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METAI-V0L Vn 

PASAULIS PUOLIMO 
E R O J E . 

TAIP TVIRTINA ŠVENTA
SIS TĖVAS. 

Laikas žmonijai susiprasti. 

KOMA, gr. 27. — šventa-
, sis Tėvas PinSv X I KuČiojo 
[paskelbė pinnHpją encikliką, 
kuriąja perkrato šiandieninę 
viso pasaulio padėtį. Tr at
randa, kad del siaubiančio 
pikto pasaulis atsidūręs puo
limo eroje. Žmonijos civili
zacija puola žemyn. 

"Mes rugojame neramybės 
l igą. k u r i vis daugiau i r dau-
gjau apsireiškia visokio am
žiaus žmonyse," sakoma en
ciklikoje. "Mes rugojame žmo 

Francija Kolekf uos Kontribucija 
Vokietijoje 

AUKSINES MARKES RINKS NUO VOKIEČIŲ TURČIŲ 
PARYŽIUS, gr. 27. —Fra- |Ta i esą dėlto, kad okupuotei 
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neija turi pagaminusi visus priešinasi Amerika ir Anglija, 
planus, atkreiptus prieš Vo-

ą. Iš pusofieialių vers-
Francijos gudrybė. 

PRAMATOMAS GRAIKTJ 
VALDŽIOS GRIUVIMAS. 

Venizelos vėl ima but aktivis. 

inių patirta, jog premieras 
Poineare susirinkus čia pre-
mieranis sausio 2 d. įduos to
ki savo politinj nusistatymą: 
3 Francija turi gauti kontri-
buei.jtj, su kuriąja Vokietija 
užtrukusi ir priedo- atsisako 

Kai-kas tvirtina, jog Fran
cija imasi gubrybės, kuomet 
Amerika ir Anglija priešina
si Rufiro okupuotei. Sako 
pasius ten savo kolektorius. 
Suprantama, tuos kolektorius 

vokiečiai nepasveikins su duo-
mokėti. Tas Francijai būti-j na ir druska. Kartais jie 
nai reikalinga. J i turi at-Į&&K ten sulaukti ko blogesnio, 
statvdinti sunaikintus karo Tuomet Francija turės pui-
metu savo plotus. kios progos pasiusti militari-

mq nepaklusnume įstaty- J e i V o k i o t i j a a t s i s a k o m l o ) „,> okspodkijn. Armija bus 
mams ir val.'ovams. Mes ra-\ t l l , . ( , i u i š s p a u g t i r e i k a J pasiųsta neva kolektorių „[.-
ojame taipat besiplatinantį l i n g ų k o n t r i buc i j a i pinigg, giisaugai. Bet tikrenybėje ji 

moter ims i i_« •• • J v • -r* » i 
'vokiečiai turčiai Kuliro plo-

n 

kuklumo trukumą 
jų nupuolimą paijėduoso, jų 
atmaininguiną ir jų šokius, 
kas padaro atvirą kitų žmo
nių vargo įžeidimą." 

Bet iš kur tai visa kįla? 
klausia Papą. I r atsako, jog 
tas paeina iš tendencijos dau
gelio žmonių, kurie atsimeta 
nuo Kristaus religijos, kad 
sekti pasaulinius dievaičius, 
kurie negali jiems duoti lai
mės, kokios jie pageidauja. 

Nori daugiaus laisvės. 

Tol i aus sako 
" Dievo šventyitės didžiai 

nukentėjo karo laikais. Dau
gelis maldos namų šiandie 
naudojama kitokiems tiks
lams, bet ne maldai. 

"Daugelis bažnyčių ir tuš
čių seminarijų sugriauta. 
Daugelio balsų, kurie skelbė 
Viešpaties žodį, šiandie nebe
g i rd ima/ ' 

Išnaikinti pasauly visokį 
piktą ir įvesti reikalingą ra
mybę, sako Papą, geriausias 
vaistas yra Katalikų Bažny
čia. Nes ji yra vienatinė 
dvasinė organizacija, kuri ga
li pasauliui grąžinti prarastą 
laimę ir išgelHėti ji nuo griu
vimo. 

Šventasis Tėvas paskiaus 
aptaria Bažnyčios padėtį Ita
lijoje. Gi sau reikalauja 
pilnos laisvės. 

Papą sako, kad nereikalau
ja pasaulinės valdžios. Bet 
lik paprastos laisvės savo ne
paliečiamajam dvasiniam vei
kimui. 

Sako, Italija neturi reikalo 
bijotis del keliamų Vatikano 
reikalavimų. Nes Papą, koks 
jis nebūtų, visuomet pirmasis 
iŠ visų kitų žmonių reikalau
ja taikos ir stovi už taiką. 

Kviečia visus tikinčiuosius 
melstis už pasaulio nurimimą 
ir gryžimą prie Dievo. Paga-
liaus visiems teikia Apaštali
nį palaiminimą. 

Vyskupų susirinkimas. 

1925 metais bus paminjėtas 
bažnyčios jubiliejus. Taigi, 
tais metais, sako Papą encik
likoje, Romoje, kaipo katali-

tenai okupuos sau reikalingas 
tuose valdo didelius turtus,1 vietas. 
Francija tad priversta pati; Laikraštis " T e m p s " nuro-
išspausti reikalingą kontribu- d o / ' jog Francija varu turi 
ciją nuo tų turčių. j gauti iš Vokietijos kontribu-

Bus pavartota kariuomenė. ' ' ^ K i t a i P ft»WI «"*«-
j sus laukia pragaištis. 

Vokiečių turčiai Kuliro plo
tuose valdo dideles industri- P r a š y s P^gelbos. 

i 

jas. Taigi, Francija prie jų Kuomet susirinks konferen-
ir taikosi. - Prancūzų pro-. cijou premierai^ premieras 
gramoje yra štai kas : pasius- Poineare prašvs santarvės 
ti ten savo kolektorius, idant, pakil ios savo siunčiamiems 
jie iškolektuotų pažymėtas kolektoriams i Rubro plotus. 

Bet jei pagelba Ims atsakyta. ne nebus siunčiama. Bet jei 
sumas. Išpradžių lr»riuomo-
vokiečiai pasipriešintų kolek
toriams, tuomet jiems ten bu
tų pasiųsta militaririė apsau
ga. 

Dėlto, šiuo kartu bus mėgi
nama apsilenkti su okupuote. 
Kontribucijos kolektavimui 
bus pavartota kitokia metodą. 

tuomet Francija veiks viena. 
Vokietijos milionier. Stin-

lies RnHro plotuose turi dide
lius turtus. J B M įgijo karo 
laiku. .lis labiausia priešin
gas mokėti kontribuciją. Tai
gi, francu/ai jo labai, neap
kenčia ir nf'gins užgrobti jo 
visas dirbtuves ir kasvklas. 

LONDONAS, gr. 27. — A-
not depešps iš Romos, graikų 
revoliucinės valdžios griuvi
mas neišvengtinaš. 

Depežoje pažymima, jog 
Graikijoje politinis veikimas 
verda. Sakoma, jog karinin
kai, kurie sudaro ' graikų re
voliucinę valdžią, pasirengę 

bėgti iš Graikijos. Nes jie pra 
mato prieš save kįlančią bai
sią audrą. 

Patirta, kad buvęs premie-
vas Venizelos, kurs taikos 
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konferencijoj su turkais yra 
vyresnysis graikų valdžios de
legatas, išnaujo pradėjo but 
aktivis. * 

J is iš Lausanne telegrafavo 
revoliucinei valdžiai pasiprie
šinti anglų spaudimui ir be 
jokios atodairos traukti karo 
teisman buvusius valstybės ir 
armijos viršininkus, ty. mo-
narebistus, ir juos, apkalti
nus ga labinti. 

NUŽUDYTAS PR0HIBICI 
JOS VIRŠININKAS. TAIKA AR KARAS ARTI MUOSE RYTUOSE? 

STEUBENVILLE, O., gr. 
27. — Čia vienoj gatvaitiėj 
atrastas nužudytas Charles. 
Blinn, valstyl^s prohibicijos! LAUSANNE, «*. 27.—Tur-

TAS KLAUSIMAS BUS IŠSPRĘSTAS ARTIMIAUSIOMIS 
DIENOMIS 

vykinimo viršininkas. 

PADIDINTA UŽDARBIAI. 

KXOXVILLE, Tenn., gr. 

kų delegatas Ismet paša tiki, 
jog artimiausiomis dienomis 

nijoj, Jugoslavijoj, Austrijoj 
ir kitur. 

Tečiaus jokiu būdu mes ne
taikąs konferencijoje įvyks galime sutikti, kad tas mažu 
svarbus išsprendimas. Bus 
žinoma, ar turės sekti taika 

27 — Brookside medvilnės, ar karas, 
dirbtuvių darbininkams padi-j I s m e t Paša> k u r s pasekmin-
dinta 10 nuošimčių daugiausj# a i vadovavo turkų armijoms 
uždarbiai. Tas paliečia 1,500j Turkijos kovos laukuose, ir 
darbininkų. 

" B A I S U S " DAIKTAS. 

WASHINGTON, gr. 27. — 
Senato restorahte Kalėdų die
noje nežinia kas sudaužė bu
telį su uždraustuoju skysti
mu. 

"Saus ie j i " fanatikai sukė
lė baisų triukšmą. Busią 
pravesti tardymai. 

NAUJA MOKSLO ŠAKA. 

SUBOMBUOTAS ITALŲ 
KONSULATAS, 

— 

LONDONAS, gr. 27. —Por
tugalijos ssotinėje Lisbone 
pamesta bomba ties italų 
konsulatu, anô fc Central NV\vs 
depošos. 

Konsulato butas nebuvo ap
gyventas. iTai komunistų 
darbas. Išliejama pagieža 
fašistų valdžiai. 

BTRLYNAS, gr. 27. —Čio
nai steigiama nauja mokslo 
šaka. Tai "Rusologija." Tą 
mokslą išgalvojo patys rusų 
profesoriai. Bus perdėm 
studijuojama Rusija ii- jos 
žmonių gvvenimas. 

kurs paskui padarė paliaubų 
shitartį Mudanijoje, laikosi 
nuomotas, kad artimiausioji 
ateitis išspręs apie tolesni 
konferencijos likimą. 

J is pasitiki geromis konfe
rencijos pasekmėmis. Bet 
tos pasekmės bus geros tik 
tuomet, jei vakarinės Euro
pos valstybės rodysis ne
sančios aukštesnės už įTurki-
jos valstybę. 

mas (Turkijoje ypatingai glo
botų kitų valstybių ambasa
doriai, (ii tokio globojimo 
valstybės reikalauja. Nega
lima pripažinti. Nes tai bu
tų paminuojama turkų valsty-
IV1. 

Pripažins skolas-. 

Ekonominiai ir finansiniai 
klausimai yra turkų valstybės 
gyvatinio ba,1ė, sako Ismet 
paša. Mes neatsižadame 
skolų, kokias esame skolingi 
Bet reikalaujame, idant tos 
skolos butų paskirstytos pro-
porcionaliai visiems, tiems 
kraštams, kurie nuo mūsų at-

• 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie nepa
stovus oras; kiek šalčiau; 
pramatomas lietus. 

