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METAI-' 

VATIKANO KONKORDA
TAS SU LATVIJA, 

TAI PIRMAS PO BUVUSIO 
KARO DOKUMENTAS. 

Pavojus Art. R. Taikos 
Vatikanas darbuojasi visose 

valstybėse. 

Konferencijai 

REIKALAUS SUMAŽINTI 
NUOŠIMČIUS Už SKOLAS. 

Karo skolos yra opus 
Mausimas. 

SUDEGUSIOS KANADOS 
BAŽNYČIOS BUS 
ATSTATYDINTOS. 

BOLŠEVIKAI TARIASI APIE SUV; RUSIJOS 
VALSTYBES 

-

Anglija Siunčia Karo Laivus i 
ROMA, gr. 4. (suvėlinta). 

— Apaštalu Sostas su Latvi
jos respublika padarė konkor
datą. T a s įvykęs faktas čio-

) * * * 

nai sveikinamas kaipo didelės 
svar))os nuotikis. Tuo la-
biaus, kad ta sutartis Vatika
no su c i vilo vyriausybe y ra 
pirmoji po europinio karo. 

Pi rm karo 1914 metais Va
tikanas buvo padaręs konkor
datą su Serbija. Tai buvo 
paskutinė tos rūšies sutartis, riuos savinasi Anglija 

Turkijos Pakraščius 
LAUSANNE, gr. 29.—Tai- reikalu jau negali but jokio 

kos konferencijai su turkais 
grūmoja pavojus. Kas mo
mentas konferencija gali pair
ti. 

Nesutikimai kilo anglų su 
turkais už Mosulo vilajetą 
(provinciją), geriaus tariant, 
už Mosulo žibalo laukus, ku-

Kuone aštuonerius metus po 
to Vatikanas netunėjo jokių 
derybų nei su viena valstybe. 
Dabar padaryta pradžia su 
Latvija. 

Diplomatinė akcija. 

Papos Benedikto XV pon
tifikatas pažymėtinas diplo
matiniais Vatikano darb. ka
ro laiku. Papos prestižas ki
lnaus praplatintas kaipo ka
talikiškose, taip nekatalikiško
se šalyse. Diplomatiniai 
santikiai sukontraktuoti su 
Anglija, Šveicarija, Čekoslo
vakija, Rumunija ir Jugosla
vija, gi atnaujinti su Fra ne i-
ja, Portugalija ir Holandija. 
Oficialiai susisiekimai Įvesti 
su Graikija, Suomija, Estija 
ir Lietuva. 

Su Bavarija. 

Pranešta, kad sekantį kon
kordatą Va t ikanu trumpoj 
ateity padarys su Bavarija. 
Paskui seks kitos valstybes. 

Latvijos gyventojai yra ka
talikai ir protestantai. Nuo 
pat respublikos įsteigimo lat
viai visuomet su pagarba at
sinešė i Apaštalų Sostą. Lat
vijos valdžios vienas pirmųjų 
darbų buvo susisiekimas su 
Vatikanu. Norėta gauti do
rinis pripažinimas ir patenki
nimas savo gyventoju dalies. 

Jei konferencija pairs, tai 
bus žinoma, kad pairo del Mo
sulo žibalo. 

^Turkijos nacionaliste vald 
žia an 

klausimo. Nes tai butų tuš
čias daiktas. Anglija nekuo-
met „neatiduos Mosulo tur-
Kan.s. 

Vietos turkai delegatai nus-
tebo. Del vi sako jie visgi 
nV'gino Mosulo klausimą kelti 
konferencijoje. Anglijos de
legatas Curzon atsisakė ir 
klausyti. 

Tad vakar konferencijoje 
sustabdyti visi darbai. 

Turkai delegatai kreipėsi 

LONDONAS, gr. 29. — f 
Suv. Valstpbes išvyko Ang
lijos skolų komisija, kuriai 
pirmininkauja Stanley Bald-
win. . 

"Mano misija i Suv. Vals-
tybes yra viena iš opiausių," 
sakė Baldwin. "Prisieis 
perkalbėti S. Valstybes, idant 
jos nusileistų skolų atmokėji-
m e . " . 

Anglija S. Valstybėms sko
linga 3.937,600,000 dolerių. 
Taigi, arti 4 bilionų. Suv. 
Valstybių kongresas nuspren
dė, idant tos skolos ir su nuo
šimčiais butų išmokėtos per 
25 metus. Nuošimtis paskir-
tas keturi ir pusė. 

QUEBEC, Kanada, gr. 29. 
— Vietos kardinolas Bėgi n 
gavo nuo Papos kablegramę 

VISI RUSIJOS SOVIETAI MASKVOJE TURIį KONGRESE 

MASKVA, gr. 29. — čio- butą tik 17,000,0)00,000,000 ru~ 
nai seka visų Rusijos bolševi- bliu. / 
stinįų sovietų kongresas. Iš- Teciaus, ano\t Sokolnikovo, 

sąryšy su bažnyčių gaisrais I nešta rezoliucija, kad iš šiae | su "tais poperinifeis rubliais 
Kanadoj. Kablegramą pasi-; dioninos Rusijos padaryti Rusijai nėra bailės. Ne* juog 

padengia 50,000,000 aukain-rato Papos sekretorius.. Pa-, Suvienytąsias Rusijos valsfy 
pa pataria Kanados dvasiški- j bės. Oalyutinam to klausi-
jai ir tikintiems atstatydinti į m o išsprendimui bus sušauk-
arba atnaujint i ' .sudegusias! t a specialė konferencija, ku-
bažnyčias ir ateity kaip nors | r jon ineisią atstovai iš visų 
jas apsaugoti nuo tų nelaimiu. jsuledcruotu su Rusija valsty-

- . ibių. 
Tą sumanymą remia visi 

bolševistiniai šulai. Karo 
komisaras Trotzky tvirtina, 

BAIjTIMORR, Md.. gr. 2 9 . j j o g t o k i a l i n i j a gintariniu 
— Čia areštuotas klanistas iš; žvilgsniu busianti naudinga. 
Lohisiana valstybes, Dr. B . ' y e s kiekviena atskira valsty-
M. MtKoin, ntfgino gelbėtis, »bė nuosavomis-lėšomis gale* 

KLANISTAS BUS IŠDUO
TAS. 

* 

, . , n • i , \ r .[Angoron pa§ savo valdžia indai paskelbė, kad Mosul n .. J . * 
. , . rtn i - • i st rukenų Mosul klausime. Ne-

vilajetas priklauso {Turkijai. v. . 
m . .-. . . ' . . . i žinia, kaip i anglu nusistatv-
Tai neatskiriama Turkijos! v , , 
, .. T. ., , . . ma atsineš turku valdžia, 

dalis. Dėlto anglai tą provm-

Konkordato klausimu tary
bos prasidėjo pirm poros me
tų. Tarybos pabaigtos gegu-
dea mėn., šių metų. Pagaliaus 

ciją turi apleisti. Kadangi pramatomas kon
ferencijos griuvimas, tad An-

(Tuo klausimu Turkijos vabj K ] į j a s u paskuba savo karo 
džia aną dieną pasiuntė no-j ] a įv u s ? i u n čia į Dardanelius ir 
tą Anglijai. į /Turkijos pakraščius. 

Bet Anglija kuoveikiaus Konferenciją gali išgelbėti 
griežtai atsakė, kad Mosul se- tiktai turkų valdžios nusileidi-
nai nepriguli Turkijai ir tuo mas. 

Tas reiškia, kad Anglijai: kad neimtų grąžintas savo! pai£j]<vtį kariuomenę, kuri, 
sumos ir nuošimčio metai į 
įlietus prisieitų išmokėti apie 
350 m 

'".jos 

rublių atsarga. Kokiu būdu 
50 milionų gali padengti kva-
drilionus, tai tik bolševikams 
matematikams yra žinoma. 

Skaitant auksu, sakė Sokol-
nikov, Rusijos biudžetas šį
met turfės apie 35 milionų rub
lių (auksinių) deficito. Dėlto, 
jis patar4 padidinti taksas 
industrijoms. Lygiai patarė 
taksas rinkti pinigais vietoje 
visokių daiktų. Nuo valstie
čių iki šiolei bolševikai mo-

ikesčius rinko javais ir viso- * 
kiais maisto produktais. 

Lenino alga. 

Komunistų partija parėdfe, 

GANA TUŠČIU KALBU - SAKO MUSSOLINI 
ROMA, gr. 29. — Iš tikrų 

versmių patirta, jog Italijos 
premieras Mussolini pasiuntė 
mandagią, bet griežtos formos 
notą j Anglijos ir Francijos 
užsienių reikalų ofisus. J i s 
pažymi, kad rengiamon Pary
žiuje premierų konferencijos 
nekeliausiąs, kaip ilgai Fran-
cija ir Anglija neduosiančios 
jam užtikrinimo, kad toje 
konferencijoje galutinai bus 
išspręstas visas kontribucijos 
klausimas. 

Anot žinių, Mussolini pasa
kęs: 

, "Europos diplomatai nors 
kartą turi suprasti, jog tuš
čių konferencijų epoclia pasi

k l i a u s Mussolini reikalau
ja, jog pirm sušauksiant kon
ferenciją turį įvykti prelimi-
naris visų valstybių sutari
mas. jTai galima atlikti dip
lomatiniais keliais. ,Ir tik 
paskui keliauti konferencijom 

Anot Italijos premiero, jo
kia konferencija ateity netu
rėtų Imt šaukiama, kaip ilgai 
iškalno nebus žinoma, kad 
konferencija tikrai pavyksia-
nti. | *£. 

Tai no viskas. Mussolini 
reikalauja, kad iš Vokietijos 
kontribucijos ir Italijai tektų 
nemaža dalis. Bet ne vienos 
nuotrupos, kaip seniau buvo 

valstybėm | prireikus, visuomet tarnaus 
J is kreipėsi vyriausian Ma- j centro valdžiai Maskvoje. Pa-

ilionų dolerių. [To tad! rylando valstybės teisman., tiems Maskvos autokratams 
negalėtų pakelti Anglijos biu-j Tečiaus teismas jo nepaliuo-, tuomet busią mažiau vargo, 
džietas. į savo ir bus paimtas į Mer |Citi bolševikai nurodo, kad k a d bolševistiniam viršininkui 

Dėlto, Anglijos skolų komi- j Kouge, La., kur klanistai žu-i tokia unija ir ekonominiu žvi-
sijos svarbiausias tikslas pa-j <1(>.piliečius, nesitaikančius jų lcrsniu busianti liegalo daug 
sidarbuoti, idant skolų išmo-' pariedymams. naudinga, 
kėjimas butų pratęstas ilges-' 
niam laikui, ir idant nuošimtis i S- V- PASTOS BIUDŽETAS. 

Bolševistiniai rubliai. 

Imtų sumažintas. 
/Tuo klausimu Washjngtono 

bus vedamos dervbos. 

BAISI AUDRA ATLAN-
TIKE. 

WASHINGTON, gr. 29. — 
Paštų departamentas kongre-

V ienoje kongreso sesijoje 
finansų komisaras Sokolni-

sui įdavė bilių. Reikalauja-j rublių padėtį. J is pranešė, 
ma paštų išlaidoms ateinam j kad šiandie Rusija tiesiog ūž
tiems fiskaliams metams skir-1 plauta poperiniais rubliais. 
t i 0583,614,191; ty. apie 201 Apyvartoje esą 1,800,000,000,-

i • i 

i/^vnAVT»o l )n m i milionų daugiau, kaip einau-; 000,000 rublių. Kad tuotar-
LOMKINAS, gr. J9. - - I o-j . *t . . •'-;.- .. 

Rusijoje neturi but daugiau 
mokama algos per metus kaip 
vienas bilionas rublių, nežiū
rint rublių puolimo. 

Suprantama, aukščiausia 
alga tenka Leninui/ J is ima 
per metus vieną bilioną rub-

kov kalbėjo apie bolšeyistmhj ijų. Palyginus su amerikoni
škais doleriais, dienoje išeina 

gr 
mis dienomis Atlantike Ang
lijos pakraščiais siautJė baisi 
audra. Penki laivai nusken 
do. Žuvo 28 žmonės. 

tiems metams. pu perniai metų pabaigoje 

vos vienas doleris. 
Taigi, to autokrato šalinin

kai tuomį nepatenkinti, J ie 
tikisi, kad po Naujų Metų Le
ninui busianti padidinta alga. 

ITALIJA GINKLUOJASI. 

JIOMA, gr. 29. 

L I E T U V O J E . 
Italijos 

PERĖJO BAISIĄ AUDRĄ. 
aktivlės armijos skaitlius pa-i Lapkričio 2f> dieną, Kaune 
daugintas. Podraug prail-j buvo universi teto, studentų 

SVEIKINA AMERIKOS 
LIETUVIUS KATALIKUS. 

baigė. Kas link manęs, tu- ^ P 1 ^ -
rra pažynieti, tai aš negaliu! Pastarasis reikalavimas su-
apleistį šalies ir savo pareigų 
ir vykti konferencijon, kurio-

sutartis pasirašyta. Vatikano ^ h u s t J k c k u g kalbama, bet 
vardu pasirašė kardinolas n i e k o I l c .v o i k i a T n a .M 
Oasparri, gi Latvijos — už 
sienių rreikalų ministeris Me-
jerovič. 

Kai-kurios sąlygos. 

Sulig konkordato, Katalikų 
Religija Latvijoj laisvai i r 
viešai išpažįstama ir juridiniu 
atžvilgiu sulyginama su vi
somis civilėmis šalies teisė
mis. 

kels didelių nesmagumų fran-
euzams. Nes šiems "vieniems 
norima naudotis Vokietijos 
mokama kontribucija. 

sybė tas mokyklas gerbia ly- gimo Romoje Latvių Kolegi-
giai su kitomis mokyklomis ir 
už tai katalikiškos mokyklos 
prisitaiko prie šalies švietimo 

įstatymų. 

Bažnyčios nepaliečiamos. 

Latvijoje steigiama dvasi-
ijė seminarija, kuri valdoma 
išimtinai Kanonu įstatomu. Apaštalų Sostas Rygoje 

steigia Arkivyskupiją, kuriai Seminarija yra Arkivyskupo 
skiria Arkivyskupą. Su Ar- valdžioje. Seminarijoje var 
kivyskupo įkyrimu reikalin- tojama latvių kalba visuose 
gas Latvijos vyriausybės aiš- mokslo dalykų išguldimuose, 
kus sutikimas. fsemus filosofiją ir bažnyti-

Katalikų Bažnyčia Latvi jo-j nius dalykus. Latvijos vy-
je steigia i r valdo nuosavas riausybė tuifes pasitarti su A-

jos. 
Katalikų bažnyčios, koply

čios ir kapinės yra neliečia
mos. /Tai visa paliuosuota 

i nuo valstybinių mokesčių. 
Nusižengę bažn>-tiniuose 

dalykuose katalikai dvasiškiai 
teisiami vieno Arkivyskupo. 
Į tokius reikalus nesimaišo 
civiliai teismai. 

Konkordatas padarytas 3 
metams. Paskui jis galį bui 
atnaujintas. Bet gali but įf\ WASHINGfTON, gr. 29. — 
pirm to laiko panaikintas no- Ateinančią vasarą preziden-
rint to kuriai pusei. ,Turi but tas Hardingas žada keliauti 

mokvklas. ' Latvijos vyriau- paštalų Sostu kas link jstei-J nešta. 

New York, gr. 29. — Iš Eu
ropos čionai atplaukė garlai
vis Le Savoie. Susivėlino 
48 valandas. J is perėjo bai
sią audrą Atlantike. Sj^ėta, 
kad garlaivis neiŠliksiąs svei
kas. Didelių bangų kaip skie
dra buvo blaškomas per dvi 
dieni ir nakti. 

ginta ir tarnyba armijoje. 

BOLŠEVIKAMS VISKO 
NORISI. 

DE VALERĄ STOVI UŽ 
RESPUBLIKĄ. 

DUBLINAS, Airija, gr. 28. 
— Vienam korespondentui te
ko pasimatyti su de Valerą, 
kurs yra pasislėpęs nuo airių 
valdžios. 

De Valerą korespondentui 
nupasakojo, kad republikonai 
su airiij nacionale valdžia ne-
sitaiko. I r nepaliaus kariavę 
už respubliką. 

MASKVA, gr. 29. — Užsie
nių reikalų komisaras pranešč 
santarvės valstybėms, kad jei 
prenueųų konferencijoje Pa
ryžiuje nebus reprezentuoja
ma sovietų Rusija, tai bolše
vikų valdžia nepripažįstanti 
jokių ten atliktų išsprendi
mų kontribucijos klausime. 

BOLŠEVIKAI KLAIPĖ
DOS KLAUSIMU. 

