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METAI-VOL. VIII 

Klaipėdos Teritorijoje Sukilę Lietuviai 
AMERIKOS KRIKŠČIONYS Klaipėdiškiai Nori Jungtis Su 
DENUNCMJA KARĄ, y ^ R(JS ^ 
SKELBIA A T S I L I E P I M Ą 
P R I E Š I N T I S GINKLUO

T I E M S GINČAMS. 

Atsiliepimą pasirašo žymiau
sieji Su v. Vastybių piliečiai. 

BERLYNAS SUSIDOMĖJĘS TUO LIETUVIU 
V E I K I M U . 

VOKIETIJA ATŠAUKĖ 
AMBASADORIŲ IŠ 

FRANCUOS. • 

XE\Y YORK, sausio 12.-
Čionai paskelbta atsiliepimas 
į visą krikščioniška pasaulį-
Atsiliepime pažymima, jog 

YVACIllNGTON, saus. 12. iš Heydekrug. Tečiaus iki 
Vietos Lietuvos respubli- šiolei neįvyko gyventojų su 

kos atstovvbė sravo žinių iš Lietuvos kareiviais susirėmi-
Kauno, jog visoj Klaipėdos 
sritv sukilo lietuviai gvvento-

ATŠAUKTAS PASIUNTI
NYS IR I š BELGIJOS. 

. 

Moralis karas' priešams! 
šaukia vokiečiai. 

- - • - • Į 

ANGLIJA TAIKOSI SU 
TURKIJA 

m u. 
Klaipėdos teritorijos guhe-

priešingai krikščionybės pri- J1"' k u r i u U ' » a i > l t l didžiumaJ nia tor ius francuzas, kurs y ra 
neipams Europoje rengiamas S u k i ] ? K l a i k i o s piliečiai Tautų Sąjungos jurisdikcijo-
naujas karas , naujas žmonių reikalauja savo " in ternae .o- je, tur i ten mažas kareiviu 

nalizuotą' teritoriją prijung-j spvkas. Gi visame distrikte 
policijos y ra nedaugiau 100 
vvrn. 

Kai-kuriose čia sferose rei-

15ERLYNAS, sausio 12. 
Lietuvos kariuomenės isiver 

PASKELBTA KARO 
PADĖTIS. 

kraujo praliejimas. Dėlto, 
i :t»"-«„;»u ~„ ti prie Lietuvos respublikos, raginamas krikščioniškas pa- l l 

saulis visomis pricmoii*mwJ X o 8 K l a i k i a yra neatskiria-
be joki., atidėliojimo. n ž b ė s - ' " , a L u ' t u v o s , l a l l s -
t i naujam karui, neleisti jam 
įvykti. Atsiliepimas ašt r ia is 
žodžiais denuneijuoja buvusį 
karą ir visus kitus galimus. 

Atsiliepimą pasirašo 1(>0 į-
vairių denominacijų vadai . 
Tarpe pasirašusių yra ir Bo
stono kardinolas O'Connell. 

T a r p kitko atsiliepime sa
koma : 
- "Šiandieninė tarptaut iniuo

se reikaluose situacija nuro
do naują karo pavojų. Kiek 
vienas minti jantis kirkščionis 
apie tai tur i gerai pagalvoti. 
Po atliktų išnaikinimų, kurie 
atsiėjo imliomis žmonių gyva
sčių, pakėlė pasauly negirdė
tas skolas, kurių išeina po 50 
dolerių kiekvienai minutei 
nuo Kristaus; gimimo laikų, 
žemės tautos iki šiol nieko 
neišmoko, viską pamiršo ir iš-
uaujo kįla lenktynės na su sa
vo imperializmu ir ginklavi
mosi. Kr is taus Bažnyčia 
buvo aštr iai kaltinama už pa
starojo karo įvykius. Kad 
K vangeli ja ta ip ilgai žemėje 
skelbiama negalėjo sulaikyti 
tos baisios katastrofos — tai 
svarbiausias Bažnyčiai prie
kaištas. Tas priekaištas ta ip 
didis, kad visi geros valios 
krikščionys šiandie privalo 
stoti defensyvon — pakelti 
kovą naujai rengiamiems ka- PARYŽIUS, sausio 12. — 
rams ir ginti Kr is taus Baž- Francijos premieras Poinea-

nuo tu visu neteisingu re vakar franeuzų parlamen 
ka l t in imu." tui padarė pareiškimą. J i s 

ta rp kitko pažymėjo, jo^ 
franeuzai nepasitenkins Ruh 
ro teri tori jos ir Essų užėmi
mu. Bet užims dar ir mies
tą Boehum, jei Vokietija ne 
pildys jai statomų reikalavi
mu. 

Boehum'e vra milžiniškos 
plieno, ir geležies dirbtuvės, 
kurias valdo vokiečių kapita 
listas Stinnes. 

B E R L Y N A S , saus. 11. — 
Vokietija paskell)ė morali 
(dorinį) karą Franci jai ir 
Belgijai. 

Atšaukė savo ambasadorių 
Mayer iš Franci jos i r pasiun
tinį Landsberg Iš Belgijos. 

Nora Vokietija beginklė ir 
negali kovoti su priešais, te-

' LONDONAS, saus. 12. —Iš 
turkų versmių pat i r ta , jog tu
rkų nacionalistų valdžia An-
goroje gavo žinių nuo turklį 
delegacijos iš J.,ondono, buk 
Anglija su Turki ja baigia pa 
sekmin^as~derybas Mosulc ži
balo versmių klausime. 

Anglija sutinka Mosulo vi-
lajetą pilnai pripažinti Tur
kijos savastimi, gi turkai an
glams ten duoda žibalo kon
cesijas. I>e to, Anglija pa
lauki 'duoti paskolą turkams. 

_ . 

JEI LENKAI PULS VOKIETIJA, BOLŠEVIKAI 
i • - L E N K U S . 

- — 

.BOLŠEVIKAI PRAMATO ! Karo komisams Trotzky 
NAUJĄ KARĄ. F a ko 

Pasirengė pulti lenkus. • o-

————— 

MASKVA, saus. 12.— r i a 

" K u o m e t Franeija isibri 
vė Ruhro distr iktan, franeuzų 
kontroliuojama Lenkija tai-
pat briansis Vokietijon su tik-

kilos klausioms, į , IVaneuzŲJ-^ „ j t o i « r t i ,„ ' yahAylįį 
įsiveržmms Rohro ploten reį- T o k J a i l l ( 1 a t sį t i | ; i l,.,. Rusija ne-
sk,a iianj* kary B u r o p ^ . Į ^ ^ n l , | l i a i U Ž ! i i l a i k v t g h . 
Holšov.k,, viršminkai a t s a k o : ^ t u r ė g | | a | < i | f i k a r a n _,- , 
visaip. Bet dauguma tvirti-! 

. . Nesenai buvęs Maskvoj, ko-
na, jog taip. / I . . 

.. . . . • • I Buunistij suvažiavimas i rodė, 
1 astarieji tvirtina, kad ka-1 . , .* ,• . . . , . . .. 

jog Vokietija bolsev.stmei 

žinias "internacionalėn* , rin taryba Klaipėdos stovy-
Klaipėdos teri tori ion e inaibos klausima vis toliams vii-
vis platyn, anot gautų žinių kdina. 

— — " ' i 

Essus ir Apylinkes Valdo 
Franeuzų Durtuvai 

NORIMA UŽIMTI DAR IR MESTA BOCHUM. 

čiaus kandier is Cuno Rcichs-
škiama nuomonė, jog lietuvių rago part i jų lyderiams ir už
tiksiąs varu užimti teritoriją, senių reikalų komitetui išdės-j 
kuomet santarvės ambasado- tė priemones, su kuriomis vy

riausybė tikisi nugalėti įsi-

MIRĖ BUVĘS GRAIKU 
KARALIUS. 

P A L E R N O , Italija, sausio 
12. — (v'ia staiga mirė buvęs | 

ras ;>;a!i \t nekilti tuojau**: 
Tečiaus art imoj ateity neiš-
vengtinas. Francijos akcija 
kuogeriausia įrodo, jog karas 
turės kilti art imiausioj ateitv. 
Fu ropa fsnaujo bus ]»anardy-
ta kraujuose. 

Rusijai yra artimiausia. N< s 
tenai pribrendusi koumnl* 
nė dirva. Dėlto, Rusija 
somis priemonėmis? turės gi-n-
ti Vokietiją, kuomet jai gru-
ine% 1 ikras pavojus, * 

briovėlius Ruhro dis t r iktan ' graikų karalius Konstantinas, 
franeuzus. 

RUHRO D I S T R I K T A S 
PRANCŪZŲ O K U P U O T Ė J E . 

RAXO Zl A R M I J A . D U E S S E L D O B F , saus. 12. 
sausio 12. Franeuzų a r i n i - — Franeuzai su belgų pagel-
ja jau beveik pilnai apsupo) ha pagaliams užėmv"* Vokieti-
visais šonais Rnhr» klonį. j jos industrinį miestą Essus 

Essus valdo iraneuzų d u r - į i r okupavo visą Ruhro klonį. 
tuvai. Paskelbta karo pade- Vokietijos turtingieji indu
tis. (Jatvėinis patroliuoja strininkai pirm laiko iš oku-
kareiviai. Visose aikštėse puotės plotų paaiSaliua 
nustatytos anuotos ir kulkas-j Francijos vyriausybė skel

bia, jog ji neturinti jokių mi-
litarinių tikslų. [Fik einanti 

vaidžiai. 
Pirmutinis iš franeuzų ka

reivių į Essus inėjo gen. P>o-| kolektuoti sau ])rigulinčių sko-

NACIONALĖ ŠVENTOJO 
VARDO DRAUGIJA. 

N E W YORK, saus. 12. — 
Naeionalė Šventojo Vardo 
Draugi ja ateinančiai vasarai 
rengia visą eilę maldininkų 
burių kelionių Romon ir į Lo-
urdes. Kiekvienam būriui 
vadovaus dvasios vadas. 

Maldininkai turės progos 
gaut i audiencijų su Šventuo
ju Tėvu. Papą Pius X I di
džiai interesuojasi ameriko
nais ir jų dvasine gerove. 
Delio, labai maloniai atsineš 
į juos. 

Kiekvienas maldininkų bū
rys bus sudarytas ne dau-

giau kaip iš 60 asmenų. 

yer su buriu palydovų. 

P R E M I E R A S POINCARE 
KALBA. 

lų, kokias vokiečiai atsisako 
atmokėti. 

Franei ja ton okupuotėn pa
siuntė keletą tūkstančių savo 
civilių valdininkų, .kurie auto
rizuoti kolektuoti skolas, užė
mus vokiečių muitines, dirbtu
ves ir eksploituojant miškus 
ir augliu kasykla*. 

Anot Francijos, tuos kolek
torius apsaugoti pasiųstas 
a ta t inkamas skaitlius kariuo
menės. Nes be kareivių i r j 
durtuvų šiaudie nieko negali
ma atlikti. 

Atsisakys mokėti. 

Vokiečių vyriausybė, sakė 
kaneliėris, }>akels energingą 
protestą visoms valstybėms, 
kurios pas i rašė Versailleso 
taikos sutartį . Pažymės, kad 
franeuzų okupuoto laužo tą 
sutartį . 

Vokietija paskelbs, kad jei 
franeuzai užgrobė "ša l ies šir-
ėįt" vokiečiai neprivalo toles-
niai mokėti jokios kontribuci
jos nei pinigais, nei daiktais. 

Tečiaus vyriausybė pareikš, 
kad .Vokietijos sutart is su 
Amerika y r a nepaliečiama ir 
pildytiua. 

Nebus vergais. 

"Nega l imas daiktas susi
taikinti su F r a n e i j a , " sakė 
kaneliėris Cuno. " M e s pa
davėme Franei ja i kuopuikiau-
sią propoziciją. Siųlėme at
mokėti tiek, kiek galime ište-
sėti. 

kurs perniai antru kar tu bu- / ĮTIIO^ l̂ J IPTllVO^ 
vo priverstas apleisti Craiki- mMllMKIO lO J-ilVyLLL V \JO 
n-

APLEIDO PARYŽIŲ. 
PINIGŲ PADIRBĖJAI. 

• . 

NEDRĄSI PRANAŠYSTĖ. 

, . , •, ŽAISLIAI . Lapkričio mėn.: ^(jazetii \VU» .įska" prana-
PARY*rtrf4, s a u * i ^ 2 . - * . ^ l ^ » J « ^ . b Žaisliuose pagaei ' a neutralinėj juostoj ga-

Vokietijos ambasadoriui Ma-^«*«i« i m l M l I « n W P^lifbė- as įvykti greitas permai
nas, nes lietuvių šauliai stip
rėja ir jau apsireiškiąs nuola
tinis spaudimas lenkų miliei-

yer vakar apleido Paryžių. 
Apie savo išvažiavimą nepra
nešė franeuzų vyriausybei. 

— , ,—. * ^m. 

.jai Izraelis (tėvas) ir Mi
ša (sunūs) Keidanskiai ir du 
jų kompanijoiiai Vie
nam piliečiui pardavė litų už jos, kaip darbuotės taip orga-

MAISTAS BRANGESNIS. 
— 

\ V A 8 H L \ 0 T 0 X , sausio 12. 
— Paskelbta, kad kai-kuriuo
se miestuose praeitą gruodi 
maistas laivo brangesnis, ne-
uu lapkričio mėnesį. 

PAGROBTOS 5 MER
GIŠČIOS. 

- • • — . - . 

I 

dolerius. Vėliaus, tas pilie
tis noivjes savo dolerius gau
ti atgal, bet šie makleriai ne
atidavę. Pilietis pasiskundęs 
milicijai, kuri ir susekusi pik
tadarius. Pas juos radę dar 
nepabaigtų dirbti litų. Dole
rius 4i t a i sydavę ," pridėdami 
prie esamos ant jų skaitlinės 
" & " Piktadariai bus {teisia

mi. 
Policijai pranešta, jog aną 

dieną Chicagoje pagrobta 5 
mergiščios ir automobiliu jos 
išvežtos į Michigano. valstybę. 

" F r a n e i j a ir Belgija dabar j ~ T r > ' s ft M gryžusios, gi ki-
sulaužė sutartį , kas turės d u o 4 t o s ^ į l e i d ž i a m o s . 
ti liūdnus rezultatus. Mes! • • ' ?=" 
negalime aktiviai priešintis.) Braun entuziazmą sukęlė, 
Tečiaus mes nesame vergai i r ' kuomet ]>areiškė, kad Vokie-
atsisakysime tolesniai koope- j ti ja savo "teises gali atgauti 
ruoti su tomis ša l imis ." 

Proklamuota gedulybė. 

Kaneliėris Cuno pranešė, 

DIDELĖ SIMFONIJA. 

nizavimosi atžvilgiais; tas 
gali, anot " L a z . \Vil", n.eut-
ralinės juostos žmonių ia.imei 
pakenkti. 

Taip nedrąsiai rašo "Gaz . 
\V.," kad lonki) 4*laimė , : ga
linti išnykti. Matyt gyvento
jai ne juokais susirūpino, kad 
lenkų žiauriam viešpatavimui 
butu ' g alas 

K A L N A S . Lietuvos pra
moninkų Sąjungos narių susi-

| rinkime tapo išrinkta valdyba 
Šiomis dienomis žinomasai: sekančiame sąstate: 

mūsų kompozitorius Stasys Pirmininku i už. VI. Skardi? 
Šimkus jiabaigė' rašyti didelę, nskas nuo b-vės "Mechani-
simfonine baladą vardu| k a s , " na r ia i : Jonas Tumas, 
"Nugr imzdusi P i l i s , " l^asui " V e n t a , v Antanas Karsokas, 
solo. moterų chorui i r orkest- " R ū b a s , " l)r. Pranas ŠHž; 
rui Gruodžio' 15 d. išvežė ją . " P r o d u k t a s , " Juozas J esi 

PASKELBIAMAS 
S T R E I K A S . 

FRANCUZAI ESSUOSE. 

P A R Y Ž I U S , sausio 12. — 
Afocialiai pranešta, jog prie
šakinės franeuzų ir belgų ar
mijų sargybos vakar rytą in
ėjo į Essus. Nebūta jokių 
pasipriešinimų. Apie tai vi
sa skelbia karo ministeris. 

A M S T E R D A M , sausio 12. 
— B , Essų depešoje pažymi
ma, jog Pareinio ir Westfa-
lijos vokiečiai darbininkai pa
skelbė t rumpą streiką visa
me industriniame distrikte. 

Streikas prasidėsiąs pirma
dienį. Ta i busiąs protes tas 
prieš franeuzų okupuotę. 

kad rytoj Berlynan suvažiuos 
Vokietijos valstybių premie-
rai ir diskusuos apie naujas 
priemones. 

