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MEKSIKOS VALDŽIA 
BOLŠEVISTINĖ. 

BAŽNYČIOS N E G A L I TU 
R Ė T I J O K I Ų SAVASČIŲ. 

C a m n z o s konstitucija 
aiškiai bedieviška. 

AVASHINGTON, saus. 9.-

Ketvirtadieni Francuzai Ims Garbingas Liet. Katal. Seimo SvečiasjCąĮJĮlgaS KatSftltlĮ Laimėjimą 
• • • • • • • • • • • • I d 

PIRMIAUSIA UŽIMS ESSĮJ MIESTĄ, PRAMONĖS 

• 

PARYŽIUS, saus. 9.— Iš jFrancr ja turį užtektinai ka-
Nomaža dalis Suv. Valstybių ... 

tikru v 
gyventojų ragina musij vy
riausybę pripažinti Meksikos 

i 

valdžią, kurios galva šiandie 
yra Obrogon. 

Žemesniuose kongreso ru-
ninoso praei to gruodžio ]»a-
baigoje Texaso va Ištyląs at
stovas Iludspetli papasakojo 
ats tovams, kas veikiasi Mek
sikoje, kokia ten valdžia ir a r 
galima su jąja atnaujinti di
plomatinius sai įtikins. 

Bedieviška konstitucija. 

ersmiu pat i r ta , kad a- riuomenės. J u k tai militariš-
toinantį ketvirtadienį neskait
linga franeuzų kariuomenė, 
draugaujama inžinierių ir 
muitiniu valdininku, užims 
Vokietijos miestą Essen (Es -
sus) . 

Frnncnzams tarno okupuo
tas žygy draugaus italu ir bel
gų inžinieriai, taipat toelmika-
liai ekspertai . 

Šiuo kar tu sakoma, Fran-
ei ja tik tą vieną miestą užim
siant i, idant tnoini nurodyti 

. . • . . , .« , n • vokiečiams, jog tame žygyje 
I š Muds|>etho kalbos pasi-l . , 
, . i \ r u i • i i ' " o r » juokų, 

rodė. kad .Meksikoje padėtis / * 
Ir jei vokiečiai nereiks nu-

Moga, kad valdžia ten dau-

kiansia šalis visame pasauly
je . Trumpu laiku j i gali Vo
kietijon pasiųsti kelis šimtus 

i 

tūkstančiu kariuomenės. . . 
Sausio 15 d., anot Franci-: 

jos, iVokietija tur i išmokėti 
puse biliono auksinių markių 
kontribucijos. To neatlikus, 
franeuzams bus prdgos pasi
rodyti. 

Franeuzų laikraščiai skati
na savo vyriausybe kuovei-
kiaus pakelti bausminę ekspe
diciją Vokietijoje. Bet vyriau
sybės atstovai atsako, jog tas 

Katalikų Seimas Puikiausiai 
Pavyko 

Trumpas !<•< lii<n:i. laivo Irti [lietuviu katalikų praeit 
kas. I tris savaites, nepatogi u i bų apžvalgą, nurodo, kad ti 

.Švenčių lailvti Įiiivo šnuktas ' ta Į )»er organizacijas a p 
fa iBeimąs . Patys rengėjai fi\i\ [lietuvybė, kad augant or

inis atlikta atėjus tinkamam 
sižeminimo, tai po sausio 15! laikui. Nebereikia jokio skati-

J . E. Chicagos Vyskupas Sufraganas EDUARDAS HOBAN, 
kuris sirgdamas neatsisakė dalyvaut i iškilmingose Katal ikų 
Seimo pamaldose, kilniais i r autoritetingais žodžiais • bažny
čioje i r r a i t u pačiame Seime ragino lietuvius katal ikus laikytis 
Kris taus tiesos i r vienybės pr ie Katal ikų Federaci joj vėliavos. 

vų •tiktai. Buvo tįkėtasi kliu
dą m n ii' bcrgž-l/.iu gin^jp Pa
matyti buvo nei materialini 
nuostoli:?) i. J 

'Bet. dar sykį pasirodė, luid 
inusų visuomenė tikrai dide
lio susipratimo pasiekė ir di
deliems darbams yni siminrn-

uepripažįstama. Taigi, kas 
nori su tokia valdžia turėti 
beni kokius art imuosius šan

kinus holsevistinte, kaip kito-i 
. l v v . , . i d . seks didesniu plotų oku-įmmo. Sudarvti planai bus. 

kia, kad tenai krikščionybe . . . 
puote. įvykdomi. Bet visi tie planai 

Teėiaus pirm to Francija laikomi paslapty, 
darbuosis su Vokietija padą-j Galimas daiktas, kad pirm 
ryti bent koki sau atatinkamą ( visako Amerika prabils. A r 
sutarimą. .kar ta i s Franci ja negaus įspė-

Vokietijos plotų okupuotoij jimo. 

FRANCIJA BIJO SUV. 
VALSTYBIŲ. 

tikiusf { 
Naujoje Meksikos konstitu-i 

cijoje, kuri įgyvendinta žino
mam žuvusiam Carranzai , iš-; 
mesta Dievo vardas . To ne-

• M ^ a a a M ^ i 

MATYT, TURKAI GAUS NAUJĄ ULTIMATUMĄ, 
gana. Mokyklose panaikinta 
religijos mokslas. Bažnyčių Į 
ir vienuolijų nuosavybės kon-
fiskuotos. iViošosios pamal-j j / ) X D O X A S , s m l s . 0.—Čia 
dos uždraustos. Bažnyčioms j h l r i m f t g . ^ k| |<1> r a s | ( | a r 

ir religinėms įstaigoms i iž- | 5 į n n i l ip turkams delegatams 
d raus t a imti bent kokias pa-i l j m i s a n i K ) j e m i s į d n o t a ^ilnni 
skolas. Pagal iaus panaikin- i m q a m i n t | 1 t a i k o s s u t a r t i s . I r 
tos kaip viešosios, taip P»ivn- | | > u s J ) a n > i k a ] a n t a a r b a s n t a r . 
tinė.^ labdarių Įstaigos ir ; t j p a s i r a S y t i a r b a s l u l raskyt i 

TURKAI GRIEŽTAI ATSISAKO PASIDUOTI. 

draugijos. 

Trumpas radikalams 
džiaugsmas. 

• s 

ir už tai imti ant savęs kon-
ekvencijas. 

apleisti Lausanne. Nes jie 
mato, kad Anglija su Turki ja 
apsieina ne kaipo su sau ly-
^ ia valstylMi bet kaipo su ko
kia anglų provincija. 

Bolševikai delegatai irgi 
ne j į tenkint i . Nes l>e jų san
tarvės valstybių delegatai tai
so sutartį . Net Dardanelių 
reikale nieko nesiklausiu.' 

A M E R I K A K A R T A I S GALI 
UŽPROTESTUOTI. 

Franci ja pirmiausia nori 
užimti Esseną. 

Anot žinių, taikos konfere-
, i Pranešta , jog ties Ala r it za, 

Argi krikščioniška valstvbe ncija turės suirti , nes turkų j w . . , . r . _. , , iv . » i- • . įšal imais ^Vndnanopolio, sn-
gali turėt i bent kokių ben-1 valdžia Anglijoj nutarė nei j 1 t raukiama skaitlinga graikų 
dru rvšiu su tokia bolšcvisti-l jokiu būdu neužsileisti s a n t a r - ' , 

* i kari 
ne valdžia, kokia šiandie yraJAės valstybėms,' ypač nepasi-
Meksikos valdžia? klausp at
stovas. 

Todėl šiandie Meksikoje ra
dikalai turi šiltą vietą. J i e 
ten sukeliavę iš visų pasaulio 
dalių. Pr i re ikus tenai prie
glaudą rastų i r patsai Leni
nas su Trotzky 'n . 

Bet radikalai tenai negalės 
ilgai džiaugtis. Visu smul
kumu plinta ineksikonų fašiz
mas. Pačią valdžią jau ima 
baimė. 

įuomenė. Sakoma, grai
kai tuojau* pradėsią akciją, 
kaip tik suirsianti taikos kon-

Turkai delegatai pasirengę ferencija. 

duoti Anglijos diktatūrai . 

BELGIJA EINA SU 
FRANCIJA. 

NORI MARŠALO 
. J O F F R E . 

PARYŽIUS , sau. 9. — ftu-
sijos bolševikų valdžia kreipė-

' si į Francijos vyriausybę. 
! P rašo bolševikai Rusijon pa-

B R I U K S E L I S , saus. 9. —.s iųs t i maršalą Joffre, kuriam 
Belgijos premieras .Theunis! butų pavesta perorganizuoti 

Apie ta i oficialiai 
pranešta. 

PAKYŽJfiS, saus. 8. — čio
nai kilo sensacija, kuomet 
gauta žinia, kad Suv. Valsty
bių senatas dauguma balsų 
priėmė rezoliuciją, idan t kuo-
veikiausia butų atšaukta ame
rikoniška kariuomenė iš Vo-
kiet i jos okupuot ės. 

Nurodoma į taktą, jog ta
sai atšaukimas Irancuzams 
padarys dorinio nesmagumo. 
Tečiaus nepakenks franeuzų 
agresyvumui. 

Francija visgi bijo S. Val
stybių. Sako, a r kartais A 
merika nepakels atviro prote
l io prieš franeuzų sumanytą 
Rubro plotų okupuoto. O gal 
Amerika paduos kokių nors 
sugestijų tolesnėms deryboms. 
Tokiu būdu butų sutrukdyta 
militarinė franeuzų akcija 
pirm sausio 15 dienos. 

Išklausys vokiečių. 

Praneš ta , kad franeuzų ak
cija anksčiau nebus pradėta, 
pirmnog atpildymo komisija 
išklausys vokiečių delegatų. 

bolševištinę armiją. 
— 

14 PASMERKTA MIRIOP. 

paskelbė oficiali pareiškimą, 
- . j kad belgų miuisterių kabine-

CCI IATAC D C I V A I 1 I I I A l t 0 n a r m ^ vienbalsiai nuspren-
O t N A I A O nt l IVALAUJA dė veikti l>endrai su Franci- ' . r . < ™ r T " ^ , 

MASKVA, saus. 9. — Cia 

ATŠAUKTI KARIUOMENE!:«::; I ^ S S t o • * * « - , ¥•* •>¥ 
pasmerkta 14 žmogžudžių, AVASHINOTON, saus. 9.— 

Suv. Valstybių senatas 57 bal
sais prieš 6 pravedė rezoliuei-

euzų kariuomenei pa^elbon o-
kupuoti didesnius Vokietijos1 kurie žudę ^ r u s , moteris ir 
plotus bus pasiųsta dvi belgų• vaikus plėšimo tikslais. 

ją, idant prezidentas kuo ve i- a»vjzijos 
kiaus atšauktų iš Vokietijos 

i Stebėtina, juk visi bolševi-
Tuo klausimu belgai su \uūi v r \ ^ i p r į e žmogžudžių 

okupnotės ten užsilikusią a- franeuzais jau pilnai susita-r r l ^į e s . 
merikonišką kariuomenę. 