MASKVA, gr. 29. — Bol
ševikų valdžia paskelbė, kad 
jį ignoruoja ambasadorių ta
rybą, kuri sprendžia Klaipė
dos stovybos klausimą. 

2-as visuotinas susirinkimas. 
Lietuviai griežtai pasistatė, 
kad susirinkimuose butų var
tojama lietuvių kalba. Pir
mame susirinkime žydai ban
dė žvdiškai ir rusiškai kalbė-

s i 

ti. Dėlto buvo .kilęs triukš
mas. Prieš tokį griežtą sta-
tymąsi už lietuvių kalbą,' da
lis lietuvių sočiaiisrų studentų 
pastarajame susirinkime iš-
reišloė savo protestą, išeidami 
lauk. 

Municho (Miuncheno) Lni-
versiteto Lietuvių Katalikų 
Studentų ^Ateit ininkų" Dr-
ja karštai sveikina su šv. Ka-> 
ledomis ir Naujais Metais vi
sus savo brolius Amerikos lie
tuvius katalikus, brangųjį jau 
n imą, ypač moksleivius ir nuo
širdžiai linki gausios Visaga
lio palaimos pasekmingam kė
limui savyje kaskart vis di
desnio tikybinio ir tautinio su
sipratimo! 

Draugijos pirmininkas 
K. P. Garmu3. 

Dabar Kaune yra dusyk 
daugiau gyventojų, negu prieš 
karą. Prieš karą Kaune bu
vo gyventojų 80,000. 

350,000 DOL. IŠLEISTA 
PARKUI. 

Sako, sovietų Rusija, be jos 
De Valerą turi vilties, kadi dalyvavimo, nepripažins jo-

sekančiais generaliais rinki-j kio išsprendimo, 
mais Airijos gyventojai bal- Į 
suosią už republiką. 

PREZIDENTAS KELIAUS 
ALASKON. 

DAUGIAU DARBININKŲ 
DARBAN. 

paduotos priežastys. I r 6 mė
nesiais iškalno turi but pra-

Alaskon, pasMiirėti to įdo-

DEER RIVER., Minn., gr. 
28. — Čionai miškuose eksplo-
itavimas padidėjo taip, kad 
išimtai darbininkų gavo dar
nūs. 

Praiitą para,, gr. 27—28, 
maus šiaurinio krašto. TaiChicagoje pavogta 10 automo-
kelionei jau pagaminti planai, bilių. 

C' >• 

Lietuvos sodiečiams pablo
gėjo, kad pritruko jų produk
tams pirkėjų. Todėl ūkio 
produktų kaina turėjo pulti. 
Krautuvėse daiktų kainos ne
puola. -

Lietuvos ūkio produktų iš
gabenimas Vokietijon sumažė
jo dėlto, kad Vokietija ūkio 
produktų pigiau gauna iš 
Lenkijos. 

Pranešta, kad Lincoln par
ko taryba tam parkui užlai
kyti ir pagerinti per 1922 mo
tus išleidusi apie 350.000 dol. 

O R A S . 

Aukštesniųjų mokyk, (gim
nazijų) Lietuvoj yra 28, vi-! 
dūrinių (progimnazijų) 71. 
Jose mokytojauja arti 1,0001 

mokytojų, mokinasi 21,040 
mokinių. j 

CHICAGO. — Šiandie pra
matomas gražus oras; tempe
ratūra kila. / 

/ 

P I N I G Ų K U R S A S . 
! — 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos X uterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18 
Italijos 100 lirų 5.07 
Šveicarijos 100 fr. 18.99 
Vokietijos 100 markių .0130 
Lenkijos JO* markių .0057 

_ ^ - r * • A n i P l M A I i 
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AUGĄS'' 
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FBsmn a RATO S KAINA: 
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immeratos mokaai iftkalno. Lai-
akaitoai nt» nžsirašyia* dienot 

nno Naują M etų. Norint permai-
adresą visaula reikia prisiųsta 

Bsnas adresas. , Pinigai geriausia 
iSperkunt k̂  rasoje ar erpres* 

>ney Order" Kirba įdedant pini-
į registruotą laišką. 

I I D&ATJGA8" PUBL. 00. 
Bo. Oaktey A ve., Cbicago 
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PABŪGĘ ŠAUKIA, 
Sausio 7 d. Chieagos ir Va

karinių Valstybių lietuviai 
;atalikai susirinks Ckicagon 
laukraman Seiman. Draugijos 

lįau renka savo atstovus. Per 
jų lupas Seimas iškilmingai 

įsisakys už Šv. (Tėvo Pijaus 
£1 paskelbtąjį obalsį: Kristus 
•ristaus karalijoje! 
J i s nuodugniai pažvelgęs } 

praeities klaidas, apsvarstys 
[visuomeninio veikimo truku-

nus ir padaręs išvadas, sus-
m 

Ipietęs nepanaudotas pajėgas 
Lvienon drausmingon organi
zacijom neatlaidžiai ir ištiki
mai realizuos obalsį: Kristus 

[Kristaus karalijoje! 
Kristaus ir mūsų priešai iš

girdo apie tokį jų gyvybei pa
lvoj mirą žygį, pabūgo. J ie nu-
'mato, kad mūsų vienybė, mu-
leų meilė {nuskina jų bedievy-
fbės frontą, kurį jie šventvagi skambina laisvę be turinio, 
giškai krikščionybės pažibo-

f lę isteringai, tie patys bedie
viai, Jaukia: "Pažangiems ir 
lemokratingiems mūsų visuo
menės sluogsniams todėl rei
kia be atidėliojimo pagalvot, 
icaip atremti gitą pavojų". 

Taip, katalikų šaukiamasai 
Seimas turi omeny "mobiEzuoti 
savąsias pajėgas ir padaryt 
generalį ataką ant viso kas 
gamina mūsų visuomenei dva
sinę vergiją, kas trukdo civi
lizuotojo pasaulio pažangą, 
kas jį veda į barbarijos ir pa
gonijos laikus, kas jį stumia 
į socialistų neteisybės, žiau 
i-umo, neapykantos • bedugnę 
Laisvamanių ir socialistų 
" la isvė", "pažanga" , " de
mokratija' ' tėra parodija tik
rosios Dievo sūnų laisvės, pil
nutinės pažangos, demokrati
jos. Laisvė yra Kristaus mok
slo išdava. J is Dievas - -
Žmogus įsikūnijimo paslapti
mi sudievino pagonijos panie
kintą, pavergtą žmogaus as 
menybę. Betlėjaus kūtelėje i 
vyksta po gimtosios nuodėmės 
nežinomas žmogui atsimainy
mas. G einantis Kristus grąži
na jam pirmykštę — tobulos 
prigimties įtalpą, kuomet žmo
gus — pasaulio viešpats pasi-
liuosuoja iš materialio pasau
lio vergijos, kuomet žmogaus 
blogas palinkusi valia Kris
taus mokslo ir nuopelnų dėka 
gauna atspirtie* kovoje su pa 
vergiamais jo laisvo piktybės 
ir pagedimo elementais. Lais-
ve tikra prasme, kuri nepa
mina kito asmens teisių, laisvė 
kuri neskriaudžia savo vert v-

•f 

bės, yra krikščionybės nuosa
vybė. I r visi tie, kurie šmei
žia j krikščionybe ją niekina, 

STUD. JURGIO KRASNIC-
KO FONDAS. 

mis apkaišę dumia akis savo 
|skaitytojams sakydami: "Ka
talikų judėjimo viršūnėse, ma
tyt, jau yra subrendęs pasiry
žimas sumobolizuoti savo pa
sekėjų minias ir padaryt gs 
neralę ataka ant viso, kas y 
ra laisva, pažangu ir demo 
kratinga lietuvių visuomenėje. 
J au yra ruošiami planai, jau 
y r a šaukiamas ir tam tikras 
suvažiavimas " (" Naujienos' \ 
293 n.). 

Išvertę kailinius ir nusigan 

Amerikos lietuvių visuome
nė jau bus girdėjusi apiąjstu-
dento Jurgio Krasnicko * mir
tį. Žemadušio niekšo (grei
čiausia, norėjusio pasiplėšti) 
ranka ištraukė iš visuomenės 
tarpo labai gabų, energingą, 
prakilnų vyrą, daug žadėjusį 
Lietuvai'. 

Stud. Jurgis Krasnickas 
priklausė Ateitininkų srovei, 
kuri į gyvenimą eina obalsiu: 
"Visa atnaujinti Kristuje". 
Ši srovė jau davė Lietuvai 
nemaža didelės energijos ir 
pasišventimo vyrų. Kai kurie 
jų šiandien yra kertiniais ak
menimis mūsų valstybės ne
priklausomybės rūmo. ; Kam 
nežinomi vardai kun. Mykolo 
Krupavičiaus, Aleksandro 
Stulginskio. l)r. L. Bystro, Dr. 
Draugelio, prof. Pr. Dovydai
čio, poeto Putino ir eilės kitų 
gigantų darbuotojų išėjusių iš 
Ateitininku tarpo?! / 

Studentas Jurgis žuvo. J is 
daug Lietuvai žadėjo. Užtad 
visuomenė, ypač katalikų, iš
girdus apie jo mirtį, taip nu
liūdo. Nuliūdo, bet nenusimi
nė, nepasidavė juodai apati
jai, nors jai teko pagret du 
jaunu, niekšingu būdu nužu
dytu darbuotoju (anksčiau mo 
kytoją A. Smilingį, dabar 
stud. Jurgį Krasnieką) šarvo
ti ir šermenis lankyti. 

Nužudžius stud. Krasnieką, 
visuomenėj pasigirdo balsas, 
kad ši žala, niekšo ranka pa 

Tos krikščioniškos laisvės, 
nuosekliai ir kitu jos privalu
mų — pažangos ir demokrati
jos šaukiami, sausio 7 d. lietu
viai katalikai renkasi Seiman. 

Kristus Kristaus karalijoje, 
visus 

tuje! 
Studento Jurgio Krasnicko 

Fondo kūrėjų mintimi ir troš
kimu yra, kad sis fondas kas
met ištesėtų bent dešimčiai 
gabių studentų mokslui para
mos. Tegu šis fondas iš&uklės 
Lietuvai daugiau naujų Kras-
nickų, teatpildo žalas, tenura-
mina visuomenę. 

Krasnicko Fondo galima 
būti nariu ir rėmėju. Nario 
mokestis 30 litų į metus. Jūsų, 
amerikiečiai, pinigu bus 3 do
leriai. Nario mokestis ir aukas 

LIETUVOS OPEROS AR
TISTU KONCERTAS. 

-*rr 

(Užbaiga). 

Kitu du artistu, P Oleka 
ir J . Byra žinomi mums bu
vo kaipo dainininkai. Bet 
pasirodė jie ir kaipo pianis- | y r a aukštojo tono. 

tai : J . Byra paskambino 
Chopino " Impromptu" . Gra 
žiai išėjo. I r sunku pasakyti 
ar p . Byra yra geresnis 
dainininkas ar pianistas. Re-

siųskite Fondo Komiteto pir- gis, jis kaipo pianistas, siek-
mininko vardu: įjrof. Pr. Do
vydaitis, Kaunas, Laisvės Alė
ja, 55. -

Lietuvoj daug buvusių ka
riškių paliuosuota tęsti moks
lą. J ie sunkią pareigą atliko 
Tėvynei. Ne vienas jų krutf-
nėj, raumenyse nešioja šalto/ 
švino, kuriuo priešas ^te«^es 
pašauti mūsų tautos- nepriklau 
simybę. Šie kariai studentai 
ne vienas iš visų pajėgų kibtų 
į mokslą, šarvuotusi žiniomis, 
kaip jie šarvavosi ginklu gel
bėti Tėvynę, bet medžiaginis 
skurdas supančioja jų žings
nius, pakerta sparnus. Lietu
vos universiteto žymi dalis 
studentų rėdosi ta pačia ka
riškio rudine, dažnai nunešio
ta iki skarmalo. Tik retas ku
ris tur laimės pasiekti užsie
nio mokyklas. 

tų aukštesnių muzikos hori
zontų. 

Jo balsas be galo lyriškas, 
dikcija pavydėtina, vaidinto
jas operoje jis taip pat, maty
tis, gyvas. Su tikru pasigerė
j imu jo pasiklausyti galima. 
Tik balsas nėra stiprus; ir 
jauti, kad stiprumas apribo
tas. Augštąsias gaidas jis dar 
galėtų imti lengviau ir aiš
kiau, 'negu dabar. Gražus jo 
balselis, gražiai, jausmingai 
jis skamba, iš širdies kyla gar 
sai. Bet jo besiklausant nega
li atsikratyti minties, kad di
delėje salėje jis neužtektinai 
tvirtas, kad operoje, kur or
kestras ir choras, trio ir kvar
tetai — Byros balso gražu
mas turėtų būti prislėgtas. 
Kalbėjausi su girdėjusiais p. 
Byrą prieš porą metų. I r jų 

moję programos dalyje jis dai į technikos. 
navo " D u grenaderu," arija 
iš "Užburtos Fleitos ' ' — že
mojo tono kompozicijos. An
troje programos daly sudaina 
vo Mefistofelio dainą apie au
ksą, Dainą apie blusą, Sere
nadą BalakirevO ir Liaudies 
dainą vieną. Visi tie dalykai 

Jus, amerikiečiai, nekartą nuomonė yra, kad pažangą di-
ištiesėt Tėvynei duosnią ran
ką. Paremkite ir Jurgio Kras
nicko Fondą, Padėkite idea-
lingiems, gabiems studentams 
atsiekti mokslo, neduokite 

daryta tautai, tur but atitai-, džiovos baciloms pakristi kau-
sy ta. Tuo tikslu 
stud. Jurgio Krasnicko F o n - ' v i s <16Josi *į *«%* idealinga 

dėlę jis padarė. Artikulacijos, 
užsimojimas, taip sakant, fal
ceto vartojimas, — žymi gar
siojo Kipro įtaka. Jei no pir
maeilį dainininką, tai bent pir 
maeilį pianistą, mums teks ma 

sumanyta H u *r n*'rvų, kaip kad iki šiol tytį p. Byros asmeny .Dabar 
gi vis vien jis paliko labai 

das. Šito fondo komitetas jau > inteligentija. malonų įspūdį, 
paleido atsišaukimą į Lietu- Laukiame Jūsų ]>aramo* 

užmanytame darbe. 
Matas Zujus. 

sluogsnius 

vos visuomenę. Atsišaukiame 
ir į jus, amerikiečiai. Jums ir 
gi nemažiau rupi bendros Tė
vynės likimas. Lietuvą į švie-. 

kviečia be " * skaidrią ir laimingą ateitį Gruodžio 8 d., 1922 m. 
Red, prierašas. — Mušu \ y 

čiai ir Giedrinlnkai turėtų su 

P. OLEKA — basso. Stip
rus, tvirtas, galingas. Basso 

Iš tų dviejų dalių galėjau 
spręsti, kad p^ Oleka yra iš
dirbęs, balsą labai ir labai. 
Žemutinieji tonai, ypač užbai
ga "Užburtos Flei tos", ma
nau, nustebino visus. Augštų-
jų tonų pasiekia jis taip len
gvai, kad sunkumo jokio klau
sytojas nejaučia visai. O tas 
balsas jo taip plačiai siekiąs, 
koks jis lankstus, minkštas, ti
kras "auksinis basso". Nie
kur girgžtelėjimo, niekur drė-
skimo; visur plaukia rimtai, 
drąsiai / ryškiai. 

Beto, p. Oleka iš viso ko 
matyt, yra geras aktorius, kas 
operoj brangintina labai- Me
fistofelio dainoje apie auksą, 
jis užsimiršo, kad koncerte, ne 
operoje dainuoja. I r prie bal
so trenksmų pridėjo valdi ni-
nimo tiek, jog kaikuriems at
rodė net perdaug. Ypač tiems, 
kurie Fauste Olekos nėra ma
tę. 

Dabar reikėtų viską į krūvą 
suvedus išvadas padaryti. Iš
vadas darant nenoriu tuščių 
komplimentų pasakoti- Nes jų 
čia ir nereikia. Tokių vyriš
kųjų balsų ir tokio smuikinin
ko iš lietuvių mes Chicagoje, 
nemeluojant, nesame girdėję. 

Širdingą ačiū svečiams už 
atsilankymą. Jiems pasiseki-
mo Ameriką belankant nėra 
ko linkėti. Jie to pasisekimo 

I \ Olekai prie jo balso ska 
iės platumo, minkštumo ir sti
prumo, — aiškesnės dikeiįos, 
daugiaus širdies jautrumo ir 
kuklumo prie aktoriaus gabu
mų. 

P. Byrai prie to gražaus 
balso ir sielos švelnumo lin
kėtume išlavinti savyje visas 
Dievo dovanas, ne tik daino
je, bet i r skambinimo pianu 
neapleisti. 

