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milžiniškas sumas ir Vokie
tija reikalingų kviečių negali
įsigyti, kad to ir labai norė
M
tų.
" T a d jei didžiosios jEuroA P I E TAI PADUODA ŽINIŲ
FRANKAI IR LIROS TU
PARYŽIUS, gr. 28. — Pra ( kad Francijos pusėje be Belpos
valstybes
artimiausioj
a-J
KUN. COHILL.
RĖS P U L T I KAIP MARKŽS
teity nesurealizuos kokio nors nešta, kad pastaromis dieno-1 gijos stovi d a r ir Italija, ku
definitivio ir galutino budo mis kontribucijos klausima ri ilgas laikas laikėsi Angli
Stabų garbinimas apleidžia
Europoje nesusipratimų prie
jos pozicijos. Tik vienos An-,
išspręsti kontribucijos reika Francija žymiai laimėjusi.
mas.
žastis.tai neapykanta.
Dalvkas tame.
gi i jos atstovas balsavo prieš.
lą, jei nepaduos Vokietijai to
___________
Atpildymo komisija nubal
Taigi, francuzų laimėjimas
kio mokėjimo plano, kurs, vie
WASHINGTON, gr. 28. —
WASHINGTON, gr. 28. — LAUSANNE,
gi\ 2S. —j Anglija pareiškia kąd ji pil
ton apsunkinti, visą dalyką savo, kad Vokietija savano yra tame, kad kuomet tais
Amerikoje vieši kun. W. J . Anglijos vyriausybe per savo danti savo pasiketinimus. J i McCorniiek, kurs nesenai gry- palengvintų tuomet artimoj a- riai atsisako pildyti savo prie klausimais seniaus buvo at-'
Cohill, pirmas pasaulinis (se- užsienių reikalų
sekretorių žadėjo paliuosuoti arabus iš žo iš Eutopos, čionai turėjo teity rjeikia laukti frankų ir dermes, pasiremiant taikos vienėjąma Francija,
šiandie
cular) kunigas,
įšventintas Curzon, kurs čia taikos kon turkų Valdžios. Tam tikslui prakalbą apie pasaulio reika lirų vertės puolimo
tokio, sutartimi. Mat, Vokietija šį jau atvienėjama Anglija.
Kinijos žemoje.
J i s yra a- ferencijoje yra vyriausiuoju atsiekti buvo reikalinga tur lus. J i s pareiškė, jog Europos kaip nupuolusi vokiečių mar met nesuskubo Francijai ir
Dėlto, jau ne viena Fran
valstybės
finansiniu
žvilgsniu
merikoniškas misionorius KL- Anglijos delegatu, painforma kus išvyti iš Mosulo ir Irake
kė, austrų krona, arba rusų Belgijai pristatyti reikalingos cija su Belgija smerkia Vo
"ijojo. N
,
kiekybės medžio.
vo Turkija, jog Anglija ne- įsteigti arabų valdžia. J i tai atsidūrusios tiesiog desperatikietijos apsileidimą. Tečiaus
rublis."
į
Parvykęs iš Kinijos jis čia kuomet neatsisakys nuo Mo-padarė i r todėl turkai netu niėn padėtin.
Atpildymo komisijos
na prie pasmerkimo prisideda ir
darbuojasi Misijų reikalais ir eulo vilajeto. I r todėl turkai ri reikalo kabinėtis prie tu
Senatoriaus projektas.
riams balsuojant
pasirodė. Italija.
Anot senatoriaus, kontribu
už kokio laiko gryž v£l tenai tą vilajetą negali savintis ir plotų, kurie jiems visai ne cijos klausimą būtinai reikia
Senatorius McCormick todarbuotis po(gonų, tarpe.
neturi reikalo visiems pasako priguli.
kuoveikiausiai išspręsti. Nes lesneje kalboje pabrėžc" proAnot kun. Cohill, Kinijoje ti, jog Mosui priklauso Tur- Lygiai Anglija pažadėjo ton be to frankai ir liros neteks jektą, matyt, kuogeriausią, ko
gyventojai visur būriais pa kijai. O ai kuomet-nors
ta terįtorijon neįleisti jokios sve savo vertės taip, kaip vokiš kiu būdu išspręsti sunkią atŽMUIDZINAVIČIUS
Lietuvoj įvedamas degtinės
meta dievaičių garbinimą. Iš provincija n* priklausė .tur tinio>* valdžios. I r tai pildo. kos marks, neimant
domėn pildymo situaciją:
SVEIKSTA.
monopolis.
senovės dievaičius
garbinti kams, bet ne šiandie.
Suprantama, Anglija
savęs visai nupuolusių kronų. {Tuo
"Ka«o kontribucijos sąlypastatydintos savos
rūšies
Anglija viešai tą pozicija svetima ten neskaito.
met Europos ekonomines pa #os> jei jos turi but pasekmių
Šaulių atstovas ir dailiu
Suaugusiems ginmaz. Lie
šventyklos žmonių apleidžia užėmė, kuomet turkai pasta
Tai formalis Anglijos pra dėtie* nebus galima išgelbė- gos ir naudingos, privalo but
mos. Daugel vietose jos žy raisiais laikais visam pasau nešimas turkų nacionalistų ti.
tuvoj yra 3, progimnazijų 6. kas A. Žmuidzinavičius suuparemtos šiais posmais:
kiai susirgęs ir operacijos pei
miai aptuštėjusios.
liui pradėjo girtis, kad Mosu- valdžiai.
"Daugelio Europos valsty
1. Pirmiausia mokėti
tą
Klaipėdos krašte padvigu liui pasidavęs Omaha, Xebr.
lo jie niekam nepaduosiu nors
Ir jeį turkai reikalaus grą bių finansinė padėtis,'* kalbė kontribuciją, kuri turi but pa
Visiems tikslams.
binta pašto ir telegrafo mo St.-Joseph Hospital jau svei
jis šiandie ir vra svetimose žinti jiems Mosulo vilajeta, jo senatorius, " y r a taip įtem vartota sunaikintiems
plo
Kai-kur tos šventyklos pa rankose.
ksta. Operacija praėjo laimin
j konferencija laukia suirimas. pta, gi. tose šalyse gyvento tams — šiaurinėj Europos da kestis.
