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METAI-VOL. VIII 

= 

VATIKANO SU KVIRINALU 
SANTIMAI. 

# 

\ KALBAMA, JOG GALIMAS 
SUSITAIKYMAS. 

Paduodamos pagrindinės 
sąlygos. 

t 

v 

. 

ROMA, sausio 4. — Derv-
bos sutaikinti Vatikaną su L-
talijos valstybe arba Kvirina-
lu jau priėjo prie to, kad sta
tomos aktualės susitaikymui 
sųlvgos. 

Pagrindinės tos sąlygos pa
duodamos tokios: 

1. Papos soverenurnas turi 
| but pripažintas visuose rū

muose, esančiuose Vatikano 
darže, ir Castel Gandolfo va
sarnamy, taipat ir kituose 
Bažnyčiai per šimtmečius pri
gulinčiuose* trobesiuose. 

2. Papą Pins XT turi atsi
žadėti visų teritorialių reika
lavimu ir pripažinti Italijos 
vyriausylJės kasmetinį už tai 
atlyginimą po 3,225,000 lirų, 
ko nepriimta pradėjus 1871 
metais. 

3. •Vatikano noras, kad pa
daryta sutartis, jei tokia bu
tų ratifikuota, turi but pasiu
sta visoms užsienių vvriausv-
bėms nenorai su Bažnyčios 
nepriklausom} I Oš garanti
jomis. 

Vatikano su Kvirinalu su
sitaikymui definityvė forma 
pastūmėta pirmyn, kuomet 
pradėjo premierauti fašistų 
vadas Mussolini. 

Šventasis Tėvas Pius XI, 
sakoma, palankus toms pro
pozicijoms. 

NAUJAUSIOS Ž I N I O S " 

GALI PAIRTI PREMIERŲ 
KONFERENCIJA 

X 

ANGLIJA IR LAIKOSI SAVO PLANU 
—— 

ABIEJŲ PLANAI TURI BUT DISKUSUOJAMI 
ARBA NEI VIENI. » 

NORIMA GAUTI AMERIKOS PAGELBA 
- c 

4. ^li l i tarinė neėstų Essen 
ir B|)įtt|m okupiujM Į • 

Francuzai nepatenkinti. 
1 

PARYŽIUS, sausio 4. 
Premierų konferencijoje An
glijos premieras Bonar Law 
ima rodyti Francijai palanku
mo. Kad nepaardyti konfe
rencijos, vakar sesija buvo vi-

į sai trumpa. % 

\VASHIXGTON, saus. 4.— 
Senatorius Robinson iš Ark. 
vakar senatui įdavė rezoliuci
jų, idant ir S. jValstybės bu
tų oficialiai atstovaujam. pre
mierų konferencijoje Pary
žiuje. 

LONDONAS, sausio 4. — 
Iš Maskvos pranešta, kad te
nai ir vėl, pavojingai susirgęs 
bolševistinės Rusijos autokra
tas Leninas. 

•-
BRIUKSELIS, saus. 4. — 

Belgijos premieras Theunis 
nusprendė atsistatydinti pasi
baigus premierų konferenci
jai Paryžiuje. 

PARYŽIUS, sausio 4, ---
Premierų konferencija stovi 
kaip aut vištos kojos. Kas 
momentas gali pairti. 

Vakar pranešta, jog Fran
ci ja palinkusi nusileisti. Pa
sirodo, kad taip nėra. 

Anglijos ir Franeijos paga
minti planai kiti nuo kitų ski
riasi kaip vanduo nuo ugnies. 
Anglija palanki Vokietijai. 

Panaikinamos Franeijos, i 
Italijos ir Belgijos skolos, ko- ' 

dimas negalimas. kias tos valstvbės skolingos 
Anglijai, išėmus ' deponuotas 
sumas Anglijos bankose — 
250 milionų dolerių; • taipat 
panaikinama dalis pirmosios 
vokiečių obligacijų serijos, iš-

Anglijos j}lanais francuzai 
labai nepatenkinti. Savo ne
patenkinimų vakar išreiškė ir 
patsai francuzų ministerių ka
binetas. 

i 

Kabinėtas, j pirmininkaujant 
prezidentui Millorand, vakar 
ryte turėjo posėdį. Premie
rų Poincare autorizavo pre
mierų konferencijai pranešti, 
kad Franeijos paduoti kont-
tribucijai planai yra rmni-

ir kad tolesnis nustlei-

KODĖL IŠIRO MASKVOS 
KONFERENCIJA. 

Mihisterių kabinetas lygiai 
pripažino, jog Anglijos planai 
nepriimtini. Nes jie lygus 
Versailleso taikos sutarties 
panaikinimui. 

Pagaliaus pažymėta, kad duotos apdrausti kontrimici- ^ 
.)•)• 

4. Nustatymas vokiškojo 
Nes ji aiškiai mato, kad mis-!kredito santarvės kontrolėje. 
tatyta seniaus kontribucija 
nežmoniška. Vokietija milži
niškų sumų negali atmokėti. 

Tečiaus Francija į tai neat
sižvelgia. Ji nežiūri, ar jVo-
kietija gali ar negali mokėti. 
Tik sako, kad turi mokėti ir 
viskas. 

5. Netaikinti prie Vokieti-
jos jokių prievartos priemo-
ntų iki to laiko, kuomet Vo
kietija tikrai pasipriešins 
naujoms sąlygoms. 

Franeijos planai. 

pažymėta, 
jei Anglija laikysis savo pla
nų, tai premieras Poincare 
turi pranešti, jog susitaiky
mas negalimas. Reiškia, tu
ri jis apleisti konferenciją. 

Nutarė diskusuoti. 

(i i Franeijos premieras 
Tokiu būdu su Francija Poincare padavė tokius pla-

niekas negali sutikti. T a d . n i u : * > | f 
vargiai sutiks ir Anglija. J e i ) . l- Palikti kontribuciją kaip 
konferencija pairs, Francijai , m v l l s — 83,000,000,000 dole-
paliks liuosos rankos. r t e t | r i « . Bet Francija šutiniai 
tuomet ji pasims ir feonsek-' panaikinti 20,500,000,000 dole

rių vokiškų obligacijų, jei **f*J<»» i r konferencija turės 
tos valstybės sutiks išnaikin
ti jos, Franeijos, skolas tokio
je sumoje. 

2. Dviejų metų moratoriu
mas kontribucijai pinigais. 
Bet kontribucija daiktais turi 

vencijas. 
Anglijos planai. 

Anglijos premieras Bonar 
Law premierų konferencijai 
įdavė tokius kontribucijos 
mokėjimo planus : 

1. Sumažinti kontribucijų'but mokama. 
iki 12300,000,000 dolerių. 

2. 4 m. moratoriumas Vokie-
3. Garantija metai į metus 

išmokėti po 250 milionų do-
suma tijai. Po keturių metų Vo-' lerių. Tų garantijos 

kietija kontribucijų moka lai- reikia surinkti mokestimis n i 
psniškai augančiomis ratomis. vokiečių pagaminamas anglis, 
Vokietija, be to, apturi pa- už importuojamas. Vokietijon 
lengvinimų paskolomis. Ga-4 prekes ir tt. Tas mokestis 
Ii kontribucijų mok£ti ir dai
ktais. 

renka santarvės komisija, pir
mininkaujant franeuzui. 

NEW YORKO GUBERNATORIUS REIKALAUJA 
ALAUS IR VYNO 

ALBANY, N. Y., saus. 4. — 
Naujas New Yorko valstybės 
gubernatorius Alfred E. Smith 
demokratas, vakar personaliai 
>kaitė savo pranešimų susirin
kusiai valstybės legislaturai. 

kavo 18-ųjį amendmentų, kuo
met jo nepaklausyta tų klau
simų pavesti išspręsti patiems, 
valstybės gyventojams. ^ 

1920 metais ta 'pati legisla-
turą jau balsavo už arų su 

Gubernatorius rekomendavo ; 2.75 nuoš. alkoholio. Tečiaus 

SEATTLE, AVash., saus. 4. 
— Čionai atvyko rusų gene
rolas Ivanov, kuriam pavyko 
pasprųsti nuo bolševikų ir pa
sislėpti rytinėj Siberijoj. 

legislaturai išnešti rezoliuci
jas, paraginti legislatyvę ma
šinerijų Washingtone, kad ji 
pravestų konstitucinį amend
mentų, kuriuomi butų šaliai 
gražintas alus ir vynas. 

Be to, rekomendavo, idant 
New Yorko valstybė paduotų 
iniciatyvų kitam federalės 
konstitucijos amendmentui, 

Aukščiausias šalies Teismas 
18-ųjį amendmentų pripažino 
konstituciniu ir* legislaturos 
balsavimas niekais nuėjo. 

Pagaliaus gubernatorius 
Smith pareiškė, kad jei demo
kratinė1 valdžia reiškia tų, kaip 
mes mintijame, tai New Yprko 
valstybės didžiuma gyventojų 
neturi palankumo Volsteado 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S 

kad ateity visį konstituciniai | įstatymui, 
amendmentai butų paduoti ra- j Tečiaus tie i r visi kiti pa-
tifikuoti ne valstybių legisla-1 lengvinimai gali paeiti tik iš 
turoms, bet gyventojų refe- nacionalio kongreso, 
rendumui. , Gubernatorius Smith, be 

J is sakė, jog 1919 metais kitko, reikalavo moterims tu-
^New Yorko legislatura labai rėti pilnąsias ir lygias teises 
menka balsų didžiuma ratifi- su vyrais visais atžvilgiais. 

Anglijos premieras Bona 
Law su "savo deelgatais nuta-
rė Franeijos planus priimti 
ir diskusuoti ,juos, bet su są
lyga, idant ir Anglijos paduo-
ti planai butu* diskusuojami. 

Tokiu būdu Bonar Law mė-
• • i ' 

gins visų kakę* suversti ant 
franeuzų, jei tie atsisakys 
Anglijos planus priimti disku-

pairti. fc , I ' 
Žinovai tvirtina, jog nesa

ma vilties susitaikinti. 
Francuzai rūsčiai atsiliepia 

apie Anglijos premierų Bo
nar La\v. Sako, su buvusiuo
ju premierų Lloyd George 
buvo galimas sutarimas kai-
kuriais dalykais kontribucijos 
klausime. Bet su Bonar 
La\v nieko negalima padary
ti. 

Žiuri Am 
i • 

pagelbos. 

Kadangi susitaikinti netu
rima vilties, tad kaip Franci
ja, taip Anglija tjėmijasi į S. 
Valstybes. Laukia, gal Ame
rika ateis pagelbon. Gal A-
merika apsiims tarpininkauti. 

Bet vargiai tas įvyks. A-
merikos vyriausybė ne kartų 
jau pareiškė, kad Europos 

WASHIiNTGTON, gruod. 27 
d. [CIB.J. - — Maskvos konfe
rencijoje, kur buvo susirinkę 
atstovai -Rusijos, Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos, buvo visų sutikta 
pasirašyti sutartį, kur visos 
valstybės butų pasižadėjusios 
nepulti kita kitos. Rusai 
reikalavo, kad toje pačioje su
tartyje butų visų pasižadėta 
sumažinti savo kariuomenes 
ligi tam tikro laipsnio. Len
kai principe sutiko mažinti 
savo kariuomenę, bet nesuti
ko, kad tas butų įnešta į ben
drų sutartį; jie reikalavo, kad 
šis klausimas butų atidėtas 
vėliaus ekspertų komisijai 
apsvbarstyti. Rusai griežtai 
pasiliko prie savo nuomones. 