Lengva linkėti, sunku pro
gą rasti vykdant viską, ypač 
lietuviams. Užtat mes netik 
linkėjome, bet ir rėmėme. Ir 
rems lietuviai brangius svete
lius visur. Nes jau yra už ką, 
yra jau daug ir labai daug. 
O Lietuva auga ir žengia į 
skaisčią garbingą ateitį, lygią 
praeičiai garbingai. 

Atsilikti, sustoti-ant vietos 
išsibėgėjus jau nieks negali. 

Kurs nor*. 

IŠ KATALIKŲ DARBUO
TĖS. 

V 

John D. Kernan iš Utica, 
N. Y., savo 80 akrų ukį pa
vedė Uticos Koiumo Vvčiu 
tarybai (kuopai). Gi pastaro
ji paskelbė, kad tie plotai bus 
panaudoti lemaičių vasarna
miams. 

Philadelphijoje steigiamas 
Katalikų Pilietinis Centras, 
kuris parūpins kliubą — na
udus jaunų katalikų vyrų su
sirinkimams ir pramogoms. 
Kardinolas Daugherty remia 
tą sumanymą. 

Milwaukees arkivyskupijoje 

j visuomet yra galybe*, drąsos, tuvių Tauta visa turime pro-
Stud. J . K. Fondo Ko.m. narys j vyriškumo reiškėjas. Basso g0s, nes matėme ir girdėjome, 

Kaimas, 

atidėliojimo rinkti savo atsto- j n u v e s šviesus, darbingi inte 
vus Seiman, kur jie pagalvos 'Agentai šventai gerbia visuo 
kaip atremti visus mūsų išei- W ^ « idealus ir pasaulėžiūrą. 
vrjai grasinančius pavojus. 

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

Ne Markso, Lenino ir Trockio 
sekėjai išganys Lietuvą, tik 
Ateitininkai, ruošdamiesi ir 

! eidami į gyvenimą su iškeltu 
obalsiu: Visa atnaujinti Kris 

N. 
organizuoti stud. J . KVasn'e 
ko fondui liomitetą, kurs pi i 
einamais badais propaguotų j išeivijos 

griausmingose operos vietose 
dengia viską perkūno dundė
jimu audros atgarsiais... 

P . Oleka davė progos apie 
save spręsti užtektinai. Pir-

turės, kur pasirodys lietuvių | k a t a l i k a i v e ^ a kampaniją ui 
įarpe# praplatinimą vienatinio Ame? 

Pasidžiaugti kartu su Lie- riko& anfer1^ kalboje dienraš
čio Daily American Tribūne. 
Tas dienraštis išleidžiamas 
mieste Dubuąue, Iowa. 

vnės ir tėvynes jaunimą, 
fondo id"<ją ir tuo būdu galėjų padrąsintų jį siekti bendro ' me palinkėti: P . Leškevičiui 

kad šiandieną Lietuva muzi
koje turi tai, ko prieš keletą 
metų nei nesapnavo. O ir be 
tų, kuriuos girdėjome — yra 
dar kitf, ne vienas. I r pažan
gos trokšdami, Lietuvai ir Lie 
tuvos operos artistams turi-

rasM -daug narių remoj4j- Šis 
kilnus darbas ankštai rištu 

tikslo - i per mokslą atnaujin
ti visuomenę Kristuje. 
- i A 

— prie jo sielos jausmingumo 
ir begalinio tono — daugiaus 

Iš spaudos yra išėjęs Lie
tuvos Atgijimas. Parašė Dr. 
Jonas Totoraitis. Be apdarų 
kaina 30c., apdaryta 45c. 

Draugus Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 
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I Iš LIETUVOS. " I , t , 
g g ir soc. demokratų 
iimimiimimiihiifmmimiiiiimimmiiiiiiiiiiHiMiiinn 

- (Tąsa). 
!PO RINKIMŲ. 

Tautinės mažumos. 

. Lenkų balsų priaugimas išaiškinamas 
tuomi, kad dabar balsavo tos labai sulen
kėjusios apylinkės, kurios renkant St. Sei
mą buvo lenkų okupuotos. Žydų gi daug 
iš Busi jos sugrįžo, pagaliau šiais rinki
mais geriau susiorganizavę stojo į rin
kimus ir didesnis nuošimtis dalyvavo rin
kimuose. Nors reik pasakyti žydai ture 
jo gauti dar daugiau balsų, negu yra ga-
yę. Bet jų labai didelis nuošimtis balsavo 
iiž bolševikų ir socialdemokratų sąrašus. 
Kiek daug jų balsavo už tuos s*ąr^ns ga 
Įima spėti jau iš to, kad tie visos apygar
dos pravedė savo žydiškų atstovų, nors 
visi nms\ miestai ir miesteliai knibždėte 
knibžda žyiįja. O Kaunas — tirščiausias 
žydų lizdas -- žydų sąrašams davė vos 
ne vos 7,000 balsų. Kur tad dingo tie bal
sai f Sugraibė bolševikai? su socialdemo
kratais, nes šiais rinkimais žydų balsavo 
žymiai didesnis nuošimtis, negu lietuvių 
ir kitą tautu. Kauno rinkimų apylinkių 
biuruose rinkimu dienomis rodės vieni žy
dai , balsuoja, taip skysta buvo lietuviu, 
o tuo tarpu rezultatai žydams labai men-
lvi. Tokiu budu daugiausia išskyrus pa-

žangos žemdirbių nuopelnus, mūsų žydij 
d<">ka mes savo Seime turim tiek bolševiku 

lįui 

2. Nors katalikiškosios partijos Sei
mą renkant gavo balsų daugiau, negu 
renkant St. Seimą, bet atstovų gavo ma
žiau. Klausimas, del'kof Pirmiausia dėlto, 
kad šiais rinkiniais didesni Lietuvos plo
tai dalyvavo rinkimuose ir del to balsą 
bendrai paduota daugiau apie 130,(XK). 
Antra, Seimo rinkimų metu buvo laiko-
mosi taip vadinamos Donto balsų aps-
kaitliavinio sistemos, dabar gi šiais rinki
mais įvesta bent kiek pakeista Frankfur
to sistema. Ta naujoji apskaitliavimo sis
tema išėjo mūsų nenaudai. Skaitliuojant 
Donto sistema katalikų sąrašai ir dabar 
vietoj 38 atstovų butų gavę 41. Trečia 
pagaliau ir likučiai susidėjo mūsų nenau
dai, o socialistų naudai. Del tų priežas
čių katalikai pasiliko negavę didesnės 
Heimo dalies su 38 atstovais, turėdami 
opozicijoj 40 atstovų. Esant kitokiose są
lygose ir tiek atstovų turint galima butų 
dirbti. J u k didžiuma pasaulio parlamentą 
sėkmingai dirba neturint nei vienai par
tijai didžiumos atstovų. Bet, deja, pas 
mus yra kitokie partijij santykiai. Pas 
mus socialistai savo aiškia kova su tiky
ba ir Bažnyčia privedė prie to, kad kata
likams su jais nebegalima bendradarbiau
ti,' juo labiau, kad jie savo partijų tikslų 
siekdami nei kiek neatsižvelgia į bendros 
valstybės reikalus. Negavimas tad nei 

vienai partijai ar blokui absoliutinės 
balsų daugumos sudaro daug valstybei 
blėdies, nes: 1) sunku sudaryti vykdoniov 
šios valdžios aparatą?, 2) esant tokioms 
skirtingoms taktikoms ir sudarius koali
cinį kabinetą nebeimamą vesti sveikos 
kraštui' politikos, nes socialistai yra šali
ninkai palaidos, kenksmingos Lietuvai 
valdžios, katalikai — stiprios, vedančios 
griežtą kovą su visomis nesveik6mis lais
vėmis, gimdančiomis kraštui daug nuos
tolių. Mąstančioji visuomenė taipat tai 
labai gerai supranta ir dėlto išgirdusi to
kius rinkimų davinius nebepamato nusi
minė. Nusinunė taipat ir niusų kunigija, 
kurios didelė dalis, reik pastebėti, pasida-
Aaisi pažangos terorui,iaikėsi labai pasingai 
rinkimų metu, neprisidėdania prie žem
dirbių — pažangos, bet ir nepalaikydama 
kurios nors buvusių krikš. dem. bloke par
tijų. Bet kas įvyko greit neatitaisysi. Pa
darytas klaidas šiuo atveju, ar apsileidi
mus reik nepigiai, manau, apmokėti. Tos 
klaklos vaisiai pradeda reikštis jau da
bar. Bet apie tai pakalbėsim vėliau. 

Nepaprastas triukšmas. 

3. Kalbant apie rinkimus, negalima 
tylomis praeiti dar apie'vieną dalyką su
kėlusį triukšmo ne tik Lietuvoj, bet pa
siekusio-ir užrubezio" spaudos. (Tai taip 
vadinamas likučių klausimas. Pažanga 
su žemdirbiais negavo nei vienoj apygar
doj reikalingo vieaam atstovui pravesti 

balsų. Tas pats-buvo kaikuriuose apy- kimų į Sąimą Apygardą. Kada balsavi-
gardose kad ir negavus renkamojo skai
čiaus balsų. Voldemaras tad sugalvojo 
keistą Seimo rinkimų įstatymo §76 kuris 
kalba apie balsų apsk&itliavimą, aiškini
mą, kuriuo pažanga, žydai ir lenkai galė
tų gauti daugiau atstovų, negu jiems pri
klauso. Kad pravesti savo aiškinimą tas 
"didis pat r io tas" — Voldemaras stojęs 
priešaky lenkų, žydų ir bolševikų pradė
jo smarkią kovą už savo aiškinimą gun-
dindamas tautines mažumas paduoti 
skundą į tautų sąjungą. Bet vyriausioji 
rinkimų komisija, kurioje tik vienas yra 
katalikas atmetė Voldemaro aiškinimą ir 
apskaitliavo balsus taip kaip reikalauja 
įstatymas. Kadangi tas klausimas pravar
tu žinoti kiekvienam lietuviui, aš jį bent 
kiek smulkiau atpasakosiu. 

Sulig Seimo rinkimų įstatymo visa 
Lietuva yra dalinama į 10 apygardų: Ma7 

>n rijaufpolės, Kauno, liaseinių, Telšių, I 
nevėžio, Utenos, Vilniaus, Lydos, Baltsto
gės, Gardino ir Mažosios Lietuvos. 

Kiekvienoje apygardoje rinkimai ar
ba žmonių balsavimai atliekami valsčių 
ar miestų apylinkėse. Kas priklauso prie 
valsčiaus eina balsuoti į valsčiaus 
apylinkę, o kas priklauso prie 
miesto, tas eina balsuoti į miesto apylin
kę. Didesniuose miestuose ir valsčiuose 
yra kelios rinkimų apylinkės. , 

Nustatyto apskričių skaičiaus valsčių 
ir miestų rinkimų apylinkės sudaro Ein^ 

niai pasibaigia, tai tuojau skaitomi bai
sai vietoje: valsčiuje ar miesto apylinkėje 
ir siunčiama į apygardos Seimo rinkimų 
Komisiją. Apygardos Komisija patikrina 
halsų tikrumą, suskirsto sulig sąrašų ir 
išskaitliuoja, kiek kiekvienam sąrašui ten
ka šioj apygardoj atstovų. Apygardų dar
bus galutinai patikrina ir užbaigia Vy
riausioji Rinkimų Komisija, kuri galuti
nam užtvirtinimui Įlinkimų davinių per
duoda Seimui. 

Šįų metų rinkimuose į Seimą dalyva
vo tik 6 apygardos: Marijampolės, Kauno 
Raseinių, Telšių, Panevėžio ir Utenos. Ki
tos 4 apygardos dar tebėra "mūsų priešų 
lenkų užimtos ir Mažosios Lietuvos liki
mas neužbaigtas spręsti. Steigiamajame 
Seime buvo išleista Seimo Rinkimų nau
jas įstatymas, kurio einant įvedamas nau
jas įstatym., kuriuo einant įvedamas nau-
atstovų vietas į Seinuą. To įstatymo 76 
straipsnis taip sako r "Skirs tant atstovus 
kandidatų sąrašams, daroma taip: balsų 
skaičius, paduotas vienoje apygardoje už 
visus kandidatų sąrašus, dalinama į apy
gardos atstovų skaičių: gautasai dalmuo 
yra renkaniasai skaičius" (be trupmenų); 
gautieji ię šio pastarojo dalinimo skaičiai 
parodys, kiek narių išrinkta iš kiekvieno 
kandidatų sąrašo. 

» 

(Bus daugiau) 

J 
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GELEŽINKELIŲ GALVŲ 
ALGOS. 

Šįmet S. Valstybėse be kit
ko smarkiai pavargo del ge
ležinkeliečių streiko. Suma
žintas darbininkams uždarbis 
privertė juos sukelti streiką. 
Tai v i e n a t i e darbo žmogaus 
priemonė, kuomet jam už dar
iu) neduodama žmoniško už-
mokesnio. 

įlipai streikuodami darbi
ninkai pavargo ir ant galo 

riu. I y 
New York Central geležin

kelio prezidentas 92,580 dole
riu. 4 

Baltimore and Ohio geležin
kelio prezidentas 75,000 dole
riu. 

Kitu geležinkelių galvos 
ima nemažiau kaip 50,000 do
lerių per metus. Kai-kurie 
daugiau. ^ H H 

Jų asistentai irgi labai sta
mbiai apmokami. Kiti vir

šininkai taipat. k i m vra 
buvo priversti siaip-taip susi- . . . . T. . . ; ; . -

. . . . . ~ v _ . . visa sralvbe. J ie visi gelezm-
taikmti dryžo darban ir to- . . . , . , * • • -V t-
liaus eina vargus. Neturi 
žmoniško gyvenimo. Daugu
ma jų gyvena kaipo paprasti 
vergai. 

Paprasti darbininkai gele
žinkeliečiai savaitėje uždirba 
kiek viršaus 20 doleriu. Kiti 
dar mažiau. 

Tų darbininkų vadai menko 
uždarbio klausimu kreipėsi Į 
garsią Geležinkelių Darbo 
Taryba. (Ta Taryba pasiro
dė taip "gai lest inga," kad 
kiekvienam darbininkui už l 
dienos darbą pridėjo \G centų 
daugiau! 

Vadai tuomi nepasitenkino. 
Ir pagaliaus padavė reikala
vimą, idant 'Taryba paskirtų 

kelius vestį būtinai reikalingi. 
Bet kuomet jiems mokamos 
tokios milžiniškos algos, tai 
visai nereiškiama baimės apie 
bendrovių bankrutijimą. »Taip 
buvo 1921 metais, taip yra ir 
šiandie. 

Dabar pagalvok, skaityto-
įjau, argi tai ne pagoninė to
kia sistema! Žinoma, bend
rovių viršininkai turi gauti 
geras alsais. Bet ne tokias, 
kuriomis turėtų skriausti dar
bininkų minias. 

Jei Tarpvalstybine Komer
cijos Komisija drįso paskelb
ti viešai, tą geležinkelių bend
rovių paslaptį, tai, beabe Jo
nės, ir ji pati galėjo but ap
imta baimės pamačius tokiu? 

NĖRA PAGELBOS. 

syvmimni atatinkama mmo- ' y p a t i n „ u s dalykus. 
' kesnį. 

Taryba atsisakįė apie tai ir 
klausyti, pareikšdama: kad 
jei gyvenimui atatinkamas už-
mokesnis butų paskirtas, tuo
met geležinkelių bendrovės 
turėtų bankrntyti. Tai nega
limas daiktas. 

Tai tik vienos tų didikų al
gos. Karkas daugiau jie tu
ri pelnyti už savo įdėtus ka
pitalus. Ki šiuos irgi ne visi 
teisiotai įsigiję. 

I r jei šiandie darbininkų 
tarpe plinta radikalizmas, ne-

.,.. reikia svarbesnes priežasties 
Taip viskas ir pasiliko to- . l .• 

i- ieškoti. Pakanka darbiniu 
liaus. , Bet štai Tarpvalstybini" 
Komercijos Komisija paskel-
H\ kaip dideles algas ,ėmė| 
1921 metais kai-kuriu Greležin-
kelių prezidentai. 

Southern Pacific geležinke
lio prezidentas 100,000 dole
rių per metus. 