naudojamos
kitokiems vie
gai. Tikisi netrukus po Kalė
jų ekonominės sąlygos
taip ly; 2. Kelerių metų morato
šiems tikslams, kaip tai moky
• Mokytojų
seminarijų
ir dų atvvkti Chicagon.
rimtos, jog reikia laukti deci- riumas
Vokietijai;
banki
kloms, našlaičių
prieglau-,
kursų Lietuvoj dabar yra 7.
duojančių atsitikimų pirm pa ninkų
paskolą,
parem
doms, ligoninėms, senelių už
AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Jose mokinasi 861 mokinių.
sibaigsiant šiai žiemai, tuo ta
pilnais
užtikrinimais;
laikymui ir kitokiems
vie
labiaus, jei pastarojo europi paskola turi but pavartota
Chicagoje per praėjusius
šiems reikalams.
Rinkimų kaime, Pumpėnų
nio karo laimėtojai neatmai- markės valiutos nustatymui,
penkerius metus nuo automo
Kuomet žmonės, atsimeta PARYŽIUS, gr. 28. — Frau pati atsisakė prisidėti prie
valse.
įsibriovė
į
ūkininko
ky.s savo pasielgimo bodo ir vokiečiu^ biudžeto subalansavi
bilių žuvo 2,736 žmonės, skel
mit> stabų garomiiito, tad jie cijos premieras Poincare at
•
gos. r*
nepradės veikti su ekonomi mui ir išdalies kontribucijos tvartą vilkas ir papiovė 5 a- bia koroneris Wolff.
palinksta krikščiony)V?n. Dėl metė naują Vokietijos įduotą
Premieras Poincare tuo niu stropumu ir budrybe, ko rekonstrukciniais reikalais; 3. vis.
t
Dėlto, jis šaukia, idant nli
to, šiandie Amerikos katali projektą.
klausimu tarėsi su savo mi- iki šiolei jiems trūksta.
Kaip tik vakiečiai ims pildy
to tarvba rastų bent kokią
kų misionoriams Kinija y r a
nisteriais. I r išsprendė,
kad
L
Ts diplomatinių versmių pai
#
'
ti taikos sutarties
sąlygas,
Šiauliuose daug
statoma
.
v ,.
. . ,
puiki ir plati dirva platinti .-, , , , 17 , • .••
0
i- „I tokia sąjunga negalimas daik- Francija dauy nukentėjusi.
priemonę suvaržyti autoistų
#
kuoveikiaus iš okupuotės atkatalikvste.
tirta, kad \ okietija pasiųle su!
.J »
^
Naujai pasta- 1 1 •
• .
.-..;,
" Francija labai daug n u ; ^ a l l k t i i m l k i l l i u s i r p u s i a u k į . naujų namu.
daryti keturlypę sąjungą, ku
J
tas pasitikėti. Anot francuzų
'
'
.
v dūkimą miesto gatvėmis.
kentėjo. J i tad šiandie darbuo nins kareivius, taipat ir visą
Turi pasitikėjimo.
rion turėtų ineiti
Anglija,
tytų namų rendos didelės. Už
ministerių,
bi vienagalėtų
valstybė
iš tokios sąjungos
iš jasi atpildyti savo tuos dide
Francija, Italija ir Vokietija.
ir kitą armiją, kuri ten iki du kambariu ir virtuvę P ™ - j D A l r G N A M Ų PRISTATYTA
Amerikos misionoriai Kini
eiti referendumo keliu. Ypač lius nuostolius ir užtikrinti
Vokietija iš savo pus$?s siųlė
Nors medžiaga ir darbinin
negyje.
soma nuo 100 iki 250 litu m£
laiko laikoma.
joje turi geresnės progos už
taip pasielgtų pati Vokietija, sau sieną. Tečiaus to negalės
garantiją 3Q-iai meti], kad
kai neapsakomai brangus na
Tečiaus svarbiausia Euro
"kitų šalių misionorius.
Tai
kuomet
pasijustų
esanti
j
a
u
atsiekti ekonominiu keliu.
Lietuvos valdžios šių 1922mams statyti Chicagoje, te
pai šiandie reikalingas daik
dėlto, kacl kinai daug pasitiki tuo laikotarpiu FVancijos sie gaua stipri pulti Francija.
tas — tai jos tautose neap metų papildomasai biudžetas čiaus žmonės šįmet čia daug
amerikonais.
Kaip Kinijos uos pilnai bus gerinamos ir
"Projektuojama
Ruhro
0Premieras Poincare d a r ir
Numa namų pasistatė ir d a r statosi.
ykantos
dvasios sunaikini suvestas be deficito.
valdininkai, taip liaudis apie nepaliečiamos.
dėlto atmet/ė tą projektą, nes kupuotė, kam.turi but pavar
mas. Europon turi gryžti krik toma pajamų ir išlaidų 2,226 1921 metais pastatytų namų
amerikonus palankiai atsilie
Kalbama, kad francuzų "vy Vokietija reikalavo francuzų tota penkios francuzų divizi
pia. Sako jie, kad Amerika riausybė tą vokiečių projektą apleistu okupuojamus Vokie jos, išėmus Francija visur ki ščionyliė. Neapykanta šiandie milionų litų arba $2,600,000. vertė siekė suvirs 125 milionus dol. Gi Šįmet — suvirs
nėra kokia savimeilė
šalis gavo tarpininkaujant Ameri tijos plotus.
tur neturi pripažinimo ir pa- griauja viską. J a i turi but
Specialinių mokyklų Lietu 217 milionu dol.
padarytas galas.
Svetimų šalių ji nenori iš kai. Nes pastaroji tuo klau
lankiuno.
Pasirodo, kad Francija ne
voj yra 6. J o s yra švietimo
"Okupuotės projektas suti
naudoti. Dėlto, kokia v i a ša- simu buvo susinešusi su Ber nori jokios taikos su Vokie
ministerijos žinioj.
Be to STATYS N A U J Ą BUTĄ.
lis, toki y r a ir jos žmonės- lynu. Sakoma, Amerika tam tija. J i norį tik kontribucijos ko aiškų protestą atsakomin- ATKELIAUJA ANGLIJOS
yra Meno mokykla su apie 60
MISIJA.
gų ir legalių Amerikos repre
Didžiojo europinio karo lai projektui buvo palanki, nors ir Vokietijos pragaišties.
