i s <^ugiau 1,200. 

-Vokietis yra taikingojo; Nežiūrint to, ten pirm tri-
užsiėmimo mvlėtojas," sako-; A1 savaičių įvyko riaušės. Iš-
ma atsiliepime. Bet p r i e š i - 1 t r e m t a a P i e 4 0 jnodveidii* 
naši tam, kas nori jį pakeisti j ž m o m u Šeimynos. Kiaušiu 
amžinuoju vergu. Todėl, k a d ! l a i k u d u anglekasiu nužudyta, 

nu šeimyną. 
Gi jaunas anglekasis tvirti

na: 
"Šeštadienio ir sekmadie

nio vakarais, kuomet miestely 
pakįla linksmybės, tai. rodos, 
čia žmonės pamini liepos 4 
dieną. Gatvėje •triukšmas, 
bildesis. šaudymai...." 

r "Moonshinės" pilna. 
JSvarbiausias gyventojų lin

ksmumas ir susiraminimas, 
tai "moonshine." Tų svai
galą visur pilna. 

Nesenai prohibicijos agen
tai mėgino miestelį " apvaly
ti . ' ' Pradėtos namuose kra
tos. Jiems gelbėjo valstyljės 
autoritetai. 

Bet kasgi pasirodė? 
Nespėta kuriuose namuose 

katilus su " maišymu" konfis
kuoti, antrytojaus ten buvo 
jau kiti katilai ir ''mooiislti-
n e " gamiinama. 

MOTERŲ TRIBŪNA 

TIKROJI MOTERIES 
AUKŠTUMA. 

" T u esi Moteris." Šie ke
li- žodžiai trumpai aptaria, 
kas yra geriausio ir blogiau
sio motery. 
• Dabartinės moteries varžy

tinės si\ vyru turi didelės į-
svaros į moterį. I š naujų ap
linkybių ir varžytinių vystosi 
nauja moteris. Nepriklauso
ma, inteligentiška, galinga. J i , 
kuri per ilgus amžius buvo 
vyro viešpataujama) šiandien 
Uuosa. J i , kuri per šimtus 
metų buvo nuolanki vergė, 
šiandie lygi su tuo-, kuris jai 
viešpatavo. J i , kuriai per 
šinitus metų buvo -skirta inte
resuotis vien keturiomis sie
nomis ir namų ruoša, šiandie 
interesuojasi valstybe, tauta, 

Viso konfiskuota 164 kati- i į t eratura, gamta, mokslu, 
lai. Teeiaus tas gyventojų pramone. J i įgyjo daug at-

nuo to daugiausia turėtų nu- vienas šerifo asistentas sužei-
kentėti sekančios gcntkartės. ' ' s t a s -

Toliaus pažymima, kad Ru- T o v i s * svarbiausioji prie-
hro okupuotė, lygiai 
sailleso taikos sutartis 
lia vokiečiui tos vergovės si- į plakai gaminama ir vartoja-
stemą. Rezultate jau šiandie • m a - Nusigėrę žmonės daž-
milionai darbininkų ima ne- n a i pakelia barnius, kurie vi-
tekti darbo ir duonos. 

nenubaidė nuo svaigalų — Įm f l į n o s savo pozicijoje. Iš 
vienos pusės, beattejo, kad 
šios atmainos tarnauja jos ge

nu odų gaminimo. 

Kas kaltas? 
Kas kaltas už tokią tame 

miestely padėtį, sunku pasa
kyti. Žinoma, kalti patys 
gyventojai. . 

rovei ir kultūrai; bet I antra 
vertus, jos gali nepageidau
jamai į ją atsiliepti. Stai
gios atmainos gali nustelbti 
jos moteriškumą ir išvystyti 

ir Ver- *a*tis, kaip tvirtina autorite- Amerikonai teeiaus kaltina v y r įškumų. T a i b u t ų didelis 
s pake-i t a i>, tai "moonshine," kuri ateivius svetimšalius. V i s k a s . y ^ t o l i a , nes jei nepakenčia-

Toliaus sakoma 

"Š ta i šiandie taikos laiku 
vvrai ir motervs, seneliai ir i 
jaunieji varu išmetami iš -sa
vo namų ir deportuojami, ka
dangi jie nenori but nuosa
va* šalies išdavikas. Vokie-

suomet baigiasi muštynėmis 
Iš kitur nuvvkusiam ten 

• 

svetimam žmogui baisu ir pa
sisukti. Kiekvienas svetimas 
asmuo įtariamas ir nepaken
kiamas. 

Neturi nei bažnyčios. 
Gyventojai neturi jokios 

čiai šiandie skaitosi chroniš- j bažnyčios. Neturį viešiems 
kai išalkusi tauta, kurios vai- susirinkimams salės, 
kai vilki poperinius marški- Seniau ten buvo viena kop-
l l l l l s ' lyčaitė, kurią lankė ir palai-

Tuo atsiliepimu, supranta- k(> v i e j l i ju ododžiai. Bet kuo-
ma, kreipiamasi į Ameriką!

 m c t pastarieji išvyti, tai ko-
pagelbos, nors apie pagolbą plyčaitės durys ir langai šian-
visai nieko nesakoma. d i e užkalti* lentomis. 

Pavojinga ten būti ir gy
venti namuose. Teeiaus fcur-

ant jų suverčiama. Gal ir y-
ra tame daug tiesos. Nes at
eivių ten didžiuma. 

Tomis dienomis miestelį ap
leido paskutiniai keli juodod
žiai su savo šeimynomis. Vie
nas iš jų ten užlaikė krautu
ve. Visa tai žuvo. Džiau
gias žmogus, kad nors gyvas 
apleidžia tą baisią vietą. * 

Išėjus juododžiams, kelios 
dešimtys namų stovi tušti. 
Langai išdaužyti. Tik vėjas 
švilpia po kambarius. Nie
kam tie Ti'amai nereikalingi. 
Niekas jų netaiso ir nevalo. 
Tš kitur nesikrausto žmonės. 

Kas gi eis gyventi aršiau
siai! visame pasauly miestelin. 

mas moteriškas vyras, juo 
labiau nepakenčiama vyriška 
moteris. 

Tiesa, amžiai liudyja, kad 

stengiasi 4>as ją užgesinti. Ar 
moteris apvils žmoniją? Ji, 
turi būti turtinga širdies ir 
sielos turtais, kad keltų žmo
niją. • Aišku, kad jei toji silp
na moteris buvo žmonijos pa
guoda kuomet mokslo durys 
jai buvo uždarytos, juo la
biau dabar jos uždaviniai di
dėja, kada į i savo gabumus 
gali ištobulinti, savo širdies 
turtus gali padauginti. 

Jei moteris įgydama lygų 
ar aukštesnį laipsnį moksluo
se, 'politikoje, ar pramonės 
srity negu vyras nustoja savo 
moterišku ypatybių, tas įgy-
jimas jai ir žmonijai kenkia 
i r jos nuostolis didesnis nei 
kaip. įgyjimas. Moteris, kuri 
padarė ir padaro šį pasaulį 
turtingesnių savo harmonin
gai išvystytais gabumais, ir 
kuri kelia žmoniją savo šir
dies dovanomis vra laukte 
laukiama. Jos mokslas pri
valo aukiėti ir stiprinti jos 
dvasios dovanas, nes be jai 
įgimtų ir vyrui neataiekiamų 

* 

širdies ypatybių, moteris nu
stoja savo -reikšmės. Jos nie
kas negali pavaduoti, bet tik 
tuomet, kada j i yra moteriš
ka moteris. Jei su ja ne
skiriamomis dovanomis kant
rybe, švelnumu, užuojauta, įsi 
žadėjimu, pasišventimu bus 
sujungia gili inteligencija, 
tikrai išlavintas protas, ktiris 

mirtinas šūvis nulemia kuris 
lyra vertas siekiamos lelijos. 
• Kur čia ir išpasakosi visij am-
; žių kovą už grožę. Visi ją 
. betarpiai nujaučia,* instikty-
viai supranta, nors ir nesu
geba visuomet pasakyti kame 
yra grožė. 

Savo tvarka teks juos na* 
grinėti Šiose skiltyse. 

Josephina Norkiene* 

M a r i n e l l o Beauty.?. 
<— Didžioje lietuvių kolonijo
je .BridgepOTte (3129 Soutį 

I r šiandien nuo-'Halsted St.) bevaikščiojant, 

moteris savo padėtį stengėsi 
gerinti, kantriai kentėjo. T a i p ' m o k * 8 apvertinti dalykus, tik 
kantriai, kaip vien tik mote- j tuomet j i fstoja savo pašauki-
ris gali kentėti. Dvidešimta:]1110 aukštumon, tik tuomet ji 
me amžiuje, jos gyvenimo są- p r i l yg t a vieno Amerikos po

eto žodžiams: "Kilniausias 

"ARŠIAUSIAS MIESTAS." 

"Aršiausias miestas visame; kas pavojingiau išeiti gatvėn, 
pasaulyje." ypač vakarais sutemus. 

Taip nesenai pareiškė fede-; * 'E , e, niemas mares negali 
ralis teisėjas Anderson iš In-i matyti gatvėje sutemų*." sa-

BERLYNAS, Vokietija. — 
Dabar Vokietijoj yra stoka 
rąstų, užtad naminių rakandų 
pramonė pergyvena labai sun
kius laikus. Beveik pusė 
lentų piovyklų nustojo dirbę. 

lygos žymiai pasikeitė. Vie
nok jos uždaviniai, kaipo mo
teries, pasilieka tie patys, ga
lima sakyti, kad šiandie jie 
didesni. Nuo jos reikalauja
ma ne vįen ką ji gali nuveik
ti savo protu,-'darbu ir tt., bet 
žmonija visuomet norėjo ir 
nori semti iš jos sielos gausy
bės paguodos, suraminimo, 
malonumo, įkvėpimo. Todėl 
šiandie, kuomet pasaulis grei
čiau gyvena, giliau paskendęs 
medžiaginiuose, technikos da
lykuose, jis ištroškęs, nusimi
nęs, kreipiasi prie jos. Tą 

žemės tvarinys, ištobulinta 
moteris." Ašarėlė. 

GROŽĖS SLĖPINIAI. 
Ypatinga moteries privile

gija — jos grožė. I r poetai, 
literatai ir mokslavyriai yra 
sėmę įkvėpimo savo kuri
niams. J ie apdainuoja jos 
liekną stuomenėlį, baltas ran
keles, skaistųjį veidfclį, žyd
rias akeles, geltonas kaseles. 
Jie vaidus kelia, karan šaukia 
savo konkurentą besivaržyda
mi už mergelės grožę. I r 

aukštesnį troškimų alkį, jis ' skamba ritierių ginklai ir tik 

monės tuo klausimu nevieno
dos, kuomet ieškoma grožės 
priežasties. Vieni tvirtina, 
kad tai likimo dovana, kiti, 
kad tai Dievo dovana. Nesi
gilinant į filozofų išvadas vis-
tik galime tvirtinti, kad kas 
nėra grožės savininkas nuo 
užgimimo dienos, ją gali at
rasti pasekdamas mokslo iš
radimus. , 

Kaip mokslas šviečia mūsų 
protą, į pliką sąvokų neturin
tį smegenyną įrašo aukštos 
inteligencijos alfabetą, kaip 
sistematingas auklėjimas į 
kietą i r netašyta širdį įpina 
kilnaus jausmo vainiką, ly
giai ir išorinei nesimpatin
gai musij išvaizdai (figūrai), 
mokslas gali duoti proporcin
gas linijas, jas harmoningai 
suvesti į tobulos grožės akor
dą. 