RAMIOS KALĖDOS BAL 
TUOSE RŪMUOSE. 

WASHINOTON, gr. 27. — 
Kiekvienam Baltųjų Bumų 
tarnautojui prezidentas su 
žmona davė kalėdinių dovanų 
^ - po 5 dol. auksu. 

Kalėdos kuoramiausia pra
leista. Nes prezidento žmo
na po sunkios ligos vis dar 
nepasveikusi. Taigi, nebūta 
nei priėmimų, nei svečių. 

Išryto prezidentas buvo iš-
vvkes golfą mušti. 

L I E T U V O J E . 
IŠVEŽIMAS I š LIETUVOS. 

SUSEKTA LIUDININKAI 
PRIEŠ KLANISTUS, 

BASTROP, La., gr. 27. — 
Louisiana valstybės agentams 
pavyko rasti liudininką, kurs 
savo akimis matjė kaukuočius' kui kredito Vokietijoj, su ku-
klanistus, kurie praeitą vasa-|ria reikėjo atsiskaityti. Da
rą pagrobti S žmones, Merjbar kreditas pasirodė galimas 
Rouge rezidentus. (Lietuvos Banke ir lapkričio 

Kauno Per 8 mėnesius 1922 m. 
perviršija įvežimą 441,459 
auksinais. Taigi mūsų pre
kybinis balansas tuomi laiko-

| tarpiu yra <aktyvus. spa l ių 
mėnesiu' prekyba ėmė lėčiau 
eiti, nes mūsų pirkliai litams 
atsiradus nustojo kokiam ]ai-,bucv i o s a v i n i n k ė n01^6 ^ 

kryžių ant sienos pakabinti, 

vo bočių gražią kalbą visuo
met vartoti. 

Tečiaus, sako, laikas ge-
riausis gydytojas... 

— ; (\ 
" B i r u t e s " viešbū-
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čio valgykloje kabojo kryžius. 
Lapkričio 5 dieną ilgėjo vieš-
butin dramos artistas Auta-
nas Vanagaitis, nubloškė kry
žių aslon, o paskui paėmęs 
sviedė užpečkm. Kada vieš-

pasaulio episkopato susirinki
mas. Tai bus didelis ir di
delės svarbos šiais laikais at
sitikimas. 

Tas reikalinga pasaulio 
žmonijos nuraminimui ir Kri-

grazi-staus viešpatavimo 
nimui. Turės but vykdoma 
"Kr i s tus Kristaus Karalijo
j e " programa. 

Papą enciklikoje smerkia 
visokios rūšies ateistus, kurie 
Moterystes sakramentą pakei-

Kuomet kaukuočiai pagro 
bė tuos žmones ir vežėsi ink
vizicijos vieton, sustojo ties 
vieno farmerio namais išsige
rti vandens. Geriant vande-

• 

nį jie turėjo nuo burnų pakel
ti kaukes ir farmerys įsitrmi-
jo -jų veidus. Pranešta, jog 
tuos žmogžudžius jis galįs vi
sur pažinti. 

Iš ežero išimtų klanistų au
kų lavonu palaidotu. Iš jų 
vienas buvo karo veteranas. 
Dėlto laidojimas buvo milita
ri uis. 

Patologistai, kurie tyrinėjo 
lavonu, pranešė, kad abudu 
žmogų mirusiu baisia mirti
mi. Gyviem sulaužyti kau-

mjėnesį jau prekyba ima atsi 
gauti. 

tė paprastu civiliu kontraktu,) lai. iTik paskui paskandinti 
kurie veja Dievą iš mokyklų, ežere. 
ir iš namų, tuo būdu ardyda-, Vienas klanistas areštuotas, 
mi šeimininį ir socialį gyveni- Sakoma, bus areštuota dar a-

r^ANEVtiŽYS. Panevėžyj 
netoli stoties tarp daugybės' 

tai Vanagaitis neleido ir gra
sino milicija. GircĮi čia at
eina ir žydų. (Na, o juk Va
nagaitis ar bile koks kitas be-

i* dievis žydo valgykloj nesiel
gtų panašiai pamatęs žydų 

rus. Nes karas įsiėdė ligi 
gyvojo kaulo. Bet reikia, 
idant tokius pat norus turėtų 
ir kitos valstybės. 

Priešinasi pertakos kontrolei. 

Kas link Dardanelių perta-
kos, sako Ismet paša, mes su
tinkame, idant nebūtų pakraš
čiais fortifikacijų, ir idant 
karo ir pirki y bos laivai gaV'tų 
pertaka la*isvai plaukioti kaip 
taikos, taip karo laikais. 

Šiuos posmus mes pripaži
nome. Bet kad tai turėtų 
vykinti kažkokia internacio-
naJė komisija, ar ta komisija 
tunėtų kontroliuoti pertaką, 
su tuomi mes nekuomet nesu
tiksime. 

J is sako, jog Turkija reiš-; plėsti, 
kia kuogeriausius taikai no- M e s n i n k a m e atmokėti 

nuostolius, karo laiku pada
rytus svetimšaliams. Bet 
norime, kad ir kitos valsty
bės mums atlygintų už nuos
tolius, atliktus okupuotės lai
kais. 

Tuo tarpu santarvės vals-
tytyės nori, idant mes joms 
atlygintume išlaidas už jų o-
kupiuoię mūsų žemių, bet jos 
nutyli apie atlyginimus, rei
kalingus turkams už atlijjtus 
okupuotės laiku nuostolius. 

Antai Graikija su savo ar
mija išnaikino Anatolijos plo
tus. Bet apie atlyginimą ne
nori net klausvti. 

• • i 

mą. Be Dievo nėra tvarkos, 
negalima sulaukti reikalingos 

!:vstės centre, laukiamas viso pasauliui ramybės. 

pie dvidešimts kitių. Pirmie
ji išklausinėjimai paskirta 
sausio 5 dieną. 

visokių * * užvažiuojami] na
mų*" bei arbatinių ne visų, 
pasirodo, padorų esama, ypač 
kurias užlaiko žydeliai. Mat 
kai-kuriose iš jų čia laikomos 
nupuolusios doroj merginos, 
tuo gi kūnu ir dvasia atsilan
kančius silpnabūdžius karei
vius ir kaimo jaunuomenę žu
do ir iš doros kebo veda. 

Panevėžyje dar vis vartoja
ma rusų "internacionalinė' ' 
šneka, kas be ko visokių " iz 
našich pilieciri" tarpusavy 
"lengvai išsireiškiant" ir net 
valdininkų, ypač ryškioje uni
formoje esančių, vartojama 
kartais,- erainti jos nesup
rantančius kaimiečius ir vi
sus kitus, kuriems ir lengva 
ir smagu, malonu gimtąją sa-

tikėjimo ženklų) 

Vilniuje restoranuose pie
tus būdavo po 700 lenk. mar
kių, gi dabar pašoko iki 1,000 
lenk. markių. 

Kruopių valsčiuje užsidarė 
visos pradedamosios mokyk
los del kuro stokos. 

Mosul turi pasilikti. 

Turkų delegatas tvirtina, 
Santarvės valstybių norai | k a d M o s u l P " ^ Turkijai, ir 

pertaką turėti atvirą preky- turkai to krašto niekam ne-
pavesią. Gali kaip nori ang
lai kalbėti tuo klausimu, bet 
jie negaus to krašto. 

"Mosul, tai mūsų šalies da
lis ," sakT> Ismet. i'Mosul 
mums patiems reikalingas. I r 
mes to niekam nepavesim." 

Iš to visa matosi, kad tur
kai stipriai nusistatę už savo 
reikalavimus. I r jei jie ne-
pasiduds,- vargiai galės įvyk
ti taika. 

bai. Su tuomi mes įgalime 
lengvai sutikti. Bet jei val
stybės darbuotųsi pertaką pa
naudoti mūsų pačįų. puolimui, 
suprantama kas gali sutikti. 

Tautinės mažumos. 

Tautinių mažumų Turkijoje 
klausimu turkai pripažįsta to
kias teises, kokios tuo žvilgs
niu gyvuoja visose kitose sve
timose šalyse, kaip tai Rumu-

6 ŽUVO NEW YORKE. 
: ? • * : — 

NEW YORK, g. 27. — Per 
Kalėdas čia 6 asmenys. 5 vv-
rai ir 1 moteriškjė, žuvo nuo 
naminio darbo degtinj&s. fTai 
prohibicijos aukos. 

maeijų apie tai tečiaus negau
ta. 

SVEIKIAUSIAS MIESTAS. 

DU SUŽEISTA. 

Valstybės centralinis kny
gynas Kaune turi 70,000 kn^-
m-

sietuvos Respublikos uni
versitetą lanko 1,310 studen
tų. > '•"• : 

I\auno Rotušps sallėje gruo
džio 1 dieną davė koncertą 
Berlino virtuozai smuikinin
kas Ervvin Broedric i r pianis
tas Alfred Reichest. 

ARDMORE, Okla, gr. 27. — 
Čionai iš nemažos aukštumos 
krito aeroplanas. Lakūnas ir 
mekanikas sužeistu. Pirmasis 
sužeistas mirtinai. 

SEKRETORIUS REZIG
NUOSIĄS. 

WASHIfrGTON, gr. 27. — 
Pranešta, jojg vidujinių reika 
lu sekretorius Fall ar tik ne
atsistatydinsiąs. Tikrų infor-

Mokyklų tarybos preziden
tas Dr. Robertson skelbia, kad 
mes gyvename sveikiausiame 

mieste. Nes Ckicago šiandie 
skaitosi sveikiausias pasauly 
miestas. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 

PINIGU KURSAS. 

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

D I E & R A Š T I 8 

l4DRAUOASM 

H M Yftiirni iiatanm nedėldienini. 
PRENUMERATOS KAINA: 

J M M D I S . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . JO.UV 
P«Mi Metų..... 19.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai 
Jks skaitosi nuo ulsireiymo dieno* 
te nuo Naujų Metų. Norint perinai-
lyti adresą visada reikia prisiųsti 
r senas adresas. Pinigai geri ausie 
i^sti išperkant krasoje ar ezpreee 

'lloaey Order" arba įdedant pini-
pu i registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave.; Chicago 

Te l Roosevett 7791 
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LIETUVOS PRIPAŽINIMAS 
Kalėdoms gavome įdomią 

žinią, kati Santarvės Ambasa
dorių Konferencija, pripažino 
l i e tuve 4*de j u r e " . Belieka 
dabar Santarvės Vyriausy
bėms tvirtinti savo ambasado
rių, nutarime ir pripažinimo 
aktas baigtai. 

Nors žinia įdomi ir maloni, 
• bet ji nedaro į mus didelio 

įspūdžio. Ir be Santarvės pri
pažinimo Lietuva buvo apsis

prendus i , teėiaus. pripažinimo 
faktas atskleidžia naują etapą 
Lietuvos užsienio politikai. 