Svarstant arbitražo klausi
mų, lenkų delegatai pareika
lavo, kad teritorialiai ginčai 
nebūtų arbitražo keliu riša
mi. Lietuvių delegatai rei-
kalavo, kad arbitražo keliu 
butų rišami visi klausimai, 
taigi, ir teritoriailiai, bet pa
galiaus sutiko pasirašyti arbi
tražo projektų rezervuodami 
esanųi sutarčių teises. Ka
riuomenės sumažinimo klausi
me Lietuvos delegacija laikė-
si bešaliai. 

KATALIKŲ SEIMO TVARKA 
7 S A U S I O , 1 9 2 3 M, 

1. Iš ryto, 10:30 vai..atvy
kusieji atstovai susirenka Iv. 
Jurgio bažnyčioje (Briflgepor-
te) į iškilmingas, pamaldas. 

c) Dabarties veikimo prie
monės. 

Po kiekvieno referato —dis
kusijos ir patiektųjų rezoliu-

Dalyvaus pamaldose ir pamok- jcijų balsavimas. 
slų sakys J. E. Ghicagos Vy3- j Vakarinių Valstybių Aps 
kupas. Lietuviškai pamokslą 
sakys kun. B. Bumšas. 

Ne 9 vai., kaip pirma buvo 
pranešta, bet 10:30 vai. 

2. Po pietų. Lygiai 1 vai. at
stovai renkasi šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Jeidami s&-
lėn užsiregistruoja, įduodami 
savo organizacijų raštus. Sve
čiai bus įleidžiami liuosai, 
kiek liks vietos. 

3. Seimų atidarius, seka: . 
J . E. Vyskupo žodis. 
Prezidiumo rinkimai. 
Komisijų rinkimai. 
Pasveikinimai. 

-

Referatai: 
a) Katalikų veikimo apžval

ga praeity. 
b) Kataliku ateities užda

viniai. 

kričio Valdybos rinkimai. , 
4. Vakare. Toj pačioje salė

je 7:30 vai. atstovams pa
gerbti dramatįniai-muzikalis 
vakaras. Programas toks: 

a) "Teta aš Kattfornijos'' 
komedija, vaidins šv. Kazimie
ro Akademijos auklėtinės. 

b) Koncertinė dalis, dainos 
ir muzika. Dalyvauja Lietuvos 
pirmasis smuikininkas p. M. 
Leškevičius, geriausieji daili
ninkai Chicagoje — ponios N. 

j Gudienė/ V. Bručienė, Ja^u-
jšauskienė, p-lė M. Rakauskai
t ė , ponai Sabonis, Ramanaun-
įkas, Bijanskas, Pocius\ 

5. Bilietai nuo 50c. iki $1.00 
gaunami dabar kolonijose ir 
" D r a u g o " ofise. 7 sausio va-
kare įeinant į salę. » 

Komisija. 

</ •*• •' 

AMERIKONAI DIDINA 
VOKIETIJAI SKOLAS. 

AVASHINGTON, saus. 4.— 
Amerikos kariuomenės lieka
nų palaikymas Vokietijos o-
kupuotėje vokiečiams per me
tus atsieina 3 milionai dole
rių arba 250,000 dolerių kas 
mėnuo. Tai visai nereikalin
gas Vokietijai apsunkinimas. 

.Iki šiolei už amerikoniškos 
kariuomenės okupuotę Vokie
tija Amerikai jau kalta su
virs 256 milionus dolerių. 

Ve kodėl paskutiniai karei
viai tuilėtų but atšaukti iš tos 
okupuotės. 

12 MILIONŲ ŽMpNIŲ EU 
ROPOJĘ BE DARBO. 

LONDONAS, saus. 4. — 
Internacionalis darbo ofisas 
skelbia, kad Europoje apie 12 

reikalus tegnl apdirba patys ^ j . - m o n i ] l e t u r į darhp 

vieni Europos politikai. Tik 
luomet Amerika galės duoti 
Europai pagelbų, kuomet te
nai bus įvesta galutina tvar
ka. 

VVASHING^ON, saus. 4.~ 
Komercijos sekretorius lHo 
over ragina vyriausybę kori 
troįiuoti visus Suv. Valstybė
se "radio. Kadangi šiandie 
ore tikroji košeliena- Etero 
vilnys tik žvanga muzikomis, 
prakalbomis, visokiais rapor
tais, koncertais ir kitokiais^ 
galais. 

ir jie visi reikalingi pašelpos. 
Didžiausias bedarbių skait

lius yra Rusijoj. Paskui se-itikslui 
ka Anglija, Francija turi ma
žiausia bedarbių, tik apie 13,-
000. 

GAMBLERYSTĖ ŽYDI. 

TVestern Electric Co. super
intendentas Bergąuist septin
tu kartu kreipėsi į iniesto Ci
cero boardą sustabdyti gam-

PENSIJŲ BILIAUS NEPAT
VIRTINO. 

AVASHINGTON, saus. 4.— 
Prezidentas Hardingas padė
jo veto ant biliaus, kuriuomi 
kongresas nusprendė padidin
ti pensijas civilio karo ir ka
ro su Meksika veteranams. 

Tai bereikalingos; vyriausy
bei išlaidos, kurių jau ir taip 
perdaug sako prezidentas. 

I • I' 1 —' ' I.. \ I I I H 

blerystę restoranuose šali
mais tos dirbtuvės. Nežinia, 
ar kų gelbės. 

JAPONIJA SKIRS AMBA 
SADORIĮ) VATIKANUI. 
TAM TIKSLUI JAU PA
RINKTAS DIPLOMATAS. 

Japonų laikraštis katalikus 
aukština. 

TOKYO, saus. 4. — Japo
nijos vyriausybė suplanavo 
pasiųsti savo ambasadorių 
Vatikanui. Tas paaiškėjo, 
kuomet užsienių reikalų ofi
sas telegrafavo Romoj esan
čiam Yoj'ii MatsuOka, ar jis 

! kais katalikų Veikimas ypač 
Kolumbo Vyčių akcija ameri
koniškoj kariuomenėj, žymiai 
prisidėjo prie karo pavykimų. 
Reikia atkreipti dar domę į 
faktų, jog .Vatikanas Tokįroj 
jau treji metai turi savo neo
ficiali atstovą. 

Toliaus tas laikraštis pažy
mi, kad Katalikų Bažnyčia 
skaito suvirs 300 milionų ti
kinčiųjų narių ir turi didelę 
pasaulio politikoj įtakų. Kur 
šiandie Japonija nepasisuks, 
visur turi susidurti su Kat. 
Bažnyčios akcija. 

Dėlto oficialis susisiekimas 
su Vatikanu, pareiškia tas lai-

sutinka but akredituotu diplo- b a j ^ ^ ^ r e i k a l i n g a s 

matiniu Japoni.fos atstovu p a v i o g J a p o n i j o p n a u d a i Gp_ 
Vatikane. 

Matsuoka priguli jaunai ja
ponų diplomatų grupei. J is 
baigė mokslus Amerikos uni
versitetuose. Eina 42 m. am
žiaus. Tai pasiuntinybei jis 
tinkamas. 

Reikalingas parlamento suti-
, kimas. 

Kuomet Matsuoka sutiks 
but ambasadoriumi Vatika
nui, tuomet vyriausybė reika
laus parlamento paskirti tam 

58,000 dolerių išlai
doms. 

Kalbama, kad pralamente 
atsiras priešų. Nes tas Ja
ponijai visai naujas dalykas. 
Kiekvienam naujam dalykui 
susiranda priešų. 

Tie priešai tvirtina, kad 
Japonijai toks ambasadorius 
nereikalingas. Japonijos gy
ventojų 98 nuošimčius suda
ro buddistai ir šintoistai (pa
gonys). Taigi visai nepa
ranku siųsti atstovų krikŠČio-
nybės galvai. 

Katalikus aukština. 

Vienas žymesniųjų vietos 
japonų laikraščių, " J i j i Shi-
m p o " skelbia, jog karo lai-

rieji santikiai su Papą būti
nai reikalingi. 

DAR VIENA SU OPERATO 
RIAIS KONFERENCIJA. 

Vakar Chicagoje prasidėjo 
dar viena anglių kasyklų ope
ratorių su anglekasių viršai* 
Čiais konferencija. 

Nesusitaiko iki šiolei užmo-
kesnio klausimu. 
, Sutartis baigiasi kovo 31 d. 
Jei kasj'klų savininkai atsisa
kys mokėti senųjų užmokesnį, 
neišvengtinas kitas angleka
sių streikas. 

Šalies vyriausybė, kaip ir 
visuomet, įsplėja abi pusi, 
idant taikintusi. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; tempe
ratūra kįla. 

P I N I G U 

Lietuvos 10 

KURSAS. 
litų 

Anglijos 1 sterl. svar. 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. 
Lenkijos 100 markių 

$1.00 
4.63 
7.23 
5.16 

.0133 
• .0057 

Šveicarijos 1 0 0 ^ r . 18.92 
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oyti adresą visada reikia prisiėst 
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RIMTAI RENGIAMOS 
PRIE SEIMO, 

Paskelbus lietuvių kataliką 
Seimą Chieagoje sausio 7 d. iš 
jvairių kolonijų atsiliepė dar
buotoja balsai. Vieni įrodinėja 
pavoju, iš pusės laisvainanių 
ir socialistinių gaivalų, kurie 
ve4a prieštautinę agitacija ir 
skandina lietuviu* ameriko-
nitmo bangose, kiti šaukia vi
suomenę gintis nuo idėjinių 
priešų panaudojant. didžiau-
su>. pasaulio galybę — katali
kiška spauda. Seimo rengėjai 
ima domėn jų pastabas ir duos 
apsvarstyti jų sumanymus Sei
mo atstovams. 

Vienas šviesus mūsų tautie
tis, taip rašo: "Ačiū Dievui 
turime mes nemažai savo ka
talikiškų laikraščių. Bet ar 
visi lietuviai katalikai prisi
deda prie jų palaikymo ir sti
prinimo ? 

Reikia pripažinti", kad tik 
nežymi lietuvių katalikų da : 

i i s . Žymesnioji dalis tenkina-
bi jei ne socialistų, tai laisva

manių laikraščiais. (Tie lietu
viai katalikai kraują turtus 
:>Uprindami savo tikėjimo ir 
tėvynės priešų pozicijas. 

