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ja pripažino Lietuvą de jure. 
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DANIJAI PASKIRTAS 
NAUJAS APAŠTALINIS 

VIKARAS, 

GAL BUS PADARYTA BENT KOKIA NAUJA 
S U T A R T I S 

KLANISTAI PAGROBĖ 
LIUDININKĄ. 

B0LŠEVIST1NĖ RUSIJA 
TURI MlĖZlDENTĄ. Į 

Nežinia kur jis padėtas-. 

JUOMI YRA TĖVAS 
LUDOLP BREMS. 

ROMA, sausio 3. — Praei
to šitmečio pabaigoje, Vysku--

* pas von Euch, Apaštalinis Vi-
karas Danijai, aplankė Nor-
foertinų vienuoliją Averbode,A 

Belgijoje, ir prašė vienuolijos 
viršininko (abato) pasiųsti 
Danijon mision<Trius. 

Pirm protestantų reforma
cijos Šv. Norberto ordenas 
Danijoje turėjo keletą savo 
narnų. Bet Liuterio sukili
mas juos visus išnaikino. Tad 
Vyskupas von Eueh pageida
vo, idant tie patys Tėvai Nor-
bertinai išnaujo Danijoj apsi
gyventų ir liuterionus atvers
tų tikran tikėjiman. 

Pirmasis viršininkas. 
1903 m. pirmieji mision/i*, 

_.riai — Tėvai Norbertinai iš
keliavo naujau misijų darban 

* Danijoje. 
Nuo to laike iki šiolei Da

nijoje įkurta du Norbertinų 
namu, vienas . Veile ir kitas 
Esbjergo. Tėvas Ludolr* 
Brems buvo pirmasis Nor-
bertinų misijos viršininkas. 
Juo uolus darbas ir pasišven
timas pavyk imu apvainikuo
tas. 

Pastarasiais laikais tad tą 
> 

misijos viršin. Tėvą Brems, 
Šventasis Tėvas Pins XI pa
skyrė Apaštaliniu Vikaru Da
nijai ir Icelandijai (Ledų Že
mei): Pirni /keletos dienų 
Tėvas Brems7 konsekruotas 
Vyskupu. Tai įvyko Belgi
joje. Konsekravimo iškilmė
se dalyvavo ir kardin. Mer-
eier. 

PARYŽIUS, saus. 3. — Čia 
vakar prasidėjo santarvės vai 
stybių konferencija Vokieti
jos kontribucijos reikale. 

Konferencijoje dalyvauja 
premierai: Anglijos, Franci-
jos ir Belgijos. Italijos pre-
mierą atstovauja italų amba
sadorius Francijai.. 

Francijos premieras Poin-
care vakar buvo savo minis-
terių kabineto posėdy, kuria
me patvirtinti jo paruošti vi
si planai išgauti kontribuciją 
iš Vokietijos. 

Paskui jis turėjo trumpą 
konferenciją su An^Jjos pre-
mieru Bonar Law. Popiety a-
tidaryta premjerų kūnferenei 
ja. 

1 

r 11 V * * V moratoriumą. Tečiaus reika
lauja atatinkamos garantijos. 

Kalbama, jog prasidės de
rybos. Nes Anglija reikalau-
ja dar daugiaus mažinti kont
ribuciją.' 

Paryžiun atvyko Vokietijos 
finansinis ekspertas Berg
manu su pundu dokumentų. 
Nežinia, ką jis atvežė. Kai-
kas spėja, kad Vokietijos vy
riausybės vardu jis skaitlinė
mis įrodys, kiek Vokietija ga
li atmokėti kontribucijos. I r 
jei bus skiriama daugiaus, tai 
Vokietija visai nieko nemo
kės. ' ' . . 

Markizas Curzon vakar ko-

MER ROUGE, La., saus. 3. 
— Southern jCarbon Co. knyg-
vedis Harold Tęegestrom liu
dijo prieš klanistus. J is ži
nojo daug įvairių paslapčių, 
surištų su klanjstų piktadary
bėmis. 

Dėlto aną naktį keletas kau-
kuotų vyrų Teegestromą na
muose užpuolė, išvilko laukan 
ir nežinia kur ifyežė. Gal jis 
bus kus paslėptas, 6 gal ir 
nužudytas. 

Stebėtina, kad valstybė ne
duoda reikiamos apsaugos sa
vo liudininkams. 

-

MASKVA, saus: 3.x—• Pra
dėjus Naujais Metais bolševi-
sHnė Rusija oficialiai imta 
vadinti "Socialistinių Respu-

Unija." Visos 
respublikos- sujungtos unijon 
ir atgaivinta didžioji Rusija. 
frj Tos "Un i jo s " prezidentu 
paskirtas Michail Kalįpin. 
Leninas pasilieka premieru. 

KALTINA SARGYBĄ. 

Draugijų Valdyboms 
1. Ar išrinkote atstovus į Katalikų Seimą, kurs bus 7 

sausio, Bridgeporte Chicagoje? 
2. Jei laiko nebuvo rinkti. Valdybos nariai patys yra 

prašomi atvykti i Seimą. 
3. Primename, kad atvyksiantieji atstovai turi atsivežti 

darugijos pirmininko ir sekretoriaus, ARBA BENT 
VIENO Iš JŲDVlfcjŲ, pasirašytą raštą. 

4. Nežinant, KAS IR NUO KOKIOS DRAUGUOS YRA 
ATVYKĘS, nebus galima suteikti Seime balso. 

KOMISIJA. 

\l nferavo su priemieru Bonar 
Y7a\v ir kuoveikiausiai specia-

Pranešta, jog Francija daro liu traukiniu iškeliavo atgal 
žymių nusileidimų. Karo kon j Lausannon, taikos konferenci-
tribuciją, kurią turi išmokė-1 jon. : 
titVokietija, sutinka sumažin-f Artimiausios dienos paro
ti iki 50 bilionų auksinių mar-j dys, kokių pasekmių duos 
kių. Bd šiolei yra 130 bilio-1 premieru konferencija, 
nu. Be to, Francija sutinka] Konferencijoje. dalyvauja 
duoti Vokietijai dviejų metų. ir Suv. Valstybių tėmytojaL 

MosurVilajete Kifo Revoliucija? 
w 

AUKSČ. .TEISMAS PRADE 
< " ^ J O SESIJĄ. 

, 

WASHINQTON, saus. 3.— 
Vakar atnaujino savo y. sesiją 
Aukščiausias šalies -Teismas. 
Teisėjų sąstatai! priimtas 
naujas narys, teisėjas Butler 
ii St. Paul. 

lMARION, 111., saus. 3. — 
Teisiami) čia penkių asmenų, 
u£ darbininkų skerdynes ap-' 
giraėjai ir liudininkai kaltina 
kasyklos sargybą už kilusias 
skerdynes. Rodos, kad sar-
gf'ba butų atlikusi tas skerdy
nes Herrfne. 

t r 
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TURKAI NEPATENKINTI SUV, VALSTYBĖMIS 
LAUSANNE, saus. 3.—Vi- koncesija, pagal kurios turė-

sos amerikonų verteivių su Į jo but pratiestas geležinkelis 

rencijoje neofieialis Amerikos StoV[ Valstybėse. 
delegatas reiškė savo nuomo- Tokia savo taktika "turkai 

• 

DETROITO MIESTAS 
"SAUSAS." 

ATSISTATYDINS SEKR. 
FALL. TEISĖJAS SCANLAN 

PASVEIKO. 
. 

WASHINGTON, saus. 3.— 
Iš Baltųjų Tfumų paskelbta, 
jog kovo 4 d. atsistatydins vi
dujinių reikale sekretorius 
Fall. 

i,600 ANGLU APLEIDŽIA KONSTANTINOPOLĮ 
TURKAI NACIONALISTAI'MOBILIZUIJA ' l 

TRIS ARMIJAS. 

i\ 

Gimęs Belgijoje. 
.Vyskupas L. Brems gimęs 

Testelt'e, Belgijoj, rugp. 7, 
1870 m. Baltąjį Sv. Norberto 
abitą gavo 1889 m. Kunigu 
įšventintas 1895 m. > 

Pradėjus 1903 jis su pasi
šventimu dirba danų atverti
me. Trumpoj ateity jis ke
liaus Danijon ganytojauti ten 
plačiai išsisklaidžiusiems ka
talikams. 

\ = 

AMERIKOS VALDŽIOS 
NUOMONĖ APIE PABAL 

TUOS AMERIKOS 
DRAUGIJĄ. 

LONDONAS, saus. 3. — Iš topoly, iš to miesto kas va-
Konsiautinopolio lai^ra.vjiui landa pasirengę bėgti 1,600 
Daily Mail praneša, jog luo- anglų, kurių didžiuma yra 
sulč vilajete sukelta revoliu
cija, kuri atkreipta prieš au
gias. 

Konstantinopoly apie tai 
gauta žinių iš Angoros. Dėl
to tą žinią reikia priimti su 
atsarga. 

Anglų oro spėkų pašiuręs, 
sakoma, sudegintos. 

ALBANY, N, Y., 
--•..Sausio 1 d. čionai įvezdjįn-
tas naujas New Yorko valsty
bės gubernatorius, Alfred E. 
Smith. Buvęs gubernatorius 
Miller gryžd praktikuoti ad
vokatūrą. 

LONDONAS, saus. 3. — 
Oficialėse sferose sakoma, kad 
negauta jokių patvirtinančių 
žinių apie kilusią Mosul vila
jete revoliuciją. 

Sako, Mosul vra nuolatinia 
me radio susinėsime su Ba
gdadu. I r jei kas ten butų 
įvykę, tuojaus butų praneš
ta Londonah. > 

VALETTA, Malta, saus^V 
— Cia ^auta žinių, kad d<*T 
neaiškios padėties Konstanti-

maltiečįų. 
Iš tų G00 žada apsistoti Ki

pro salėje, gi kiti tu i r s atvyk
ti Malton. \ 

ANGORĄ, saus. 3. - Tur
kų nacionalis -seimas reiškia 
nepasitenkinimo su Ismet pa
šos nusistatymu Lansannos 
taikos konferencijoje. 

,Turkų nacionalistų seimas 
yra galutinas žodis valdžios 
reikaluose. Seimas tvirtina, 
kad Ismet paša atlieka dide
lius nusileidimus santarvės 
valstybėms. 

Čia gauta žinių, jog ketvir
tasis turkų armijos korpusas 
maršuoja. ant Bi&ba ir Dar-
danelių. 

^ 

NAUJAS GUBERNA
TORIUS. 

saus. 3. 

DKTROIT, Mich., saus. 3. 
-— 1922 metais čia areštuota 
9,730 jrirtų. Taijri, 2,558 dau
giau kaip 1921 jnetais. 

. . 

turkų valdžia iki šiol veda
mos derybos antkart suspen
duotos, kuomet taikos konfe-

Anatolijoj. 
Sustabdytos tarybos padir

bdini keletą nardančių laivių 

nę, jog Amerika reikalauja 
armėnams turfeti nacionale 
sodybą Turkijoje, kuri turkų 
neturėtų but paliečiama. 

Apie tai čia korespondentus 
painformavo patys turkai. 

Derybas ssutabdė turkų na
cionalis seimas rekomenduo
jant vietos turkų delegatams. 
Derybos buvo vedamos del 
pristatymo turkams lokomoti-
vų, visokios rųšies geležies, u-Kriminalio teismo teisėjas 

Scanlan pasveiko. Vakar jis ^ ^ . ^ f / l a i v a m s s t a t y t i 

gryžo teisman ir ėmė eiti sa- m e d ž i a g Q g . 
vo -TTaTeTgas. 