I r šit mokslo daviniais be-
sivaduodamos mes galime bū
ti graikščios, įgyti minkštą, 
švelnią odą, šilkinius plaukus, 
žvilgančias akis, gerą upą. 
Juk šiokio ar tokio apsigimi
mo moteris turi paslėptų gro
bės turtų, tik reikia juos išvy
styti, panaudoii. 

Jeigu tatnistos plaukai yra 
ploni ir taukuoti, jeigu vei
das bespalvis, spuogais nu-
barstytas, bruožais išraižytas, 
nuo amžiaus pageltonavęs, 
saule apdegęs, visa galima be 
kliaudies nudailinti. 

,0 gal tamistos veidas ap
augęs nepageidaujamais "nląuj-, 
kais, gal kokia žaizda jį ga
dina, visa galima be ekausmo 
pašalinti. 

Moteris privalo rūpintis sa
vo grože. Žinoma, grožė se
mia savo gajumo iš dvasios 
gelmių, bet jos spinduliai ne-
visuomet tinkamai prasimuša 
aikštėn, nes tos a r kitos fizi
nės klintys juos tramdo. De
ra tas kliūtis šalinti ir leisti 
grožės pįlnačiui šviesti. 

Visa eilė, veido, dantų, 
plaukų, rankų higienos klausi
mų prieš mumis kyla. 

.*. teko pakliūti į p-nios Jos, 
Norkienės Grožės įstaigą. Ap
lankius įstaigą, gauni rimto į» ^* 
spūdžio. Didelis, puikiai e-" 
lektra nušviestas butas, pato
gus su skonimi įtaisytas vieŠ--1*^** 
kambaris. Įstaiga plataus-*** 
masto; šeši departamentai, 
kurių' kiekvienas sudaro ats
kirą kambarį. Vienas v e i d o " ^ 
ir galvos higienai, sakytumei 
chirurgijos kabinetas, kitą ,wmt 

plaukų garderobai. Naujau
sios mados įtaisai, patarnavi
mas greitas ir rūpestingas už
tikrina pasisekimą įstaigos 
vedėjai ir pilnai patenkina at
silankiusius. I r kiek čia to . 
svietelio pereina per " dieną! 
Visos gražuolės yra p-nios 
Norkienės puošiamos. Geriau
sios kloties! Report, 

* BRUSSELS, Belgija. — 
Kasyklų darbininkai gavo al
gos pakėlimlą 8 nuošimčiais. 
Kai kitos pramonės sritys, y-
pač metalurgijos, pradėjo 
smarkiau dirbti po pokarinio 
nuslugimo, tai . tūkstančiai ka- . 
sykių darbininkų apleido ka-
'syklas ir ėjo prie kitų darbų. 
Kasyklų savininkai tą' maty-

f darni ir pakėlė darbininkams 
algas, kad sulaikius juos pas 
save. 

LEIPZIG, Vokietija. — Su
virs trisdešimts miestų Vo* 
kietijoj darbininkai turi taip 

| vadinamus liaudies namus. 
Jų užžiurėjimo komitetų ats
tovai padarė suvažiavimą 
gimodžio 7 ir 8 drenomis su
organizavimui amatninkų uni
jų ir liaudies namų suvieniji* 
mo. 

WELLINGTON, New Zea-
land. — Gruodžio 7 d. įvyko 
rinkimai į Naujos Zelandijos 
parlamentą. Darbo Parti ja 
laimėjo 17 atstovų, visos ki
tos .partijos gavo 63 atstovus. 

TOKYO, JaponijaT —Iš su-
rinktų skaitlinių pastebiama, 
kad į vieną mėnesį, vidutinis 
algų pakėlimas Japonijos da
rbininkams buvo 5 nuošimčiai^ ^ 

Visų šalių žmonės — i 

bukite žmonėmis! 

KAPITALISTŲ VOTIS 

(Tęsinys). 

4. KALBA DE KASTRO— EUROPA 
STOVI ANT VULKANO. 

Francija ir karas. 
A.š franenzas, o Francija karų laimėjo. 

I r vis-gi. kaip matote aš važiuoju sve-
timon, nežinomon šalin, kad ten laimę 
rasti, kurios savo šaly rast] negaliu. 

Mes i'rancuzai iki pasaulinio karo, 
nemažiaus kaip jųs, vokiečiai, buvome 
auklėjami militartzmo. ir šovinizmo dva
sioje, manydami, kad franeuzų tauta yra 
vyresnė už visas kitas, kad jai yra skir
ta vadovauti žmonijai. Bet, tik su tuo 
skirtumu, kad pas mus, f^aneuzus, toji 
militarizmo ir šovinizmo dvasia buvo 
pridengta skaisčių idealų skraisto. Mos 
vainikavome karo žiaurumus tautų iš-
liuosavimo idėja, mes sakėme sau esų 
mažųjų tautų išvaduotojais, nors ištiesų 
tai buvo tik žodžių žaislas, savęs ir ki
rų apgaudinėjimas. 

Kas karą laimėjo. 

Pasaulinė karo audra, tai buvo 
kaip ir nunuokęs obuolys — ji buvo lau
kiama. 

Eidami į karų, mes kiekvienas ir vi
si drauge aiškiai sau sakjėme, kad eina-
me kariauti už žmonijos laisvę, už pa
vergtųjų tautų išliuosavimų, prieš vokie
čių gegemonijų. 

Tai buvo tie obalsiai, kurie oficia
liai valdančiųjų sluogsnm buvo skelbia
mi, kad žmonių protus aptemdžius ir 
pašiepus gražių obalsių (kevalan karo 
tikslus. • 

Francija yra viena iš tų šalių, ku
rių gyventojai karo metu yra daugiau
sia nukentėję. Ja i netik reikėjo siųs
ti karan sveikiausius savo sunūs, kaa 
jie kovos lauke maudytųsi kraujuose, 
bet ir tas žvėriškas kovos, kraujo ir gai
srų pašvaistes rengti savo šaly- Dėka 
šimtams tūkstančių išžudytų žmonių, 
kraujo ir ašarų upeliams, franeuzų tau
ta drauge su sa.juugininkais kara> laimė
jo, bet savo laimę, ramybę tikrai pralai-
nn\jo. 

t Je i galima sakytį kad kas nors 
Francijoje karų laimėjo, tai tik fabri
kantai, pirkliai ir spekuliantai. , Jie tei

singai nemažai kraujuoto aukso surinko 
ir nutuko žmonių ašaromis. Bet šitas 
gyventojų sluogsnys — fabrikantai ir 
spekuliantai lygiai tokį pat karo laimė
jimą gavo ir Vokietijoje, ir kiekvienoje 
kitoje šaly. 

. Tautos pagrindams, ūkininkai, dar
bininkai, inteligentai, visi tie, kurie savo 
darbu gyvena, šiandien po il,gų ir baisių 
karo metų, kurkas praščiaus gyvena nei 
I)ries karų. Nedarbas, brangenybė, vis
ko trukumas, dvasios ir kūno nuovargis, 
sudaro vargingas gyvenimo sųlygas. 

Jeigu taip yra Francijoje, kuri ka
rą laimėjo, tai nesulyginamai yra blo-
giaus tose šalyse, kurios karų pralaimė
jo. 

Francijoje karo dievaitis garbinamas. 
Tuo tarpų, kaip vokiečių tauta, ka

rą pralaimėjo, jau bent dalinai yra su
pratusi savo dvasinį bankruta> ir dabar 

serga tik militarizmo pagiriomis, Fran
cija atVirkščiai, militarizmo dievaitį lau
rų vainiku apvainikavo ir jam nepaliau
ja smilkinusi. 

Karo metu Francija nuvargusi iki 
paskutinos išaSkvojusi visas jėgas, kad 
karų laimėjus ir šiandien, po keturių 
" t a i k o s " metų, nemažai jėgų deda, kadi barizmų, bet-grųžins išlikusiems "Euro- ' 

pergalėtojos suole išsilaikius. 
Francija jaučia, kad gali ateiti lai

kas, kada vokiečiai sustiprėję norjės są
skaitas suvesti, o kad jie šito norės abe
jonės nėra. Todėl skrupulingai daboja 
tų parblokštų gydrų, nei minutės perim
dama '— vieni su kardais grūmoja, kiti 
turtų grobė ir rengė tokius medžiaginius 
Vokietijai siųstus, iš kurių jį amžinai ne
galės išsiliuosupti. 

(O franeuzų tautos pagrindas, visi 
darbo žmonės, tik vargų temato pada
bintų tariamos garblės kraujuotu vaini-
ku... Kas iš tos garbės, kad ji gamina 
dvasios ir kūno kankynę, kad nėra nei 
kūnui, nei sielai ramumo! 

Audra jaučiama. 
• Kaip kitur, taip lygiai i r Francijoj, 

jaučiama, kad ruošiami nauji įvykiai. 
Jaučiama audra, naujas karas, kuriame 
stos viena prieš kitų ne valstybės, bet 
jąu vienos ir tos pačios valstybės žriio-
nės. Karė, kurioje frontas, bus^ visas 
Europos plotas, kuri išžudys ne šimtus 
tūkstančių, bet milionus žmonių, sunai
kins ne pavienius miestus 4r kaimus, bet 
miškus, visą Europos civilizaciją. Ka
ras kurs netik pagimdys negirdėtų bar-

pos tautų, žmonėms'prieškarinio gyveni
mo laikus.... 

Šiandien Francijoj nei patvarumo, 
nei ramumo nėra, visi laukia, nors daž
nai nedrįsta apie tai kalbteti, naujos au
dros... Nes tie pagrindai, kuriais iki 
šiol buvo tvarkomi visuomeniniai i r val
stybiniai santykiai, baigė puti, o nau
jų dar neparuošta. 

Nežinau Europoj vietos, kame šian
dien jaustųsi ramumas. Europa nors 
užbaigusi vienų žiaurų karų, stovi lig 
ant vulkano, kuris kas valanda gali išsi
veržti ir užlieti savo lavina toliausius 
Europos kraštus. 

Šitokia padėtis Europoj visur i r 
visų jaučiama. Visų Europos valstybių 
vyrai — vadovai nervingai didina poli
cijos skaičių, aštrina policinę priežiūrą, 
įveda stropią pasų sistemą, varžo laisr 
vę žodžio, susirinkimų, spaudos, didina 

i kalėjimus ir kalėjimų kančias. Kartu
vės vis dažniaus girgžda.... 