Kad taip yra, pigu supran
ti. Didžiuma lietuvių katalikų 
vi* dar jaučiasi patenkinti 
skaitydami socialistų ir lais
vamanių melus ir nešvary-
foos. Gardus juokas juos pa-

apniąato tuščius socialistų pa
žadėjimus įstojus jų partija. 

visuomet pasižymi savo turi-

r3aj§fta'\ t«n pat 287 num., 
k^'<< Vilniau* - Gardino 

Katalikiški gi laikraščiai kraštai yra Lietuvos, etuogra-
finiai ir istorHk«j. Toliau, su-

iiio švarumu. Spaudo* š v a r ^ tartimi su rusais Maskvoje iš 
mas daugeliui lietuvių visai J1P20 m, ir pa#ų lenkų Suval 
nesuprantamas. Tadiuio tokių 
laikraščių jie ir Šaliuaai. . 

Tfup tlf damiesi toki katali
kai ne vien san, bet visai A-
merikos lietuvių katalikų vi
suomenei didelę daro skriau
da. 

* 

Skriauda dvilypė: dvasinė 
— mūsų tikybiniams įsitikini
mams, tautinei 'dvasiai ir pa
saulinė — mūsų socialiams nu
sistatymams, kurie remiasi 
krikščionybės dėsniais. Seimas 
turėtų nuodugniai apsvarstyti 
katalikiškos spaudos reikalą 
ir išnešti pamatuota tuo klau-

kuos sutartimi, tie kraštai 
Lietuvai pripažinti". . 

Pavardlų darkymas — 
"Tėvynės"- Bajoras gvildena1 

klausima kaip išaiškinti savo 
pavardžių darkymą. 

" Juk tokios paviftrdės kaip 
Cherry, .D^ Kenipp, Jansen, 

MAŽOSIOS LIETUVI 
8R0LIU BAISAI. 

a ra \ . • ? J f f •• • •"•'•'M. s " !••" " ,,' , • ,•; 
TIIVfw *l ^ Lenkijos. Tečiau jos tai konomines, ta 

Ketvirtad. Sausio i 1923 
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m*r 

,<Už b a i g a ) , 

METUVIŲ PIRKLIŲ SĄ 
JUNGA padavė skaitlines, pa
rodančias Klaipėdos krašto 
prekybą 4921-ads metais. Tais 
metais viso įvežta už 572,334,-
980 (iš Vokietijos už 428,951,-

(370,iš Lietuvos už 60,468,961, 

tokių atstovauja kuone visas 
Amerikoje tautas. 
, O tokias pavardes, kaip ka

da net ir^ garbingai, nešioja 
lietuviai, kurie vadinasi: Vyš
nia (greičiaus Vyšniauskas, 
Dr. R.), Dičkus, Jonaitis, Sul-simu revoliucija, sudaryti pro- ur- **>> ^ l™ua> ' -«•«•«•»» OUA 

jektą kurs butų tinkamiausias t k u s ' M i » * Jakubonis, Be 
katalikiškos spaudos propa
gandai, nes spauda — mūsų 
gyvybės širdis. 

Spauda yra stipriausias pro
greso veiksnys, ji yra libintas 
kurio šviesa sklaido tamsybes, 
per kurią plaukia žmonių nnn-
tis. Visa žmonijos istorija y-

. .. ,. . . . .tikisi jų pavarde lengviau* 
ra minties istorija ir minties *y *\ \ 

tars ir galop slaptymos nuo 
galybė valdo amžius ir tau
tas, 

Labai tad sutikdami su nuo
mone mūsų idėjos draugo, lin
kėdami Seimui rimtai apsvars
tyti spaudos priemonę savo 
tautiniu bei tikybinių idealų 
įgyvendinimui. * 
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liūnas, Karalius". 
Tokį peiktiną pasielgimą 

Bajoras aiškina taip: vieni 
per pavardę nori patapti "a-
merikonais", kiti del štoko* 
kultūros kiša savo galvą į 
"tarpinimo puodą", kiti vėl 
pataikaudami 'amerikonams' 

iš-

Kaip laikai įsikiAa į Klai
pėdą — 4 4 Prūsų Uetuv5ų Bal
sas" uoliausiai gina Klaipėdą 
nuo lenkų, transų ir vokiečių. 
Jo nuomone, dvejopas princi
pas tegali būti sprendžiant 
Klaipėdos klausimą, . būtent: 
ekonominis ir\tautinis. Jeigu 
vaduotis tautybės principu, 
tai Santarvė senai pripažino šį 
kraštą Lietuvai ir šiandien 
ginčų beanuž nebūtų. Bet ka
dangi dabar rišama tas klau
simas visupirma ekonominiu 
principu, tai lenkai ir pre%ten-
duoja prie Klaipėdos. 

"Kiek iš visur sužinota len
kui stengiasi pateisinti, jog j 

iš kitų už 82,914,649; tame 
, skaičiuje'f ir i£ Lenkijos tik už 

£ £ , Algesn, J * * ^ J J 5 M ^ * * i i p a ū i Ja^Ma 
Baiiey, Kmg ir daugelis ki-1 ^ ^ ^ į į y g į j j į ( į V o . 

kietrją už 283,303,722, į Lietu
vą už 74,714,119, į kitus kraš
tus už 147,373,495; tame skai
čiuje ir į Lenkiją tik už 172,-
920). Savo rašte Klaipėdos pit 
kliai aiškina, kad, Klaipėdos 
knaštas dabartinėje padėtyje 
turėjęs daugiau prekiauti su 
Vokietija, negu su Lietuva; su 
Vokietija jisai surištas visais 
senaisiais santykiais ir keliais 
ir taip pat ta pačia valiuta; 
gi nuo Lietuvos griežtai ats-
krta stipriai saugojama siena. 
Per tą sieną ėję daug slaptos 
prekybos kontrabandos keliu, 
kas skaitlinėse nesą pažymėta. 
TeČiau jeigu Klaipė<los kraš
tai susijungiu su Lietuva, ta
da ir prekyboje Lietuva bea-
bėjo užimtų pirmąja vietą, 
uustumdama Vokietiją į toli
mesnę vietą. Tranzito skaitli
nės parado, kad per Klaipė
dos kraštą iš Lietuvos buvo 
pervežta 843,476V2 doppelcent-
nerių prekių, gi į Lietuvą bu-
vo pervežta 100,521 de. To* 
skaitlinės rodo, kad Klaipėda 
esanti naruralė Lietuvos išeitis 

i Jttl*&* 
Lietuva, įvedusi prieš kelias 

savaites savo pinigus, žymini 
sumažinusi įvežamų prekių 
skaičių.Klaipėdos prekyba jau 
turinti & to dideliausių nuos
tolių, ir jei taip Hgiau tęsi-, 

slaviškos pavardės galūnės. 
$iaip ar taip aiškinsime tą 

pigų t<amerikoniztną,, darkant 
$ra£ia& pavardes, lietuvtaį xer 
bdami sava, tui*ėtų pagerbti ne 
tik tą tautę iš kurios yra hil», 
bet ir savo senuolių kraują, 
kurs užaugino juos su ta pa
varde. 

r • — • • -

AGURKU 48% MAŽIAUS 
UŽ 1921 M. 

* 

«Suv. Valstijų Žemdirbystės 
Departamentas išduoda rapor
tą, kuriame sako, kad agurkų 
1922 m. užauginta tik 2,619,-
480 bušelių, reiškia 42% ma

daro labiau politiniais tikslais 
susijungimo ateityje su Vokie
tija; juk tikroji Lenkija Ne
muno nesiekianti"; ji tik prie
varta užgriebusi Nemuno dalį. 
Pri&Jtyrimas Klaipėdos prie 
Lietuvos verstų ir Lenkiją nu
statyti gerų santykių su Lie-
t»uva\lel jai reikalingo tranzi
to Nemuno upe. Butų tai nau
dinga ir Rusijai, kurios pre
kybai tada atsidarymų dar 
vienas tranzito kelias. . 

Po raštu pasirašo Stiklio-
rius. 

ŪKIO PARTIJA taip pat 
atmeta projektą Nepriklauso
mos Valstybės ir reikalauja 
susijungimo su Lietuva '— au
tonomijos pagrindu. (Pasirašo 
Simonaitis) Lietuva esanti na
tūralia hinterlandas (atrama) 
Klaipėdos teritorijos, su kuria 
j> sudaranti ekonominę, viene
tą. Klaipėdos krašte esą 244,-
742 hektarai .žemės, savo duo
nos * nepakanką. 1920-ais me-
ais prireikę įgabenti 50,000 
centnerių grudų, 1921-ais 60,-
000. Siena su Lietuva esanti 
ilga, reikia užlaikyti daug sie
nos sargų. Jiems užlaikyti' pri
reikę iškirsti 15,000 festmete-
rių medživį iš valdžios miškų 
daugiau negu buvę skirta. 
Lietuvos litas atnešęs kraštui 
daug vargo. Jie nebegali į-
pirkti savo markėmis Lietuvo
je maisto. 

Uoste pilniausia stagnacija, 
nes jie neturi iŠ ko jo taisyti. 
Dabar Klaipėdą valdą po se
novei Vokiečiai. Cielžkelius 
vaidą irgi Vokiečiai. Kraštas 
atsigausiąs tik tuomet, kuo
met jis busiąs prijungtoji prie 
Lietuvos. Baigia taip: "Reikia 
leisti Klaipėdai patapti tuoj 
kuo skiria būti tą uostą pa
tys vokiečių rašytojai ir eks
pertai, kurie apie Klaipėdą 
sako, jog yra tai "Lietuvos 

tautines ir politi
nes priežastis, kodėl Klaipėdos 
kraštas turįs būti prijungtas 
prie Lietuvos. Pasirašo Bro-
žaįtis, Dawils, J, Birškus. 

TĄUNIMO KUOPŲ SĄJUN
GA iškelia^ aikštėn tautinį 
sentimentą jaunosios kartos, 
kuri nepaliausianti kovoti už 
sujuiigįnią Klaipėdos su visa 
Lietuvį. Pasirašo Braks, 

MAŽAŽEMIŲ SĄJUNGA 
reikalauja taip pat sujungimo 
Klaipėdos su Lietuva. Nurodo 
savo vargingą padėtį del po
litinio nepastovumo ir del 
nuolatinio markės puolimo. 

(L. I. B.) 

SKAITYTOJįl BALSAI. 
\ 

AIDAS IŠ KONCERTO. 

žiau už 1921 m. To priežastis 
yra, kad 1922 m. buvo; i ^ ^ ^ į " į g į į g į ^ky_ Uostas'' kurs neš naudą ne 

Ims žlugimą. W* Lietuvai, bet ir visai Rytų 
Klaipėdą savo - geografine^ Luropai . 

padėtimi esanti skirta t&ptf ŪKININKŲ KAMERA įro-
dideliu miestu. Tečiau ji lik-1 din*'ja, kad nepriklausomybe 

sauslaikis. 1921 m. ant kiekvje 
no akro užauginta 71 bušelis 
agurkų, bet 1922 m. tik 50 bu
šelių, afcrų 1921 buvo 63,220 
bet 1922 m. tik 52,831. 