Gumų išdirbėjas Chicagoje
mokinių
ir
muzikos
mokykla
zentantų tose Europos šalyse,
Wrigley j a u turi vieną vidukais Amerika padarfc <3idį įs
LONDONAS, g n , 2 8 r — Į su 75 mokiniais.
kurios kokiu nors būdu tu
miesty milžinišką nuosavą bu
pūdį į kinus, kuomet ji at
Sus. Valstybes iškeliauja An
ltas jau kelinta diena apmąsto
pėtų nukentėti nuo tos projek
tą. Pranešta, jog statys kitą,
sisakė naudotis pergalės vai
glijos vyriausybės skolų mi
sa^o purviną gyveninio pra
Lapkr.
17
d.
Mažeiliškių
tuojamos okupuotės. Tie "žmo sija,
kurs atsieisiąs apie 4 miliosiais.
„
"-•
kuriai pirmininkauja
eitį.
malūne
nušautas
P
.
Savickas,
nės pilnai sutinka su pažiuro Baldwin.
nus dol.
*t
Gimęs Amerikoje.
Kalėjimas dieną ir naktį ka
29
m.
amžiaus.
Kuomet
1920
mis Europos ekonomistų, ku
T a s pat AVrigley Kalifor
reivių stipriai.
saugojamas.
Kun. Cohill gimęs Ameriko ' BASTHOP, La., gr. 28. —
rie tvirtina, kad Ruhro oku- SAVIEJI REMKITE SAVAS m. lenkai nonėjo užimti Mer nijos pakraščiais pifko salą
Kareiviai turi kulkasvaidžius.
kinę, tai jis visą laiką daly anais metais. Du milionu už
je. Mokslus ėjo Georgetown Baltimorėje areštuotas kitas"
puotė franeuzams neduotų jo
ĮSTAIGAS.
vavo šaulių būriuose.
kios naudos, bet d a r nemažai
universitete, paskui, Dievo Žo klanistas iš Mer Rouge, La.,
mokėjo.
PANAIKINS
KURO
ADMI
pakenktų
pačiai Francijai,
džio Dr-jos seminarijoj Tech- D r. B. M. McKoin. Tai buvęs
Wrigley įstaigose dirba ši m
NISTRACIJOS OFISĄ.
Neutralinės zonos gyvento tai jaunų mergaičių. "Busi
Vokietijai, Belgijai, Anglijai,
ny, 111., ir St, Mary seminari Mer Bouge miestelio klanistų
jams išsiuntinėta kortelės su n e s s " eina, nes darbininkės
Italijai, Skandinavijai ir Ajoj, Baltimorėje. Buvo įsto išrinktas majoras.
WASHINGTON, gr. 28. — merikai. Nes vokiečių užsie
reikalavimais
rekvizicijų pigiai apmokamos.
jęs Jėzaus Draugijon, bet del[ Kuomet klanistai tame mie
Niekam
Sausio
1
dieną
atsistatydina
nių kreditai, pramone ir pirklenkams.
Pasirašo Gardino nei į galvą neateina jas suor
susilpnėjusios sveikatos po še stely pagrobė 5 žmones ir iš
Girdi neutra ganizuoti.
ROMA, gr. 28. — Italijos komendantas.
šerių metų išstojo. Pagaliaus jų du nužudė, tas majoras pa nacionalis kuro administrato lyba daug nukentėtų.
rius Conrad E. Spens. Po to
premieras Mussolini valdžios li Ujė juosta jo žinion perei
užsiinteresavo misijomis ir iš bėgo. Pasprūdo jis, kuomet
Sumišimai del bado.
bus visai panaikintas ir tos
vardu paskelbė, kad jis atsi- nanti.
.CHICAGO. -— šiandie ap
keliavo Kinijon būdamas klie valstybės valdžia pradėjo ves
administracijos ofisas.
" T u r i u pažymėti/' kalbėjo S ako kontroliuoti Vatikano no
siniaukę, nepastovus oras; ma
riku. % n a i Apaštalinis Vika t i tardymus.
Kaipgi, anglis ' ' p a p i g i n o ' \ senatorius, " j o g ne vien vo minuojamus Italijai
naujus
Lietuvoje smuklės draud ža atmaina temperatūroje.
ras monsignoras Tacconi jį
Pranešta, kad jis Hopkinso
tai ofisas jau nebereikalingas. kiečių, bet francuzų, anglų ir vyskupus.
žiama atidaryti Kalėdų, Ve
įšventė į kunigus.
universitete lankąs tolesnius
amerikonų valdžios turi vieno
Mussolini pažymi, kad vys lykų, Sekminių, Naujų Metų, P I N I G Ų K U R S A S .
kursus medicinoje.
REIKALINGI DARBININ das pažiūras į padėtį Vokie kupų nominavimas priguli iš Visų Šventi], Vėlinių dieno
JAPONAI MAŽINA ARMI
tijoje. Sako, kad šią žiemą imtinai pačiam Vatikanui ir mis, taip gi valstybinių šven
jValstybės generalis proku
KAI.
J O S BIUDŽETĄ.
Lietuvos 10 litų
$1.00
reikia Ruhre laukti gyvento todėl valdžia neturi reikalo čių dienose ir visokių rinki
roras Coco pranešė, kad iki
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69
'
TOKYO, gr. 28. — Japoni sausio 5 d. bus areštuota dar CHISHOLM, Minu., gr. 28.jų sumišimų del bado. Vokie maišytis į svetimus dalykus. mų dienose.
Šiaip šeštadie
Francijos 100 frankų 7.18
- Pirmukart į metus pa- tijai šiandie reikalinga dide
Tai ypatingas Italijos val niais, sekmadieniais ir jomarjos vyriausybė mažina armijos daugiau keletas asmenų.
Italijos 100 lirų
5.07
Iš Baltimorės klanistas bus-sirodė paskelbimų, kad gėle lio ištekliaus kviečių vertės džios palankumas Vatikanui. kų dienose smuklės turi but
biudžetą 1923 metams. I š 355,
Šveicarijos 100 fr. 18.99
840,000 yenų atimta 23,500,- parvežtas čionai ir uždarytas žies rudos kasykloms reika- mažiausia 100 milionų dol. Iš to pramatomi gražus re- uždarytos nuo 4 vai. po pie
Vokietijos 100 markių .0130
kaiėjiman, kur vienas klanis- laujama daugiau darbininkų. Vokiškomis m a r k t a i s reiškia zultatai.
000 venų.
\
tų.
Lenkijos 100 markių .0057