Tveriamos įvairios tarptautinės or
ganizacijos, Tautų Lyga, visoki interna
cionalai, apdengiama jų išpurę veidai,' 
skaisčių idėjų skraistėmis. 

Bet nežiūrint į visas bausmes, drau
dimus ir grasinimus, daugiaus kaip vi
suomet slaptai veikiama i r rengiama 
nauji įvykiai. (Tąsa seka)* 

i 
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BLAIVYBES DIRVA. 
LATVIŲ-ESTŲ BLAIVINI N- I taraisiais laikais, prolribieijos 

KAI — AMERIKOS klausimas buvo jau kaipir nu-
SVEČ1AI. stelbęs kovą su narkotikais. 

Tik štai nesenai Kaliforoi-
Pereįtų metų lapkričio pa

baigoje Toronto mieste, Ka
nadoje, buvo pasaulinis blai
vininkų Kongresas, kuriame 
dalyvavo 1,111 atstovų nuo 65 
tautų. Pabaltijoh kraštus ja
me atstovavo adv. Gustavas 
Kempei iš Rygos, Latvių 
blaivybės pirmininkas, ir p. 

Viliem'as Ernits, estų blaivy
bės pirmininkas, estų par la - / ^ ™ .... . . 

r . . f "o sio atsitikimo kova 
mento narvs ir privat-docen tas Tartų Universiteto. Lie
tuvos blaivininkai jiems 
pavedę atstovauti ir Lietuvos 
Naivybę. Savo uždavinį jie 
atliko labai garbingai, suteikė 
Žinių Kongresui apie blaivi
ninkų veikimų Latvijoje, Es-
tonijoje ir Lietuvoje. IŠ A-
ūnerikos blaivininkų organiza
cijos jie gavo gražių dovanų 
visoms trims ' Pabalti jos ša
lims: po 20,000 didelišspaus
dintų blaivybės dijagramų -
toblyčių su paveikslais ir 
skaitlinėmis, daugiausiai po-

joje mirė jaunas krutamu jų 
paveikslų aktorius. Tas ak
torius buvo didžiai popularis. 
Keletą metų jis vartojo nar
kotikus. Tie pažeidė jo svei
kata. Tad jis nusprendė at
prasti nuo tų nuodų. Uznuo-
dintą kūno sistema nelengva 
atgaivinti. Atsiprazdamas 
jis susirgo ir mirė 

su 

ti, be iaika žengia į l»pns. 
Tai begalo suaki t o r a s«a ių 

nuodų piridyba. Teeians be 
jokios atvangos ji tori bot ve
dama. Ištvermingai kovo
jant bus laimėta. % 

BOSTON, MASS. 

buk su apgavimu). Paskiau Rusija iš trijų asmenų, kad 
huvažiavo j Marvos <Jyara, %pžiuitetų ar butas tinka, 
kur taip»t kelete j»m6u iž- _ BkirfUm ^^^ ^ j ^ 
pralė. 

• ^ • ^ • ^ ~ *^^^*^^^^^f ' ^ M H B P w^"* 

Jis buvo labai įvairus ir 
pamokinantis. Degtinės dary
tojai, žydari, girtuokliai, žydų 
dainos ir įvairus juokingi mo
nologai iki soties prijuokino 
publiką. Smuikos griežimai 
ir jai pritariančios dainelės 
švehiijuo ir kėlė pj-įe grožės 

• » a u s B l u s - ET:* 
Gerk. klebonas kun, K. Ur-narkotikais atnaujinta visoj 

XUL"' šaly su didžiausiu smarkumu, bonavi&us turini!|go,j| įuįkdr 
UVO Kovos atgarsiai atsiliepė net 'boję išdėstė blaivybės touopel-

pačiame kongrese. fnus Bažnyčiai ir žmonijai ir 
Aną dieną kongrese atsto-1 ™gijio UUivininku vajų rem 

Tą patį vakarą, ty. sausio 
10 d., š. m. buvo padarytas 
visuotinas Marviankos kaimo 
gyventojų sus*rrinkrmas, kad 
nepatikti n £ vienos smuklės 
kaimelyje. " »' 

Bexoliu»ijon buvo įnertas 
toks patarimas: jeigu žydai 
būtinai nori smuklės, tai te
gul sau stėįgia, bert tik savo 
sinagogoje. Ta labai suski 
žydams užduotis buvo įrašyta 
rezoliocijon, kuri bus įteikta 
Garliavos vals. savivaidybaJ. 

Sagiriaakimas notarė vienu 
neleisti nei vienos smn-

tklaryti Marviai*k«e 

liudymą vienam lietuviui, kad 

vas Parker kalindamas parei-, •«* WIAI& ir aukomis. Blaivi-
škė: .< J mukai nutarė iš Šv. Kazimie-

jis turi pirmenybę gauti leidi
mą laikyti degtinės sandėlį. 

— 1922 metais miestelyje 
buvo 13 traktierių, iš kurių 2 
lietuvių ir Ui žydų. 

% — Gruodžio 31 d. iškilmin
gai atidaryta blaivybės arba
tinė. 

IŠ DARBO LAUKO, 
• » - f i 

AUSTJtALIJA. — Per pa
skutinius rinkinius į Australi-
jos parlamentą Darbo Parti
ja gavo 34 atstovus. Pir
miau ji turėjo tik 24 atstovus, 

buvo priimtas; Dabar ji bus stipriausia par-

MAŽAJAI UETUVAI. 

<&ei«ų vpiojimu, bei sau-
H1 ,w' 

s <wv*s4. 

tija parlamente. 

ATLANTA, tfa. -^ Gatve-
karių darbininkai gavo 10 

MMl^įJl\. -Valsčiaus tary- nuošimčių algos pakeliam 
ba savo posėdyje gruodžio naujoj sutarty, kurią p/darė 
mėnesy pakartojo savo spalių 
mėnesio nutarimą, kur buvo 

-Gangreit opiumas išpro-1'*> draugijos Kaune parsiga 
dukuotas, visuomet jąm atsi- ****[ apie blaivybę literatū
ras pirklių ir vartotojų. Bei- ' r o s i r » Patinti. C k kaipir _ ^ ^ 
to, vienatinė priemonė sulai- ' k i t o g i * * * * * * * viešpatija j ̂ ^ ^ ^ ^ vlms irak_ 
kyti tą marą, tai atakuoti jį g a l ė j u s i , jai susilpramti rei- ^ . ^ ^ ^ n t ^ t a į ^ 
pačioje jo versmėje." I * * ***8 darbo ir enefggps. ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r 

Kongreso atstovas Parker. ^ ™ ", šis yvisa dieną tori būti užda-
, , i- •• T • kai sukrato bendromis spėko-» . v , ,. . . _„ 
tad pagamino rezoliuciją. Je i , r rvtas šventadieniais .ir turgų 

mk stoU kovon s« d i d ž i a i , j < f c n w n i K ^ ^ v M i a m 
priešu - sirtMUyato. Tą]^^ p a k a r t o d a a w ^ ^ 
p*»ą di«u* įsiražė a«ž«»i- „. ^ B W t a r i l B ! } i i 5 r i n k o k o . 
siats, Hv. Kazimiero draugi
jos Kauue, nariais; 

Andrius Zaleckas $50 IHULU 
su visais uuoiiai^iais, Vincas 
Kalimus $S5 ir keletas meti

su vietos kompanija. 

puliariai mokslinio turinio, Jį b u^ primita ir vykinama, 
taikomų mokykloms — prieš t a i hus galima šis-tas naudin-
alkoliolinio turinio. Visi pa- S a atsiekti kovoje su narko-
rašai bus padaryti Pabaltijos t}kais. 
šalių kalbomis. Dovanos ne-j Tąja rezoliucyu kongresas 
trukus bu.? pdrenjaftos ir i5-fauii reikalauti prezidento, 
siųstos *į Pabąlti.ją. j idant jis susižinotų .su šėšio-
, P-nai Kempei ir Ernits «W valstybėmis, kuiiose dau- , ^ 
lankėsi Lietuvos atstovybėje giaiteia gaminama visokios mų' 
WaShingtone. Jie, taip sa-'rųšies narkotikų, ir pasidar-,. T ^ t i k r i katalikifito »P««-

do«; mylėtojai ir jos nėmėjai* 

Kantata. 
Į 

Viešpaties pranašas tarė: 
— Kelkitfės, kaulai sudžiuvej 
Dievas stebuklą padare, ~-
I\iia įš grabo... lietusiai... 

Broliaį ko žiuritefl 
Pajėgų turite, 

Laisvės gadynė atėjo I 
Kelkitės, stokite, 
Veikit, kovokite 

Už lietuvystės idėįą! 

n. 
Svetimai dvasiai vergavę, 
Klaipfeda, Vyžiai, Šilutė, 
Brangią nun laisve at^avię, 
Kelkite kraštą sukrutę... 

Broliai, ko žiūrite!! 
• Pančių jiebturite, 

Terūko jų gi'andys šiandiena... 
Dirbę nėliaukite, 
Verskite, griaukite 

Seną mus skiriančią sieną!... 

m. 
Mažvydo^ Vilento sutins, 
Branginam garbę įaes įusų, 
Jųs Duoneiaicius, įVydtmus, 
Jie juk poetai ir mūsų... 

Broliai, ko žiūrite ?1 
Dainių tiek turite, 

Jostof p u s i » jftrfajpp^ 
Bendros mus' firio» i r jpiero^ 

i Benijft švėnom šef*|»a... 
Broliai, ko žswOTf i—. 
Vien^ teturite 

Lfitęttflrc, bi'augi^ i»Ty*C*— 
Lybiai "Mažojoje 
Lygiai Didžiojoje 

Mųs' ją tegina krūtinė 

Kaunas, JL JfįkUas. 
JL4. L 23 (L. "b**]. 

^T. LOUIS, Mo. — vi įlįs
tai muriniiijcaj pakėlė sau ai-
gas iki $1^50 į vaiandą. Pir/ 
miau gaudavo $1.25 į valau- hietmą visą ^ ^ ^ 
dą. Tą naujai nustatytą mo- į Jujų d a u i a v i m a s > 

kestį pradės gauti- kovo 1 die-, j ų pranašavimas, » 
ną. *"̂w»lų vienybę mums ruošia. 

Ikimm pilietybė 
tuvwmg yra ne 

'jsavo vardo atgavimas, f*vo 
tajeių atkpvojiifRitf, **W itįs-
vės &ik*'ww6, ym te *tf? 
gartin^įy j***m tšmmmr 
nm ir jg pddynv pmrft* 
mm. Liete*** ^Ęfįįki im 
\*ęfam burine hif£# m 

am c&s&įio tautomis; yra 
tai galutina* <M î*ty*Mtf 

, verbos bekmų k e^evko gy 
vmrm pradžia. Musy tauto 
tik tada ga]^ buto Wmin|a, 
kada vm jos piliecįir ^ r i s , 
kaip garbinga yra \teUmw 
buti Lietuvos . i . v 

» ' ' 
'Lėtttaturof «eori|a'» vado-

v ^ s atigstesnioaioms mokyk-
k>ms. fiarašė K. Bisaaskas. 
K a m a n e . 