Michigan valstija šiais me
tais daugiausia užaugino, L-
002,000* bušeliais. Wisconsin 
užaugino 365,500 bušelių, Colo-

į ^ l k u o n i e t ' k o k s s o e i a l £ t - ^ K U ^ j ^ ^ ***&*& ^%lm^ 2 0 0 j 0 0 ° buSe l i l*' C a I i f o r -
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Bažnyčia ir kunigiją. Giliai /teisingai pastebi "Pr . L. 
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sianti tik mažu miesčiuku, jei 
gu Klaipėdos uostu neatsi-
remsianti visa Lietuva. 

Kai kurios , didelės firmos 
imidžio išdirbystės reikalaują 
Klaipėdos nepriklausomybė*, 
nes mano, kad tada joms pa
teksianti medžio prekyba ir iš-
dirbvstė^hetik iš Lietuvos, bet 

gi ištikrųjų priklausomybė 
nuo Vokiečių) privestų kraštą 
prie ekonominės pražūties. (Ji 
susijungimas su Lietuva pa
keltą ukimnkų gerbūvį. Jie 
griežtai |>rotestuoja prieš ^Vo
kiečių siūlomą plebiscitą. 

MAŽŲJŲ PIRKLIŲ SĄ 
JUNGA išdėsto savy rašte e-

Noriu pastebėti, kad ne vi
sas Roselandas piisilaiko 
"Roselandietės'^ nuomonės "-
pie buvusį Lietuvos Valstybi
nės Operos Artistų koncertą. 

Straipsnelyj " I r Mano Žo
dis' ' matomai patiko p.> Leš-
kevičiaus ir Byros programa, 
bet' p. Oleka neįtiko »delto, kad 
ji nnuėgo jo "gestų draraatin-
gumo". 

Įlavintam muzikoje skoniui 
labili keistai atrodo toks vie
šas pastebėjimas . %(o gal tai 
kritika?) Ar tik nereikai pri
pažinti p^ Oleką kaipo didžiau
sią vakaro artistą f (Publika, 
kiek teko pustebėti, tą garbę 
pripažino p.Leškevičiui. Re<l.). 
Opc r̂os žvilgsniu — taip. Me
fistofelio daina apie blusą — 
.arija iš "Faus t " ir arija iš 
"Magic Finte", buvo negin-
čyjamai artistiškai dainuota, 
nevien vokaliu žvilgsniu, bet 
ir aktoriaus. Jeigu p. .Oleka 
kritikuojamas dėlei savo 
"triukšmingumo", originalu
mo ir dramatiškumo., tai ką 
besakyti .apie Cbaliapin kuris 
pirmame šio sezono pasirody. 
me su Cliicago Uivic Opera 
Javo mums visai naują karak-

tvr\ Mefistofelio rolėje — o 
kiek ten buvo "triukšmingo.-
mo", dramatiškumo- Pernai 
teko išgirsti Rimini, Mozarto 
Aria Sarosto. Nors muaų ar
tistas nėra nei Chaliapin,\i(ii 
Giacomo Rimini, jis visgi lie
ka siavotai, t individualus Ok-

"ka, o muzikos ir dramos žvilg 
sniu, gal neklysiu pasalcfus, 

i 

stovi gretimai Cbaliapin dai
lės. 

Ištikro mes lietuviai taip 
mažą savų 4ikfai gerų kon
certų turime, kad gal mums 
ir rodosi keista kuomet ma
tome ką originalaus. 

Nors gesfoai ir dramatiagu-
mas neturi <daug vietos koncer
to estradoje, tečiau p. Oleka 
darė tik tą kas labai dažnai 
artistų daroma — pridurti di
namikos atmosferos progru-
mal. Pavyzdin Calvė, ta visų 
laikų Carmen, kuomet rengia 
savo retus koncertus neužmir
ši/a dainuoti Habanera arba 
Lesfuidella. ^ Vieton senutės 
įuatai energingą, drąsią, gra
žiąją koketę Carmen. Farrar 
visuomet stengiasi įterpti gy
vumo, akcijos atmosferos į sa
vo koncertus. Tas nepeiktina, 
priešingai dramatiškas inte
gralas yr<a labai brangus, tie
siog neįkanuojamas operos 
privalumas. Ir dėlto mes gar
biname svetį Cbaliapin, dėlto 
mums orangi Raiša, Bourska-
ya ir net Gaili Curci panaudo
ja tą privilegiją kuomet pa-
sitaiko^nors ji dažniausia dai
nuoja senus italų klasikus kur 
nėra daug progos rodyti dra
matiškus gabumus, bet tik vo-
kalius efektus. Jos Julietta, 
vjKič pernai su Mūra tore pa 
sižymi geru vaidinimu kaip ii 
daina. 

Nesu turėjus laimės išgirsti 
Enrico C^ruso, bet kas tik y-
ra •matęs jį operoje " I Pa-
gUįaocil̂  tiesiog iki šiai dienai 
neatsistebi jo kiekvieno judė
jimo reikšmingumu. Kritikai 
pripažįsta Metropolitan Ope
ros žvaigdę Maria Jeritza ne
paprasta ne tik del jos balso, 
bet ypatingai del realybės dra
matiškumo genijaus. 

Taigi, dramatiškumus, ges
tai — aplamai bistrioniški ga
bumai nesumažina dainiau^ 
vertės. AtiKmč, sutapę su geru 
balsu duoda pasauliui neuž
mirštamus dainius. Tikimės, 
kad p. OHku lavins toliau bis-
trioniškus ir dainos gabumus 
iki aukščiausio laipsnio, nes y 
ra daug, daug medžiagos. Gi 
tuomet ne vien Lietuvos Op3-
ra galės didžiuotis tokiu artis
tu, bet galės d'žiaugtis visas 
muzikos pasaulis. Geriausio' 
pasisekimo. 

Mignon: 

Sulietuvino A 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 
Matutis. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. i 

• 

(Tąsa) 
SCENA VU, 

MOTINA (įeidama, «u m o a 
(Ima. Robiaku). Julyte ir Karoliu): Pra
eitą žiemą nei kiek neatsjtaisė mano vei
das, ar gi ne tiesa? Nei trupučio faeatbui-
nejau. (Tik pažiūrėk į mano veido raukšles. 
G i. plaukai beveik visi praiiLo. 

iOJN. ROB1AKAS: Man atrodo, kad 
ti* zfli plaukai tau, motin, kaip tik ir pri
tinka; o raukšles stengsimės nuo motinos 
veklo prašalinti ir padaryti taip, kad tu^ 
rėtnm wmd6nus skruostus. Turiu tau link-' 
smą žiaią. p rae i t i , motin (fno tarpm Loie-
ras prasišalina i i mažesnio kambario), i 

SCENA vra. 

Julyt, ir pasakyk Zuzanai, kad atu«štų ka 
vos; tu galėsi jai pagelbėti. 

JULYTE: O ir aš moku pati viena 
išvirti kavos. Ir dar kokio* skanios} (ii-
eina su Karoliu). » 

SCENA XX. 
• 

• v 
MOTINA: Bet, kokiu gi l>udu galėsi 

ištaisyti tą kambarį iš tokių menkų siavo 
ieigii? , . . . . . ' 

KUN. ROBXAKAi>: Apie tai lu^siru-
pink, motin. Štai, ponia Liimienė, Šv. 
Juozapo Draugijos pirmininkė, turtinga 
ir duosnios širdies našle, pažadėjo man 
duoti gražią sumą, kad pagerinti viaus 
kambarius ir padjdinti mano knygyną. 
Taigi buk rami. 
; 

f' • 

(Zuzana. Julytė ir Karolis įeina su 
kava, etc.) 

JULYTĖ: O tai ^kanios kavos gersiu 
me visi! (užtiesia skobnį balta staltiese). 

KUN. BOBLiKAS (tęsdamas): Ne- į . KAllOLIS: O gi skanus pyragaičiai li
trukus patogiai ištaisysiu tau, motrnėV t i e w««tainiai! 
k»e*kir] ir, galėsi su manim likti taip iV 
kai, kaip ilgui gyvensi. 

MOTINA: Koks geras esi, Praneli! 
Juk aš žinojau, kad tu myli mane. 

KUN. ROBIAKAS: Dabar gi skubink, 
i . • 

JULYTE: Sis auksuotais puodukas tai 
dėdutei. Močiutė turės štai su raidėmis, 
aš gi paimsiu šį spakruotą, o" šio įdužusio 
nžtelcs Karoliukui. 

(Visi sėdasi, gi Zuzana įpila kava į 

puodukus). 
KAROLIS (valgydamas pyragaitį). 

O, kaip sauiuyiė esi tu, Julyt! Pati pasi
laikei gHažiausį puoduką, man gi padavei 
šį įdužusį! 

KUN. BOBiAKAS: Tad-gi, kuoniet Ka
roliuko puoilukas įdiržęs, tai teisingumas 
i-eikalauja, kad jis gautų.kitą pyragaitį. 
Gi, užkandę, vaikeliai, galėsite apžiurėh 
visus tuščius kambarius ir pasirinkti mie
gamuosius, kuomet atvykote čion praleisti 
šventes su mūsų močiute ir su manim. 

KAROLIS: Puikiai! Tai bent turėsime 
smagumų! Tu gi, Julyt, skubinkis su savo 
kava! ' N 

JULYT&: Jeigu aš eisiu su tavim, 
tai tu prižaifesį būti sykiu su manimi, nes 
baugu maiKį^U vienai liktis korįdo-
ry tarpe tamsių kambarių. Ar gi nežinai 
buvusių čia paskutiniųjų vienuolių sese
rų, kurios btivo visos nugalabintos vieną 
dieną; tai žemiau ten kiemie nukirsta gal
vos dvidešimt keturiom seserims. O senoji 
Zuzana pasakoja,, buk naktį, kuomet mė-
mulis šviečia, tai iš vieno koridoriaus galo 
į kitą vaikščioja lyg procesijoje jos vi
sos, nešdamos savo gaivas rankose. Dėlto 
j i i r nakvoja miestely; nei už ką pasau
ly, sako ji, nepraleistų čia nakties. 

(Karolis įsmunka į mažesnį kamba-

Leb] rį ir užžiebia žvakę). 
KUNr ROBIAKAS: Senoji tarnaitė ne-

turėtųatavę$, vail^eli, bauginti su tokiomis 
nesąmonėmis. Tos. prakilnios seserys nebu* 
vo či*i nukankintos, bet Arlės miestelio 
turgavietėje; jos gi niejvo blogo nedarys 
jumdviem, nes jos buvo šventos kankin-
tinės ir dabar jos yra danguje. I 

(Karolis suklinka, mažesniame kam
bary ir žvakė iškrinta iš jo rankų). 

MOp.TNA: Kas gi atsitiko, Karoly? 
KAROL1& (išsigandęs įbėga studijon, 

užtrenkdamas duris paskui save): Vaje! 
aš mačiau baisią kaukuole. su baisiai įdu-
busiom akini! 

MOTINA: Ko gi ten lindai? 
KUN. ROBLUvAS: Ką jis matė, tai 

buvo gedulių kilimas su baisiomis kau-
kuolėmis. Tą ten laikome. 

JULYTE: Aš jau nebenoriu matyt tu 
kambarių. Verčiau, Karoli, bukime čia 
drauge visi f 
N KUN. ROBIAKAS: Galite eiti į virtu
vę, kur galėsite su Zuzana pasišnekučiuo
ti: (Vaikai išeina). 