PRANEŠA, KINAI PALIN
KI KRIKŠČIONYBĖN.

ATPILŪYMO KOMISIJA BALSUOJA PRIEŠ
VOKIETIJA

Anglija Diktuoja Savo Noras ™
K
°
NOMINĖ KATASTROFA,
Turkijai

ATSISAKO GRAŽINTI TURKAMS MOSULO
VILAJETį

LIETUVOJE.

CHICAGOJE.

FRANCIJA NESUTINKA SU NAUJU VOKIETIJOS
PROJEKTU

SUIMTAS KITAS KLANISTAS.

VATIKANAS IR KVIRINALAS.
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Busi j * i, savo partijai. Ypatingai jiems reikės išrinkti visam VakariiiiiiminmmiiiiiiiirmuiiiiiiiiHiimir taipat centralinei
siaurinei Lenkijos ir iltinei kinkės dreba ir vadelės iš ran- nių Valstybių Apskričiui vieLIETUVIŲ KATALIKŲ
kų sprunka, kuomet secialk- hą- valdybą, kuri Seimo nuta
V'okieiių sričiai.
DIENRAŠTIS
v
rimus gyvenrman
vykintų.
Tuotarpu Amerika turi dau- tai parsikvietė iš Lietuvos K. »niuwe
gyvenimai!
vytuubit.
Kas .tebėra
.tebėra Ketuvis,
Keturis, kam
kam rupi
rupi T r u m p u l a i k u
giaus pagrindo savo p r e k y ^ [Kelinį, kurio uždavinys visus Kas
skubiai šis
siaorgajlizuotas.
kasdieną išskyma nedėldieniu*. plėtotei Europos Rytuose negu 'beifcevms - tautininkus pasi- -lietuvių (Tautos gyvybė ir k o n e e r t a g t
Francija. Amerika savo drau- gauti ant sav® laeškerės. Dsec žmonių geroyė, kas gyvas ^mo e
PRENUMERATOS KAINA:
".....
,..
. ..
*~
'
v *. ^
-t> ^ surrauKe oemaz tieK puoy,
Metams
f&O0 gingais santykiais su PabattiBielitos nepradėjo meškerioti, • gus, tas supras, jog šaukiamos••..,
, . .
-~
•r k
Pusei M « t T j . . . . . . . . . . . . . . . .$3.00 jos valstybėmis įsigijo didelės o sandariečiai jau ginasi nuo jo Seimo svarba yra tikrai
certas. Buvo arti 2,000 žmo
socialistų
nesigailėdami
jiems
nepaprasta.
simpatijos,
tuotarpu
Francija
Prenumeratos mokasi iškaino. Lainių. Visiems Buvo įdomu pasuteikti
'
'
geros
rekomendaciTamstų
Draugija,
per
ilgą
lai
mokėjo
vien
kiršinti
Lietuvą
skaitosi nuo ožsirašymo dienea
matyt, kiek aukštai muzikoje
i nuo Naujij Metų. Norint permai- su Lenkija. Amerika yra tai jos'\
Štai ji: "Lietuvių socia ką atsižymėjusi dideliu, susi
yra pakilę lietuviai. J a k tai
ijti adresą visada reikia prisiųsti pat susirišusi
listų,
beveik
galima
tvirtinti,
rūpinimužmonių
gerove
i
r
Tė
tūkstantiniais
Lietuvos, ne Amerikos artis
senas adresas. Pinigai geriausia
kad
irebepriskaitytum
nei
šim
vynės meile, kaipo esanti vie tai. I r klausėsi publika giliai
ryšiais su Klaipėda ir Lietuva
r$sti išperkant krasoje ar ezpreee
per Amerikos lietuvius, tuo to visoj Amerikoj. Ilgainiui nybėje su Katalikų Bažnyčia, susi įdomavusi. Paprastai sun
"Money Order" arba įdedant pinitarpu Francija darydama iš jie persitikrino, kad tos; parti privalo turėti savo atstovą. Ka kiai suvaldoma koncertuose
i registruotą laišką.
Klaipėdos nepriklausoma val jos apaštalai moka daug ža talikų Seime. Tamistų atsto mūsų publika laikėsi šitame
"BEAUGĄS" PTJBL. 0 0 . stybėlę sėja amžinų kivirčų dėti,' bet negali nieko . gero vai bus reikalingi', kad savo
koncerte visai padoriai tyliai.
duoti.
O
jų
spauda
("\Naujie->
prityrusiais bakais nusvertų, Tai
8334 So. OaJdey Ave, Chica*a sėkla.
labai geras apsireiški
Šit delko Amerikai negali nos ", * * Keleivis"") pasiėmė kurion pusėn ir kokiais budais mas.
Tik belieka pageidauti,
TeL Roosevelt 7791
žydiško (mes sakytume kapi turi būti' vedamas vKatalikų kad augdami kultūroje, mes
irnifitimfiiiiiiHiiiiiwinifiiiifniiiHiHini> būti svetimas Klaipėdos kraš
to rišimas ir jinai turėtų pa talistinio. Red.) biznio idealą visuomeninis darbas. v Užtat ir šito mažmožio neužmirštuvartoti savo įtakinga žodį ir ir su juom, pataikaudama san- Tamistos esate labai prašomi menie ateityje.
teisybės vardan ginti galin dariečiams, pasirodydama " p a atsiųsti savo draugijos atsto
— Koncerto
programa
triote",
bandė
įlysti
įx
tautivų
į
tą
Seimą.
gesnių skriaudžiamąją Lietu
buvo labai įvairi. NaujaHs,
Kiekviena Draugija, turinti
vos respubliką, kartu apdrau- ninku visuomenę ir čia susi
Žilevičius, Vanagaitis, Karnanedaugiau 50 narių, gali pa
sdama ir savo interesus Euro ieškoti naujų pasekėjų"....
vičius, Kačanauskis, MeniušGalop sandariečiai
prasi siųsti iki 3 atstovų, turinčios
pos rytuose.
ka iš Lietuvos kompozitorių,
Chicagos lietuvių delegaci
krapštė
akis
ir
bent