Prezidentas Eber tas paske'-
lbė proklamaciją, kad ateinan
tis sekmadienis visoj Vokieti
joj turį but paminėtas kaipo 
gedulybės diena. Tą dieną 
visoj šaly visi teatrai , viešo
sios užeigos ir salės bus už
daryt i . Visoj šaly paskelbta 
kelioms dienoms dalinė pro-
hibicija. • 

Bavari jos socialistai jun
giasi su nacionalistais prieš į-
sibriovrėlius franeuzus. 

. Prusa i nerimsta. 

P L A T I N K I T ' ' D R A U G E . ' ' 

t iktai spėkomis. Anot jo, 
visoj šaly kilęs naujo karo se
ntimentas. Sako, verčiau žū
ti, negu pasiduoti franeuzams. 

Karininkų unija padarė re
zoliuciją. Pranešė vyriausy
bei, jog karininkai palinkę pa
švęsti savo gyvastis ir viską 
už tėvvnę. 

Bijo lenkų. 

Čionai kalbama, kad lenkai 
su čekoslovakais gali kar ta is 
įsibriauti /Vokietijon, idant 
tuo būdu įgelbėti francuzaraF 
siekti savo tikslo. 

Yra žinui, kad lenkai kon
centruoja kariuomenę Augšto-
sios Silezijos pasieniu. 

Vokiečių vyriausybė turi 
vilties, kad lenkus sulaikys 
bolševistiuė Rusija, kuri se-

autorius j Lepcigą spausdinti. 

Prūsi jos seime premieras nai taikosi prieš Varšavą. 

Busią apie 40 didelių spaudos Einant paragr . 12 sąjum 
puslapių. Tekstai parašyti 
dviem kalbom — lietuviškai 

tis, " E ž e r ė t i s . " 

įstatų, 2 nariu bus kooptuoti 
iš kitų pramonės šakų. Rci-

ir vokiškai. Žodžius baladai kalų vedjėju pakviestas Jonas 
parašė Jonas Žilius, o vokie- Baleisis. 
čių kalbon vertė fYydhinas. — 

Stasys Šimkus, valstybinės. Paroje, sausio 10—11, Clti-
Operos kvieč iamas , ' žada pa- rago je pavogta .') automohi-
vasary šiuo kuriniu pirmą] liai. 
karta koncertuoti Kaune. 

K \ r X A S . Jonas Bondo-

rius, Lepeigo muzikos Akade

mijos studentas, pakviesta < 

Lietuvos valstybės Operon di

rigentu ir ateinantį ^sezoną, 

baigęs Leipcigo muzikos Aka-

kniiją, žada atvažiuoti ir O-

peroje dirbti. Taipat pakvies

tas Juozas Gruodis, tos pat 

Akademijos -studentas. 

CUICAGO. - š i a n d i e n pra 
matomas gražus oras, b-1 
kiek šalčiau. 

• I • - - - I T I I I I • - ! « • " 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4 
Francijos 100 frankų 
rtalijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. .O iH 
Lenkijos 1(X) mark. . 0 ( H 
Šveicarijos 100 f r. 18.92 

. . , . s . . ^ ^ . . - . ^ - i ' ~ - - . • . - * * 
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KLAIPĖDOS MĮSLĖ, 
. 

Vakar esame skaitę (Ass. 
Press) telegramą kuri praneša 
kad Lietuvos kariuomenė už
ima Klaipėdą. Kadangi pasku
tiniu laiku mes labai esame 
susidomėję klaipėdos krašto 
Ūkimu, tai mūsų smalsumas 
dar labiaus įsitempia išgir
dus tokią žinią — mįslę. 

aplamai mes1 džiaugiamos ta 
naujiena nors ir nežinome ką 
ji reiškia ir kokios gali būti 
pasekmė.**. Mes patenkinti, nes 
esame giliausiai įsitikinę į 
Lietuvos teises tame krašte. Ir 
koks kartus apsivylimas, jei
gu ta žinia nebūtų tikra? 

Imant tečiaus ją kaipo įvy
kusią, tenka pasvarstyti. Ži
nios šaltinis — vokiškas. Vo
kiečiai stovį u*2 Klaipėdos 
"freištatą" —, nepriklausomy
bę ją komentuoja saviškai. 
Girdi, Klaipėdos sritis Versa-
lės sutartimi internacionali
zuota. Mes žinome kad ne. 
Bet tesižinie. Svarbu kad du 
Lietuvos kariuomenės pulkai 
užėmę Klaipėdą, pasinaudo
jant internacionale situacija. 
Ką tai reiškia? 

Gali būti trejopas aiškini-
nimas, Besiremiant Versalės 
sutartimi, Santarvė turėjo se
nai Klaipėdą priskirti Lietu
vai. Jeigu taip butu (vykę, 
kariuomenės žygis visiems aiš
kus. Bet Santarvė savo spren

di lis aiikiniinas mažiausiai 
atatinka tikrenybei. Reiškia 
inusų kariuomenė pati ieško 
Lietuvos teisiu Klaipėdoje. 
Bet šiuo atveju ką reiškia ka
riuomenė? Ar ji užima Klai
pėdą Vyriausybės įsakoma, tai 
yra regularė kariuomenė žy
giuoja, ar tik avantiūristinė 
kariuomenė, panašiai kaip 
Želigovskio, vaduoja Klaipė
dą, reiškia be Vyriausybės ži
nios. 

Besiremiant telegrama rei
ktų manyti, kad " d u pulku 
Lietuvos kariuomenės ir žy
mus skaičius pasienio gyven
tojų" yra avantiūristinės ka
riuomenės šposas, pridėjus pa
sienio šaulius kurie eina pa
gelbon savo broliams. 

Šis manymas, rodos, arčiau
sias tiesos. Matomai lietuvio 
kantrybė išsisėmė ir jis nieko 
nepaisydamas ginklo jėga rei
kalauja savo teisių. Vokie
čiams nepatinka, bet jie nepa
vojingi. Ne veltui laikraštis 
"Lokal Anzeiger" pažymi, 
kad Lietuvos kariuomenė pa
sinaudoja " internacionale si
tuacija ' \ J ie negali pasiprie
šinti, ne* franeuzai juos smau
gia ir Klaipėda slysta iš po jų 
kojų. Bet ar franeuzai nusi
leis, kuomet jie nori Klaipėdo
je šeimininkauti? Ar neužsiun-
dins lenku prieš lietuvių ka
riuomenę? Tokiame atsitikime 
karas Lietuvos su Lenkija be
veik neišvengiamas. Pasekmės 
gali būti nepageidaujamos. 
Lenkai neabejotinai, skaįtlin-
gesni ir galėtų Lietuvą oku
puoti. Galime save raminti tik 
tuo, kad tuomet Anglija ir Ita-
Hja įsikibtų į tą reikalą musq 
naudai, nes franeuzų imperia
listinė jK)litika perdaug norį 
apžioti. Gi paskutinių dienų 
Santarvės santykiams pablo
gėjus, Lietuva galėtų laimėti. 
Linkime kad ši mįslė tokiu bū
du išsiristų, o tuotarpu gal 
gausime daugi aus informaci
jų- ' 

KNYGOS IŠ LIETUVOS. 

I 
LABDARINGOS SĄJUN

GOS SEIMAS. 

Lietuvos Geografija, M.* Bir
žiškos 55c 

Kūno lavinimos klausimas Lie
tuvoje.* Parašė Kar. Dinei
ka 5c. 

dinio Klaipėdos krašto reika J Graudus verksmai arba V. Jė
zaus kančios mastymas. Veriu nėra padariusi. Atpene, i* 

jos paskutinių machinacijų 
galėjome neapsirikdami spėti, 
kad Klaipėda paliktų nepri
klausoma nuo Lietuvos. Tai-

tė ir taisė kun. J . Laukaitis 
Kaina 8c 

Draugas Pub. Go. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago 

Chicagos lietuviai katalikai 
gražiai sutinka Naujuosius 
Metus. Nesuspėjome atgyventi 
didingo Chicagos ir apylinkių 
Katalikų Seimo įspūdžių, o 
štai sekmadieny sausio 14 d. 
Labdarių Seimas. Pirmas ka
talikų žygįs. 

Labdarybė — krikščionybės 
žiedas. Pažvelgę į katalikų 
Bažnyčios istorija pastebėsime 
(gražiausius jos meilės, gailes
tingumo darbus.Tie kurie šian 
dien skelbia brolybę reikalau
dami visur persekioti katali
kus, įsivaizduoja atradę fi
lantropiją, steigia žemės rojų, 
Ir ką mes matome? Darbinin
kai skundžiasi vargais, luo
mų kova gaisru virto, netur
tas, badas, ligos. Yra taip va
dinama 'soeialė apsauga' kuri 
neturtėlius globoja... Bet ši 
valstybinė įstaiga yra skaitlin
gų valdininkų būrys kurs rį-
ja pinigus skirtus pavargė
liams kad nieko ji^ms nelieka. 
Nekalbant apie pragaro gailes
tingumą Rusijoje, nesenai Lie
tuvos "socialė apsauga ' " pa
sirodė turinti vagių. Šeimyna, 
visuomenė, valstybė kuriai ne
vadovauja Kristaus mokslas, 
kuri skelbia bedievybę, gailes
tingumas negyvas taškas. 

Įdomu pažvelgti į pirmuo
sius krikščionybės amžius kuo
met visų tikinčiųjų buvo vie
na širdis, viena siela. Pago
nybė neturėjo gailestingumo, 
Romoje. 

Pasenę vergai buvo išme
tami į vieną Tibro salą kur 
jie mirdavo iš bado. Krikščio
nybė įdiegė žmogaus širdin 
naują jausmą. Atsiminus vy
riausią įsakymą: Mylėsi, krik
ščionis myli savo artimą, sku
ba pagelbon neturtėliui. J is 
net mylį savo priešą. 

Kolektos. 

Išmaldos buvo krikščionies 
dienotvarkėje. Pirmieji krikš
čionys parduodavo savo tur
tus ir nešdavo pinigus šv. Pe
trui; pavargėliai buvo su kau 
pu aprūpinti. 

Evangelija mini apie Ana-
niją ir Saflrą kurie negyvi 
griuvo prie apaštalo kojų už 
melagingą kainą savo aukos. 

Dijakonai tam ir buvo šven
ti narni, kad tarnautų prie sta
lo agapose ir globotų bedi-

nu&ius, našles, dalintų išmal- čiams. Pavyadin tėvai šv. Gri-
das. 

Sv. Paulius organizuoja ko 
lektas Mažojoje Azijoje, ir ra
gina ką nore sutaupinti kiek
vieną savaitę, kad įdavus tą 
auką sekmadieny susirinkus 
pamaldose. 

Persekiojimo metu gailestin
gumas auga. Krikščionys iiuo-
su noru neša aukas į vysku
po rankas. Reikia gelbėti iš 
tremtuosius, kalinius, pasmer
ktus kasykloms, pagerbti tin
kamai kankinius juos belaido
jant. Taipat negalima pamir
šti ligonių, vargdienių, naš
lių. 

Gailestingos moters. 

Krikščionybė paniekė ne tik 
liaudį, bet ir turtinguosius 
sluogsnius —• patricijus. Jų 
tarpe mes matome moteris pa 
sižymėjusiae savo gera širdi
mi. Esame skaitę kaip šv. Ce
cilija mielai lankydavo varg
dienius, ir kaip, jai bemerdint, 
ją nukankinus, ją aplankė vi
si tie kuriuos ji pagelbėjo. 

Kuomet Romos prokuroras 
įsakė žv. Laurynui atiduoti 
Bažnyčias iždą, kurį jis kaipo 
diakonas globojo, jis surinko 
visus globojamus pavargėlius 
ir stojo prieš imperatorių Va
le ri j aną. 

— Garbingasai Imperato
riau, tarė jis, štai Bažnyčios 

turtas kurį aš tamistai atve
du. Nes jie yra tikrnsai tur
tas, per jų rankas mūsų išmal
dos dangui atnašaujamos, gi 
mums jie duoda amžiną tur
tą. Naudokis Šiuo turtu Ro-
mai ir sau. 

Pirmieji ligonbuciai. 

Nuo pirmųjų krikščionybės 
dienų buvo tam tikri namai 
bėdiniems ir ligoniams. 8v. 

gailaus iš Nazianzo, šv. An
tano, šv. Pakomijaus, šv. Hi-
larijaus. Didžiuma vienuolių 
prieš apleisiant pasaulį skir
davo savo turtą bėdiniems. 

Konstantinas, šv. Elena, Te
odosijus Didysis, Pulcherija, 
Eudoksija paliko didelius tur
tus labdarybei. 

Visuomenę pagavo plati 
labdarybės banga, kuri išsilie
jo į krantus senojo pagonijos 
pasaulio, kame viešpatavo 
žiaurumas, savymeilė. Ta pa
ti krikščioniškoji meilė gydė 
sunkias Romos viešpatijos 
žaizdas visą barbarų puolimo 
metą. Senobinė visuomenė at
sinaujino dvejopa Dievo galy
be, tikėjimas kurs nušvietė 
protą, meilė kuri sušvelnino 
S.Kl). 

Bėdinųjų pagarba. 

Mūsų tikybiniai įsitikinimai 
sako. žmogus kurs kenčia tar
nauja Dievui; nuosekliai jis 
tarnauja visuomenei, kaip tas 
kurs- meldžiasi. J is mūsų aky
se atgailos paslaptį riša, jis 
neša auką kurios nuopelnais 
mes dalinamės, ir mes mažiaus 
pasitikime perkūnsargiai.* ku
rie saugo miisų namus, negu 
tos moters ir jos mažę vaike 
lių malda kurie miega ant 
Siaivių gniūžtelės ketvirtame 
aukšte?" 

, "Nemanykite kad mes skur
dą skaitome savo privalomy-
be kuriai reikia statyti y u s to
ge: tas pats KristHs kurs sa
ko kad mes visuomet turėsi 
me biednų savo tarpe, jis mu-
nifi liepia viską daryti kad 
jų nebūtų. Tame u* yra gar
binga biednų didybė "Dievo 
Bažnyčioje'*' kuri mus vidn 
prie jų kojų, rašo Ozonam'a*. 

Valstiečių liaudininkų są
junga. 

Pernai metais Amerikos 
laisvamaniai važinėjo po lietu-
vių kolonijas du savo atsto
vu: Žygelį ir Natkevičių. V&-
nąs priklausė sociaUstų liau
dininkų partijai, kitas vaištie-
čių sąjungai. Dabar ra^o Lie
tuvos laikraščiai, kad liiiudi 
mAkal su Valstiečių sa-gr 
' * susiženyję' \ Svotais 1 »u ve 
.Ivaškevičius ' ir Račkauskai 
Puota buvusi didelė, nes Ivaš
kevičius "ženyboms" išleidęs 
net $3.000. Prieš "ženybas" , 
kaip rašo 'Socialdemokratas' 
liaudininkai sau padarė mažą 
operaciją, — atkirto nuo sa
vojo vardo senai nudžiūvusią 
niekam nereikalingą uodegėlę 
11 socialistai". Liaudininkai iš
nyko. Dideliuose skausmuose 
jie pagimdė valst. s-gą patys 
turėjo numirti. Štai tau ir 
jungtuvės: iš dviejų kūnų pa
sidarė vienas valstiečių liau
dininkų sąjungos kūnas su be
dieviška siela. Geresnio aitva
ro nei pasakos nepramanytų. 

Penktadienis Sausio 12 1923 

25 nuošimčiais. Rusai iš 800 
tūkstančių turėjo sumažinti Ii. 
gi 600; lenkai nenurodydami 
savo armijos skaičiaus sutiko 
ją sumažinti Ugi 280 tukst.; 
Latviai iki 19,000, Estai iki 
28-000; Lietuviai pareiškė, kad 
jie yra ypatingoj padėty ir ne-
gali pasakyti savo kariuome
nės skaičiaus, kol nebus galu. 
tinai susitarta" su lenkais del 
privalomo arbitražo (susitai-
kvmui taikiu būdu). Rusai nu-
rodydami Lenkams, Latviams, 
Estams jų skaičių neatvirumą 
ir reikalavo 25 nuoš. sumažin
ti savo kariuomenę. Čia pat 
nurodė į Lenkų pareiškimą 
Tautų S-gai, kad jų kariuo
menė dabar susidedanti tiktai 
iš 298,000 kareivių. Negalėda
ma užginčyti tą Rusų išreiš
kimų. Lenkijos delegacija vis
gi nesutiko sumažinti savo ka-
jiuomenės mažiau kaip iki 
280,000. Beliko rusams kons
tatuoti Lenkijos nenorą nusi
ginkluoti ir konferencija be 
naudos užsibaigė. 

ĮSIGYKITE Š I A S ~ K N Y G A £ 

Maskvos konferencija. 