Union Pacific scelež. 

kui pasakyti, kaip milžiniškas 
algas ima tie ponai. J is tuo-
jaus pasuks kairėn, kadir kai-

į riausion pusėn. 
Tokia tai čia ' ' t e i sybė" ir 

"b ro lvbė : " ' 

• • • . Į M f M P M l<"«tb«Ri«H» : : : : : : :s 
BIZNIERIAI GARSINKITE5 

' D R A U G E " 
bos pirmininkas 7p,000 dole 

Tomis dienomis Chicagoje 
viešėjo United States Steel 
Corporation galva Gary. (Tai 
plieno industrijos karalius. 
Vienas iš didžiausių organi
zuoto darbo priešas. Jo 
kontrolėje visa galybė plieno 
dirbtuvių. Šimtai tūkstančių 
darbininkų jose dirba. Dide
lė didžiuma tų darbininkų dir
ba po 12 valandų dienoje. 

Prieš tą 12-os valandų dar-
bą jau senai kovoja patys ka
pitalistai ir jų spauda. Te-
čiaus plieno karalius iš to nie
ko nedaro. 

Chieagoje laikraščių repre
zentantų jis buvo klausiamas 
apie tą ilgą dienoje darbinin
kų darbą. 

P. Gary lakoningai atsakė, 
kad tas ilgas darbas dienoje 
reikalingas ne vien pačiai 
plieno industrijai. Bet ir 
patiems darbininkams. Sa
ko, darbininkai patys nori il
gų darbo valandų. Nori dėl
to, kad daugiam uždirbti. Gi 
p. Gary toks "gailest ingas," 
kad jis sutinka su jų norais. 

Pasirodo, kad darbininkai 
apmokami valandomis. I r 
taip pigiai, kad dirbant 8-ias 
valandas jie negalėtų užsidir
bti nei maistui. .Tad priver
sti kankintis ilgiausias valan
das. 

Plieno industrijoje darbi
ninkams nėra pagelbos. Dėl
to, kad jie nesusiorganizavę 
unijom. Be unijos, taigi, be 
vienybės kova už būvį negali
ma. 

Darbininkams organizuotis 
nėra priemonių. P . Gary tu
ri taip viską patvarkęs, kad 
kiekvienas įtariamas organi-
žavime darbininkas kuovei-
kiaus pavaromas nuo darbo. 

Ilgus metus noi'ėta * darbi
ninkus patraukti krūvon. 
Pirm poros metų net streikas 
buvo sukeltas. Bet vis be jo
kių rezultatų.' Taip ir toliaufe 
pasilieka. 

REIKALAUJA PANAIKINTI 
ATEIVYSTES VARŽYMUS. 

Am. Darbo Fed. priešinga 
ateivystei. 

Visose Suv. Valstybių da
lyse šiandien su atsidėjimu 
diskusuojama ateivystės tpro-
blema. Nes tai gyvas reika
las. Statomi klausimai, ar 
ateivystės įstatymas ir toles-
niai turi apribuoti ateivius 
iki 3 nuošimčių iš kiekvienos 
šalies? Ar ateivystę dar dau
ginus suvaržyti? Ar, pąga-
liaus, gyvuojantį įstatymą su-
mbdii'ikuotį ir įleisti šalin di
desnį skaičių ateivių, 

Philadephijos Pirklybos 
Kūmai sako, jog šiandie Ame
rikai reikalinga daugiau atei
vių. Nes ; permaža darbinin
kų. 

Farmerių Biuras tvirtina, 
kad ateiviai reikalingi ūkių 
darbams. Šiandie ūkininkai 
negali gauti sau reikalingos 
pagelbos. 

Kongreso atstovas A.* John
son, imigracijos komisijos 
pirmininkai, stovi už didesnį 
ateivystės apribavimą. J is 
sako, jog perdidelis ateivių 
skaičius čia trumpu laiku pa
darytų darbo rankų perviršį. 

Gompersas priešingas. 
Niekas taip daug ateivystei 

nesipriešina, kaip Am. Darbo 
Federacijos viršininkai, kurių 
priešaky stovi Gompcrs. Pa
starasis remia kongreso ats-
tovo Johnsono pažiūras. I r 
dar priduria, kad didesnis 
skaičius ateivių amerikoniš
kiems darbininkams sumažin 
tų uždarbius, gyvenimą p a d a - h a i trukumas nuolat eis didyn. 

renkami. 
Tokios tai abelnos nuomo

nes ateivystės klausimu. 

Daugiau bloga nei naudos. 
Ateivystiės klausimu reiškia 

nuomonę ir Richard Spillane, 
vienas žymiausiųjų Amerikos 
ekonominiais reikalais rašėjų. 
Laikrašty Philadelphia Pub
lic Ledger jis rašo, jog pap
rastų darbininkų trukumas 
skaitosi labai rimta pramonei 
užduotis. Gi ateivystės a#-
ribavimas yra vienas iš svar

biausių veiksmių situacijoje, 
kuri sukelia neramybę ameri
koniškoje pramonėje. 

Štai ką jis apie tai visa ra-
io : ; pj j 

" Kai-kurie žmonės reika
lauja ir toliaus palaikyti šian
dieninių ateivystjės apribavi-
mų. Aštrieji apribavimai, 
kuomet jie teisingai įgyvendi
nami, yra butini. Bet kįla 
klausimas, ar šiandie tas įsta
tymas nepadaro daugiaus blo
go negu naudos. 

" P i r m karo per \ dvyliką 
metų į Suv. Valstybes kas 
metai atkeliaudavo po vieną 
milioną žmonių. Pirmaisiais 
metais, kuomet ėmė gyvuoti 
šiandieninis įstatymas atvyko 
tik 309,556, gi išvyko 189,712 
asmenų. Taigi, Suv. Valsty
bių gyventojų skaičius viene
riais metais pasidaugino 110,-
844 asmenimis. Bet iš to 
buvo 104,326 moterys ir mer
gaitės. 

Ūkio mašinos. 
"Šiandie visose šalies darl>o 

šakose trumpa darbininkėj. I r 
pramatoma, kad tas darbinin-

rytų labiaus nepakenčiamu. 
\c \v Yorko Pirklybos Ru-

l'kiuose jau senai jaučiama 
darbininkų stoka. Be pla

nini skelbia, kad jie sutinka taus pavartojimo traktorių, ir 

Kol-kas nėra jokios pagel
bos. 

i r r : . : : : : : : : : : 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

su šiandieniniu įstatymu. 
Laikr. Ne\v York AVorld an

dai statė priekaištų, jog ang
lių kasyklų operatoriai nori 
pigių darbininkų, jei stovi už 
ateivystės suvaržymo panai
kinimų. Tečiaus paskui tie 
priekaištai pasirodė neturi 
pagrindo. 

Darbo sekretorius Davis 
stovi už šiandieninį įstatymą. 
Tik jam norėtųsi prikergti 

kitų mašinų, taupianeių ran
kų darbą, nebūtų galima au
ginti javus, vaisius ir viso
kius produktus, reikalingus 
maitinti Ameriką ir dalį Eu
ropos. 

" Jaunas amerkonas ūkio 
šalinasi. Žemdirbyste turi 
žydėti, arba tauta turi vilkti 
nuostolius. 

"Kietųjų anglių kasyklų o-
peratoriai pripažįsta, kad 

nežino, kur jų gauti. Čiagi 
miai darbininkai šalinasi dar 
bo kasyklose. Pennsylvani-
jos įstatymai draudžia anglis 
produkuoti tiems darbinin
kams, kurie neturi tame dar
be patyrimų. Anglekasių sū
nus atsisako sekti savo tėvų 
njėdomis. J ie ieškosi viršu
tinių darbų. 

*' Kasyklų' operatoriai turi 
užtektinai kvalifikuotų darbi
ninkų. Bet jiems trųksta pa
prastų darbininkų. I r jie 
tvirtina, kad jei negaus šių 
darbininkų, tai anglių pramo
nėje turės įvykti perversme. 
Tas tunės supurtyti visą ame
rikonišką pramonę. 

Paprasto darbininko rolė. 
"Darbdaviai atsiliepia at

virai : 
"Negali but gerbūvio be 

paprastų darbininkų, be dau
gelio tų darbininkų. 

"Neįleidžiate šalin papras
tų darbininkų ir tikitės tuomi 
ką laimėti. Tuo žvilgsniu 
daug apsirinkate. Nieko ge
ra negalima atsiekti. 

"Papras ta s darbininkas y-
ra nemažiau svarbi dalis di
delėj pramones mašinoj, kaip 
ir kvalifikuotas darbininkas. 
Kitas kitam reikalingas. Abu
du visai pramonei yra reika
lingu. Kvalifikuotas darbi
ninkas kai-kuriuo žvilgsniu 
taipat priguli nuo paprasto 
darbininko, kaip paprastas 
darbininkas nuo kvalifikuoto. 

"Visi darbininkai negali 
but kvalifikuotais. Gimę A-
merikoje žmonės labiaus link
sta prie lengvo ir švaraus 
darbo. Bet darbas, prie ku
rio reikia paraitoti rankoves 
ir susiteršti, taipat turi but 
atliktas. Kitaip patiems 
baltrankiams pritruktų darbo. 
Kokiu gi būdu, jei to patys 
neatliksime, turime tai atlikti, 
jei uždarysime duris tiems, 
kurie pristatydavo mums to
kių darbininkų išpat šalies 
istorijos pradžios? 

Visur tas pat trukumas. 
"Šiandie visur trųksta pa

prastų darbininkų. Geležin
keliams* jie labai reikalingi. 
Reikia taisyti kelius. Be jų 

"Stoka mums papras 
darbi ninku geležies ir pb* 
dirbtuvėms. 

"Stoka tų darbininkų 
minėms Naujoje Angliji 

" J ų stoka atjaučiau 
sur, kiekviename žingsnj 
čiagimiai neturi noro * 
sunkius ir nešvarius dai 

" J e i taip, tai didžiai/Tieiš* 
mintingas darbas varžyki šia
ndie ateivvstę." 
^ L 

DAR VIENA NAUJANTBČ. 
Illinois valstybėje statomas 

naujas valstybinis kalyėjimas, 
kuriame galės sutilpt apie 2 r 

000 kalinių. Kiejkvienas ka
linys turės atskiria sau kame
rą. Kiekviena (4tamera bus 
šešių ir pusės pėdų plati, 10 
pėdų ir 8 colių ilga Sr 8 pėdų 
aukšta. 

Projekte yra, kad kameros 
turės but apskritos kaip ku
bilai. Išvidinės tų kamerų 
sienos bus stiklinas. .Tuijės 
po vieną išorinį langą. 

Per stiklines sienas išvi-
daus sargai kuoaiškiausiai 
kaip dienomis, taip naktimis 
galės matyti, ką veikia užda
ryti kaliniai. Tad kaliniams 
su savo darbais nebus galima 
pasislėpti. * 

=i 

MITCHELL'10 DIENA. 
Kietųjų anglių kasyklų ap

skrityse Pennsylvanijoje ang-
lekasiai kas metai pamini 
" Mitchell'io dieną" spalių 28. 
Šįmet ta diena išpuolė sek
madienį, tad "MitchelPio die
n a " paminėta spal. 29. 

Tą dieną visose kietųjų an
glių kasyklose nedirbama, 

John Mitchell buvo angle
kasių organizacijos preziden
tas. J i s pirmasis angliaka
siams iškovojo 8 vaL darbo 
dienoje, taipat ir kitokias 
darbo sąlygas. J . Mitchell 
buvo gimęs protestantu. Jau
natvėje jis perėjo kataiikys-
t'ėn. 

«... • >»«• • 

priedą, idant ateiviai butų pa-Į jiems trūksta anglekasių ir negalima apsieiti. 

Kas norite sužinoti apie pa
baigą, tai nusipirkite knygutę: 
" K a mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą". Kai
na tik 15c 

"Draugo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave, 

EKONOMINĖ IR FINANSI
NĖ LIETUVOS PADĖTIS. 

(iŠ A. Morauskio straipsnio, tilpusio 
"Lietuvos Ūkyje"). 

L Žemės reforma. 
(Tąsa). 

I I I . Derlius 1921 m., sulyginant su 
prieškariniu, buvo toks (pūdais nuo h a ) : 

Žieminiai rugiai .60,4, vasar. rugiai 
— 34,8, žieminiai kviečiai — 62,2, vasa
riai žkviečiai — £6,7, mįežiai — 47,6, avi
žos — 45,8, žirniai — 44,8, bulvės — 600, 
linų sėklos — 25, linų pluoštų — 20. 

Bet prieš karą 1903-1913 m. buvo 
toksai : 

Žeminiai rug. 50, žieminiai kviečiai 
— 70, miežiai — 50, avižos — 55, žirniai 
— 40, bulvės — 420, linų sėklos — 16. 

Kaip matome, laukų derlingumo 1921 
m. nukrypimai, sulyginant su nusistovė
jusiu vidutiniu jų derlingumu per 10 me
tų prieš karą, einant į abi pusi, prie to 
vidutinis 1921 m. bendras derliaus dydis 
šiek tiek žemesnis, negn prieš karą. 

Visgi Žemės IJkio ir (V. T. ministeri
jos apskaičiavimu, buvo gautas žymus 
1-orteklius ir iš jo manoma buvo leisti iš
vežti užsienin: rugių — lQp,000 pudų, 
miežių — 50,000 pudųp žirnių — 10,000 
pndų, bulvių — 1,000,000 pudų. 

Vaizdo pilnumui galima dar pažy
mėti, kad 1922 m. pradžioje, valdžia val
dė 19 dvarų su 8,$43 ha. žemės, kad 1921 
m. jie atnešė apie pusę miliono auksinų 
pelno, nežiūrint i dideles ūkiui pagerinti 
išlaidas ir gerą darbininkų aprūpinimą. 
Bendras jų derlingumas 1921 m., paly
ginant su metais pirmiau padidėjo 15 
nuošimčių. 

Tie dvarai smulkių vietinių ūkių tar
pe tampa veislingų galvijų, pagerintų 
sėklų, žemės ūkio įrankių ir žirnių židi
niais ir sykiu yra mokslo stotys naujoms 
kultūroms, žem^s ūkio pagerinimams ir 
savosios žalios medžiagos perdirbimams 
išplatinti. 

Prieš karą žemės ūkis ir surišta su 
juo žemės ūkio pramonė bei prekyba tu
rėjo viešpataujančią reikšmę, kaip vieti
nėj, taip ir išorinėj Lietuvos prekyboj. 
Vžtenka prisiminti, kaip jau lam straip
sny buvo pasakyta, kad 1909-11 m. arti 
pusės viso buvjjsi^Lietuvos* gubernij,ų 
užsienio išvežim\>«tfaV» žemės ūkio bei 
gyvulininkystės produktai, bet be miško 
medžiagos. Po karo neokupuota Lietu
va tapo faktinu visų ją apsupančių vals
tybių ir rajonų aruodu. Ne tik grudai, 
bet ypatingai gyvulininkystiės dalykai, o 
taipat linai, sėklos ar kt. sistematingai 
buvo iš jos išvežami — viešai, arba slap
tai — į visas puses: į Prūsiją, Vilniaus 
rajoną, Latviją, badaujančią Tarybų Ru

siją. Tuo buvo iššauktas pasidaręs taip
gi ir Lietuvoje 1920—1921 m. tų ir kitų 
dalykų pabrangimas, dėl ko reikalas lai
kinai uždrausti arba aprėžti kai-kurių iš 
tu dalyku išvežimą. Visgi žemės ūkio 
produktams, sykiu su gyvulininkystės da
lykais, bet be miško medžiagos, iš bend
ros 1920 m. išvežimo sumos 490 milionų 
auksinu teko 303 milionai auksinu, arba 
62 nuošimčiai. 1921 m. šie išvežimo da
lykai sudarė 425 milionų auksinų l>end-
ro 632 milionų auksinų išvežimo arba 
67,3 nuoš., prie to vienais ir kitais me
tais jie buvo išvežariii vien tiktai neap
dirbti, tuo laiku, kada prieš karą tarp jų 
buvo nemaža pusiau išdirbtos, arba net 
perdirbtos žalios žemės ūkio medžiagos. 

jVT. E i n a n t i s L ie tuvos Respub l ikos 

gyvulininkystes atstatymas galima maty
ti iš šios lentelės, kuri nuošimčiais rodo, 
kaip gyvulių skaičiaus sumenkėjimas, pa
lyginant su buvusiu prieš karą skaičiumi, 
mažėja: 

1919 m. buvo šioks: arklių — 38 
nuoš., galvijų — 47,7 nuoš., avių — 30 
nuoš., kiaulių 44 nuoš. * 

1920 m. buvo toks: arklių 27,7 nuoš., 
(galvijų — 34,2 nuoš., avįų — 22,4 nuoš., 
kiaulių — 16,4 nuoš. 

Bet 1921 m. jau buvo žymiai mažesnįs 
nuošimtis. Arklių 18 nuoš.. galvijų — 15 
nuoš., avių 10 nuoš., kiaulių 5,6 nuoš. 