Ligi šiol Santarvė lenkų i n 
triguojama prievartos keliu 
narino Lietuvai kilpą: Hynian-
so projektas, Nemuno interna
cionalizacija, derėjosi, su Lie
tuva nepaisydama jos teisių. 
Dar daugiau*. Santarvė norė
dama save apdrausti Europos 
rytuose sodino mums lenką^ 
ant sprando. Vilniaus okupa-

k < i ją tylomis legalizavo; Klai-
' pėdos kraštan leido jiems su

simesti ir sunianė net naują 
statutą tam kraštui pagaminti, 
ginant Lenkijos interesus. Lii 
tuviai visuomet laiku iš tų pin 

j klių pasprukę įduodavo su
prasti, kad ne per tas duris 
beldžiamasi į mūsų duris. Mes 
esame sukalbami, galime eiti 
į derybas ir susitaikinti su 
Santarve, tik be skriaudos 
savo šaliai Lenkijos naudai. 
Franci jos ar Anglijos sutartys 
su Lietuva ne- tiek nepavojin 
£°S> DU ,i#al ir aegalima iš-
veflgti, nors mūsų reali politi-

I ka vra savaiini s»sirišusi su 
į Rusija ir Vokietija. 

Santarvė matomai įsitikino 

politiką pripažindama Lietu ! j EtffflJA (JIHfTA | t Ė U F I Kondratavičius, 
vą. Jeigu Santarvės pripaži-l v I * l • f l f l a 
nimas nestato mums negalimų 
priimti sąlygų Vilniaus ir Klai 
pėdos krašto klausimu, Lietu
vos kryžiaus kelias baigiasi. 
Tuotarpu lauksime platesnių 
žinių surištų su pripažinimu. 

REGISTRACIJA PRAIL
GINTA. 

Registracija ir su ja suriš
tas Lietuvos pilietybės įstaty
mo prailgimmas neribotam lai 
kui, pilnai patenkina mūsų 
plačiosios visuomenės pageida
vimą. 

Dar rugsėjo 5 d. Federaci
jos Seimui įvykus ir gerb. 
Lietuvos Atstovui Seiman at
silankius, nutarta: užgirti prin 
cipe Lietuvos piliečių regis
traciją; sutrumpinti nustatytą 
laiką kurio reikalaujama kad 
atgavus Lietuvos pilietybę ir 
pratęsti registraciją bent ke
liems mėnesiams. 

Vėliaus Federacijos Centro 
Valdyba kreipėsi Seiman pra
šydama Seimo padaryti šias 
pataisas registrac. ir piliety
bės Įstatyme: pasų reikalą at
skirti nuo registracijos; ny
kesnis neturėtų Tbut i virš $5.00; 
gi priėmę šios šalies pilietybę 
lietuviai turėtų lengvai ir 
greitai atgauti Lietuvos pilie
tybę. 

[Tai yra konkretus pasiū
lymai, rimtas opaus klausi 
mo svarstymas ir reikia, lauk
ti, kad jie bus Seimo priimti 
domėn. Visoki šukavimai lais
vamaniškos ir socialistinės 
spaudos prieš registraciją ir 
melagingi aiškinimai pilie
tybės įstatymo nenurodant sa
vo pageidavimų, tėra suaugu
sių vaikų darbas. Tai bent sa
ve pajuokė prieš kultūringąjį 
pasaulį, (lali dabar čiaudėti. 

Italijos ministerių pirminin
kui norima duoti vardą "Na
poleonas IV" . Jų tarpe -esama 
daug l>endrų bruožų" ir gestų.j 
Fašistų vadas beabejo d idži uo
sis garsaus l'rancuzų imperato
riaus vardu. Kad tik jis pasi
džiaugęs galybe nebaigtų savo 
dienų kaipkNapoleoiias L 

Šimtas Apsakymėliu. Joje y-
| ra* trumpos gražios j>asakai-
' tės. Kaina 60c. "*• 

DRAUGAS PUB. CO. 
Lietuvos užsikirtimu nepasi-į 2334 South Oakley Avenue 
duoti Lenkijai ir pasuko savoj Chicago, Illinois 

Šių metų gruodžio 12 d. ar
ti milijono Amerikos lietuvių 
turėjo tikro džiaugsmo, išskai-
tę laikraščiuose žinią, kad 11 
gruodžio naujai išrinktas Len
kijos, prezidentas Oabrijelis 
Narutavičius dvi valandi fi> 
savo priesaikos apeigų išbuvo 
seime, laukdamas, kol kariuo
menė ir policija išvaikys^rus-
čią minią Lenkijos tautininkų 
ir kad paskui pasirodžiusi 
gatvėje minia betgi apmušė 
prezidentą sniegais. 

I r nemanykite, kad tasai 
lietuvių džiaugsmas 'buvo lai 
žemos rųšies jausmų del ne
pasisekimo savo imperini i si i-
nių kaimynų. Didžiumas jų 
džiauksmas beabejo paėjo iš 
geriausių jausmų lenkų tautos 
linkui kreipiamų. Lietuviai 
džiaugėsi, kad jų kaimynai 
lenkai nors sykį 500 metų is
torijoje pradeda* atsigauti, 
ima kratvtis svetimtaučiais 
valdonais ir pasitikėti savo 
pajėgomis. Kelių šimtmečių 
bendri santykiai, su lietuviais 
parodė, kad Lenkija visada 
mėgo skolintis iŠ Lietuvos sau 
valdovus, karžygius, o taipat 
ir dailės ir literatūros kėlėjus. 

Nuo 1385-tų metų, kada 
Lietuvos valdovas Jogaila, ap-
vezdintas su gražiąja Lenkijos 
karalaite Jadvyga uždėjo len
kuose savo dinastiją, nuo to 
laiko lietuvių tautai teko ne
tik savo krašte t a r k y t i s , bet 
ir lenkus valdyti. Jageloniu di 
nastijai lenkuose išsibaigus, į-
vedus karalių rinkimo sistemą, 
tokiu buvo renkamas beveik 
visados Didvsis Lietuvos Ku-' 

sj 

nigaikštis. Lenkai visada lab-
jau pasitikėjo svetimais pro
tais, negu savo. Čia, žinomu, 
atsidaro imslaptis ir lietuvių 
silpnybės, beeidami valdyti ki
tų, patys savo viduje susilp
nėjo ir vėliau turėjo žūti kar
tu su lenkais. 

Lietuvis Kasčiuška atvažia
vęs į Ameriką padėti kovoti 
už laisvę, manė tuo pasitar
nausiąs Lenkijai ir Lietu\ai, 
bet iš ten grįžęs nebeįstengė 
išgelbėti nei vienos nei kitos. 
/ Vėliau visas 19-as šimtmetis 
parblokštos Lenkijos istorija, 
palaikiusios savo tautinę gy-

Chodzka, 
Kraševskis ir kiti sutvėrė len
kų literatūros šedevras. Net 

» 

Lenkų didysis rašytojas Sen
kevičius, ainys lietuviškųjų 
Senkų, tunėjo savo gįslose lie^ 
tuv^ų kraują. 

Lietuviai dailininkai: Matei
ka, Velįonskis (Velioniškis), 

| iškėlė lenkų piešiamąją dailę, 
lietuvio muziko Moniuškos 
parašyta opera " H a l k a " dar 
nesusilaukia sau lygios lenkų 
tautoje. 

Kada vėliau atėjo politinis 
tautų atgimimas ir Lenkijos I 
prisikėlimas, ines vėl matėme 
tą Lenkiją bevedamą lietuvių 
protu. Lietuvis Juozapas Pil
sudskis suorganizuoja lenkų 
kariuomenę ir veda jų vatety-

Įt)ę per kelius sunkiausius me
tus. Lietuviai Sapielia, Skir-
muntas, Narutavičius vienas 
po kitam veda Lenkijos užsie-
mių reikalus. Lietuvis Radvi
la atstovauja lenkus Maskvos 
Konferencijoj. Pagalinus pir
muoju tikruoju atgimusios 
Lenkijos prezidentu išrenka
ma^... vėl lietuvis. Žodžiu sa-
kaųt matėme, kad kur tik rei
kėjo stipresnių smegenų, drą
sos, inicijatyvos, tai lenkai be 
lietuvių nemokėjo apsieiti. 

Bet čia bene ir buvo persi
laužimo momentas (breaking 
point). 

Dar nežinia, kaip galutinai 
istorija įvertins Lietuvos aris
tokratijos žygius dirbusios len 
kams per kelius pereitus šimt
mečius; ar pavadins tai gaiši
nimu ir.klaidingu nukreipimu 
savo pajėgų, ar gal naudingu 
pusitarnavimu žmonijos pro
gresui. Tečiau mūsų amžius 
jau, rodos, duoda galimybės 
išduoti sprendimą apie pasta
ruosius lietuvių aristokratų žy 
gius lenkų tautai. Jie, gal to 
ii nenorėdami, ją vedė visų 
laiką avantiūrų, užgriebimo, 
imperializmo keliu. Nuo Pil
sudskio žygio į Kijevą ir* iki 
Vilniaus užgriebimo, liejtuvių 
smegenys teikia lenkams tik 
mešJfos patarnavimą. Šiandien 
Lenkija turi didesnę pusę ki
tataučių piliečių. Lenkijos-&ei-
uiui vadovauja kitataučių gru
pės; tbs grupės išrenka Len
kijai prezidentą. Bet jeigu to 
prezklenfc> išrinkimas sukelia 
krašte beveik revoliuciją* o net 

vo Lenkijos valstybės laivą, 
kad jį privedus prie katastro
fos. Juo labiaus, kad pati Lie
tuva savo valstybę tvarko vi
sai* pavyzdingai, kasdieną ei
dama stipryn ekonominiai ir J 
niekam į kelią nepareidama. 