J is su savo žmona vos i£li-\l 
ko g\rvas praeitą rudenį nelai
mėje važiuojant automobiliu. 
Tečiaus jo .duktė žuvo. 

• ••• 

1 _ 

mėgina amerikonus palenkti 
savo pusėn arba nors užčiau
pti jiems burnas armėnų rei
kalais. 

Nežiūrint to, amerikonai ei
na toliaus. Jie reikalaują 
turkų valdžios paskelbti pil
ną amnestiją visiems krikščio
nims pabėgėliams, kuomet jie 
gryž atgal Turki jon gyventi. 

Tas turkus išmuša iš lygs
varos. Jie nežino, kas to-
liaus reiks padaryti, kuomet 

Į amerikoniškas^ kapitalas Tur-

* * 

Tuomi paliesta ir (1he$ter kijai l>egalo reikalingas. 
4 - * i l i i . . . . ' " Į"7" ' • ' " ' " ' ' '-J ' 

• 
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(PIRMAS VOKIEČIŲ LĖK 
TUVAS ANGLIJOJE. 

CROYDPN, Anglija, saus. 
3̂  Aną dieną pirmukart čio
nai atskrido vokiškas lėktu
vas valdomas vokiečio lakūno. 

Mašina padirbdinta Zeppe-
lino bendroms. Visa metali-

L I E T U V O J E . 

BOLŠEVIKAI PLANUOJA 
SUVIENYTAS PASAULIO 

VALSTYBES. 
LOZDIJAI. Pirmoj pusėj 

lapkričio lenkai^, uždarė Sein% 
lietuvių progimnaziją, kurioj 
veikė 3 klasės. Vietiniai lie
tuviai inteligentai vėl pradė
jo rūpintis, kad progimnazijai 
butų leista veikti, bet šiuo 
tarpu be pasekmių. Tikisi 
sulauksią leidimo, kaip pra-
idės veikti lenkų seimas. Gu
dų atstovų kuopa žadėjo už
tarti. Prieš uždarant pro
gimnaziją buvo atvykęs jon 
mokykljų instruktorius ir darė 
mokiniams ir mokytojoms prie 

• 

NEPASITENKINA J I E VIE 
NOS RUSUOS VALS

TYBĖMIS. 

Sako, jų esanti ateitis plačia
jame pasauly. 

nė. Pataisyta 6 pasažie 
riams vieta neskaitant laku- k a b i « - T * P a t dieną apie 5 
no. Tečiaus motorą turi vos 
183 arklių spėkos. 

Didesni motorai vartoti vo
kiečiams uždrausta. Tečiaus 
jie lėktuvus taip išvystė, kad-
ir ir su mažesnės spėkos mo
torais atsakančiai varo dMe-
lius lėktuvus; / 

WASHINGTON, gruodžio 
mėn. 29 d. (L. I. B.). —• 

Amerikos Ministeris, p. F . 
W. Coleman, pasikalbėjime su 
Lietuvos Telegramų Agentu^ 

"Klausi Tamsta mano nuo
monės del Pabaltijos Draugi
jos? Taip, tai gražus suma
nymas kurti ir laikyti tokią 
draugiją. -

"Ta ip , rimta įstaiga. Man 
rodos, kad panažį organizaci
ja turėtų susikurti ir čia, Eu
ropoje. J i butų svarbus įran

kis subendrinti ir suartinti 
[Pabaltijos Valstybių intere-ros (Eltos) koerspondentu, 

Kaune, del ' Pabaltijos Ameri-[sus. Pagalvokite apie tai, ĮTai 
kos Draugijos išsireiškė; rimtas dalykas.'• Lietuva", 

UTENAI, saus. 3. — Del 
griežtiti santarvės valstybių 
reikalavimij ir del graikų mi-
litarinio ruošimosi, tilrkai na-
cionalistai koncentruoja savo 
armiją pulti Konstantinopolį, 
Mosulą ir kitas* svarbias stra
tegines vietas, anot gautų čia 
žinių. 

Stipri turkų armijos dalis 
sle'iika ir ant Bosforo. 

Kemalistų spėkos atvyko į 
Djizamartą, kitos eina ant 
Tigro, gi trečioji' ;koliumna 
ties Adabazar mobilizuojama 

DAUGIAU 4 NUGALA
BINTA. 

LONDpNAS, sausio 3. —Iš 
Dublino pranešta, jog dau
giau 4 airiai sukilėliai teismo 
nuosprendžiu nugalabinta. 

BLOOAI VEIKIA. 

.HARRIS8URG, Pa., saus. 
3. — Gubernatorius Sproul 
valstybės legisląturai prane
šė, jog fennsy^anijoj blogai 
veikia prohibįcijos įstatymas. 

vai. atėjo progimnazijon poli
cija, radę dar keletą mokinių, 
juos šautuvais išvaikė, o prie 
durų pridėjo antspaudus. Be 
to, norėjo išvaryti iš ten pat 
gyvenančias mokytojas Zofi
ją Čepulytę, Katriną Ežikevi-
čiutę ir Juodzevičiutę. Bet 
joms per didelius prašymus 
pasisekė pasilikti. Atsitiko 
taip, kad kaž kas antspaudus 
nutraukė. Dabar už tai trau
kiama atsakomybėn mokytoja 
Čepulytė. 

— Prieš balsavimą į lenkų 
seimą Seinų apylinkėj buvo 
išmėtyta šitokio turinio kor
telių: "Vilniaus lietuviai ne
balsuoja, Punskiečiai nebal
suoja: ir tu seinieti — lietu-
vi, nebalsuok, nes balsuoda
mas pražudysi savo tėvynę/ ' 

MASKVA, gr. 30. — Bol. 
ševikų svajonėms nėra ribų. 
Savo svajoriėmis jie pragaiši
no Rusiją. Dabar mėgina at
sisukti į visą pasaulį. 

Visos Rusijos sovietų kon
grese čia suvažiavę tokių pik
tų fanatikų, jog reikia stebė
tis, kaip juos gali žeirtė nešio

ti. , • 
Vienas karštas bolševikas jkeliTi 

kongrese šaukė: 
"Suvienytos Šiaurinės A-

meiįkos Valstybės pakilo iš-
pradžių susijungus trylikai 
valstybių. Šiandie skaito 
48 valstybes. Mes gi pakilo
me su viena dvidešimtąja 4 da
limi viso pasaulio žmonijos ir 
viena septintąja dalimi viso 
pasaulio sausžemio. Kas ga
li pasakyti, kur bus mums pa
baiga V* 

Dėlto, bolševikai nutauė sa
vo šiandieninę valstybę pava
dinti Rusų Socialistų Pede-
ruota Sovietų Respubliką, ku
ri paskui busianti pakeista 
Suvienyta, Socialistų Sovietų 
Respublika. 

Tad jų tikslas savo sovdeti-

ntama, sovietij visas centras 
turėtų but Maskvoje. 

Kai-kurie bolševikai savo 
karčią tulžį lįej'a į Suv. Ame
rikos Valstybės. Girdi, jie ži
ną Amerikos demokratiją. 
Tai kapitalistų demokratija. 
Suv. Am. Valstybės pasišven
tusios kapitalizmo interesams, 
gi bolševistin'ė Rusija — dar
bininkų reikalams. 

Taip tauškia ir meluoja tie 
žmonijos ir pačių darbininkų < 
priešai. 

ATIDAROMA LEGISLA-
TURA. 

SPRINGFIELD, III , saus. 
3. — Šiandie atidaroma vals
tybės legislatura. Eina smar-
ki kova už pirmininko pasky
rimą. Daugiausia triukšmo 

sausieji. 

4 DARBININKAI ŽUVO. 

SIIARON, Pa., saus. 3. — 
Petroleum Iron Co. dirbtuvė
je, Masury, O., už vienos mai-
lės nuo Čia, vakar 4 darbinin
kai žuvo i r 5 sužeista. 

^^: 
O R A S 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ar sniego; šalčiau. 

P I N I G U KURSAS. 

Dabar už tat lenkai įtaria ke- zman įmurdyti ne vien nelai 
lis lietuvius ir traukia juos 'minga Rusiją, bet Europą ir 
atsakomybėn. [kitas pasaulio dalis. Supra 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.63 
Francijos 100 frankų 7.23 
Italijos 100 lirų 5.16 
Vokietijos 100 mark. .0133 
Lenkijos 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 f r. 18.92 



UMiIHIl!lttU!!Hii(lltl|llllftfilHlllllllIlllH ^ enamo. (j i gyventį pilnut ui i u 
LEMTUV1Ų HATALTUC J kultūros gyvenimu, panaudo-

P I E K IIA š T UI Į jant visas mumyse paslėptas 

' M H H & A l i f t A ^ ' ^ n e i š v y 1 s t y t a s Jėgas>stiP^nant 

Btam kasdieną ifekynu Mdėldi«aiaa 
BRBNUMERAT08 KAINA: 
••tams $ o.oc 
P118** **«tų 18.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo nisirašymo dienoe 
ae nuo Naojn Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
lupti iiperkant krasoje ar eiprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

" D A U G A S " PTOI* 0 0 . 

BSU So. Oakiey A ve., Chicago. 

Tei. Rooseveit 7791 
IIUIMNIIIIIHI}|iltlHiflltlli;HI!!UIHIIMIIIt 

SEIMO BELAUKIANT, 

katalikiška spauda, auginant 
mūsų inteligentijos būrius, 
remįant švietimo ir gailestin
gumo įstaigas, tai reiškia kur
ti Kristaus tiesos, meilės, tei
singumo viešpatija, žengti 
prie mūsų. išeivijos dvasinės' ir 

veikiai sulauktų geistinos ra
mybės. \ 

Kitas niaurus piktasP^anot 
Enciklikos, visuomeninių ry
šių palaidumas. Tai įvyksta 
del vedamo^ visur klasių sa
vitarpinės kovos. Klasių koVa 
taip biauri,s kad ji parah'žuoja 
darbų, pramonę, prekybų, ag
rikultūrų ir menų. Aukštesnės 
žmonių klasės eina lenktynių 

\ 

medžiaginės gerovės, tai reis- s u žemesnėmis už .viešpatavi
mų. J š to kyla streikai, mais
tai, revoliucijos, reakcijos ir 

j pagaliaus represijos. I r tai vi-

v 

AMsų visuomenė ne juokais 
rengiasi į Seimų. Kaip kalba
ma ir rašoma, draugijos, para
pijos jau išrinko ir renka at-

" stovus.* Sausio 7 d. Rridgepor-
to (Cliicago) salė kad tik ne
būtų permaža. (ii vakare, ren
giama svečiams ir vietos žmo
nėms nepaprastas vakaras. 

,Pirmoji vakaro dalis — vaidi
nimas "Teta iŠ Kalifornijos", 
antroji dalis — iniizikalė. Čia 
dalyvauja geriausios dainos i:* 
njuzikos pajvgos: p-lė M. Ita-
kąifekaltė. p. V. Dvučienė, p. 
X. (Jugiem'*, p. Janušauskienė, 
p. K^/^abonis, p. Leškevičiu* 

smuikininkas virtuozas, 
pianistai p. A. l i č ius ir p. Bi-

i 
janskas. 