vėlai
pradaugiau
kaip
50
aarių,
si-unMemorandumo mintys nuo
— Chopin, Scliumann, Moaart,
ja, p. J . J. Elias, p. Kodis> ir
deda
statyti
tautinį
frontą
čia
iki
5
atstovų.
Reikia
pasisekliai išvystytos, rimtai pa
Našez, Kreisler, Leaukavalio,
p. Koma ik a, gruodžio 20 d. matuojamos neabejotinai su prieš žydišką internacionale. • stengti, kad tie patys žmonės
Kaševarava, Bizett, Verdi, Be
įteikė Suv. Valstybių Departa kels Suv. Valstybių viršininkų Mes tečiaus neapsiriksime pa- ne atstovautų keliu draugijų
riot, Dvorak, Gounod, Bakkimento sekretoriui motyvuotą dkielį susidomėjimą Klaipė Bake, kad sandariečių tautinės kartų. Jeigu negalima Seiman
riev, Dargomižski — iš sve
raštą — moiuerandumą Klai dos klausimu. •
tradicijos tėra barškutis kurs atstovų išrinkti visuotiname timųjų kompozitorių — suda
pėdos krašto klausimu.
Prie šios progos reikia pri vien jų ausims tebarska. Ne susirinkime, valdyba gali pati rė labai gražų rinkinį.
Delegacija
konstatuodama
gilaus paskirti atstovus. Jeigu ir tam
durti, kad chieagiškių delega- bėra juose stipraus,
Čia ir mūsų gražiosios, jau<į
nebepaliktų
laiko,
tuomet
pati
patriotinio
jausmo
kuriuo
kū
kad Suv. Valstybės nccplieka dų tarpe veikėjas p. Komaimingos liaudies dainelės, ir
valdyba
gali
atvykti
Seiman
renosi
Kudirkos
širdis.
San
svetimos Europos sprendžia eijos sąstatan įėjo įžymus žynaujųjų augančios Lietuvos
ir -draugiją atstovauti.
dariečių
lijvimas
nepavydėti
miems klausimams, kaip pa- ko, kurs atpirko klaipėdiškio
kompozitorių kuriniai, ir gi
nas.
Jie
stovi
ant
socialistinio
Būtinai reikės atvykusiems
vyzdin pareiškė savo nuomonę išgamos v žydo Katzin'o pa
lios dramatingos įvairių operų
sfalo,
gi
nebeturėdami
tauti
atstovams
turėti
raštą
paliudi
reparacijų ir Dardanelų klau reiškimą. Katzin nuvykęs Pa
arijos bei kitos klasiškos komnio
uždaro,,
be
didelių
kliūčių
jantį,
kas
kokią
draugiją
at
simu, kreipia Vyriausybės do- ryžiun kaipo atstovas tautinių
paklius į socialistų virškinimo stovauja.
* .
mėsio į Klaipėdą.
mažumų pasisakė už "freištaOperos artistai v a t a r e turės
organus.
?
Seimo
dienotvarkė
pramatoKlaipėdos kraštas beveik sep tą' . (Jarbė j>. Konaikai. Mes
v
koncertą.
ma tokia:
tynis šimtus metu vokiečių galime jį skaityti savo prieteNeskaitant begalines svar
1. Sausio 7 d. 1923 m. 9 v*L
pavergtas, nenustojo savo et liu.
bos svarstytinų dalyk ij, tas
iš ryto Bridgeporte Šv. Jurgio
nografinių žymių, vokiečiai
Seimas bus vienkart mūsų j ė :
neįstengė suvokietinti lietu-! |
bažnyčioje bus iškilmingos pa
gų pėiroda ir mūsų dvasios
vaų. Besiremiant Versalio su
maldos. Dalyvaus , Cfucagos
pakilimo šventė.
tartimi, Klaipėdos kraštas atvyskupe®.
>
Taigi, (Jerbianiieji, pasiru>kirtas nuo Vokietijos, bet
2. -.
1 vai. po pietų vi
Kad laisvamaniai iš "San
pinsite neatidėliodami, tuojau,
l'rancuzai nebenori jo išleisti d a r o s " pajuokia
si Seimo nariai susirenka Britikėjimą, GERBIAMIEJI.
7 sausio 1923 m. rjnicagoje d g e p o r t o Šv. Jtftrgie p a r a p . pasirinkti vieną iš čia nuro
iš <*avo kontrolės. Mat jie no šmeižia kataliką Bažnyčią ir
rėtų kontroliuoti žiotis Nemu jos įstaigas, mums ne naujie įvyks visų Vakarinių Valsty svetainėn ir įeidami į salę už dytųjų būdų, kad. Tamstų gar
bingoji Draugija butų atsto
no upės, kuri yra tiesioginis- na. Bet kad tie patys bedie bių Lietuvių Katalikų Seimas. siregistruoja.
3. »
Posėdžių dienotvar vaujama tame Seime.
Tame Seime reikės apsvarvandens susisiekimo kelias 0- viai — tautininkai pradedaSu gilia pagarba
ginskio kanalu su Juodosiomis vis smarkiaus pulti socialistų .^tvti bendrai, kas iki šiolei v- kę nustatys patsai Seimas.
A. L. R. K. Federacijoj Chijuromis. Savaimi aišku, kad "Naujienas", tai didelė pažan ra gero padaryta, kas atei
4. — ;
Pasibaigus posė
tokia kontrolė turėtų didelės ga. Ir yra delko. Tautininkai tyje yra būtinai reikalinga džiams bus Seimo nariams cagos Apskričio vardą
fc
Kun. B. Bumšas,
reikšmės prekių importui ir — bedieviai socialistuose ma padaryti, kaip ateities uždavi pagerbti vakaras toj pačioj
eksportui ne tik Lietuvai, bet to pavojingiausią, konkurentą nius įvykdinti ir pagaliaus, salėje. Tikmrasi, -kftd Liefcrvos
raštininkas.