Dar nežinia, kaip į tą re
zoliucijų atsineš prezidentas 
ir karo sekretorius. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus o r a s ; ne ta ip daug 
šalta. 

i i r e . 

AVASHTNGTON, saus. 9. 
Prezid. l fardingas pasirašė 
bilių, kuriuomi sk i r iama 26 
milionai išlaidų Darbo i r Pir-
klybos depar tamentam 1923— 
1924 m. 

BERLYNAS, saus. 9. — 
1922 metais Er fu r to distrikte 
23 asmenys mirė badu, gi 
Prūsijoje 50 nuošimčių vaikų j užimti Essus . 
del maisto stokos "nus imar i -
n ę " taip, kad dauguma jų 
neįstengia lankyti mokyklų. 

poros dienų jau norėjo pe-
skelbti deklaraciją, jog ang
lys nepristatytos ' tyčiomis, 
del vokiečių apsileidimo. Te
ėiaus deklaracija ai idėta rei
kalaujant vokiečių delega
tams. &io pranešė, jog I a 
klausimą paaiškinsią. 

, Iš vokiečių versmių patir
ta, jog. vokiečiai delegatai, ra
si, atpildymo komisijai pa-
iljiuai4~uaujiLs .į;jjįįM.Kt}>asi nly 
mus kontribucijos mokėjime 
Šiais metais. Tečiaus nema
noma, kad tuo būdu galima 
butų sumodifikuoti franeuzų 
planus. 

Kiek žinoma, .'Vokietija su
tinka su dviejų- metų monito
riumi, jei jin ineitu ir kontri
bucija daiktais. Bet Fran
cija priešinga daiktų morato 
riumui. 

Poincarc su planais. 

Premieras Poincare Sj šes 
tadienį da r kartą išaiškino 
visus savo planus miuisterių 
kabinetui, kaip tur i but spau 
džiama A'okietija^ Svarlnau-
sioji planų dalis, tai- dide§nių 
Vokietijos plotų okupuoto, ku 
ri galėtų apdraust i franeuzų 
veikimą, kojoktuojant muitus 
ir kitus mokesčius. 

,Ton planų dalia ia ei na Es-
sų miesto užėmimas. Tenai 
yra svarbiosios vokiečių įvai
rios dirbtuvės, tenai svarbus 

Ka ip šiandie komisijos susi-[geležinkelių mazgas. Ūį& 
rinkime vokiečiai delegatai 
turi kalbėti; J ie , sako^tuuės 
išaiškinti, dolko* Vokietija už-
truko Francijaį kiek reikiani 
pr is tatyt i anglių. J e i tas jų 
išaiškinimas nebus komisijai 
patenkinantis, Franeijn turės 
priežastį kuoveikiaus pradėjti 
akcijų prieš V o & t i j ą . 

Francijos kariuomenė y ra 
Duesseldorffe. Tur i j i šar
vuotus automobilius, tankas 
i r kitus reikalingus pabūklus. 

Gavusi įsakymą ta kariuo
menė *į kelias valandas gali 

mus Kssus, vokiečiams nobu 
tų galimas jokis pasipriešini-
mas. v ? 

tmm KELIA 
DEMONSTRACIJAS. 

Gal duos pasiųlymij. 

LONDONAS, saus. 9.—Sek
madieni čia įvyko milžiniška 
bedarbių demonstracija. Tra-

1 fagar aikštė buvo pilna žmo-
i nių. Vartota raudonos velia-
«vos. Policija ištolo stovėjo. 
. Kituose Anglijps , miestuose 
taipat demontracijos turėta. 

Bedarbiai reikalauja vy-
At^ildymo komisija pirm riausybės darbo arba duonos. 

cagos IVdemeijo.; ,*wpskrit^Ts, zacijoms* augo naudingi 4i 
nesitikėjo dideio pasisekimo, la i . I r susitvėrus organiz 
Laukta buvo kokio 100 ntsto- jų organizacijai, L. K. F d B 

i 

racijai, begaliniai darbai nn 
yeikti. 

Po trumjKis diskusijos ^ iež 
balsiai -priimta rezoliucija, ku 
v\ą Seimas pripažino, kad tik 
tai ALRK. Federacija gali 
privalo jungti lietuvius kata 
likus j geležinę vienybę. 

Kun. J)i-. f. (Vsaitis sekac 
činme ref.-rntc nurodė, k 
mumis darbai laukia ateit 
Sulyg referato minčių j>o liun 
pų diskusijij, kuriomis u 
viniai papildyti, pripažint* 
tai-ppat vienbalsiai: remti kn 
lalikų spaudą organizuotai 
steigti visur Spaudos I)i 
skyrių-, rengt i ' š įmet vi 
moksleivių vaju, Seserims Ka 
zimierietiems ir Praneli 
nėms teikti pagelbą, Labdariu 
gają Sąjungą remti, eiti pri^ 
steigimo Amerikoje Lietuvii 
kolegijos, remti Vyčius. Ir vi 
visako platinti Vo/.\ ja p 
v • 

cią. ' 
Trečias referatas kun. Yfc 

mšo apie priemones velkil 
iškėlė daugiau diskusijų, be 
patiektos rezoliucijos taip; 
vienbalsiai priimtos. Nutai 
ta, kad visi atstovai 
draugijoms praneš Šeinio m 
tarinius, ragindami dėtis prj 
Federacijos, dėtis prie Cli 
gos Apskričio, ne tik (Ii i c 
gos, bet ir visoms vakarini 
valstybių kolonijoms. h \ 
šame veikime laikytis pam.iti 

ės taisyklės Katalikų Bažn 
čioje, vienybės su parapija 
jos dvasios vadais. 

Pagaliaus j Apskričio Vn 
dvbn išrinkta 8 žmonės: km 
M. Krušas , p. j). Žaldoka 
Klimas, Enčeris, Bacevičių 
J . Baltutis, p Jo Gurinskai 
ir kun. Rumšas. 

Pasveikinimai nutar ta 
siusi i Obicagos Arkhyskup 
Lietuvos vadžiai ]xu- Atst 
vybę ir Lietau vos Kata lil 
Centrui. 0 vai. Seimas užs 
baigė su malda sugiedoji 

auios liimifą. 
I 'a v y zi I i ngiausir. t va rfc 

vienbalsiai nutarimai kari 
su gyvomis diskusijomi 
matytas skaičius ištoli a 
kusių atstovų, liegalo sva 
nulnrlioji darbai , visa tai 
sudarė nelauktą ir puikiau 
ka t a I i kn 1 a i m ė j i mą. 

Vakare buvo pasilinksmin 
mas, kuris sutrankė maži. 
000 svečiu. Salėje netilf 
žmonės. Apie vakarą pri 
eis kitoje vietoje pakalbė 
Bendrai reikia pastebėti, k 
nežiūrint nekuriu pasižade; 
sių' ar t is tų boikoto, pr< 
mas nusisekė daugiau, ne 
publika patį tikėjosi 
tai kitoje vietoje. 

Iš ryto tO:38 vai. didžiulė 
ir gružj šv. Jurgio bažnyčia 
pilnutėlė žmonių? Iškilmingas 
pamaldas kartu su J . E. Cbi-
cagos Vyskupą sufraganu F . 
Iloban laiko gerb'. kun. AL 
K rusas: asistuoja gerb. kun, 
Al. Skrypkus, D r. 'L (Vsaitis, 
J . Statkus ir klier. M įkaitis. 
Gausiai apšviestoje bažnyčio
je, prie gi-ažiai papuošto alto
riaus, retos, neapsakomai gra
žios Bažnyčios apeigos kelia 
visų širdį ir mintį. Standus 
vargonų balsai, begalo gražiai 
vedamas pono . Sauriaus cho
ras, ir netikėtai įiasigirdes 
Lietuvos Operos artisto, p. p . 
Olekos, švelnu* ir vienkart ga
lingas basso, d a r labhiu suža
vėjo visus. Trum'pai, bet suju
dinančiai, pasako lietuviškai 
pamokslą kun. B. Bumšas. .). 
K. Vyskupas angliškai begalo 
gražiai primena vienybės ga
lybę, ir Kristaus .Tiesos išga
ningumą. Ragina susirinkusias 
atstovus ir visus katalikus tos 
tiesoje vienybės laikytis, jung
tis ]x> Katalikų Federacijos 
vėliava. Pagaliaus Seimo dar
bams ir atstovams Vyskupas 
suteikia iškilmingą palaimi
nimą. 

Pirmą valandą renkasi at
stovai į gražiai papuoštą salę. 
iš viso atstovų nuo įvairiu 
organizacijų užsiregistravo a-
pie 400. Svečių kuone antra 
tiek. Salė pinutėlė. 

Komisijos vardu at idar ius 
Seimą kun. D r. I. C'esaičiui. 
\ \ en 1 >a 1 s i a i išrinkt as prez i -
diumrias: p. Žaldokas, kun. M. 
Krušas, ]>-lė Gminskaitė , p. M. 
Bagdonas ir kun. B. Bumšas, 
užima vietas. Atkalbėjus mal
dą pirmasis sveikina. Seimą, J . 
E. Vyskupas, laišku, nes sirg-

| damas dalyvavo pamaldose ir 
! į Seimą nebepajėgė beateiti. 
Eina ]>.asveikinimai nuo Įvai
rių organizacijų: " D r a u g o " ir 
" L a i v o " redakcijų, Spaudos 
Dr-jos, Labdaringosios Sąjun
gos, Seserų Kazimieriečių, A-
kademijos Rėmėjų, Federacį-
jos Centro Valdybos, Tėvų Ma 
rijonų, Lietuvos kaulių Sąjun
gos atstovų ir kitų. Išrinkus 
komisijos, Sumanymų ir /ne
šimų, bei Rezoliucijų ir Spau
dos, einama prie darbų. Refe
ratai numatyt i t rys. Pirmaja
me kun. B. Bumšas, padaręs. 

1 
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Į UETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 
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Eina kasdieną išskyros nedeldienioi 
PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.<K 
Pnsal Metų I8.0C 

I Prenumeratos mokasi iškaišo. Lai 
kas skaitosi nuo nžsirašynv) dieno* 
ne nao ^Naujij Motų. Norint permai 
njti adresą visada reikia prhsiųst) 

jjbr senas adresas. Pinigai geriausia 
[PVSti išperkant krasoje ar ezpresf 
P'Money Ordor" arba įdedant J»*ni 

fns Į registruota laišką. 

" B E A U G Ą S " P U B L . CO. 

2334 So. Oakley Ave, Chicago 

* Tel. RoosevelU7791 
ltitiiiiiimmti!muinmiiuiimi:mm;mih 

SUIRUS KONFERENCIJAI. 