Iš čia mes galime spręsti, kad nežiū

rint žymios 1920 ir 1921 m. pašarų sto
kos, kiekiniai gyvulininkystė pradėjo ar
tėti prieškariniam stoviui. Kokybiniai da
bartiniai gyvuliai, sulyginant su buvu
siais prieš karą labai pablogėjo. 

Smulkėjant žem>*>s ūkiams, didėjant 
vienkiemių skaičiui, besiformuojančioj že 
mės santykiuose Lietuvoje gyvulininkystė 
ir gyvulininkystės produktų perdirbimas, 
be abejo, pasieks stambaus išsipl^tojimo 
ir Lietuvos eksporto galimybėc šioj srity
je labai padidės. Šio pagrindimui gali 
tarnauti šie daviniai: 1920 m. iš bend
ros Lietuvos Respublikos išvežimo sumos 
490 milionų auksinų atgimstančios gyvu
lininkystės dalykams teko art i 49 milionų 
auksinų, ty. 10 nuoš.; 1921 m. šių daly
kų išvežimas sudarė jau 213,8 mil. auksi-
nų, ty. 34 nuoš. bendro išvežimo (632 mil-
lioni] auksinų). Kontrobandos keliu a-
biem nurodytais metais buvo išvežta dar 
daugiau. Buvo išvežami bemaž vien tik
tai neišdirbti dalykai. 

V. Paukštininkystė. Dabartinį pauk-
štininkystjės stovį sulyginti su buvusia 
prieš karą padfėtimi negalima, nes rusų 
statistikoje apie naminių paukščių skai
čių davinių nėra. 1921 m. neokupuoto
je Lietuvoje buvo skaitoma: vištų 964,-
000 štukų, žąsų 643,000 št. ir ančijų 323,-
000 št. 1909-11 m. kasmetinis paukščių 
ir kiaušinių išvežimas iš buvusiu. Lietuvos 
gub. siekė 5,8 milionų rublių, kas sudaro 

5,8 nuoš. viso tų gubernijų išvežimo. 1920 
m. iš Lietuvos oficialiais daviniais išvež
ta : 

vištų, ančių 2,084 št. už 42,000 auk. 
Žąsų — 159,296 š t u ė 7,077,625 auks. 

Kurkiu — 879 št. už 35,700 auksina 
Kiaušinių 20^373,382 Št. «ž 17,518,305 

auksinų. Iš viso už 155,882,346 auksinų. 
Tai sudarė 5 nuoš. viso išvežimo. 

1921 m. šis išvežimo straipsnis, tais pa
čiais oficialiais daviniais, atrodė šitaip: 

Vištų, ančių 648 št. už 1,960 auksinų. 
,Žąsų 262,887 št. už 7,990,360 auks. 

Kurkiu 2,982 št . 'už 309,450 auksT 
Kiaušinių 75,762,185 št. už 147,580,-

576 auksinų. Iš viso už 155,882,346 auk-
s imj . 

Tas jau sudaijė arti 25 nuoš. viso iš
vežimo, prie to arti 19 nuoš. tų daiktį 
ėjo Ąnglijon (kiaušiniai), 5,4 nuoš. Vo
kietijon (paukščiai ir kiaušin.), 0,4 nuoš. 
Klaipėdos kraštan ir 0,2 nuoš. Latvijon. 
Be to, nemažesnis šių dalykų skaičius 
kaip 1920 m. taip ir 1921 m. buvo išvež
tas iš Lietuvos kontrabandos keliu. I š čia 
lengva sumesti, kokia rimta ateitis laukia 
reformuotos žemės santykiuose Lietuvos 
paukštininkystfės, kur kiekvienas smulkus 
ūkis galės veisti paukščių ir gaminti kiau
šinių, pūkų, plunksnų ir t p . 
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IA1VYBES DIRVA. 
ANGŲS SVEČIAI. | nių nuodijamąsi pasidaugino 

suvirs šimtą nuošimčių. 
Pirm paskelbsiant Yolstea-

do įstatymą, nuo alkoholio mi
rimų Cliicagojc būdavo 7 ar 
8 per ištisus metus. Dr. 

. M 4 k DTE i l g o " redakciją aplan-
branL-ųs Pa balti jos Valsty-

lų atst&vai, kurie dalyvavo 
arptaut i^iamę Priešalko-
olihiame l^ongrese Toronto,! Hali paduota statistika rodo, 

kad šįmet per pirmuosius de
vynis mėnesius Psychopatinėj 

Kanadoje . 
Mums pranešus, kad dien

raštis " D r a n g a s " yra taipat 
ir Amerikos J L. K. Pilnosios 
Blaivybės organas išleisda
mas kas saivaite "Blaivybės 
dirvą/* sveekmis teko stam
biais bruožais lietuvių blaivi
ninkų dainuota atpasakoti. 
JjJr^eiai sveikino blaivininki; 
pastangas kovoje su pavojin
giausiu žmonijos priešu — al
koholiui ir ragino palaikyti ar 
timus ryšius su Lietuvos blai
vininkais, kuriuos jie taipat 
atstovavo Kongrese. 

Nupiešę sunkią kovą Lietu-' 
vos su gtrtyl|ės smaku ir ne
nuilstamą darbuotę kurios 
priešaky stovi šviesus, idea-
lingas veikėjas Dr. J . Eretas, 
kvietė eiti pagelbon Lietuvai 
remiant jos blaivią ir skais
čią ateitį moraliai ir materia
liai. 

Reikia laukti, kad mes blai
vininkai suprasime brangių 
svečių atsiliepimą, kurį jie 
per lupas Lietuvos blaivinin
ku, kaipo įgaliotiniai, mums 
pranešė; Beto redakcijos pra
šomi, gerb. atstovai savo ran
ka parašė trumpę apžvalga 
Kongreso darbų ir siunčia 
sveikinimus Amerikos lietu
viams blaivininkams savo šir
dingus sveikinimus. 

Afes iš savo pustės sveikina
me garbinigus i r brangius 
sveciifs, p. G. Keinpeisą ir V, 
Krnitsą, linkėdami Latvijos ir 
Estonijos blaivininkams su

jungti blaivybės pajėgas su 
Lietuvos blaivininkais, kad tų 
trijų jaunųjų Valstybių pag-
rindan bortą blaivybės, doros, 
mokslo sėkla, išaugintą auk
štos kultūros, stiprią, broliš
kais ryšiais susipratusią Pa
balti jos Sąjungą. 

ligoninėj mirė 22 asmeniu. 

Beprotybė didinasi. 
Cook /apskrity beprotybė 

nuo chroninio alkoholio var
tojimo dauginasi, sako Dr. 
Hali. 

Pirm paskelbsiant iVolstea-
do proliibicijos įstatymą aps
krity kas savaitė proto pami
šimu susirgdavo po 60 iki TO 
žmonių. Gi šiandie kas sa
vaitė suserga suvirs 150 žmo-

I nių-
Psychopatirtės ligoninės gy

dytojų štabas tvirtina, kad 
tie pamisimai daugiausia pa
kyla vartojant namų darbo 
alkoholį. Nuo tikros degti
nės vartojimo šiandie retai 
pasitaiko susirgimų. 

Kuomet Dr. Hali paskelbė 
apie tai visa pareiškimą, iš vi
są pusią, net iš užsieniu, pri
siųsta jam žinių. Iš S. Val
stybių miestų pranešta, kad 
girtuoklystė visur plinta. Gir
tų visur daugiau matosi, negu 
1 >irm prohibicijos. 

TARPTAUT. ANTIALKO
HOLINĖS LYGOS KONGRE
SAS TORONTO (KANADA) 
24-29 LAPKR. ŠIŲ METŲ. 

Jau šią vasarą blaivybės 
organizacijos Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estoniįoįe buvo ga
vusios pakvietimą dalyvauti 
Tarptautiniame Antialkoho
liniame Kongrese Toronto. 
Latvijos ir Estonijos blaivi-
ninkai tučtu*bjau nuskyrė į tą 
Kongresą atstovus, \ Lietuvos 
blaivininkų Kongresas, 13 — 
14 rūgs. Kaune, kurį ir mums 
teko atstovauti Latvijos ir 
Estonijos blaivininkus, nuta
rė labai svarbų dalyką. Bu
vo sutarta dirbti sutartinai 
blaivybės darbą visoms trims 
Pabaltijos valstybėms. Bet 
Lietuva dar tuomet negalėjo 
pasakyti, ar į .Tarptautinį 
Blaivininkų Kongresą galės 
pasiųsti savo atstovus, a r ne. 

9 lapkr. mudu iškeliavome į 
Hamburgą turėdami Latvijos 
ir Estonijos įgaliavimus; 
Hamburge turėjome sėsti į 
Kanados laivą "Enrpress of 
B tritain. , , 

10 lapkr. pravažiuodami 

GDSTAV KEMPEL'S 
Priešalkoholukės Draugijos 

pirmininkas, advokatas iš Ry
gos, I^atvija. 

VILLEM ERNITS 
Estonijos Blaivybes Lygos 

pirm.,. Estonijos parlamento 
narys, privatdocentas Tartu 
universiteto, filozof. kand. 

" r -
ragino viso pasaulio darbinin
kus saugoti prohibiciją ir eiti 
prie jos įvedimo, kad leng-
viaus galėtų darbininkai pa-
siliuosuoti iš dabartinių var-

Pinną dienę didelį įspūdį 
padarė Tarptaut. Blaivinin
kų Lygos generalio sekreto
riaus kalba, Dr. E. Cherriug-! gų. 
ton. Savo kalboje jis pažy-Į Australijos atstovas, per 18 
mėjo, kad prohibicijos įvedi- mėnesių buvęs Amerikoje, 
mas Amerikos Suv. Valstijose nurodė, kad Ąnierikos prohi

biciją tikrai yra vykinama. 
Skaitlinėmis parodė, kad net 

Iš Belgijos. 
Bei <r gos 

yra didžiausis įvykis pasau
lyje, artimai surištas su tos 

pro Kauną mes gavome t a i - Į g ^ e k o n o m b l į u i r kulturi-' toksai New York nesulygina-
pat įgaliavimus atstovauti i r L ^ a ū g i n m Amerikoje da- m a i blaivesnis prohibieija į-
Lietuvos blaivmmkų organi- j b a r y r a B U v i r g 1 0 m i l i o i m a u _ j v e d u g 

zacijas, jeigu gyvenantis A-1 t o m o b i l i u . * K a i p g i r t i g e l e . 
menkoje Lietuvos blaivininkų j y ^ ^ n e g a l į g e l e ž i n k e l i ų 
atstovas neatvyktų į Kongre- Į valdyti, t f t i ]> l i e g a U m a s d a l y . 
są. kas girtam automobilį valdy-

Musų laivas "Einpress of t L p ^ dabartinės techni-
Bri ta in , , užėjus minoms ju- k o s > p r i e daugybės gudrių ma
rėse susivėlino visą dieną. Už~ <Sinų vartojimo, įsigėręs dar-
tat mudu atvykova tik antrą j bininkas yra nepakenčiamas, 
dieną į Kongresą. Iš laikraš-1 p r ohibieija šiandien yra svar-

VisųJ referatų ir kalbu ne
galima čionai "atpasakoti. 
Daug jų buvo ir l>egalo turi-

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI šip KNYGŲ, 
, —t 

No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas i W a 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c 
No. S. 1. .Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c. 
No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė 

M. šalčius .,., 30a 
No. S. 1. Lietuvių literatūras isterijos santrauka. M. 

Biržiškos , 15c. 
No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina 40c 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 

Skruodys į 75c 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis H. Sudarė mo

kytojas S. Vaznelis. Kaina 10c 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis 25c 

No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas 5c. 
No. 57. Ekspresionizmas 25c. 
No. 30. Gėlių pintinėlė 20c. 
No. S. 3. Gyvasis Rožančius 10c. 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai-

tis 35c 
Aureolė. (Oratorija) -- M. Gustaitis 15c 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
Apie Apšvietę. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 20c. 
No. 41. Vaiki] pasiskaitymai "... 5c. 
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t 5c. 
No. 49. Atsargiai su Ugnimi! 10c 

miesto Charlėroi ' čių sužinojome tuojaus, kad 
majoras prasmė Dr. Hali smul-
kmoningri žinių apie prohibi
cijos pasekmes. 

Majoras laiške rašo: 
"Belgų parlamente mes ko-

PROHIBICIJOS DAVINIAI. 

D r. J a m e s AVhitney Ha l i , 
medikalės komisijos beproty
bės reikalais pirmininkas Co-
ok apskrity, taigi Chicagoje, 
paskelbė, jog pradėjus nacio-
nalės prohibicijos ratifikavi
mu Chicagoje alkoholiu žmo-

alkoholio gaminimą. Šiandie 
Belgijoj uždrausta pardavinė
ti svaiginančius gerymus. Ne
žiūrint to, gatvėse girtų sutin
kama kurkas daugiau, negu 
seniau. 

"Mošų mieste, Charleroi, 
anot policijos raportų, girtuo-
lystė pasidaugino keturis iki 
penkių kartų, negu buvo pirm 
prohibicijos. 

Lietuva Kongrese yra atsto
vaujama, bet atstovo pavardė 
neteko sužinoti, nes KongTese 
jo pamatyti nepasiseki. 

Kongresas susirinko Mas-

bus klausimas visoms šalims 
ir nebetoli tas laikas, kuomet 
jos panorės visas pasaulis. 

šitos jo kalbos vertima rei
kėtų turėti kiekvienai tautai. 
J i begalo buvo įdomi. 

ningi buvo tie pranešimai. No. 6. Apie Vyskupų Einkimus 5c 
Bet visų vyriausioji mintis No. 55. Bažnyčia ir Valstybė 5c. 
buvo, kad Amerikos prohibi- No. S. 2. Betliejaus Stainelė * 20c. 

žmonių. 
Salė buvo pilnutėlė; vaka

rais įeiti tebuvo galima su 
tikietais. Galingos dainos— 
himnai vedamos prof. E. Šil-

vojame prieš sumanymą pil-jsey Hali, kur telpa apie 3,000[ Didelio pasisekimo turėjo 
nai uždrausti visoj Belgijoj žmonių. | taipat kalba ponios Gordon — 

Tarptautinės Krikščionių Mo
terų Sąjungos pirmininkės. 
Butų ne pto šalį ir Lietuvos 
moterims susidėti su šita or-

gerik akompanijuojant pui-jganizacija, kad gavus- para-
kiai muzikai kėlė visų dvasią., mos kovoje su girtybe. 

| Užsiregistravusių atstovų bu
vo 1,100, i r jų tarpe iš* viso 
pasaulio įvairiu valstybių at
stovi) su virsmu 500. — Ant 
r y t o j a u s b a n k e t e paa i škė j a , 

Bet didžiausio įspūdžio pa-Į 
| darė kalba Dr. Salby. J is sa
vo kalboje nurodė, kad alko
holis žmogui netik nuodai, už-
m u š a n t i e j i . žmogaus sveikatą 
ir gyvybę, bet ir tautų išsi-

cija tiesiog stebuklus išganin-j 
gus daro šitoj šalyje ir ki
toms šalims reikia eiti prie 
to pat tikslo. Dorybė, sveika
ta, turtas, mokslas, dailė ir ti
kyba tvirtėja ir auga visuose 
luomuose įvedąs prohibieija. 

Blaivybę saugoti, ja. gyve-
niman vykinti reikia visomis 
pajėgomis. Lietuva po tiek 
vargų pati savo uždavinių at
likti šiandien dar neįstengia. 
O girtybė Lietuvojeneina ma
žyn, ir tautai visai yra dide
lio pavojaus. Amerikos lie
tuviai ir. čionai gali ir. privalo | 
paremti Lietuvos gerus no
rus materialiai. Visas au-

Biržiškos. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybę , 15c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su- j , 
lietuvino Aišbė '30c 

No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dutnbrė 10c 
P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų UTINI 

" D R A U G A S " , PUBL. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 
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BALSAMS, FORTEPIJONUI IR VARIO 

" Prohibieija Belgijoj įves- kad Kongresan susirinko at 
stovu nuo 65 tautų. Buvo at- Į gimimo šaltinis ta 1914 metais, karo pradžio

je. Ąžuolėlis. 

Skalpų Medžiotojai Graži 
apysaka. Kaina 75e. 

Draugas Pnb. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

stovų ne tik nuo didžiųjų ša
lių, kaip Japonija, Indija, An
glija, Franeija ir kitę, bet ir 
mažųjų valstybių^ tokių kaip 
Liberija, Albanija, Pabaltijos 
valstybės ir kitos. 

Apie krikščionių uždavinius 
kovoje su girtybe kalbėjo me
todistų vyskupas James. 

Nuo darbininkų organizaci
jų kalbėjo John Cooper. Sa
vo gyvoj, jausmingoj kalboj 

MIŠRIEMS 
INSTRUMENTAMS PRITARIANT. 