» 
Palteli - Sermas vkurs tęsis nuo 

1 vai. ligi 6 vai. vakaro, turi 
pagaminta aktualių1 ktausiinų 
dienotvarkę.- Ligi šk>^ mu 
teko minėti apie būtinų reika
lų visiems organizuotiems ka-
talikains sudaryti vienų dale
li ir galingų veikimo centrų. 

Kaipo pavyzdį tokio centro 
•šiandien turime "L. R. K. Fe
deracijų, Pirmon tad galvon 
ir teks kalbėti Federacijos 
klfcUsimu. Pripažinę Federaci
j a užtektina mūsų jėgoms sų-
junga, turėsime užsibrėžti at
eities darbus. Jų mes turime 
devvnias galvbes. Bet mes ne-
nusigąstame. Juo (langiaus 
darbų, juo (langiaus ir noro, 

jies.kuomet mes krutame, mes 
žinome kad mes ne veltui gy-

kia kultūrinti save ir bendrai 
būti pasaulinės civilizacijos 
žibintais. 

Kuomet piktybė kas kart 
plačiau savo žiotis veria, kuo-
met šviesybės apaštalai i r jų 
skleidžiamos idėjos vis labiaus 
pragaro galybių puolamos, mu 
sų pareiga stoti jiems pagel-
bon neatidėliojant, nieko ne
laukiant. 

Štai delko sausio 7 d..mes 
skaitlingai rinksimės į katar-
likų Seimų Chieagon, čia mes 
tarsimės opiais mums klausi
mais ir dvasioje sustiprinti, 
drųsiai vybdinsiiiK? musiįjasjf 
padarytus* nutarimus. 

ŠVENTOJO TĖVO ENCI
KLIKA, 

Šventasis Tėvas Pius XI 
Kūčių dienoje |>askelbė pir
mųjų savo Kiriklikų. Praside
da ji apgailestavimais del ki
lusių nesutikimų Italijoje, 
kurie tečiaus pasibaigė lai
mingai. Toliaus išskaitoma vi
sa eilė nelaimių, kurios šian
die vargina žmonija. Po karo 
baisenybių pasaulio žmonija 
.dar negavo progos iki šiolei 
pasidžiaugti taika ir ramybe. 

1 J 

" Je i nugalėtos valstybės 
daug dėlto kenčia, tai nema
žiau yra tokio pat pikto pa
liestos ir Jaunėjusios valstv-
bės", sakoma Enciklikoje. 
"Mažosios valstybės skundžia 
si, kad jos išvestos į laukus, 
kad iš jų padarytos tik au
kos, kad didžiu!'s valstybės 
jas išnaudoja". 

Tokia situacija tautose su
kelia baimę, verčia tautas gin
kluotis ir vystomas naujų ka
ri] pavojus. 

Apkalbamas piktas valsty
bėse, tai kilusi jų tarpe baisi 
neapykantos epidemija. Jei 
neapykanta išnykti}, pasaulis 

sa baigiasi visapusiais nepasi
tenkinimais, apsivylimais ir 
nuostoliais. 

To priežasčių yra daugybė. 
Enciklika - pirmojon vieton 
stato ateizmų. Tai pikčiausioji 
priežastis. Ateizmas yra svar
biausioji visų. nelaimių prie
žastis! Nes be Dievo nieko ne
galima atlikti. Ateistai šalina 
Dievų iš mokyklų. Bedieviš
kose mokyklose negalima iš
auklėti naujos doros tautai 
kartos. fTuotarpu nauja dora 
gentkartė yra ramybės ir tvar
kos šeimynoje i r visuomenėje 
gaivalas. 

"Tėvynės meilė", sakoma 
Enciklikoje, "sukelia %daug 
dorybių ir net stebėtinų kar-
žygingumų. Bet tik tuomet, 
kuomet pasiremiama krikščio
nybės tiesomis. Bet tėvynės 
meilė veda į dideles neteisy 
bes, jei ji pasikeičia nesuval
domu nacionaliniu, jei už
mirštama tas, jog visos tau
tos skaitosi brohais didelėje 
žmonijos šeimynoje, kad ki'os 
tautos taipat turi teisės gy-

•k ' 0 

venti ir būti laimingos, kad 
niekuomet neprivalu savintis 
supratimų "apie dorų ir nau
dų " . 

0 

Naikinant žmonijoje pikty
bę geriausias vaistas, sako 
Papą, dvasinis nusiramini
mas, nes tik tuomet gali įvyk
ti tikroji ramybė. Ta tikroji 
ramybė, tai Kristaus ramybė. 
J is pasakė: "Visi esate bro
liais". Taipat: " T a i yra ma
no įsakymas, idant mylėtu-
mFtės taip kaip Aš jus numy
lėjau". -

Tečiaus dvasinį nusiramini
me žmonija tegali rasti tiktai 
Katalikų Bažnyčioje, kuri 
viena skelbia tikrųjį, nesutep
tąjį Kristaus mokslą,. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BROLIŲ BAISAI. 

Šių melų lapkrčio pradžioje 
Ambasadorių- Taryba išklausė 
visų užinteresuotų balsų KJai-
pėdos klausime, tarpe tų i r 
pačių Klaipėdos lietuvių. Ta
sai klausimas netrukus jau bus 
išrištas. Taigi ateina svarbu-
sai politinis momentas mūsų 
tautos gyvenime. Mūsų tauta 
savo Vyriausybės lupomis jau 
pareiškė savo nusistatymų ir 
reikalavimus. Išeivija* jau ne-
sykį irgi tarė tuo klausimu 
savo nuomonę. Mums svarbu 
žinoti, kad ir patys Klaipėdos 
krašto lietuviai nuoširdžiai no 
ri susijungti su visa Lietuva, 
žinoma, tik palaikydami sau 
plačių autonomija. ** 

Pravartu bus įsiklausyti tie
ms balsams, kaip jie buvo pa
duoti'Ambasadorių Tarybai. 

TAUTOS TARYBA savo 
rašto reikalaifja sujungti 
Klaipėdos krpštų su Lietuvos 
Valstybe. Paskelbimas Klaipė
dos krašto nepriklausomu — 
sako Taryba — butų pragaiš
tingas. Teritorija esanti per 
maža. Gyventojų tik apie 140,-
000. Pa ts iš savęs kraštas ne-
sųs turtingas; pranumė tik 
medžio, ir tai atvežto iš Lie
tuvos. Nuo to laiko kada Lie
tuva uždarinei kelius į Klai 
pėda, Klaipėdos prekyba la- skleidžiamas obalsis 

lanti markė. 
Be ekonominių p n 

esų dar i r kitokių. Lietuva 
esanti didžiausio intelektualią 
progreso perijocfe J i jau įro-
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džiusi savo vidaus galę plėto-
ties. Žemdirbystė ir pramonė 
kįlaneios i r darančios rimtų 
konkurencijų Klaipėdos teri
torijai. Kas matė dabar Lie
tuva, turės pripažinti tų nau
jų civilizacijos veiksnį. v 

Dažnai vartojama* argu
mentas, kad tikybų skirtumas 
galės būti rimta kliūtimi susi
jungimui Katalikiškos Lietu
vos su protestoniška mažąja 
Lietuva neturįs pamato. Lietu
vių *tauta esanti nepaprastai 
pakanti, tolerantinga. 75,000 
protestpnų gyvenančių Lietu
voje visuomenės džiaugiasi 
pilniausia laisve ir niekas ne
sikėsina ant jų teisių. 

Beto jie nori susi junginio 
dar ir del tautinių motyvų. 
Nuo neatmenamų laikų Klai
pėdos teritorija ir iki 7 my
lių į pietus nuo -Nemuno — 
esanti lietuviška. Taikos Kon
ferencija padariusi klaida, ka-1 

da tik pusę to lietuvių kraš
to atskyrusi nuo Vokietijos. A-
čiu geležinei germanizacijos 
sistemai' dalis lietuvių — ypač 
miestuose tapo suvokietinta. 
Tasai vokietinimas per moky
klas varomas dar ir dabar. 
Vokiečių mokytojų dabar 

bai sumažėjusi. Belikę verstis 
tik alkogolio ir cigaretų kon
trabanda; Kraštas- einųs prie 
bankroto. Vien savo pajėgo
mis kraštas negalės pasikelti 
ekonominiai. Pereitais metais 
reikėję įsigabenfi daug grudų 
— savų neužtekę. Duonos ir 
•dabar Klaipėdoje trūksta. Pri-
sibijoma net sumišimų. Truk-
stų ir malkų kurui. Krašto ad
ministracija, kovojanti už 

per nepriklausomybę vėl 
atgal į vienybę su Vokietija". 
Įteikia užkirsti kelių tai ger
manizacijai. Reikia nutraukti 
politinius ryšius su Vokietija. 
Įsteigimas nepriklausomo kra
što tik mestų jį į Vokietijos 
glėbį. "Vokiečių — Lietuvių 
Heimatgundo" generalis sek
retorius p. Kuhn patsai *pa-
reiškęs, kad jo organizacija 
"dirbanti del Nepriklausomo 

kad apsunkinti sujungimą 
Klaipėdos su Lietuva. 

Nesu kitokio praktingo 
Klaipėdos problemos išrišimo, 
kaip tik prijungimas jos prie 
Lietuvos. 

Tautos [Tarybos vardu pasi
rašė jos įgaliotas Dr. Gaiga
laitis. 

\ 
(Bus daugiau) 

MŪSŲ STUDENTAI UŽ
SIENY. v̂ 

Iš J f f l S l CiNTNir 

"Nepriklausomybę", slepianti Krašto, nes tai ei>ųs artimiau-
tikruosius faktus, tečiau tik-, sis kelias j vienybę su Vokie-
roji padėtis neužilgo paaiškė1 

sianti visam pasauliui. 
tija, tada kada . priskyrimas 
rjrie Lietuvos sudarytų neper-

Susijungimas su Lietuva kal imų kliūtį tam troškimui 
greitai atgaivintų Klaipėdos įvykt 
prekyba, nes Lietųya vieton 
kreipus savo eksportų per Ka-, kų pretensijas. Lenkai netu 
raliaučių ir Liepojų, imtų krei 
pti jį per Klaipėdų. Beto nau
ja tvirta Lietuvos valiuta iš
gelbėtų kraštų nuo bankroto, į 

I kurį stumia dabar nuolat puo- j žygiai -esa daromi 
• • 1. • • i I — — 1 |l n . I I I " II 

Jie atmeta taip pa}; ir len-

ri nei geografinių nei etnogra
finių teisių prie to kraštč. PfD 
kybos santykiai neturi žymios 

, Miuncheno Universiteto stu
dentai lietuviai katalikai 
lapkričio 12 d. įsirašė į Ateiti
ninkų draugijų ir sudarė 15 
narių kuopų. Joj yra didelės 
mokslo pajėgos: filoz. dr. A. 
Gylys, kuris šįmet baigia ir 
medicinos fakultetų; Piloz. d**-
kun. V. Mykolaitis, tai tas 
pats garsusis Lietuvos poe
tas IPulvMias. Užupis Pranas ir
gi šįmet baigia medieinos sky
riuj kun. prof; Penkauskas ir 
daugelis ' kitų v studentų 
bei studenčių! Draugijos pir
mininku išrinko šiems* metams 
amerikiečiams pažįstamų kun. 
P. Garmų. 