S SCENA XI. 

MOJFiNA: Aš nežinau, kaip tai yra, 
bet negaliu beveik tikėti, kad ateitų švie
sesnių dieneMų, kurių privalėčiau dabar 
savo senatvėje laukti. Mantyje toksai jaus

mas, Ui rytum, kokia tai nauja nelaim.-
skrieja virš inusi] galvą. 

KUN. ROBIAKAS: Ka* nors ir turė
tą at-sitikti, Jfėt gi mes esame Dievo ran
koje visuomet. Jeigu Jis mums ir atsiųstu 
naujų smugią, tai juos vis-gi pakelsime 
Jo iimlonės lydėdami. Bet, kaip tik da
bar, aš tikrai nematau jokio pamato bi
jotis. Jo Malonybė Vyskupas patenkin
tas manim, o parapijiečiu didžiuma myli 
ir godoja mane. Taigi, nenusimink, moti-
nėl, ir buk rami. (Beldimas į duris). Mel-

<lžiu į vidų! i 

. SCENA XII. 

t M K i m S (įeina ir su juo abudu vai
ku): (jerą vakaių, klebone! Mano motina 
prašė, kud kĮebonas pasiskubintų, nes tė
tušis gEli mirti be švenčiausio. 

KUN. ROBIAKAS: Kas gi jam pasi
darė l 

MIKUTIS: Staiga jjs nuvirto nuo 
kėdės, kuomet valgėme vakarienę ir nuo 
tol neprašnekėjo nei žodžio; tik sunkiai 
alsuoja. Todėl, klebone, prašau skubintis. 

KUN. ROBIAKAS: Aš tuojau ateisiu, 
mažyti. — Mafcai, motin, aš turiu atsi
sveikinti. 

(Mikutis išeina). 
i (Bus daugiau) 
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DR. A. L, YUŠKA o 

1900 So. Halsted Str. o 
Tel. Canal a i l S 

» Ofi*o •»!.: 10 ryto iki 12 po piet. J 
5 iki 7 v«d vakaro. 

* Res. vai.: S iki 4 po pietų. 5 
4193 Archer Ave. • 
Tel. Lafayette 00 98 

_ 

•m 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Wettera Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Yaaodos: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiais tiktai po pietų t Iki S vai 

f 
\ 

\ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYT>YTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 Sa Ashland A ve. 
Tel. Yards 2*4 

Te*. Tardą 0894 
/ OFISO VAJU: 

8—18 v. ryto. 1 ^ 8 ir 7—8 v. v. 
Nedėliouiis: nuo) 18 v. ryto iki 
1 ral. po pietų. 

- / 

< = 

iv 
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Resld. tel. Van Buren C2»4 
Ofiso tel. Boulevard 8498 

Dr. A . A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaiku ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 18—11 ryto; 1—8 po 
plęt, 7—8vak. Ned. 1 8 — I I d. 
Ras. 1189 Independenoe Blvd. 

Chlcago. 
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Nafure Gure Institute 
I>R J. A. VĖLOMIS 

Ostcoputhas, Cliiropratas 
Naturopathas 

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

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos.- nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki S vai. vak. 
Nedil dieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 56*8 

5 C = = = 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 
• • -

Te' Blvd, 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
HJETUVIS DENTISTAS 

6712 SO. ASHLAND AVENLB 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

DR. P. ŽILVITIS 
Paskėlė savo ofisą po num. 
8941 — 42 So. Halsted StreeS 

Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 2-13 A. M. 

•-a r. M 
Tel . / B o u l e v a r d 7172 
Rezidencijas TeL Falrfa* §078 i 

Dr. M. 8Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

, CHICAGO. DULUIOM 
Telefonas Ya*da 2022 

Valandos — 8 Iki 11 Ii ryU 
po pietų 5 Iki 8 va*. Ifadellomia 
ofisas uždarytas. 

# » • # • v 

Z-

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja patelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMBTANA 
Akių Specialistas 

1201 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 16, 18 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinycloa 

Temyk mano parašą ' 
Valandos nuo 18 ryto iki 9 / akare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Parap. mokyklos vaikučių 
vi 

Gruodžio 26 d. mokyklos vaic 
kučiai išpildė sekančia pro
gramų^ 1. " Giesmės" — mer
gaičių chbras; 2. "Močiutės 
Akiniai'', komedija — vaikai 
ir mergaitės; 3. "Kumelaitė", 
daina — maži berniukai; 4. 
M Gimnastika" — mergaitės. 
5. * * Motinėlė' \ daina — mažo
sios mergaitės; 6. "Dvi Sesy
tės", dialogas — N. Žukaus
kaitė i r A. Paulikaitė; 7. 
uApples l'or a Penny", daina 
— B. Žukauskaitė; 8. "Jonas 
Švirkas*4, dialogas — J. Pun-
diniutė ir 8. Bielskaitė; 0. 
"Skubink prie Kryžiaus", ftal 
bėjo 8. (iodeliutė, o pantomi-
mą podraug išpildė būrys 
mergaičių baltais drabužiais 
pasirėdžiusių. " 

Programa buvo įvairi ir gra
žiai išpildyta. Reikia .pasaky
ti kad vaikučiai ir mergaitėj 
kurie ėmė daryvuma progra
moj, turėjo ekstra padirbti. 
Bet už'tat garbė jiems kai 
netingi dirbt. 

Dainuojant dainas mergai
tėms ir vaikiukams pianu a-
koinpnnavo Marė Zarankaitė, 
kuri pereitų pavasari baigė 
parap. mokyklų ir dabar lan
ko High Selrool. Mergaitėms 
darant gimnastikų, pianu 
skalnbino Marė Raudoniutė 
šešto skvriaus mergaitė. 

Programos protąįpiuose pia
nu skambino B. Bendoriutė ir 
L. Arrišauskiutė. 
įmonių buvo prisirinkus pil

im i vėtai niūkė, ir matyt kad 
buvo patenkinti, nes gausiai 
plojo katučių mažiems artis
tams ir artistėms. 

Už suruošimą to programė-
lio priklauso didelis ačių ge-
lonii sesutėms — mokytojoms. 
Tai jų yra vaisiai pasišventi
mo ir darbavimosi. Gal netik 
kad jos išauklės tuos jnažiu-
tėliiis dideliais kūnu bet ir 
protu ir dvasia. 

Butų labai gražu kad visų 
lietuvių vaikai eitų j savo mo
kyklų, ir ta tėvai turėtų su
prasti garai, kad jeigu mes 

trokštame išlikti lietuviais ir 
katalikais, taį tik venas išga
nymo kelias mums tėra— leis
ti vaikus i savo mokyklas. 

Tėmijantis. 

* VIETINIŲ TALENTŲ 
VAKARAS. 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu• rs Gydytojas ir Chirurgas 

10200 S. Mlchiftag Arenae 
Telef.* FulUuaii Ui Ir 248 
KLKKTRA GYRYWAS 

I Š I M U TONSILUS 
tiBUliausiottis mik Jo priemonėmis: 
9,—he peilio, 
2,—be kraujo, 
U,—be Biarinuuo, 
4.—be .-kaulino, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.! 

Po operacijos, pacijentas cąli tųojj 
vlti j ditrby, gali tuoj valgyti; dai-
nininki.i balsas tampa malonesnis,? 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-] 

y ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-j 
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis ligomt*| 
prijimu: — 

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

Nedėliomis ir seredomls ofiaasj 
uždarytas. 

DR. ĄL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRUtAS, 
1411 So. 5<>tli Ave. Cicero, III.j 

TeL Boolevard 240© 

DR. A. J. KAĖAUUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbicago, Hl. 

iHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHHIIIIIIIHIIIIII^ 
Res. Tef. Cicero 22S2 

Ofiso TeL Olosro 42 . 

I DR. J. SHINGLMAN Į 
1828 So. 42 Oonrt z 

If. B. Cor. 48 Court ir 18 it*. | 
i:; ant viršaus valstynyčio*. 5 
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Cicero, m. — L. Vyčių H 
kp. surengė gražų pasilinks
minimo vakarą gruodžio 31 d. 
vak. taip vadinimų, "Lauktu
vių vakarą". 

Nors buvo skelbta ir ant ti-
kietų pažymėta, \$ad vakaras 
prasidės 7:30, bet prasidėjo tik 
apie 8:30. 
Vak. vedėju buvo J. Mockus. 

Pirmiausiai p. O. & Valkauskie
nė padainavo aria iš operos 
"Bigoletto". Jai pianu akom-
panavo^jos mokinė, kurios pa
vardės neteko sužinoti. Apie 
jos balsai galima tiek pasaky
ti kati ateity bus lygus įžymių 
dainininkių. Dių; padainavo ir 
"Barearolle". - \ 

Duetų išpildė pp. J. Gudas 
ir Pr. Švaikauskas. Jie\laina-
vo angliškai "My boat Is wai-
ing for you". Atliko ganėti

nai gražiai. ' 
P-nia K. Itaekieuė savo gra

žiu balsu pilnai patenkino pu
blikų. Ji dainavo: "Graži čia 
giružė" ir iš operos ^Roberto 
ii Piavolo". 

J. Gudas — solo, pusėtinai 
pralavintu balsu atiko, angiš-
kai *' Dear pal of mine". 
Pr. Švaikauskas užtraukė te

noro balsu "Ruskuju" ir pu
blikai patiko. Parodė kad gra-
žų Įtaisų, turi ir moka jį val
dyti, nors tai buvo jo pirmas 
pasirodymas scenoj su daina. 
Šiems visieuks pianu akompa
navo p. O. ftvaikauskienė. 

Anicetas* Šlapelis — gerai 
išlavintu balsu sudainavo: 
44Ilgu Ilgu man ant svietov , 
dar vienų angliukai ir kitų 
lietuviškai. Tai jo pirmas šioj 
svetainėj ptfblikai pa'sirody-
Qio> ir publika jį iškart pamy
lėjo. Jo balsas, tai bent bal
sas, kad net ir svetainė dreba. 
A. Šlapelis tik savo balsu la
vinimu ir užsiima. Jam pianu 
akompanavo viet. varg. B. 
Lauraitis. 

Paskiausiai dainavo p. Lau-
raitienė, įžymi dainininkė. *!i 
dainavo lietuviškai ir angliš
kai. Pianu akompanavo p. B. 
Uiuraitis. y 

Vietomis Juoz. Mockus prie 
piano savo smuiką pritarė dai
nininkai us. 

Visus dainininkus/ publika 
apipylė aplodismentais. Tas 
buvo aiškiu pailrųsmiiiiu .ir 
ateity nesigailėti publikai'pa
rodyti savo talentų. \ 

Paskui buvo šokiai iki su
laukė Naujų Metų. 

Publikos buvo daug. Nema
žai svečių iš kitų kolonijų 
rtvyko. Nemainerys. 

dojimas, tai orkestrai p i ta -
riant, darė begalo, didelį įs
pūdį j maldininkus.. Choras 
yra 'puikiai išlavintas, prie to 
<lar clioro narės p-lės M. Stau-
ckaitė ir M. Salyaįčiutės turi 
skambius, gerai praiavįntus 
balselius. Jos daug prisideda 
prie pagražinimo giedojimo. 