Iš Maskvos nusiginklavimo 

Kietas, trečiasis šv. Petro į-ji*^*** franeuzų istorikas ir 
pėdinis, savo gyvenamuosius I literatas, 
namus pavertė bažnyčia ir pri
jungė butą maro ligoniams. 
Tie namai vėliaus buvo res*-
tauruoti ir gavę vardą 44Me-
rulana", ligi XVIII šinitm. 
tarnavo ligoniams. Šv. Tėvas 
Kietus 79 metais įtaisė prie
glaudą, vėliaus Crociferi pa
vadinta. Gailestingumo įstai
gos auga. 355 m. šv. Epifa-
nius sako* kad jos jau visiems 
žinomos. 

Palikimai. 

;Turt ingesnie ji kr i kščiony s 
prieš mirsiant palikdavo žymų 
turtą prieglaudoms, ligonbu-

iiteratas. 

"Labdarių reikalas". 

Apsiriktume sakydami kad 
gailestingumo darbai tėra Lab 
daringos Sąjungos narių rei
kalas. Ne, kiekvieno kataliko 
pareiga, jo gražiausioji dory
bė, garliė eiti pagelbon nelai
mingiems našlaičiams, i ene-
liams, ligoniams. Labdarių Są
junga tėra vien tam, kad di
delį gailestingumo darbą, pra
kilnią artimo meilės dorybę 
galima butų organizuotai pra
ktikuoti. Štai delko mos visi 
privalome susirūpinti tos Or-

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygelės djdurnas: 5 colių ii 

konferencijos grįžo Kaunan į &1™0' i r 3 c o l i u platumo, taip. 
lietuvių delegacijos .dalis: p p . , ^ t u r i gražius apdarus, aiškią 
Pajieekys, Lisauskas, gen. Zen 
kevičins, atstov. Baltrušaitis, 
delegacijos pinu. dr. Zaunius. 
Eltos platus pranešimas apie 
konferenciją, beabėjo, parem
tas delegatų tvirtinimais. Nu
siginklavimo konfer., kurioje, 
dalyvavo Rusijos, Lenkų, Lie-
tuvos, Latvijos, Estonijofc'ir 
Suomijos delegacijos, nedavė 
geistinų rezultatų. Lenkai ne
sutiko likviduoti esamų ir bu
simų teritorialių konfliktų su 
Lietuva taikiu būdu — arbi
tražu. Priimta ne puolimo su
tartis, net Rusija sutiko ją 
pasirašyti tik priėmus materia 
le nusiginklavimo sutartį. Nu
tarta kariuomenes sumažinti 

spaudą, ant plonos popiero& 
spausdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki* 
nanties, kožnas lietuvis gali 
l e n g v i - išmokti kaip tašyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlf 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
J o kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

lonie išgirsti jos balsą kuri 
per lupas Kristaus šaukia nr;s 
visus pagelbon. I r rinksime*s 
skaitlingai Seiman ir svars 
tysime priemones kokiu būdu 
pastačius mūsų našlaičiams, se 
nelianis, paliegusiems, ligo-

Geografijos pradžia Joje 
aprašo apie įvairias pasaulio 
šalis, vandenis, sausumas ii 
11. Kaina 45c. 

niams gražų ir patogų Gailes-
ganizaėijis darbais visi priva-! tingumo H urną. 

Geologijos i r mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijos 
priedu.- Parašė J . Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2S34 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
_ 

Sulietuviao i . Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 

- • 

fKSKUį V1IKSMŲ DRAMA. 
(T««a) 

SCINA m, 
• BBk. BAVINIS: Laikykite kortas savo 

rankose; ži partija turi būti užbaigta! 

SCENA IT . 

•į. (įeina Karilakis ir, Jonė apsiašaro
jusiomis akuaift). 

D & BAVTK1B (trametdanias kortas): 
Ką gi, Jone? Kas gi atsitiko? O gal tavo 
|)onią Ųpr ienė paslydo, belipdama laiiv 
dama laiptais ir susižeidė? Gal man ateiti? 

JONĖ: Nieko nežinau. Bet ji bus tik 
m i nažudyta; senoji Zuzana ir-gį sako ta 
natį (savo žiurstu stengiasi nusišluostyti 
ašara*,. 

S E f a U K A £ : Oalvažudybė čia mano 
taiB&uje? Kaip gi galėjo tau ateiti į gal
vą toki baisi mintis? 

JONĖ: Ponia Liunienė prieš piet nu-
ėįo j vienuolyną pas kleboną ir nuo to 
laiko nebegn7žo, nors ji ir rengėsi pietum3 

'Jfryžti. 

RAŠTININKAS: Ak, ji, matyti, iš 
klebono išgirdo apie kokį nors ligonį ir 
dabar nubėgo su savo krepšeliu — Die
vas žino, gal kur nors kalnuose. 

-

JONĖ: Ne, ne. Tai ne taip. J i norėjo 
iš klebono atsiimti daug pinigu, ir tuojau 
pagryžti. 

VISI: Ar daug pinigų? 
JONĖ: Taip, daug pinigų, kuriuos 

surinko Šv. Juozapo Draugija*ir, kuriais 
turėjo būti pastatyta ligoninė... virš 10,-
000 frankų... 

SENIŪNAS: ( p a k e l d a m a s ) : <Viež-
patiej Ir, tu, tik dabar ateini muins pra
nešti? 

JONĖ: Ak, pone seniūne, aš laukiau 
kol sutems ir, paskui nubėgau »pas seną
ją Zuzana, ir, ji man pasakė, jog mačiu
si ponią Liunienę, beeinant vienuolynan, 
kur ištikrųjų sutikusi ją. Aš paprašiau 
Zuzanos su manim kartu nueiti pas kle-
lx>ną, bet Zuzana nenorėjo ir pasakė, kad 
klebonas nesveikas ir nevelijes jai net 
vakarienės nešti. Šį vakarą, girdi, nega-
Įima esą jo trukdyti. 

SENIŪNAS: (riesdamas j viršn asus): 
Įlai mes dar pamatysim ar-gį negalima 
to pono trukdyti? Gobiamieji, keistas 

šitos moteriškės dingimas, kuri, kaip gir-1 rys! J is be juokų niekad neapsieina. Te- Ii 4*r mane patį palaikyti galvažudžiu! 
dejom, iš klebono paėmė tiek daug pini
gų, privalo būti išaiškintas ir tai tuojau! 
Ką įgi sakai, daktare? Gal ir tamsta ma
lonėtum mus palydėti? * 

DR. RAVINIS: Taln aš, pirmiausia, 
nematau jokio pamato. Ir, kuomet aplan
kysiu savo paeijentus, tai trauksiu tiesiog 
namon, iš kur galima bus mane pašaukti, 
jeigu busiu reikalingas. Bet, tikrai nerei
kia. I r m patariu tamstoms nestatyti sa
vęs pajuokoms, kąd ir gerais norais — 
trupučiuką rinkimų politiką bevarinėjant. 
Ir, *kas %\ galėtų kleboną kaltinti šios 
senos geros moteriškės dingimu, — jei
gu ji ir butų tikraį dingus? 

SENIŪNAS: Kas gi eia šneka apie 
rinkimų politiką, kuomet tarnystė mums 
uždeda liūdną pareigą negai&uojant ir e-
nergingai tyrinėti tikrą prasižengimą 

DR. KAVINIS: Nelaikykite blogu! 
(juokuodamas- linktelėja). Del manęs im
kite kad ir tuojau žandarą ir žeinsargių 
sų savim ir liepkite zakristijonui truk
telti didžiuoju varpu, tai -bent padarys įs
pūdžio (juokdamasis išeina). 

SCENA V> 

SENIŪNAS: Nepataisomas jiiokda-

juokauja. Teeiau, žandarą tikrai galėtu
me visokiems galams i r pasiimti. O za
kristijonas... 

KARILAJvLS: Nepainiršk, pone se
niūne, kad zakristijonasvakar naktį išva
žiavo į Marseilles ir dar negryžo. O žan
daras Mauris sėdi pirmame kambaiy prie 
vyno bonkos. 

SENIŪNAS: Pašauk jį, Karilaky. fr 
tylėdami visi kartu eisime sutrukdyti sal-
dųjį klebono poilsį. 

Uždanga nusileidžia. 
- : - — : : : - — - : -

ANiTROJI VAIDYKLA. 

Pirmojo veiksmo ir pirmosios vaidyk
los scenerija. 

SCENA I. 

KUN. ROBIAKAS (matomas mažes
niame kambary ir beklupiąs sale ponios 
Liunienės lavono, — pasikelia, įeina į stu 
dijąf sėdasi, įsiskaito į knygą): Nėra ko 
abejoti. Galvažudybę aš sužinojau iš iš
pažinties. Mane draudžia išpažinties pas
lapties pareiga k" turiu aš leisti, kad liuo-
sai savaime įvyktų visos to dalyko pasek
mės. (Pašokdamas). Mano Dieve! Jie ga-

Bet, ne! Tu, Visagali, vis tik manęs taip 
nekvosif Nei vienas žmogus netikės, kad 
galėčiau ką nors panašaus padaryti! Ir 
vis-gi, jeigu ir taip butų, neturėčiau tei
sės nieko sakyti savo apgynimui ir priva
lau paaukoti savo garbę, savo gyvybę, 
kaip aš tai pats sakiau vakar iš sakyklos. 
O, Dieve mano, teaplenkia mane šitoji tau
rė! Aš meldžiu ne tik del savo galvos, 
nors atvirai prisipažįstu, kad tos aukos 
sunkenybę baisiai atjausiu; aš meldžia 
del nelaimingos .senosios savo motinom 
kurią toksai smūgis gali tiesiog numurin 
ti; aš meldžiu del parapijos, del Kataliku 
Bažnyčios, kuri per mane turėtų iškęst/ 
sunkų pažeminimą ir didele negarbe; aš 
meldžiu del daugelio silpnųjų sielų, ku
rios pasipiktintų kunigu, apkaltintu žmo 
gžudyste! Bet, ne! Tai negalimas daiktas! 
Mano baimė ir susijaudinimas sukelia 
manyje dabar tušėios baimės paveikslų. 
Mylimoji Dievo Motina, teiksis mane ser
gsti! (Atsiklaupia į klaupką. Girdėtis 
barškinimas į duris — kunigas pasikelia— 
ir vel barškinimas). Meldžiu į vidų. 

(Bus daugiau) 

MOKESTI 
Kaip pe 

kam reiki; 
mokėti HM 
kų arba n 
įlarbių. 

Suv. V) 
mokesčių 
Internal 
kad mokės 
tors), rem 
kordais, j 
(Form 10 
sėių mokė 
kos už 1! 
5,000 dole 

Tiems g 
tinės į pi a 
dolerių pj 
nkos (Foi 

Blanką 
C puslapii 
ĮSU išpild 
liudijimu 
miausiojo 
luuran. I 
silieka pi] 
šui. Pag 
piu užimt 
ba iiistrul 

Blankų 
laikas yra 
vo 15 diei 

Visiems 
jog blank 
visi vedę, 
rus iplaul 
lerių a rb 
nevedę, k 
kos sieki f 
daugi aus. 

k ^Blanką? 
fiems asn 
ftai Taikia 
kesčius re 
keti. 

Vedusio 
<v-ių paliiK 
dolerių. 

EKONC 

(Iš A. I 

Neoku 
CĄ000 ha., 
ha. Viso 

** 
** ritorijos. 

skaitant 1 
kranto Pa 
kos rajom 
tvenki n iuoi 
vu ir vėžii 

Metini 
skaitomas 

Metini 
skaitomas 

Metini 
rantėje ap 

Metini 
npskait. 12 

Pageri 
vos žuvų i 
ma skaityt 

Ežeruc 
187,000 kg 
kg., tvenki 
gi iki 10,41 

Skaitą 
750.000 gy 
tė kiekvier 
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MOKESTYS UŽ ĮPLAUKAS.; kiekvienam vaikui priskaito-
ma d a r po 400 dolerių. 

v* 

iki 

be 

IC, 

^ ^ 

K a i p perniai, t a ip ir šįmet, 
kam reikia, tu r i vyriausybei 
mokėti mokesčius nuo į plau
t u arba nuo metinių savo už
d a r b i u . £ * | | | ] 

"Suv. Valstybių vidujinių 
mokesčių biuras (Bureau of 
lu t e rna l Revenue) skelbia, 
kad mokesčių rinkėjai (collec-
t o r s ) , remiantis 1921 metų re
kordais , j au išsiuntė blankas 
( F o r m 1040A) visiems moke
sčių mokėtojams, kurių įplau
kos už 1922 metus neviršija 
5,000 dolerių. 

Tiems gi visiems, kurių me 
t inės įplaukos viršija 5,000 
dolerių pasiųsta kitokios bla 
nkos ( F o r a i 1040) . 

Blanką (Form 1040A) yra 
G puslapių. Du iš tų pusla 
&ų išpildomu ir su notajro 
liudijimu grąžinamu arti 
įmausi oj o mokesčių rinkėjo 
biuram Ki tu du puslapiu pa
silieka pirmųjų dviejų nuora 
šui. Pagal iaus dar du pusla
piu užimta paaiškinimais a r 
ba instrukcijomis. 

Blankų pr is ta tymo biurą n 
laikas y ra nuo sausio 1 iki ko
vo 15 dienos. 

Visiems tur i but žinoma, 
jog blankas privalo išpildyti 
visi vedė, kuriu už 1922 me-
tus Įplaukos siekia 2,000 do
lerių a rba daugiaus, i r visi 
nevedę, kurių metinės įplau
kos siekia 1,000 dolerių arba 
daugiaus. 

.Blankas pildyti čia nurody
tiems asmeninis visiems būti
nai reikia, nežiūrint to, a r mo
kesčius reikia, a r nereikia mo
kėti. 

Vedusios poros nuo mokes
čių paliuosuojamos ligi 2,500 

J e i kar ta i s be w r o dar ir 
moteris dirba, ta i i r j inai pri
valo pildyti blanką, jei per 

metus padaro 2,000 dolerių 
a rba daugiaus. iTečiaus mo 
tereį leidžiama pasir inkt i : a r 
ba išpildyti blanką atskiriai, 
a rba su vyru bendrai , sudė
jus metines Įplaukas krūvon. 

Moką angliškai skaityti, ra
ginami pasiskai tyt i padėtų 
blankose instrukcijų, arba pa
siklausti žinančių, kad nepa
darius klaidų. 

Nemirškite, paskutinė die
na išpildytas blankas biuran 
pr is ta tyt i yra kovo 15 dieną. 

varginti , kad paskui juos vi 
sus butų galima pasukti tie 
siog radikalizman, nes visoki 
sociali sfų rojai geriausiai 
auga bado vaisiams užaugus. 

Šiandie Vokietijai t rūksta 
anglių, nes daug anglių rei
kia atiduoti Franci ja i . Ber
lyne ir kituose miestuose kas-
gi darosi? Restoranai , smu
klės, viešbučiai ir kitos viešo
sios užeigos per k iauras nak
tis a t idarytos . Visur šilta, 
visur linksma, gi kaikurios 
mokyklos dažnai uždaromos 
del kuro stokos. 

Svaiginamų gėrimų šiandie 
Vokietijoje daugiau suvarto-

j jama negu prieš karą. Teat
rai kasdien kupini žinomų, gi 
našlaičių prieglaudoms ir li
goninėms t rūksta anglių. 

Toks nenormalumas paken
čiamas tik ten, kur valstybės 
viršininkai rūpinasi tik savo 
nauda. Socialistų malūnas 
gerai bilda. Tuotarpu jie 
r laro Įspūdžio į pasaul į , kad 
Vokietija skursta ir neturinti 

Mums dažnai tenka paminė- kuo atmokėti kontribucijos? 
ti francuzų politiką, kuri sten- Vokietija reikalinga kontri-
giasi nuslopinti Vokietiją ne- bucijos palengvinimo, bet ji 
papras ta i didele karo kontri- taipat reikalinga ir nesoeialis-
bucija. tinių viršininkų. 

Bet kuomet Vokietija randa 
pasauly užuojautos, j inai pri
valo savo namuose geriau su-
sitvarkvti . Kelinti metai Vo- Federalė ' \ g rand j u r y " CU 
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kietiją valdo socialistai. I r 
pasirodo, kati socialistai teo
rijoje yra labai gabus " p r o 
fesoriai, ' bet praktikoje jie 
neprilygsta mokiniams. 