Draugija daro dažnai susi
rinkimus, kuriuose nužiūrėta 
labai plati veikimo dirva. Pa
skutiniam susirinkime, lapkri
čio 26 d., dalyvavo svetys, 
Muinsterio studentas kun. 
Granskas, kuris labai vaiz
džiai, ir jautriai papasakojo 
apie a. a. ateitininko studen
to Krasnicko gyvenimų, vel
ijimų ir baisių jo mirtį! Su di
džiausia širdgėla visi atsisto
ję pagerbė, velionį ir išnešė 
šitų rezoliucijų: — "Miunche
no Universiteto Lietusių Ka
talikų, Ateitininkų draugija, 
skirtame a. a. J . Krasnickui 
atminti susirinkime, išklausiu
si kun. Granško plataus atpa
sakojimo ,apie velionies gyve
nimų, darbus ir žiauriųjų mir-s 
tj, reiškia didžiausios užuojau
tos begalo nuskriaustiems jo 
tėveliams, sesytėms ir bro
liams ir turi vilties, kad ga
linga Ateitininkų Draugija, 

Moksleiviams į 
Kun. dr. Jonas Kaviėkas,.kį 

,Vik grįžęs iš Europos, k'ajba 
po Naujųjų Angliju: 

Sausio mėn. . 
3.* d;, Nkw Haven, Conn. 
5 d., Bridgejiort, Conn. 
7 d., 2 vai. jį.]* Mahanoy 

City, Pa. 
7 d., 7:30 vaL vakare, She-

nandoab, Pa. 
9 d., ,Tamaqua, Pa. , 
11 d., €oaldal«e, Pa, ' 
11 d., New»Pliiladelphi% Pa. 
14 d., Minersville, Pa. 

Mikas Kerbelife, ^ed^ iždo 
globėjas, kalbės po Pittsbur-
gho apylil^ę. 

Sausio mėn. 

'> * 

3 d., Alliaoce, Obio. 
4-5 ddvClevelaod, Ohio. 
6-7 d4u, Detroit, Micį. 
6 d., 6v. Petro parapijoj. 
T d,, 1 vaL &**. Aata^io pa^ 

rapijdj, W,est Side.^ 
f d>,. 7«:30 vakare, Šv. Jai»-

gio parapijoj.' Fed. Sekrefc. 

IBDERAOIJOS, VALDYBOS 
SĄSTATAS. 

•mmm 
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netekąs taip brangaus, savo 
nario, užsidegs jo pavyzdžiu 
ir, pakėlus visuomenę prakil
niais savo darbais, panaikins 
pradus žiauraus barbarizmo 

Dvas. Vad; ktitt Ū AUiiaJvi; 
rČius, 717 W. 184?b Stit, CĖv 
cago, 111. 

Piitnin. kun. K". Urbanavi
čius; 50 W. Sixth- Str., So. 
Boston* 27> Mass. 

1. Viee-^pirm. A. E. Nausė
dienė, 917- W. 32-rd Str., Cri> 

x|.cago9 HL S t 

2. Vice-pirm. L. Simutis,.. 222 
S. 9-th Str., Brooklyn, N, Y. 

Sekret. K. J . Krušinskas, 
222'S. 9-th Stf., Brocįklyn, N. 
Y. 

Iždin. J . B. Šaliunas, 222 
S. 9-th Str., Brooklyn, N. Y. 

Iždo globėjas kun. F . Ke
mėšis, Caldwell Hali, Catholic 
UnĮversity, Washington, D. C. 

Iždo globėjas kun. V. Taš-
kuuas, 30 Willow Str., Nor-
wood, Mass. 

Iždo globėjas M. Kerbėlis, 
11 Dean Str., Amsterdam, X. 

• 

Y. 
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ekonominės svarbos. Jų yvisi niųs Tėvynėj Lietuvoj ' ' . 
tik tam, Miunchenietis. 

• 

Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. 
f-rau, niekas negali tarti, kad aš nesu tei-. les, tai važiuok sau, sveikas, ir, laimingos 
singas (mušdamasis' į kratinę). 

KUN. HGlJlAKAS: Jeigu aš įtariau 
tamstų, mielasis, tai labai gailiuos. Bet gi 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tųsa) 

SCENA III . -

'*LOZERAe (įeina, — nustebęs): Die
važi! (godžiai žiūrėdamas į pinigus). Do
vanok,, klebone! Bet, išrikrųjįi, aš nei ne
maniau, kad tamista būtum taip turtin-

v gas. 
KLX. JvOBLVKAS: Iš tų visų pinigų 

nepriklauso man nei vįenas dvylekis. Tai 
visa yra surinkta Sv. Juoza]X) Draugijos 
pastangomis ir skiriama naujos ligonines 
pastatymui. Ponia Liunienė atvyksta ry
toj jų atsiimti. 

LOZKRAS (juokdamasis): Nenusi-
gųsk, klebone! Aš nesielgsiu su klebonu 
taip, kaip anuomet su kai kuriais Prūso
kais, kurių užmanymus sustabdžiau. .Žinai, 
karo metu viskas teisėta tėvynės labui. 

^Paikos metu, kaip aš, norasi 'ramesnio 
žmogaus. Ištikrųjų, katės nužudyti net 
negalėčiau, ir, kadangi tie pinigai ski-

^riami paliegėliams ir ligonims, todėl visai 
jų neprašysiu. Tiesa, jog prie išpažinties 
nebuvau J*T <lvidcšimts ar daugiau metų 
ir visai nemintiju eiti, nors garsinai gra
ži] pamokslų apie išpažinties paslaptį Te 

pasakyk man, kaip žmogus gali būti sųži-
ningas, jeigu jis f>er dvidešimtį metų ne
sirūpino savo pareigomis, atžvilgiu į Dievų 
ir nemirtingųjų savo sielų? 

LOZKRAS: Na-gi, na-gi, klebone! AŠ 
manau, kad tamsta užtektinai garsinai 
pamokslų šiandienų bažnyčioje. Ir, kas gi 
žino, ar ištikrųjų yra Dievas? Ir, jeigu 
J is yra, kasžin, ar J is rūpinasi tokiais men 
kais sutvėrimais, kaip tu ir aš? Bet gi aš 
neatėjau čion ginčų varinėti. Tamistai — 
žinoma — Dievas yra. Tai tamstos biznio 
dalykas! 

* KtJN. ROBIAKAS (nepakendianmi): 
Tamsta užsimiršti i r nežinai, kų sakai! 
Teeiau, ko gi tamsta nori iš manęC*'? 

LOZERAS: A, tiesa! tų didelių baž
nyčios ir vargšų turtų akyvaizdoje aš vi-
sai ir užiųiršau apie savo-reikalų. Aš mels-
eiau klebono paliuosuoti mane iki kitam 
šeštadieniui. Šių savaitę klebonas galėsi, i r 
be manęs apsieiti. Aš norėčiau nuvykti j 
Afarseilles, kur vienas geras mano draugas 
ketina surasti man tinkamesnę vietų, ne
kaip zakristijonavimas. Kur gi tas jo laiš
kas (ieško kešenėse). 

KUN. ROBIAKAS: Tiek to su tuo laiš, 
ku. Jeigu tamsta jau nori vykti į Marseil-

: kelionės! As pats paskambinsiu ant "An
gelas Dievo". (Ji senoji Zuzana galės ati
daryti i r uždary_ti bažnyčių. O kada gi no
ri išvažiuoti? 

LOZEiBAS; Šį vakarų. Aš lengvai, ga
ilu pagauti paskutinį nakties traukinį iš 
Aries. Širdingai ačiū už malonų feidimų. 
I r ^dar norėčiau tamstos melsti, nes ma
tau, kad klebonas kaip tik esųs prie kasos, 
paskolinti man truputį pinigų. Na, visai( 

nedaug! Vienatinę iš tų visų Jx>piorų dau
gybės. 

KUN;,ROBIAKAS: Aš jau sakiau 
tamstai, kad šitie pinigai nepriklauso mąa. 
Ir, jeigu butų mano, tai mano būdas yra 
niekam neskolinti. , ) 

LOZKRAlS: Mandįug tamsta manai,-
kad aš vagis... 

KUN. ROBIAKAiS: Jau toks mano 
nusistatymas, tai i r viskas. Bet, jeigu 
tamsta nori mažos dovanos iš liesos ma
no kešenės, tai ee (ištiesdamas popierinę). 

LOZERAS: Ačiū! aš priimsiu, ne 
kaipo išmaldų,, bet kaipo gerai užpelnytų 
ir priklausoma, man užmokesnj. Aš ne el
geta. Be to, gį neužilgo aš-išsisuksiu iš tų 
piniginių keblumų. {Tikiuos gausias ne
mažų palikimų. Sena mano. teta Lotarin-
goje, labai turtinga moteris, kaip dagir-
dau, jau baigia savo gyvenimo.,dienas. 
Tuo tarpu, klebone, tariu sudiev! (gobšo 

žvilgsniu žvelgia į pinigus*, linlfterėja i r 
į.. šalį taria sau): Tie pinigai bus mano! 
(išeina). 

* • - • ' - • SCENA IV. 
\ • • 

KUN. ROBIAKAS (vienas): Ačiū 
Dievui, kad tas nejaukus žmogus prasi
šalino. Aš, tiesų pasakius, širdyje džiau
giuos, kad jis išvažiuoja dar šį vakarų. 
Butiį beveik pavojingai nakt£pasilikti vįo 
nam su juo šitame vienuolyne, Jeigu jis 
kartų sužinojo, kad aš taip daug pinigų 
turiu spintelėjef.. 

SCENA V. 

(Tuo flarpu Lozeras pasirodo mažes
niame kambaryje ir klausosi per duris, kų 
kun. Robiakas- kalba). 

KUN. ROBIAKAS (tęsdamas): ^Teat
leidžia man Dangus, jeigu nekaltai įtariu 
žmogų. Tečiau juo^ii 'aš nepasitįjdu. Juk 
del akių jis galėtų ir pasišalinti, o naktį, 
slaptai, ir vėl sugryžtr. (Bekalbant jis įvy-
niuoja pinigus į savo skepetaitę ir pasle
pia į spintelę). Del saugumo vis-gi verčiau 
reikėtų man tuos pinigus nunešti pa« mie-
sto galvų. 

KAROLIS (Iš lauko): Ar, matote ? 
Dėdutės kambario langas atidarąs! Geras 
vakaras, dėde! ^ \ ^ 

KUN. ROBIAKAS (artinasi prie lajč 
go): Motin! motinėl! ar tai tikrai tamista I 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"DRAUGE", KURIO KAINA, TIK 
$6,09 VISAM METUI, PO TZlgĄ 

PASAULĮ. 
" ' r ~ "' 'I " l 1 ^ l _ : m i . • • 

Tik, nafukėk truputį, o tuojau busiu apa
čioje. Kaip gera yra mano motinėlė, kad 
ateina mane atlankyti (išeina). 