Bet butų tai perdaug gar
bės Lietuvos aristokratams a-
tiduoti jiems kreditą už Len
kijos skandinimą. Jeigu jie 
ją ir pražudė, tai nenoromis. 
Įvyko tik tai, ką visų amžių 
istorija įrodo. Tautos vadai 
turi eiti visada su savo* liau
dimi ir jai dirbti. Lietuvos di
džiūnai 15-to ir 16-to amžiaus 
moraliai atsiskyrė nuo savo 
tautos, atiduodaim* savo pajėr 
gas Lenkijai. Atsilyginimas už 
tai atėjo Jfcik 20-ame amžiuje. 
Atbudusi Lietuvos liaudis sa
vo pajėgomis sutvėrė valstybę 
(tiesa, jai daug padėjo ainiai 

te katedrų skaičius. Taigi teo
logijos^ fakultetui reikalinga 
bent 23 prof. Dabai- veikia 10 
prof. — trūksta 13 profesorių. 
Humanitarinių mokslų fakul
tetui reikia bentMS profeso
rių, dabar veikia 7 — trūksta 
11. Teisių fakultetui reikės 10 
profesorių. Matematikos—gani 
tos fakultetui reikia 22,.dabar 
veikia 8 — trūksta 14. Medi
cinos fakultetui reikės 28 pro
fesorių, dabar veikia 6, pa
kviesta rudens semestrui 4, 
reiškia, trūksta 18. Technikos 
fakultetui reikia 17 profesorių,] 
dabar veikia 7 — trūksta dar 
10. Universiteto profesorių at
lyginimas pakol kas silpnas, 
sulyginus su atlyginimu. Va-
karų Europos profesorių. Grdi 
narinis profesorius gauna pa 
grindinės algos su brangenybės 
priedu 160 litų mėnesiui, ex 

UBTOvos ATwrevTWs 
AMURjfcOJĘ PRA¥E-

frlMAS. 

tų Lietuvos didžiūnų, kurio j traordinarinis 135 litus ir do 
liko savo tautai ištikimi) ir 
sutvarkė savo krašto ukį taip, 
kad lenkams pareidavę aristo
kratai pasijuto nebeturį Lie
tuvoje pamato. Lenkams dirb
ti, jie nebeįstengė ir čia len
kų liaudies reikalų suprasti 
ir kalius metus lenkams pa-
šeimininkavę, gauna trauktis 
iš jų karalystės. Traukiasi 
Pilsudskis, šaunamas Naruta
vičius. Kur jie dings T Lenki
ja juos veja, Lietuva jų ne
laukia. Nebent į lenkų kariclo-

[Tių N. 2 į Vilniaus kraštą, 
kur jie turi ir "nuopelnų" ir 
dvarų. Bet ir ten padėtis ne
t ik ra Okupuotas išbadėjęs 
kraštai lraksta prie sočios 
Lietuvos, taip kaip lenkų 
markė Žemiu lenkiasi prieš 
lietuvių litą. 

Istorijos teismas nepermal
daujamas. Anksčiau ar vė
liau jisai l^tgi ateina. 

Vyturys/ 

vyįę Lietuvos smegenimis i r ' ir kulką krūtinėn paleidžia tai 
matyt, kad svetimas vadova
vimas lenkams pradėjo atsi-
bosti ir kad jie grįžta į save. 

talentais. Vilniaus universi
tetas greitai virto didžiausiu 
apšvietos šaltiniu visai Lenkų 
tautai. ,lo auklėtiniai lietu-

1 viai: Adomas Mickevičius, 

LIETUVOS UNIVERSITETO 
REIKALAIS. 

yiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiim 

Užsienių Reikalų Ministeri
ja informacijos tikslu prisiun
tė žinių del bėgamųjų Lietuvos 
Universiteto reikalų. Čia\jas 
paduodame. * 

I. Profesūra. 

Nustatyti šiandieną tikslų 
skaičių reikalingTi profesorių 
įvairiems Universiteto fakul
tetams butą sunku, bet einant 
Universiteto statutu profeso
rių (ordinarinių, -eattraorclina-

Juk buvo pamato net spėlioti, ' rinių ir docentų) turi būti ne-
kad lietuviai tyčia taip vairą mažiau, kaip nurodytas statu-

centas kiekvieną savaitinę va-
lanuįj — paskaitą. 

Ateity atlyginimas bus pa
keltas. 

2. Knygynas. 

Universiteto bibliotekai į-
rengti kuri galėtų tinkamai 
aptarnauti mokymo ir mokslo 
reikalus, reikia bent 50,000 li
tų, bet pradžiai (reiškia arti
miausiems metams) reikia a 
pie 10,000 litų (apie 7,500 li-
tų"~— knygų užpirkimui ir 
apie 2,500 litų — bibliotekcs 
įtaisymui ir jos personalo at 
lyginimui). ^ 

3. Universiteto Rūmai. 

Kai del lėšų, reikalingų u-
niversiteto "rūmams pastatyti, 
turint omenyje visokias moks
lo įstaigas, kai kabinetai, la
boratorijos, klinikos, dirbtu
vės, muzėjai ėtc. — tai šiam 
tikslui reikalinga ne nažiau 
milijono litų. 

Savaimi aišku, kad Univer 
sitetas bus dėkingas, jei mū
sų .Atstovybės ir Konsulatai 
užsieniuose turės domėję išdė
stytus reikalus ir prisidės esn-
momis jų žinioje priemonėmis 
prie šių reikalų patenkinimo. 

(L. I. V..) 

Mėnesinė aukų apysk&iU. 
New York, N. Y. 

nuošimčiai už rugsėjo 
mėnesį, 

Baltic States Bankoje $1.47 

• xViso . . . . i , $1.47 

New York, N. Y. 
(Baltic States Bankoje) 
už čekių įšmainymą . . $0.20 

Lieka $L27 

1922 m. spalio mėnuo«^ 

I. Valstybės Reikalams. 

a) Įvairiems Valstybės Rei-
kalams. 

Išlaidos: 

II. Lietuvos Šaulių Sąjungai. 

Scranton. 'Pa. 
Surinkta laike p. Žmui
dzinavičiaus prakalbų $18.15 

MonteUo, Mass. 
Montello lietuvių aukos 
prisiuntė kun. Švagždys 

$120.34 
Bayton, Ohio. 

Surinkta laike iškilmių 
spalių &tos dienos, 
prisiuntė Grinsevičius $88.34 

Viso $226.83 

SUTRAUKOJE. 

1. Valstybės' Reikalams, 
a) Įvairiems Valstybės 

Reikalams, $1.27 

II. Lietuvos šaulių Sąjungai 
, . . $226.83 

Ar nori išmokti taisyklingai 
lietuviškai rašyti? Jei taip, 
tai tuojaus nusipirk " Lietu
vių rašybos vadovėlis". Jame 
yra visos trumpai sutrauktos 
rašybos taisyklės. Šią knygų 
ką tik gavome iš Lietuvos. 
Kaina tik 40c. 

Draugas Publ. Co. 
2334 South Oakley Avenue j metų kuponais 

Bendrai $228.10 

Liet. Respublikos Atstovybė. 

AUKAVUSIEJI BONAIS IR 
KUPONAIS. , 

Spalių mėn. 1922 rn. 

Valstybes Reikalams. 

F. Gaižutis, L. L. P. B. ku
poną, Cleveland, O., $2.50. 

Lietuvos šaulių Sąjungai. 

Lietuvių kolonija, per kun. 
Švagždį, L. L. P. Bonus, su 13 
metų kuponais, ' Montello, 
Mass., $100.00. 

SUTRAUKOJE. 
Valstybės Reikalams 

L. L. P. B. kuponas . . $2.50 
Lietuvos šaulių Sąjungai 

L. L. (P. Bonai, su 13 
. . . $100.00^ 

Chicago. UI. Bendrai . $102.50 

i š L I E T U V O S . i 
Santykiai su pažanga. 
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(Tąsa). • 
I SEIMO RINKIMAI. . 
Bolševikai pasirodė. 

Šiuose rinkimuose pirmu kartu pasiro-
:j dė ir bolševikų sąrašai. [Tiesa, nepa^ivu-

dino jie savo tikruoju vardu, bet vienur 
'darbo kuopomis', kaip Kauno apygardoj, 

& suhh-tį ir nustoti vedus tokią pragaištin- prašalins visus lenkus dvarininkus, kurie netikėjo. I r turėjo tam užtektinai pama-

I 

H 

ar a vargingųjų valstiečių ir darbininku 
kuopomis' ' — kai tai buvo Telšių apygar-

j doj ir kitur. Bolševikai veikė aktingai. 
Vienos lįteraturos biMco jų atspaus* tinta su-

I lig oficialinių žinių daugiau kai už 4 mi-
[Monus auksinų, žinoma gautų iš Rusijos, 

nes, jų tarpe nėra nei vieno pasiturinčio 
žmogaus. Jų vadai keli darbininkai ir 

I du !>uvusiu kunigu: Vilūnas, ir Adomaus-
\ kis tiek kapitalo nieko gyvu negalėjo tu-
I rėti. Aišku, Maskva parėmė. Dėlei to lite

ratūros tvano, žmonių nesusipratimo ir 
nuolatinio, unežmoniško pažang šulų Vol-
deHkaro Smetonos ujimo ir politikos dar-
buotoj-ų teršimo, bolševikai laimėjo dau
giau negu buvo tikėta. 

3. Oia, manau, bus vieta pakalbėti 
bent trumpai ir del santykių krikš. de
mokratų su pažanga ir žemdirbiais. Tie 
santykiai daugeliui amerikiečių nėra' ži
nomi ir nesuprantama daugeliui kode*l 
krikš. dem. ne tik ką nėjo kartu, bet dar 
kovojo su pažangos — žemdirbių partijo
mis, kurie save vadina katalikiškomis. 
Paaiškinsiu. 

Kalbėsiu kailu apie pažangą ir žem
dirbius, nes žemdirbiai yra tik kitu var
du pakrikštyti • pažangiečiai, tuo tikslu, 
kad sudaryti savo esimui visuomenėj stip
resnį pagrindą. 

Pažanga — žemdirbiai, kaip esu mi
nėjęs, varė savo spaudoje labai pragaiš
tingą Lietuvai akciją. Iš jos darbų ma
tytis buvo kad jai rūpėjo kad ir Lietu
vos nepriklausomybės auka nugalėti 
krikš. demokratus ir užimti jų vietą. Ko
vą vedė beveik išimtinai su krikš. denio-
kratais, socialdemokratus dažnai girdavo. 
Krikš. demokratai turėdami omeny val
stybės gerovę ir žmonių ramybę nutarė 

j 

gą akciją. Tuo tiksiu buvo pasiųsta prie 
pažangos centro valdybos, kiek asmenų, 
bene Smetona, Noreika ir Tūbelis, nuo 
krikščionių deni. — Čarneckis dabartinis 
atstovas Amerikai ir kan. kun. Paltoro-
kas. Susitarta nevesti tarpusavės kovos. 
Bet nepraėjo ir dviejų dienų po sutarties, 
kai 'pažangiečiai dar su didesniu įniršimu 
pradėjo puŲi krikš. dem. [Tokiu būdu 
duotasai žodis pažangiečių tapo sulaužy
tas ir krikš/dem. geri norai nuėjo niekais. 

Vėliau katalikų veikimo Centras pasi-
ėinė iniciatyvos sutrukdyti pažangiečių 
darbus ir sušaukė kun. kan. Aleknos bute 
pasitarimą iš krikš. dem., Ūkininkų sąj. ir 
Žemdirbių atstovų. Nuo katalikų V. Cen
tro1 dalyvavo kun. Dr. Maliauskas ir kun. 
Alekna; nuo ūkininkų: Dr. Draugelis ir 
kun. Draugelis; nuo žemdirbių — A. Ži
linskas ir Jakimavičius; nuo kr. dem. M. 
Krupavičius. Krikščionių- demokratų at
stovas turėjo tokias instrukcijas: galima 
sueiti su žemdirbiais į kaikurias sutartis 
jei jie: 1) pripažins žemės reformos įsta
tymą, 2) išvalys savo f&rt. nuo bedievių, 

matydami, jog žemdirbiai gina jų dvarus 
labai gausingai suplaukė į žemdirbių par-
tiją> Bet tų sąlygų neprisiėjo statyti, nes 
žemdirbių atstovas iškarto pareiškė jog 
jie nieko bendra nenori turėti su krikš. 
demokratais, ir sutinką kalbėti tik 
su ūkininkų sąjunga. Ūkinin
kų sąjungai 'pastačius minėtas krikšč. 
dem. sąlygas taip pat neprieita prie susi
tarimo. Tokiu būdu ir katalikų Veikimo 
Centro žygiai nuėjo niekais. 