Vienoje korespondencijoje 

velande apkaltino ir pa t raukė 
teisman 8 nar ius iš užmokes-
nių komiteto, prigulinčio p r ie 
National Association of Win-
do\v Glass Manufacturers, ir 
kitus 8 nar ius iš tokio pa t ko-

iš Cologne skaitome, kad šian-| miteto National Glass AVor-
die Vokietijai reikalingas kers Union. 
produkcijos padidinimas. Tas 
Reikalinga jei ne valiutos pa
kėlimui, tai nors tautos pra
simaitinimui. Žymiausi vo
kiečiai ekonomistai skatina 
vokiečius darbininkus dirbti 
ilgesnes valandas dienoje, bet 
tam priešinasi socialistai. I r 
jie žino, ką daro. J i e , palai-

Pa t r auk t i teisman kaitina
mi už padarymą sąkalbio 
prieš visuomenės kišenių. Bū
tent jie sutarė gaminti kuo-

Amerikos biznis tolyn vis 
labyn įdomauja Pabalt i ja . 
Lapkricio 26 d., " N e w York 
T i mes*' pranešė žinią, kad iš 
Lietuvos galima busią gaben
ti linus. Išvežamieji muitai 
esą uždėti neperdidžiausi. 

1-os rųšies linams už 100 
kilogramų — 40 lirų, 2-os — 
32, 3-ios — 13, 4-os — 2 li
tai . 

Tame pačiame dienraštyje 
gruodžio 3 dieną buvo išspau
sdinta ilga korespondencija 
iš Danijos, kur rašoma apie 
Danijos naujai kasamąjį Dro-
gden kanalą, i pietryčius nuo 
Kopenhagos, kur žymiai su-
trumpisiąs laivų kelionę i 
Baltijos jurą. Kelias per 
Kiel 'o kanalą esąs ilgesnis, 
kontroliuojamas alijantų ir 
brangesnis . Gi danai nieko 
neimą už laivų pervažiavimą. 
Korespondentas ^rašo: " į s t e i 
gimas įmnjų. Pa1>alti,]os vals-
tyfoių: Finlandijos, Kstonijos, 
Latvijos, Lietuvos i r Lenki
jos — kai-kurios iš jų pasta
raisiais laikais žymiai pagili
nę savo uostus — padarė 
Pabalt i jos rinką daug svar
besne, negu kada nors ji bu
vo. Toji rinka prieš karą 
buvo mažos svarbos S. Vals
tybėms. J ą valdė Vokietija. 
Amerika labai maža prekių 
teiveždavo ir Amerikos žvai
gždėta vėliava retai matėsi 

i r r t , / ;™: ; 0 ' , . S L A U G O " KNYGYNE GALIMA GAUTI šiy KNYGJ. 
tani ja ir gyventojų ne ką ma
žiau kaip Franc i ja r tos nau
jos respublikos priverčia su 
jomis skaityties. Turėdamos 
žemos valiutos pinigus, dabar 
jos negali da r pi rkt i daug A-
merikos prekių. "Teeiaus ne
trukus ta i pasikels ir jos ga
lės pirkties iš mūsų viso ko 
joms reikės. Daugiausiai1 už
imtos žemdirbyste ,ir medžio 
pramone, tos naujos Pabalt i -
jos valstybės "turės įvežti 
daug gatavų prekių ir žalios 
medžiagos, kaip an ta i : bovel-
nos, geležies, mašiner i jos ." 

[LIP>.]. 

. , • • • 50a 
20a 

DARBO ŽMONIŲ 
ĖDIKAI. 

Praėjusių metų pavasarį 
atsibastė iš Amerikos pil. M. 
Loziekas, pirko Burbeklių kai
me 24 deš. ženuės. Pavasar iu 
a tojus p- M. L-kas prikalbė
jo bežemį K. Nedzveekį pas 
save pusi n i ūkauti. Sutar t į 
žodžiai darė be ypatingų liu
dininkų, neminint M. L., gi
minių Marcinkevičių iš And
rioniškio, i , 

Pusininkai sąžiningai vasa
rą su vaikais dirbo ir viską 
atsakančiai ūkyje atUko. Der
lius visų javų buvo neblogas. 
Pagal iau atėjo rudens kulos 
laikas, darbo žmonių sunkaus 
prakai to atlyginimo vaisiai. 

30a 

40a 

75a 

10a 

zoc« 

' Baltijos vandenyse. Dabar Gi čia p . M. L-kas savo pu-
visa tai pasikeitė. J Kopen- sininką visaip iškeikus ir 
bagą vidutiniškai imant da- brauningu prigrūmojęs nuo 
bar kas ketvir ta diena atplau-1 kulos pašalino ir su giminė-
kia Amerikos laivas " A - [ m i s išsikules pa ts vienas vi-
merikonai, kurie tiesioginiai sus grūdus ir šiaudus užgro-
yra užinteresuoti, supranta] bė. Pusininkai liko labai 
svarbų didžiosios rinkos ap
link Baltiją. Danfja1 ir* Šianr-

nuskriausti ir apvilti. Te-
čiau, neturėdami ,sutartie« ra
što bei padorių liudininkų ne-mažiausia stiklų, kad už pa-; rytinė Vokietija, Švedija ir 

gamintus stiklus imti aukštes-j Aiaurinė Rusija, tai senieji žino, kai)) savo kruvina 
nes kainas. « 

Toki dalvkai Amerikoj daž-

No. S. 1. Logika. Sutaisė A. J a k š t a s 
No. 45. Broliukui — Dobilėliui ' 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Ju rg i s Baltrušait is 10<\ 
No. S. 2(j. Lakšt ingala i r Pas Kris taus Šglelę Pa rašė 

M. Šalčius 
No. S. 1. Lietuvių l i teratūras isterijos santrauka. M. 

No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 
M. Valančius Kaina i * . . . * . . . . . *,. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 
Skruodys 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis U . Sudarė mo
kytojas S. Vaznelis. Kaina i 

No. S. 2. Sniego karalai tė . Keturių veiksmų, penkių pa
veikslų d r ama vaikams su dainomis. Ver tė 
V. Plaušinait is : 

No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 
No, S. 1. Bejėgis Socializmas 5a 

-
No. 57. Ekspresionizmas 25a 
No. 30. Gėlių pintinėlė f . 20a 
No. S. 3. Gyvasis Božančius 10d 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15a 
Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės . 10a 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saiirusai-

. . . 35c. 
Aureolė. (Oratorija) - - M. Gustaitis 15a 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60a 
Apie Apšvietę,. — Parašė kun. prof. Bučys .* 2 5 a 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr . Scbouppe, ver tė 

kun. Pel. Mart išius i 
Aušrelė. — Dramat iška vienoje veikmėje operetė. Pa -

rašė P ranas . .Kaina 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė . V. K. Karna 20a 
No. 41. Vaikų pasiskai tymai 5a 
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t» . . . . . . . . . . . . . . . . . . oa 
No. 49. Atsargia i su "Ugnimi! 10o 
No. 6. Apie Vyskupų Rinkimus 5 c 
No. 55. Bažnyčia ir Valstybė 5a 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė 20c 

ff. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų mun. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

30c. 

10a 

Amerikos prekybos punktai, skriaudą i r vargą apgynus. 
Tečiaus nuo pastarojo karo ' įteikia pastebėti, jog pil. .M. 

nai pasitaiko. Visuomenės laikų staigiai i r griežtai pa- L-kas, 12 metų Amerikoje iš-
kydamį t rumpas darbo valan-j plėšimui darbdaviai jungiasi | sikeitė sąlygos Suomijoj, Es-j buvęs ir gražaus turtelio susi

gės neturtingų tėvų šeimoje, K a s norite sužinoti apie p a 
cČiaus, deja, -fcaipo likęs at- ! . ; ^ , ,iai nusipirkite knygutę: , 
aklus bedievis — bolševikasfi ' 'K& mokslas gali pasakyti 

dolerių. Turint iems vaikų,das nori darbininkus t a ip į- su darbininkais. touijoj, Latvijoj , Lietuvoj irkrovęs, pats yra gimęs ir au-

kitu savo broliu kruvino var-
go visai neatjaučia ir tokias 
baisias skriaudas daro. 

Išdėstytų faktu -tikru: 
-

liudija sic jiilieciai: 
Seka parašai • 

apie pasaulio pabaigą" . Ka*« 
ua tik 15c. 

Draugas PubL Co. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, IU. • 

EKONOMINĖ [R FINANSI
NĖ LIETUVOS PADĖTIS. 

(Iš A. Morauskio straipsnio, tilpusio 
"Lietuvos Ūkyje"). 
L Žemės reforma. 

* > 

( 1 ž b a i g a ) . 

VII. Vandens turtai. 
a 

Neokupuotoje Lietuvoje y r a : ežerų 
05,000 ha., upių 31,000 ha., tvenik. 1,000 
ba. Viso apie 96,000 lia. 

Tai sudaro ar t i 2 nuoš. visos jos te
r i tori jos. Be to, Lietuvai tenka ne
skaitant Klaipėdos krašto, 23 klm. ju rų 
k ran to Palangos i r Šventosios upės įta
kos rajone. Lietuvos upėse, ežeruose, 
tvenkiniuose yra daug įvairios rųšies žu
vų ir vėžiu. 

Nfetinis žuvų sugavimas ežeruose ap
skaitomas <690,000 kg. 

Metinis žuvų sugavimas upiėse ap
skaitomas 75,000 kg. 

Metinis žuvų sugavimas juros pak
rantėje apskai tomas 3,250,000 kg. 

Metinis žuvų sugavimas tvenkiniuose 
npskait . 132,000 kg. Viso 4154,000 kg. 

Pager inus apleistą primitinga Lietu
vos žuvų nkį, metinį žuvų sugavimą gali
ma skai ty t i : 

Ežeruose — 1,725,000 kg., upėse — 
187,000 kg., jurų pakrantyj — 6,500,000 
kg., tvenkiniuose — 2,500,000 kg. Viso 
gi iki 10,412,000 kg. 

Skai tant Lietuvos Kespublikoje 2,-
750,000 gyventojų, dabar t inė žuvininkys
te kiekvienam gyventojui duoda arti 1,5 

kg. žuvies; pager intas gi žuvų ūkis kiek
vienam gyventojui duotų a r t i 4 kg. žu
vies. Šio labai išsiplatinusio maisto pro
dukto stoka natūral ia i pasipildys iš tur
tingo jurų pakrante Klaipėdos krašto. 

* -

VIII. Gelmių ir žemės paviršių turtai. 
Visa Lietuva tur t inga balų geležies 

ruda. Apie tai liudija, netiktai išsipla-
tinusieji daugelio gyvenamų vietij visose 
Lietuvos dalyse pavadinimai su sudėti
nu žodžiu " r u d a " (Kazhj-Jiuda, Aukšto-
ji-Kuda, R į d n ė , Rudynė) , " h u t ą " lenki
škai (Senoji-Huta, Naujoji-Huta, Gluško-
buda, Dembavo-Buda, Griškabūdis ir kt . ) , 
bet ir su lietuvišku sakiniu žodžiu " lvdv-
t i " (Lydai, Lydavėnai ) . 

Ta i rodo, kad Lietuvoje iš seno buvo 
ne tik geležies gaminimo, bet ir geležies 
lydymo pramonė, o ta ipa t i r stiklo, po-
tašo ir kt. gaminimas, apie ką j au buvo 
mimita pirmoje šio straipsnio dalyje. Pa
pilės stoties apylinkėje pr ie Ventos upės 
y r a špatinė geležis. I š seno ta ip gi ži
noma, kad y ra didelių 6—7 pėdų storu
mo rudųjų anglių sluoksnių Nigandrėje 
pr ie Ventos upės netoli Mažeikių sto
ties. Rudųjįj anglių ta ipa t y ra netoli 
Tauragės prie Dubysos upės. Ten gi vie
tomis sutinkamas ir g intaras , kuris dide
lėj masėj randamas visame juros krante . 
Pr ie Ventos upės ta ipgi y r a žymios krei
dos formacijos. .Tarp Biržų ir Pabiržės 
apie 7 vars tų plotu t raukiasi gipso sluog-
snis. Ar t i tų pačių vietų daug sieros 
šaltiniu. 

Tur t ingi mineraliniai šaltiniai y r a 
taipgi Birštone, Stakliškėse. Iš kai ku-

druska. Labai daugely vietų y r a ge-
riausis molis, kalkės (pavyzd. Gruzdžiu 
— Šiaulių rajone) , smėlis stiklo gamybai 
ir t. t. p. Lietuvos durpynų turtai neišse-, 
miami. 

- * 

Lietuvos pastarais ia is amžiais valsty
binė priklausomybė ii- jos ekonominė iš 
visų pusių eksploatacija, kaip svetimša
lės kolonijos, iki šiam laikui trukdė jos 
labai gasingų mineralinių tur tu eksploa-
taeiją. 

Išsivadavusio) Lietuvoj ši tautos u-
kio šaka sparčiai organizuojasi, kam gra
žų pavyzdi duoda Ksfija. 

* 

IX. Susisiekimas. 
1. Geležinkeliai. Geležinkelių tinklas 

neokupuotoje Lietuvoje, išskiriant ' Klai
pėdos krašto, susidaro iš 943 km. plačių
jų geležinkelių ir 598 km. siaurųjų gele
žinkelių. Riedamoji sudėtis 1922 metų 
pradžioje buvo kar tu su laukiamais iš Ta
rybų Rusijos taikos sutar t im — išviso 
251 garvežio," 3,133 prekinių vagonų, 332 
keleivių vagonų ir 2 vagonu su tecbniki-

rių žymių aiškėja, kad daugely vietų y r a Rusijos geležinkeliais. Visų Lietuvos 
fosfatai i r t am t ikroj gilumoj taipogi 

niais įrengimais. Judėjimo dydis ir eks
ploatacijos išlaidos grei tai augo. 1921 m. 
buvo išdirbtas naujų geležinkelių projek
tas! T a r p jų ypat ingos domės ver tas 
skubus rengimasis s ta tyt i naujų geležin
kelių magistrale — Palanga-Kret inga-Ly-
davenai, Kedainiai-LTauergė — ilgio 293 
km. su papildomuoju jungiamuoju keliu, 
išvadavus nuo okupacijos, su Švenčioni
mis. I š kur jau y r a geležinkelio šaka 
Gluboko miesto krypt imi iki Vseslavino 
stoties. Ši magistralė tiesiog sujungs Že
maičius su prieinančiais prie Lietuvos 

geležinkelių įtaisymo Įtaina 1922 m., ko

vo mėnesį prie dolerio kurso 230 aukši-
nu buvo apskaitoma 7 miliardais a ūksimi. 

2. Vandens keliai, Bendras neokupuo
tos Lietuvos vandens keliu ilgis sudaro 
2,488 km., tame skaičiuje Nemuno (nuo 
Merkinės iki Smalininkų) yra o24 km. 
Sieliai ir atskiri medžiai plukdyti galima 
!,202 km. laivininkystė — 395 km. 

Nemuno ilgis Klaipėdos krašte nuo 
Smalininku iki įlankos sudaro 112 km. i r 
Įlanka iki Klaipėdos — 36 km., išviso 148 
km. Konig \Yilholm kanalas — 42- km. 
Ju rų pakrantė Klaipėdos rajone sudaro 
70 km. 

1921 ių. navigacijos periodo pabaigo
je visais Lietuvos respublikos vandens 
keliais plaukė 19 garlaivių, 700 tonų tal
pumo, 1900 arklių jėgų galingumo. Ne-
garinių laivų buvo penki, 400 tonų tal
pumo. Šie laivai priklausė Lietuvos pi
liečiams. (Pr ieš karą, dauguma priklau
sė vokiečiams). Be to, Nemuno baseine 
kursavo 10—15 Klaipėdos laivų, tečiaus 
nepriklausančių vokiečiams. Krovinių 
apyvar ta , keleivių judėjimas i r miško 
plukdymas vis didėja i r didėja. 1921 
metais buvo padėtas pamatas sudaryt i 
Klaipėdoje Lietuvos prekybos laivynui. 
Tuo pačiu laiku buvo nu ta r t a pas ta ty t i 
Palangoje uostas, kuris sudarytų aukš
čiau nurodytos suprojektuotos naujos ge
ležinkelio magis t ra lės per Žemaitiją p ra 
džią. 

3. Gruntiniai keliai. P r i e š kar inis 
rusų režimas, nebuvimas Lietuvoje savi-
valdybių, karo ir pokariniai vargai ypač 
suardė jos plentus, vieškelius i r š iaip 
kelius. Del šių priežasčių 1921 m. neo
kupuotoje Lietuvoje buvo plentų tik 1,137 
km., vieškelių I-os rųšies, kurie " jungia 

Vp-kfiriu miestus i r. žymesnius centrus, 
1,137 km. su 204 ant jų tiltais. H-os 

nusies kelių — 2,132 km. ir I I I -os rų-
>i<s — skaičius nenustatytas . Plečian
tis Lietuvos apskričių ir valsčių savival-
dvbiu veikimui, 1921 m. gruntiniai keliai 
pagerėjo, ypač plentų i r vieškeliu, ku r 
buvo įtaisomas automobilių, autobusų i r 
kitoks mechaninis judėjimas. 