SCENA VI.V 

LOZJKRAS (jeina į kua. RobiaJ^o-stu
dijų ir mato, kad pinigų nebėra ant stal
čiaus): kad jis prasmegtų] J au ir spėjo 

yr iškų nuvalyti. Bet, štai i r raktas guli ant 
stalčiai*. Tad įiažiurįkim spintelės vi-

, dun! Ir'1 teisingai, štai guli vįsas turtas 
gražia^ įvyniuotas skepefcaitėn i r taip pa
togiai susuktas: tik imk ir nešk.? Ar ryž-
««?! Ne! Negaliu to padaryti, nes dar šį 
vakarų jh> tai p a t ė m y t ų i r iaš negalėčiau 
pasprukti nuo žandarų. NeKuk mulkis, Lo-
zere! Lobis vis tiek nep/ibėgs nuo tavęs! 
Dalykas reikia g^riaii-^kruoštL (ETiraki. 
naspui t t l f ) . Raktų gį p a i m s i u s»s«viai ; 
jis man dalykųvžynnai i**kųgvin«; jm&t 

Į klebonas ir pasigestų i-akto, ta i .p«»anys, 
kad'besiskubindamas lcur nukišo bei pa
metė. (Pamato paliktą peilį duonai riekti. 
Paėmęs mėgina pirštu peilio galą i r ašme
nis). Aštrus, begalo aštrus! (Darydamas 
ypa pef orę). Tai butų į p r a sč i aus i a ir 
lengviausia taip atlikti. Bet gi ne! net As 
biauriuos ir neapkenčiu kraujo praliejo 
n\o. (įdeda peUį btusloto kešenėn). Kas-
žin, gal jo ir prireiks! A—kiebdnas sugryž^ 
ra (pasišalina į ma*esi4 Irambalf). 

(Bus4 daugiau) 
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1960 So. Halsted Str. | 
Tel. Cmnml 0118 

•ai.: 10 ryto iki 12 po p t e t * 
5 iki 7 vai vakaro. 
vai.: 2 iki 4 po pietų. £ 
4193 Archer Ąve. k 
Tel. Lafayette 0098 
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OU, A, K, RUTKAUSKAS 
8¥DYTOJAS IR CHIRURGAS 

444* So. Weetern Avense 
Telef. Lafayette 4144 

V 
¥a*o4oa: 1-11 rytais, 1-1 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
oJeis Ūktai po pietų 1 Iki 6 vai. 

I" • — ^ = ^ 1/ 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

44S1 84, AftMand Ave. 
M . Yarda »»4 

Tel. Yarda 0994 
OFISO V AL.: 

* * - l i v. ryto. 1—8 ir 7—0 v. v. 
Nedėliomls; nuo 14 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

• — 

IŠ KRIKŠ. DARBININKŲ 
DARBUOTĖS. 

. _. 

— = 
Reaid. tel. \fen Buren 4381 

Ofiso tel. Boulevard 9698 

Br. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų te visų chrooJ&ku ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
YML: 19—11 ryto; 2—8 po 
plet, 7—8vak. Ned. 14—18 d. 
Bes, 1199 Independenos Bivd. 

Chicago. 
I I ' I I I 

R 

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

GYDYTOJAS ir CH1RI RGAS 
Telefonas: Yarda 2544 

9Jfi2 South Haioted Street. . 
Ant vtrfiaua Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedėliomls nuo 14—2 

Ooflaaa Ir gyvenimo vieta: 
į t S * a & * 9 & & * » ' * 4 £ ^ : » ' ^ : » ^ 2 £ & ! 

Te» Blvd, 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
IABTUVIS DENTISTAS 

BY712 SO. ASHLAND AVUNUC 
ARTI 47rtos Gatvės J 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 Iki 9 vakare. 

r = 

i 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkele savo ofiso po 

9241 — 49 So. Halsted Street 
Naujame Juctaats Ręst, 2 kabų. 
Priima Ligonius nno 9-12 A. M. 

• -« F. M. 
Tel. Boulevard 7179 
RevklcncliM Tel. Fmlrfax BA74 

• ' - i m • J i . » 

A = 2 2 

l 

Dr. M. St upnicki 
3107 So. Morgan Street 

CfflCAGO, VLLLS OIS 
Telefe*a* Yarda 5032 

Valandos -*• 8 iki 11 18 ryto 
po pietų B iki 3 vale Nedėllomla 
ofisas uždarytas* 

— 

Cioerą m. — Gruodžio 19 
d. įvyko £iet. Darbininkų Sa
gos 49 kuopos priešmetinis 
susirinkimas. 

Buvo ižduoti įvairus rapor
tai. Paminėtinas apie kp. Užei
gos stovį. Krautuvė vidutiniš
kai gyvuoja. Jos vedėjas Jo
nas Zalagėnas parodė daug 
pasišventimo darbe. Kuopa 
yra už tai labai dėkinga jam. 

Atstovu į Kat. Federacijos 
viet. skyr. išrinko Ant. Bis-

Valdyba. 1923 m. išrinko se
kančią: dvas. vadu — kun. 
kfeb. H. J . Vaičiūną, pirm. J . 
K. Naraka, pag. — J . Fatera-
4>a, nut. — rast. Aleks. Zaka-
i*iti, fin. rast. — Mot. Karkaus-
ka, ižd. J . Mikolainį. 

* Sanoj. 

IŠ LIET. KAREIVIŲ DR. 
JOS DARBUOTĖS, 

i 
Cicero, III; — Dr-stė Lietu

vos Kareiviu laikė priešmeti-
nį susirinkimą gruodžio 17, d. 
1922 m. 8. 2vibo syet. Priėmė 
L. R. K. Labdaringos Sų-gos 
pakvietimą dalyvauti jog sei
me kuris įvyks sausio 14 d. 
1923 m. ir išrinko penkis at
stovus. 0 kasiink aukų kurių 
tame pačiame laiške prašė, tai 
paliko ant toliau dėlto, nes 
daug narių buvo priešingų au 
koti. Po aptvarstymo atidėjo 
sekančiam susirinkimui, ir 
spręs i>a.gal to kokį atstovai 
raportą pames. Nutarė duoti 
dovanas nariams, kurie nėra 
sirgę per 10 metų. Dovanos 
žiedas bus duodamas draugys

t ė s baliuje kurį nutarė reng
ti po Velykų. , ) 

Pri ėjo prie valdybos rinki
mo 1923 m. Išrinko sekančią: 
pinu. — Juoz. Takažauskas, 
pirm. pag. — Juoz. Klimas, 
nut. rast. — Ant. Milius, 1437 

So.- 494li Ave., Cfcero,lll.N tol. 
Cicero, 3511, fin. rast. — B, 
Tumavičius,* iždą - 1 Leo Šveg- • 
iždą, iždo g-lob. Jbnas Ševlckis, 
Oiyk. ^abiela ir Pr. Maziliau
skas, maršalka .— A n t Graps-
•tis, prie, vėliavos — M. Aroi-
mas, teisdarys teismo- — F . 
[Dapkus, teisdario rast. — Jo
kias Šoris, koresp. — Antį 
iMilius, atstovu į Ciceros Liet. 
ILiuosybės Namo B-vę — Jo
bas Šoris, atstovu į Skolini-
k\m ir Budavojimo Dr-ją — Ik; 
jjocius. 
į Nutarė perkelti susirinkimus 
iš paprastos svetaines į Cice-
šros Liet. Liuosybės svet. 14 ir 
49 Ct. Cicero. Todel-gi se
gantis susirinkimas turės į-
įvykti virsminėtoj.. svetainėj, 
jl'otk^gi nariai', kurie nebuvo
ke šiame sus-me, žinokite kad 
sekantis sus-mas bus naujoj 
hvetalnėj. Visi nariai- į sekan-
lįįsus-mą atsiveskite po naują 
narį. Įstojimas į Dr-stę Lietu
vos Kareivių yra $1.00 iki 
40^ m. amž. Sus-mai yra lai-
Jėomi kiekvieną mėn. 3-čią se
kmadienį 1 vai. po pietų. Ši 
Uraugija yra tikrai pasižymė
jusį savo darbuote ir aukomis, 
liietuvos Laisvės Paskolos bo
bų yra pirkusi daugiausia už 
Visas Ciceros draugijas ir iždą 
ituri .didžiausią, kuris siekia ne 
toli $3,000.00. Sekantis susi
rinkimas įvyks sausio 2i d. 
11923 L. Lhiobybės Svet. ant 14 
os ir 49-to Ct. Cicero, III. 

Kores-p. 

t 

ŠV. KAtfeDŲ ŠVENTIMAI 
IŠ'ĮŽtftmžIAI. 

_ Bažnyčioj. 

bonsis atidarė vakarą. Pir
miausia B. Jukniutė paskam-
bino -cvažiai ant piano, Pasi
kėlus uždangai ant scenos pa
sirodė puikiai aptaisyta graži 
Kalėdų eglaitė vaikams ir pri* 
augančiųjų choras, kuris la
bai gražiai publiką palinks-
mino su gražiomis dainelėmis 

^«* . 
M 

TreSa3ieius Sausio % I8S3' 
= a c n n L'r̂ TTTTT? 

gana ^praktiškas ir- gali šaliai 
labai daug patarnauti. 

PRANEŠIMAS. 

" Draugo1' Kalendorių* l & T 
m, visiems ^Bfa1lg«,, skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Draugą" tiesiog nuo 

vadovauįant varg. S. Simona, a^eotu; reikalaukit* jo nuo jų,' 

r z « * , - » ^ 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi synaptomai kure reika
lauja pagelboa. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 29 metų prityrimo 

JOHN J. SMBTANA , 
Akių SpeciaUstaA 

1801 So. Ashland Ave., k a m * 
18-tos ga*rės 

Ant 9 lubų, kamb. 1 ^ 15, 14 Ir 17-
Ant viršaus P la t f s vaistlnyčlos 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 vakare 

Nedėllomis nuo 9 iki 12 pietų 

issrs 

SS au Dr. I. L MAKARAS 
Liettivys Gydytojas ir Chirurgas 

14900 S. Mtch««an ATenne 
Telef. Pullman 342 ir 340 
ELEKTRA GYDYMAS 

1 

I Š I M U TONSILUS 
tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

1 *—be nei lio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be .skaiiMiio, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj j 
eiti į darbą, gali tuoj valgryti; dal

ininku^ balsas tampa malonesnis, 
isa sveikata geresnė. Kuriems iš

ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis į 
prijiimi:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų 11 
9 vai. vakare. 

Nedėliomls ir seredomls ofisas j 
uždarytas. ' / 

DR. AL. M. RAČKTJS, 
GYDYTOJAS; CHIRURGAS IR 

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

l 
— - i " • " U 

KALĖDŲ IŠKILMĖS. • 

Chicago HeightE. Iii. — 
IŠįmet Šv. Kalėdų šventė Šv. 
Kaziiniefo bažnyčioje blivo iš
kilmingai ir įspūdingai pami-
Laa4. 

C 

Tel.' Boulevard 2140 

DS. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

\ 3303 South Morgan Street 
Ofteaga, M. 

\ 

• 3 
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Res. Tel. Cicero 8454 | i 
Ofiso TeL OIosrs> 4 t : 

OR. J . SHINGLMAN I 
1S3S So. 40-

N. E. Cor. 40 Cdurt ir l f Btr. 
viršaus vaistynyčlos. 

Nature Gure Institute 
L , 1>R. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropestss 
-Vaturoimthas 

Gydau jvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer A v. lirightoa Parfe 
Theatcr BMg., 2-ros latras. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 5698 

Ds. a VAmisirOrla 
] LIETUVI* AKIU 

Anksti rytų bažnyčios var-
įiams suskambėjus antrų kar-
tQ bažnyčia jau buvo pilnutv 
&metnių. 