]ą. Arti niilionas kareivių ke-
inii metai dykauja, neturi 

> tžsiėminio. Vienoje vietoje 
oe jokio * judėjimo bestovįs 
randuo arba išgaruoja arba 
mgenda nuo visokių atmatų. 

[Taip y m ir su skaitlinga 
Prancūzų armija. Francuzai mi 
fitaristai-mato Vokietijoje sau 
nuolatinį pavojų, tad nori mė-
vinti ją skaldyti, sudaužyti į 
dalis, 

Deito Franeija stato Vokie
tijai tiesiog nepakeliamos są
lygas. Už jų nepidymą pasi
rengus apvaldyti didelius plo
tus. 

Labai drąsu žingsnį fran-
euzaį žengia. Bet argi jau nėra 
kam jų sulaikyti nuo to žygio, 
kurs labai lengvai gali sukel
ti iiaują karo vėsulą Euro-
Į*>je 

Santai vės valstybių premje
rai .turėjo konferencijų konfe-
•faicijas Vokietijos kontrįbu-

klausime. Tečiaus pasta-L 

BUS KARAS? 

•Krancija jKidavė aukštus >a-
įvo reikala\imus, priešingus ne 

Taikos konferencija su tur
kais neduos geistinų rezulta-

i jų konferencija visai su-1 u i - Anglija mėgina diktuoti 
Tas turėjo įvykti, kuomet turkams savo postulatus. Na-

eionalis turkų susirinkimas °.i-
• o delegatus painformavo, i-

vien Vokietijon bet ir pačiom diUli ^ daugiau< nenusileis-
Anglijos interesams. ! *«• m* Anglijai nei kitoms Eu-

opos valstybėms. 
Tas turku nusisbii vmas rei-

ški.a karą artimuose Rytuose 
! Ir rienustabu, jei net iki šiolei 

KonlVrencija turėjo pu 
fcaigti, plyšti, kuomet Franei-
jo> į Tendoras pareiškė^ jog 
Franeijos paduodami planai 

i .-. , . i ramioji Italija jau didina ar-v ia minimaliai ir neatmamo- j •' J •' 
miją. 

•N 

Tš Maskvos irgi |\areina ži-
imi. 

Anglija stovėjo už kontri-j 
v. . \- ^ • i Tiiii, kad bolševiku valdžia aiš 

ĮDUCIJOS mažinimą, nes \ okie-
tija seniau nustatytos kontribucijos jokiu būdu negali iš-
^Pfeėti, bet Franeija laikėsi 

liau nustatytos sumos. 
.Vnglija tvirtina, kad reikia 

• Vokietijos išgauti tiek, 
kiek Vokietija gali tikrai iš
mokėti, nereikia svajoti apie 
negalimus daiktus. 

Tečiaus Franci jos užsispyri
ma > pasirodo neįveikiamas. 
Deito, Anglija paliko Franei-

kiai pramato karą artimuose 
Rytuose. Bolš. paž. jog taikos 
konferencija kokį laiką gali 
dar prasitęsti, turkai kartais 
gali padaryti bent kokius nu
sileidimus; bet tie patys tur
kai negalės ilgai kęsti Euro-
pos valstybių diktatūros. (Ja-
lų-gale turės jie pasiskaityti 
su savo amžinais priešais. 

Anot bolševikų, santarve* 
valstybių delegatai, ypač An
glijos, .daug kalba apie tau-

Tnrkijoje. I r jei konferencija 
suirs, tai j i suirs tik del ži--
balo. I r patsai karas turės kil
tį vientik del žibalo ir kon
cesijų. % 

Kas link Maskvos valdžios 
nusistatymo kilus karui, tai ji, 
sako, stovėsianti Turkijos pu
sėje. 

Bolševikų komisaras Litvi-
nov skelbia, *kad bolševisthiė 
Rusija priešinga karams. Bet 
jei karas ture* kilti, Rus j ja į 
neišsimes^ 

Bolševikų organas 1«besti
ja tai pa t nusako nei&vengtiną 
karą. Naujas karas turėsiąs 
sunaikinti visą Europą. To ne
gali nežinoti Europos diplo-
matai. Bet jie to nepaiso. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI IR 
VISIEMS LIETUVIAMS. 

AMERIKA NEPAISYS. 
f\ 

Franeija ir Anglija tikisi, 
kad į Europos reikalus įsimai
šys Amerika, kad Dėdė Šamas 
ir vėl dideliu krepšiu aukso 
pulsis gelbėti "nelaiminga e-
konominiame varge ^Kuštan
čią"-Franci jaV 

Bet iš W«shingtono skelbia
ma, kad lai Franeija to ne
laukia. Amerikos vyriausybė 
pažymi, }IŪA\ pakol Europoje 
neatsimainys politiniai santy
kiai, patol Amerika neiš":?s 
savo rankos Europai. ' 

šiamlie Europai grūmoja^ 

r>rangus Tamsta: 
Praeitą pavasarį Amerikie* 

viai, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos draugai, įkūrė įr legaliai 
inkorporavo Pabalti jos Ameri
kos Draugiją (Baltic-Ameri
can Sodiety). Ši Draugija nėra 
nei politinė, nei komercinė 
organizacija. Jos tikslas — 
patarnauti toms naujoms res
publikoms, paskleisti apie jas 
informacijų ir( surasti priete-
lių Jfttv. Valstybėse. Jų val
džios ir pilietybė pilnai Re
prezentuojamos šioje Draugi
joje. 

Dtraugija aktyviai darbavo
si, kad Suv. Valstybių vy
riausybė pripažintų ^Pabalti
jos respublikas; jį užlaiko o-
fisus New Yortee, turi prieša
kyje Ekzekutyvį Direktorių 
Komitetą, turi nuolatinius su
sisiekimus su Amerikos spau
da ir su ofieialafs Wasliing-
tone, Kaune, Rygoje ir Reve-
ly; jį yra kaipo informacijų 
biuras Amerikos pramonin
kams, kurie interesuojasi Pa
balti jos prekyba, taip gerai, 
kad pavyzdin, vienas dvasiš
kis Škotijoje, kur's kreipėsi 
reikalingu informacijų vie
šoms paskaitoms D. Britani
j a J'J gav*>; ji išleidžia *'Bal-

trum'pai tariant, ji apsišarvoja 
veikti visomLs galimomis 
priemonėmis naujų Pabaltijos 
demokratinių valstybių reika
lais. 

Visiems tiems darbams at
likti reikalingi pinigai. Bet 
dar daugiau. Reikalingas tų 
Salių, tautiečių gyvas susido
mėjimas ir parama. Tani tik
ras skaičius žymių ir įlarbš-
oių Amerikonų daugiau neg 
reikia pašvenčia savo laiko ir 
pinigų Paba l t i j o s Amer ikos 

d a v ė .daug š i m t i n i ų ) . Be t įfe 
negali vieni veikti. Jie priva
lo gauti Amerikos Lietuvių, 
Latvių ir Ę^tų aktyvės para-}me susitarimo, meilės ryšius 

naujas karo pavojus, (ii Ame-
'' t o . t j c BuHetin" kurs pu^irotlo 

rikai jau užtenka karo to se- , . , . \ . . . . . v. 
• J . . . . kiekvieną mėnesį ir teikia ži

nojo kontinento reikami>. 
Amerikos vyriausybė turi 

noro' paskirti savo oficiaiį at-

. ieną me/nesį 
j nių apie įvykius Pabaltijo^ 
lespublikose; ji pasirengusi 
siųsti savo reprezentantus į 
garlaivių prieplaukas arba į 
Elljs Iskind j)*u^itikti ir imti 
glol>on atvykusias Amerikon 

Sesutės Sąjungietės! stokim 
į darbą drąsiai pilnos ~ener-
gijos, dirbkim mūsų organiza
cijos gerovei. Išnaudokim kiek 
vieną^progą, eikim per namus 
ir kalbinkim .visas moteris ir 
mergaites rašytis prie sąjun-
gos.x 

Mes dažnai darbuojamės ki
toms įstaigoms, kitų užmany
mams. Bet šiuo tarpu priva
lom daugiausia pasidarbuoti 
savo organizacijai. 

Nes je i mes pačios nes idar -

MUSC PRIETELIS. 

Draugijai (ne vieną kartą jie buosim ir nesirupmsim, tai 
kas rūpinsis f 

Moterys į vienybę! Gilinki
me' švietimo vagą, stiprinki-

nios. J e i g u t a g r e i t a page lba 
nebūtų užtikrinta, Draugijos 
veikimas turės but susiaurin
tas arba visai 'panaikintas. 

Aš pats interesnojuos l/ietu-

J a i norim 'pakelti moterų var
dą ir pagerinti jų sociaie pa
dėti, apdrausti jų ekonimiuo 
ateitį, tai visos susispįeskite 
į "Motal$ Sąjungą". Jei jau 

va. i r man yra kuone jgėda kas išeivijoje mums reikalin-
pažymėti, kad vos 25 Ameri-!ga, tai gera centralinė orga-
kos lietuviai prisidėjo prie 
Draugijos. O juk mes dau
giausia turime remtis Lietu
viais, krlrių skaičius Ameri
koje tolį gražu didesnis už 
kitų Pabaltijos šalių gyven
tojų skaičių. Aš esu pilnai įsi
tikinęs, ka.il kiekvienas Ame
rikos Lietuvis, vvras ar mo-

nizacija, ypač paželpinė ir kul
tūrinė organizacija. Tad ko
dėl jon nesirašomef 

Kiekvienoje kolonijoje pri
valo susikurti "Moterų Są
jungos kuopa". Patogiausia 
proga 'Vajaus' metas, nes įsto 
jjmo mokestis sumažinta per 
pusę. K vi eči u vi sas katal i k oi 

M 

1 

stovą atpiklynio komisijom 
Taipat turi noro pasiųsti Vo
kietijon savo komisiją ir tenai 
ištirti tikrąją ekonominę p a . j ^ h\Kų žmones; ji surengia 
dėtį, būtent, sužinoti, koip | p a g e r b i m o vakarienes žymie-

iai vienai pamėginti vykinti t i « m a ž u i n „ i i k i m a Turki 
»vo planus. 

Yra žinių, kad Franeija! 
iandie veikia piicš Vokietiją, 

jau ne ekonoraiuiai> motyvais | 
reimtamosi. IK t mėgina attikti. 

joje, apie Dardanelus ir Tur
kijos sienas. Tečiaus jų do-
mė visą laiką atkreipta į ži-
Inilo laukus Turkijoje. Santar
vės valstybėms ištikrųjų toj( 

liūs politinius žygius. | konferencijoje niekas daugiau 
Jidkia atsiminti, kad Frau- ! nerupi, kaip tik laimėti žibalt 

• užlaiko skaitlingą armi-' versmes ir kitas koncesija^ 

r>' 

daug kontribucijos išgali \ 'o-
kietija atmokėti. 