. X. Miestai ir miesteliai. 
Neokupuotoje Lietuvoje randas i 20 

apskričių i r 7 kitoki miestai, kas sudaro 
išviso 27 miestus. P r i e bendro gyvena
mų vietų skaičiaus 40,000, miestelių skai
toma daugiau kaip 300 (311). Miestų i r 
miesteliu gyventojų skaičius, sudaryda
mas 14 nuoš. visų gyventojų, siekia iki 
885,000 žmonių. . Gyvenamųjų namų i r 
trobesių 27 miestuose išliko a r t i 30,000. 
Bendra jų vertė 1922 m., kovo mėnesį, 
esant dolerio kursui 230 auks., galėjo su
daryt i iki 4,250,000,000 auksinų. 

Miesteliuose išliko iki 45,000 trobe
sių; jų vertė tada sudarė a r t i 2,000,000,-

•000 auksinų. Je i pr ie šio pr idėt i aukš
čiau nurodytų 880,000 sodžių t r o b e s į 
vertę 19,360 miliardų auks., t a i bendra 
visų Lietuvos respublikos namų i r trobe
sių vertė bus 25,600 miliardų auks. I s 
visų tautos tur tų rusių, vis didinančių sa
vo absoliučia vertybę, t iktai namai ir ki
ti trobesiai Lietuvoje šios tautos ūkio ša
kos nesutvarkymo dėka, del neužtenkamo 
remonto ir jų priežiūros griūva ir nn> 
stoja vertes. Tai sudaro vieną opiausių 
vietų mūsų jaunos valstybes dabartinės 
ekonominės i r finansinės politikos, į ką, 
sušaukus nuolatinį seimą — reikia tikėtis 
— bus atkreiptas tinkamas dėmesys. 
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NEFANATIKUI AT-
SAKYMAS. 

Lietuvos inteligentai priekai
štą dar senai pirm pasaulinio-
karo, Imk rauginta duona tu-

kuokrečiausra vartojimas visu; 
svaigalų tik vieniems karei
viams,© visiems žmonėins- bu
vo- uždrausta išdirbimas- sma 

BAISUS ATSmHMAS. 
PAPILYS. Vidurdienį lap-

rą, tm pirmi,j pirmiausia b ^ ' ^ ^ - 2 7 d ' r a s t a v i e n 0 u k i j 
nuhalsneta ir nždrtraeta '""ko-namuose dvi aukos: tė-

vas ir sunūs. Tėvas užmuš
tas, sale rastas kirvis, o sunūs 

Nenoriu pol«.ūkuoti su Ne- rinti kiekybę alkoholie, ku-i c k _ ^ 
fanatiku, nes iš to inaza nau
dos. Bet kadangi pats auto
rius dar kartą mane kviečia 
" tur ime vilties, kad tau klau-
siman teiksis atsakyti gerb r 

Pilnasai Blaivininkas," tai 
ką žinau pasistengsiu atsaky
ti, o ko nežinau atsiprašau. 
Pirmiausia turiu p r i p a ž i n t i , ^ duonos visą alkoholį. 
kad aš neužtariu už prohibi-

r iam užmetimui sudar iau a t 
sakvmą iš Amerikos daktaro 
Overtono knygos vadinamos 
Physiology Applied, kad kuo
met duona pradeda rūgti, 
pradeda joje, t. y. tešloje at
sirasti kiek alkoholio, bet duo
nai bekepant kakalyje išvaro 

Tai 
pat galima padaryti ir su ai 

eionistus, kurie neteisingai koholiniu vynu, supilk vyhą . 
elgiasi, kaip paminėjau savo b u t e l ! i r užŠriubuok dangtį 
pirmame straipsnyje, tiktai 
stengiuosi surasti ir užtarti 

tmės ir kitų*. I r tiktai laips
niuotu būdu priėjo prie pa
taisymo Konstitucijos. jTai 
jokiu būdu negalėjo įvykti 
žaibo greitumu. Nors tai tie«-
sa, kad apie penkiosdėsimts 
metų atgal prohibicionistų 
taipat ir abstinentų tik mažu
ma pradėjo daryti agitacijas 
prieš svaigalus, teeiaus iki 
toks sklaičius jų priaugo, ne 
galėjo mažuma pataisyti Kon-

GALYBE BAUSMIŲ Už 
PKOHBKUOS PER. 

ŽBKJMA. 
• • n i ą i 

Suv, Valstybių "Teisingumio 
departamentas skelbta jau ga
vęs iš distrifctfų prokurorų o-

Ch. Grigalius, 6104 State S t 
F. Lapša, 6002 So. State St. 
*- VIDTOMIESTY 

Kalbama, tai alkoholio a/u-
kos, - - •-- . 

GIRTUOKLIAVIMAS. 

rastas d a r z ^ e p»S1koręS. m npffrtM 

Tos baisios tragedijos prie- i m w m 2 ffietafe b a n s t a ' 
sastįs Bežii**wu : .. > • ž m O T ^ 8 ^ p r 6 h i b j ( . i 5 < ) a į s t a S y . 

mo peržengimą. 
Nuo liepos, 1921, iki gruod

žio, 1922, visoj šary butą ;58r 

862 byli del prohibicijos. Iš 

kuris turi gvintus, laikyk tiisj gtitucijos. Kas gi yra su
valančias verdantyje vandeny-, ^ a ^ n k n a s a l a u s i r vyno, jei 

tai, kas yra tikra tiesa. Ir],k', tai karštis visai sunaikina ne tas pats ką reiškia sugrą-
dabar nematau kame prohibi- vyno alkoholį.' Tai ir čia ne- žinimas smuklių, tai Baltinio-

tiesa, kad baltoje ar kvietinė- rės Arkivyskupas tik negalė
jo duonoje randasi kiek alko- jt> pats sau priešintis, jis- tik 
holio arba kitokių nuodų. kiek suprantu pasiūlė žmo-

I r tas netiesa, kad neras- nėms, kad balsuotų, o jis pats 
rinko aukų nuo visų jiems tuni Amerikoje " t a ip tamsių atsisako balsuoti. Net sven-
pritariančių. lietuvių, kurie nežinotų alko-'tos atminties Kardinolas Gib-

Nebueiau Užsiėmęs rašymu1 holio kenksmingumo žmogaus( bons su kuriuorm turėjau 

ei ja turėjo tas " milžiniškas 
išlaidas." Žinoma be išlaidu, 
neapsiėjo, kurias prohibicijos 
nariai sudėjo ir prakalbose 

PASVALYS. čia pašte- t o skaičiaus 27,301 atsitikime 
'beta, jog sustiprėjo girtuok- federaliai teisėjai paskelbė 
liavimas. Girtuokliauja dara-. į ^ s m i ų kaiėjimu ir pinigais, 
giausia darbininkai ir amat-j. Sudėjus krūvon tas visas 
ninkai, negana, kad nežiūri bausmes pasirodo: 2,045 me-
tvarkos, nevaldo girtuoklių, ta* kalėjimo ir 5,220,000 dole-
bet dar patys padeda jiems rių pabaudų, 
naktimis daužytis palangė
mis ir žmones gąsdinti. 

State & Madison St. 
State & Vau Buren St. 
Clark & Vau Buren St. 

a W. Comer 
Wells & Madison St. 

S. W. Comer 
Franklin & Madison St. 

S. E. Oorner 
GARFIELD PARK 

Homon & 12-th -

I, Haiuuiuf; 
91-st & Cbmmreial Ave. 

Darbininkę VMgtL 
1447 So. 50-tfc Ave. 

Cicero, DI 

NORTH SIDĖJB 

šio turinio straipsnių, kad1 sveikatai,' butų galima pri- privatišką korespondenciją, 
nebūtų mane vėl Blaivininkų 
Seime nuskyrę Blaiv. Dvasios 
vadu, kadangi nuskyrė, tai no 
rru atlikti ^aro priedermę su
lig savo sąžinės įsitikinimų. 

Negaliu jokiu būdu ir vėl 
sutikti su kaikuriais Nefana-
tiko išsireiškimais. Kad duo
noje ar baltoje ar juodoje bu
tų tokie jau nuodai kaip leng
vuose svaigaluose, tai tiesiog 
galima tvirtinti, kad tiktai 
tokie vadinami medicinos vy
rai, kurie gauna dalį tų 50,-

vesti daug pavyzdžių, kurie 
to \ isai nežino, M visai prie
šingai mano; daug yra kurie 

man išsireiškė laišku, kad jis 
pritaųė prolribkrjai mažuose 
miestuose, tik priešinosi jos 

Tai tiek prasižengimų sus
kaite tik vieni federaliai dis-

1922 m.y gruodžio iš 1 į 2 triktų prokurorų ofisai. Ne-
dieną, naktį apie 2 valandą, paduodama, kiek tai tuo pa-
vienas milicininkas pasigėi*ęs čiu laiku su prohibicija turėjo 
su savo efraugais pradėjo po' darbo miestų ir atskiriu 
miestą belstis palangėmis ir,valstybių teismai, 
prašyti alaus, taipat atėjo ir. Tai bent rekqrdas! 
pas mane, sustojo prie lango,! 
ėmė belstis ir prašyti leistį į DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 
vidų ir duoti alaus: aš atsi-j GAUBIA GAUT PIRKTI 
prašiau, neturįs ir jie nuėjo 
sau toliau. 

Mihvaukee & PauHha St. 
Mlwaukee & Girard St. 

If .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

nei žinoti nenori, o tai užtai, užvedimui dideliuose miestuo-
kad randa daug užsikirtusių 
abstinencijos priešų. Jei 
blaivybės pasakojimai ifcyrųs, 
tai kodėl nevistiek įkyrus 
straipsniai abstinencijos prie

še-, nes jrs teisingai išprana
šavo, kad didžiuose miestuose 
nebus galima uždraudimo vy
kdyti, dabar matome, kad net 

mažuose neįvykdina, tm ta
šų, kaip ir šitas gana ilgas f me ir yra kaltė tttrbut did-
XegaMu jokiu labu įsitikrinti, 
kad svaigalus gerti butų kok-

WEST PULLMAH, ILL. 

M. Kiupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

KENSINGTON 
B. Misevičius, 314 E. Ken-

sai saikas, o dar reikalingas, 
kurį net kaipo mediciną tuks-

000,000 kuriuos svaigalų išdi- stančiai geriausių ir sąžinin-
rbėjai ir pardavinėtojai kas 
metas Suv. Valstybėse sude- Lietuvos Atstovybės Ame

rikai antrašas ^ra šioks: 

giausių vyrų yra pasmerkę. 
Nevisai tiesa buk probibici-

da papirkdami laikraštiją, be-: j(̂ s užvedimas <4tapo žaibo 
sąžiningus neva gydytojus,j greitumu." jTik Kusijos caras [Representative of Lithuania 
advokatus, teisėjus ir pagyri-j tai galėjo taip padaryti, nes 
mui savo netikusios pirkly-'jis tai padarė vienu savo ran-
bos! Kai-kurie man darė net kos pasirašymu. O Amerika 

žiausia netikusių; prohibiejo-
nistų, kurie, kaip sakoma pa
tys nepikto savo priedermių. 

Su pagarba 
PUm, Blaiv. Dv. Vadovas. 

1925 F. Sfer. N. W. 

WasIungton) D. C . ^ ^ 

Taip dažnai atsitinka. 

ŠILKI.F::, Tauragės apskr. 
Valsčiaus, taryba nutarė trak
tieriams leidimų niekam ne
beduoti, bet vieną traktierį 
laikyti pačiai valsčiaus savi-
vaklybei. Nutarimui įvykin
ti išrinkta komisija, į kurią 
pateko ir "Blaivybės" sky
riaus atstovas St. Balčytis. 
Bet dabar komisija nebesusi-
taria: "Blaivybės" atstovas 
reikalauja, kad pardavėjuil 

butų, duodama sutarta alga, o 
ne nuošimtis nuo pelno, nes 
šiaip išeitų, kad savivaldybė 
stengiasi uoliai girdyti žmo
nes. Kiti komisijos nariai 
nenori su tuo sutikti, ieškoda
mi savivaldybei kuocjaugiau-

18-tos APIELINKĖJ. 
Maxwell & Halsted St. 

N. E. Comer 
MaxweU & Halsted St. 

S. E. Corner 
144h & Halsted S t 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th k Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St; 
Halsted & Archer 

* 

WEST SIDĖJE 

Blue Island & Western Ave. 

Vau Buren & Wells St. 

suigton Ave, 
SO. CHICAGO, ILL. 

J . Cheruski, 8847 Houstan 
Ave. 

J . Mockus, 
1301 So. 50th Ct^ 

Cieero, BL 
G. Burcikas 

1522 K. 8th Str. 
Springfield, HL 

J. Gedminaitė, 
1800 So. 11-th St., 

Springf ield, W. 

A. Kazlauskas, ' 
1530 Sangaman Ave., 

Springfield, IU. 

A, Mileris, 
1713 E. Adams St.. 

Springfield,UI. 
J . Viliončikas, 

210 JS. English Ave. 
Springfield, 111. 

C. Gober. 
4834 Wegg A ve., 

\m E. Chicugo, Ind. 

P. Supranavičrus. 
10 W. 1^-th Are., 

Gary, Ind. ^ 
J . J . Aukškalnis. 
1604 Jefferson St., 

Gary, Indiana. 
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Prisiimkite pastos ženklais ui 22 centų =Ė 
Džiaugsitos šia skambią daiuą. = 
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i vininKų n i m n a s 
4 1 Providence Str. 
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"Blaivybės Dirvos" redakt.: Jcun. Pr. Juškaitis 

ALKOHOLIO BLĖDINGUMAS SUNKIAI 
PATEMUAMAS. 

Koks yra žmogaus girtumo 
ženklas? 

Yra labai daug įvairių nuomonių 
mokslo vyriu tarpe kas link žymės žmo
gaus pasigėrimo. Tas įvairumas yra 

skirtingas net pačiose vietose, vienoje 
vietoje pripažįsta vieną pasigėrimo ženk
lą, o kitoje kitą, pavyzdin, Bostone žmo
gų pripažysta girtu, kuomet jisai negali 
ištarti paminėdamas aiškiai dešimts pa
saulio kovų, ir aiškiai apryboti (define) 
prasmę daiktavardžio pragmatism, (įky
rumas) sunaudodamas tam tikslui pen
kiolika žodžių. Xew Yorke žmogus pri-
jiažįstamas girtu, kuomet pats pripažįs
ta esąs girtas. O kitose vietose tiktai 
tuomet pripažįsta girtu, kuomet žmogus 
įkaušęs parpuola, ir pats negali atsikel
ti be pagelbos, ir turi voliotis ant žeiuės. 
Bet žmogus pats veik niekad nepripažins 
save girtu, nes įis pats ve jaučia kada pa
sigeria. 

Bet mokslo vyrai pripažįsta žmogų 
po svaigalų įtekme, kuomet jo kūno na
riai kaip tai: rankos, kojos, nesiskubina 
judintis, arba proto spėkos nesugebia pa
gauti atatinkamų išsireiškimų. Bet pir
mu, pirmiausia trrimėtojai patėmyjo, kuo
met saikavo girtybės veiksmes, kad kiek
vienas kuris išgeria vidutinę kiekybę svai-
gahi būna girtas laipsniuotai per dvi ai
tris dienas paskiau. Daktaras Kraepe-
linas ir. jo draugai nurodė ypatingu būdu, 
kad alkoholis yra narkotina (migdąs gai
valas) pirmame upe, paskutiniame, ir vi
suomet. Kad taip vadinamas išgauna-

-^nas padilginimas (stimulus) yra grynai 

vien įsivaizdinamas (imagrnary);. ir kad 
kiekvienas kuris yra po jo įtekme ma
žesnį ar didesnį darbą atlieka blogiau ir 
palengviau, nors jiems rodosi, buk jie 
greičiau ir geriau dirbą. 

Daug dalyki] mums pasirodo taip> o 
tikrai randasi priešingai. Mums rodos 
buk skranda žiemą sušildo žmogaus ku
lią, o visai kitaip yra. Jei skranda už
dengtum akmenį, turėta sušildyti, o to 
nesti. Skranda tik prilaiko šilumą, kad 
neišeitų iš žmbgaus. Taip ir daug kiių 
dalykų mums pasirodo. Alkoholis nešil
do žmogaus, o tik išvaro šilumą į odos 
paviršių, tai žmogaus veidai parandonuo-
ja, ir jam rodos pasidaro šilta. 

Alkoholio blėdtngttmas fabrikų 
darbtti inkams. 