2SU &ft Oakky A ve. 
Ohdcafifo, M. 
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Km. P. Kaščiukas. 

pastovas antrašas: 
[50 IT. (jik g*., Ko. Boston, 
Mass., 

—m 

kant, yra gyvu pavyzdžiu ben- 'moti, idant ją gaminimas bu-
crro trijų tautu veikimo. P-as tų apribotą*. Narkotiku tu-
Ermts Pasaulinės Blaivinai- retų but gaminama tik tokia _. x 

. • i i i - , i r r Mano puKtovus antrašas: 
ku Hąjangos tapo paskiras tapybe, kiek redcaluiga medi-.,. 
generaliu atstovu Lietuvai, kaliams ir mokslo reįkalams 
Latvijai ir Estijai. Jo prie-j Angliška spauda stovi už tą 
dernlė tnis lankyties dažnai su rezoliuciją. Ją remia vi.si. 
blaivybės paskaitomis visose Kataliku vyskupai karštai at-
tjijosc šalyse. Jisai jau md- sHiejiia, idant vyriausylii nar-
ka 1^ kallnj. Žada netrukus kotlku klausimu imtų veikti, 
išmokti gerai ir lietuvių kai- Nes šioj šaly narkotiku, varto-
hą. P-as Kempei jau moka j imas kur-kas labiaus išsiplė-
lietuvių kalbą ir yra Latvių-; tojVs, negu "mooneliine" var-
I^etuvią Draugijos. Kygoj«^ tojimas. Pastaruosius nuo-
pirniininku. dus maukia daugiausia varg-

Brangijs svečiai vyksta ne- šų nunios. Narkotikais nuo-
trukus į Naująją An-rliją, kurt dijasį turtingieji ir vidurinis 
gal gaus progos arčiau susi-! Amoniu luomas. 

Narkotikais pirkiyba, anot 
anglišką laikraščiu, eia pla-

LIB].[eiai visur paslapčia vedama. 
Kas metai išleidžiami, bilionai 
doleriu. 

pažinti su Lietuvių Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimo 
veikėjais. 

KOVA ŠŪ NARKOTIKAIS. 
^Suv. Valstybėse ne vien vy

kinama prohibieija, bet veda
ma kava su narkotikais. Pas-

LIETHYa JE. 
PUIKUS PAVYZDYS. 

MAJRVIANKA, <Jariiav. v. 
Praeitais metais, čia buvo 3 
smuklės. Dabar-gi Garliavos 
valsčiaus savivaldybė nutarė 
jas visai uždaryti. Žydai 
prašė savivaldyuės, kad nors 
v ten JĮ smuklę palikti. Po to, 
žydai fcako, buk jiems savival
dybė patarus rinkti parašus, 
jeigu didesnė pusė reikalaus, 

G 
Debesylą 

rinorius 

tai galima bus palikti viena 
Tuomi naudojasi] smuklė. Todėl žydai ir pra-

besažiniar pirkliai. I r užj 'ėjo landžioti po butus pra-
tuos bilionus Suv. /Valstybių šydanri, kad rasytųsi. Taip-
nacija nuodijasi, ima išsigimę "ai ir pasirašė keletas (sakoj pintas penktame puslapy. 

m • • . iili< "Ifiim ii ui Į i zr—+ 
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L. Vyčių 48 kp. clioras. Vidury sėdi jo vedėjas, muzikas A. Aleksas. Aprašymas *Kat. Federacijos vakaro patai-

• • • •L'-i-er 

Kažin ar kiekvienas grinorius perei
na per tokia; šerengą kaip kad man teko 
pereiti, užtai vienbalsiai nutariau apie tai 
parašyti. 

Atvykus šion palaiminton Columbi-
jas šalin, pirmiausiai įsmigo man į akį 
merginos. Tokios graiksčios, tokios lip-' 
Snioy, veideliai raudoni, kasytės ilg«w 
geltonos. 

Pastebėjęs tai, išmetinėjau Lietuvos 
p<^etams už išsireiškimus, kad "lietuvai-1 

tė — gražiausm ]>asauly mergaitė....'' ir 
kitus tam panašius. Jaučiasi apvil
tas? Bet kaip patyriau, kad kaselių gel
tonumas, tai dažų garbė, veidelių raudo-
donumas — miltelių dėžė, ir kad tas rau
donumas — gražumas nusimazgoja kas 
mielas vakarėlis; tai tikrai norėčiau at-

-sipra>>tį visų gerbiamu) poetų tvirtinan
čiu, kad "Jietuvaitės- gražiausios x>asau-

lio mergaitės.'' 
\ieną sekmadienį ^rįįtant man iš 

bažnytiėiės, aukštas, pjataus veido j-oodr 
plaukis įbruko man į rankas spausdin
ta raštelį, kuris skalbėjo: ^Bbebuklail^ 
Stebuklai! Visus kviečiame sį var*wi 
susirinkti į * Gudo '^svetainę. 6į va
karą, laike vienos minutos kurptais iš če-1 

liato pasiųs čeveryką.,, 

Tas pasigarsinimas njaw« taip užiu-
teresavo, kad būtinai nusprendžiau tųjį 
stebuklą pamatyti. Neatsižvelgiant į sa
vo grįnoriškai — kiaurą kišene, šiaip, 
taip ^asiklausinėdamas nneenu į noinrėtą 
svetainę, užsimoku pusę dolerio ir gau
nu bene pirmiausią suolą. Laike atėjau. 
Scena papuošta. Stalelis užtiestas su 
balta staltiese, ant stalelio Čebatjfts, šafe 
čebato*murmulinis galąstuvas (budė) ir 
peilis. i 

Bet kur buvęs, nebuvęs vėl tas juod
plaukis su pluoštu laikraščių jMisirodo' 
svetainėj. -Ot, manau sau, tai čia bus 

proga išpildyti tėvelio paliepimas. Nes 
jis man prieš iš Lietuvos išvažiuojant 

sa}:ė: *•*Vaikeli; kad nuvyksi į Ameriką, 
neparoįrSfc, Bįevo, lankyk sV. bafoyeią, 
neišt?vifk, .f&aityk geras knygas, laikraš'-
čins ir perskaitęs Lietuvon juos pa-s 
s4^sk.'', Qt, ^ta •maniau' trus gera proga 
viską -atJifcti. Kaip tik ties manim juod-: 

plaukį «fcėįo tuojaus paprašiau, kad ir 
man užrašytu gerą laikraštį. "-O sure! 
ot štai geriausia gazieta Amerikoj, tai 
"Keleivis,^ Na ir užrašė man /'Kėlei-, 

Tėvelio įsakymą išpildžiau, patsv 
ska^eįa« ir lietfvv-on siunčiau. Bet ka-
-žin kpiM ias steiitymas nekiteresavo ma
nės. Paklausus draugų, ar nė«ra kito A-
aa<erikoj' ^gj^e^nio laikraščio, atsakydavo,, 
buk Amerikoj ląikraščaai visi vienoki. 
(Matyt ir jie vargšai apie laikraščius 

v v* 

• } —— 
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raščius. Pataria skaityti <%Praų^ą,,,J peiliuku apie čeįato |^lvą apipiovė ji* 
" < Parniiiinką,'' " Garsą," - V Oiedrą,y':] numetęs « j f c v&*^+ ^ebet^e w**« Vm-
f<<Vytį,J ir kitus katalikiškus ir dorai 
tvarkančius, laikraščius. Tą patį sotona 
dienį kaip ir išnetyčią teko .susipažinti, 
su vienu prakihiios dvasios "Criedrinin-
lku/' moksleiviu, kurs išpasakojo visą ir <^spe^įdiftta^,, k»rf)ius. $£mptoo fJ^r 
Amerikos laikraščių istoriją. Na ir už-" 
rašė man dienraštį "Drauge" ir moks
leivių mėnesinį laikraštį "Giedrą," o su 
'*Keleiviu" nuo to laiko per visą metą 
tai šeimininkė tik ugnelę užkurdavo. 
Šiuos prakilnius, laikraščius skaitau irt 
Liettbvon siUneiu, kuriais ne vien 4ik na-* 
mdškiai Lietuvoje džiaugiasi, bet ir kai-? 
mynai. 

Na, bet jau turbūt per toli nuėjome c 
nuo čebato. Atėjus paskirtam laikui 

mažai tenusimaiiB). Bet štai, diena po f žmonių svetainėj buvo kaip prigrūsta^ 
dienos sulaukiu laiškutį nuo tėvelio, kurs l prisiminė poeto žodžiai: "Kaip Vysku-
sako: "Vaikeli jeigu visi yra toki laik- pu'i atvykus iš Varnių. , , Pagaliaus prie; 
raščiai Amerikoj kaip "Keleivis,' ' tai stalelio pasirodė kurpius. " jV âli galąst' 

geriau, jų neskaityk." Sekmadienį iš- peiliuką. Atėjus laikui pakėlė tąjį če-
girstu ir iš klebono, kuris draudžia skai-/•' batą ir sako: "Visi matote čebatą?" 

sia, "Ną ^ ^e^*eryį^5l,, JMteakome 
taip, čeverykas.'' t-

Galvą l^j^e^jac #rt̂ ne ^čiu mums 

ryti ^Keleivį" ir kitus bedieviškus kik-' Nugi čebatas, «akome. Su iues aitriu 

užpakalini** 4urjs, .o |«Wika spiaudf^ar 
ma^ionfflno^ 

. &a, t«l ičia t»f*ut jttaer&afulftcae 
biznis? n3»mau Jjau. ?«a iaią "kartą 
manęs taip pigim -neprtfaiis. 1 t̂»j»ąe»i 
džiau, "dau^iaus tokiems pakvietimams 
neiikėtL 

liet kur tau. liitą .^teaia^to^ :ęv 
na»t iž Mžu^ips vėl p l^ iu^a . nm ^ M 

liągarsinižnas. " ^ G e r i » o * J L ? 3 e ^ 
:8į vakarą visus kviečiame suakąUcti į 
"'PlimtmV' svetainę, ''tenii kalbės -gar
siausias Biblijos "žinovas" :Modkus. 
Kalbė$ temoje " ^ ė r a Dievo: 

( T ą s a s e į i ) . 
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Lietuviai Daktarai 
.*»«_•. 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nariai. 

Te» BlTd. 704* 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712 8 0 . ASHLAND AVĖJUJE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki t rak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

5 -

ŠAULIŲ PRAKALBOS, KNY 
GYNO ATIDENGIMAS. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo oftsa po noaa, 

t ! 4 1 — 41 So. Halsted Street 
Kaujame JadLaos Res i . 2 lubą. 
Pri ima Ligoni** a n o 9-12 A. M. 