Gruodžio 29 d. į šių kolom-
jų atsilankė Juoz. Kudirka su 
krutamaisiais paveikslais. Ro
dė juos Mart. Jekinav^čiaus 
svet. vienoj gražiausių vieti
nių salių, kurių sav. nesigėdija 
papuošt tinkamomis iškabomis 
ir Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis. 

Žilvitis. 

vienam parapijos nariui išcį- ketiį sumokėti paskirtas tas 
tų po 3 d oi., bet nutarta nes
pausti , žmonių, tik prašyti 
kiek kas išgali prie tos pro- ištraukęs, sako kad netiesa, 
gos. Tas nutarimas jau pa- Ar nežinodamas, nuo bo*belkų 
1 ar y tas tapo vienbalsiai. 

pats laikas > Vyskupo rastas 
tų patvirtina.O jisai iš kažjkur 

paėmės, sako. Ar žinodamas 

C H I C A G O J E 
PARAPIJOS MITINGAS. 

Bridgeportas. 

Paskutinį metų sekmadienį 
pas mus buvo parapijos susi
rinkimas. Reikėjo aptarti ke
letas svarbių reikalų. 

Seminarijai mokestis. 
Pirmasis dalykas, tai užde-

tas diecezijos statomajai se
minarijai mokestis. Mūsų pa
rapijai paskirta sumokėti $7,-
IUO.00. Ir sulyg Vyskupo nu
rodymo reikia tų sumų sumo
kėti iki Velykų. Taip prane-

gerb. kunigas klebonas šė • n ' 
' i K rusas. 

vSuma beabėjo didelė. Ir 
žmonės nekurie, nusigandę, ė-
mė murmėti. Kiti pareikalavo, 
kad trustisai .praneštų, kų jie 
apie tų reikalų žino. Atsistojo 
tad Irustisas p. Budinąs ir 
sako: mūsų parapijai paskirta 
didžiausia suma, kitoms purat 

pijonis daug mažesnės; kitoms 
parapijoms laikus nepaskirtas, 
tik mūsiškei; kodėl toks skir
tumas tarp kitų parapijų ir to, 
ką. kiui. Krušas pranešė, Ko
mitetai nežinų. Iš kur .apie ki
tas parapijas p. 1 Judinas su
žinojęs, jis jhepasakė. 

Žmonių tarpe, žinoma, kilo 
neramybė. Kun. Krušas pu-, 
aiškino, tuomet, kad suma už
dėta miuns dklesnė, dclto, kad 
mūsų parapija dalesnę. O lai
kas skirtas visoms parapijom 
tas pats, iki Velykų. Paties 
Vyskupo tai žodžiu pasakyta 
ir raštu patvirtinta. Raštų čia 
pat kun. Krušas perskaitė. 

'Paaiškėjus dalykui nutarta Kodėl? 

Antrasis dalykas tai parapi? 
jjnio mokesnio sumažinimas. 
Komitetai sumanė, kad vieto
je ,$10.00 mokestis butų $8.00 
metams. Kun. Krušas.praneša, 
kad įvexlus $10.00 per keletu 
metų pasisekė išmokėti $35,-
000.00 skolų, seserų namas pa
statytas už $20,000 neskaitant 
įvairių gerinimų parapijos na
muose ir bažnyčioje; ar suma
žinus mokestį nepasidarytų 
blogiau f Kun. Krušas pasakė, 
kad jis nėra priešingas suma
žinimui, tik prašė apstsvąrs-
tyti. O jeigu po metų pamėgi
nus, pasirodytų .negerai, ga
lima gryžti atgal. Tik tuoinet 
reikės atsiminti, kad patys 
taip norėjome. • 

Čia jau pakilo kalbų ir kal
bėtojų l>egJilo* Vieni už*, kiti 
rjrieš, kiti patys nežinia už k.% 
Susirinkime buvo arti 600. 
Pagaliaus ėmė kalbėti po ke
lius už karta. Paskui Jcuone vj-
si kartu, JCun> Krušas, kuo
met jau išsikalbėjo visi ir šiek 
tiek nusiramino, kaipo pirmi
ninkas, stato klausimų balsa
vimui, kas norėtų po senovei 
$10.00. 

Trustisas tvarkos nesilaiko. 

[frustisas Budinąs, pašokės, 
nesiklausęs pirmininko, šau
kia, kajįnetajp, reikia pajsuo-
ti pilimi kas už $£.\)0. ̂ ė r kįla 
triukšmas, "bet pirmininkui 
tuotarpu pasisekė Bu4i»ų pa
sodinti. Diduma pasirodė už 
|8.00. Pasibaigus balsavimui 
p. Budinąs vėtei pašokės ir 
pirmininko nesiklausęs šaukia; 
"Gerblanucji, aš dar turiu 
baisa". Pirmininkas kun. Kru
šas vėl daro jam pastabų, kad 
tvarkos laikytųsi, kad ne jis 
pinnininkauja, kad balso rei
kia pasiprašyti. Vėl kįla triuk
šmas. 

"tuomet kuu. Krušas, prane
šęs, kad parapijinių reikalų 
nebėra, susirinkimų uždaro. Ir 
žmonės imą .skirstytis pamažu, 
vieni pykdanii ant Budiao,kad 
tvarkos nesilaiko,^ kiti, kad 
klebonas trąstisui \balso neda
vė. Taip buvo mūsų parapi
jos susirinkime, 

Sunkiausi dalykų parapijos 
žmonės nutarė kuone vienbal
siai. Ir ko tik nesuklupo ant 
tokio nuvžo dalyko, kaip suma
žinimas mokesčio ant $2.00. 

-> .. . \ v. meiuoia. Vistiek rezultatas tas 
Parapijos1 mokesni sumažino. *T ^lL 

pats: žmones kiršina. . 
Statyti balsavimui klausi

mus visuomet yra dalykas pir-j 

uiininko. Pantetus sekretoria-
viinų, bėgti, atstumti su alkū
ne pipmninkų ir; per gvaltų 
kištį savų tvrarlvų, be jokio rei
kalo, nepadoru. Pasibaigus 
dienotvarkei, pirmininko ne-
pasiklausus, šaukti, kad "aš 
turiu balsų" — taip pat tru*-
tisui nepritinka. Trustisas ne
mažas vaikus. Jis turėtų tvar
kų rūpintis palaikyti. O p. Bu. 
dinas jų padėjo ardyti. 

Jeigu netyčiomis taip pada
rė, teguL nebedaro., O jeigu ty
čiomis norėjo parapijoje vie
nybę ardyti, tai kitų metų mu
ms jo nebereikės. Yra 'žmonių 
Bridgeporte. f 

Žmogelis. 
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PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiek y mų 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

(CENTRAL MANUFACTUAIII6 
DISTR10T BAIK 

XU2 W. 35-th St. (Mcaęp. 
Turtas virs $7,000,000.00 

• I 
PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkiUe 
pas 

S. L FABIONAS CO, 

_ (hicago.l/J. 

Remkite tuos kurie garsina
mi \"Draua:e,, « 
, • ") .J i I -^ 

l % MKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas DicbuiostyJ: 
29 South La Salle Street 

, a»# W. 25tb S t C2ucafw, 
Tel. Blvd. 0811 ir 8774. 

TAS BC8 LABAI 4UM AKT 
NAl DOS. 

Pasokmingiausia siunčiam pinigus 
ir par-oKiodanpi laivokartės 
. ivsini Registruoti Notarai Lietuvos 
AUtovybėjc 

Raoibaris 520 
Telefonas: Centrai <*89Q 

IVakarais 3223 S. Halsted St. 
Ttįofonas: Yards 4881 

TeL Lafayette 4228 

PLOHBINC 
Kaipo lietuvys, lietuvlains visa
dos patarnauju kogerisusia. 

M. YUfiKA 
S238 W. 8#-th Street 

- * , < * " i * ^ B » - . 

BTelefonas Yards 1128 
i flTAlTT.liV p 

MAŽEIKA 
GRABOKirs m ! 

BaLsamuoto^aa 
Tūrių automo. 

biliua , visoklemsl 
reikaJams. 
prieinama. 
3319 Aubum 

Ave. Cbicago. 
^5fc« . • i * a * ^ - : 

reikalingų semi nari jai sum<i 
mokėti. IVies balsavo 0. Ir 

Man patinka p. Budinąs; bet 
turiu pasakyti,* kad jis pasiel-

vienbalsiai nutarta mokėti iš- gė ta dienų, visai negerai. Vi-
siiuiant sėilynes. Nors kiek- sur parapijose seminarijai mo-

" " ' ' ' • • • • " ' ."."f-'""M '. " " " " ę l f l ' 3 p i 
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KALĖDŲ IŠKILMĖS BAŽ 
NYCIOJ. — KRUT. 

PAVEIKSLAI. 

Sheboygan, Wis. — Kalėdų 
lytų, per piemenėlių mišias, 5 
vai. bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Truko sėdynių. Cho
ras, varg. Juoz. Kailukaičio 
lavinamas, gražiai pagiedojo. 
Pritarė Art Kura<er's orkestrą, 
kurį buyo choro pakviesta 
šioms iškilmėms papuošti. (Jie-

g * * + • *»8XI 2 8*8) W14%#f^!l%2^8>f^^8^8^"€ :^^ 

Nepaprastumas!/ 
Gražumas! 

Malonumas! § 
1 LIETUVOS ALBUMAS! 

ąiiUtiHtHiniimiiiiiiiniuiiittiiiitlu mmt 
S. D. LACHAVVICZ 
ULTLVis C;RABORIUS -

2214 W. 2S-rd PI. Chlcago, 111S 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 

giausia. Reikale meldžiu atsišau-g 
8|kti, o mano darbą ttusite užga-C 
Snėdiati. Tel. Canal 1271—2188S 
Hii numinu nimni lilllitiiiif 

S S -
J. WYANDS 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIČIA 

AutoBAobilcal visiems «e8kalams 
2055 W. 22-nd Str. 2142 W. 81 PI. 
Tel. Canal 6582 Tel. Canal 0122 

|K8^€^^'®^^/^^^^a/®%^8^2* ,a<ty2/8/^ 
Telefonas Boulevard 4122 

A. Nasatskisl 
Graborius 

Patarnauju lal-i 
dotuvėas ves^ 
tuvėae krik*-, 
tynoae Ir kltue-' | 
M ' reikaluose; , 
Kainos prisina-; 
mos 

3307 Auburn Ave. Cnicafo 
1241̂ 8>2>24&.2>ey2>2>aa8>f>2>a2>8>8>8V8>e4a>4 

Vnleii t iue Oressmakiugr O f l H ^ B 
2407 W. Mauison Street 
Telefonas Seeley 1»4S 

Moko Siuvimo, Patternu k4r* 
įpimo, Designing bizniui ir na-| 
imam s. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais ąt-j 

[mokėjimais. Klesos dienomis lrl 
(vakarais. Reikalaukit knygelės.] 
(Biznio ir Naminiai kursai SkryUė-į 
ilių Taisyme. Norint informacijoj 
įrašykite ar telefonnokite. 