Kits klausimas, ar reikėjo krikš. dem. 
kovoti su pažanga žemdirbiais, nepaisant 
net jų nežmoniško puolimo! 

Kiekvienas puolamas privalo gintis. 
Ne krikš. demokratai puolė pažangą — 
žemdirbius, bet pažanga — 
žemdirbiai krikšč. demokratus, ir 
tai . puolė su dideliausiu įtūžimu. 
Pažangiečiai juos atakavo ir šmeižė per 
du metu. Krikš. demokratai kantriai ty
lėjo, tarsi laukėdami kada jie susipratę 
nustos. Bet jie nenustojo. Prisiartino rin
kimai. Reikėjo gintis. I r jie pradėjo. Pra-, 
dėjo akciją dar ir del to, kad jie pp.žan 

pasiūlyti pažangiečiams sueiti į tam tikrą kurių-labai daug turi savo tarpe ir 3) ' gos žemdirbįų/katalikvbe^ kaipo partijųį ~kQVa. 

to. J pažangos — žamdirbių partijas su
plaukė daug tikybos klausimu indiferentų, 
o dar daugiau bedievių. Pav. pats Volde
maras katalikų antrame kongrese įrodinė
jo katalikiškos mokyklos ir katalikiškos 
spaudos nereikalingumą. Jų kitas šulas 
prof. Krėvė — Mickevičius net žodį 'DIE
VAS' rašo maža rakle, o universiteto stu
dentams kiekviena proga įrodinėja, jog 
katalikybė yra išsivysčiusi iš kit:i seno
vės tikybų natūraliu keliu. Panašus žino-
nės stovėjo kuone visų tų partijų skyrių 
priešaky. Buvo, tiesa, ten i r gerų kata
likų ir net kunigų kuopelė, bet jie įtakos 
negalėjo turėti. Aišku, tad, kad tdkios 
partijos negalėtų ir nesugebėtų tinkamai 
ginti tikybos. O pagaliau ne be pamato 
galima pasakyti, kad jos ginti ir nenorė
tų. Antra, ir tautiniu žvilgsniu tos par
tijas yra įtartinos vertės, nes lenkai dva
rininkai jose sudarė gana stiprų ir įta 
kingą elementą^ 

Štai tos priežastys, maždaug, delkc 
krikš. demokratams nepavyko su pažan
ga — Žemdirbiais siusi tart i ir teko vešli 
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i r t r e č i a : Tr J 
s e k a m e op< 
d a u g sunkė 
laikyti i r t i 
aettgydytas. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJCAGO, I L U ^ O U 
Telefonas Tardą M&J 

Valandos — 8 Iki 11 UI rytoj 
po pietų 5 iki 8 rak. Nedėllomls 
ofisas uždarytas. 

IMTRII 

ZJ 

f PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. GUaser pe. 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
iento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami Ir draugai aplaikya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. GK M. Glaeer. 

9149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

lkl t po pietų, nuo 6 tkl 7 rak. 
Ned. nuo l t lkl 2 po platų. 

Telefonas Yards 887 

hVrVfiW'ivf'ti m • ^ .i<. . , , 

$V. KAZIMIERO PARAP. 
BAZARUI SEKĖSI. — 

PADiKA. 
* 

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

T e l . C a a a l 2118 
;3 Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. J 

5 tkl 7 vai vakaro. o 
pc Rcs. vai.: 2 iki 4 po pietų. £ 
* 4193 Archer Ave. S 
*: Tel. Lafayette 0098 
twir»YoTyrri?ro-B^T¥o^rc¥TsTr^ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. Westeru Aveoae 
Telef. Lafayette 414T 

Taan4os: f-11 rytais, 1-2 po, 
platų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiala tiktai po platų 2 lkl B vai 

iMi • -i • • • 'i III ' i • — — 

J 

DR. MAlHtICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4931 S* Ashland Ave, 
Tel. Yards 9*4 ^ 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—l t v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėllomls; nuo l t v. ryto lkl 
1 vaL po pietų. 

Sioux City, Iowa. — Iš vi-
sų šios kolonijos bazarų dabar 
tinis buvo didžiausias ir pa-
sekmingiausias. Buvo jame j -
vairumo, įdomumo ir linksmu-
mof Visi turėjo progos paval
gyti, buvo galima nusipirkti 
arba laimėti visokių naudin-
gų daiktų. Nevienas parsine
šė namo gražių Kalėdoms do-
v anų. taipgi buvo daug juo
kingų, įdomių užsiėmimų. 
Deltogi žmonių susirinkdavo 
labai daug ir svetimtaučių at
eidavo nemažai. Visi buvo pa
tenkinti. 

Del tokios nedidelės koloni
jos, pasirodo kad lietuviai čio
nai nemažai pasidarbavo.Taip, 
visi dėjo pastangas, visi dar
bavosi, visi aukojo kas ką ga-
Įėjo, vienu žodžiu, visi rūpi
nosi, kad parapijai butų pa
daryta kuodidžiausias pelnas, 
ir dėlto visi dabar labai džiau
giasi kad bazaras taip puikiai 
pasisekė. 

komis ir darbu. Butų linksma 
ir ant toliau matyti dirbant 
tokiam geram tikslui. 

Parapijonams butų labai ma 
lonu niatyti atmokėtą parapi
jos skolą ir pastatytą kleboni
ją. Taigi, broliai ir sesers — 
šios kolonijas lietuviai —. pa-
sirodykime Vyskupui ir sve
timtaučiams ką mes galime. 
Varykhnės ir darbuokimės ne
nuilstančiai tai ir atsieksime 
tą savo tikslą. , 
Kleb. kun. Jurgis O. Vi. česna 

ir komitetas. 

RINKO VALDYBĄ. — 
RENCS VAKARUS. 

^^^^•"•^^^^^^^^^W* 
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«retfa«enis Groo3. 27, 19® 
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CICERO, ILL. ŽINELĖS. 
Lauks Naujų Metų. — Pro

grama. 
(Jruodžio 31 d. L. Vyčių 14 

kp» rengia 1923 m. lauktuvės-
gražų konjcertą.Koncerte daly 
vauja vien tik Cieeros jėgos, 
t. y. vaidilos — dainininkės, 
dainininkai ir muzikai. 

Pirmoj vietoj programoj 
stovi v įžymi dainininkė p. O. 
Hvaikauskienė, kuri jau ne sy
kį sužavėjo publiką savo gra-
v * . . . . . , 

ziu linniu balsu. 
Taipgi gausim progą išgirs-

Svetimtnučiai ir visi stebė- j t i p> K # Račkienės balsą. 
Rengėjai sako,V kaxl kažkas 

Spring Valley, Iii. — G±uo-
dzio 10 d. L. Vyčių 2£ kp. W\-
kė priešmetinį susirinkimą. 
Apsvarsčius bėgančius kuo
l a s reikalus', rinko naują kuo
pai valdybą, Atsisakius perei
tų metų pirmininkui S. Eva-
nauskui, nauju pirmininku iš
rinko J . Dočkų, pirm. pag. —Į; 
M. Šimkaitę, nut. rast. — V. 
Evanauskaitę, lįn. rast. — M. 
Vasiliauskaite, ižd. — ta pa
ti, Eva Rumšaitė, knygius S. 
Evanauskas, maršalka — F. 
Evanauskas, koresp. A. P . 
Stulga.' 

Buvo tartasi apie surengimą 
vakaro su teatru, ir tam dar^ 
bui išrinko komisiją iš S. E-
vanausko ir J . Dočkaus. 

tfutarė turėti "Bunco par-
t y " sausio 6 d. 1923 m. 

Šiaudelis. 

'i , U.JJU..S.JL. ji. .jasaaMEt*— 
nių Įstatais nenumatyta mui-

jtinės vadovaujasi l-jendFais 
pamatais, t. y. išieškoma mui-j FarmeriB Kooperacijos, 
tą ka ip ir už kitas įgabenamas j ^ į į . ^ ^ ^ kongreso 
prekes. Keleiviai, važiuojam- § ( p a t v i r t i l l t a s > ? e ^ a fermerių 

tieji su užsienio pasais, gali k o o p e r a t y v ^ : g e r i ^ ^ r d m ū 

turėti be muko savo reikalams. ^ ^ ^ ^ ^ 
prekių nedaugiau 50 auks. ver ^oomtątyvų tikslas praša
lės, taip pat praleidžiami be ' ^ U r p i n i l t o s t f t r p f a r m e . 
muito vartoti rdnkiniar d a i k ; ^ k įų w&(bikių s u v a r t Q t o 
tai, nedidesniame- skaičiuje, 
kurie reikalingi žmogui kelio
nėje ir daiktai sulig jų spe-
eiališkumo, pavyzdžiui: smui
kininkui — smuiką, šaltkal
viui1 įrankiai ir t. t. 

M. Juknevičius', 
. Už sekretorių 

jų. Dėlei daugelio tarpininku 
f armėnai turi pigiai parduoti, 
o sjgtyartoĮojai brangiai mo
kėti. 

Pats įskaitymas dalyko ne
pataisys, jei jis nebus prakti-
kon įvesta*;. Tai gali įvykti 
farmeriams gerai supratus 

n 

l i e t . Resp. Atstovybe* j kooperatyvus. -Todėl jie priva-

PINIGUS LIETUVON 
U Nusiunčia 
^ .— per — 

Tiesioginį. SusisiekjTiią. 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTMi! 
0ISTRI8T BAIK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 

| Turtas viii $7,000,000.00 
Į^^^rymmmt 

Wasliiagton, D. C. 
XL — 22 — 22 

APSISAUGOJIMAS NUO 
ŠALČIŲ. 

DĘLEI SIUNTINIŲ. 

Rezid. tel. Van B«xrea 0294 
Ofiso tel. Boulsvard 9692 

Dr. A. A. R0TH 
RCSAS GYDYTOJAS te 

G U B i R G A S 
Specialistas Moteriška, Vyriškų 
Valkų te visų chroniškų Ugų, 

Ofisas: 3335 S. Halsted S t. 
Vai.: 19—11 ryto; 2—t po 
Fiet, 7—8vak. Ned. l t 11 d-
Ras. 1119 Independenot Blvd. 

Cbloago. 

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

GYDYTOJAS te CtflR! RGAS 
Telefonas: Yards 2544 

S2M South. Halsted Street . . 
Ant vteSaos Uulver. Stafe Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedėllomls nuo 19—2 

Ooflsaa Ir gyvenimo vieta: $f 

TH Hlvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKT L VIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUB 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredoniis nuo 4 iki 9 vakare, j1 

= — 

v . 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Rcst. 3 labų. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

• -8 P. M. 
Tel. Bonlevard 717t 
Rezidencijas Tel. Fatefax 5574 

josi, kad mes tokią gražią 
tvarką turėjome^ kad žmonos 
taip skaitlingai susirinkdavo 
kad taip daug gražių auką 
gavome. \ 

Iš šešių iKizaro vakaru į-
pJaukė arti $1,")0(), taigi JKI-
rapijai liks didelis pelnas, ka
dangi beveik viskas buvo su
aukota — mažai turėjome iš
laidui. Dabar parapi jonams y-
ra kuo ; piisidžiaugti. 