• - * P . M 
Ttet. Bouievard I t t t 
Rezidencijas Tel. Falrfaz M 7 4 

t -i Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street i 

CHICAGO, ELLCfOU 
Telefoną* Tardą .%4)SS 

b a l a n d o s - » !ki l l H *Y* 
o platų i iki 8 rak. ftWMak 

ofisas oJdarytaa 

Springfreld, UI. — Vasario 
J. d. Springfieldo lietuviu Fe-
4cracijos skyriui surengė šau
nų vakarą. 8 vai. vakare apy
pilne svetainė žmonių, jų tar
pe du svečiai: p. A. Žemaitis 
Šaulių Sąjungos atstovas ir 
" D r a u g o " redaktorius kun. 
ur. Ig. Oesaitis. luVos himną ir prasideda pro-

Stisirinkima atidaro vietos 
veikėjas ir kompozitorius A. 
Aleksis paaiškindamas vakaro 

torių Springfieldo korespon- TEATRAS IR DAINOS. 
dentų vardu sveikina ir įtei-
Ida dovana pde Ona Gūdaus-f Cleveland, Ohio. — Sausio 
kaitė. Tiek nuoširdumo, lietu-jj 28 d. Lietuvių svet. buvo va-
viško svetingumo, gracijos, 
kad tik jautri menininko ran
k a gali visa taip gražiai sut
varkyti. 

Dar skambina pianu klasine 
Jlaydn'o sonatą p-lė O. Mos-
(aikaitė, choras dainuoja Lie-

liet. kolonijos su našlaičiu prio 
glaudos reikalais. Patartina 
visiems lietuviams pasiklausy
ti šių taip svarbių prakalba. 

Korespondente. 

PRAŠYMAS i s Mteftnros. 

— - = _ 
i „ 

Tel . Bouievard 2199 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbltago, D\. 

i" 

DR.A.L.YUŠKA į 
1900 So. Halsted Str 

DU 
Tel. CaoaJ 8118 •t 

* Ofiso ral . : 10 ryto iki 12 po pTet. J 
5 Iki 7 ral vakaro. 

į Rea. ral . : 8 iki 4 po piety 
4193 Archer A ve. 

* Tel. Lafayette 0038 
Ma a » ^ 3 airiryyyra-irs 5s>¥>gyy 
4rTT-

Tel . Ganai 267. Vak. Canal 3118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*31 gouth AaTsfrJ Street 

Valandos: 14 iki 18 ryta: 1 iki < 
po platų: < Ik' t vakare 

m * > • • i . i 

LIBTUVIAI A B V O I ^ , 

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

•» *m* 
Ofisas DkimtestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarts 530 

Telefonas: Central 6390 
rakarais 3223 S. Halsted St 

Telefonas: Tards 4681 

—-~»*3I 

A, E. STASULANI 1 
A D V O K A T A S 

Abstraktai e.vaminuojauiJ. pinigai 
a u t real estate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
1 

i 

K A M B A R Y S 1104 
Chamber of Comiaerce Bldy. 

138 W. Washlngton Street "• 
T&lef. Frankl in 1176—4046 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Tclel . Bouievard 6737 

tiksĮa, supažindina publiką su 
svečiais ir kviečia P. Stirbį — 
Federacijos skyriaus pirminin
ką vusti susirinkimą. P. Stir

t i bis prabyla į publiką jteikdu-
las Šaulių atstovui dovanėlę 

\ $10) nuo Feder. skyriaus. 
Uidenga atsidaro ir skait

lingas gražaus jaunimo choras 
A. Aleksio vedamas sutartinai 
dainuoja jo paties koni]H>zici-
ja "Ginkim šalį Lietuvos", Įs
pūdinga -daina sukelia paslėp
tus lietuvio sieloje tautinius 
jausmas. įkaitinti jausmai su
buria visus į ankšta brolybes 

*• a a 

ratą ir pasirįžima ginti tėvy
nę nuo priešų kurie šiandie 
apnik* ją pulti. Choras ir kvin
tetas dainuoja* M. Petrausko 
"Neverkit pas kapa". Daina 
labai pritaikinta momfntui. 
Čia prisimena mums tėvvnos 
ksrftygiy kapai. Rodos'matai 
kaip tie tautos didvyriai ke
lias iš kapą ir veda tautą į 
galutinus laisvas laimėjimus, 
^ a š a r ų ^ raudu jie jaukiu, 
b< t patvaraus darbo, {msi 

^ventimo šaukiasi, kad jų au
ka ant tėvynėj aukuro nenu
eitu niekais. Choro vedėjas h* 
choristai viena mintimi gyve
na, filiai jausmingas, drama
tiškas EI. Krazaitės solo, tai 
kvart ' tas, tai vėl visa** cho
ras ižgauiia visas sieloj * / -
gas. Neperdėsiu pasakęs1, kad 
taip mikliai ir muzikaliai iš
lavinto clioro senai neteko gir
dėti. Jeigu reikia prijMižinti 
choristams nuopelnus, tai pir
miausiai reikia nusilenkti 
komp->z. ir pianistui, o taipat 
u Įžymiam chorvedžiai A. A!e-

tvL Raudo lpb 4756 

A. A. S L A I I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidiraaiestyje 
ASSCKTATION BLDO. 

16 South La Safle Street 
R o o m 1303 

[Valandos 9 ryto iki 5 "po pletuj 
N a m ų Tel. Hyde Park 339S 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
B i e a . : R. ftll-137 N. Dearbcmi 
s t r e i t TeL Dearborn t ė t i 
Vakarais : 10736 S. W a b a s h Are . 
Rose land Tel PttUman 6317 

< « • > * • • • • • • • • • • • — M 
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Žmogus ir Gyvuolys. šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
nuomonės, įvairią mokslininku 
apie žmogaus kilme ir žruonių 
stovį. 

Ta knygą persKaitęs ir ap-
fiv*u*st^s atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilme. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Knyga turi apie 70 puslapių 
J ą parašė kun. prof. Pr . Bu-
cys. 

Kaina tik 30c. 
Dranga*, 2334 S Oakley Ava. 

CHICAGO. LLL. 

Ifuoširdąs sveikinimai. 

Svečiai ir nelaukė tokio siur-
prize kurs juos ištiko spring-
Piehiic><vią tarpe. Nepastebimai 
cliojjstu priekin išeina jauna-
meeiu Vyčių atstovė Ad. Sta-
ni>knaitė. Jį sveikina Šauliu 
atstovą ir įteikia nuo savo ben 
draminčią Sauliams $10. Eina 
sveikinimai ir vis šauliams 
dovanos nuo Vyčių organizaci
jos — p-lė Afar. Stirbaitė, nuo 
Moterį] Sąjungos — p-lė Julė 
Gedminaitė. " D r a u g o " redak-

zainė vakaro dalis. 

Prakalbos. 
ŠaUlią a t s tovas , kaip pap

rastai, gyvai, vaizdžiai irN į-
domiaį kalba apie šaulius, jų 
uždavinius, veikiamus darbus, 
aiškina apie Lietuvos valdžia, 
kreipia domės į kritingą Lie
tuvos dabartinę pad>tį. Iš j o 
kall>os man ypatingai patiko 
įtikinančiai išvystVta mirttit* 
kuri sakyte salvė: gerbk lietu
vi tų savo tautą, mylėk jo.̂  
gražią kalbą, įsitikėk į savo 
vertybę, ramiaį ir plačiai į-
vertink nepriklausomos Lietu
vos trukumus, o tuomet dvv 
labiaus mylėsi Lietuvą. 

Po prakalbos renkamos a*fc 
kos Haulių Sąjungai. Čia gerb. 
kun. kleb. Ig. Kerševičius jau
triai kalba apie savo tautos 
meilę ir pritardamas A. Alek
siui kurs aukoja $50, tiek pat 
aukoja. Aukų surinkta $451'. 

Knygyno atidengimas. 
Uždangai pakilus scenoje 

stovi, graži naujutėlė knygų 
indauja. A; Aleksis kviečia 
tam. *fg* fteŠĖtĮ?* kuriHca!b:i 
a pi • kalalikElv^ spaudą, aiški
na tos spaūdos** žymes, reikalą 
remtį savąją spaudą, ir baigia 
naujai steigiamu knygynu, 
kurs bus šios kolouijos švieti
mo židynu įagindamas gau
siai semti mokslo turtų, Nor5 
vMvbas laikas, klaiusytojai ne
juda i š l i e t ų ligi visa vakaro 
programa neužsibaigia. 

A. Aleksis ragina tuos kur 

ric dar neturi dienraščio 
4 * Draugas' ' užsipivnumeruoti. 
Prie skaitlingų šioje kolonijo
je ** Drauge)" skaitytojų įsi
rašo: J . Mai(viulionis, Rupš-
laukis. 4, Sugentaitė. Ben. La
imi is. V. Hvaklinienė, J . i)eu-
paras, J . (ie^lminaitė. 

Visi patenkinti, pakilaus u 
po skirstosi 11:30 vai. vak.vre. 

Korest>. 

karas, knrį surengė šv. Jur
gio Dr-ja. 

Žmonių atsilankė mažas skai 
ėius. 

Pirmįausia užgrojo lietuviš
ka orkestrą, vadovaujant J . 
Miišinskui. 

paskiau sekė perstatymus 
veikalo, *' V'argšasTmlas''.Vei-
kalas atvaidinta gana gerai. 
Vaidilos savo užduotis atliko* 
neblogiausiai. Po vaidinimo 
buvo dainos, kurias gerokai 
sudaniavo C. L. d. choras, va
dovaujant J . Kramšui. Buvo 
merginų duetas. 

Visą šio vakaro programą 
išpildė C. L. T. Ch. Dr-ja. 

Matęs. 

PRANEŠIMAS. 
Oriaaa Dr. O. M. Gtaaer p«. 

raina } ranka* Dr. Coaa. 8a«al. 
i e n t o ir partnerio. Visi aaalaja 
pažįstami ir draugai aplalkya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip tr 
nuo paties Dr. O. M. 

314 t 8o. Morgan Street 
Ofiso Valanao*: N u o l t ryto 

Iki « po pietų, nuo I 110 7 rak. 
Kad. rttio l l iki ? po platu. 

Telefonas Vardo 6AT 
^ " ' ' "" 

SKAITYKITE ik PLATINKITE 
SKAITYKITE IR PLATINKITB 

"BRAtJOĄ", KURIO KAINA, TDt 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

YVESTVILLE, ILL. 

Rokiškis. Kaimas UUtėlė. 
Mes savo sodžiuje įsisteigi 

me jaunimui knygyną. Bet deg
lei lėšų stokos negalime įsi-
gyti užtektinai naudingų/kny 
gų ir laikraščių. Tad šaukia 
mės'» į mųs brolius ir seseles patį darytų* 

AMtUto^ kad t ė t u š i mm* 
prisiveli ;ferAaitytli knvfų, 
žtirnal4 ir laik?aa«i^. ^ie aau-
dkigį kataJrftižki la ikra^iai ir 
knygos daug prisidės prlė.at-
laikyrną jaunimo rruo tvirkini
mo vietų. Adresas 

Petrą* Kiinteiw, ^ 
Kaimas Ulitėki . 