SARA PATEK, nirhw 
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UŽ 3 CENTUS-*5001 
D a r tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gal gauti. . 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 

dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti == 
Kų tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų ^ 
klausimų išaiškinimų įvertina 500.00 dol. 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins/ tas duos žmogui 
geno ui 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau
simus pradeda aiškinti. 

'LAIVAS duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

išeina " LAIVAS ' kas savaitė. Kiekvienas nume
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai Ir u* 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. 
vertės. 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. _ 
ALBUME surinkta 155 biografijos , . 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 

» * 

* * Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 
savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

Adresuokite: * 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. I l l inois . 

Jtllllll lllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlHlllliailllllUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHI 

Nuo No 43 "Laive" eina DISPUTOS 
S U BIBLISTAIS 

Imk plunksna ir parašęs čekį ui $1.50 užsisakyk 
"LAIVĄ" tuojau. 

"LAIVO" adresas: 
i | 2334 So. Oakley Ave. 
1 -v CHICAGO, ILL. 
aiiiiiiiiiiiiivjiiiJiiuiiiffiuiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiisiiiiiiiiii^iiiitiiiiiiaii 
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D R S U G A S Ketvirtad. Sausio 4 

CHICAGOJEl 
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PIENAS BUS BRANGESNIS. Juoz. Berkelį ir Jomj Kaituli. 
Atstovais i Labd. Saj. sei-

Pradėjus ateinančią savai-'[ mą, kurs įvyksta sausio 14 d. 
^i^Chieagoje vienu centu dau- j Aušros Vartų par. svet. išrin-

giau pabrangs pienas. Šiandie į ko: VI. Kavaliauską, Roz. Nau 
kvortai mokama 12 centų. Pa- į scVliene, L. Butkevičių, VI. 
skui bus 13 centų. j Vaitkų ir Oną Vaitkienę. Dar 

Apie tai jau paskelbė pie-j draugija is iždo paaukojo $10, 
no išvežiojimo bendrovės. Sa-i kuriuos įteiks Labd. Saj. per 
ko, jos turinčios daugiau užj seimą. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. > 

pieną mokėti inrinciiams 

PLĖŠIKAI APKRAUSTĖ 
NAMUS. 

Tuojaus po 10:1)1) vakare 
keturi plėšikai i nėjo Mrs. Ne-
len R Scott apartiueiihui. Viii. Dovidaitis 

Yn'/.lylm 192o m. pasiliko be
veik visa ta pati: Myk. An
ei rusk;'virius - pirm., Leon. 
Butkevičius — pag.. Ant. Ja
nušauskas — nut. rast., Zig. 
liogeiitavičius turto rast., Kar. 
Bogvntavlčius kontr. rast., 

ižd., Ona 

Kun. Vaitukaitis' serga. 
Teko nugirsti kad mūsų 

gerb. kleb. asistentas, kun. Pr. 
Vaitukaitis susirgo. Nebuvo 
gerb. kun. Vaitukaičio matyti 
jau beveik visa savaitė. Gaila 
kad kun. Vaitukaitis serga, 
bet mes linkime gTeito pasvei
kimo ir sustiprėjimo sveikato
je. Alfa. 

5 d. 7:30 vai. vak. Aušros Var- A N* PARDAVIMO namas 2 Pa- , 
gyvenimai ir krautuvė, parduosiu tų parapijos svetainėje 2323 

\V. 23rd PI. Bus renkami 
trvs -direktoriai trims metams 
ir aptariami kiti draugijos rei
kalai. Valdyba ir Direktoriai. 

VISUOTINAS L. VYČIŲ 
CHIC. KP. NARIŲ SUVA

ŽIAVIMAS. 

RODYS KUPROTĄ OŽELĮ*. 

3421. Elaine phu-e. Mrs. Scott Uilautienė ir Vikt. Daųolnjio-
buvo viena namie, kuomet vio-!'"' — iždo glok, Juoz. Berke-
nas plėšikų pabarškino Į du-'^> "* l-r. Lukavičius — tvrfr-
ris. Jai atidarius duris, ke
turi plėšikai su revolveriais 
in£jo vidun, atrėniv revolve
rius ir lie]x"' tylėti. 

kos dabotojai, I'r. Alekna — 
leisėjas, l>ern. Kizelevičius — 
teismo rast. 

(I ai ima tikėtis, kad ši drau-
Kadanid moteriškė su t iko \ zw dau- pasidarbuos ateinan-

tvlėti, tad jai nieko nedaryta,; «"•»«»* metai>. Dr-jos rep. 
tik prirista prie sunkios kre-
s 6 s LDS PRAKALBOS. 

Piktadariai apkraustė visus Roseland. Xaujuose M<>-
kambarius ir išėjo nešini vi-j tuose, Visų Šventu par. svet. 
šokiu daiktu vertės apie 5,000 j s vai. vakare įvyko LDS. pra-
dolerių. * | f; J. kalbos; Kalbino gerb. kun. F. 

Po to veikiai paųėjo jos su-] Kemėšis, apie darbininkų rei
kalus ir plačiai dėstė apie ko-
o|>enu'iją. (Jerb. kalbėtojas 
ragino lietuvius spiestis i ko
operacijas kurios yra tikrai 
hudavojamos ant krikš^ioniš-

mis ir paliuosavo motiną. 

PAMETĖ KŪDIKĮ IR 
PASPRŪDO. 

Dailiai apsitaisius moteris- | u l pamatų . Paskui kalbėjo 
kė iiiėjo su kūdikiu apartmen- Umi. Xorbutas. Po prakalbų 
tinių namų, Ui'X> Jackson hou- I U \o rodomi krutamieji pa-
levard, prieangiu, kūdikį pa- veikslai apie koope ra torių ju-
guldė ant aslos ir pati pabė ,!ėjimą. 
go. I prakallufc žmonių prisi.rin-

Tai matė tuose namuose ko gana daug. Mat gerb. kle-
gyvenęs (Jeorgo Barkor. Bet j (urnas kun. P. Lapelis darbi-
.kol jis nulipo žemyn, moteris- ninkams labai prijaučiu. J is 
kė jau buvo išnykusi. I paskelbė prakalbas iš sakyklos 

Kudikis-mergaitė apie II) ir ragino visus atsilankyti, 
dienų senumo paimta prie lieto. gerb. klebonas suteikė 
#landon. darbininku prakalboms svetai

ne veltui. 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Sv. Jono Evangelisto Dr-ja 
rengia gražų vakarę, sausio 7 
d. Dievo Apveizdos par. svet., 
kuriame bus vaidinama du la
bai juokingu veikalu: "Kupro 
tas Oželis" ir "Vargšas Ta
das". 

•1 

Taipat draugija tame vaka
re pagerbs tuos savo narius 
kurie nėra ėmę pašelpos iš jos 
nuo pat jos suorganizavimo. 
Duos jiems po $10.00 vertės 
dovana. 

•Kadangi ši draugija yra 
pasižymėjusi savo kilniais dar 
bais <ir aukomis tautos, Baž
nyčios ir labdarybės reika
lams, tai ir tikisi, kad visuo
menė parems ja skaitlingai at
silankydama į jos vakarą. 

Dr-jos kam. 

Visi Chicagos Apskričio L. 
Vyčių kuopų nariai-ės, visi L. 
Vyčių Chic. Apskričio choro 
nariai-ės, jo rėmėjai,.prieteliai 
ir prijaučiantieji chorui, kvie
čiami į visuotiną, susirinkimą 
kurs įvyks penktadieny, sau
sio 5 d. 7:30 vai. vak. Mark 
White Sąuare Parko salėje. 

Reikalas- yra begalo svarbus. 
Dėlto nė vienas nepalikit ne
atvykęs į susirinkimą. 
L. Vyčių Chic. Aps. choro kom. 

J. P. WAITCHES 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dtcu.: R. 611-1*7 W. Dearftora 
6tr«et Tek Dearbom 60f6 
Vakarais: 10788 S. Wabaah Ave. 
Roseland Tol Pa H man 6177 

$ $ • » * » » • • » » « » » » » » » » » « » » » » » »-•} 

pigiai, savininkas ant vietos. 
Atsišaukite: • 

J. VAI,SKIS 
' 4345 So. Fairficld Ave. 

Chicago, III. 

AMT RANDOS šiltas kaįnbarys ge
ram vaikinui, be valgio geistina ka-1 
butų katalikas. . 

Atsišaukite; 
3402 Auburn Ave. 

Ant 3-čių lubų. 

IfiRlOniJ ANT RANDOS. 
4 kambarių randa, viena iš kam

bariu, savininkas nori pasilikti sau. g 
Namas garu apšildomas, elektra, ga- £ 
zas, maudynė, gazinis pečius, kam- j m 

5000 Mnrshfiekl Avcnue 

rel, Randolph 475* 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyje 

ASSOCIATION BLDO. 
10 South I A SaUe Street 

Kuom ĮSOS 
blandos » ryto iki 5 po pletijj 

Namų Tel. Hyde rark 83»6 
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I "DRAUGO" KNYGYNE | 
bariai beismente, randa $25.00 j mė- , 
nosi. Kreipkitės. 

(Apačioj) 

Galima gauti šios 

MADAKNYOES 
i i | Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . . . . . 

. . . . . . 

$3.50 = 
2.50 I 
2.00 | 

PADĖKOS ŽODIS. 

4( SAUSIEJI ' NELAIMĖJO. Po prakalbų Įsirašė į kuopą 
IT) nauju nariu. Tai reiškia, 

Illinois valstyU's lciiislatu- fiosclande prakalbos gana go-
ros pirmininku išrinktas ats- TJU pa>isek<\ Darbininkas. 
tovas Shanahan, ]>rioš kuri i 
smarkiai kovojo "sausieji ."j JAUNŲ MOKSLEIVIŲ BU-
Tečians jiems kova šiuo kar-' SIANTIS VAKARAS. 
tu nepavvko. _ 

' ! Vvest Side. — .Jaunimas, vai-
į kinti ir mergaitės,, baigusieji 

Vr.šros Vartų par. mokyklą, 
vj lankjintieji dabar aukštesnes 

NAUJAS DISTRIKTO 
PROKURORAS. 

TOWN OP LAKE. — Širdin-
^ai tariu ačiu Sv. Kryžiaus x>a-
lapijos chorui globoje Šv. Ce
cilijos, kurio narės parengė 
"siirpriza" man ir už tokią 
didelę ir gausią choristų auką. 

Visaį nesitikėjau susilaukti 
"in eorpore" apie keturis de-
sėtkus mergaičių manęs aplan
kyti. Tas mane tikrai nustebi
no ir niekados nemaniau kad 
choristės tokią užjautimą pa
rodytų. Bet dabar matytis jog 
choro mergaitės tikros lietu
vaitės, gailestingos, nepamirš
ta kitų, palinksmina nuliūdu
sią, nuramina ir paguodžia. 
Maniau, kad Kalėdos man bus 
liūdnos, skaudžiausia širdimi 
reikės praleisti, bet kaip tik 
atpene DievoApveizda parėdė, 
įvyko visai kitaip kaip mano 
buvo mąstyta. 