Penktai ^yalandai prisiarti
nus prasidėjo piemenėlių mi
siąs, kurias atnašavo gerb. 
klebonas kun. J . Svirskas ku
kiam prie inifeių patarnavo di
delis būrys dailiai pasipuošu
sių vietinės parap. mokyklos 
vaikučių. Pamokslų pasakė ir
gi vietinis šios parapijos kle
bonas. 
. 'Choras, kurs susideda iš 
ijaunų mergaičįių yra vadovys
tėj p. rtuczynsko. Nors vargo
nai buvo sugedę, bet choras 
visgi gražiai atgiedojo gies-
gijeles; > 
' B a ž n y t ė l ė mūsų, nors yra 
nedidelė, bet buvo labai gra
žiai papuošta, net įvairiais pa
gražinimais, vietinių Šv. Ka-

j ziihiero seserų. 
Ka-

Sioux. City, Iovva. — šįmet 
Šv. Kalėdos- vietos lietuviams 
buvo labai liriksmos ir džiaug
smingos, ne dėlto }kad buvo 
šiltas i r gražus oras, bet dėlto, 
kad šiose Kalėdose jų girdis 
.džiugino ir linksmino jų dva
sios, vadas gero. klebonas kun. 
J . -Česna ir viskas bažnyčioj, 
skanrbėjo lietuviškai, kas vie
tos lietuviams labai buvo 
linksma, kad jų troškimai iš
sipildė. 

Pirmos, piemenėlių šy. mi
šios buvo pusiaunakty, 12 
vai., ant kurių priėjo ir pri
važiavo pilna bažnyčia žmo
nių kiek tik^ galėjo tilpti, 
taipgi daugybė anglų ir kita
taučių iš visų miesto dalių, 
privažiavo su automobiliais 
taip kati aplink bažnyčių gat
vės buvo nustatytos automo
biliais; kaip kad Lietuvoje per 
atlaidus. Nes iki šiolei mtosų 
mieste kitose bažnyčiose dar 
nebuvo tokio papročio, kaip 
kad lietuvių Šv. Kazimiero 
Važnyčioję t laikyti šv. mišias 
pusiaunaktyje. Tik šįmet kair 
kurios bažnyčios paėmė i£ lie
tuvių pavyzdį ir jau turėjo šv. 
mišias pusiaunakty. 

Bažnyčia per šv. Kalėdas la
bai puikiai buvo išpuošta, o 
ypatingai altoriai, netik eglai
tėmis ir visokiais pažibais, bet 
ir gyvomis gėlėmis.'Už vis gra 
žiatisiai išpuošta buvo tai Bet-
h'jaus štai nei ė, prie kurios, pa
sibaigus šv. mišioms, žmonių 
būriai ėjo pagarbinti naujai 
užgimusį mūsų Viešpatį. 

Dar 15 ininučių prieš dvy
lika vargonai pradėjo groti ir 
choras giedotį. šv., Kalėdines 
giesmes. Laikrodžiui išmušus 
12 vai. gerb.^kun. J . Česna iš
ėjo iš zakristijos su buriu mi-
nistrantų baltai aprėdytų kaip 
su pulku angelų šv. mišių lai-

fFeko girdėti, kad 
.lėdtj auka surinkta gana didelė 
palygimus 

Palengvins vlay 
akių tempimą 
kas yra- prtežaa 
tlmi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo* 
tumų,, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aktu kreivos akys katerak-
ta, nemlegioT netikras akw' intledanv 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis' mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai tOU_ ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
gėjfeno ir vaikus einančius mokyk _ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakarų 

bū nnmmiimiifrTinmmim^ tk* 8 vs*,.*ake*eo 
15*5 W. 47 St. ir Ashland A v. PLATINKITE * 'DB,AUO£ 

vičrui, kuris su pianu cliorui 
akompanavo. Dainelėms p&si-
rbaigus Z.* MoekeviČiutė pasa
kė labai gražias ir juokingas 
-eilės "Kalėdos*' (Vaičaičio) 
ir "Gyvanašlio Rauda" (Kaz. 
Baranausko). 

Paskui klebonas pranešė, 
kad jau ir Santa Claus atva-
jrfavo ir tuojaus pasirodys sce
noj. Kaip tik scenoj pasirodė 
i'Santa Claus" su dovanomis, 
taip visi vaikai šturmu supuo
lė apie- jį kad reikėjo kelių 
vyrų pagelbos iki jį apgynė 
nuo vaikų ir numalšino,, nes 
vaikai butų ir iš svetainės iš-
sinešę "Santa Claus". Tik ap
malšinus ir sutvarkius Santa 
Claus pradėjo dalinti dovanas, 
derb. klebonas dalino dovanas 
visiems vaikams kiek tik jų 
buvo. .Visi vaikai is eilės ėjo, 
pirmas dovanas davė Santa 
Claus, o kitas klebonas. Pas
kui buyo muzika ir šokiai iki 
vėlumos. Už visa yra labai dė
kingi gerk kun. klebonui J. 
Česnai. 

Kalėdų Dėdukas, 

nes jiems visiems jau pasiųs, 
tas. Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams turi būti duoda
mas dovanai. 

Kas užsirašys " Draugą", 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. 

"featfgo" Administracija, 
• i ifi ISI i i i %• ~ 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekyma-
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CEUTRAL MAHUFĄGTURI 
DISTflICT BflNt 

1118 W. 35-th St. CJbka«6. 

Tartas virš $7,000,000.00 
i 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

» » * " > 
J. P. WAlf€H& 

Lavryer 
LUgl'lJVili ADVOKATAS 

Ddeat*. R. 511-127 H. DearboRi 
Siroėt T»ei. 

į m t f t Was«ak Ave, 
Roseland Tel Puilman 68T7 

• » • • • • m mm m*>'dVt*h'ttrWm b . h 

809 W. 85tti St. Gbicago, 
Tel. Blvd. W l l Ir ©774. 

TA» BtT8 UABAI JfJM-
NAUDOS. 

Pasekmingiausia sitmčiara pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . Esam nėglstruoti Notarai UrtfrvoS" 
Atstovyb^e 

DIENOS KUUS1MAS. 

kyti. Tas darė labai gražų \i 
... . v • ,., . . rikoniškas paprotys, 'bet yra 

pudj j žmones, nes tikrai at- J 
rodė kaip ka<l angelai suklau
pę garbino naujai užgimusi sa
vo Viešpatį. Laike šv. mišių 
klebonas pasakė net du pa-
inoksliif viena, lietuviškai, kitej 
angliukai, nes kaip daug buvo 
anglų, tai kad visus patenki
nus, pasakė ir anglams pa
mokslų. Prie šv. Komunijos, 
laike šv. mišių ėjo daugi aus 
kaip pusė bažnyėios. ^ai1 la
bai gražus reginys bažnyčioj. 

Per šv. mišias choras labai 
gražiai giedojo kalėdines-lie
tuviškas giesmeles kurios vi
siems labai patiko, o ypatin
gai svetimtaučiams, kurie la
bai gėrėjosi ir gyrė lietuvių 
giedojimų. Už tai priklauso 

parapijos' g a r bė ir padėka vietiniam 
žmonių skaičiumi, net visus' ki : vargonininkui, S. Sirrionavi-
tus metus viršijo. Taigi gerb. &ui, kuris puikiai išlavino 
klebonas kun. J . Svirskas c ] i 0 r a # p 0 , gv# lu^ų vįsį (vj0 

džiaugiasi kad parapijotmi su- j r važiavo į'namus pilni džiau-
pran4a savo reikalus ir j u o s j ^ i a o įr lįnksmi. 
taip remįa. - J . K. ^ • 

Vakaras. 
Kalėdų vakare klebono triū

su ir rupesniu svetainėje bųyd 
spi'engta vaikučiams Kalėdų 
ejlaitė su gražia programa, 
Svetainė priėjo pilna netiek 
didelių kiek Vaikų, nes jie visi 
laukė ' ' Santa Claus -' su s.lovar 
nomis. Paskirtame laike, kai 
jau visį susirinko, gerb. kle-

su šios 

Dsibar dienos klausimu yra 
prekybos laivynas. Visi pripa
žįsta jį svarbiu, bet' kaip iš-
rižti jį nesutinka nuomonės. 
Reikia visiems gerai galvoti, 
kurion pusėn krypti. Ar mesti 
į šalį dauginimo laivyno klau
simą, ai* ne 1 Jei- ne, tai l:u 
rios nuomonės laikytis. Duoti 
paramų laikų kompanijoms 
pripažįstama tai neamerikoniš 
ku dalyku. Niekuomet, girdi,; 
Amerikoje to nebuvę. Kiti at
sako, kad daug dalykų yra 
jau, ko pirmiau nebuvo. Da
bartiniu - laiku Amerikos val
džios daUg dalykų daro, ko 
pirmiau valdžios nedarė. Pa
ramos davimas, kad ir neame-

unimiiiiiiiiHiiiiiiniiiHiiiiiiuuiiiv 
mmm fcACHAvvTOr 
MBIT7V16 C.KABOKIV6 

8314 W. 28-rd PI. Chicago, Bl 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

SgiauBia. Reikale meldžiu atsigau 
Skti, o mano darbą busite užga 
saėdinti . - Tel. Canal 1271—2100 
IjfoMfJIIIUJIIlllllilIlIlIiiUIllllllliJIIIIIII 

J. V7YANDS 
i 

Graborius ir Balsamuotojas 
"J K. SYRKVIČIA 

Automobiliai visiems reikalams 
3055 W. 22-nd Str. 2146 W. SI PI. 
te l . Canal 6548 TeL Canal 0100 

" » ' • ' ' 

Patarnauju lai
dotuvėse 
tuvėse krll 
tynoss ir kJtuo-J 
as relkeiuosej 
Kainos pristasM 
mos 

3307 Auburn Ave. Chieagaj 

'aleutine /DressmakiBgT 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«4S 

j Moko Siuvimo, Patterną Uk* 
pimo, Desiguing bizniui ir na
mams. Vietos - duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at*-| 
mokėjimais. Klesos dienomis ii 
vakarais. Reikalaukit knyf 
Biznio ir Naminiai kursai SkVybe^J 
lių Taisyme. Norint iniormaeiji 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, 

ISdirbėjial ir 
flmpo/terial ge-
iriausių armoni
kų visam pa-

[aaulij už žemes-
įneš kainas negu 
[kitur. Katalogas 
{nykai. 

Rašykite Angliukai. 
K1ATTA SERKNEMJ 
SI T Blue Įsiaod Ave. 

Chicago, m . 

iBfflMHBiMiiiraiiiiMiaHiiiiNauiuiiiin 

UŽ3CENTUS-

• ' —— = : 

5̂00 

16 LIETUVOS AMERIKON. 

Sulig sutarties padarytos 
Gunard Line ir Bietuvos būrys 
dvidešimts lietuvių, daugiau
sia jaunimo, atvyksta Ameri
kon laivu "Berengaria . At
plaukiančiu laivu Albania 
peihki lietuviai atkeliauja A-
merikon. 