Teciaus Amerikos vyriau
sybė nei atstovo skirs, nei ko
misijos siųs, jei Franeija ne
atmainys užimtos savo pozici
jos. 

• 

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

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago. IU. 

prie " Moterų Sąjungos 
Kuopos j lenktynes? Kuri lai
mės da^ugiau narių.- . 

M. Jobubaitė, 
A. I*, R. K. Mot. Są-gos pirm. 

teris, šiuo laiku negali ge-Įjnoteris ir mergaites rašytis 
riau pas i tarnauti savo tėvy
nei, kaip įstodamas Pabaltijos 
Amei'ikos Draugi jon. Tai pa
daryti yra lengva. Jam ar jai 
reikia tik pasiųsti $5.01) su sa
vo vardu ir adresu į New Yor-
ką: Miss Matilda Spence, Ex-
eeutive Director, Baltic Ame-
į-ican Society, 15 Park Ro\v, 
New York City. 

Busiu labai dėkingas, jei 
Tamsta &į atsiliepimą padėsi 
į savo laikraštį ir karštai pa
remsi savo editorialu. 

MOKSLEIVIAMS 
PAGALBĄ. 

ms svečiaias ir reprezčmtau-
tams iš Pabaltijos, ar ten ke
li nujautiems;- ji šiandie deda 
pastangų susitarti su P r i n c -
tono ir kitais universitetais 
pasikeitimu studentų su Kau
nu, Ryga ir Dorpatu; dar se- NAUJŲ NARIŲ V A J U S ' . 
niau ji svarstė klausimą apsi-
mainyti profes. ir šiandien Bu Naujais Metais prasidė ' 

Kuri. dr. Jonas Navickas, ką 
tik grįžęs iš Europos, kalba 
po Naująją Angliją: 

Sausio mėn. 
i) d., rllamaqua, Pa. 
J1 d., (Joaldale, Pa. 
14 d., Ne\v Pbiladelpliia, Fa. 
14 d., Minersville, Pa. 

JAU PRASIDĖJO "A. L. R. Mikas KerkdisT'Fed. iždo 
! 7 * 

K. MOTERŲ SAJmjCrOS į globėjas, kalbės ]>o PHtsbur-

W**6ifo-& 

v-

aptaria* į Palialliją siųsti de- | jo ^'Moterų Sąjungos Vajus" 
legatą savitarpiam susiartini- ir tęsis lig 15 d. sausio. Per 
mui ir pagelbai; ji rupinasį ra- ta Jai ką kuopos ir kiėkvien; 
stį Amerikoną leidėją kny- narė privalo -varyįi plačią a^i 
goms ir straipsniams leisti a- taciją idant prikalbinus nau-
pie Pabatijos respublikas; ju narių prie Sąjungos. 

bo apylinkę:" 
Sausio mėn. 

0 d., Sagiria\v, Mieli. 
10 d., (Jnand Rapids, Mieli. 
12 d., Youngstown, Oliio. 

Fed. Sekr. 

P r o f T H a r o l d H . B e n d e r ' i s , 
didis Lietuvos prietelis, Pa-
ba l t ė s -Amer ikos D r a u g i j o s d i 
r e k t o r i u s . J i s a i s u r i n k o t r i s 
deš imts A m e r i k o s profesor ių 
parašų po reikalavimui , kad 
Jungtinės Valstybės prii>ažin-
tų Lietuvą. Yra pafuSes ke
letą svarbių veikalų apie lie
tuvių kilmę ir apie liet. kaJI»a. 

Už pasidarbavimą Lietuvos' 
labui iš Lietsvos valstyl^s u-
nivei-siteto gavo daktaro laips
nį. Prašome skaityti jo l a i š k e 

BRANGUŠ~LAVbNAS. 

Tik du ntfošimčiu Kingvston, 
damaica gyventojų yra balti > 

• - i —— 

UŽSIRAŠYKITE AMERIKOS 
LIETUVIŲ -KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI. PO VISĄ 

PASAULĮ. 
11 MI 

Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. 

f 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tąsa) 

Į JUMKNft : širdingai ačiū, klebone, 
lt/, padrąsinimo žodžius. Norėčiau daugiau 
vą duoti Išganytojui — Jo brolių mažiau
sio asmeny. * 

į KFN. ROBLUvAS: Aš bqveik nžmir-
iau tamstai suteikti šią mažų dovanėle — 
mygą "Kris taus Sekimas" — kaipo JKI-

Hėką už nenuilstantį gerą tamstos labdrt-
darl;ą. Kiek svkiu tamsta imsi •»;» 

Įkaityti nepamiršk už mane sukalbėti 
ika .Marija". 

U U N I F N Ė (bučiuodama toygą): 
pievas teužmoka kle'x>mii.už tamstos prie-
Hktuną. O ^al malonė.>i suteikti man pa-
įįminimą' (Padeda knygą kėdėn ir pri
klaupia; kun. Robiakas palaimina ją), 
ferdingai a č i u ! ; 0 dabar, klel>one, pasi

velkąs! Ne!. Bet gi kle}>oiias negali 
W a u žengti, kaip tik lyg durą. Aš sif-
a«iu sau kelią. I'ii valai liktis viduj. Na-
E sudiev, klebone (išeina, ^uimicšdama 
pasiimti knygą). 

aiinina.ją! Vienok, aš turiu atsilsėti.' Jau- j Kasgį galėjo tai butif Kodosi, girdėjau 
visai nestiprus ir labai susinervi- bildėsj. (Praverdamas duris į lauką). Aš 

manau, kad tik įsi vai žilinau taip. Mato
ma, mano dirksniai visi pnsileidę'ir suirę 
(išeina į guliaittąjį). 

SCENA IX. \ 

!\i 
Kl N. UOBIAKAS (vienas): Kokios 

irdies toji Liunienė! Dievas tepel

nęs. Keletos valandų poilsis, tikiu, sustip
rins mane (išeina). * . " 

SCENA X. 

LOZERAS (mažesniame, kamliary)-
Pasienius pinigus ji išėjo. Aš turiu ją sek
ti! Dabar paskutinis momentas; dabar ar
ba niekuomet! Taip. Dabar tai gražr pro
ga. Koridorių tamsoj iš jos atimsiu krep
šelį su pinigais \c galėsiu pasprukti. Bet 
gi ne! J i pradėt i rėt^*i (Pasiima liekamą
ja peilį.) Turėsiu ją nutildyti. (Apleidžia 
mažesnį kambarį — pasiimdamas gedulių 
kilimą ir įžengia į kun. Robiako studiją), 

SCENA XI. 

(Tuo tarpu sugryžta ponia Liunienė 
— Lože ras pasislepia už durų,. 

LIUNIENĖ: O, aš pamiršau pasiihiti 
knygą, kurią klebonas padovanojo mdn.> 
Bet, kur gi aš bučiau ją,padėjus I (suran
da ją kėdėje arti durų) . Mat,'čia ji,buvo 
padėta. 

(Lozeras staiga užmeta ant jos gedu
lių kilimą ir pro duris įvelka ją į mažes
nį kambarį, čia gi suleidžia jai peilį krū
tinėn ir ji krinta ant grindų. Lozeras ap
dengia ją kilimu. ¥o to pagriebia ponios 
Liunienės krepšį, norėdamas? jau pabėigti). 

SCENA S U . 

» SCENA XIII . 

LOZEliAS: Žet, kur gį dabar aš ei
siu? Pash-odyti dienos šviesoje butų tai 
beprotybė. Kiekvienas pažintų mane Kain-
te Claire. Ir turėčiau tuomet žūti. Gi.da
bar turiu čia aš liktis ir dar pr îe baugi
nančio lavono? I r šičia turėsiu laukti nak
ties. Be to gi mažiausis bildesys gali dar 
prikelti ktuiigą. (Jis dar tebelaiko kruvi
ną peilį rankoje, nušluosto jį skepetaite, 
paskui atsisėda tolimiausiame kambario 
kampe. — Pauža). Geisčiau, kad bučiim 
to nepadaręs., (Vaitoja). Ką del anapus 
grabo^ ar gi nėra kitokio gyvenimo? Ar 
gi nėra pragaro piktiems,*o Dangaus ge
riems! Ar gį nėra velnių? Ar gi nėia Die, 
vo? Aš, tiesa, apgaudinėjau save, nes ti
kėjimą jau senai esu pametęs; bet, jeigu 
norėčiau būti teisingas, tai turėčiau prisi
pažinti, kad aš, tiesą pasakius, savo Šir
dies gelmėje visados tebetikėjau ir žinojau 
kad yra amžinastis ir, kad yra pragaras, 
pragaras dėl manęs, taip — del manęs! 
Pragaras, kurs dabar dega mano sielo-
je! O, Dieve, išgelbėk mafte nuo pamiši-

KUN. ROBIAKAS (įeina į studiją): m o i r n u o P r ^ t i e s ! 

SCENA XIV. 

' K l N. UOBIAKAS (sugryžta į studi 
ją; Lozeras tūpčioja kambario kampe): 
Negaliu aš užmigti. Jaučiuos neramūs ir 
nežinau kodėl. <Kaž-kas^ tokio yra su ma
nim? Koks tai vidujinis balsas sako man: 
melskis už ponią Linnienę, melskis už ją. 
Atsisėdęs verčiau atkalbėsiu rožančių; 
maldoje gal surasiu ramumą (išsiima ro
žančių, pabučiuoja jį, padaro kryžiaus 
ženklą). 
i LOZE11A& (atsistoja ir pažvelgia į 

lavoną baimėje) : J ) ieve! Negaliu ilgiaus 
tverti! Aš turiu nusikratyti tos piktada
rybės! Per išpažintį turiu nustumti nuo 
savęs nebepanešamą sąžinės kankynę! Tu
riu tuojau atlikti išpažintį! (Kun. Robia
kas pasikelia ir žvelgia į mažesniojo kam
bario duris; Lozeras įbėga į kunigo studi
ją). Gelbėkie mane, klebono, gelbėkie! 
(visas dreba). 

KUN. ROBIAKAS (atsistojęs): Ką 
gi aš matau? Ar tai galėtų būtį Tx)zera>.' 
Del Dievo meilės, kas gį tamstai? Ar tam
stą koki nelaimė ištiko? 

LOZERAS: Taip, klebone, mane išti
ko — arba teisingiau kas kita' — ir aš 
atėjau — geisčiau prieiti išpažinties. 
(Kun. Robiakas rimtai pažvelgia į jį ty
lomis). Klebone, aš esu visai blaivas; sa
kau, kad su manim kas tai tokio tikrai at
sitiko, kas yra labai baisu ir, štai, at

siminęs vakarykšti telefono pamokslą, no
rėčiau pas tamstą prieiti išpažinties. Bet 
pirniiaiLsia — vienas klausimais: galėtų 
juk taip atsitikti, kad dvasiškas tėvas 
nega lė tų a r nenorė tų duo t i i š r i š imo iš 
pažįstančiam nuodėmes, ar ir tuo atve
ju išpažinties paslapties pareiga spiria 
kunigą tylėti? 