LIETUVOS OPEROS IRTISTĮĮ KONCERTAS,
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Gruod. 28-, 1922
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> pirmiausia sustosime prie M.
pozaeijos.
Lietuvių liaudies dainos mu [LeŠkevičiaus. Nebejaunas tai
ms visiems žinomos; jų klau žmegTis, bei kokią jis jaaną
somės, neatsiklausome mes pa sielą, tebeturi, kfcfc pas artistą
tys, nes i r svethntatfeiai jo švelnumo, kiek jausmo gyvo,
mis neatsigėrėja. Bet tos mū gražaus! Ar tai perpila liatu
sų brangioj dainos, tai vis tik dies dainoje "Siuntė mane mo
medžiaga tikrajai m«sų muzi tinėlė' \ ar sunkioj Berioto fan
kai, su fcuria mes išėję į pla tazijoje — kiekviename garse
tųjį pasaalį, žavėsime sveti kalba gyva siela. J o smuikas
mas šalis, kaip mumis žavė verkia, dainuoja, juokiasi ir
davo kitados svetimieji. I r kalba. I r taip aiškiai, tai*
dideliais- žingsniais eina prie gyvai, kad rotlos nieko muzi
to lietuvių tauta. Neskaitant kos nesuprasdamas tokios mu
žinomo senojo patriarko Nau zikos negali nesuprasti, nes
jalio, naujieji davė jau mums sielos kalba ir tyloje girdima
neatsigerėtinų dalykų. RMos yra. O koks lengvumas! t J
niekuomet naganą butų klau koksai tonas! Apie smuikinin
sytis tokios dainos, kaip Žile ką kalbant paprastai klausia
vičiaus '* 'Kareivių pasirįži- ma kolna jo v technika r koks
mas'',
arba
Karnavičiaus tonas ir kiek sielos. Apie Leš"Siuntė mane motinėlė".
kevičių kalbant į tuos tris
I š liaudies dainos čia paliko klausimus tiek tėra ko pasa
lietuviškas savitumas, jaus kyti, kad priekaištų ieškant
mingumas, bet įdėta klasiškų negalima buvo jų vakar suras
jų dalykų platumas ir kompli ti. Daug teko girdėti smuiki
kacija, Lietuvių kalba taiią ninkų Amerikoje. Už Leškevi.-ekant čia pasakyta, bet pasą čių Amerikoje neteko girdėti
kyta gilus jausm.u, kurių pir geresnio. Apie techniką. Prieš
ma mes nemokėdavome iŠ reik 20 metų man teko girdėti gar
ti. Ir dar vieną dalyką prisi sųjį visame pasaulyje Kubeliminus
reikia
pasidžiaugti. ką. Ypač "Perpetuum Mobi
Prieš porą metų didesnius da le" grieždamas Kubelik paro
lykus ko'ncertuose dainuojant dydavo technikos stebuklus.
lietuviams priseidavo vartoti J a m griežiant smuiko garsai,
svetimą kalbą. Lietuvos artti- kaip žirniai byra, bet trumpu
tai visą programą išpildė lie čiai trumpiausi tie garsai, —
tuvių kalboje. Visos arijos, vi- kiekvienas iš jų dainuoja. Bet
si romansai ir serenados — jausmo, sielos Kubelikas tiek
viskas gražiausioje lietuvių neturėjo kiek turi M. Leškekalboje. I r t a kalba, ta mūsų vičius. Į svetimą kompoziciją
lietuvių kalba, kaip ji begalo savo sielos įdėti jis tiek nemo
tinka dainai! Kokia ji lanksti, kėjo. Neperdedant, negiriant,
švelni! Pasaulyje visame gal bet tiktai faktą konstatuojant
tik italų kalba gali susilygin tokio smuikininko mums pa
ti tuo žvilgsniu su mūsiške. vydėti gali kiekviena tauta.
J a u keletą operų išversta lie* Ir kad mes tik būtume v ne/lie
tuvių kalbon, jau didelė dau tuviai, apia kuriuos dabar tik
gybė visokių kitų dainų. Ir pradeda pasaulis kalbėti, tai
čionai lietuviai jau pralenkė j šiandieną apie Leškevičių buAmeriką, kuri

<t

d a r angliškos i tų garsu t a i p / k a i p apie retą

operos neįstengė sutverti. Jie
turi operą, bet dainuoja dau
giausia svetimomis kalbomis.
Nepriklausomybę
įsigijus
lietuvių tauta žengia kulturon
tokiais linksmais ir dideliais
žingsniais, kad rytojaus galim y D i ą šiandieną nei permatyti
negalima.
Einant prie pačių artistų