* Ą Dr. * Eretas,. L**. | KOMPOZICJJA Q SASNAUSKO | 
ai. No. 29, Kaunas, Lithuania. j == 

Prisiųskite pastos ženklais už 22 centų 
Džiaugsitės šia skambią dainą. 

ADRESUOKITE Š I T A I P : 

kas kovai su girtybe prašoma == 

M u d u gi nuo savęs l inkime j SŠS 

risiems lietuviams linksmų i 
švenčių . i r laimingij Naujų S 
Metų., g 

Pabaltijos Valstybių blaivi
ninkų atstovai. 

G. &empels, 

/ B. Ernitz. 

"Blaivininkų Himnas" 
i 
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PADARYK SAVE BLAIVU— IR VISAS 
KRAŠTAS PRADĖS BLAIVĖTI. 

\ 

(Korespondencija iš Kauno). 

1922 m., lapkričio mėn. 19 diena 
*kBlaįvytas" draugijos Kauno skyrius 
buvo padaręs mitingą Liaudies Namu. 
salėje, (> vai. vakaro. Žmonių buvo pri
sirinkusi pilna salė. Dar toli prieš nu
skirtąją valandą susirinkimo pradžiai jau 
visos sėdimos vietos buvo užimtos. 8į 
kartą — tai gana pažymėtinas daiktas — 
susirinkusieji nekantraudami turėjo pra
laukti kokią dešimtį minučių, nes tiek lai
ko pavėlavo pasirodyti kalbėtojai. 

Kalingo try* žmonės: kun. J . Tu
mas, stiul. Juozelienaitė ir Dr. J . Eretas. 
Visų kalbos sukėsi apie vieną mintį, ku
ri galima šitaip išsakyti: 

— Padaryk save blaivu — ir visas 
kraštas pradės blaivyti. 

Pirmasis kalbėjo kun. J . Tumas. Vi

są valandą kalbėjo. Ana — sakė — ka
ras pastatė vienus "prieš kitus milionus 
žmonių žudytis. Padėjo galvas milionai 
sveikiausių ir gražiausių vyrų, kuriems 
reikėjo tiktai gyventi ir Dievo įsakymu 
dauginti žmonių giminę. Jie nuėjo po 
juodąja ir ženklo neliko. Kovų ugniai 
pasibaigus, valstybės nebepriskaitjė tiek 
ir tiek miliomj žmonių, kaimas nebesulau
kė vieno, kito vyro, valsčiuj nebeteko ke
liolikos žmonių. Bet ar pasidairė jau 
tokia didelė spragai Nėra — ir jų kaip 
nebūta. Baisios rykštės yra džiumos ir 
choleros ligos. Jos taipat daug gyvybių 
išskina. Bet tos ligos trumpai žmogų 
kankina: apsirgo, numirė ir pabaigta. 
Bet kur kas baisesnį rykštjė yra girtuok
liavimas. Nuo svaigalų žmogus greitai 
nemiršta, Geriantysis gyvena dešimtis 
metų. Bet koks jo gyvenimas! J i s yra 
apsiblausęs, sukiužęs, aptemusio veido, 
nepatenkintas gyvenimu, uedarbštus, sun
kiai sugyvenamas, paleistuvingas. Dar 
blogiau. Jisai sukuria šeimyninį lizdą, 

paleidžia pasaulin vaikų, p e t kas per 
vaikai! J ie gema užnuodyti kūnu: ma-
žakraujai, silpnapročiai, silpnavaliai, 
prie įvairiausių nusikaltimų. Is vieno 
girtuoklio tėvo keliomis eilėmis žmonija 
susilaukia šimtų narių, kurių dauguma 
tinka tiktai nusikalstamiem darbams dir
bti ir baudžiamosioms vietoms kalėji
mams ir katargoms pripildyti. I r kas 
pajėgs išsakyti, kiek bloga žmonijai pasi
daro iš vieno girtuoklio per kokį amžių. 
Juk jei nesulaikyti girtuokliavimo bau-

• 

gos, tai per kokį šimtą kitą met,ų gali vi
sa tauta taip išsigimti, kad ji turėtų vi
sai žūti. Bet kodėl žmonės geria! I r 
degtinė yra gardus daiktas? Ar jį sma
gumo duoda, Ar j i šildo! Visai ne! 
Žmogus geria ne dėlto, kad ji gardi, bet 
dėlto, kad j i s pripranta tuo skystimu sa-j 
vo įerzintus nervus apsvaiginėti (užmuši
nėti). Nes prie daug negerų dalykų pri
prantama. A r rūkyti yra gardu \ Te-Į 
čiaus žmogus pripranta ir ruko, nors ži-

ima kažin koki dideli skauduliai, kurie j Daugiausia įgėrę sušąla, nes jie nejaučia 
sunku nuraminti. Gydytojas, nieko ne
galėdamas padaryti, įšvirkščia po oda 
kokaino (tam tikrų nuodų), ir jam pasi-, 
daro gera, jis nebejaučia sopulio, bet ne 
dėlto, kad sopulys butų perėjęs, bet dėl
to, kad tie nuodai pribloški nervus ir 
žmogus skaudulio nebejaučia, nors pats 
skaudulys tebėra. Toksai žmogus, ku
riam sykį apraminti sopuliai tais nuo
dais," pats švirkščia jų sau po oda. Taip 
yra ir su žmegum, kas pradeda mėgti 
svaigalus — degtinę, alų, vyną. J is ge
ria tuos svaig., ne kad butų jam gardu, 
bet dėlto, kad jais trumpam laikui apma
rina iškliuvusius nervus. Svaigalai te
duoda žmogui (gyvumo ir smagumo. Tai 
pastebima pokiliuose. Žiūrėk svečias 
jaunas žmogus, kolei negers, žmogus ilgą 
laiką žaidžia^ dainuoja, juokus kfeČia; 
bet vos išgjėrė, tai po vieno pusvalandžio 
jau apglebo, nes jo jausmai atbuko, jis 

no, kad t a i nesveika- Žiūrėk, žmogų ap~ pasidaųė lepšys,^ Svaigalai ir nešildo. 

šalčio apglebę. Na tai kas daryti su ta 
degtine? Sako, tegul valdžia smarkiai 
uždraudžia ir visa Ibus pabaigta. Bet 
kai žmogui uždraudžia ką daryti, tai pa
sislėpęs lyg tyčia tą uždraustą darbą 
dirba. Kai buvo karo metu Rusijoje už
draudę degtinę, tai žmonės namie pradė
jo varyti. Lietuvoje taip. I r dar blo
giau. Samagonką geria visa šeimyna, o 
tojį yra daug nuodingesnė, nes netikusiai 
padaryta. Taip, kad visiškas uždraudi-
mas nieko nepadės. Na tai kaip, paga
liau, gelbėtis nuo svaigalų nelaimės! č ia 
reikia nuo apačių pradėti. Reikia kiek
vienam sąmoningam piliečiui pradėti 
kraštas blaivinti nuo sav/gs. Tai darykim 
tikrjų blaivininkųN ratelius, iš tų ratelių 
darysis didesni bureliai,_iš jų dideli bū
riai, o iš jų jau išplauks gražus įstaty
mai, kurie bus g e r a ^ smagu pildyti. (<To 
paties turinio* pamokslą kun. Tumas pa
sakė ir Vytauto bažnyčioje per sumą). 

(Bus daugiau) 

/ 
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- DR. A. L. YUŠKA * 
1900 So. Halsted Str 

^ T e l . Canjtl S U S 
* ) » » vai.: I š ry to iki 12 popiet, j j 

6 iki 7 vai vakaro. £ 
Kes. vai.: 2 Iki 4 po pietų. 

41»3 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYUVTOJA8 ER CHIRURGAS 

4441 Ko, Weatera Avenoe 
Telcf. Lafayette 4144 

-
•aazk4oa: t-11 rytais, l - I po 

»letų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiais tiktai po pietų 1 lkl B vai. 

DARBININKŲ PRAKAL
BOMS VYKSTA. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 S* Aahlaod Ave. 
Tel. Tardą 0»4 

!

Tel. Tards 0994 
OFISO VAL.: 

S—lt v. ryto, 1—3 Ir 7—0 v. v. 
Nedėliomis; nuo l t v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. J 

,y-

Re«ld. tel. Vaa Buren O-'Ji 
Ofiso tel. Boulevard »«81 

Dr. A. A. R0TH ! 
* RUSAS GYDYTOJAS l» 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. TyrlSkų 
Valkų Ir visg chroniškų Ugų. 

Ofisas: S335 S. Halsted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto; 2—1 po 
plet, 7—8vak. Ned. l t — 1 1 d. 
Ras. 111» Independance Blvd. 

Chicago. 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8253 South Halsted Street . . 
Ant fir^aus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f.—4 po pietų: nuo 7—t vak. 

f Nedėltomis nuo 10—1 
* Oofisas Ir gyvenimo vieta: % 

Te1 Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LTETLVI8 DENTISTAS 

1712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomis nuo 4 iki 9 vakare. (. 

Cicero, 111. — Gruodžio 27 
d. 8v. Antano par. svet. buvo 
pilna žinomų atsilankusių pa
siklausyti gerb. kun. F . Ke
mešio prakalbų. I r gerb. kal
bėtojas iš širdies j susirinku
sius kalbėjo. Visi klausytojai, 
bvabojo, pripažino gerb. kun. 
Kemešiui verta, užsitarnavusi 
titulų, darbininkų tėvo. 

Tarpai kalbėjo gerb. kinu 
kleb. H. J . Vaičiūnas, didelis 
darbininkų prietelius. 

Buvo parodyta pora " r e e l s " 
kintamųjų paveikslų apie ko
operatyvus. 

fPer prakalbas į Liet. Dar
bininkų JSa-ga, įstojo dešimts 
narių. Buvo pasižadėjimų at-

į si lankyt i į kp. susirinkimą ir 
įstoti. 

(Tikrai malonu matyti darbi
ninkus ' pradedančius labiau 
domėtis savo reikalais, kvlan-

• 
eias susipratime. ^ 

Ex-cicjlikas. 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 
REMIA. 

Worcester, Mass. — Čia 
Spaudos Dr-jos po šv. Povylo 
globa metinis susirinkimas bu-
yo 3 d. gruodžio pobažnytinė-
je svet. Rinko valdybą 1923 
m. Iarinko , sekančiai: dvas. 
vadas — kun. J . J . Jakaitis, 
pirm. — J. Vaitkus, pirm. 
pag. — A. Masiulioniukė, nut. 
rast. — A. Rendoraitienė, 
turto rast. — K. Senkus, ižd. 
—O. Čirvinskaitė, iždo glob. 
— M. Kopkienė ir A. Morkū
nienė, tvarkdarys — P . Kan-
drotas. 

Tik gaila, kad kurios drau
gijos nori kad jų organai butų 
platinami, o neprisiunčia sa
vo . atstovų, reiškia, nori kad 
kiti joms darbuotųs. Čia kal
bama apie. centralinių organi
zacijų kp. Ačiū toms draugi
joms kurios prisiuntė savo at
stovus iš sykio ir su mumis 
dirba. 

Visas spaudos platinimo ko
mitetas susideda beveik iš 
Blaivininkų dr-jos. Taigi aiš
ku, kad Blaivininkai geriausia 
rūpinosi kad katalikiška spau
da gyvuotų. Lai ir kitos dr-
jos prisiunčia mums darbuo
tojų, o mes užtikriname, kad 

Sus-mas vienbalsiai priėmė kiekvieno l ietuvio namuose 
bus katalikiškas laikraštis. O 
tada visi laisvamanių'laikraš
čiai eis į gurbą. 

kalba St. Paurazas; uždirbo nymas, tik reikėtų visiem? | PERKANTIEMS PAS 
$634.55. Is Moterų Sąjungos paremti jį ir tą labai lengvai j DOKUMENTUS PAD 
54 kp. kalba Rebecldenė? už- j kiekvienas gali. Naujų M e t u i . . . _ P\TT 

, *VJ n „ ^ • „ ., . i * - • T , Mainydami, pirkdami : 
dirbo $727.81. Tarp pažymėtos vakare, tai yra sausio 1 d. ga įduodami visados kr> 
atskaitos g a l b u s apsirikta su 
kokiu numeriu, bet gryno pel
no liko arti $3,000 dol. kas 
reiškia gero pasidarbavimo pa 

bųs artistai vaidins " Brangus j pas 
Dangus". Bus fr kitokių pa-
marginimų, nes kpmitetės gerb 
Oustaitienė ir Banionienė dar 

S. L FABIONAt il\ 

. Vyčių /9 kp. rengia labai i r parduodami taivoiCrtė 
. . Es im Re 
Atstovybėje 

įnešimą paaukoti $25.00 nau
jos mokyklos fondan. Sekanti 
nariai aukojo: kun. J . J . Ja
kaitis $5.00, O. Čirvinskaitė Šį nietą turime stebėtinai 

IŠ CICEROS SINGELIŲ 
GIVENIMO. 

$3.00, J . Vaitkus $1.00, K. g e r a a pasekmes, nes kiekvie-
Senkus 50c., J . Tatulis 50c., ra/ lfetuvys noriai užsirašo 

25c, 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oftsa po oom. 
5141 — 4S So. Halsted Strt-et 

Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų 
Priima Ligonius nno 9-V2 A. M. 

•-* r . M. 
Tel. Boulevard 717f 
Rezidencijas Tel. Fairfax 65*4 

» 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLIN018 
Telefonas Tards .*»US2 

Valandos — I !W 11 II ryto 
po pietų 5 Iki 8 rak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akiu Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kam p. 
i H-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1« ir IT 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Terayk mano paraSą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Cicero, 111. — Ciceros Sen
berniu kiiubas ne ant juoko 
gyvuoja. Rodos kad jis po 
Naujų Metų rengia balių. 

Nors senmergės sako, kati 
senbernių kiiubas turįs daug 
"trobelių", viena iš džiaug-
ar.o sako, kad jų tėvas ser
gąs, kitos pakampiais kvatoja, 
kad senbernių kliubo sekreto
rius buk "džiaba praliuzines". 
Tai mat, sako, visokios nelai
mės kliubą ištinka ir šmėklos 
pradėjo rodytis, ir visoki "a r -
mobiliai" i r tt. 

Tai gadynė atėjo. J a u ne 
tiek iš senmergių besijuokia
ma kiek iš senbernių. 

Žem. 

DAINA BE GALO. 

Gary, Ind. — Gruodžio 'M 
d. Šv. Kazimie.ro par. sVet. Šv. 
Kaz. par. L. Vyčių viet. kp. 
choras rengia tikrai margų 
vakarą. Vaidins juokingų ko
mediją "Daina begalo", bus 
gražus koncertėlis, na po to ir 
šokių. Prasidės 6 vai. vak. 

Zaunys. 

iPITTSBURGH, PA. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michitfan Avenue 
Telef. Pulimau S42 ir Sl» 
ELKKTHA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2460 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cbicago, m . 

Draugijoms pranešimas. 

Sausio 7 d. 1923 m. rygiai 1 
vai. p. p. Piliečių bute, 2326 
Jane St. S. S. bus susirinki
mas draugijų Saldžiausios Šir
dies, Sv. Povilo, Sv. Andrie
jaus, šv. Antano ir Šv. Jono 
Krikštytojo tikslu susivienyti 
bendram darbui. 

Kviečiame visus tų draugijų 
narius dalyvauti šiame susi
rinkime. Apsvarstysime vieni
jimus reikalų ir rinksime ko
mitetą. 

Komitetas 
Juoz. Dumblauskas, pirm., 
P. Paulonis, rast. 

Rimša 2oc., M. Cinkienė 
V. Liutkienė 25c. Viso 

su smulkiomis aukomis surink 
ta $11.94. Iš iždo pridėta 
$13.06. Viso pasidaro $25.00. 

Prie šios draugijos priklau
so visi' uolus spaudos remėjai-
jos ir geri tėvynainiai Štai 
ir mūsų gerb. klebonas kun. 
J . J . Jakaitis, negana kad pa
švenčia savo darbą ir sveika-
Uį statydindamas savo para-
pijonams gražiausių mokyklų, 
kokios dar AYorevsteryj^ nėra 
(jos pamatei jau pradėti ir jau 
pradėta murytį), bet jis dar 
nori kad ir draugijos vardą.-
aukštai stovėtų visuomenėj. 
'Pav. geri), klebonas atėjo į 
sus-inų ir pats pirmutinis drau 
gijos vardan aukojo $5.00 nau
jos mokyklos naudai. Taigi, 
laiminga yra Spaudos Dr-ja 
kad turi savo tarpe tokį uotų 
rėmėją. Visi nariai-ės savo 
klebonui v ra didžiai dėkingi. 

kat. laikraštį, n6s jau žmone-
liams nusibodo skaityti viso
ki laisvamanių Šlamštai. Tik
rai, juose nieko gero nėra kaip 
tik vaidai ir šmeižtai. Taigi, 

ai 

šalin laisvamaniška spauda iš 
lietuvių tarpo! Lai gyvuoja 
gera, katalikiška spauda! 