; KILNT. UOBIAKAS: Imtinai. ' 
LOZEliAS: Tad-gi, 'meldžiu tamstos 

išklausyti mario išpažinties? 
KUN. KOBIAKA&: Mielu noru. O 

tamsta ar esi jau prisirengęs? 
LOZERAS: Per pusvalandį mmiąseiau 

apie nieką kitą. 

KUN. ROBIAKAS: Aš šiandieną, kad 
-if nevisai sveikas, točiau džiaugsmas, kad 
galiu sutaikinti su Dievu sielą, kurios jau 
senai laukiau, paveiks į mane gerinus, 
kaip geriausieji vaistai. Pirmiausia tru
putį pasimelskime į šv . Dvasią, kad ap - ' 
šviestų ir į Dievo Motiną, nusidėjėlių glo
bėją, kad pagelbėtų. 

LOZERA&: Ar negalėtum tamsta klau
syti mano išpažinties verčiau miegama-

žmogus neprivalo 
manės čia matyti. "Ir ar ne tiesa, klebone," 
jog tamsta niekam nepasakysi, kad aš 
buvau pas kleboną ir išpažinau savo nuo
dėmes? 

( 
t 

(Bus daugiau) 

* 

Lenkai labai gerina palai
mintą Andrių Boboku J i s bu
vo rusų žiauriausiu būdu nu-
kankrntas iš neapykantos 
prieš katalikų tikėjimą. Vie
ną kartą jis pasirodęs vienam 
savo bendrabroliui šv. Domi
nyko vienuolijos ir pranaša
vo, kad Lenkija prisikels už
sibaigus pasauliniam karui." 
Andriaus Bobola lavonas yra 
Rusijoje. 

Lenkai kreipėsi į Sovietus 
prašydami palaimintojo palai
ką. Čičerinas davė Varšavai 
atsakymą statydamas tris są
lygai už kankinio lavoną rei
kalaujama penkių komunistų 
lavonų sušaudytu karo metu, 
paliuosuoti bolševikų atstovą 
DonibaJ, ir galutinai juoiai-*-
kinti trečdalį skolos auksu, 
kurios* rusai nėra atmokėję 
Lenkijai. 

Šios derybos rodo bolševikų 
žydišką mekferių • prigimti. 
Juk Sovietų viršūnėse beveik 
vieni žydai ir vado "mužiką" . 
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. DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR rUIRIRttAjS 

M a so. Weicm A M I M 
Telef. Lalayette 4140 

Vaantos: t -JI rytais, 1-1 po| 

Ipietų ir 7-8 vakarais. Nedeldle-
nlala Ūktai po plotų 2 iki 5 vai. 

> * * i t i . -» -»r» » • • • «»»^ l * » » l » « C « 
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PASEKMINGAS BAOUB. — BALTIC STATES BANKO gi lietuvai ateityje. Vakarol 

LIETUVIAI AMERIKOJE. I 
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DR. MAORICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 St Ashland Ave, 
*el . Tartis 9»4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

• — l t T. ryto. 1—S Ir 7—t T. T. 
Nedėliomis: nuo 19 r. ryto lkl | 
1 ral. po pietų. 

' • H » » l »W M.^- T>Q*^^ * » ! m , ^ , „ , , m Xm - • » • » 

JB 
Rezid. tai. Van Buren 9294 
Ofiso tel. Boulevard 969* 

Dr. A. A ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku Yyrlikų 
Vaikų Ir visų chroniškų lųro. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 1©—11 ryto; S—• po 
ptet, 7—8rak. Nod. 1 9 — 1 9 d. 
RasT 1199 Independenca 1H»»1. 

Chlcag*o. 

VAKARAS. — MOKSLEI
VIŲ VAJUS. 

. i • -« — 

Sioux City, Iowa. — liruo 
džio 31 d. Šv. Kazimiero pa-1 
rap." svet. įvyko įdomus vaka
rėlis laukiant Naujų Metų. 
Programa) kuri susidėjo iš 
dešimts numerių, prasidėjo 
7:30 vai, ir tęsėsi iki Naujų, 
Metų — 12 vai. pusiaunakčio. 

Atidarydamas vakarėlį, vie
tinis kle>b. kun. fcesTia išaiš-t 
kino programos įtalpa, kuri 
buvo: 1) Ant. Gagelis pasakė 
eiles — "Naujų Metų VakaJ 

_x. DŽIAUGSMAS IR KALiiDU 
ĮSPŪDŽIAI. 

KILNI DR-JA. 

1 DR.A.L.YUŠKA : 
1900 So. Halsted Str. E 

J Tel. Canal 9118 «• 
m, Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piat. £ 

B iki 7 Vai vakaro. 
2 Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
*• 4193 Archer Ave. 
• Tai. Lafayette 009S 
9ryąyy^yiT»y&¥Yrg'5ryiTr5^r 

re >». 

2) dialogas — "Mano Ara 
Lašta,' kuri atliko: — žydo, 

Grand Rapids, Mich. -

Siuos-met Šv.. Kalėdos mums J 
visiems buvo linksmesnės ne
gu praeitų metų, nes anais 
matais visų mylimas ir gerbi a-
nuis mūsų klebonas kun. A. 
Deksnis sirgo ir gulėjo ligoni
nėje, todėl nebuvo linksma. 
Šiose Kalėdose visi džiaugia
mės, turėdami savo tarpe 
brangintina, mūsų kleboną, 
kurs visa savo siela ir dvasia 
yra atsidavęs lietuviams ir ne
nuilstančiai darbuojasi visų 
mūsų labui, už kų visi parapi-

Melrose Parkr 1U — Gruo
džio 30-d. Šv. Jono Krikšty-| 
tojo Dr-ja surengė maskinį 
balių. Žmonių buvo virš 400 
ir buvo gana daug įvairiai 
apsirėdžiusių ir bemaž visi lai
mėjo dovanas, kurias, mūsų 
miestelio biznieriai buvo su
aukoję. Valio mūsų biznie
riams, kurie paremia sig, drau
gija, ir visiems kurie prisidėjo 

ATSTOVAS KAI/HE. įSemd^iinkas p. V. K. Bačkau-
\ skas, baigdamas savo atsisvei

kinimo kaK>ą, pareiškė, jog 
Baltic States "Bankas yra Lie-i 
tuvos Kredito Banko, Preky
bos j r Psamonės Banko, Lieto- -
vos Banko .ir Lietuvos. Finan 

Baltic States Banko, Nevt 
| Yorke, atstovas Kaune $). V. 
K. Bačkauskas, i&buvęs Lietu
voje pora. mėnesių, 17 d. gru.H 
džio apleidžia Lietuva ir grįž 

• 

ta Amerikon. Jo atvykimo Liu^ų Ministerijos Koresponden-
tuvon tikslu buvo sudaryti ry 
siu su Lietuvos Banku, Finan
sų Ministerija,, su Latvijos 

tu Amerikoje. 
Rep. 

7 Bankais ir yilriiaus Bankais. 
Baltic States Ba\nkas yra 

r vakaro. Ir ffarbė d rau-1 b e n e vienintelė Amerikoje gry-

i , » i » r, ' jonvs myli ir givrbia ii, 
rolę — Juoz. Aibiniams, Ru-, J & •" 
pienės Ant. Balčiūnienė; 

3) vieno veiksmo veikalėlio:' 
'Mat Ko Reiks", kurį vai-d .. . 
.. „ ,. ^f , .v .. . p a r a p i j o m s ant Bernelių sv 

dino: Zoh Mackevičiūte, A. Į* / J ' 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. uilaaar pa. 

reina J rankas Dr. Cha*. Segal, 
isnto ir partnerio. Ylai senleja 
pažįstami Ir draugai aplaikvs 
apžiūrėjimą ir gydymą' kaip Ir 
nuo paUea Dr. O. M. Glasar. 

3149 So. MorgaąJStreet 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

iki t po pietų, nuo B iki 7 vak. 
Ned. nuo 19 Iki 1 po platų. 

Telefonas Yards 987 

Pusiaunakty, pusė po vie
nuoliktai, pasigirdo pirmais 
varpo gaudimas, šaukiantis 

Te> Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

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

DR. P. ŽILVITIS i! 
Parkelė savo oflsa po aom. 
S34i — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima LigooJms mno 9-11 A. M. 

9-9 P. M. 
Tel. Boolevard 71T9 
ItezJdeuciJas Tel. Fairfaz 6374 

Balčiūnaitė ir Vanda Biržetai-
tė-

4) monologas — *'Marcelia 
Senos Mergos'', kurį atliko A.^ 
Biržetienė; 

5) Kaz. Mackevičius pasa
kė eilės — "Nauji Metai,,5 

6) St<jp. (lagvlis piisakė ei
les, k<Jei ^Lokiv; ] 

7) Stas. U sėlis palakė eiles 
— Pavasaris"; 

8^ veikalėlį — **Dievo Gaiv
iu'' atliko Zof. Mackevičiūtė,! 
A. Balčiūnaitė, P. Liudv. Vi--
gielienė, L. Gritaitė ir Urbo
naitė; 

!)) Vrieno veiksmo veikalėlį 
44Nauji ir Seni Metai", at

vaidino Juoz. AdcUiionis, Ant. 
Jančis ir Kaz. Baranauskas^ 

10) Muzika ir šokiai iki 
j Naujų Metų. 

Yi>i puikiai atl iko savo ro-
es. i r žmonės, kurių nemažai 

I I I 

f^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILUTNOIS 
Telefonas Yards 3032 

Valandos — 8 iki 11 Iš rytoj 
po pietų S lkl 9 vak. Nadėliomla 

| | ofisas uždarytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

i 
Tai pirmi symptomal kure relka 

lauja pagelbos. 
Gal reikalingi akiniai? 

Pasiklausk manės šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialistas I 

1301 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų. kamb. 14. 15. 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyCloa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomls nuo 9 Ikr 12 platų 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

109OO 8. MichJean Avenoe 
Telef. Pollman S42 ir 
ELEKTRA GYDYMAS 

n 

* / 
II 1*1. Boulevard 2-160 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan S t m t 
Cblcago. Dl. 

gmilIlIlIlIlUIHIIIIIlHIIHIIItlI'HIIIIIIII*9. 

susirinko, kibai buvo paten 
kinti tuo vakaru.- Tėvams ir 
motinoms buvo Ypatingai 
linksma matant suvo vaikelius 
taip gražiai vaidinant. Lš to 
vakaro buvo ir parapijai ne
mažas pelnas. 

VA tokkti įdomių ir ilgų pro
gramų klebonas tarė visiems 
ačiū, l>et užvis labiausiai dė : 

kojo mūsų moksleiviui p. Jo
nui Zabulioniui kuris tų pro
grama surengė. 

Moksleivių, vajus. 