kurį.
Pu'blika nepaliaujamais ap
lodismentais lydėjo kiekvieną
Leškevičiaus pasirodymą, pri
versdama jį virs programo kar
toti.
'(Bus daugiau).
.
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.. 32,820
Kitų mažesnių grupių nėra reikalo minėti.
Tokiu buchi krikščionių demokratų
s
s
blokas gavo šiais rinkimais dau
U52
TiiminmHmtHtufttttMmiHHtminiinimiiificmmiBaJI
giau negu į St. Seimą
20,#24 balsus
(Tąsa).
97,980
I SEIMO RINKIMAI.
101,135 soc. liaudin. ir valstiečių sąjunga
mažiftoi
2,978 balsus
Po rinkimų.
136,050
1. Pagaliau praūžė Seimo rinkimų au8 „ W socialdemokratai mažiau . . 2,304 balsus
dra. Žmonės pradėjo trindami akis dairy
84,747 žemdirbiai su pažanga daugiau
tis, kas po jo beliko. Tamsu. Praėjo die
15,236 teisus
51,421
na kita, vi^ai savaitė ir antra — oficialių
55,342' žydai daugiau
t . . . . 10,645 balsus
žinių nėr ir nėr. Savivaldybių aparatas ne
54,093 lenkai daugiau
2l,272 balsus
tobulas. JJalsų skaitymas eina išlengvo —
partijos
Galima dabar daryt išvadas. Krikšnesiskubinama. Toks jau lietuvio būdas.
gavo balsų:
čionims^ demokratams, Ūkininkų sąjungai
Visuomenė nekantrauja. Vyriausioji rin Žemdirbiai pažanga
27,175 ir Darbo federacijai, t. y. toms katalikiš
kimų Komisija spiria apygardas greičiau Lietuvos atgimimo draug
2,541 koms partijoms, kurios dirbo St. Seime
dirbti darbą. Tuo tarpu partijų centro val V okieciai
15,878 kartu krikščionių demokratų bloke visuo
....
dyboms iš visur telefonais,
telegrafais Rusai . . . . . . . . . . . . . . .
11,084 menė sumetė virš 20 tūkstančių balsų dau
laiškais plaukia žinios apie rinkimų davi Latviai .
2,4G0 giau, negu kad St. Seimą.renkant. Per.. . . . .
nius. Oficialių žinių dar nėr. Neoficialiai lenkų darbo žmonių sąjunga
1,303 r niek visi pažangos ir socialistų pludimaiy
gi jau žinoma, jog Seimo sąstatas bus profesinės sąjungos
2,539 šmeižtai, niekinimai. Perniek jų dviejų me
kuone toks pats^ kokis buvo ir St. Seimo. socialistai revoliucionieriai "Žemė
tų purvais drapstymas. Pasirodė mūsų
Iš naujų partijų įeis tik bolševikai. Kitos
ir laisvė"
5,32G žmonių proto sveikumas' ir savystovupartijos tik veltui balsus pražudė, pade
Mikuekio i r Damaševičiaus
mas. J i klausyt paklauso kiekvieno, bėt
damos žydams, lenkacus ir bolševikams Darbininkų ir darbo žmonių grupės 1,570 padaro taip kaip jai sąžinė i r protas pasa
laimėti, ir sumažinti lietuvių, o ypač ka
ko. J i čia vadavosi ne kitų. kuždėjimais,
talikų atstovų skaičių. Pagaliau i r vy- Kun. Stakelės sąrašas
bet grynais daviniais, faktais. Krikščio
• • • • • • •
1 , —"T r
rįausiajai Rinkimų Komisijai suplaukė o-Į Kauno namų savininkai .
Nepartiniai
;
:.
734 nių demokratų blokas visuomenės neapyfieialinės rinkimų žinios. Neoficialinės ži
Kaip- atrodo rinkimų pasekmės sulyginus vylė, jis r nors Tabai sunkiomis sąlygomis
nios pasitvirtino. iŠ 7& atstovų
su St. Seimo rinkimų pasekmėmis? , diiibo, bet ką yra pažadėjęs — išpildė. Jo
Krikščionys demokratai gavoj 15 atstovų.
darbai pilnai atatiko mūsų katalil^škos
Krikščionių Demokratų blokas (kr.
Ūkininkų sąjunga gavo
12
ji
dem., uk., ir dar.-fed.) /
317,443 visuomenės tikybiniams ir socialiams nu
Da*bo federacija gavo
i>
14
vSoc. liaudin. ir valstiečių sąjunga 155,725 sistatymams. Tad; jokia joga neįstengė
Valstiečių sąjunga gavo
9J
Soe. liaudininkai gavo
5
socialdemokratai
87,057 paversti tos visuomenės pasitikėjimo krik
Socialdemokratai gavo
11
žemdirbiai ir pažanga . . . r
11,939 ščionimis demokratais. I r krikščionys deBolševikai gavo
5
žydai
..'.
44,697 mokratai to pasitikėjimo nepamirš ir sa-

f

IŠ L I E T U V O S ,

I

Žydai gavo .... • • * •
Lenkai gavo
2
Iš jų balsų gavo:
Krikščionys demokratai . . į
L kininkų sąjunga
• • • • • • • • • • »
Darbo federacija . . . . .
Valstiečių sąjunga . . .
socialistai liaudininkai
...
socialdemokratai
..
bolševikai
r..
. . . .
žydai
..........
lenkai
Nepravedusios nei vieno atstovo

• • • •

• • * • »
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vo rinkikų ir dabar neapvils.