O nelsimčl Yrd daug.žtooni^, 
k«rie juoksis iš tava sielvarto! 
Taėiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilgiukifce Rufflės savo gal
vos odą< kasdien per kokią 
savaitę laįko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Nfaudokitė 
RuiŠ^s nuolatos ir po-to> ir 
tuo būdu užlaikykite savo gaV 
vos odą švaria ir syejjfa ir 
savo pteukuggraiift iar žvil-
gaučiais. 
Kaina 65o. aptiekose, arba prisiųs-
kKe 75e; tiesiai i labaraton^i. 

i 

l 
P. AIX RIOHTBIe^Ca 

104-114 SO. 4th St. 
Brooklyn, N. Y. i 

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gal gauti 
Turbūt girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 = 

dol. tam kas prirūdys, kad yra dusia, dangus, pragfr* 
ras; čyšdius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. _ 
Ka tas 'reiškia. Tai reiškia, kad palis Biblistai* tų == 
klausimų išaiškinimų įvertina 500.00 dol. ~+ 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas dpos žmogui S 
geno u& 500*00 "LAJVAJS^" nuo 4S nmm* tuos klau- — 

simus pradeda aiškinti. 
"Ii Ai VA S duoda skaitytojams g«ro už 500.00 dejb 

o kainuoja jisai į metus tiktai $1,5$. / 

Hejna "llAIVAS" kas)savaitė. Kiekvienas nuniiB« 
ris "LAlVt)" kainuos Tamiitai 3 centai tiktai. Ir u& 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių ui 508,0a dol* 
vertės 

SUBIBLISTAIS 
Inte piltekisna ir parašęs čekį̂  t * $145̂  uHiaakyk 

"LAIV4" tuojau. 

"LAIVO'' adresas; 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 
®iiiiiiiiiiiiffliniiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii®iiiiiiiiiiii .n • 
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PIKTADARIAI TURĖJO 
"PIKNIKĄ." 

Naujų Arėtų šventėmis Chi-
eagoje piktadariai, kaip pap
rastai, turėjo ••pikniką." Re
zultate vienas policmonas ir 
keli piktadariai nužudyta, kp-
H policmonai ir keli piktada
riai sužeista ir keletas galva
žudžių areštuota. 

Šiokiomis dienomis plėšikai 
mieste prajovus išdaro. Bet 
atėjus bent kokiai svarbesnei 
Šventei, jie savo veikimą pa
dvigubina. : \ P j ^ 

Nieko nedaroma iš teismų 
ir bausmių. Gvvvbė nei kiek 
nebrangi narna. 

VIENAS PALIUOSUOTAS, 
KITI PERKELTI. 

(jaisrininkij departamento 
viršininko parėdymu penki 
klanistai gaisrininkai išsklai
dyti po Įvairias stotis. Vie
nas vyresnysis paliuosuotas 
iš tarnybos ir padėtas ant 
pensijos, kiti keturi pasiųsti 
tarnauti į kitas stotis. 

iTai pradžia KOVOS prieš 
klanistus. Gaisrininkai nega
li prigulėti jokiai slaptai ,or-
ganizacijai. 

KRIKš. DARBININKAI 
DARBUOJASI. 

Gruodžio 31 d. Aušros Var
tų par. mokykloj įvyko l ie t . 
Darbininkų Są-gos Chic. Aps
kričio priešmetinis susirinki
mas. Jis "buvo daug didesnis 
atstovais sns-mas negu pap
rastai. Tam priežastis: tai kad 
LDS. tėvas, gerb. kun. F. Ke
mėšis dalyvavo susirinkime. 

Iš raportų pasirodė, kad iki 
tol vykinamas LDS Chic. Aps. 
maršrutas buvo gan pasek«u*n-

dauguma 'liėtuftį' sueina, tai 
pirmiausias dalykas virti ir 
gerti "moonshine". 

tankių kuogeriausio,pasis<s 
kimo gyvenime pp. Žylių šei
mynai, ir kad kiti sektų šio* 
šeimynos gražų pavyzdį. 

Ten buvusi. 

BRIDGEPORTIEČIŲ DOMEI 

gas. 

JAUNIMO VEIKIMAS. 

MURPHY TURI EITI 
KALĖJlfoAN. 

Žinomas "Big Tim" Mur-
phy turi eiti kalėjimam Jis 
apkaltints už dalyvavimų pa
stos plėšime. Nubaustas G 
metais kalėjiman ir 10,000 do
lerių pabauda. 
I Apeliacijos teismas jam tą 

bausmę sumažino iki 4 metų. 
6 į piniginę pabaudą "visai pa
naikino. 

Jei jis nenori pasiduoti šio 
teismo ištarmei, gali dar a-
peliuoti Aukščiausiai* ,Teis-
man. «Tai vienatinis gelbėji
masis beliko. 

BUS ĮPALIUOSUOTA 275 
GAISRININKAI. 

Pranešta, jog Chicagoje iš 
aletivės tarnybos bus paliuo-
suota 275 gaisrininkai. -Vieni 
iš jų bus pašalinti del senat
vės, kiti del netinkamumo. 
Tarpe jų yra keli gaisrinin
kų kapitonai. 

1'GRAŽI" PRADŽIA. 

Šių metų pradžioje Cbica-
goje nuo nelaimių su automo
biliais gatvėse 9 žmonės žuvo 
ir keliolika sužeista. Ta? 
"graži" pradžia. 

GIMIMAI IR MIRIMAI. 

1922 metais Chicagoje bu
vo 54,551 gimimas ir 31,146 
mirimai. 1921 m. buvo dau
giau gimimų ir mažiau miri-

SKAITYKITE IR PLATIN 
"DRAUGV 

A. f A. 
LEONARDAS, NERIS 

F E T R U L I S 
Atsiskyrė su šiu pasauliu 
12:30 po pietų, sausio 2 
d,. 20 mėnesių amžiaus 
sienumo. Sirgo 2 savai
tes. 

Šermenįs randasi po No. 
3114 W. 42nd St. Laido
tuvės įvyks Ketverge a-
pie 1:30 po pietų. 

Vienintelio sūnaus —* 
velionio nuliūdę tėvai, ši
rdingai kviečia gimines 
ir pažystamus atsilanky
ti į šermenįs, o ketverge 
suteikti paskutinį patar-

. navimą. — palydėti į jo 
amžinastį — kapus. 

Tėvai 
Leonas ir Magdalena 

Petruliai. 

Dievo Apveiados Parap. -
Rodos, kad šioj kolonijoj yra 
kol L gabus korespondentai, 
kurių vienų, kitų žinių pamaty
davau "Drauge", bet visgi 
permažai rašoma, ypač apie 
jauninu). Nejaugi 18-tOo 
kol. jaunimas taip nejudėtų 
kad negalima butų apie jį kų 
nors gero patėmytr. 

Kai-kurie pradėjo teirautis 
apie L. Vyčių 4 kuopų: *'ar 
jau L. Vyčių 4 kp. neturi nė 
susirinkimų, kad visai nesima
tyt apie ją laikraščiuose"? 
Taigi, šiuo aš ir noriu para
šyti plačiau apie Vyčių veiki
mų 18-tos kolonijoj. 

Gruodžio 28 d. vakare įvy
ko kp. priešmetinis susirinki-
m a s . N"tiriii a t s i l a n k ė p e n k i a s 

d e š i m t s . T a i b u v o g r a ž u p a -

žiurėti i toki skaitlinga sus-
mų, nors ne visi dtsilankė, nes 
kuopoje skaitoma virš septy-
ninsdešimts narių. Matyt buvo 
kad visi nariai atsilankė su 
rimtais sumanymais. Mat, bu
vo priešmetinis sus-mas: Visi 
turėjo geriausius norus atei
nantiems metams, kaip dar 
genaus pagerinus visų veiki
mą. 

. Perskaitė laišką iš A. L. R. 
Federacijos Chic. Aps. dėlei 
vak. vals. katalikų Seimo. Iš
rinko atstovus į seimų. Visi 
matyti yra susidomėję "įvyk-
siamuoju seimu. Taipgi išrin
ko atstovus j Labdaringos 
Są-gos Seimą. Turiu pažymėti, 
kad Ji. Vyčių 4 kuopa yra 
Labd. Sąj. garbės narė. Priėjo 
prie vald. rinkimo Did. liko 
tą pati. Išrinko naują pinu. 
pagelbininką J. Giedraitį. Tai 
yra jaunas vaikinas, lankantis 
aukštesne mokyklą. Tikimės 
iš jo sulaukti gabaus veikėjo 
čia gimusio jaunimo tarpe*. 
Xut. raštininkė p. A. Petronai-
tė taipgi lanko aukštesnę mo-

jkyklą. Pirm. paliko tas pats 
S. Šimulis, tai 18-tos kolonijos 
vadinamas "aukso žmogus". 

Ir ištikrųjų, p. Šimulis yra 
šitai kolonijai begalo brangus. 
Jisai visokį darbą gali- atlik* 
ti, tai, žinoma, jam ir tenka 
jo daug. Bet jis nenuilsta, tu
ri daug kantrybės ir pasišven
timo. Garbė Vyčhj 4 kuopai 
turėti jį pirmininku. 

P-lė A. Alaburdaitė, atsisa
kiusi nuo raštininkės pareigų, 
pasižadėjo būtį korespondentė. 
Fin. rast. A. Petrulis labai 
tvarkiai vedė knygas pereitais 
metais, liko raštininku ir 1923 
metams. * 

Nuo šio laiko bus dažniau 
'"Drauge" aprašyta apie 18-
tos kolonijos jaunimą. Kitą 
syk parašysiu iš jannamecių 
Vycrų veikimo. .'" 

Dul-dul dūdelė. 

Darbininkų Informacijos Biu 
ras, 4414 So. California ave., 
kurio vedėjais yra Rap. An
drei iunas ir Jonas Klimas, yra 
nuveikęs nemažai darbo. Pasi
rodo, kad jis reikalingas, nau
dingas. 

Kun. F. Kemėšis .dėstė kai-
kuriuos dalykus apie koope
raciją. Paliko komisijai ir li
teratūros. Į komisija veikti 
kooperacijos reikalu išrinko: 
Pr. Zdankų, Ant. Peldžių, Smil 
gevičių, R Andrei iuną ir Pet. 
Cibulskį. 

Rinko valdybą 1923 m. Iš
rinko: kun. P. Kudirką — 
dvas. vadu, Rap. Andreliuną 
— pirm., V. Petrauską — 
pag., Markevičių — rast., Al. 
Šriupšą — ižd., Ant. Peldžių— 
koresp. 

Didumoj valdyboj paliko tie 
patys kurie buvo ir 1922 m. 
Jie darbavosi kiek tik bu^o 
galima. Dabar, po gorb. kun. 
F. Kemėšio prakalbų, kuo
poms labiau sustiprėjus, padi
dėjus ir atsiradus naujai dir
vai kurioj darbininkai galėtų 
pasekmingai darbuotis savo 
naudai, tai galima tikėtis, kad 
veikimas bus smarkesnis netik 
kuopose, bet ir apskrityj, kuo
pos daugiau atstovų pasiųs 
į apskritį ir darbas galės būti 
didesnis, našesnis ir dar nau-
< 1 i ngesni>. Darbo žmogus. 

Bridgeport. — Norintieji nu
sipirkti tikietų vakaro, pager
bimui Katalikų Seimo atsto
vų, kuris įvyks sausio 7 d. 
192S m. 7 vai. vak. Šv. Jurgio 
par. svet. įgalite gauti sekan
čiose vietose: ' 

P. (P. Baltutis, 901 W. 33-rd 
St. 

Lietuvių Prekybos B-vė, 
?313 S. Halsted St. 

Elta Commerce Company, 
3251 S. Halsted St. 

Universal State Bank, 3252 
i Tlnle+nA « f S. Halsted St. 

R 

t . PRANEŠIMAI. 

ep. 