Rokiškio paštas ir 
valsčius. Kriygynui. 

*<svtegįtišms Vasario 9, 1923 

y 

Jųs skaitote <<DraugąM. Pa

prašykite kitų, kad ir jie lą 

**9 

Ne Pagal Kainos 
Sąręskit Gerumą 

LINKSMA ŽINIA. 

Mt. Greemw6od, UI, — Mt. 
(rrcenwoodiečiai *' Draugą.'' 
immyli kasktirt vis labiau. 
•Skaitytojų skaičius dauginasi 
kasdien laipsniškai. Tai liudi
ja tas, kad kasdien vis dau-
gia u ' * Draugo' \ ^perka. 

•Tai grąžus apsireiškimas. 
Įteikia tikėti, kad Mt. Green-
wood, III. ^Draugo" skaityto
jų skaičius vis dauginsis ir jų 
nemažai užsipnmumeruos 
"Draugą". Nes tai vienintelis 
lietuvių katalikų dienraštis ir 
tai nešantis skaitytojui svei
kų ii- teisingų žinių. 

Tiesa, yra ir tokių žmonių 
kurie reiškia nepasitenkinimo 
"Draugu" . Bet tai turbūt, 
kad jie nėra dar gerai susipa
žinę su 'TDraugu". O kai jį 
]>ažins geriau tai i i jie su
sidraugaus su "Draugu" . 

J. Šliogeris. 

Žemaičio prakalbos. — Vas. 
2 d. Krcmelio svet., buvo &au i 
lių Sagos atstovo, A. £mui-< 
dzinavieiaus, pdakulbos. Vieti
nis kleb. kun. L. Brigmanas 
atidai;ė prakalbą ir pristaty
damas kalbėtoją, pakvietė pu
bliką uždainuoti tautos bimn;i. 
Visa publika galingai užtrau- • 
kė **l/ietuva Tė \^n- Mūsų". 

a 

Užima vietą kalbėtojas. Pir
miausiai susirinkimas sveiki
na/ vardu Lietipos • Saulių. 
Sveikiuinais tap> priimtas gan 
siu delnų plojimu. 

Nbqs nebuvo ląi>ai garsini a, 
Het -imoįrių ^iiMiinlso rritimv 
svėi. Peilraukoj rinkta aukos. 

Aukojo sekantifeir ; 

Kun. L. ^r igmahas $110.00; 
To $10: P. Strjjjpas, P. Var-

gonas; 
I*o $5: Ji . Rakauskienė, E. 

Žanevskis, M. Ondauskas, ,1. - *. 
I r iomis , T. Lukš ius ; 
- Vo $2: S. Petkevičius, S. 
N'oHmta; Jonas ivvakša užmo
kėjo $6 už svetainę, ištikro, 
tai puikus 'pasiuuįkojimas-. 

Po $1: M. Kauktys, A. Mi-
kk>va.>, A. Mikuėionis, J . Ra
gaišis, J . Karpi ulė, A. Berno
tas, O. Jonikienė! M. Uobčiė-
ik\ ,T. Bitkaūskienė, M. Bal
selis, P. Gi*oštas/]P. Keiitaū-
1a, K. Stulginskis, A. Lato-
sius, iv. Stoklene, O. Baleikie-
nė, B. Daujotienė, J. ^(erpetis, 
O. (JešUlutienė, t*. Karpienė, 
1>. Irbonienė, A. Bugienė, P. 
Lemėžis, U. Lemėžienė, «f, Norv 

kus, P. Daujotas, A. Stokis, 
K. Kudreckis, K. Ašnus* B: 
Šležienė, E. Ašmienė, A. Mic
kienė, K. Stačioką*, 'P. Gunta-
rm, J . Urba. Su smulkiais su
linkta $204.(30. 

Išrinlcta keli organizuoti 
Šauliams remti kuopelę. Į ko-
misijįą įėjo miesto majoras P. 
Latkauskas, kun. L. Brigma
nas. T. Jjukošius, J . Norkus ir 
K. Zanevskis. Linkime gerų 
pasekmių. 

Bazaras. — Iki šioliai baza-
ro pasekmes puikios. Turime 
vilties, kad šįmet bazaras pra
lenks Į>raeitų metų. 

iVal^> Westvillės katalikai! 
Baz«ras baigsis antradieny], 

sio men. 
Kun. J. Norbuto prakalbos. 

—Tretf 14 d. vas, kun. J . 
Xorbutas laikys prakalbas, 
Šv. Petro ir Povilo svet. J is 
yra įgaliotinis Vaikelio J(* 
zaus Dr-jos, važinėja po v i sa s ' ' S j 

A R Tamsta esi vienas iš tų ru-
-^* tojų, kurie mano, kad negali
ma gtfuti gerų Turkiškų Oigaretų 
prieinama kaina ? 

Jeigu taip, tai pabandyk HELMAR 
cigaretus, ties jie yra padaryti iš 
čjrsto 100<;i 'fratoško Tabako ir 
parduodami prieinama kaina. 

20 Helmarų kaštuoja truputį dau-
igiau, negu 20 paprastų Cigaretų. ir 
l i u kožnu Helmaru Jus gauhale kelo 

tą «ytoų daugiftiis maJominio. 

HELMAR cigaretai yra supakuoti 
kie.ore skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilauĄrmo ir sumanky 
mo. Paprastai' Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

IGENTRAL MAHUFACTURIH6 
0ISTHICT BAUK 

111* W. 35-th St. Chicago. 
turtu viri $7,000,000.00 

1 • . 

— . 
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M m Giire Institute 
DR. J. A. V £ L O K t e 

Oatoopatiaaą CfUrofvatM 
Maturopalhas 

Oyaau Jvali-iaa ligaa, e ypatin-, 
gal užsisėdėjusiaa, be raistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4«fe4 A r e a l e A T . BrlghtdB Park 
Theater Biėg., 8-roa lubaa. 
Valandos: nuo 9 iki l t diena, 

Nuo 6 iki 8 vai. rak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 11. 

— — X 
Tel. Lafayette M M 

*«% 

rel. T a n t e 0592 
Dr. F. A. MANELIS 

J f A P R A P A f H 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. 
Ket. ir Ned. puo 9 iki 1 vai. aa^ 
pietų. 
SS*7 £ tae«a ia Avc. Cbicago 

I I l l l l I I ' Į 

Telef. Kooftevelt I ISS 
Dr. A. Kaushlllas. D. C. 

2159 W. 21 Sir. Katnp. Lcavitt St. 
V A U - 1:S0 iki 9 vak, Ned. 9 iki 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

į i f t s 
StANLEY P.į 

MAŽEIKA 
a t i A B O R i ų s m ; 

BalM&inuotbjtts 
Tūrių autorao-j 

bilius v isokiems] 
reikalams. Kaina! 
prieinama. 

3319 Auburn 
A ve. Chicago. 

ATSIMINK SItRYlWTE 
IR VARD* 

« . » • » » • • » • 

S. M. SKUDAS 
• : : 

i Lietuvis Graboi ius 
ir Bal iamuotojas . 

Patarnauju laidotuvėse greriuu- i 
šiai ir už prieinamas kainas. I'ar-
sanldau automobil ius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir t t 

1911 CAKALPORT A VE 
T«*. R«6«*vJm T852. 

i 

Telefonas Bouievard 4119 

L Masalskis! 
Oraborius 

Patarnauju lai-] 
dotuvėat • e s -
tmrėee krik*-; 
cyuoH« ir kituo
se raikalubse; 
Kainos prieina-< 
mos 

3307 Aubttm A ve. Ohicago 
i ^ ^ ^ i ^ ^ a % a i » a - a a ^ a a ^ a a a a a a a ; < 

rtMMi \m 

ms 
i l l . M . l i t i l l i m i ĮĮIIII K l i « . IW—t» = I m i l l l l į f i 9*>mą >%• 'SS. 
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II KAUNAS!! 
KAUNASH 

Kauno Albumas 
'"KAJJNAS , , u J t t m e 8^1ima pamatyti visų Kaurui 

k&jp iint delno. Jame yra Valstybei* Pl^tideiilo ra
inai, d i l iu i rūmai, įžyiiiiaUsios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų-Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausio& Kauno bažnyčios ir 1.1 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Ėaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHING GOMPANY 
233$ So. Oakley Avenut . Chica#o 

IMMISMHH* 

Š. p. LACHAWICŽ 
IJĖTTJVIS ORABORltJS 

[ j 3 l l H'. 3.1-rd P t OtfMMfO, m l 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

[riausia. Reikale meldžiu atsišau-l 
kti, o namo darbą busite u ž g a j -

fbėdinti. t c l . Oanai 127 l — 2 l 9 f | 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčIA 

AntMsoMrasi VIMCBM 

IMSS tr. 42-«a st». <m +. n w I 
i i m 

: 

VttBntme Drcssttiaklng College fentin 
tiet 

1 

W. UtUmm Street 
Telefonas Seeley 1«4S 

Moko Siuvimo. PatterHų k ir 
pirab, DeslgBing bisniui ir na
mams. Vietos duodama - dykai 
Diplomai, Mbkaias hsS9>au> a t j 
mokėjimais . Klesos dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit k n y ^ l ė a . j 
Biartio ir Kamlnls j kursai flkrybe-
jių Taisyme. Korini informacijų] 
rasyk lU ar tkfef onuoklte. 

8 ARA P A T E K , 

M M 

Te* 

PLUMBING 
Kaipo Uciuvya, l ietuviams 
dos patarnauji? ko#erlaassi 
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kun. kleb. Ig. Albayrcių ar jis gantas, A. Benąitis. Skaityto-
! suteiks svet. dr-jos sus-mams. jai, kurie rfognvd regnliari-š-

ABIEJŲ PARTIJŲ KA1T 
DIDATAI. 

SVARBIŲ DALYKŲ 
APTARS. 

Chieagoj demokratu ir pub
likom] politinės partijos pa
skelbė savo kandidatus į mie
sto majorus, klerkus ir iždi
ninkus. 

Demokratu partijos kandi
datai yra šie: 

Į majorus — AVilliam E. 
Dever. 

Į iždininkus — John A. 
Orvenka. 

T klerkus — Al. F. Gorman. 
Republikonų partijos kandi

datai : 
Į majorus — Arthur S. Lu-

eder, Bernard Barasa, Ar
thur M. Millard ir Ed\vard 
R. Litsinger. 

Į iždininkus — John V. He-
aly. 

J klerkus — \Villiam H. 
C rude r. 

Vasario 27 dieną piliečiai 
ir pilietės rinks aldermanns. 
I r tą pačią dieną savo balsais 
parinks kandidatus į majorus, 
iždininkus ir klerkus. 

Kaip matome, j majorus 
demokratai turi tik vieną 
kandidatą. Gi republikonai 
pasiskirstę į frakcijas — jie 
turi į majorus net 4 kandida
tus. 