Kadangi dabar po visas ko
lonijas eina Moksleivių Vajus, 
lai ir mes sumanėme padary
ti kų nors tam tikslui. Ben 
giame tad vakarėlį, prakalbas 
ir jau parduodame tikietus ku
riems yra paskirta dovana. 
Kun. Česna pranešė bažnyčio
je apie Moksleivių Vajų ir 
prašė šelpti juos. Reikalauja) 
me gerų katalikų inteligentų, 
kad gintų Bažnyčios tiesas iŠ 
kiekvieno atžvilgio, o tiktai 
mokyti ir geri katalikai galės 
ir norės tų padaryti. Reikalau
ja ir mūsų tauta, mūsų. Tėvy
nė mokytų žmonių, kad pri
rengus jai gerąj šviesių ateitį. 

Yilimės surinkti gražių au
ką, moksleiviams 

Vietinis. 

Mišių. Žmonių minias •plaukė 
iš visų miesto dalių \ Šv. Pe
tro ir Povylo bažnyčių. Neuž-
ilgo tiek suėjo žmonių, jog 
sėdynių pritruko ir labai daug 
turėjo- stovėti. Išmušus dvy
liktų valaiadų, varpas, pasku
ti nai gausdamas, pranešė, jog 
laikas prisiartino, o ant alto
rių jau žibėjo visos^ žvakės ir 
netrukus j>asigirdo varjK'lio 
atgarsis ir štai ministrantu 
lydimas išeina* ger-b. mūsų kle 
bonas kun. A. Deksnis atna
šautų .šv. Aukų, vargonams 
grojant, smuikanvs griežiant ir 
chorui giedant Kalėdų šv. gie
smes. O kaip buvo- jauku, ma
lonu ir, kaip gražu. Gražiomis 
giesn^ėmis ir munka, vadovy
stėj šaunaus vargoninko' A. 
Mundeikos, negalėjai atsigėrė
ti. Šv. Aukos atnašautoj-.is - -
gerb. kun. A. Deksnis — 'prie 
altoriaus, ministrantai lig an
gelėliai patarnaujantieji, die
votai įkvėptieji maldininkai, 
šv. giesmės ir muzika — tas 
visas nepaprastas iškilmingu
mas teikė Įspūdžio, jog visų 
esama tikrai šventoje vietoj* 

I ir iš tokios, tik vietos tegali 
' paeiti džiuginanti pasaulį an
gelų malda: "forbė" Dievui 

= Rea. Tel. Cicero 
Ofiso TeL Cicero 49 

I DR. J. SHINGLMAN 
1995 So. 49 Courf £ 

N. B. Cor. 49 Court Ir 19 Str. = 
i ant viršaus vaistynyčlos. = 
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OH. CHARLES SEGAL 
rkolė savo orfcą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVEITUE 

SPECUALISTAS 
Džiovy, Moterų ir Vyro Ligų 

IVai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5] 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

geros valios žmonėms". 
Kitos mišios prasidėjo 7 

vai. ryte ir tesėsi iki Sumai, 
kurių laikė gerb. kun. A. Ta-
moliunas. Per visas mišias 
gerto, klebonas kun. A. Deks
nis sakė gražiai pritaikintus 
pamokjsiuis ir sveikino parapi
joms su Šv. rvulėdomis. Iš vi
so atlaikyta septynerios mi
šios ir per visas buvo žmonių 
pilnutėlė bažnyčia. Po pasku
tinio pamokslo buvo išstatytas 
*švč. Sakramentas ir giedota 
suplikacijos, kurias vedė gerb. 
kun. A. Deksnis ir, kurs su
teikė Šv. Sakramento palai
minimų. 

Šios Šv. Kalėdos buvo links
imos ir tižiaugsmingos para-
pijonima ir visiems ant pamal
dų atsilaukusiems, kurie ilgai 
minės ir nepamirš jų.-O ina-
Umingesnės ir laimingesnės 
buvo tos šventės tuomi, jfjc 
davė gražios progos pampi jo 
irų didžiumai .gauti /gausių 
Dievo malonių, kurias apturė
ję visi, kurie buvo prie išpa
žinties ir Šv. Kalėdų dienoje 

* 

priėmė patį Dievų į savo šir
dis. , 

Sąmata. 

Red. prierašas: 
f vėlai prisiuntė. 

Kores.rą. 

prie šio" 
gijai, kuri padarė didelį pelnų. 
Girdėjau, kad pelno liko apie 
150 dolerių. 

(leistina,* kad visi kiti kata
likai kurie dar nepriklauso 
prie šios draugijos, ateitų i r 
prisirašytų, nes šiuo tarpu 
numažintas įsojimas. Ši .drau
gija yra daug ko gero jau pa
dariusi/ labdarybei, danbuoja-. . —m ^™^^™ 
• ! • . * .. • įA. B. Strimaitis, B. Ščegaus-

si Lietuvos, žmonijos gerovei,^ J 8 

ii savo narių labui ir 
visokių aukų visur yra davu
si vis pirmutinė, niekur neat
sisakiusi. 

Lietuvis. 

JAUNIMO VAKARAS. 

Sheboygan, Wis.. — Gruo
džio 31 d. laukiant Naujų Me
tų, pnrap. salėje, L. Vyčių 51 
kuopa sureegė vakarų. 

« 

1*111)1 ikos susirinko pilna sw-
taniė. 

Visųpirnm Ona Oižauskaitė, 
M,~8tauskiutė ir J . Jasinskai-
tė patlainavo '* Šnabžda vii-. 
tisV- Publikai jMiliko. Delnų^ 
plojimu bus išsauktos jKikar-
toti. 

Po to vaidino veikalų "Ko
va ties Giedraičiais". Publika 
ramiai klausė. Matyt patiko. 
Daugiausia juoko buvo iš žy-
yo kuomet jis bedainuodama 
Šaulių dainų pradėjo kojomis 
spardyti lenkų generolų.* 

Paskui <par»pijos choras^ va
dovaujant yarg. J. Kailukai-
čiui gražiai publikų palinksmi
no sudainuodamas keletu dai
nelių. x 

Visa programa buvo puikiai 
Tiiisisekusį visais žvilgsniais. 
Užtat kuopa išreiškia savo pa
dėkų vaidiloms, režisieriui V. 

nai lietuvių įstaiga; iš 317 ak
cininkų 312 yra lietuvių. Jo 
kapitalas yra $270,000; depo
zitai jau siekia beveik pusan
tro miliono dolerių. Valdybų 
sudaro ir gi lietuviai, žinomi 
Amerikos pasiturį žmonės, ad
vokatas, Jonas JS. Lopatto, M. 
W. Bush (Bučinskas), Dr. J. 
Misevičius, Jonas Skritutlskas, 

K~ 
nugštybėse, o žemėje ramybė|^>elekevičiui, eboristams, va 

karo vedėjui J. Kailukaičiui. 
Ši programa užsibaigė 10:o() 

vai. Paskui prasidėjo kalbos. 
Kalbėjo vakaro vedėjas J. 
Kailukaitis, primindamas jau
nimui su naujais metais pra
dėti didesnį veikimą, ragino ra 
šytis į Vyčių organizacijų, sos 
vienybėje galybe. 

Antras kalbėjo svečias iš 
Cleveland, Ohio, A. Baikaus-
kas, apie tai, vkaip smarkiai 
darbuojasi L. Vyčių 25 Kp. 
Olevelande ir ragindajnas Sbe-
boygan'o jaunmų spiestis po 
L. Vyčių vėliava. 

Po kalbų buvo žaidimai iki 
12 vaj. nakties, išradėjus var
pams gausti, pranešant atvy
kimų Naujų Metų, visi drau-
giškai sveikinosi linkėdami 
vienį kitiems laiminga Naujų^ 
Metų. Visi linksmi ",skirstėsi 
uarno. 

Nors ši Vyčių kuopelė na
rių skaičiumi nedidelė, nes 
ir koionija nedidelė, bet ji sa
vo veikjmu atsižymi ir dar-

* 

bais galį pasigirti. 0 kuopai 
susilaukus daugiau jaunimo 
tai dar didesnius darbus ga
lėtume nuveikti, 

V. J. Rėklaitis, rast. 

kaa, W. Šidlauskas ir kiti. Per 
tų bankų parėjo Lietuvon jau 
gana stamibios sumos pinigų, 
— maždaug į pustrečio milio
no dolerių .per pusantrų me
tų. Kaip atstovas V. K. Rač
kauskas sakė, suvirs 30,000 Ii e 
tunų yra siuntę 'pinigus į Lie-
tuvų per Baltic States Banką 
1JJ21 ir 1922 metais. Šiaip K 
S Bankas turi didelio pasiti
kėjimo Amerikos visuomenėje, 
kų liudija faktai, kad New 
Yorko Valstybė ir tos ^alstv-
bės Bankų Ministerija laiko 
savo depozitus B. S. Banke. 

P. V. K. Račkauskas, išk>-
liaudamas Amerikon, iškėlė 
Metropolio Viešbuty pietus, 12 
d. gruodžio, kuriuose dalyvavo 
mūsų Vyriausybės ir- finansi
nių aferų atstovai viso 23 as
mens. 

Vakarienės laiku gerb. Y ' 
čas «buVo "toastmasieriu". Jo 
butlas ir prilyginimai labai 
įvairino kalbas. Kalbėjo be
veik visi svečiai. Ministerio 
Pirmininko gerb. Galvanaus
ko kalba buvo labiausia nu
kreipta į Amerikos lietuvių 
klausimus, k. t. registracijos 
klausimas ir ruošiamasis pro
jektas leisti Amerikos lietu
viams pirkti žemės Lietuvoje. 
Finansų Minieteris aiškina 
dabartine ekonominę Liątuvos 
padėtį. 

Bendrai imant, visas vaka
ras buvo lafoai malonus. Jau
tėsi, jog tarp Lietuvos ir A-
meiikos susidaro tvirti ir rim
ti finansiniai ryšiai ir jie, be 
abejonės, bus* našus ir naudin-

x _. 
PRANEŠIMAS. 

1' Draugo'' Kalendorius* 1023 
m. viswnis "ItauIg© , , skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Draugų" tiesiog nuo 
agentų, reikalaukite jo nuo jų, 
nes jiems visiems jau pasiųs
tas. Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams turi būti duoda 
mas dovanai. 