4—Aucunas Kaizmera -
5—Askelianiz Ignacas 
6—Balčiūnas St. 
7—Barochis John 
8—BasDiaieskas Jurgis 
9—Beleshis Jonas 
12—Brazdeikate Kastansyi 
22—Dūda Karoi - ". i 
27—Gerva AHomas 
29—Grincevicaitei Anelytei 
30—Gi-ena S. 
33—Grumschlis Ed. 
36—Jaeiauskaiti Anieler 
37—Jusevciš Longinas 
39-^Kimbras Stanislovas 
40—Koris John 
46—J^uncius Jonas 
53—Lekavich L. 
134—Liobįs Justinas 
60—'Lateka Antonas , 

62—Mastenkiewicz j~'. " 
6ft—Miloknis Jahn 
.85—Putrius C. J. 
394—Sadauskini Antanui 
J96—Saąmti'eui Petroneli 
107—Stasiuli ^Antonas 
110—Susniu Antanu 
111 —Suska Stanislay 
113—Tarvainine Mrs. P. 
115—Tenilain&s P. 
123—WalĮcki Stanistaw 
129-^Yųrgaitis Mrs. C. 

L. VYČIU CHIC. KP. DOMEI 

PAGERBĖ MOTINĄ. — 
GRAŽUS ELGESYS. 

Brighton Park. St. Žy
lius (vargoninkas), jo brolis, 
sesuo ir giminės sumanė pa
daryti "Surprise party , , gruo
džio 25 d. Kalėdų vakarą &a-
vo myliniai močiutei. Arti
nant ies 8 vai. jau visi svečiai 
susirinko, net buvo ir svetim
taučių, operos dainininkas. 8 
vai. ir močiutė parvažiavo iš 
teatro, nes tai buvo taip pui
kiai suplenuota. Pirmiausia 
pasodino ja. ant suolo ir pra
dėjo rodyti jai visokių viso
kiausių dovanų, ir visi reiškė 
jai linkėjimus ir sveikino su 
šv. Kalėdomis ir sulaukti dar 
daug tokių švenčių. Bet p. Žy-
lienė negalėjo ištarti nė žo
džio, nes labai susijaudino iš
vydus tokį gražų būrelį žmo
nių ir dovanas. Ant galo per 
ašaras ištarė: "Kam man pir-
kot tokių gražių ir brangių 
daiktų. Aš jų nesudėvėsių, 
nes jau reikės tuo jaus mir-
ti". (Ji jau turi apie 60 me
tų). Po to prasidėjo vakarie
nė ir programa. P-lė J. Šir-
vaitė gyvai ir žavėtinai sudai
navo, "Kur bakūžė samano
ta'*. P-as Carboni, svetim
tautis, dainavo dvi daini. -Tai 
ištikrųjų yra ko klausyti; 
tvirtas ir turtingas balsas. 

Po vakarienės visi žaidė vi
sokius gražius žaidimus.Džiau 
gtis reikia kad yra tokhi lie
tuvių kurie suėję visi gražiai, 
be jokių svaiginančių gėrynių 
praleido vakarą, vieton, kaip 

L. Vyčių Ohicagos Apskri-
čio choro reikalu šiuomi yra 
šaukiamas' visuotinas L. Vy
čių Chicagos kuopų narių su
sirinkimas., kuris įvyks sausio 
5 d. 1923 m. 7:30 vai. vak. 
Mark White Square Parko sa
lėje, prie 29 ir Halsted g-vių. 
Visos kuopos prašomos būti
nai atvykti skaitlingai. 
L. Vyčių Chi. Aps. choro kom. 

IŠDTJODŪ AWT RAUDOS. 
4 ikambarių randa, viena iŠ kam

barių, savininkas nori pasilikti s iu . 
Namas garu apšildomas, elektra, ga-
sas, maudynė, pažinis pečius, kam
bariai beiamente, randa $25.00 J mė
nesi. Kreipkitės. 

5600 Marshfiolrf Ąvcnue 
( Apačipj) 

KLAIPĖDOS KLAUSIMU 
KOMITETO IR VEIKĖJŲ 

susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, sausio 4 d. 1923 m. S 
vai. vak. Eltos kamb., 3251 S. 
Halsted st. 

w 

Visi Cliieagos .Veikėjai, kaip 
ir komiteto nartai, maloniai 
yra prašomi atsilankyti j šį 
susirmkirmj. Reikalas labai 
svarbus; reikalinga bendrai pa 
sitttrti. H\ 
* F. IP. Bradchulis, pirm., 

S. V. Valančius, rast. 
——— 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Liet Darbininkų Sęj. 25 kuo
pos susirinkimas įvyks sausio 
3 d. 1923 m. par. mokyklo* 
kambary, 8 vai. vak. Visi se
nieji ir naujieji nariai, kurie 
per prakalbas prisirašė, yra 
kviečiami ^susirinkti. Turimo 
sutvarkyti reikalus sii organu. 

S. Jucevičius, pirm. 

CHICAGIEfilAI. ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

• • r . 

£ 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausio? 
mados pasiutus drabužius at-

Į 

eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus in dresses. 
Esu praktikavus 8 metiiš Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amėrik>e 1 0 m e t ų . D a r b a s u 
prantu gerai ir atlieku atsa-
I v • • •lancijai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 
m u > 

O0O00O006O0O000OGO0O0000OO 

Dr. J. SAVICKIS 
Naprapath 

Telefonas Pullman 3385 :. 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto lkl 2 po pietų 
Tdcfoa&a ltcpublie 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 

KOS LIETUVIAI! 
Nerite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvę, Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

ETRAŠT! 
1 9 1 6 M. 

I Išleistą Liet. Kataliku Spaudos Draugijos 
@ • 

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 

.3? 1 1 1 

, parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 pus
lapių. Turėdami tų knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvę, kaip mes ma
tome. 

1 Kaina: Apdarytas . . . .v $1.00 
Neapdarytas 50c. 

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

Užsisakydami adresuokite: 
"DRAUGAS PUBL1SHING C 0 . 

2 3 3 4 South Oakley AVe. Chicago, Illinois. 
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I SKAITIKITE I I 1f 

S 

"L A I S V Ę i 
Visuomenės, p o l i t i k o s e literatūros dienraštį. 

"LAISVĖJE5' bendradarbiauja žymesnieji Lietuvos | 
rašytojai, politikai bei veikėjai. 

"LAISVĖJE'' paduodamos • paskutinės naujausios ir | 
svarbiausios pasaulio žinios 

"LAISVfc"^y plačiausia aprašo Seimo darbus, paduoda 
* Senio narių kalbas. 

" L A I S V l V — t a l p i n a v a l d ž i o s p r a n e š i m a s , į s a k y m u s i r 
aplinkraščius turi informacijų skyrių. 

"LAISVĖ" — duoda įdomių apysakų ir įvairaus turinio 
feljetonų 

"LAISVĖJE" kaip veidrodyje atsispindi VISA LIE
TUVA, nes nuosavė korespondentų turi 
didžiuose miestuose ir miesteliuose. 

"LAISVĖ" — stropiai seka pasaulio politikų ir ture- s 
dama savo nuolatinių korespondentų ir • 

• • • • ^ •>."—-

turėdama savo nuolatinhj korespondentų 
ir bendradarbių žymiausiuose pasaulio 

: vak: kampas 56 Ir 
Ashland Avenue 

Vai. Ifuo 4 lkl » Tai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia T Jei tamstą Ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathla tad tūkstanti kartų ap
simokės ifttirti abu gydymo būdu. Na 
prapatbia praSalin ligos prieiasU. o-
peraclja prašalina ligos apBireiSki-
mas. bet pallekta Ilgos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija Ir trečioji yrą 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydytas. 

» r 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Deartyorn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

, ^ 
2—Adomaitis S. A.., 
3—Adomait Cali 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe« 

relna J rankas Dr. Chas. Begal. 
žento Ir partnerio. Visi senieja 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. GL M. Glaser. 

S14t So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo l t ryto 

lkl % po pietų, nuo B lkl 1 vak. 
Nsd. nuo l t lkl 1 po plotų. 

Telefonas Yards S87 

centruose: Berlyne Miunchene, Paryžiu
je, Romoje, Londone, Naujorke ir kitur 
tuojau paduoda svarbesnių žinių. 

"LAISVA"—turi skyrių "Laisva jTriirarik," kur duo-
-• da vietos rimtoms nuomonėms žmonių ir i 

• ir kitaip nusistačiusių. 
"LAISVĖ" - turi Bažnytinio katalikų gyvenimo sky

rių, kuriame talpina plačių žinių apie vi
so pasaulio katalikų reikalus. 

"LAISVĖ" — turi ryšių su Amerikos broJiaisv 
"LAISVĖJE" skelbiasi rimčiausi ir didžiausi bankai. I 

bendrovės ir įvairios įstaigos. 
"LAISVĘ" — redaguoja J. Bikinas. 
^LAISVĘ"— leidžia Akcinė Bendrovė "LAISVĖ" nuo 

19,20 ra. _ S 
kainuoja: metams 32 litai, pusmečiui 16* 
litų, trims mėn. 8 litai. Atskiro num. 
kaina 10 cent. Užsienin — dvigubai. 

- skelbimų kaina: 1 pusi. — 30 centų; 
petito eilutė, paskutiniame 15 centų. 
Užsienio firmos sulyg sutarties. 

" L A I S V Ė S" 
Redakcija ir Administracija 

Kaunas, Didžioji Vilniaus gatvė Nr. 34. 
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ADOIįPH E. 

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

OFISAS DIDMIESTY: 
KAMBARYS 1104 
Chamber of Cimmerce Bldg-. 
133 W. Waahingron Str 
Telef. Franklin 1176—4 945 

VAKARAIS: 
3286 So. H*l6t«l Street. 

(Eagrl© Miistc Čo) 
Teler. Boulewer »T37. 

Tel. G u s i S&7. Vak. Canal t i l t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

•a lsndos: l t lkl l t ryts: 1 lkl < 
po pietų: C lkl t 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeri a] 
4729 SO. ASHLAND AVE2CUE 

SPECIJALISTAS } 
Džlovy, Moterį ir Vyrų IAgą 

ĮVal.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 
>o pietų: nuo 7—8:20 vakare.] 
redėliemis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drcael 2830 .... 

f 
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Draugai darbininkai skubėkite užsisakyti vienintelį 
Lietuvoje .darbininkų laikrašiį, 

"DARBININKAS 
" DARBININKAS'? suteikia daugiausia žinių apie Lie^ 

tuvos gyvenimą o ypatingai apie 
darbininkų vargus ir pasisekimus. 

"DARBININKAS" duoda straipsnių nušviečiančių Lie
tuvos darbininkų pažiūrą į mūsų 
valstybės ekonominę ir politinę pa
dėtį. V ;-

"DARBININKAS" tai tikras ̂ Lietuvos darbininkų va
das, jų sunkioj kovoj su tesočio ka

pitalo galybe ir su visokia pries
paudą. 

Už tat "Darb$iij?fco" taip neapkenčia turtingieji 
žemvaldžiai ir fabrikantai, kad jis nurodo darbininkams 
kokias jle.įturi savo tėvynėje teisias jr kaip jie gali nuo 
išnaudotojų sauvalės apsidrausti. 
"DARBINISKAS" trumpai ir aiškiai atpasakoja Seimo 

leidžiamuosius įstatymus ir vyriau
sybės įsakymus. 

*'Darbininko" kaina Amerikoje — metams 2 doleriai 
Anglijoje — 6 šilingai. 

4'DARBININKO'' Eedakcijog. ir Administracijos adre
sas: Ožeikiefces Nr. 12 Kaune. 
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