Reporteris. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 
VAKARIENĖ. BAZARO PA

SEKMĖS. 

Detroit, Mich. — (Jeras šei
mininkas savo darbininkus už 
gera atliktų darbų tinkamai 
pavaišina. Ta ip ir šv. Jurgio 
parap. klebonas gerb. kun. 
J. Oižauskas, mokėjo tinkamai 
pasielgti. 

Uruod. 9 d. buvo surengta 
Šv. Jurgio i>arapijos vakarie
nė pagerbimui visų darbinin-

sekmes. Turiu pažymėti kad • buojasi kad tas vakaras butų 
Vyčiai, kaip mažieji, taip ir kuopuikiausias. I r visas pel-
didieji, šauniai darbavosi. Ma- nas bus varpui, 
žiesiems Vyčiams daug gelbėjo vakarienė Naujų Metų be-
gerb. kun. Čižauskas, ir reikė- laukiant 
jo vaikučiams pagelbos. L. 
Vyčių 79 kuopos komitetas 
pradėjo su paaukota iš iždo 
$15 ir j i taip puikiai pasidar
bavo, kad gryno pelno para-
pijai padarė net $634.55. Aiš
kiai pasirodo Vyčių miklumas, 
su bizniškais gabumais. I r iš-
t ikrų jų visi bendrai darbavo
si, o taipgi dar dauguma Vy
čių narių ir kitose dr-jose dar
bavosi. Valio! Vyčiai už tokį 
veiklumų, nors, tiesų pasakius, 
Vyčiams, tokiai jaunimo jėgai 
niekas negali jokiame veiki
me susilyginti. 

A n t g a l o kalbėjo parapijos 
komitetas A. Petkus. Išreiškė 
ačiū už taip gražų pasidarba
vimų ir kvietė ateinančiais 
metais dar labiaus pasidarbuo
ti parapijos naudai .Programa}: 
užsibaigus, dar pasišnekučia
vus, visi linksmi išsiskirstė 
namo. 
Oarbė visiems parapijonams, 

kad taip išvien darbuojamasi. 

(hicago.llJ. 

809 W. S5th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BLS LABAI JUM AJTT 
NAUDOS. 

Pasekmin&iausia siunčiam pinigus' 

iškilmingų vakarienę Nau- | Csam R ^ l s t r u o t i * o t a r a l ^ t a ™ 

Tel. Lafayette 

P L U M B I N G 
Kaipo lietu vys, lict^<ia 

jiems Metams sutikti. Bus 
gruod. 31 d. 7 v. v. Šv. Jur
gio parap. svetainėje. Be ska
nios vakarienės bus dar labai 
marga programa, nes tikimės 
turėti net iš tolimų kolonijų 
įžymių veikėjų. Įžanga vy
rams $1.00, moterims. 50c. No- j ^ ^ 
rįntieji vakarienėje dalyvauti i i « 
įsigykite tlkietus nuo Vyčių 
kp. narių. Matas. 

ms visa
dos patarnauju kog*fiausia. 

M. VU8KJT 
Mat W. 88-Ui Street 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
UETUVį 

Amerikos automobiliai Lietu
voje. 

New Yorko, Maine, Miniie-
sotos valstijų dienraščiai indė-
jo žinia, kad Amerikos auto
mobiliai sėkmingai platina.si 

STANLEY P.| 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR 
BaLsamuotojaa 
Turiu automo

bilius visokiem* 
reikalams. Kainp 
prieinama. 
3319 Auburn 

Ave. Chicago I 
M 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Antomobilial visiems reikalams j 

2055 \V. 22-nd Str. 2146 W. 21 PLJ 
Tci. Canal 654» Tel. Caiial 01M| 

Lietuvroje ir išlaiko varžytines ! miuiinniniiiiiuiiiufiiu«itiiiiiiimmnB 
su Europoje dirbamais auto- j S- D - LACHAWICZ 

, . , . • / v , • .v 4XT LIETUVIS GRABORIUS 
mobiliais. Cituojame is "Ae\v s2 3 1 4 w . 23-rd PI. chicago, mį 

V y C i a i m COrpOre p r j e m e SV. Y o r f e C o i m n e r c i a l n , k r 1 6 g Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 
K O m U n i i a —ciausia. Reikale meldžiu atsi&au-g 

kų-kių dirbusių parapijos ba-
Sj>audos Dr-jos metinė šven- | z a r e . Vakarienj buvo puiki, o 

kas puikiausia tai šiame va
kare buvo išduota visų draugi-
jų ir kuopų bazai-o parapijai 
įeigos. 

tė buvo 19 d. lapkr. Kalbėjo 
gerb. kun. J . J . Jakaitis ir 
viet. adv. A. J . Milieris. Abu 
kalbėtojai ragino publika, uo
liai remti katalikiškų spaudų. 
Laimėta apie 25 nauji nariai, 
iš ko aišku jog vakaras pui
kiai pavyko. Beto dar buvo at-
vai'dinta mažas veikalėlis ir 
sudainuota keletas gražių dai-

Komumja, 

Gruod. 17 d. 8 vai. ryte L. 
Vyčių 79 kp. nariai visi in 
corpore pasipuošę po gėle iš
klausė Šv. Mišių ir priėmė &v. 
Komunijų. Dvasios vadas kun. 
J Čižauskas po niįsrų jauni
mui pritaikinta pamokslų pa
sakė, suteikdamas gražių žo
džių Vyčiams už tokį pavyz
dingų pasielgimų. 

Beabejonės, jaunimas Vyčiai 
laukė šv. Kalėdų su džiaugs
mu, senus metus baigia pavyz
dingiausiai kas Vyčiams ir 
taiso kelių į ateinančius Nau
jus Metus, juk Vyčiams reikės 
daug darbo padėti ateinančiuo 
s? metuose, nes nuo jaunimo 
pri klausys visas veiklumas. 

Vaidins "Brangus Dangus". 

d. 
"Apie 50% pasažierinių au

tomobilių, vartojamų Lietuvo
je buvo padirbti Amerikoje, 
daugiausia gi gerai žinomi pi
gieji automobiliai. Visi moto
riniai trokai ir beveik viso-
motor-cikletkos yra vokiečiu 
išdirbyštės. Vokietija teikia 
Lietuvai apie 40% ugniagesių 
įrankių, gi Amerika tik 12%. 
Manoma, kad Lietuvoje yra 
apie 200 automobilių, 250 mo
torinių trokų, 150 motor-ciklet 
kų, 68 orlaiviai, 8 mekaniškai 
varomos ugniagesių mašinofr».,; 

ISkti o mano darbą busite užga-j-
Snėdintl. Tel. Ganai 1271—219»S 
TliaiiitlllIlIlIlIlIUIflIlIlHlllllUllUliiiliilN 

Pirmiausia kleb. kun. J . či
žauskas jausmingai išreiškė j Apaštalystės Maldos Dr-ja 
padėkų už taip didelį parapi-

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

N A U J I ŽEMLAPIAI IS 

LIETUVOS. 
Dideli, aiškus, gražus. 

Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
Žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny

gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, HL 

Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" , nes jie 
nicka kaip biznį vesti ir žino 
ričms mandagiai patarnauti. 

jai pasidarbavimų nežiūrint 
kad ir pats klebonas per visų 
laikų daug darbavosi. Taipgi 

yra pasiryžusi įtaisyti didelį 
ir gražų Šv. Jurgio bažnyčiai 
varpa. (Tai begalo geras suma-

AMERIKOS LIETUVIAI! 
nelių. Prie to dar grojo pa- s , ,kė raportai kitų kurie skani 

• • T" * * "¥"• garsėjęs Lietuvių Benas. 
Draugijai ir pelno liko pu

sėtinai, nes publikos buvo 
pilnutė «alė. Ant galo Liet. 
Benas sugrojo tautos himnų 
ir tuouii vakaras užsibaigė. 

Vakaro vedėjas buvo J. 
Vaitkus, spaudos Dr-jos pirm. 

Reporteris. 

PASEKMINGAI PLATINA 
KAT. SPAUD4. 

' 

* 

= itiiiiiiifiiiiiiiiiiitiuuitiiiiiiiitiiiiifiiiin 
Kes. Tel. Ckjoo M M 

<Jnso Tel. Cicero 49 — 

( DR, J. SHINGLMAN ( 
1S25 So. 4 t Court 

N. E. Cor. 4t Court Ir I I Btr. 
£ ant vlršatBi-ralstynyčlos; s Į 

miiiiiiiiiHimiinmiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiif'i-

P I K T I N K I T E < 'DRAUGE' 

PRANEŠIMAS. 
orisaa Dr. Q/ M. Glaser pa. 

reina i rankas Dr. Chaa. SegaJ, 
žento Ir partnerio. Visi senlejs 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. M. GUasar. 

S14» So. Morgan Streoc 
Ofiso Valandos; Nuo 19 ryto 

lkl f po pietų, nuo B lkl 7 rak. 
Ned. nuo l t iki 7- po platų. 

Telefonas Tards 687 

Worcester, Mass. — Katali
kų spaudos tplatinimo komite
to susirinkimas buvo 17 d. 
gruodžio. Iš Visų raportg pa
sirodė kad laikraščių jau už-
rašyta gana daug, taiposgi ir 
knygų parduota nemažai1. Lai
kraščių užrašyta daugiausia, 
"Draugas" , "Laivas ' ' , "Dar
bininkas' ' , "Tėvynės Balsas" 
ir keletu ' * Meilės' ' prenumera
tų. Knygų parduota irgi pusė-
tinait ir yra partraukta už a-
pie $300 • vertės. Dar daug 
miesto dal'U. neapeita, bet lai
kui bėgant bus visur apeita, 
kur tik lietuvių, vra. 

;jo sekančiai: iš Susivieniji 
uio L. R. K.. A. 171 kp. kalba 
Karpavičienė; mklirbo $120.50. 
Iš Šv. Jurgio Dr-jos kalba J . 
Južgonaitis; uždirbo $175.00. 
Iš L. D. S. 72 kp. kalba St. 
Stepulionis; uždirbo e%J82.72.! 
Iš L. Dukterų Drujos kalba 
Balčiūnienė; uždirbo $256\27. 
Iš šv: Juozapo Dr-jos kalba 
K. Daunis; uždirbo $369.48. 

PRANEŠIMAS. } 
11- Draugo" Kalendorius 1923 

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

Norite pasiusti Amerikos Lietuvą i Lietuvą 
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą, Amerikos Lietuvių 

Katalikų I 

"Draugo" Administracija. 
riauganem Vyčių kuopos kai ^ ^ n & 0 ^ b u s m ^ 

bą Jokubaitukast- uždirbo tuojaus 
$45^.40. Iš L. Vvčiu 79 kn ' v t<* 

* ų ^ Kp. K a s u^sirasyg, "Draugą", 

Brighton Parko Lietuviams žinotina 
<<DRAUG0,, Kirygmo Skyrius ir Agentūra 

Eidanii pas Jonų Klimų siųsti į Lietuvų pinigij, 
pirkti namų ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne
pamirškite susipirkti knygų. Mat pas Jonų Klimų yra 
"Draugo ' ' knygyno skyrius* Galite gauti knygų di
džiausiame pasirinkime. Taipgi norintieji užsisakyti 
ar nusipirkti dienraštį "Draugų" ar "Laivų", kreip-
kitiės: 

JONAS KLIMAS 

4414 South Caftfornia Avenue 
8,t,»8aatttft&8^|tas.utttaftftttAaag,ttta^ftttta^afataft^ 

Chicago, Illinois. 

ETRASTĮ i 
1"9 1 6 M. 

$ Išleist? Liet. Katalikų Spaudos Draugijos f 
& & 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos lietuvių; 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 

, ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių tel-

pia visas Amerikos .Lietuvių gyvenimas. J is 450 pus
lapių. Turėdami tų knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $100 
Neapdarytas 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerų adresų, kam norite siųsti į Lietuvų. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBUSHIN6, CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, IHinois. 

; 

http://Kazimie.ro
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:AI BUS PERS 
KAITYTI. 

Pirmosvįos \\ ardos pirmaja-
e precinlcte po rinkimų pa
rodė kažlteokąi neaiškinu*] 

itant balotus. Buvę kan
tai reikalavo isnaujo per-

ityti balotiis. 

į Cook apskrities teisėjas Ja-
|ecki parėdė, -kad balotai bu
tu išnanjo pe,rskaityti sausio 
8 diena. 

NIEKO NEPELNĖ. 

Jaunas plėšikas užpuolė 
Drovers National bankos du 
pasiautėju. Atėmfe nuo jų 
nažulj, kuriame buvo 100.000 
<iol. vertės kanceliuotų, tai
gi, suvartotu ėekiu. 

aptarė ir rengiamą Katalikų 
8eimą,kuris įvyks sausio 7 d. 
1923 m. Šv.-Jurgio parap. sa 
lėje. Atstovais seiman išrinko 
M. Panavą, J . Janužy A. 
Butkų ir V. Stanciką. 

Korespondentas. 

ra. kuris įvyks vasario 11 d. 
1923 m. Nutarė surengti ką 
nors^epaprasto.Matysime kas 
bus. M. I. X. 

ŠV. MISIJOS. 

PRIE KO DEGTINĖ PRIVE 
DA. 

DAUGIAU I^ROHIBICIJOS 
A\JKŲ. 

KALĖDŲ IŠKILMĖS. — KU 
NIGAVIMO SUKAKTU-

VĖS. 'U 

Pranešta daugiau apie du 
užsinuodijimu namie gamintu 
alkoboliu Cook apskrity, tai
gi, Chicagoje ir apylinkėse. 

Šerifas Hoffman organi
zuoja kovą salinu inkams ir 
pavieškelių smuklių savinin. 
kams. 

APIPLĖŠTA KAILIŲ 
KRAUTUVĖ. 

Vakare pirm 6:00 trys plė
šikai užpuolė brangių kailiu 
krautuve, 464o Sheridan ro-
ad. Trys krautuvės klerkai 
uždaryta geležinėn šėpon ir 
išnešta apie 18,000 dol. ver
tės kailių. 

Krautuvės savininkas <i!a-
sser paliuosavo iš šėpos kler
kus. 

KOVA SU PIKTADARIAIS. 

Policijos viršininkai l>end-
rai su detektivų viršininku 

kelbė mirtiną kovą Clviea-
s piktadariams. 

Tam tikslui bus pavartotos 
naujos metodo* piktadarius 
gaudyti. Kiekvienoj miesto da 
ly yra skaitlingi būriai de
tektivų. Jie apvalys Chicagą, 
sako policijos viršininkas. 

Šiandie daugelis žmonių, y-
pac moterų ir merginų, va
karais bijo pasirodyti gatvė
se. Trumpoj ateity bus kitaip. 

Duok, Dieve, kad tai visa 
išsipildytų. 

A. 
PLUSKE-

1ČIENĖ. 
mirė įpncdiio 28 -d., 5:45 
f ^ e . 33 metų amžiaus A-
merike išgyveno 10 metų. 
Paliko nuliūdime 2 vai
kas Bcfliilipvą 9 metų. 

netų. 
Laido* t įvyks utar-

njnkse, sausio 2. 1923 iš 
namtj 4315 So. Hermitage 
Ave. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią 9 vai. ryte, o po 
pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdę kūmai, 
A. Shaimas- ir 

Rapnikai. 

-— 

I DRAUGO PINIGŲ SIUN- į 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

Dievo Apveizdos Parap. — 

Sulaukę šv. Kalėdų visi buvo
me džiaugsmo apimti. Mūsų 
parapijoje, tikiu, didžiausią 
džiaugsmą turėjo tai mūsų 
,m'rl). kleb. kun. Ig. Albaviėius 
minėdamas 1 (Vties metu kuni-
gavimo sukaktuves. 

Per Piemenėlių Mišias (5 
vai.), kurias laikė pats kleb. 
Albaviėius, diakonu buvo kun. 
F. Kemėšis, subdiakonu kun. 
Pr. Vaitukaitis, giedojo di
džiulis parap. choras. Beto 
dar svečias iŠ Lietuvos ]>. M. 
Leškeviėius, sinuikininkas-
virtuozas pagrielė ant smui-
kos, giesmę lietuvių kalinyj gie 
dojo Lietuvos Valstybės Ope
ros artistas P. Oleka. Brolyti, 
tai truputį balsas. Jam gie
dant žmonės jau nenorėjo mel
stis, bet tik klausyti giedoji
mo, dairidamiesi iš kur tas 
negirdėtas, skambus basso bai
sa^ plaukia. Labai puikų pa
mokslą pasakė gerb. kun. l\ 
Kemėšis, kurio žmonės domiai 
klausė. 