Kas užsirašys "Draugų", 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. į 

"Draugo" Administracija, 

Remkite tuos kurie garsina
si "Drauge" 

f Atsmum f 
A D V O K A T A S j 

i Abstraktai examinuojąmi, pinigai j 
ant real estate skoliname. ^ 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 110* 

Chattiber of Gonimerce Bldg. 
133 W. Washingrton Street 

Telef. Franklfn 1176—4945 
•VAKARAIS 

3239 So. Halsted Street. 
** (Eagte Music Co.) 

Telef. Boulevard 6737 
. . •.* 

V- W. RUTKAUSKAS 
A B V O K A f i S 

PINIGUS LIETUVON 
. ' Nusiunčia 

— per — 
Tiesioginį Busisiekymų 

Doleriais ir Litais 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL M4NUFAGTURIN 
DISTRICT BANK 

111^ W. 3J5-th St. Chicago,; 
Turtas virš $7,000,000.00 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 9A90 

S Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Varde? 4984 

SS 

I J. P. WAITCHES " 
Lawyer 

LIETTJVIS ADVOKATAS 
Dlea.: R. 611-127 H. Dearborn 
Street Tel. Dearboni «et9 
Vakarais: 197S9 S. Waba*h Aro. Ą 
Roscland Tel PuUman 6377 

|Tel. Randolph 4756 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 SouOi La Salle Street 

[Valandos 9 ryto iki 6 po pietoj 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

PERKANTIEMS PAS MUS DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S.LFABIONASCO. 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis; 
GraboriuB 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-^ 
turėaa krHfia-
tynoae ir kituo-j 
•e reikaluc 
Kainos prieina** 
mos 

3307 Auburn Ave. Ohicagp 

fc •siiflff^T^^^^SĘPi'^O^^^^^^^^B^-'. .3%^^9^^M^9KdWM^H9vB9lB'C9jl9vBVI 

Valentine Dressmaking CoUege 
2107 W. Biadison Street 
Telefonas Soeley 1«43 ', 

Moko Siuvimo, Patterny kir
pimo, Desifning bizniui ir 
mams. Vietos duodama dykai,] 
Diplomai, Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Kiesos dienomis ir) 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Tel. Lafayette 

P 1 U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams 
dos patarnauju 

M. Y 
3228 W: 

(hicagoMl. 
•09 \V. S5th St. Cblcago, 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774. 

.TAS BOS LABAI JU9t AMT 
NAUDOS. 

Pasekmingiaųsia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės Į 
. .ISsam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

K - - . - - - . g 

jNalure Gure Institute | 
DR. J. A. VfCLONIS 

Osteopatlias, Chiropratas 
Naturopathas 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Thc«ter Bldg., 2-ros labos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 6698 

r 
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1 UŽ 3 CENTUS-

H NAUJI ŽEMLAPIAI IŠ 
LIETUVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti Lietuvos gelžke 
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miestui iai ir bažnyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 

fSu prisiuntimu . . . . . . 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny 

gynė 
J2334 South Oakley Avenue] 

į Chicago, UI. 

Dar tokio pasiūlymo i r Amerikoje nebuvo/ 

Gal gauti. 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 52 

dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- ^ . 
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. | | 
Ką tas reiškia./ Tai reiškia, kad patis Biblistai tų Į | 
klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol ? 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui =|E 
gero už 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos k&u- | § 
simus pradfida aiškinti. 
, "LAIVAS , , duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.90. 

Išeina "LAIVAS'' kas savaitė. Kiekvienas nume
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. I r už 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių ui 500.00 doL 
vertės. s 

NuoNo434'Laive"elnaDISPUTOS| 
SU BIBLISTAISI 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk =H 

"LAIVO" adresas: 
1 2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 
}i\ aiiiiiiiiiiisiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiia I I I I I I I I I I D 



DRAUGES Antradienis Sausio £ 1923 

Šiame vakaro Sv, Kazimiero Vienuolyno auklėtinės atvaidins "Te ta iŽ Kalifo^Hos*'. 
Muzikai? dali programo išj»}dys> p-no K. Sabonio mokiniai. Visi .delegatai — delegąt$s, sve
čiai ir vieno žodžiu visi kurio norite pasidžiaugti gražiu prograrmj atsilankykime į šį 

PO GLOBA ŠV. ANTANO 
S A U S I O 1 4 - t o 1923 m. 

AUŠROS VARTŲ PAR. SVETAINĖJE 
2323 West 23-rd Place, Chieago, III. i 

PASTABA: labdariams pietus 12 v. Vakarienė 6 v. Programa 7 vai. Aušros Vartų par. 
svet., 2323 W. 23rd Plaee." 

vakarą. i r t 1 f 1WfcNWte*^••» K y Kviečia visus SEIMO RENGĖJAI. 

~-«ea»*r x«te? ' 

CICAGOJ PAKĮLA 
INFLUENZA. 

CH1CAG0N gryžta influ-
enza, žinoma biauri epidemi
ja, kuri anais metais prikan
kino miesto gyventojus. 

Nors gryžnsi epidemija 
skaitoma "paviršutine/* vis
gi ji yra pavojinga ir žmo-
r^ėms reikia apsisaugoti. 

Dr. Ferguson sako, jog šia
ndie pirmasis influenzos sim
ptomas, tai gerklės skaudėji
mas. 

Sveikumo komLsionieriu? 
Dr. Bundeson duoda tokiua 
patarimus apsisaugoti tos e-
pidemijos: 

Visuomet būti šaltai apsi 
vilkusiems. 

Be būtino reikalo nebūti il
gai ore. 

Kojas laikyti šansai. 
tujinus kar-

TRŲKSTA MOKYKLOSE 
VIETŲ. 

( 9 . 

rasi-dėjus antrajam mokslo 
semestrui dar daugiau vietos 
pritruko publiškose mokyklo
s e Chieagoje. Daugybei vai
kų prisieis mokyklas lankyti 
Mk po puse dienos. 

Tai bent tvarka. Piliečių 
sumokėtus pinigus politikie
riai išeikvoja. Xėra iš ko 
naujus mokykloms butus sta-
tyti. į 

Ana. dieną Chieago jc neži
nia kur pranyko Ilugo^Schle-
?ing?r 83 m., milionierius i5 
Miwauke*. Polieija negali 
niekur jo rasti. 

Sgėj&ma, kad ar tik nebus 
jis Jm^lb tas . 

o gal kartais prisieiti, šiandie 
sveik remS, ryt poryt, kokiai 
nelaimei atsitikus, ir mums 
patiems ieškoti prieglaudos. 

Paremkime visi ta kilnu, 
gražų darbą. 

A. Valančius, centro pirm. 
1220 So. 504h Ave., 

Cieero, 111. 

Pastaba: Kuriems reikalim 
ga, su seimo reikalais kreip
kitės j Seimo rengimo komi
siją: Stasys Jucevičius, 726 
W. 18-th S t Chieago, 111. arba 
į centro pirmininką. 

l*ešt.a<«ijos, ta ipogi ' i r iš Vil
niaus iškilmių, minint fiOO m. 
.'Jubilėjų, pasijuto nebturinti 
tabokos. Tuomet nukabino sa
vo graboViaus iškabą (sign) 
ir pardavė 'ant Max\veJl, o už 
gautus centus nusipirko Bull 
Durum pakinką. 

Skersinis. 

-... Viri LIKIM VOS 
K(>S PftAMGNfcS J&&NDBO-
\'KS šY-rininkai, gyvena CJiiea-
goj Ir apylinkėj, kviečiami į 
svarbu susirinkimą, sausio JO 
d. 1923 m.- 8 vai. vakare, Die-
vo Apveizdos parap, svet. 18 i 
ir Hunui Ave., Chieago, III. 
. Kviečia 

S. Jucevičius ir B. Nenartonis. 

. , i n n r viMllllllllllllllilIlIllIlililIilllllliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHllllllllllllllllllllllllllllllllllfi: 
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SAVI PAS SAVUS. 

Į "DRAUGO" KNYGYNE I i i 
Galima gauti šios 

MADAKNYOES -
— 

» 

ROSELANDE NELAIMES. 

-

* 

misiiriaud\ 'i 
Jaugiant salti 

štamo V:S!M1<MI> 
ir gulti lovon. 

J< ''--u turima s:,ltis, nea 
p a i m i Tn.f* i'-'.V ir lunni . ' 

kiltai. 
Viduriai visuomet turi 

liuosi. 
Ckjeagoj*' ]iasid«'iii.<rfiio sii-

sirgnnni plaišiu liga, sako 

{ NAŠLAIČIŲ MYLŽTOJUS. 
ŠELP*JUS. 

Seimas sausio 14 d. 

but 

Labdaringos Sąjungos s M-
, fuas ivvks sekmadieny, san&io 

' ! 1 d. West Side, Aušros Ya,-
t'i par. yvot 232:5 W. 23 rd 
Plaee, Chieago, TIK Ryte, 10:30 
vai. Aušros Vartų bažnyčioj 
Uis iškilmingos šv. nųšips-j 'r 
pamokslas pritaikintas Lab<L 

* " • * Ji 

t* 
s . 

sveikumo komisioniorins. Ta 
• • . ̂ ąj. seimui. 

^ ^ , „ l i , dažninusia p ^ l , , : j ^ g ^ ; ? . 
įmo miluen^os. •••. •• / L, .-•,.. :. . :.,;*:!,?_£ 

. ..*. >^t-i-K M* U«rui )i s\«e<-nirsu.simtkti 
NAUJA ŽMOėžUlirtT* i « P S j | ^ 1^/^t.- 9^0 

19 WARDOJ. 

Pagarsėjusio 10-oj war-
doj iv\ko nauja žmogžndvst«ė.' 
Pašautas Angelo Domora, 631! 
o^ c, ^ . " [svetniiiėjo 
Na. Nan.iramon st. la imtas 

iilmin^ai, in corpore eisime 
ba/.Uyrią Šv. mišių išklausy

ti. •"•:'< ' 
• • 

Po mišių vel ąusirinksinu 
pietums, kuriuos 

ligoninėn mirė. 
. Policija negali susekti žmo- j 
gžndžių, nes tie neišduodami.; 
Net liudininkai atsisako liu- j 
dyti. Ten veikia.- žinoma i- j 
talų "juodoji ranka." 

19-oji yarda šiandie skaito* 
si 27 warda. 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS PAMI

NĖJIMAS. 

(gardžiai pagamins AVest Sidės 
šeimininkės, panašiai kaip 
pernai. O Avest-saidietės, tai 
pagarsėjusios šeimininkės. Už
mok esnis bus toks: kiek kHfl 
galės piiaukoti už juos. 

2:30 vai. jio /pietų prasidės 
seimas. Valdyba išduos įvai
rius raportus. Taipat išgirsite 
raportą tų atstovų kurio buvo 
pas J. Af. Chicagos Arkivys
kupą. Išgirsite tą ką praeity
je nuveikė, koks yra Labd. 
Sąj. stovis ir kas manoma 
veikti ateitvie. 

\ • 

Kviečiame C'bieagos ir apy
linkės organizacijų valdybas 
ir darbuotojus-jas j susirinki
mą trečiadieny, sausio 17 d., 
1923 m., 7:30 vai. vak., gy.j K v i ( * i u visas draugijas iš-
Jurgio parap. svet. pasitari- r i n k t i s a v o atstovus į gį sei 

Ktiečia. • 

mui apie paminė j imą Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės vasario 16 d. 