Bridgeport. — Vas. 4 d. su
šauktas platesnis susirinki
mas, kuriame aptarta keletas 
svarbių dalykų. 

f Pirmiausia kun. Bumšas aiš
kino apie spaudos reikają. Del 
įvairiu priežasčių tas darbas 
mušu kolonijoje iki šiol bu
vo atsilikęs. Po kun. Bumšo 
kalbos ir bendro pasitarimo 
prie Spaudos Dr-jos prisira
šė keliolika naujų narių. 11 

Klebonas miehi noru priėmė 
draugija į par. svet. ir jau š. 
m. saugįo 14 d. dr-jos sus-mas 
buvo atlaikytas par. mokyklos 
kambary, antrame aukšte. Se
kantis sus. bus vas. 11 d. ir vi
sada sus-mai bus ten laikomi. 
Dr-jos sus-mai būna kiekvie
ną mėnesį antrą sekmadienį. 

Dr-jos valdyba 1923 m. yra 

kai "Draugo" arba kurie vi
sai negavo per kurį laiką da
bar tikimės kad gaus regulia
riai kasdieną. Visus antrašus 
įeraij sutvarkėm. Kuriems ne
geroje vietoj paliekama malo
nėkite pranešti agentui 

1906 S. Union Ave. 
f —— 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

: PAIEŠKAI! savo grcrii pažįstamu 
Leonardo ir Zofijos Aydintu (po te

s e k a n t i : p i r m . — M . J o v a r a u - j vais Gedmintaitė). Paeina Kaltinėnų 
parap. Gedmįniškių kaimo, Tauragna 
Ąpskr. PirtĮiiau gyveno Chicag-o, 111, 
Jie patys ar kas apio juos žinote 
praneškite šiuo adresų: ' 

ZOFIJA STANGVILIENE 
252' South Str. Athol, Mass. 

skas, pag. — J. Pažerauskas, 
nut. rast. — Pr. Simonaitis, 
turtų rast, — Juox. Gandri-
mas, I I turtų rast. — St. A-
bromaitis, įžd. — Myk. Banke 
vičius, iždo glob. — J . Gai
žauskas ir Juoz. Mačiulis^ kny-

ras. skyrius turės savo sus-|gų pertikrintojas — Juoz. 
ma, kuriame pasidaliję kriy- Blankus, maršalka — Ant. Di 

* LAIMĖ ŽMOGUI. 

.Erwin AYagner 90 pėdų au
kštumoje ant Chieago teatro 
taisė elektros iškaba. Staiga 
daugeliai matant krito žemyn. 
Jam krintant per 40 pėdų ant 
laimės jo viena koja per ko-
lį užkibo ant ištiestos virvės. 

Per dešimts minntų jis už
sikabinės koja už virvės svy
ravo 50 pėdų aukštumoje, kol 
neatvyko gaisrininkai. 

'Tai bent žmogaus laimė ne
laimėje. 

ATNAUJINS TARDYMUS. 

Chicagos tarybos policijos 
reikalų komitetas ateinantį 
pirmadienį atnaujins policijos 
brutalumų klausime. 

IŠNAUJO KALŽJIMAN. 

Pirm vienerių metų iš kalė
jimo paliuosuotas Frederick 
Jonės, juodukas. Jis 9 me
tus kalėjo už žmogžudyste. 

Nesenai jis nužudė kitą 
juodukų, gino ktrtu teismas 
jį nubaudė kalėti iki gyvos 
galvos. 

BARZDŲ SKUTIMAS EINA 
BRANGYN. 

Cbicagos barzdaskutyklų 
savininkai, kurie eaindo unis-
tus barzdaskučius, skelbia, 
kad barzdų skutim. pabrangi
namas nuo 25c. iki 35c. Tai 
esą del samdų pabrangimo. 

Barzdaskučių unijos sekre
torius Raymond tvirtina, kad 
unija tam pabranginimui 
priešinga. t 

gomis, pasitars apie tolimesnį 
darbą. 

Sutarta taipogi, kad visi tą
santieji sus-me žmonės pasirū
pins kiekvienas savo draugi
joje, kad butų sumegzti ryšiai 
•-u Federacija. Tos draugijos, 
kurios iki šiol dar nepriklausė, 
prisirašys, jeigu yra katalikiš
kos. 

Svarbiausias reikalas, tai 5 
metų Nepriklausomybės šven
tės rengimas. Kun. Bumšas 
daug neaiškindamas davė pa
klausimą, kaip daryti, ar eiti 
kartu su laisvamaniais, ar 
rengti savo kolonijoje? Kadan
gi ir Federacijos Centras ir 
Paskolos Stočių apskritys yra 
nutarę kolonijomis rengti, ka
dangi kolonijomis rengiant 
daugiau galima žmonių pasiek
ti, visi vienbalsiai nutarė šven-

Į tę rengti 18 vas. 2 vai. po pie-
! tų. 

16 vas. bažnyčioje bus ge
liui ingos pamaldos už žuvusius 
Tėvynę bevaduojant. 8ekm. 13 
vas. iškilminga suma. Visos 
draugijos su vėliavomis viso
je, savo sąstatoje susirinks ba
žnyčion. Po pamaldų 2 vai. vi
si taip pat su vėliavomis ir be-
nais susirinks į salę. Bažny
čia ir salė viduje ir išlauko 
hus papuošta vėliavomis, vai
nikais, ir tt. Žodžiu sakant, 
Brklgeporto kolonija sujudo ir 
beabejo turės tikrą šventę, ku
li žmonių širdis pakels ir pra
džiugins. 

ksas, santaikos teisėjos — V. 
Dapkus, teisėjo rast. — Ant. 
Juseius. ' 

Pet.- Jakuboniui1 atsisakius 
nuo raštininkystes, kurią iš
laikė šešis metus, draugija 
įvertindama jo darbus ir tei
singumą nutarė pakelti jį į 
garbės narius, įteikdama jam 
ir auksinę plunksną. 

Ši draugija yra. pavyzdinga 
savo darbais tautos ir para
pijos reikalams. Gausiai auko
ja Lietuvos reikalams. L. L. 

PAIEŠKAU savo brolio Antano 
Bajorino kuris 3 metai atgailos gyve-
po 3252-7-54 So. Morgan Str. Chicapo. 
IU. Jis pats arba kas apie jj žino
te maonėkite pranešti, už ką busiu 
dėkingas. Adresas 
KAZIMIERAS BAJOIUNAS ' 
, Blhidihj Kaimas 

Šimkaičių Valsčius 
Raariiiiu Apmkr. 

Kauno Itedybos 
LITHtJANIA 

PARDAVIMUI. 
BUČERNE! BUČERNE!! 

UŽ PUSDIKg. 
iPardavimui bueernė su gro-

cerne — bridgeporte ant biz-
niavos gatvės, turį būti par
duotą greitai — nes yra dide-
l) priežastis. Geriausi rakau-

809 W. 3511) St., Ghicago 
Tel. Bouleyard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

* S DENGIAME STOGUS. 
Užlaikome skardis, rynas, mede- !$ 
gą, kaminams, kaminus taisomo, 
valome ir atllkame greneralj tai
symo darbą ir malevojlma. 

STACKER and HAAS 
2353 So. Oakley Ave. 

Qm » » » mm »» m » m m m ~ ~ ~ » o » »> » » » ~» ** 

ftemkito tuos biznierius kurio, 
garsinasi "Drauge", nes ji;? 
moka kaip biznį vesti ir žmo-
niems mandagiai patarnauti. 

dai, daug šviežio stock'o ir au-
Pask. bonį pirko daugiausia' tomobilius prie biznio, pigi 
negu bile kita šios kolonijos randa su pagyvenimo kamba
rį raugi ja. 

Ligoj pašalpos moka $7 į 
savaitę. C eros valios lietuviai, 
rašykitės prie jos. 

Draugo" skaitytojas. <<< 

ĮVAIKUMAI TAKP VYČIŲ. 

Choro linksmas vakaras. 
{Paprastai kasmet nemaža y-

ra linksmumo prieš gavėnę, 
bet Šįmet jau net daugiau. Ir. 
štai delko. Sį vakar, vasario 
f) Ą. h. Vyčiu Cbicagos Aps
kričio choras rengia smagu 
pasilinksminimą su marga pro 
gramą, Mark White Sąuare 
Parko svet., prie 29-tos i r So. 
Halsted g-vių. Pradžia 7:30 
vai. vak., įžanga veltui. iJaimi-
me, skaitlingai atsilankykite 
o ypač Vyčiai-ės. 

Kuopos pa^ilinkyminimas. 

riais, geras leasas. 

Geriausias bargenas Chiea
goj jeigu pirkgi tuo jaus vertės 
$3,500.00 parduosiu tik už $2,-
200.00, nemokanti išmokinsiu 
biznio. , 
Atsišaukite tuojaus,nes pas ma 
ne tas „bargenas ilgai nebus. 

J. NAMON 

808 W. 33-rd Place 

Arti IJąl£ted Street 

IŠIMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.] 

|Po operacijos, pacljentaa gali tuoj] 
Įeiti J darbą, gali tuoj valgyti; dai-
jnininkų balsas tampa malonesnis,] 
Ivisa sveikata geresnė. Kuriems Iš-j 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti . 

Ligonius su Įvairiomis ligomis' 
jprijimu:— 
i Kasdien nuo 2 vai. po pietų Iki 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomls ofisas j 
(uždarytas. / 

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

OBSTETRIKAS, ' 
f 1411 So. 50U# Ave. Cicero, m . 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite; tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS JPUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avearae Chicago, Illinois. 

SR 
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Į GALYBES ĮVAIRUMU 
s Muzikios., Dainos. Komedijos ir šokiai Rengia 

i DR-JA "LIETUVOS ŪKININKAS 
1 NEDV VASARIO — F*fi. 11 D., 1923 M. 
| M. Meldaiio Svet., 2242 West 23-rd Place 

Prasidės 6:30 valandą vakare 

s s 

AR GALVĄ SKAUDA? 

Tai pirmi syraptomal kure reika 
lauja parelbos. 

Gal rdkallugl akiniai r 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metu prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklu Specialistą* 

1801 So. Ashland Ave.. k i m p 
18-tos - sratves 

Ant S lubų, kam b. 14, 16, II h 17 
Ant virftaus Platt'a •alstinyčlos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakar* 

Nedėliomis nuo 0 iki 11 pietų 

BARGENAS d AKRAI $1,450. 
Įmokant maįa suma iškaJno, 

o likusia dalį ant išmokesčio. 
Clarendon Hills Estates 

netoli nuo Chieagos ant C. B. 
h* Q R. R., suvirs G0 traukiniu 
kasdien, dirbk Chieagoj o gy
venk čionais; galį turėti dar
būs ir yižta^. Čionai nesenai ta 
po nupirkta didelis traktas že-

-

I 
Dalyvaus M. Leškevičius, virtuozas-smuikininkas ir 

K. Sabonis garsus dainininkas. Paminėjus jų vardus jau 
duoda plačią reikšme. Af. Leškevičius sulos labai juokin
gai "Motiejukas". Taip-gi DUS sulošta šauni komedija 
"Daina be galo". Pagaliaus gražus šokiai ir kitokios 

= pramogos duos visišką pasigėrėjimą, ir linksmybės pas
kutinį vakarą prieš užgavėnes. 