Dažnai grrdima iš darbininkų burnų 
buk jie be svaigalų negalį apsieiti sun
kiai dirbdami ir įvairiu metalu dulkes į-
kvėpuodami. Jiems rodos buk alkoho
lis apsaugojai juos- nuo ligų. Bet štai 
ką sako ekspertai gydytojai: 

"Kuomet slopinančios alkoholio vei
kmės prisideda prie švino, fosforo, arse-

dirbdami, jei jį geria, tai deda karštį 
prie karščio iš vidaus ir oratinai, tai to
kiu būdu save žeidžia. Todėl alkoholi
kai greičiau puola nuo saulės kaitros ir 
nuo karščio nusilpnėja". 

Alkoholis taipat gadina ir naikina 
žmogui dantis. Daktaras Floras, garsus 
von Funge mokinys, ir Anatolijos gele
žinkelio Mažojoj Azijoje chirurgas, eg
zaminavo 72^ darbininkų dantis. l*m-
kirstydamas juos palygino su važiais Mo-
zulmanais, pilnais blaivininkais, ir tuo
sius, kurie buvo įpuolę į Europos gir-
tuoklių papročius. Į 

Suskaitydamas kiek radosi sugadin
tais dantimis, kiekviename 'skyriuje ab
stinentų ir gėrikų (jų gyvenimo sąlygos 
visų buvo vienodos, atskiriant svaigalų 
gėrimą), atrado veik dvigubą skaičių su
gadintų dantų pas gėrikus, negu pas pil
nuosius blaivininkus. Pas darbininkus 
tas nuošimtis pasidaugino tarp 45, 46 ir 
50, pakilo arti keturi syk tiek. Profe 
šorius Bunge, ir'kiti fiziologai, po kiek 
kartų pakartodami patvirtino Dr. JFloro 
patyrimus. / 

Yra labai svarbus dalytas pažymėti, 
n*o ir kitfr.gaivalu, tai kūno spėkos ku- kad Dr. Bunge susekė priežastį penėjimo 

mams: gyvūnų ir augalų." J)r. Howard 
A. Kelley priduria: "fTai yra aiškių pa
tyrimų ir naujausių darbo išbandymų 
šviesoje, kad alkoholis privalo būti pri-
skaitomas prie pavojingųjų skysčių, 
kartu su morfiną, kokainą ir choradu 
(visi tie vardai yra pavojingumą) nuodų). 
Pasiremdamas patyrimu atsišaukiu į vi
sus mano mokslo draugus, kad visur mes
tų šalyn alkoholio naudojimą*." 

Pr. T. Aleksandra MaeNichol£ vie
noje prakalbojer sako: 

Penkiosdešimts metų atgal r žmonės 
bendrai tikėjo, kad alkoholis buvo mais
tas, sustiprinąs, padilginąs. Bet išra-
dimas varžių įrankijų ir pritaikymas gme-
žtų bandymo pragumų, perkeitė mūsų pa
stabas į kitą pusę. Mūsų amžiaus moks-

tų ir įtekmingų mokslo vadų didelė did
žiuma čia Amerikoje ir Europoje,, šalina 
alkoholį iš medicinos tarpfc, kad ir ma
žiausioje kiekybėje naudojamą, ir smer
kia jo sunaudojimą kaipo gėrimą kokia
me nors pavidale. Didesnės ligoninės, 
ir kiekvieni moksliška įstadga, svarsto jo 
veiklumą." 

Dr. T. D. Crothers Hartfordo, pralei
dęs visą gyvenimą betyrinėdamas alkoho
lį ir jo veikmes ant žmogaus organizmo, 
daro sekančias išvadas-: 

"Plačiai parpfitęs alkoholio naudoji
mas gėrimo būdu, ir apgaulingosios teori
jos, kurios išdygo manymu btft alkoho
lis butų karu vaistas, yra kilusias iš jo 
užžavėjimo, kuriuomi viriugingai narkotį-. 
nis jo veikimas primarma dirksnius, kad 

rios ginasi nuo jų daug greičiau tampa 
nugalimos, nes turi kovoti prieš daugiau 

rr priešų 
" T a s pats principas tinka ir tiems, 

kurie turi dirbti prie didelio karščio, 
nes alkoholio veikmė sumažina kūno ir 
dirksnių spėkas, taip labai, kad neįsten
gia pasipriešinti ligų perų veikmei. Al
koholis taipat pasirodo karštu^ nes gėrė
jai jo atjaučia karštį viduriuose jį gerda
mi. Taimors jo karštas atjaučiamas y-
ra visai kitoks, nuo ugnies larščio, te-

kudrkĮn spėkose, kad jaunų kūdikių vos 
spėję išdygti 65antukai ir pradeda ges
ti, tai ta pati priežastis, ty., gimdytojų 
alkoholizmas. Tai pasirodo, anot Dr. 
Bungęs išsireiškimų, išdžiovinus visai 
išsigimimo šaltinius, kuriais yra pirniaei-
Unis altoholis, tai yra, užduotis kuri ne
leidžia jokio užvilkinimo daug mažiau, 
negu kitokios priežastys. 

Dr. Vilius H. Węlch, buvęs Preziden
tas Amerikos Gydytojų Sąjungos, sako 
štai ką: "Alkoholis užtektinose kiekybė-

Čiaus darbininkai prie ugnies karščio j se yra nuodai visiems gyvybių organiz-

! ^ ^ ! ^ i ^ < ^ S j ^ ! ? , ^ i H m i l i l a S ' ^ ^ l V i t t t ant valandėlės ^ j a u č i * skaus 
wo, nesmagumo ir kentėjimo. Tai ne 
padilginimas ieškomasis tai dar©y tiktai 
migdąs ir marinąs jausmus gaivalak" 

JTaip tai dvidešimto šimtm«ei* medS-
kališkieji patyrimai su paliudijimais iš
duoda paskutinį pasmerkimą sekančiais 
sakiniais: 

stiprinąs, nei padilginąs 
jVienu žodžiu, mokslas pripažįsta al

koholį abelnai nuodais naikinančiais kiek
vienos rųšies organinę gyvybę. 

Profesorius Viktoras Horsley paste
bi : 

' " N e g a l i m a nuspręsti kokią mažių-
mažiausią alkoholio kiekybę butų be pa
vojaus priimama mūsų kunan, kuri ne
būtų pavojinga nei Vienai jo dalelei / ' 

Taip vadinama girtybės patyrimo 
draugija, susirinkime Anglijos draugijos 

turi sustiprinimo spėkos nei padilglnimo; 
kad jis, savo veikmjėje yra be jokioj skir
tingumo, , visuomet narkotina ir pferaly-
zantas. 

Dr. Liudvikas D. Manson, Amerikos 
Mokslo Draugijos pirmininkas apie alko
holį ir kitas narkotinas, nesenai laikyda
mas prakalbą, šitaip išsireiškė: 

^Medfemos5 ir chmrrgrjos praktikan-

"AJkoiiolis neturi pagelbinrc veiks-
mių žmogaus- kūno sudėjinimv nei svei
kam, iki lįcotam, nei kaipo g«iafcs, nei 
kaipo vaistas, jokiose ap!inkybėjer jokia-

nuomonėje patvirtino, kad alkoholis ne- f » pavidale, arba sąlygose. Tai yra di-
džiausis, maringiausias, toliausia paplitęs 
savo blėdingumo pasekmėse viaf epšdė-
nrijių. Alkoholis neturi jrfrif p i i s nuo
dų ^arba prieš nuodinių spėkų, ir n*i sfcie-
prnimo jėgos — tiktai tar i galingus pa
sipriešinimus proto iavmimui ir suprati
mo sverinmarui." 

Kim. P. Saurusaitis* 

i 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS [R CHTRITROA» 

444* Mo. Westero Aveame 
Telef. Lafayctte 4146 

Yaan4o8: i - i i rytais, 1-1 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiaia tikta.! po pietų t iki I vai. 

OR. MAIJRICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4031 64. ArtilMMl Ave, 
TeL V arde »»4 . 

Tel. Yards 0 N 4 
OFISO VAU: 

9—1% v. ryto. 1—8 Ir 7—t T. T. 
Ned«ėliomia: nuo l t r. ryto lkl 
1 Tai. po pietų. 

Red d. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 8 2 9 / 
Boulevard 9898 

Dr. A. A. ROTH 
RI <8AS GYDYTOJAS te 

CHIRURGAS 
*p»*o Jai tetas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikv te Tisų chrocdškų ugn. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 18—11 ryto: 8—8 pe 
Diet. 7—8vaM. Ned. 10 18 d. 
a e s 1189 Independer.ce Blvd. 

Chicago. 
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DR. A. L Y H M 
1900 So. Halsted Str 

TeL Canal 8118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 18 po piet 

S iki 7 vai vakaro. 
Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų 

4103 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

i 
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PRANEŠIMAS. 
oriaas Dr. G. M. Olaser pe. 

r eina 1 rankai Dr. Chas. Segal, 
iento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
auo paties Dr. G. M. Olaser. 

S148 So. Morgan Stree* 
Ofiso Valandos; Nuo 18 ryto 

tki 1 po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned nuo 18 iki t po pietų. 

Telefonas Yards 887 

Te* Blvd. 7848 

Dr- C- Z. V eželis 
U E T U V I s DENTISTA8 

6718 SO. ASHLAND AVĖJUJE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po 
8841 — 48 So. Halsted Street 

Ifaujaine Jociaus Ręst. 8 labų. 
Priima Ligonius nuo 8-18 A M. 

M r. M. 
I. I Boulevard 7178 
Rezidencijas TeL Fatrfas 6674 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SPRINGFIELD, ILL. 

Įvairios žinelės. 

A. L. R. K. Susi vieni jinio 
121 kp. metiniame susirinki
me išrinko valdybę, sekančiai: 
J . Žentelis — pirm., J . Navar-
dauskas — pirm. pag., B, Ga-
balib — fin. rast., P . Šimkus— 
mvt. rast., A. Mikutis — kas., 
J Stripeikis ir Ą. Krasauskas 
— kas. glob. 

Vietinėj Sv. Vincento baž
nyčioj keturiasdešimts valan
dų atlaiduose buvo ir keli sve
timtaučiai kunigai. Lietuviai 
dalvvavo: kun. Vitkus iš St. 
Louis, Mo., kun. Koiesinskas 
iš East St. Louis, III. ir vie
tinis kun. klebonas I. Kerševi-
čius. Bažnyčios altoriai buvo 
gražiai išpuošti. Laike mišpa
rų Vyčių choras sutartinai rio 
dojo. Prie šv. Sakramentų pri
ėjo suvirs keturi gimtai tikin
čiųjų. L. VYČIU 48-tos kp. na-
!'iai prie šv. Komunijos ėjo 
u i n corpore". 

L. Vyčių 48 kp. metiniame 
Misi rinkime iš valdybos rapor
tu galima buvo spręsti, kad 
čia jaunimas tikrai sutarti
nai ir gražiai darbuojasi. Prie 
Seimo Vyčiai ypatingai smar
kiai ruošiasi. Išrinko nauja 
valdybą: muzikai A. Aieksig 
— pirm., J . Mileris — pirm. 
pag., M. Stirbaitė — fin. ra^t. 
B. M"onkaitė—nut. rast., J . Su-
gentaitė —* kas., O. Adonuu-
tė ir A. Bakunas — kas. glob., 
E. Šupeinis ir J . Tamošiūnas 
— maršalkos. 

Uruodiio 30 d. L. Vyčių 48 
k p. choras, savo vedėjo na
muose turėjo malonų p a l i n k 
sminimų. 

Uruodžio 31 d. jaunamečių 
skyrius vadovystėj A. Aleksio, 
su rengė gražų vakarą. Vaidi
no "Betiėjaus StaineJė". Vi
si jauni artistai savo roles ti
krai sumaningai atliko. Žmo
ni ii prisirinko pilnutė svetai
nė. Nežiūrint didelių išlaidų 
parapijos ir kp. naudai pelno 
liko nemaža. Po programo Al
binas Kuperis ir B. Mileriutė 
smagiai grojo, o jaunimas 
linksniai žaidė iki vėlumos?" 

— 

(Iruodžio 31 d. Moterų Są
jungos 56 kp. laikė metinė su
sirinki mą. Išrinkta nauja val
dyba: J . Gedminaitė — pirm.,v 

A. Žentelienė — pirm. pag., 
O. (Judauskaitė — fin. rast., 0. 
StaiLslovaitė — nut. rast., B. 
Jokubauskaitė — kas. Kadan
gi buvusi pirm. F . Aleksienė 
ilgesniani laikui išvažiuoja 
Cbieagon tai 8ajungietės įtei
kė jai gražių pintine gėlių ir 
atminčiai brangių dovanų. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILUDrOlS 
Telefonas Yards 5039 

Valandos — 8 !ki 11 M ryt* 
po pietų S lkl 8 vak. Nedėllomb 
ofisas uždarytas. 

'H. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo otisą po numerio] 

4728 SO. ASHLAND A V E K I E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

[VaL: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
Jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
jJNedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

. 

Dr. I. E. MAKARAS 
liletuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10800 S. Mtchigan Avenue 
Telef. PuUman 842 Ir 846 
ELEKTRA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2460 
DR. A. J. KARAUŪ8 

Lietuvis Gydytoja* 
3303 South Morgan Street 

Chicago, HL 

Iš priežasties apsileidimo 
buvusio pirmininko vietinio 
Tautos Fondo "skyriaus veiki
mas buvo per pusmetį susto
jęs. Dabar vėl pradeda žengti 
pirmyn. Metiniame susirinki
me išrinko nauja, valdybą: J . 
(Iraštas — pinu. A. Kazlaus
kas — pirm. pag., J . Sugin
tai tė*- fin. .rast., J . Sugeil-
čiutė — nut. rast., A. Tribi-
čius — kas., A. Krasauskas ir 
P. B u rči kas — kas. glob. 

Kalėdų vakare Vyčių 48 kp. 
jaunamečiams draugams pa
rengė " E g l u t ė s " vakarų ir da
lino dovanas. "Kalėdų dėdu
k a s " netik mažiems, bet ir su-
augusienis (ypač p. A. Alek
siui) šį met buvo labai gera>.. 

Sausio 2 *l., į mūsų koloni
ją atsilankė ir turiningų pra
kalbų pasakė gerb. kun. F1. 
S. Kemėšis iš VVasliington, D. 
0. Pradedant vakarų L. Vy
čių 48 k p. choras, vadovaujant 
muzikui A. Aleksiui, išpildė 
programų. Be choro, dar dai
navo mišras kvartetas, J . Ged
minaitė sveikino brangų svetį 
IUK> U Vyčių 48 kp. ir įteikė 
ryšį gėlių ir auksinį piešuką. 
O. (Judauskaitė sveikino kuri. 
Kemešį nuo Moterų Sąjungos 
56 kp. ir taipat įteikė gražią 
dovanėlę. .. 

Žmonių atsilankė daug. Po 
prakalbos gerb. prelegento, 
prie L. Darbininkų Sąjungos 
101 kp. prisirašė 23 nauji na
riai. "Vietinė AmeriKonų spau
da plačiai paminėjo gerb. 
kuriC F. Kemėšio atsilankymą 
ir patalpino jo paveikslą. 

• — - — — — — — 

Laike švenčių atsilankė Vy
čių veikėjai: S. Šimulis ir K. 
d'ervilis, iš Chicago, 111. 

Linutė. 

RYTUOSE LABDARIAI 
DARBUOJASI.-* 

ŽINELĖS. 

Hartford, Cocn. — šiuo lai
ku čia viskas ramu. Darbai 
gerai eina. Tik viena bėda. 
tai žmonės negali gauti anglių. 
Dabar šalčiams užėjus, visi 

Gruodžio 24 d. buvo vietinės [<tei«2& aimanuoja, 
parap. susirinkimas. Dėlei kai- • Lietuvių veikimas yra kiek 

Worcester, Mass. — Labda
ringosios' Draugijos globoje 
Dievo Motinos Sopulingos me
tinis susirinkimas buvo skait
lingas. Daug dalykų aptarė. 

Nutarė įsteigti Kalėdinį 
fondų platesniam ir geresniam 
sušelpiami vargšų ir našlaičių. 
Tam išrinko kolektorius eiti 
ner krautuves maldauti aukų. 
Taipgi nutarė atsišaukti į 
draugijas aukų. Nemažai au
kų ir gavo iš katalikiškų drau
gijų. Daugelis vargdienių per 
Kalėdas buvo sušelptų, dova
nomis suramintųN Tai gražiis 
mielas i rdystės darbas. 
i 

Labd. Dr-ja su gilia padė
ka priėmė naujų konstituciją 
kurią, parūpino vietinis kun. 
kleb. J . J . Jakaitis. 