Pirmiausiai už tą viską dė
kojame Dievui kad Jis mus 
palaimino ir padėjo taip 
daug pelnyti. Paskui tariame 
nuoširdžiai ariu sekantiems 
biznieriams kurie šelpė para
piją ir aukojo bazarui: Ado
mui Jukniui, Pet. Laskauskui, 
J. (iražiui, J. Kiaušiui, St. U-
sėliui, J . Kaušpėdui, J . Mikė
nui, V. Linkevičiui ir adv. A. 
Tamošaičiui. 

Tariame ačiū taipgi^ir vi
siems parapi jonams, šiaip vy
rams, moterims, mergaitėms, 
vaikams kurie-ios dirbote 
prieš ir per bazarą. Labai a-
čiu visiems parapijonams ku
rie paaukojote, daiktų baza-
riui. Lai Viešpats Dievas vi
siems šimteriopai atlygina už 
tą viską. 

Labai malonu matyt kad 
žmonės suprato šio bazaro 
svarbą, kad taip gražiai ir 

prisidėjo su au-

gražiu tenoru balsu užtrauks 
* ' raškai" — sako bus ko pa
siklausyti — "Hlopcy" . 

To vakaro pelnas skyriamas 
parapijos naudai. Taigi pavyz
di ngas-darbas mūsų Cieeros 
jaunimo. 

Todėl visi oiceriečiai vyki
me j taip puikų vakarą, nes 
tarp viršpaminėtų artistų bus 
ir daugiau, kurių vien vardus 
nebūtų gafima čia sutalpinti. 

Žem. 

Finansų Prekybos ir Pramonės 
Ministerija. 

Muitinių Departamentas. 
1922 m. Liepos 20 d. 

Nr. 8511 

ALUMNŲ VEIKIMAS. 

Cicero, 111. Šv. Antano 
Parapijos Alumnai turėjo 
priešmetini susirinkimą antra
dienio vakare, gruodžio 19 d. 

* 

1922 m. Išrinko, sekančią val
dybą 1923 m.: ,— dvasios va
das — kun. H. J . Vaičiūnas, 

skaitlingai 

<xxxxxxxxxxxx>ocooo<xx>oo<>oo 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

^ < » i a*--
Telefonas Pullman 3385 

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

M Telefonas Kepublic 1433 
I 1600 W. Garfield Blvd 

filaor: vak: kampas 55 te 
Ashland Avenue 

VaL Nno 4 lkl 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės Ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašali n ligos priežastį, o-
peraclja prašalina ligos apsireiški-

bet paUekta Ugos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa-

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytolas te Chirurgas 

10900 S. Mfchigan Avenue 
Telcf. Pullman 342 te 343 
ELEJSTRA * GYDYMAS 

• Mįr - 'H r 
TĮ< !<!•• minvtrrZ 

Tel. Bonlevard 2130 
DR. A. JT. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 

_ ^ timl skaudėjimo 
grydo. Chirurgijos būdu esti taip po j g a l v o a # svaigulio, aptemimo, nervo-
Pirmos operacijos, tuoj seka antra, tuma, skaudančius ir užsidegusius 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekamo operacija Ir trečioji yra 
<iaug sunkesnė Ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tuom kart 
neišgydyta*. 

karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan-

Akinial prl-

pirm. Leonardas Noris, 
pirm. pag. — Marcelė Kutai-
tė, rast. Juoz. Kvederaitė, fin. 
rast. — Magd. Quirici, ižd. 
— kun. H. J . Vaičiūnas, mar
šalka — Juoz. Kiškunas, ko
respondentė — Joanna Raka-
siute. 

Galima tikėtis, kad ši n;?u-
\m valdyba darbuosis eners^in-
£.ai su tikru pasišventimu. 

Šis susirinkimas buvo skait 
Ungas ir gyvas. Pas narius 
buvo pastebima karštas ' no
ras darbuotis ir auklėti jau
nimo dvasią. 

Gerb. kun. klel). H. J . Va' 
čiunas ragino visus darbuo
tis išvien, kad pakėlus jau
nimo dvasią, kad galėtume ei
ti į platesnį visuomenės ke
lią, platinti literatūrą, kelti 
lietuvių vardą, būti ištikimi 
Dievui ir tėvynti. 

Taigi Šv. Antano parap. A-
4umnai žada susispiesti ir kru
tėti kaip bitės. I r jeigu mes 
iš tikro noro dirbsime, tai ir 
darbas bus daug našesnis. 
Taigi, Alumnai, ^subruskit! 
Žengkite pirmyn, svieskite 
kelią jaunesnei kartai. 

ICorespoiMjentė* 

Užsienių Reikalų Ministerijai. 

M f Lietuvos Atstovybės raš
tą iš š. m. gegužės 12 d. Nr. 
1KJ19 Muitinių Departamen
tas praneša, kad sulig L. *̂- f UįeV^ ii 
Muitinių Įstatų $21 "paž to ' 
siuntiniai iš uižsienio muitinės 
peržiūrimi ir už juos imama 
rinkliavos išleistomis tam rei-

| k ai ui taisyltlė&ift*', Pi-Mlai-
kant šio įstatymo muitinės 
i^ivaio visais gaunamus iš už
sienio siuntinius atidaryti Ir 
peržiurėjus išieškoti muitą su
lig Tarifo. Dažnai iš Amerikos 
ateina siuntiniai be jokių de
klaracijų, arba, jeigu ir buvo 
prikergtas bent koks lakštelis, 
tai jame tiktai nurodyta siun
tėjo ir gavėjo antrašai, o dau-
giaus nieko, kas magų įstaty
mais visiškai neleistina — vi
si siuntiniai privalo būti Ly
dimi deklaracijomis^ kuriuose 
turi būti smulkiai nurodyta 
iadėlio pavadinimas, t. y. visi Iš spaudos yra išėjęs Lįe-
daiktai deklaracijoje- privalo tuvos Ątgiiinias. Parašė Dr. |j 
fmti išvardinti, beto geistina* Jonas Totoraitis. Be apdarų į 

Atsiminkime kad paprastai 
šalčiai yra užkrečiami. Šalčio 
gemalai yra gan veiklus ir tik 
gavus yrogą greit platinasi, 
bet .daugelyje atsitikimų šie 
gemalai nieko nepadarytų, 
jeign tik isanksto apsisaugo
tume, apsižiūrėtume. 

Štai ko paprastai reikia 
upsi žiūrėti: 

1. Nosyįe a r gerklėje užsi-
senėjusios ligos. 

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per-
si<firbimo, prasto maisto ir n£-1 
damiegojimo. ' 

3. Ūmus persidirbimas ar 
sųšlapinuis, ypatingai koj<ų, ar 
perlengvas apsirėdimas. 

4. Vidurių užleidimas ar už-
mas. 

5. Išrastas vėdkiuuas kam-
rarių ar net ir per didelis už-
sisėtlėjimas nevėdintuose kam-
bariuose. \ 

Turint kokį nors užsisenė-
jusį nesmagmną, privalome 
tuoj kreiptis gydytojo pagel-
bos. Sergėkimės patarimų pus 
gydytojų ar tokių kurie save 
au^štinasi gydytojais. 

Laikykimės nuosaikumo 
kaslink valgio, poilsio ir mie
go, ir kiek galint praleiskime 
laiką tyrame ore. 

Vėdinkime kambarius ir ar-
dvietes nuolatos. 

Kiek galint užlaikykime 
kojas sausai ir šiltai. 

Foroign Languago ljit. Service. 

lo gerai studijuoti juos tiek 
naniievtiek užsieniuose. Ponas 

Į Tenny duoda tame reikale šias 
pastabas: 

11. Farmerių draugija turi 
gerai žinoti savo tikslą. 

2. Faruierių kooperatyvams 
sekasi, jei jie apima augini 
mą vienos kokios augalu rų-
žie&, arba kad ir daugiau, bet 
artynug svarbiausiai.. 

3. Kooperatyvas turi turėti 
užtektinai pinigų ir remtis 
būtinai kontraktais. Dažnai 
atsitinką, kad kooperatyvo na
riai, laikui atėjus, savo pro
duktų jam nepristato. Koope
ratyvai neprivaljo pradėti dar
bų be kontraktų. 

4. Reikalingas geras šeimy-
ni ūkavimas. Be gerų koopera
tyvo vedėju negali būti pasi-

[ sekimo. Vedėjai turi žinoti ne 
tiktai kaip genai parduoti pro
duktus,' bet turi paSiHti koo
peratyvo narius ir juos paten-

j kinti. 
5. Geras sąskaitų vedimas. 
6. Turi būti išrinkta tinka 

ma, suprantanti reikalą val
dyba. I r t. t. 

Žemdirbystės sekretorius 
Wallace paskyrė komisiją ge 
rai ištirti gyvulių pramone. 
JTa pramonė yra pradėjus smu 
ktį. 

3*ą dalyką norima pataisyti 
ir pasirūpinti, kad kiekvienas 
žmogus galėtų gauti užtekti
nai mėsos pavalgyti. 

G. P. S. 

lonas Yards *!*» ^ ^ 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

G RA B O R U S 
BaLsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokiems! 
reikalams. Kainai 
prieinama, 

3319 Aubum 
Ave. Chicago. 

- '. WVANbs 
Graborius ir Balsamuotojaa 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. SI 
TcL Canal 6543 Tel. CansJ 

T 

ims | 
1 Pl j 
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• S. D. LAOHAWICZ. | 

LIETUVIS GRABORIl S 
2314 W. 23-rd PI. Chicago, D l | 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-^ 
ggiausia. Reikale meldžiu a taisau-S 
Skti, o mano darbą busite užga-3 
fnėdinti. TcL Canal 1271—21 W į 
uifiiMiitiiiHiiiiHiiiiiniJiiiiimiiiHitiiHiri 

NAUJI ŽEMLAPIAI U 
LIETUVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 

Blfurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir bažnyt-

f kiemiai. 
žemlapio kaina 45c.J| 
Su prisiuntknu T 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny-fl 

gynė 
J2334 South Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

GARSINKITĖS ' 'DRAUGE." 

iiisiiiuiyiiiraiuiiijyiiffliiiiHiUK 

butų, kad daiktų pavadinimai 
hutų rašomi lietuvių kalboj. 
Kas del siunčiamų dovanų bei 
pašalpos giminėnis, L. Muiti-

kaina 30c., apdarytą 45.c 
Draugas Pub. Co. 

2334 So. Oakley Avė. 
UI 'oS«oiųo 

mm—m ^m^m 

rscr 
K .—•.—«.«.«.. 