Visus maloniai kviečia atsilankyti 
Draugija Lietuvos Ūkininkas. 
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% A. K. RUTKAUSKAS 
4 T P Y T O J 4 S m (1HIRI R « A » 

*44» «o W«itoro AT«aoe 
Tclefc Larayette 4146 

•aan4os: f - n rytais, l - f po 
piety ir 7-1 vakarai* Nedėldle-
nlalP tiktai po platu 1 tai I ral. 

Kita vėl graži proga pasi
linksminti, kas retai pasitai-įmes vienos didelės Lietuviu in 

J pagelbą Federaeijos sky- k o » tai "Vyčių 16 kį>. balius, Jrtitueijos kuri ketina šia pro-
riui išrinkti 5 žmonės tuotar- š°kiai> kurs bus šeštadieny, perte paversti \ gražiausia šioj 

: pp. Sekleekas, Adomaitis v a s - m & 7 v. vak. Šv. Jurgio apielinkėj. 
Dabar geriausia proga pirkti 

tiesiai nuo savininko nes kai
nos ant šios žemės pakils grei
tu laiku. Rašykite: 

T. S. OOUŠINS 
5 IT. La Salle Str. 

pu 
— nuo Visą Šventų Dr-jos, p. 
(jrigonienė nuo moterį], p. Bu-
jauskaiti nuo mergaieh], ir dar 
p. Draugelis nuo susirinkusių
jų vyrą. Kitos draugijos pri
sius savo atstovi] į artimiau 
?ią Federacijos susirinkimą, 
kurs įvyks sekm. 11 vas. 4 
vai. po pietų. 

Iš to viso matytis, kad 
Bridgoportiečiai, kolonija ga
linga, galingai ir pasiryžo pa
sirodyti. Žmonės čionai prade
da suprasti, kad į tą koloni
ją ypatingai bedievių šūviai 
ir viliojimai taikomi. Įkyrėjo 
apgavystės ir saldus melai 
nieko su katalikais bendro ne
turinčiųjų; tad pasiryžome ne
beleisti savęs už nosies beve-
džioti. Bridgeportietis. 

par. svet. Bridgeporte. Ten 
bus linksma ir linksma. 

Visur busiu. 

IŠ DRAUGIŲ JUDĖJIMO. 

P R A N E Š I M A I , 
WEST SIDE. — Aušros 

Vartų parap. choro susirinki
mas įvyks vas. 9 d. parap. 
mokyklos kambary. Visi na-
riai-ės atsilankykite. Atsives
kite naujų narių. Kas tik tu
ri neblogą balsą, ar mergina 
ar vaikinas, ar moteris ar vy
ras, ateikite 4r prisirašykite 
prie choro. Turime užsibrėžė 
didelius darbus nuveikti, rei
kalinga daug jėgų. Ateikite 
į talką. Valdyba. 

IR CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po numeriu j 

4729 SO. ASHLAND AVttKUE 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10 — 18: nuo 2—oi 
po pietų: nuo T—8:tt vakare. 
Nedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Dn>xcl 28HU 

IŠKILMINGAS ROŽINIS B A L I U 8 
Su Programų Rengia 

Drstė {Palaimintos Lietuvos 
NEDĖLIOJĘ, VASARIO — FEB. 11 D., 1923 M. 

P-flsen jSokol Svetainėje, 1814 South Ashland Avenue 
Pradžia 5 valandą vakare Įžanga 50c. Ypatai 

» Rožės bus duodamos prie tiMeto dykai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir drauges atsi

lankyti ant .šio taip linksmaus baliaus su programų. Pro
gramą, išpildys iš Brightpn Park Ateities Žiedo Vaikų 
Dr-jėlo. Bus labai įdomus šis balius. Publika turi tėnryti 
šiuos apgarsinimus ir nepralesiti tos dienos, tai yra Va
sario U. J)urys atsidarys 5 vai. vak. ii* trauksis iki 1 va
landai nakties. Muzika p . J. Keturakio. 

Kviečia KOMITETAS. 

**- . -*>«X 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryta iki 8 vai. vak. 
i 2334 So. Oakley Avenue 
i < Kampas 23-id Place) 

LOCAL 269, A* C. W. of A. 
susirinkimas įvyks penktadie
ny, 9 vas. 7:30 vai. vakare,! 
1564 N„ Itobey st. Unijos svet.' 

Dievo Apveizdos- IParap. — gi s susirinkimas yra taip 
Dr-ja Susivienijimo Brolių svarbus kaip ir kiekvienas. 
Lietuvių susirinkimus jau lai-,Taigi kiekvienas narys malonė 
ko Dįevo Apveizdos par. svet. kitę atsilankyti. 
Gruodžio m£n. 1922 m. dr-jos p . dapas, sefcr. 
sus-me Juoz. Blankus padavė 
sumanyme, kad eiti lauk iš 
*muklinės svet. ir eiti Dievo 
Apv. par. svet sus-mus laiky
ti. Įgaliavo Juoz. Blankų ir Į Nuo naujų metų vir&nii*6-
Myk. Bankevičių nueiti pas toms kolonijoms yra naujas a-

BRIDGEPORTO IR 18.TOS 
KOLONIJŲ "DRAUGO" i 

SKAITYTOJAMS. 

TARSIDUODA gTOcernė ir bučer-
nė liettfvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj turi būti parduota Sią savaitę* 
Duokite pasiulijimą eulyg savo nu
žiūrėjimo. >\ 

4104 So. Campbell Ave. 

~~~ANT IŠMAINYMO^ 
2-ju pagryvenimu mūrinis namas po 
5 kambarius elektra, maudinės, skie
pas, ir viskas jtaisyta pagal šios ma
dos, namas randasi ant Bridgeporto 
Taipgi saloono biznis ir lunch room. 

I'arduodu viską sykių arba mainau 
ant fanmos kur netoli Chicagos. At
sišaukite tuojau nes čia yra auksino 
proga. 

F. J. SZBMBT 
4180 Arther Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

Ildirb*jUi lif Fraporterlai (.eriauKiii 

ITALIŠKŲ 
Kanka Dirbta 

Armonikų 
Geriausia vi

s i ĮMsaaUJ.. 
Oarantaaja-
>•*< ant da - | 

Umts m«tą 
o i danjr fe-
n«an«a kal
nas n*m k»-
kia klla fir
ma S. V: ir 
Italijoj vali 
Jas parduoti. 
KnkMra sn nil 
asm ln«tmk-
eijoui duoda
me pirkėjams. Mes earaotuojame 
kad mokiniai ralės groti ant armo
nikos Ii sa ida i keturias mėneslns 
talko. Rašykite anjrliftkai reikalan-
junt informacijų. Kaialioras sio>" 

tur g»» 

Resld. tel. Van Buren §294 
Ofiso tel. Boulevard 96M 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS to 

CHIRURGAS 
Specialistas MotertSk«, VjrlBkų 
Vaiku tr viaų c hronlikn Ugi. 

Ofisas: 33.15 & Halsted St. 
Vai.: l t—11 ryto: I—t po 
piat T—8vak Ned l t — 1 1 d 
Ras. 1119 Independsnc* Blvd 

Cbloago 

DR. MAURICE KAHN 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 Sa Aahland Ave. 
iABL Vards tv4 

Tel. Vards 0»»4 
OFISO ^AX».: 

4 — l t • . ryto. 1—1 ir 7—t v. v. 
Nedėliomis: nuo l t " ryto Iki 
1 vai. po pletu. 

Nuvyk skaus
mą šalini „ 

Raižas petys, meS-
luugiškas trauky
mas ruuskulŲ, iS-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Sakos-
•M. Tačiau patry
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pasalintas. Psia-EzpeUeris ir 
skmaaaas yra aurtiai priešai. Nusipir
kite jo bonką Šiandien f»? 
paa savo aptiekoriu— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
an* pakelio mūsų Iškars 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamSgzdžiojimij. 
f. AD. UCHTER 4 CO. 

104-114 gouth 4ih St. 
N. Y. 
i i ' - 4 — t 
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EXTRA! EXTRA! 
ĮSIGVK LIETUVOS ^REZIDENTO PAVEIKSLĄ 
^. L. R. K. A. išlaido 1923 metams nepaprastai gra^ 

žius sieninius kalendorius su LIETUVOS PREZIDEN
TE A. STULGINSKO paveikslu, S. L. R. K. A. nariam* 
ir "Garso" skaitytojams kalendoriai jau išsiųsti. Ka
dangi kalendoriai begalo svarbus ir be to gražus, ats
pausdinome jų ekstra keletą tūkstančių, norėdami, kad 
ir Tamstų giminės, draugai', bei pažįstami turėtų pro
gos įsigyti Sus-mo kalendorių. 

Kalendorių gauna tik Sus-mo nariai ir "Garso" skaU 
tytojai. Todėl, Tamsta tuoj prirašyk prie Sus-mo savo pa 
žįstamus arba užprenumeruok jiems "Garsą,", vieniems 
metams, gi mes kalendorius jiems dovanai išsiuntinėsime 
PASIŲSK LtET. PREZ. PAVEIKSLĄ Į LIETUVĄ. 

fKiekvieno lietuvio namuose turi but Ldetuvos prezi
dento paveikslas. Begalo svarbu, kad ir Lietuvoje visur 
jis rastųsi. Todėl, Tamstos, žinodami, kad Lietuvoje sun 
ku žmonėms įsigyti patiems t&'jfco jie trokšta, būtent 
savo valstybės prezidento atvaizdą turėt namuoso. 
užprenumeruok gimniėms, pažįstamiems ir draugams 
Lietuvoje ''Garsą,'* vieniems metams, o mes jiems pa-
siusime kalendorių su Lietuvos prezidento paveikslu. 
Padaryk tą malonumą saviemsiems, o jie Tamstai bus 
labai dėkingi ir niekuomet nepamirš. 

"Garso" prenumerata Lietuvoje $3.00. 
" G A R S A S " 

222 South 9-th Str., Brooklyn, N. Y. 
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1 MASIMS SUSIRINKIMAS 
i Visų Tautu prieš 
KU KLUX KLANI 

a a 
I Mildos Svetainėj, 3142 South Halsted S t | 

PfiTNYčIOJ, VASARIO 9, 1923 M. 
Pradžia 7:30 vai. vakare 

s g 
Visį lietuviai malonėkite atsilankyti., Išgirsite vie

na iš geriausių kalbėtojų kuris plačiai išaiškins apie 
a šiuos didžiausius tautų ir laisvės priešus. : g 
I Kviečia^ PILIBOIAI. | 
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