Toliau sekė Labd. Dr-jai di
delės padėkos pasveikusių li
gonių už lankymų, prižiūrėji
mų ir suranunimk jų sunkioje 
jų ligoje. fTaigi, kaip^verta ir 
malonu priklausyti tokiai 
draugijai. <" 

Rinko v ė l y b ų sekantiems 
metams. Pirmininku paliko 
tas pats, Pr. Maukus, kurs jau 
ketvirti metai kaip pirminin
kauja šiai draugijai ir gražiai 
darbuojasi. Kiti: pirm. pag.— 
M. Hčukienė, nut. rast. — J. 
Stašaitis, fin. rast. — 0 . Si
dabrienė, ižd: — Pr. Langvi-
uis, iždo glob. — P. Zubavi-
čienė, J . Svirskas ir ura, Ta-
tulienė, maršalka — Pet. Lu
binas. Visa valdyba /darbšti. 
Tik visi sloįtnie jai talkon. 

8i Labdaringoji Dr-ja yra 
užsibrėžusi * didelius, svarbius 
darbus atlikti. Kml tik galė
tume greitu Taiku nupirkti u 

•ki, pastatyt) ant jo namus, ku
riuose našlaičiai ir be sveika
tos seneliai rastų prieglaivua. 
Ten mųs, lietuvių, be tėvu 
vaikai butų netik priglausti, 
bet ir išmokyti savo tėvų kal
bos ir viso 'to kas lietuviam* 
gerbtina. Seneliai,' be sveika
tos, ramiai baigtų savo gyve
nimų. O tani reikia darbo, rei
kia pinigų. Užtad stokite į šią 
draugiją visi, mylį kilnų, mie-
laširdystės darbą. 
Kas žino savo ateitį ? Gal ne

laimės pasitaikyti, dalykai-
taip susipinti, kad pačiam fei-

į kės ieškoti ten prieglaudos. 
Kur kas maloniau bus eiti i 
tą prieglauda kuriai busi kiek 
nors pasidarbavęs jos įsteigi
mui. 
JMrbkime vist šį darbą, Juirs 

į širdį šaukia ir prašo atsi
liepti. 

Koresp. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

! 

kurių mažmožių čia truputį pa įj 
si karščiuota, bet išvada davė 
geras pasekmes. Išrinkta nau
ji komitetai: P, Stirbis, A/ 
Tribičius, Šimkus, Zubavičiu*, 
Grūstas, Žentelis, Krasauskas, 
Petreikis, Kazlauskas, Kuzmic 
kas, Gaba I i s, Žibutis. 
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5 Ree. Tel. Cicero S * M 

Ofiso TeL Cicero i t 

| DR. J. SHINGLMAN Į 
1328 So. 4 t Court 

N. E. Cor. 41 Court ir I I m*, g 
ant viršaus valstynyčios. 
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Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" , nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo 
nėms mandagiai patarnauti. 

AR GALVA SKAUDA? 

sumažėjęs. 
Jaunimas, L. Vyčiai, gerai 

gyvuoja, pritariant gerb. kle
bonui. Turi puikius kliubui 
ramus, kur vakarais susiren
ka, linksmai, padoriai liuosą 
laikų praleisti. Užlaiko didelį 
knygynų, veltui visiems duo
da skaityti knygas. Kurie, 
naudojasi tuo džiaugiasi ir dė-

Įkoja Vyčiams. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 

46,00 VISAM METUI, PO VISĄ 
PASAULI. 

Vyčių Puota. 

Dctroit, Miėh. — Vietos šau
nioji L. Vyčių 79 kp. savo gra
žiais šeimyniškais vakarėliais 
jau nesykį yra atsižymėjusi, 
ypač ji puikiai pasirodo kas
met surengdama vakarienę 
Senus Metus palydžiant,#o 
Naujus sutinkant. 

Gruod. 31 d. Šv. Jurgio par. 
svet. įvyko L. Vyčių 79 kuopos 
iškilminga 'puota. Gabios šei
mininkės pagamino valgius, o 
jaunimas prieš" ir po vakarie
nės žaidė visokius lietuviškus 
žaidimus. Vakarienės laiku bu
vo mafgas programėlis. 

Vos susėdus prie stalo kun. 
kleb. J . Oižaiiskas buvo pa
šauktas pus ligonį. Buvo bal
si nelaimė su automobiliumi: 
3 vaikučiai užmušti ir moti-
na sunkiai sužeista, tėvas ma
žiau. Todelgi programos vedė
jas K. Abyšala, paaiškinda
mas vakarėlio tikslų, pakvie
tė kalbėti klier. M. F. Dau
mantų, kuria gražiai pakalbė
jo. Taipgi ilgesnius išsireiški
mus pasakė pereitų metų kuo
pos pirai. A. Petkus, naujas 
pirm. St. Paurazaš, D. Gustai 
tė, Kersanskis, vėliaus pribu 
vęs kleb. kun. Čižauskas. Kiti 
trumpiau išreiškė savo mintis. 
Buvo eilučių pasakyta k1 t. 1. 
Galfp užbaigta su Lietuvos 
himnu. 

Gražiai pasilinksminę, pasi
sveikinę su Naujais Metais-iš
siskirstė namo. 

M. Kerbelio prakalbos. 
Kat. Federacijos įgaliotinis 

M. Kerbeiis, moksleivių vajaus 
reikalais, atlankė irxmūsų ko
loniją su prakalbomis sausio 
G d. 1 vai. po .pietų Lietuvių 
svet. 

Pirmiausia gerb. kun. 1. Bo-
reišis jausmingai į publikų pra 
kalbėjo kokiam tikslui yra 
rengiamos prakalbos ir prive
dė vienų pavyzdį nurodydama 
reikalų moksleivius remti. Už
baigęs kalbų pristatė kalbėli 

nus. Publikai buvo' aiškti i s 
f klier. Daumanto kalbos, kad 
viešose mokyklose vaikučiai 
mokinami daug skirtuigiau 
nuo katalikiškų. Todelgi ii 
ragino leisti vaikučius į ka
talikiškas mokyklas. 

Komedija "Buick" , kaipo 
G iedrininkams, pavyko gerai 
atvaidinti. Geriausia vaidino 
Kristopaitis, Gustaitė. Dau
mantai tė, Norus; kiti taipgi 
gerai atliko savo roles. Jau* 
giutė paskambino ant piano. 
Kuomet tik kun. kleb. Čižaus
kas skambina ant piano visa, 
da padaro nepaprastų įspū
dį. Tokių pianistų mažai tė
ra lietuvių tarpe. Garbė mums 
turėti tokį kleboną. 

Vakaro programa užsibaigė 
su Lietuvos himnu. Programai 
tinkamai vadovavo klier. M. 
V. Daumantas. 

Federacijos 4 sky. vakaras. 

Sausio 14 d. Šv. Jurgio pa
rap. svet. 7:30 vai. vak. bus 
labai smagus vakaras. Vaidins 
"Kova po Giedraičiais". Kal
bės Dr. F. Matulaitis. Nepa
mirškite. 
, . M—s. 

K 

A. E. STASUIANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai examinuojami, pinigai 
aut real .estate skouuame. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldgr. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

. VAKARAIS 
8236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6787 

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

4Ę »mt a* 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarts 880 

Telefonas: Central 68*0 
rakarais 3223 S. Halsted St 

Telefonas: Yards 4681 

88 J. P. WAITCHES 
La wv er 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 611-127 W. Dearborn 
Street TeL Dearbora tOtt 
Vakarais: 10786 8. Wabash Ava. 
Roselaad Tel PuUman 6877 

|Tel. Raiidotph 4758 
A A S L A K i S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
10 South La Salle bireet 

Kuom 1308 
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 

Namų Tel. Hyde Park 3395 

LUCKY 
STRIKE 

CIOARETTE, 

G e r i a u s i 
Cigaretai!! 

A ve. Chicago 
p. M. Kerbelį, kurs plaeiaus 
išdėstė būtinų reikalų remti fc***^*************^*** 

Telefonas Boulevard 4189 

Telefonas Yards 1188 
g T a y r T V R V p 

MAŽEIKA 
O R A B O R I U S m j 

Balsamuotojas 
Turiu automo-

biliu.o visoklemisl 
reikalams. Kaina j 

|! prieinama 
3319 Aubum 

PERKANTIEMS PAS MUS 
DOKUMENTUS PADAROM 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L, FABIONAS CO. 

(hicagoji l . 
609 W. S5th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI J I M ANT 
N A I D 0 8 . 

Pasekmingriausia siunčiam pinigus 
ir parduodami laivokart»'s 
. . ^sam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

ruusy jaunuolius, kad pasta
čius juos priešakyje, prie tau
tos vairo. Buvo padaryta ko-
lekta ir pora desėtkų doleriu 
sumesta. 

T^ paciij, dienę vakare, Šv. 
Jurgio par. svet. Giedrininku 
G kp. rengė vakarą ir p. M. 
Kerbeiis kalbėjo moksleiviu 
reikalams. Buvo padaryta ko 
lekta. Surinkta 40 dol. Reikia 
pastebėti kad p. M. Kerbelio 
graži iškalba padarė gerą įs
pūdį į publika, per abejas pra
kalbas. 
, Taipgi kalbėjlo klier. M. F. 
Daumantas. Nurodė katalikiš
ki] ir viešųjų mokyklų nuopel-

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauja lai
dotuvės* ves-^ 
tuveaa krlkS-< 
tynose u* kituo-< 
M reikaluose^ 
Kainos prialna-j 
mos 

13307 Aubum A ve. Chicago 
S a « M 4 « t « l ' M 4 t 4 i 9 n t » » t t % ^ 

Valentine Dressmaking Collegt* 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1648, 

Moko Siuvimo, Patternu kir-j 
[pimo, Designinr bizniui Ir na-1 
jmams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-

] mokėjimais. Klesoa dienomis Ir J 
Ivakarais. Ueikalaukit knygelės. 
[Biznio ir Naminiai kursai Skrybl-1 
lių Taisyme. Norint informacijų] 

[rašykite ar telefonuokite. 
SARA PATEK, pirm. 

I 

NAUJI ŽEMLAPIAI IŠ 
LIETUVOS. j 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 
Sn prisiuntimu 50c. 

Reikalaukite Draugo Kny
gyne 
2334 South Oakley Avenae 

Chicago, Dl. 

Nature Gure Institute 
• D R J. A. VfiLONLS 
Osteopathas, Cliiropratas 

Naturopathas 
Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

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

Nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 lkl 12. 

Tel. Lafayette 6698 

Šimtaa Apsakymėlių. Joje y* 
ra trumpos gražios pasakai
tės. Kaina 60e. 

Drangas, 2334 S Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL. 

Tai pirmi syinptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai r 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 14 ir IT 
Ant viršaus Platt's vaiatinyčios 

Terayk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakarą 

Nedėllomis nuo • iki 12 pietų 

Sausio 28 d. Moterų Sąjun
gos viet. kp. su L. Vyčiais sta
tys scenoj didelį veikalą "Gra
ži Mageliona". 

Reporteris. 

Trumpa Apologetika, 220 pû  
lapių. Parašė kun. prof. Pr% 

Bučys. Kaina su apdarais 75c. 
be apdarų 60c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

įįk Chicago, III N 

DAR GALIMA GAUTI DIENRASČIO"DRAUGO" 

1 9 2 3 - KALENDORIŲ 
\ 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninku dienos. 

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

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 

(S 

U 

U 
f\ 

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

n 

http://Independer.ce
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NUŠAUTAS TURTINGAS 
VYRAS. 

UŽMUŠTAS FARMERYS. 
Arti Fox Lako Chicago, 

Yie? Atihvaukee aiul St. Louis trau-
ritlan roa«l, kit>rkas M. (.'nl!a-.l kinio suvažinėtas kažkoks 
ha n užpn>ti!ą uitktį viešbučio žmogus. ^ 
ofiso mižmt \Vohl, Moss and sakoma, bene ar nebus tai 
Co. drabužiu saviniii- turtingas farmerys Huehl, 
ką Sigmunt Mnss, 3*J m. am-jkurs gyveno sale Park Kidge. 
Siaus. . > 

3tfoss )>uvo visl«*s ir antri \ a u i a Ciliea^os adresu knv-
metai turėjo kambarius miiu'-i ua bus pabaigta spausdinti 

pirm gegužės 1 dienos. tame viešbuty. 
Klerkas tvirtina, jog Mos 

vėlu laiku >,i moterimi kol 
triukšmą savo kambariuose. 
Kiti žmonės pradėjo skustis.! I.. u\ K. Labdaringos Sųjun-

LABD. SAJ. SEIMAS. 

Klerkas jį Įspėjo, i'a s i kvie
tė ofisą n. 

Anot klerko pasakojimo, 

uos Amerikoje .'J-sis seimas i-
vyks sekmadieny, sausio 14 d. 
Aušros Vartų pa rup. svetai-

6 vai. vak. par. svet. bus 
vakarienė labdariams ir sve
čiams. Toje ' vakarienėj bus 
"ehop suey'V gardžios nami
nės giros, žodžiu, vislus gar-
du. 

7 vai. vak. par. svet. bus 
vakaras. Programa bus bega
lo graži. Tarp kitų, dalyvaus ir 
pp. K. ir L. Saboniai, kurie 
visada remia kilnius reikalus. 

Visi pkremkime kilnų, nau
dingą .darbą, savo atsilankymu 
į vakarę. 

K. Valančius-, pirm. 
• 

REMIA LABDARYBC. -
AUGA NARIŲ SKAI

ČIUMI. 

— - • *• 
energingai, kad balius nusi
sektu — neabejpju, kad ir nu 
sjseks. Reporteris. 

NEBUVO KADA SNAUSTI. 

Eilėn sustojuf, 
Na, sesers broliaj, 
Užtraukime dairią * 
Kaip dainavom lig šiolei. 

t . Vyčių Chic. Ap. choro kom. 

Bridgeport. — Gruodžio 31 
d. Šv. Jurgio bažnyčioje kun. 
Bumsas sakė pamokslą. J i s 
taip sugraudino žmones, kad 
visi verkė — net ir tie kurie vi 
suomet bažnyčioje snauzdavo. 
Išėję iš bažnyčios jie kalbėjo, 
girdi: "šiandįe nebuvo kada 
snausti — kad ir tris valandas 

! dar butų sakes pamokslą, tai 
I nebūčiau snau. !vs". 

Vežimas dunda. 

' LOCAJ, 269, A. C. W. of A. 
metinis susirinkimas įvyks 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii!iiiiiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiKiiiiiiiiimnii""»«"""»«»iis 

I MILŽINIŠKAS Į 
I B A L I U S 1 
= i 
r: Rengiamas s' S 
= Draugystės Ražančavos s 
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viešbučio o f i e Moss klerki nė j , :»323 \V. ZU\\ Plaee, Chi-
pagriebė ir 4:nė smaugti. Kle- ca^o, III. 
rkas nutvėrė revolverį ii- ji UyU> 10:30 vul. Aušros Var-

- nušovė, tų par. bažnyčioj bus iškil-
Moteiis. Vuprantama, stovi 

nužudyto vyro pusėje. Kal
tina klerką. 

26 JAU ŽUVO. 

apie tai 
Bet iki 

autoritetai 

Pradėjus sausio 1 d. iki šio
lei nuo "jtioonshhie" vartoji
mo žuvo 2G žmonės. /Taigi už
sinuodijo. 

Daug triukšmo 
keliama spaudoje, 
šiolei atatinkami 
nepa|idarbavo susekti ir pa
traukti tieson visų tų, kurie 
tuos nuodus žmonėms parduo-
da. ' : i 

Čia visuomet daug kalbama, 
bet nieko neveikiama, O juk 
butų laikas ''mormslnnerius*' 
pat vaiky f i. 

UŽTRCŠKINTA GAZU. 

Kaimynų pak\ iesta polieijn 
įsilaužė i namus 2V.Y.\ S. St. 
Louis a ve., į r v; -name kamba
ry rado u/.«roŠl;us-ią paleistu 
iš rageli*i yir-'M moteriške ir 
jos dukt' i . 'i a i Mis. Sko-
r<-pa. 

Poli e.'ja ! • ' • ' . 

ras nuo pi r; 
namie. 

'•, kad jos vy-
adienij) n«*buves 

SUSEKTOS VAGYSTĖS 
GATVEKARIUOSE. 

Areštuoti keli gatvekarin 
konduktoriai, kurie vovęė kom
panijos pinigus gaunamus 
nuo pasažieriu. Tai butą 
tuose gatvekariuose, kuriuose 
įtaisyta mašinėlės patiems 
žmonėms įmesti pinigus. 

MITINGAS. 

" Jun io r Red Cross' darbuo
toją iš Miehigan, Indiana, Il
linois, Wisconsin ir Towa mo
kyklų įvyks rytoj, sausio 13, 
2:00 dieną, Central Division 
ofisuose. 660 liush st. Su-
sirinkiman kviečiami apskri
ties ir svetimšalių mokyklų 
mokytojai-jo8. 