! 

ligonis Įlėkta tis mažiausias klaidas. Akli 
taikomi teisingai, toji ir eiti 

T^^^a^aa^^^ tiems pagelbsta. Sergėkite * 
matan-

savo re 

Remkite tuos kurie garsina
mi (iTir-a-ntrm9f 

Remkite tuos biznierius kurie 
gėjtmo ir valkus einančius mokyk j K a r s i n d s i " D r a u g e " , UOS j i e 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro \ u u ; h * • t i • v 
Nedėliomis nuo 10 ,iki 8'vai. vakare. į m 0 K a K a i P 01znl v e S U i r ZlllO 
1545 W. 47 Bt* įr Ashland A v. j nėms mandagiai patarnauti. 

Draugai darbininkai skubėkite užsisakyti vienintelį 
Lietuvoje darbininkųy laikraštį. 

"DARBININKAS" 
' * DARBININKAS' ' suteikia daugiausia Isinių apie Lie 

, tuvos gyvenimą o ypatįngąi apie 
darbininkų yargus ir pasisekimus. 

"DARBININKAS" duoda straipsnių nušviečiančių Lie
tuvos danbininkų pažiūrą į mūsų 
valstybės ekonominę ir politinę pa
dėtį. - •% 

' kDARBININKAS" tai tikras Lietuvos tJarfeiniskų va
das, jų sunkioj kovoj su besočio ka-' 
pitąio galybe ir su visokia prieš- U 

, paudą. 
Už tat "Darbininko" taip neapkenčia turtiaigieji 

žemval.tlžiai ir fabrikantai, kad jis nurodo darbininkams 
kokias jie turi savo tėvynėje teisias ir feajl> jis gaK nuo 
išnaudotojų sauvalės apsidrausti. - w j 
' 'DARBININKAS' ' trumpiai ir aiškiai atpasakoja Seimo 

leidžiamuosius įstatymus ir vyriau-
i sybes įsakymus. 

Darbininko" kaina Amerikoje — m*&m i doleriai į 
Aufliiieje — ^ Satocai. 

DARBININKO" Redakcijos ir Admrurigtmeijos a^re- ] 
sas: Ožeškienės/Nr. 12 Kaune. 

I 

< < 

< < 
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PATARNAVIMAS 
DRAUGO PINIGE SIUNTIMO SKYBIUJE 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųs^ami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siųn&ąme arba mes patįs arba Jums galime duo-
ti draftą (čekį) litais ar doleriais^ Čekį Jųs patįs tu-
r i j^ sįųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Krji toae, kad lato veitė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultųr, tai išsiuntus. 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. I 
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro

centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 
v 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

NAMO P1NIGIJ SIUNTIMO SKYRIŲ § 
M 2334 SoutlLOakley Ave. Chicago, Illinois. 1 
i Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo 

9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

iliiiiiiiiiiiii^iiiiimiiiraih 
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D R S D G S S .Trečiadienis Gruod. 27, 1922 
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CHICAGOJE TAKSOS EINA 
DIDYN. 

Kuomet kovo mėnesiu Clii-
cagos piliečiai gaus taksų už 
1923 m. bylas, tarės gerai pa
krapštyti kišenius. 1923 metu 
taksos Cook apskrity bus di
desnės 12 miliomi doleriu. 

MIRĖ ĮŽYMIŲ LIETUVIŲ 
MOTINA. 

Vos praėjus Kalėdoms, gruo
džio 20 d. 2 vai. ryte, mirė 79 
m. Alena Rutkauskienė, moti
na Įžymiu lietuviu profesiona
lų, Dr. Ant. Rutkausko, adv. 
Vinco Rutkausko, inžinieriaus 

Lokalėms valdžioms 1922 -Tuo™ Rutkausko-ir Dr. A. Šia 
metais per metus buvo reik a-

, lingu $124,728,281. Gi 1923 me 
<tais jau reikės $136,372,157. 

IŠTUOTAS UŽ UŽKA-
BINĖJIMUS. 

?Už mergaiėin užkabinėsimus 
j areštuotas Peter Almos , 40 
m. 9035 Buri e v ave. 

BANKININKAS APIPLĖŠ 
TAS. 

kienės. 
Laidos gruodžio 28 d. 

ČIA JAU MUS APEINA. 

Roosevolt State bankos pre 
zidentas Artinu- Flower, 35-
01 Grand boul., su savo mote
rimi ir viena kaimyne Kalė
dų dienų, vėlokai važiavo au
tomobiliu namo. Arti namų j i 
užpuolė plėšikai. Nuo visų tri 
jų atėmė pinigus ir brangius 
žiedus ir pabėgo. Plėšikams 
tekę apie 5,000 dol. 

GRAŽUS ORAS. 

Šįmet Kalėdomis buvo gra-
oras, kokio nebūta per 

praeitus 27 metus. 

v 

zus 

< 
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šį vakarą pradedama L. IX 
S. marš nito prakalbos. Pirma, 
kaipir garbės vieta, tenka Ci-
eeros kolonijai. J i supratime 
ir rėmime visų, savo ir visuo
menės kilnių reikalu, vakari
nėse valstijose bene pirmutinę 
vietų užima. J i kai padaro 
pradžią, tai reta Cliieagos di
delė kolonija stypčiodamas ja 
pasiekia. I r šis lenktyniavi
mas tarp Cbieagos ir apylin
kės kolonijų yra draugiškas 
ir jos žino, kad ir joms ir vi
suomenei eina i sveikata. 

Darbininkai, pasirodykim. 

Dabar, su Šiandiena prasi-
deda maršrutas prakalbų apie 
mūsų pačiu, darbininku rei
kalus, apie tai, kaįp geriau, 
lengviau ir daugiau sau duo
nutės ' alėtumc uždirbti, kaip 
prie to galėtume prieiti ir tas 
nuims, kaipo darbininkams, 
labiausia rupi. Tada gal ir 
daugiau mūsų tėvynės ir ki
tiems kilniems reikalams tru
pinėliu atliktų. Jei mes dabar 
puikiai pasirodom tautos rei
kaluose, tai jau tada dar šau
niau pasirodytume ir mums 
patiems, gyvenimas Imtų link
smesnis. Iš to nauda išeitų vi
sokeriopa. 

Mus tikras prjetelis. 

Į mus kalbės, šio maršruto 
prakalbose, ne kokis apsimetęs 
darbininkų prietelium dema
gogas, bet tikras darbininkų 
tėvas, gerb. kun. F. Kemėšis. 
J i s savo raštais ir darbu jau 
nuo senai auklėjo darbinin
kuose supratimą savo gyveni
nio reikalų, juos švietė, jiem« 
vadovavo, ir visad šaltai, rim
tai, apgalvotai dirbo. Jis tuo 
visu savo darbu labai isibran-
gino darbininkams žmonėm*. 
Tr dabar jis lanko Kat. Uni
versitetą AYasTiington, D. C. 
studijuoti aukštesnius visuo
meniškus mokslus, kad dar 

Pirm poros savaičių a r e š - į ^ i " ™ " " * * ™ darbinin-
tuotas itariamas žmosžudis I k a m*> k u r i u o R ^ >Ya b e - a l ° 

3 .praneša. ** 
Laukėm ir sulaukėm. 

Kai gerb. kun. Kemėšis ap
leido Chicagų, juk mes visi ap
gailestavome netekę jo.Troš-
kom vėl sulaukti sugrįžtant sa 
vo vado, savo tėvo. I r jis jau 
vėl ei a, bet tik kelioms die
noms. Užtad tikrai parodyki
me, kad jį branginame, skait
lingai sueikime Į jo prakalbas. 
Tuo paeiu kartu daug ko pa
simokinsime. 

Tvenktyniavom kituose, kil
niuose reikaluose, domiai' tė-
my.tlami kuri kolonija kurią 
pralenks. Dabar pasirodys ku
rios kolonijos darbininkai la
biausia domisi savo reikalais. 
Pripildykime svetaines gerb. 

! 
RYTOJ NOBftfc SIDĖJ. 

^Ketvirtadieny, gruodžio 28 
d. &v. Mykolo per, syet. vaka
re, kalbės gerb. kun. F . Ke
mėšis, darbininkų tėvas. Bus 
rodomi ir krutamieji paveiks
lai, šv. Mykolo par. svet. tur
būt bus kimšte prikimšta žmo
nių. 

Darbo žmogus. 

tro ir Povylo par. salėje* o S kimas bus labai svarbus. 
vai. vakare, Visų Šventų par. 

.salėje. * 
Per prakalbas bus rodomi 

krutamieji paveikslai. 
Kiek numanu, tai turbūt Sis 

nustatymas maršruto bus pa 
stovus. "*• 

LDS. Chicagos Apsk. 

M. Cesnavičius, 
Centro rast. 

CICERO. ILL. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

kun. Kemėšio prakalbose. 
Pr. 

Darbininkų prakalbos. 
*&į vakarę,, gruodžio 2J> d. 

North Side. - Liet. Vvciu ! š v - Antano par. svet. įffifr 
5-tos kp. priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio mėn. 
pradžioj, Šv. Mykolo parap. j vas> S e r b - k i m - F - Kemėšis. 

Taipat bus rodomi ir kruta
mieji paveikslai. Darbininkas. 

j svarbios U>S. prakalbos. Kai-
|bės liet. krikš. darbininkų tjė-

CICERO, ILL. — L. Vyčiu 
14 kp. labai svarbus susirin
kimas įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 28 d. 8 vai. vak. Vi
si nariai-ės atsilankykite. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

VISIEMS ŽINOTINA. 

RASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

Douglas parke ant vieno 
suolo Kalėdų diena vaikai ra-

f do begulintį žmogų. J ie pa
manė, kad tai girtas ir pra
nešė policijai. Patirta, kad 

I negyvas ir nužudytas. 
Pirmi aus jis matytas besė

dint su kitu kokiu tai žmo-
gumi. Policija to paieško. Xes 

j tai, bus žmogžu lis. 
Nužudytas yra Joseph O'-

| Day, 45 metu, .1019 West 
Polk st. 

{PAŠAUTAS PLĖŠIKAS. 

Policmonas O'Neil iš Co-
| t tage d rovė stotie^ pašovė vi e 

ną juododi, kurs pirm kele-
tos minutų užpuolė ir apiplė
šė Ed. Barker. 

FOSTER NEPALEIDŽIA. 
MAS. 

Artinasi Labdaringos Sąjun
gos JII-s Seimas. Bus sausio 
14 d. 1923 m. Aušros Vartų 
P. Šv. parap. svet. AVest Side. 

Seimas prasidės su Šv. "Mi
šiolais 10:30 vai. iš ryto ir pri
taikintu pamokslu. Po pamal
dų bus pietus. Seimo sesijos 
prasidės 2 vai. po pietų. Sei
mui užsibaigus bus vakarienė. 
Po vakarienės bus programa. 

Pietus ir/vakarienę paruoš 
gerb. AYest-sidietės.Programej 
dalyvauja kai-kurios žymiau
sios Ohicagos jėgos. Kalbės 
gorb. kun. B. Bumšas, dainuos 
gerb. K. Sabonis. Veikalų ' 'Te
ta iš Califomijas" atvaidins 
Šv. Kazimiero Akademijos 
mokinės ir t. t. 