L. L. Pask. Chic. Apsrirys, 
t*. ^.„ J. A.. 31i-cJceliiwiast p i r m . 

SUSIRINKIMAS. 

mą. Meldžiu nepamiršti pas
kirti labdarybei auką kurią 
dr-joa atstovai galėtų iteikti 
Labd. Soj. seime. Kviečiu pa
vienius asmenis, inteligentus, 
pasauliečius ir kunigas, d*r« 

j buotojųs-jas, šiaip t i sus vyrus, 
(moteris, merginisį Jaunimą, vi-

DE: Ąfot. Saj. Sus įdomaujančius labdarybe, 
4-tos kp. mėnesinis susirinki 
mas įvyks šį vakarą, sausio 9 

ufcjaulįajacius kilniam- laWary 
įbė$ darbiu, prisidėti prie šio 

dieną, parapijos svetainėj, 8 *0imo nors kokią .auką. KaJ 
vai. vakare. į bučiams ir .seneliams prie-

. 0 . R. P«//M//«/ė,.rast.|glauda ..yra labai reikalinga, 

Kasžin ar kitur yra tokių 
nelaimių kaip Roselande. Tl 
šiolei mūsų munSainieriams 
labai gerai sekėsi. Beveik visi 
paliko turtingi, kai-kurie net 
milijonieriais. . O daba r kad 
pradėjo nelaimės ant jų griu-
U] t*i i**, nė nebežino kc da
ryli. Kitas gerai įsigėrę, atsi
suko gaaį ir žadėjo gazu už-
sitroskintL Šeimynos nariai 
u/uodė ir išgelbėjo j j nuo m i r-
ties. .Tam nelaimės šiame pa-
sauty jau 'pasidarą nebepake 
liamosl 

Kai-kurios nelaimės yra t i 
kiai juokingos, jei tik nebūti) 
muušainieriams tarp skau 
diM, Vienam kaip ten p£si 
taikė kad kelnės nukrito, ki
tam l>ar^la • ̂ f v i l o , kai jo 
muušainė ekspKddavo,»o -dau-
gnimy. ]iaimtė, tai arentai, be-
ląn^Aje prisieina • .prttiip**tj: 

neHenpri,' tai kr eina gazu troš-
kintįs, žudytis. J 

To pragariuko raugo yra 
visur čionai pilna. Daugeli: 
krautuvių, snridkesniii ir staru 
bosnių daiktų,"vis geresnį biz 
nj varO su tuo pVagtVriniu sky-
stymė/liu. O apie namus, tai 
nėra nė kalbos.'Ketuose neuž-
tiksi. Bedieviai ją Varoj ir ka
talikai jiems neužsileidžia. Be-
galinis" tas troškimas pratur
tėti. 

Ka<l ne šiandie, tai nors ryt 
ar poryt, savo šeimynėles pas-
kandysite ašarose.-Pasigailėki 
te nors savo nekaltų vaikelių! 

Jūsų mylėtojas. 

Bridgerjortas. — Musų j»a 
roiga remti katalikiškas spau
stuves. Bet per neatsargumą 
dažnai remiame musų idėjos 
priešus. Tą klaidą padarė ir 
Aliunnai duodami spauzdinti 
šokiu 'pagarsinimus. Linkime 

. b \ Kuomet tas baisus kmpas 
kad tai Imtu pirmutinį ir pas- »ia tavo smaugti, noiauk ilgai 
lentinį kartų. Koresp. s a " b u t i l a b a i p a v o j i n g a *» 

Terpetinas 
Sustabdo 

Krupą 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) . . , 2.50 | 

Ramybė Juras (audeklo apd.) 2.00 | 
Šios maldaknypos formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 

S stora., nes spausdinta »nt plonos popieros. Joje yra jvairlų jvainau-
S siij m a l d ų . 

* Aniolas Sargas — juodais mink-št. apd. 1.75 1 

LABD SĄ GOS Centro Di
rektorių susirinkimas įvyks šį 
vakarą, sausio 9 d. 8 vai. vak. 
Aušros Vartų par. svet. West 
Side. Valdyba. 

PARDAVIMUI, 

kūdikiui •— jis tuojaus 
tau. sralosi <lau^ lcngviaus kvėpuoti. 

Naujas Turpo išradinuis yra sutai
sytas su Tisais Turpontinė gydaneiais 
\ autais, kurio tuojaus palengvins pa-
sitriniLs ska*udama vieta. 

Turpo greitai sustabdo ska\idojimo 
K«,rkloj. rumatizmu, bronehitis ir nr-
uralgijoK, Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurlsy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir ncpusleja. £v 

Nelauk ilgai su krupų — Veik tuo
jaus! Nusipirk Turpo Šiandien nuo sa 
vo aptekorlaus. Nebūk be Turpentine 
« Untment savo namuose. ' 

Turpo turi savyje Montrol ir Gam-
Vhot. k . ihui "iie. ir C0e'. dožut'"*. 

1 . I Š I M U TONSILUS 
ANT P.\HT>AVIMO pigini r.nCrrnt Ę 

ir <;me*rnė lt^uviu kolonijoj, uiii f tObUlIaUSiCntlS RiO ÎO priSHlCIlElillS: ^ 
!>ievo Apveizdoa bažnyčios. | l 

\ . UKl i f tH Savininkas 1827 So. rnkm Ave. 
-fhlrajpo, m. Jį] 

ii 

fcUN, VAITUKAITIS U O O 
i O * t J . 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Kun. Vaitukaitis yra išvežtas 
į šv . EiLsbietbs ligoninę, kur 
sausio 3 d. jam tapo padary
ta opera*?iįa. 

Teko nugirsti kad kun. Vai
tukaitis atsikėlęs nepabaigus 
ae rac i j a , ir uzmąrinimas ant
ru kartu jį labai nusilpnino. 

Alfa. 

•tiDoMorro 
KAI. 
t * 

Pyjikorių tarytoa prarūkius* 
Žiogelio ir N'agaikevinaus nt«o 
šimeius ir nepavykus gaitii 
n-uošinoicių iš rugp. 20 d. mani-

tl&PlJSI*; KitWpH parsiduoda Ora-
raafonns vertai |*150.00. g»*a*aus m.<-
hoftlno me4iio, 1 sprlngsu mot/iru Ir 
su JS rekordų parsiduoda už $7.1.00 
atB|*:)»»kKe luojaua: 

į. <» . Ai.' t .' . — 

nfnk:i.s iSeina 
ech* Vlz^o 

Atsišaukite tttf» jaus: 
... *. JtORA • 

214a W. 23-«l W. Chleaso, 18, 
' , & 

I.—»H* peilio, 
2.—b«: kraujo, . g 
3,—be. marinimo, i 
4,—htt skausmo, 
r»,—lx* jokio imvojaus sveHtatal.Į 

Po operacijos, paeijeutas gali tuoja 
fcili j darbi, gali tuoj valgyti; dul-J 
niniukii bnisas tampa malonesnis.t 
visa sveikata gerenm''. Kuriem* iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

jagonius BU Jvairlomis HgomIs| 
prijlmu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pletu iki 
9 vai. vakare. 

Nedėtomis ir seredomls ofisas JĮ 
uždar>tas. 

DR. AL. M. RACKUS, 
Gn>TTOJFAS, CUJItrUUiAS IR 

OliHTETRlKaS, 
1 So. &Olb Ave. Cicero, m . 

'•*3 

fiios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
Spa»da aiški. 

s a 
Pulkim ant kelių. '. 2.50 
Pulkim ant kėlių 2.00 | 
Pulkim ant kelių 1.85 
Pulkim ant kelių 1.50 

mm J Y t l i l l l L K d • • • « • • • • • • • • • • • . . 9.m • • » • • • • • • • • • • • • • • • • eO«J • • 
• • • ' ^«» 

| Maldų Knygelė kauliniais balt. a p l . po 1.50 1 
| Maldų Knygelė skaros apdarais po 1.50 1 

Maldų Knygelė audeklo apdarais po „ .75 | 
I Melskimės, (mergaitėms) po 60 
= Melskimės, (vaikinams J j • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •V/VI mm 

I Pamaldų Vadovėlis 40 
ITisisakydami ailresuoklte: 

l'Ai;slI»ro»»A PIOIAT nnkStos nj -
Sies piano tin<» t'layer Planaa, var-
IpinH* tilpti L" »;»vaili. vertus $700.0(». 
p»rduof.im ui | t fp .ę0 RM '2.4 voleli.ii, 
pera pi*o«a jgytl fteras planas \v>. pu- Į 
se kainos, l'riee «Sr Teeple Co, dar- į 
bo. irrarantuotaa ant 10 metu. 

3343 So. Halstcd Street 
Chieago, 111. 

Tel. Danai SK7. Vak. tanai 311H 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1831 South Halstcd Street 

Valondos: 14 iki 12 ryU: 1 iki 4 
po pietų: < Iki t ' vakare 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S % 
I 2334 South Oakley Ave. Chieago, DI. į 
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DRAUGO tlNIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

įdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

it 

J . WYAN98 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiltai visiems reUcalams 

20.V5 W. aa-nd Str. 9144 W. 91 PI 
'Tel. Canal 0543 Tel. Caual 01991 

|PATARNAVIMAS 
I DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE i 

'J 

••imifiMiiiiiiiiiiuiaiiHiiiiiiuiiiiiiiiiuiiu 
S. D. LACHAWICZ g 
IilETUVIS GRABORIUS 

=2314 \V. 93-rd PI. Chieago, 111 

J Patarnauja laidotuvėse kuopi-
glausla. Reikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite užga 

Inedintl. Tel. Ganai 1271—2100^ 
IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIHIIIIIin 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA ^Bfoadvay. N e v e r k NY U 

iSSSciLIETUVV • 
P E R I-i^^T^BTJrRG^^s^MlJ-^vĄ 

A R S A Liepoją. 
VASŪOK1T VISI PARAKSIU IR 

' TIESIŲ KELIU 
LletaVtal važiuojant j Piliavą aplenkia 

Lenkia Juosta (koridorius) 
Visa Tremia Klesa Padalinta ji Kambarius 

Ant 9-Jv, 4-rla, 9-iltl " » n l u Lo^tl 
S.S. LITUANIA . Sausio 17. 
S. S. ESTONIA • Vasario 7 

Trečios Klasoe Kainos Į t 
, flAMBURGA 9103.50 — PILIAVA flOO.BO 

A * . MEMEL ir LIEPOJU 9107.00 
Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo aren. 

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

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
ti draftą (čekj) litais ar doleriais. Čekį JIJS patįs tu
rite siusti į Lietuva, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali buti greitesnis pinigu; gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtu. Bet gi kas 
•bijo, kad litu kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištiknyjų nupultu, tai išsiimtus 
doleriais Lietuvoje gautu daugiau litu. 

Persiunčiamo pinigus Kablegramais. 
IVvkt'liame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro

centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 
Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
2334 South Oakley Ave. Chieago, Illinois. 

', 

m 

Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo 
= D vai. ryto iki 8 vai. vakare. 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
- • 

• 