ILLINOIS MOTERŲ BAL
SUOTOJŲ SĄJUNGA. 

"Illinois League o f Women 
Voters" rytoj, sausro 13, 3:30 
popiet, turės susirinkimą Clii-

^agos Moterų Kliube, 410 So. 
Miehigan ave-

Kalbės maj.-gen. John F . 
C R y a n iš New Yorko apie 
ginklavimo s taurinime. , 

^Pa t r ink i t e 'DRAUGĄ' a M ^ 

mingos Šv. mišios už Labd. 
Sąj. mirusių narių sielas. Bus 
pamokslas pritaikintas tos die
nos iškilmėms. Visi atstovai, 
garbės nariai ir svečiai malo
nėkite tose pamaldose daly
vauti in eorpore. Susirinkite 
par. ii\et. 9:30 vai. ryte. 

12 vai. dieną, par. svet. 
ims pietus labdariams ir sve
čiams. 

2 vai. po pietų. par. svet. 
prasidės seimas. 

Seimo Posėdžių Tvarka: 
1. Seimo atidarymas su mal

da, 
2. Rinkimas Komisijų, 
3. Skaitymas protokolo i5 

pereito Seimo, 
!. Tiaporta> Centro Pirmi

ninko. 
o. Raportas Centro Xut. Ra

štininko, 
(!. Raportas Centro Iždinin

ko. 
7. Kun. I>. Rumšo prakalba, 
v>. Skaitymas koresponden

t u i 
!'. Raportas apie Našlaičių 

prie^bmdos namą. Areli i tek t a* 
:• i. ŽuM.okas, ; 

t). Raj)oi1as apie Lietuviu 
L? : niny, Dr. Bronza, 

11. Kapitalo sukėlimas, 
'_. Nauji sumanymai, 
'•".. Seim > uždarymas. 
Kviečiame visas draugijas 

dalyvauti seime, kad ir nepri
klauso prie Labd. Sąj. Išrinki
te r-.tstovus ir atsiųskite sei-
mr.ii Labdar\bė turėtu visiems 
rūpėti. Padarvkime ši seimą 
skaitlingu ir reikšmingu. 

Seime patilsimo Labd. Sąj. 
stovį, jos nuveiktus, veikia
mu > ir užsibrėžtus veikti dar
bus. 

Komisija: kun. II. J . Vai-
ėiunas, kun. A. Briška. A. Nau 
sėda ir B. Sekleekis, paaiškins 
tą ką J . M. Cliicagos Arkivys
kupas patarė del našlaičių 
prii^landos ir ligoninės staty
mo kuomet p**-'* .ii a.t.-*ilfLnkė tuo 
reikalu. 

Padarysime svarbius nuta
rimus. 

North Side. — Sausio 2 d. 
Šv. Mykolo par. ^vot. įvyko 
Liet. Giesmininkų Dramatiš
kos ])r-jos Šv. Coeilijos glo
boj metinis susirinkimas. IŠ 

AŠTUONIOLIKTOS KOL. 
ĮVAIRUMAI. 

priklausantieji prie šio sky 
riaus. Bus išduoti raportai vi
si] metų veikimo. Taipgi, senai 
valdybai apleidžiant vietą, nau 
joji užims. Svarbu visiems 
Imti sus-me. 

P. Chapas, sekr. ' 

_ Įvairiausius šokius, kaip lietuviškus., 
E nepraleiskite progos, o užtikriname kad busit užganėdinti ir gerai r* 
S pasilinksmisit ir smagiai vakarą praleisit. • r 
= Visus kviečia KOMITETAS. = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUKi:iiiič^sii»ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiui 
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Munšainės jėga. 

Sausio 9 <1. apie 10 vai. ry
to, ant 18-g-vės, tarp HaL<U'd 

metinio knygų peržiūrėjimo j^ir Cniou, ėjo vyras, iš matv-
raporto pasirodė, kad draugi- mo lig matytas lietuvis, apsi-
jn yra gerame stovyje. rengiąs žieminiais drabužiais, 

Ši draugija niekad ueatsi- tik visai basomis kojomis. Bjo 
sako nuo kilnių reikalų iMire- per šalygatvio ledus ir rodos. 

PARDAVIMUI. 

mimo. Šiame susirinkime 
Labd. Sąj. paaukojo $20 ir 
kiek pastebėjau tai keli na
riai prisirašė prie J^abd. Sa
gos. 

Šiame sus-me draugija pa
migo penkiais nariais. Tris 
nauji įstojo ir sugrįžo du gar-
Ik's nariu: Juoz. Brunza ir j.) 
moteris Mar. Brnnzienė, ktirie 
yra gavę (Iraugijos žiedelius 
u i nereikalavima paželpos i i 
draugijos per 10 metų. Dabar 
juodu yra sugrįžę iŠ savo tė
vynės Lietuvos i kurią buvo 
išvažiavę. 

Tenai buvęs J . G. 

visai nejautė kojoms šalčio. 
Matyt turėjo labai įkaitusią 
galvą, kad kcjfeius šalčio visai 
nejautė. Kur".jis paliko savo 
autuvus sunkų įspėti. 

Tą pačią dieną, po pietų, 
ant 18-tos ir Ifalsted g-vių, iš 
lietuviškos karčiamos dėdės 
išsivežė jaunas paneles. Ma
tyt jas gabeno j MaxweIlo sve
tainę. Turbūt buvo nepilna
metės. 

Diogenes. 

X \ M . \ S ANT PARDAVIMO, ran
di.s m-ša ?!2.0!>, pu iv i<Ii;oda. nes sa-
vii,ink;ii?. i<< iria is biznio. Kaina tik 
•*:{,:: oo. oo. 

AtsištMikit'- e:'».'.uis 
J . .11 sKA 

» 
ANT l ' A l i n u IMU T,!-;.-; r .urernė 

ir (a-ortriH": lioluvi-i kolflftjjaj, f* it i 
Dirvo Ai'VcizddK bažnj'čh 

\. C a t l s I l S S;i\iniiika.s 
t IS27 So. Vilium A\ |v 

n 

• 
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"VAKARIENBITTIS " 
SCENOJE. 

(Jerb. Sesuo M. Skolastikr,, 
Įprašyta ebieagiečių, sutiko 
antru syk pastatyti mirm* 
"VakarienbutįM kovo 21 d. šv 
Jurgio par. avet Gi kova *23 
(i. (Didžiajam .\ntra<lienyje) 
"Vakar ienbut is" bus atkar-

• 
PRANEŠIMAI, 

VYČIAI IE VTTĖS, DAINĮ-
NINKAI-AS, EILfitf! 

•Z-

totas speeialiai Bridgeport o 
kolonijos lietuviams. Alcademit™ toipat kviečiami atsilaiiky 
jos Kėmėjų Dr-jos narės jau 
bilietus parduoda iš kalno. 
Svečiai iš visos Chieagos pir
kite bilietus ant 21 «d. kovo — 
•ci brid.^eporti^fai '— bnt 2D 
d. kovo. 

BRIDGEPORTO SĄJUN 
GIEČIŲ BALIUS. 

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

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

Vasario 18 d. šv. Jurgai par. 
svet. įvyks Mot. Są-gos i kuo
pos rengiamas "Kepurinis ba
l ius". Svieteli ' tu mano, kaip 
sąjungietės rengiasi prie to 
baliaus! Jos jau turi surin
kusios arti 100 dovanų sve 
čiams, t. y. "p ra i zų" už praš
matniausias kepures. 

Tikietus žmonės gaudyte 
gaudo, tad pirkite dar kol ga
lima gaut. 

B a l i a u s komis i jos n a r ė s , p p . 
Bitautienė ir Petkienė dįiba 

Po trumpos pertraukos, L. 
Vyčių Cliicagos Apskričio cho 
ras vėl pradedą veikti. Pirmu
tinė repeticija bus penktadie
ny, sausio 12 d. 7:30 v. v. 
Mark White Square Parko sa
lėje, prie 29-tos Halsted g'-vių. 
Visi senieji dainininkai-ės nuo 
širdžiai kviečiami susirinkti. 
Norintieji prisirašyti prie cho-

K U t D A V H H I AUAUA U*CX.\MLT. 
Beveik nanjas murTnis MMtf4 C 

piLKyv* nimu po 4 ir ."> kam barius, 
elektnv, maudinfs, aukStas, skiepas 
Ir stogas, namas randasi Ant JOme-
ral<l A v o . ar t i 33 S't. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino 
an t mažesnio namo, loto, a rba far-
moK. 

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

PARSIDUODA grocernė la
bai pigiai. Vieta apgyventi 
vien lietuviais atsišaukite šiuo 
antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

Telef: Boulevard 2813 
'f- • v 

I Š K I L M I N G Ą B A L I Ų 
— Rengia 

Chieagos Lietuvių Pašelpos Kliubas 
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JANUARY) 14, 1923 M. 

Dievo Apve&dos Parap. Svet. 18-tos ir Union Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 25c. yp. 

Cierbiama visuomenė vra nuoširdžiai kviečiame ne-
pamiršti šio puikaus vakaro ir atsilankyti. 

/ Kviečia KOMITETAS. 

Muzikos Mylėtojų Domei! 

• 

& 

g 

m\ 

t i . 

Tel. Lafarette 422S 

PLŪMBING 
K a i p o li< t u v ^ s . Ii. t u v i a m s vte&> 
do*i pataruai iJŲ kop^rlaiLsta. 

M. Y l ' S K A 
S 2 2 8 W . S8-U1 S t r e e t 

fl IŠIMU 10NSILUS 
tobuliausiomis mokslo priemonėmis: į i 
1,—^be peilio, 
2,—be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4,—be skan-ino, 
5,—l>e jokio pavojaus sveikatai. 

•o operacijos, pacljentas gali tuojj 
[eiU i darbą, gali tuoj valgyti; dai

lininkų, balsas tampa malonesnis,? 
/isa sveikata geresnė. Kuriems 18-
'niinu tonsiius, yra pilnai užganė-
UnU. ' 

Ligonius su {vairiomis ligomisf: 
fprijlmu:— 

Kasdien nuo 2 ra l . po pietų Iki] 
n vai. vakare. 

Nedaliomis Ir seredomls ofisas' 
• uždarytas. 

DB. Ali. M. RAČKUS, 
GYDVrOJAK, C U K D R G A S I R 

OBSTETRIKAS, 
(1411 So. 50th Are. Cicero, I l l . | 

C l • ' • : • ! ^ • ^ 

PAIN-EčPELtERIS 
J U M S PAGELBĖS! 

Kuomet Rankiaraasi Pain-Expel!erio 
pagalbos, Skausmas greUai apga-

Įima ir nesmagumai 
— p r a n y k s t a . Su 
pirmu žnypteiėjimu 
rouaiatiSko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian-
C-io } krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus naį 
sipirkito Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juoini ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Eipelleris turi mūsų INKARO 
vaisbaženkij. Visi kiti yra pa-
megzd/.iojiiuais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba 13 

F . A D . R 1 C H T E R CJ C O . , 
104^14 Sonth jįj St, Bfooklra, N. T, 

"t 

Tel. Cofis! 2.17. Vak. Canal 2118 
J OR. P, Z. ZALATORIS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirnrgas 

1821 South Halsted Street 
«i'<i.(<>>» i» :kl 12 ry te : 1 Iki * 

po pieto* * iki t vakare 
• i I I i 

•<MI7?t«tfff|*'tII|f|<i>|V»»«|l||lt||IIUI||||IUIJU 
S. D. LACHAWICZ į 
LFF:TI;VIS GIIAUORIUS = 

mOtU VV. 2:*-r«l pi . Cbicago, n i | 
2 Patarnauja 'laidoluvėaa* kuopi-g 
Sgiausla. Ileikale meldr.iti atsiSau-— 
Skti , o mano darbą busite užga-j-
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Brightoo Parko Lietuviams žinotina 
"DRAUGO'• Knygino Skyrius i r Agenttira 

Eįidami pas Joną Klimą siųsti į Lietuvą pinigų, 
^ pirkti namų ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne-
|P pamirškite susipirkti lcnygij. Mat pas Joną Klimą yra 
į " D r a u g o " knygyno skyrius. Galite gauti knygų di-
J dZiausiamo pasirinkime. Taipgi norintieji užsisakyti 
' a r nusipirkti dienraštį "Draugą" a r "Laivą" , kreip-

kities: 
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JONAS KLIMAS 
• 4414 South California Avenue 

S 
Cfhlcjago, Ulinois. 

J. WYANDS 
Gralxirius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
\utomobilrai visiem-* reikalams 

Į-2055 XV. 2 2 - n d Str . 211(1 W . 91 IM 
{Tei. Cannl «.". *S T«-I. Cana l 0 1 » 9 
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Istlirbėjiui ir Iiaporteri ii Geriausia 
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ITALIŠKŲ 
Kr-nUa Dirbtu 

Armonikų 
Geriausiu vi
sam pasauli.). 

Garantuoja
mos aut d**- t 
šimts metu 
v i daug fe-
mesnes kal
nas nesu ko
kia kita fir
ma 8. V: Ir 
Italijoj sal i 
jas parduoti. 
Kningą su pi I 
nooi instruk
cijom duoda
me pirkėjams. Mes garantuojame 
kad mokiniai salės groti ant armo* 
nifcos iš saldu i keturias mėnesiui 
laiko. Rašykite ansUskal reikalau
jant Informacijų. Kataliosns sinn< 
Siamas d.vkai: 
Ruatta Serenelli Aeordoon Mfs. Co: 
«17 Bluo Island A y : CbJoso , III. 
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SU ATYDA PERSKA1TIK 
VISĄ ŠITĄ SKELBIMĄ 

Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

J. N A U J A L I O 
• 

Giesmynėlis (Bažnyčių chorams) .60 
JUOZO GRUODŽIO. 

1. Hupiagr'lės (solo) 40 

3. A g u o n ė l o s ( s o l o ) #. .40 

11 Op! Op! (mišram chorui) 50 

ALEKSANDRO KAČANAUSKO. 

7. Tų mcrgC'Uų dainavimas, (solo tenorui) . . . . 50 
8. lakš t ingalė lė (solo tenorui) .50 
9. Geriau diena, geriau naktį (solo) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) .40 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
« 

70. Nuliūdimo valanda (aukotam balsui) 60c. 
71. Girtuoklio daina C^umorinė-aukštam balsui) 60c. 
72. Gundė mane bejarufcelis ( iš operetės) 75c. 
73. Močiutė širdelė 75c. 

• 7 1. Karvelėli 60c. 
6. šėriau žirgeli (solo €5 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50 
14. Gaudžia aukso varpai (knišram chorui) 60 
15. Sviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .C0 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) , . . .50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Try3 Dainos (solo) 60 

JONO BENDORIAUS 
16. Aušrelei Beauštant .65 

KUN. T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 1.00 
18. Mūsų • dainelės 1.00 

JUOZO TAULAT-KELPSOS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. AŠ pas tevelė—Močiutė mano—(choru i ) . . . . .20 
40. Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui ) . . . . .30 
41. Tautiški šokiai dalis I .35 
42. % Tautiški šokiai dalis I I .35 
17. Gailesčio Giesmė . . . . . » . » 35 

Keturi Suktinai (pianui) 65 
Taip-pąt galima gauti ir šiuos veikalus: 

ST ŠIMKAUS. 
32. Aš išsivilkčiau čigono r u b ^ (due tas ) 75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( (choru i ) 100 
32. Kaip raiba PaukStė (solo) .75 
32. Oi kas? 75 
32, šią. nedėlėle (4 balsiams) .25 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krut inę (solo 65 
22. Graži čia giružė (solo) 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet širdis Surakinta (solo) 60 
25. Ak myliu Tave. (solo) 75 
2G. Ginkim šalj Lietuvos (mišram c h o r u i / 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė (solo) . . . . 60 
28. Ne bile kieme mergelė auga (solo) 60 
29 Leiskit \ Tėvynę (solo) . . . ; 60 
30. Vai Močiutė Mano (solo) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė (chorui) .35 

DR VINCO KUDIRKOS. * 
33 . D i o d ė n ė . p o l k a ( p i a n u i ) .30 

S u d i v , m a z u r k a ( p i a n u i ) 40 
Nemuno Vilnys^ valizas (p ianui l , 50 

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

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consilium Fafultatis (vieno veiksmo) . . . 1 $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų ak tų ) . . . . 1.50 

J . A. ŽEMAIČIO i 
66. Lietuvą Brangi (solo ant piano) &0c 
67. Kas nuramyns man širdelę, (duetas ant piano) 50c. 
68. Pas darželi t rys mergelės, (duetas an t p iano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto (solo an t plano)' 5 0 c 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. ^ 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

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

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS^ 
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