Draugijų ir kuopų išrinktie
ji atstovai malonėsite šuva 

i 

žinoti nevėliau kaip 10 vai. iš 
ryto i Aušros Vartų P. Šv. pa
rapijos svetaine. Tena i , bus 
duoti seimo ženklai ir eisime 
in eorpore į bažnyėia Šv. Mi
šių išklausytų. 

Inteligentija, kaip dvasiškiai 
taip ir pasauliečiai, teikitės j 
Mivažiuoti į Lalvd. Na j . Seimą, 
gi Chicagos visuomenė į Labd. 
Na j . vakarą, kuris bus bėga-
lo turiningas. 

Seimo komisija. 

svet. Susirinki man nedaug na
rių atsilankė. 

Raportą iš buvusio koncer
to išdavė O. H, Paliuliutė. 
Nors trumpa buvo laiko bet 
vis vien kuopai pelno liko 
$28.91. Jš suvažiavimo vaka
riniu valstijų raporto, kurį 
išdavė Pr. Valaitis, pasirodo 
kad suvažiavimas labai pa
vyko. 

Vakarų rengimo komisija 
pranešė, kad dar nieko nenu
veikta, bet prieš užgavenias 
stengsis vakarėli surengti. 
Nesant daugiau reikalų eita 
prie rinkimo naujos valdybos 
1923 m.: pirm. A. Mureika; 

P R A N E Š I M A I . 
BRIDGEPORTAS. —. L. 

Vyčių 16 kp. susirinkimas į-
vyks" trečiadieny! gruodžio 27 
d. 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
par. svetainėje. 

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti prie L. Vyčių orga
nizacijos, malonėkite atsilan
kyti pažymėtu laiku Valdyba. 

LIKT. R K. LABD. SĄJ. 
Centro priešmetinis susinnįK 
mas įvyks trečiadieny, gruod. 
27 d., 1922, 7:30 vai. v., Au-

pirm. pag. A. S. Valūnas; nut. išrcs Vartų parap. svet. 
r a š t A . Monstaviėius; fin. rast. j Kviečiame iš visų kuopų 
Ant. Kaminskas; ižd. A. Ba- atstovus-ves kuoskaitlingiau-

*' Draugo' • Kalendorius* 1923 
m. visiems "Draugo" skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Drauge" tiesiog nuo 
agentų, reikalaukite jo nuo jų, 
nes jiems visiems jau pasiųs
tas. Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams turi būti duoda
mas dovanai. 

Kas užsirašys* '! Draugą' \ 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. 

-•'Draugo'' Administracija. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagrelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Paniklaur.k manės Šiandien. 
Turiu 20 metu prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 Ko. Ashland Ave., fcamp. 
18-tos gatvėn 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 ir 17 
Ant viršaus Tlatfs vaistinyčioa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

I 

! 

Tel. Ganai 157. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sonfh Halstcd Street 

Valandos: U iki 12 ryta: 1 iki 4 
po pietų: I iki t vakare 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par-

S, L. FABIONAS CO. 

ceviėius; Hfc}. glob. Pr . Andni-
škeviėius ir M. Pociūtė; tvark-
darė Ag. Kriaummjutė; rez. 
Pr. Maskolaitis; revizijos kom. 
Al. Monstaviėius, Br. Nausė
da ir Ant. Kaminskas. 

Tikimės, kad ši nauja, ener
ginga valdyba daug pasidar
buos kp. naudai. 

• N 

P y 

sia atsilankyti i susirinkimą, 
uos bus renkama valdyba 10-
2.'} metama. Taipgi jau ir sei
mas artinasi, taigi šis susirin-• n 1 

KUN. F . KEMĖŠIO LDS. 
MARŠRUTAS. M 

\ 'iliiitinc Dressinaking College 
2407 W. MadJson Street 
Telefonas Sceley 1«43 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. . Vietos duodama dykai.I 
Diplomai, Mokslas lengvais at-j 
mokėjimais. Klesos dienomis iri 
vnkarals. Reikalaukit knygelės.} 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informaciJq| 
rašykite ar telefonuoklte. 

SARA PATEK, pirm. 

tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 

_ 4 1 jc sk&usino 

duodami visados kreipkitės j «,—be jokio pavojaus sveikatai , f į 
VJCĮO P^° operacijos, pacijentas gali tuoj« 
" aleiti j darbą, gali tuoj valgyti; dal-1 

Rnininkų balsas tampa malonesnis,,! 
H.visa sveikata geresnė. Kuriems iš-į 

(įėmiau tonsilus, -yra pilnai užganė-! 
Idinti. 

Ligonius su jvairiomis ligomis! 
aprijimu: 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki] 
9 vai. vakare. 

^į Nedaliomis ir seredomis ofisas! 
^uždarytas. 
I DR. AL. M. RAČKUS, 
1 GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
y 1411 So. 50th Ave. Cicero, III. 

(Ihicanojji. 

809 W. 35th St. Chieago, 
Tel.« Blvd. MU ir 0774. 

TAS BC8 LABAI J CM AJTT 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. i:>aiii Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

f J1 P7 WAITCHES 
Lawy e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. SI 1-127 N. Dearboro 

i Street Tel. Dearborn 609C 
Vakarais: 107S6 8. Wabasli Ave. 
Roseland Tel Pullman 6ST7 

į įg*^' *"-gį^^^gįfey: 

OR. CHARLES SEGAL ^ 
'(Perkėlė savo ofisą po numeriui 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džio\ij, Moterų Ir Vyrų Ligų 

J Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—»j 
•̂po pietų: nuo 7—8:30 vakare.! 
ŽNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

Gerb. kun. F. Kemošis LDS 
roikaluis kalbės .šiose vietose: 

Gruodžio 27 d. 7:30 vai. va
kare Cicero, šv. Antano para-

Gruodžio 28 d., North Side, 
šv. Mykolo par. salėje. 

Gruodžio 29 d. Dievo Ap-
veizdos par. salėje. 

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, 
?. T . Šv. Jurgio par. salėje. Hv. Jurgio to J 

.v, ., Sausio 2 d. Spnngfielde, 
bažnyčioj .Kalėdines iškilmes 

KALĖDINĖS IŠKILMĖS. 

Bridgeportas. 

įtariamas žmogj 
Foster apleidžiamas. ^rrs. 
Trostell lavonas tuotarpu nie-
knr nesurandamas. 

Iš pradžių Foster pasisakė, 
kad jis moteriškės lavoną, i-
vertė perkasan. Paskui tg. pa-
.sakymjj. užgynė. I r šiandie'' 
žmogžudystės klausimu visas 
laikas tyli. 

Lietuvos Piisisiokinio mm is
terija sumanė įvesti visiems 
savo tarnautojams uniformas. 

pamylėjęs. 
ĮTai' jis j mm^valbėvS šia. vie-

ną savaitę. J i s per tas kelias 
dienas švies mus, mūsų reika
lus nurodys. Ką jis kalbės, at
ėję paklausyti išgirsite. Tr jis 
žinos ką mums kalbėti. Tik 
retas supranta mūsų reikalus 
taip kaip jis. I r jis visad lu§ 
nors naujo ir naudingo muns 

buvo nepaprastos, altoriai bu
vo labai gražiai papuošti vie
tinių Seserų. Piemenėlių mi
šias laikė gerb. kun. J . Skrip-
kus, šiai iškilmei' pritaikintą 
pamokslą pasakė pats klebo
nas gerb. kim. M. L. Krušas. 

ŠV. Jurgio parapijos "Kan
klių" choras vadovau
jant p . J . Sauriui labai gra
žiai giedojo. Taipat buvo ir 
styginė orkestrą. 

Žmonhj buvo pilirutėlė baž
nyčia; aukų šįmet sumėtė dau
giau negu kitais metais. Kiek 
teko girdėti, surinkta $1,300.-
00. Bravo, bridgeportiečiai, 
jie visuomet^ kad aukoja tai 
aukoja. 

Parapijonas. « 

Telefonas Boulcvard 41 S» 

A. Masalskis' 
Graborius 

Patarnauju lai-< 
dotuvėse ves-
turėM krikfi-
tynoM Ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mos 

13307 Auburn Aye. Chicago | 

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

m~*^ 
oristus Didmiesty]: 

29 South La Šalie Street 
Kambarį* 530 

Telefonas: Central 6S90 

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

111. 
Naujuose Metuose 5 vai. po 

pietij, West Pullmane, Šv. Pe 

PARSIDUODA labai pigiai gara-
džiaus biznis su visais jtaisymais. 
biznis eina gerai patys automibilmi 
užmoka randa ir padaro pragyveni
mu. 

J. Mi. 
2357 W. 39 P!. Clileiuo. 

REIKALINGAS 
Klerkas prie Foreign Skyriaus, tu 

rl mokėti kalbėti lenkiškai. 
Atsišaukite pas. Ij.Dinvenskl, 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

Kampas, Ashlnnd ir 47 Street. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu i r lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavus 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerike 10 metm Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

Mrs. G. L BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicagt). 

Telefonas Boulevard 2469 

Tel. Itaiidolph 475£ 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Sali e Street 
Room 1303 

P Valandos 9 ryto iki 5 po pietų į 
| | Namų Tel. Hyde Park 3395 

i Nature Gure Institute 
DIt. J. A. VELONIS 

Osteopatlias, Chiropratas 
Naturopathas 

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

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Arelier A v. Brighton Park 
Tiicater Itldsr., 2-ros 1«1K>S. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

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

I Tel. Lafayctte 5698 

bmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinmniTiiiiiiiiiilii^ 
Res. Tei. Cicero 8454 

Ofiso Tel. Cicero 49 E 

I DR. J. SHINGLMAN ( 
1S25 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 11 8tr. • 
5 ant viršau* •ai«itvnv<*inn ( 
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlilIlHIIIlE 

Net ir kūdikiai pastebi I 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ' 

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką JfąfBsąauro aptjekoje Šiandie už G5c., arba prisiųskite 75c. 
pafcto ženkleliais tiesiui į labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-1 H So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

(DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną, (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

ALENA RUTKAUSKIENĖ 
mirė gruodžio 2C d. 1022, 2 vai. na k t i. 79 metų amžiaus. Paliko tlt-
deiiamo nuliūdimo vyra Bonifacą. suniLS, advokatą Vincą Rutkaus
ką, daktarą Antaną Rutkauską, inžinierių Juozą Rutkauską ir duk
terį daktare Aldona šbakienč. 

I>aidotnvts f vyks ketverge gruo<lžio 28 d. 1922 į šv. Jurgio baž
nyčia 9:3(> vai. ryte, o po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Kanas pašarvotas pas sūnų Adv. Vincą Rutkauską, 3223 So. 
Halsted gatvė. 

JA U GALIMA GA UTĮ DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

1 9 2 1 KALENDORIŲ 
"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninku dienos. " f 

DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 

u 
ii 

Adresas: DRAUGAS PUBLISHING C0. 
2334 South Oakley Avenue / Chicago, Illinois. 
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