Tiesa, mano silpnos jėgos nė 
kaip negalės atmokėti, nes už 
gerą širdj negalima atsimokėk 
t i. Tik aš nepalyginamai auk
štai apkainuojur chorkscių dar
bą ir laį Angšėiausias užmoka 
šimteriopai ir laimina kiekvie
ną jų žingsnį. 

Dar kartą nuoširdų aciu sa
kau visiems ir visoms kurie-
ios prisidėjo prie taip gražaus 
darbo. Kazimiera šlapaitė. 

PRANEŠIMAI, 
Chieagoje nj-mė virtą nau-. mokyklas, susibūrė į Giedrinin 

jas federalis o;>inki<> proku-jkų kuopą, \ors- ta kuopa dar 
roras — 1-1. A. ()!son. Pirm j nesenai suorganizuota, b?t 
jo prokuroru ėia buvo ('lyne. 

ŠV. KAZIMIERO DR-JA 
DARBUOJASI. 

North Side. Gruodžio 21 
<1. Šv. Mykolo par. svet. L. \l. 
K. Šv. Kazimiero Brolių ir Se 
serų Dr-ja laikė priešmetinj 

jau j uis i rodė gana stipri ir ga
linti .daug nuveikti. Užtad ir 
užsibrėžė pradžiai surengti 
vakarą. 

Tas vakaras įvyks šeštadie
nio vakare, sausio f! d. Aušros 
\ artų par. svet. Vaidins nepa
prastai gražią dramą: " A r esi 

susirinkimą. Buvo išduoti ^ i " . ma™> Jėzau"! kuri at-
vairųs raportai. vaizdiną dabartinių laikų žmo 

Atstovais į vak. vals. Kat. i R 0 S > » k i m 5 t ^ miestuose, 
Seimą, kurs įvyks sausio 7 d.! _ v a r g u s n e k a l t l * v a i k ų i r d l d ° -
Šv. Jurgio par. svet. išrinko: 

D. L. K. Gedimino Skolini
mo ir Budavojimo Draugijos, 
234£ 8. Leavitt s t metinis ak-
cionierių sus-mas įvyks sausio 

T E R P E N T I N A S 
PANAIKINA ŠALTI 

Panaikink tą šalti tuojaus! 
Nelauk ilgai—neduok jam pro-
gos insisest tam kosuliui kuris 
kankina tave. Terpentinas grei 
tai ta šalti panaikins. 

Naujas Turpo išradimas yra 
sutaisytas su visais Turpentine 
gydančiais vaistais., kurie tuo
jaus palengvins pasitrinus 
skaudama vieta. 
Turpo greitai snstalnlo skau

dėjimo gerklėj, mmaiizmu 
bronchitis ir neuralgijos'. Pa
lengvina kojų skaudėjimą, pleu 
risy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su krupių — 
Veik tuojaus! Nusipirk Turpo 
šiandien nuo savo aptekoriaus. 
Nebūk be TurpontinoOintment 
savo namuose. 

Turpo turi savyje Menti i oi 
ir Camplior,-kaina 30e. ir 60e. 
.dėžutė. The Glecsner Company 

Pindlay, Ohio. (Apgr.) 
"NE VISADOS TOKIA PROGA 

TASITAIKOl 
Pardavimui bevelk naujau murini* 

n;iui;is 2-jų pagy venini u 5;—6 kam
barini, elektrp, ntntuUnčR. aukštas cc-
mentuotas skiepas, skalbynėa, Rara-
pre del l'jų maAiniu, pečiu apšildomas, 
randos $102.00 ant im'-nesli, prekė 
iktai $9.500.00 priimsiu lota. arba 
automobiliu kaipo dali jmokėjimo. 

P. J. SZBMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

R E I K A L I N G A m e r g i n a ap ie 30 m o - — Ramybė Jums (kailio apdar.) 
^ n r ž i a u V - a ^ b ė K Prie l c u kr?3 ,S Ramybė Jums (audeklo apd.) . . . . 
$10.00 savaitėj, kambarys ir valgis, = ^J v * • 
turi mokėti Angliškai kalbėti— g i o s maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne = 

Atsišaukite tarpe 6 ir 7. 3 stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Jvairių jvainau- g 
3 Pi u. maldij. lioulcvard 248» 

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 motus Pe
terburge, Prancūzu .mokykloj 
ir Arnerike 10 metų. Darba su 
prantu £orni ir atlielai atsa
kančiai. , 

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

= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 g 
1 Aniolas Sargas - juodais apd 1-S0 I 

Dangaus Žvaigždutė — juod. minJcš. apd 1.75 | 
I Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveiJvslėliu | 

ant apd. . . . . . . . ! . . . . . . 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

s Aniolėlis • • . . . . . . . . . 
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių, g 

S Spauda aiški. 

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00 | 
s Pulkim ant kelių 2.50 .5^ 
s Pulkim ant kelių 
5 Pulkim ant keliu . . . 
• * 
1 Pulkim ant kelių 

Telefonas Boulevard 2469 j \ | Kantička 
11 Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 

. . . . . . 

1.85 I 
1.50 1 
;85 = 

I 

• • • • • • • • 

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS. 

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos gerinusių koncertinų 
Grojikų į r ^rokytojų. 

^res taip-eri turime goriausį pa-
sirinkinuj ir kitų muzikalių instru
mentų. 

Klausk mušu katnliogo, o gnusi 
jį * dykai. 
GEORGI and VITAK MUSIC CO. 
4639 S. Ashland Ave-, Chicago. IU. 

i 
• • • • 

Myk. Andnivškevirių, Yin. Ma-
čekonį, A'ikt. Daugirdiene, 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2384 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23 rd Place) 

liūs darbus nuveikiamus kata
likų misijonieru. Dar prie to 
\aidins vieno veiksmo farsą 
"Guminiai batai"", vaizduo
jantis kai-kurių mergaičių gy
venimą. 

Giedrininkų 13, vietinė, kuo 
pa tikisi, kad visuomenė pa
rems jų pirmus bandymus, į 
kuriuos jie tiek gražios šir
dies jdeda. Ir išties, paremki
me savo jaunus moksleivius-
es, iš kurių tikimės sulaukti 
gabius savo tautai vadus. £ 

GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

* 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVE. Pinigus siunčiame 
DOLERIAIS i- .LITAIS. ' 

Niekas kitas negalir greičiau ir pigiau pinigus pa
siųsti Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE. 

LAIVAKORTES i Lietuva ir iš Lietuvos ant visų 
linijų parduodame 

PASPORTLTS, kontraktus, doviernastis ir visokius 
legalius popierius padarom pigiai ir greitai. Inšiuri-
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. . .-

Visokius patarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, arba pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St, Chicago, III , 

ADOI^H E. 

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

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1 MM 

Chamber of Comm«rce Bldff. 
13S W. Waahington Strect 

Telef. Franklin H76—4945 
VAKARAIS 

.1236 So. Halsted Street. 
(Eagle Muslc Co.) 

Telef. Iloulevurtl 67S7 

• • • • 

. . . • 

• • • • • • • • 

1.50 
1.50 

.75 

.60 
. .60 

.40 

PRANEŠIMAS, 
onsaa Dr. O. M. Cilaaer p«. 

relna t r a n k u Dr. Cha*. Segal. 
žento Ir partnerio. Visi senlej* 
pažįstami Ir draugai aplaikjs 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaeer. 

Si 49 So, Morgan Streec 
Ofiso Valandos; Nuo l t ryto 

iki t po pietų, nuo B iki 7 Tak. 
Ned, nuo l t iki 7 po pietų. 

Telefonas Tards 687 

Maldų Knygelė skuros apdarais po . 
Maldų Knygelė audeklo apdarais po 

= Melskimės, '(mergaitėms) po 
= Melskimės, (vaikinams) po 

Pamaldų Vadovėlis 
S Uy^isakydami adresuokite: 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S 
I 2334 South Oakley Ave. Chicago, ŪL 1 
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiMU!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiE 

I IŠSIRAŠIKYTE1923 metams | 
I "TRIMITĄ" I 

f 

Tel. CauM 3ft7. Vak. Ganai 3118 
1 DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1811 gonrh Baldted 8cr«wt 
Valandos: 1« iki IS ryte: 1 lkl 4 

po piety: S Iki t rakar* 

08. CHARLES SEGAL 
^įjPcrkėlč savo oflsę po numeriu] 

4T21I SO. ASHLAND AVEICUE 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Motcri| Ir Vyrų hlgų 

|Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5] 
|po pietų: nuo 7—8:30 vakare.) 
»Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

« 

y 

plačios savaitės įvykių apžvalgos "Trimite" skaity
tojas, kiti^ laikraščių neskaitydamas, gali pakanka- g 
mai apsipažintį su Lietuvos gy\Tenįmo ir pasaulinės * 
jX)litikos svarbesniais įvykiais. ••**Trimitas" drąsiai 
kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudoto

ji - . jos ir nepriklausomybės priešus. 
"TRIMITE" dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 

Įvykių ir įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymu, Pf 
straipsnių, eilių, retų atsitikimų ir mokslinių išra- U 
dimų paminėjimų, plačiai rašoma apie sportą ir t. t. 

"TRIMITAS" rašomas lengva ir mažamoksliams leng-
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei "Trimi- j | 
tas" stengias būti tikru draugu ir patarėjų jos or 
ganizaeiniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam ir 
kultūriniam darbe, 

"TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Lietuvoje — metams 7 lit. 50 eėntų; pus
mečiui 4 litai; trims mėnesiams 2 lit. 25 eent., ats
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 dol. 
50 cent., 'pusmečiui 80 eent. Atskiras numeris 5 cent. 

Amerikos, Lietuviai. Užsakykit "Trimitą" sau Ame
rikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje -Jrimity galima užsakyti: 1) per L. Šaulių 
Atstove Adr. A. Žemaitis 3251 So. Halsted St. Chicago, 
111. 2) per Pr. Norvydą, 38 Park Ro\v (Room 816) New 
York City. 3) L. Šaulių Rėmėjų Biurių Valdybose ten U 
kur jos yra susidarę. į 
"TRIMITO" Redakcijos ir Administracijos adresas 

Kaunas, Laisvės* Alėja N. 26. | 
£i?3 
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Telephone Yards 6062. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 

t 

i 

l 
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PEiVRIi Q1IEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musn krautuvė—viena Iš didžiausiu Ohicagojc 
Parduodame ui žemiamią kainą, kur kitur taip negauk 

Mašinėlių laiftami drukuoti ir ofiio darhama jr% naujau-
liaf madof. Uflaikom vitokia* laikrodžiai, žiedu, lliubl-
niui ir deimantiniai; gramafonui lietuviškaii rekordaii ir 
koncertinių geriauiin, armonikų raiiškn ir prunikų iidir-
byefių. Balalaikų, gitarų ir amuiku, kokių tik reikia. Dir
bame viiokiui žeiiklui draugyitėmi, taisome laikrodžiui ir 
•miikalifikui initrumentui ataakanelai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

• 
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