Nors mums svečiu netrūksta 
turėti, bet tokiu garbingų 
Įžymių nesame turbūt turėję. 

Kūdikėlio Jėzaus Stainelė 
yni puikiai išpuošta. Altoriai 
paskendę baltose rožėse, vaini
kuose, žiburėliu raudonų ir 
žaliu buvo pilna. Kur tik a-
kimis pažiūri visur papuošta. 
Gerb. Sesutės turbūt per visą 
naktj puošė bažnyčią. Dar pir
mą kartą buvo taip gražiai 
išpuošta. Įvertiname jų dar
bus. 

Gyvuok, gerb. tėve klebone, 
mūsų tarpe ilgų ilgiausius 
metus! 

Alfa. 

Town of Lake. — Gruodžio 
27 d. tūlas Plutkevičius parė
jęs namo, ant Hermitage g-
vės, gilias, nežmoniškai puolė 
su peiliu ant savo žmonos ir 
perskrodė jos pilvą. Jų vos 
gyvą nugabeno į ligoninę. Jos 
vyrą, piktadarį policija paė
mė. 

Tai tau ir munšainėf 
Jonas. 

West puliman, 111. — Pra
džia 31 d. gruodžio, nedėlioję, 
šv. Petro ir IPovilo bažnyčio
je, P«r sumą,; du garsiu misi-
jonieriu pamokslininku, nese-
na.i atvykusiu iš Lietuvos pra
dės Šv. Misijas kurios tęsis per 
8 dienas, t. y. baigsis sausio 
7 d. vak. nedėlioj. 

Laike šv. mišių kasdieną bus 
sakoma po keletą pamokslų. 
Vakarais bus po du pamoks
lu. 

Vįisi lietuviai, West Pullma-
no ir apielinkių, nors butų ir 
atšalę tikėjime yra širdingai 
kviečiami ant šv. misįjų, nes 
šv. misijos yra laikas permal
davimo Dievo, laikas susiarti-

Bridgeport. — L. Vyčių IG nimo su Dievu, laikas įvairių 
k p. laikė sus-mą gruodžio 20; Dievo malonių. Lai nei vienas 

KUN. F. KEMišIO LDS. 
MARŠRUTAS. 

IŠRINKO NAUJA VALDY
BĄ IR DELEGATUS. 

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

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

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, 
Šv. Jurgio par. salėje. 

Naujuose Metuose 5 vai. po 
pietų, West Pullmane, Šv. Pe
tro ir Povylo par. salėje, o 8 
vai. vakare, Visų Šventų par. 
salėje. 

Sausio 2 d. Springfielde, 
UI. 

Per prakalbas bus rodomi 
krutamjeji paveikslai. 

LDS. Chicagos Apsk. 
i— • ' . , . . i . . , • •• 

Remkite tuos kurie garsina
si "Drauge" 

Nature Gure Institute 
1>R. J. A . V E L O N I S 

Osteopathas, Chiropratas 
N&turopathas 

Gydau j vairias l igas, o ypat in
gai užaisenėjuslaa, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer A v. Brfghton Park 
Thcatcr Bldg., 2-ros labos . 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

N u o 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėl dieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698 

g • . i, . i. • • • • • • • • • • • • • • , . , , . f l OOOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOCOOO 

Dr, d. SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas P u l l m a n 3S85 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto Iki. 2 po pietų 
Telefonas Kepabl io 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
člaur: vak: k a m p a s 65 Ir 

Ashland Avenue 
Vai. N u o 4 iki 9 va i : vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia T Jei t amstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėgint i operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
s imokės laUrU abu g y d y m o būdu. Na 
prapathia praSalin l igos priežastį, o-

, peracija prašal ina l igos apsireiški-
' mas, bet pal iekta l igos priežastis 

Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 

Į p irmos operacijos, tuoj seka antra 
, ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
j s e k a m e operacija ir trečioji yra 
' daug sunkesnė ir pavoj ingesnė iš

laikyti ir tuora kart l igonis Įlėkta 
neifigydytas. 

d. Išrinko naują, valdyba. 
Dvasios vadas — gerb. kun. 
Skrrpkus, pįnn. — V. Petraus
kas, pirm. pag. — A. Budris, 
nut. rast. — A. Redeckait<"s 
fin. rast. — J. Pabijonas, ižd. 
- A. Manstavičiutė, koresp.— 
J. Andrišiunas ir A. Jonušai, 
knygų — vytė Aleliunienė, 
žaislų ved. — A. Budris. 

Taipgi išrinko delegatus į 
busimąjį Katalikų Seimą, ku 
ris įvyks sausio 7 d. Bridge-
porte: gerb. kun. Skripkų, A. 
Budrį, vytį Stasiulenį ir J . 
Fabijoną. 

Korespondento pagelb. 

. 

lietuvis nepraleidžia brangiau-
šios išganymo valandos. 

Kviečiame nuoširdžiai visus. 
Kleb. Kun. J. Paškauskas. 

REIKALINGA moteris prfo 
nanni darbo; drapanų nereikia 
plauti, tiktai pagaminti valgi 
ir prižiūrėti vaikus: Atsišau-
kitę: 

J. K. REKAŠIUS 
4612 South Wells Street 

Telef. Boulevard 2310 

iJR, CHARLES SE6AL 
*erkėlė savo ofisą p o numeri n j 
472» SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrų l i g i ) 

|Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5į 
po pietų: nuo 7-^-8:80 vakare. 

iNedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2880 

« 
J. P. WAUCH£S 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

DIen.: R. i l i - U f N . Dearborn 
Stroei Tel . Dearborn tOM 
Vakarais: 10736 S. Wabaah A r e . 
Roselaud Tel Pu l lman 68t7 

X f 

1 

I Š I M U .TO N SIL I IS 
tobuliausiomis mokdo prftmonėmfs: 

1,—be pei l io , 
2 .—be kraujo, M 
S,—be marinimo, f 
4 ,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai . 

i Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
į e i t i į darbą, gali tuoj valgyt i ; dai-
In in inkų balsas tampa malonesnis , 
'Ivisa sveikata geresnė. Kuriems iš

ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su įvairiomis l igomis 
^prijimu:--^ 

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

Nedėl iomis ir seredomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, 111. 

iS*v: *&S^^^&žz~ 

SKAITYKITE IR PLATIN 
- "DRAUGĄ." lt 

Tel. Canal 957. Vak. Canal SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 South Halsted Street 

Valandos: l t Iki 12 ryta: J iki 4 
po pietų* f Iki t vakar* 

c 
J. I 

—t 

ROSELANDO JAUNIMAS. 

FAIKSKAU Kazimiero Jankaus 
( Y a u n k o ) jis yra angliakasys, pirmau 
gyveno Ledford, III. dabar girdėjau 
gyvena Ohicagoj. Jis pats ar kas apie 
ji žin« praneškite ftluo adresu; 

THOMAS SHI \ 
916 V u i l i Nmtli Street 

r-tst st. Ixmis. m. 
7 PARSIDUODA gttx*roė la
bai pigiai. Vieta apgyventa 
vien lietuviais atsišaukite šiuo 
anti*asu: 
4546 So. Paulina St. Chica^o. 

Telef. Boulevard 2813 

KUN. KEMĖŠIS 18-TOS 
. KOLONIJOJ. 

Di^vo Apveizdos Parap. — 
ši vakarą, gruodžio L}9 <]. 7:30 
vai. parap. svet. įvyks L. D. S. 
maršruto prakalbos. Kalbės iš 
AYashin^ton. I). C. atvyko; 
gerb. kun. F. Kemėšis, darbi
ninku, tėvas. Visi aŠtuonioli-
kiečiai, netik vyrai, bet ir mo
terys ir merginos/ nueikite 
paklausyti prakalbų. Gerb. 
kun. Kemėšis turi visiems dar-
bininkams-ėms <lau£ ko svar
baus ir tikrai naudingo pasa
kyti. Taipat bus rodomi ir 
kintamieji paveikslai. 

RENGIA VAKARĄ. — DA
LYVAUS SEIME. 

Roseland. — Iš vietinio jau
nimo judėjimo rotai dienrašty 
" D r a u g e " tonka matyti ži
nių, rodosi, kad šioj koloni
joj jaunimo visai nėra. Bot 
niviau prisižiūrėjus, visai ki-
h.iĮ> atrodo. Čia jaunimo yra 
gana daug. L. Vyėių 8 kp. ga
na gerai gyvuoja, turi s valdi
ninkų ratelį. Šis ratelis ener
gingai darbuojasi kad atėjus 
vasarai galėtų stipriai stoti 
prioš kitas Chicagos kuopos. 

rp, . » T _ n a m a s 2-jij pagyvenimu 5—6 kam-
i taipgi dauguma Kuopos na- bariai, elektra, i naud inės , a u k š t a s ce-

rių mvli daile, priklauso prie \m*n}"°?a ^iepa*. skaibynoS ga,a-
v> * «»*^v r , l v Ve «lel 2jų mašinuj. pečiu apSUdomas, 

V l S i j Š V . p a r a p . e l i o r o . G r i l O - , r a n d o s *102.00 ant mėneail. prekt 
iktai $9,500.00 priimsiu lota, arba 

|Tel. Randolph 4756 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestjrje 
A S S O C I A U O N BLDG. 

19 South La Salio Street 
R o o m 1303 

[Valandos 9 ryto iki 6 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 8395 

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

« " * • 

I»ARSini 'ODA iabai pigiai &ara-
d/.iaus biznLs su visais įtaisymais, 
biznis eina perai patys automibili ii 
užnutka randa ir padaro prairv'N'oni-

J. Ml. 
2P.37 \V. 39 PI. C l i i n s o . 

N E VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO! 

Pardavimui beveik naujas murintu 

Oflsa« DldmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas: Central 9390 

I Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tek"fonas: Vards 4981 

džio 19 d. ,š. m. turėjo prieš 
metinį susi rink inuj. Diskusavo 
apie oro^inizavimą Vyeių cho
ro. Tą reikalą užbaigti paliko 
metiniam susirinkimui. Išrin-
ko valdyba sekantiems me
tams. J valdybą išrinko vienus 
vyras: pirm. — N. Stankus, 
pirm. papf. — B. Misevičius, 
nut. r a l i — B. Stoekus, fin.; 
įašt. paliko J . Podžiunas, ižd.! 

— J. Zabella, iždo glob. neteko' 
sužinoti kas išrinkti; režisie
rius — B. Liutkevičius. Rei
kia pažymėti, kad ateinantį 
metą 8 kuopa turės energingą 
valdybą. Galima laukti gerų 
pasekmių. 

Suahmas taipgi aptarė vaka-

automobil iu kaipo dali įmokt'jimo. 

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

Nuvyk skaus
mą Šalini ^ 

Baigas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, is-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didėlio Skais-
• 6 . Tačiau patry
nus truputi 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paia-EipaUeris ir 
i h m i i i yra mirtki priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorm— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
au* pakelio mūsų blnra 
•aisbaženklis. Neimkit 
pamggzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER k CO. 

104-114 South 40» St. 
BrooUyn. N. Y . 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 

% 

Town of Lake. — Gruodžio 
20 d. Davis Sąuare Parko sa
lėje, L. Vyrių 13 kp. laikJ* sa
vaitini susirinkimą. Sį kartų 
daug kalbėta apie rengiama 
Vyčių Naujų Metų draugišką 
vakarėlį. Sulyg komiteto ra
porto pasirodė, kad viskas 
pasekmingai vykdoma. 

Einant naujiems klausimams, 

| LAUKIANT NAUJU METŲ 
Dr-ja Motinos Dievo Aušros Vartų 

Rengia 
Didelį Tiiildminga Vakarą 

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 31 D. 1922 M. 
Šv. Mykolo Parap. Svet. 1644 Wabansia Avenus 

Pradžia 6 vai. vak., trauksis iki 1923 m. Įžanga 25c. yp.. 

Vakaras bus su įvairiais pamargini m ai s ir žaidimais. 
Muzika bus iš pat Lietuvos kurį griež puikiausias lie
tuviškas meliodijas. Visi kviečiami, seni ir jauni, atsi
lanko tikrai džiaugsite? ir negalėsite užmiršti šio vakaro 
gražumo. 

KOMIOTTAS. 

V%l<*ntine Drcssmaking College 
2407 W. Matlison Street 
Telefonas Sceley 1«48 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dyka). 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis lrj 
vakarais." Reikalaukit knygelės . į 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-J 
lių Taisyme. Norint informacijų] 

prašykite ar telefonuokite. 
M SARA P A T E K , pirm. 

Telefonas Boulevard 4 1 8 t 

A. Masalskis] 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvės* ves-j 
t u r ė s * krikš- , 
tynoss Ir kituo
se reikaluose; 
Kainos prieina
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 
te ̂ »vt«*«^»»«^»%sv#*%#«<«#«<«%j8 

Kviečia visus 

ISdirbėjial ir 
mporteriai ge -

[ riaušių armoni
k ų visam pa-
saulij už žemes-

j nes ka inas negu 
[kitur. Kata logai 
[dykai. 

Rašykite Angl&kal. 
RUATTA S E K E N ELLI 
S I ? Blue Island Ave. 

Chicago. IU. 

S. 
€ 

h 

Muzikos Mylėtojų Domei! Į 
MUZIKA KALĖDŲ DOVANAI 
Tai brangiausia jr geriausia dovana Kalėdoms. 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 
J. NAUJALIO C£ 

Giesmynolis (Bažnyč ių c h o r a m s ) .60 

JCOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės ( so lo ) 40 į f 
2. M>lėk 4solo) 50 
3. Aguonėlos (solo)% .40 
4. Kutą ( so lo ) .50 
11 Op! Op! (mi šram chorui ) 00 

A L E K S A N D R O K. \ČAXAUSKO. 
7. Tų mergel ių dainavimas, ( so lo tenorui) . . . . 50 . * i 
8. Lakštingalėlė ( so lo tenorui) .50 
9. Geriau diena, geriau nakti ( so lo ) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) .40 & 
20. Sudiev Lietuva ( m i š r a m chorui ) 50 2 ^ 

JCOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nul iūdimo valanda ( a u k š t a m balsui) 60c. Ci 
71. Girtuoklio daina ( jumorinė-aukštam balsui) 60o. 
72. Gundė mane bernužėlis (Iš operetės) 75o. 
73. Močiutė Širdelė 73c. 5^ 
74. Karvelėl i «Oc Į 
6. šėr iau žirgeli ( so lo 6 5 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui ) 50 
14. Gaudžia aukso varpai (knišram chorui ) 60 C* 
15. šviesi naktis mėnes iena (mi šram chorui ) . . .60 fc> 
12. Laisvė daina, (mišram chorui ) 50 %* 

JUOZO GUDAVIČIAUS & 
5. Trys Dainos ( so lo ) • 60 t £ 

JONO B E N D O R I A U S 
16. Aušrelei Beauštant -65 

K U N . T. BRAZIO. 

ii 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėl is ) . . . — .45 
36. Giedojimui Mokyklat tg iedoj imų vad. ) 1.00 Cį 
18. Mūsų dainelės 1-00 

JUOZO TALJLAT-KELPŠOS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) -20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. Aš pas teveltj—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .20 
40. Eisiu į girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui ) .30 CL 
41. Tautiški šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis II .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

Keturi Suktinai (pianui> 65 , f j 
Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

ST flblKAUS. 
32. Aš išsivilkčiau čigono rūbą. (duetas ) 75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (so lo( ( choru i ) . 100 
82. Kaip raiba Paukštė / ( so lo ) 75 
32. Oi kas? 75 
32. 5ią nedėlėle (4 bals iams) 25 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta k iū t inę (so lo 65 
22. Graži čia giružė ( so lo ) - 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui ) 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta ( so lo ) 60 
25. Ak myliu Tave. ( s o l o ) 75 
2C. Ginkim šalj Lietuvos (mišram chorui ) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint a u š r e l ė , ( s o l o ) . . . . 60 
28. N e bile k ieme mergelė auga ( so lo ) 60 
23 Leiskit i Tėvynę ( so lo ) 60 
30. Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė (choru i ) 35 

D R VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, po lka (p ianui ) -30 

Sudiv, mazurka (p ianui ) 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (p ianu l l 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (p ianui ) 35 

MIKO P E F R A U S K O — O P E R E T E S . 
Consil ium Fafultat is (v ieno v e i k s m o ) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų ak tų ) . . . . 1.50 

J. •• A. ŽEMAIČIO 

66. Lietuva Brangi ( so lo ant p iano) 50c. 
€7. Kas nuramyns man širdelę, (duetas ant p iano) 50c. 
68. P a s darželi trys mergelės, (duetas ant p iano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto. (Solo ant p iano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 
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