nusmuks tuomet ir'valstiečių sąjunga, kai
nusmuko jos tėv& — aseiaMstai liaudini?i
Iš to krikščionių demokratų laimėji
mo aišku, jog mūsų visuomenė bręsta, kai. benoriu tuoma pasakyt, kad visai ne
daugiau susipranta, šalinasi nuo socializ gaus balsų ir vitetii Seime. Į Seimą įeis
mo, kuris jokio pagrimlb negali turėti i ' tik netaip skaitlingai ir ne katalikų bal
sais, kaip kad dabar yra. Masonų — be
Lietuvoje.
.
dievių yra visur,Aym ir pas mus. T.ai.<
Socialistų ateitis.
tik masonais valstiečių sąjunga ir gyvens.
Visi socialistai gavo mažiau balsų,
PaJangE apsivylė.
negu į St. Seimą. Nekalbu čia apie social
(Javo daugiau balsų negu į St. Seimą
demokratus. Jie lietuvių balsų nedaug
tegavo. Daugiausia jiems sumetė Valsų ir pažanga su žemdirbiais. Bet sulyginus
žydai, rusai ir kiti svetimtaučiai1. Noriu su jų agitacija, su jų darbu, turint omeny
tik pakalbėti del liaudininkų, ir valstiečių tai, kad kuomet kitos pastijos, o ypač
krikščionys demokratai dirbo valstybės
sąjungos.
Soc.
liaudininkai savo vardu buvo dasrbą, jie buvo užsiėmę tik savo partijos
pridengę ir valstiečių sąjungų. J'ų kova organizavimu, galima tad drąsiai pasakyt,
su Bažnyčia ir tikyba,- noras panaikinti jog jie sulygrii>us su jų darbu kaip ir nieko
žemės nuosavybę prablaivino žmones, jie negavo. J ų darbų proporcijai visiškai nejuos pažino is* visoj Lietuvoj nesurinko atatinka balsų priaugimo propereija^ Nei
nei vienam atstovui balsų, nes gavo tik vienoj apygardoj nepririnko bent vienam
8,547 balsus. Tie penki, kurie dabar sėdi atstovui balsų. Tokios pasekmės nustebino
Beime praėjo šmugelio keliu valstiečių ne tik pažangą ir žemdirbius bet ir kitas
sąjungos balsais. Delko gi' valstiečių są-^ partijas. Nes matant tokį jų energingą
organizavimo darbą, tą nieku nesaistomą
-junga nors gavo ir mažiaa balsų, bet vis
kritiką, ar teisingiau sakant, kitų šmeiži
del to gavo jų apsčiai?
mą, tikrai rod)ės gausianti mažiausia 10 at
Pirma delfcoy kad St. Seime nedirbo stovų. Bet, matyta nedaru keliai einant
dažniausia^savo vardu; antra savo tikslus nei vienas nieko gen* neatsi»ksi. Pagaliau,
mokamai stepia: kovoja su tikyba, o kal jų neaiškus tikybinis nusistatymas ir,
ba žmonėms, jog esą tikį žmonės ir tiky priešingi visuomenei socialiai tikslai, ne
bą gerbia^ nori patnaikinti1 žemės nuosavy paisant . to, kad taip gudriai jie norėjo
bę, o žmonėms sak-o tą nuosavybę ginaj, mėtyti savo •pėdas ir maskuoti savo tiks
Trečia, patraukia daugelį pats jos varda% lus, visuomenės tapo pamnjfei iv visuomenė
netvirta ir svarbiausia žmonių nesusipra-, neskįžo joms suteikti bent kokios įtakos
timas. Tegul kartą žmonės apšišvies, mūsų parlamente.
skaitys laikraščius, pažins juos gerai —
(Bus daugiau)
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Tel. Canal 8118
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. C"
5 iki 7 vai vakaro.
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Re*, vai.: s iki 4 po pietų. 9
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Panama,
Peru,
Sarvador,; ifcomii hisvamis ir pažarrgioį = :
SfcanglMri, Cliina, ^ a ž » ($** nes pasaulio tautomis; yra j
Belearie Islande, Catffctry Is- SSIflSBBBPfeMHtSa
Nusiunčia
-la»ds, ir jos teritorijomis semt j vergijos liekanų ir savito gy
— per —
North Afriean kranto), nTrini- venimo pradžia. Mtiey tauta
Tiesioginį Susisiekymą
da-d, Tobago, Western Bamae^ trk tada galės būti laiminga,
Wmdward Islands (Grenada, kada visi jos piliečiai supras,
Doleriais ir Litais
St. Vincetnt, SreKadines, 8t. kaip garbinfa yra lietuviui
Pigiausiai k* Greičiausiai.
Lucia).
bąli Lietuvos piliečiu. .
Visuomet #Siųskite per
Pašto atvirkiekų
kaino*
CENTRAL HANUFAimiBiSi
į tas šalis novienodos: į kaž
BAŽNYČIOS ISTORIJA.
kurias šaMs po centą, į ki'tas
DISTRICT BAKK
f
Parette kun. J> Alekna. Iš
po du centu.
leido šv. Kazimiero DYaugija 1112 W. 35-th St. Clnca^o.H
Foreign Laneuagre lnf. Service.
Kaune, 1920 m. Puslapių 251.
Turtas virš
$7,060,000.00 |
—
*
MOKSLEIVIŲ VAJUS
Kerim $IM.

I PMUiETUVOir

^ \

KAT.

SPAUDĄ PLATINA. . L. ŠAULIAMS AUKOS. — I Š K I L A S . — PRAMOGA. —
NUSTOTA.
VAKARAS.
, Cicero. Iii. — Kat. Spaudos,
l>r-jos vietinės kp. susirinki
(Jary, Ind. — Kalėdų šven ;
Melrose Fark, III. — Grau
mas įvyk© gruodžio 21 d.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džio 17 d. Igno Vaičiulio svet. čių iškilmės Šv. Kazinuero
444a 80. W e s t e n Avetme
Laikraščių
užrašinėtojai Šv. Jono Krikštytojo I>r-ja bažnyčioj buvo puikios. Per
Telef. Lafayette 4148
pranešė, kad gerai sekasi su j laikė priešmetiiiį susirinkimą, bernelių Aiisias 12 vai. nak
• a a o 4 o s : t-11 rytais, 1-1 po
laikraščių užrašinėjimu. Pasi-!$u^ m as bav*
gana pasek- ties ir kitas dvi mišias baŽnvpietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldieatals tiktai po pietų t lkl B vai.
Žadėjo ir daugiau užrašinėti. niingaSy aptarė .daug sva*bhi čia buvo pilna maldininkų.
Spaudos platinime smarkiau- dalyku Lietuvos gerovei ir Kąjp butų puikų, kad kas sek
Lietuviai, no'rs yra katali
HHD dirba J. Paterabas, V). draugijos- labui. &i draugija madienį tiek žmonių lankytų
Kalbėtoju, * Būrys sieja į
kai, bet silpnai žino savo Ba
Bukauskas ir M. Levinskaitė. gana gerai gyvuoja. Trs kas pamaldas. Bet, deja, taip nė
Darbą.
žnyčios istoriją. Už tai nela
GYDYTOJAS IR ORIRURGAS
" J. Mockus paaiškino, kad kart sulaukia daugiau naujų ra.
Kun. Dr. Jonas Mavickasr bai jų galima buvo kaltinti4«S1 S* Asbland Ave.
Šv.
Kazimiero
par.
Vyčių
nariams
knygos
jau
parvežtos.
narių. Geistina kad visi kata
Tel. Vardą t*4
ką tik gryž^s iš Europ«s f kal Jie neturėjo knygų, iš kurių
Tel. Tartis 0*94
kp.
ehoras,
vadovaujant
ga
Kurie
yra
užsimokėję
galės
likai ateitų prisirašyti ptrie
OFISO VAJU:
ba po Naujęją AngBją.
tą istoriją butu, galėję suži
8 — l t v. ryto, 1—8 Ir 7—9 v. v.
jas jau gauti. Jos bus išdalin šios draugijos, nes įstojimo bianr varg. Janušauskui gra
Gruodžio 2® d. Providence, noti. Bet dabar to negalima
Nedėllomls: nuo l t v. ryto iki
žiai
giedojo.
Tik
gaila,
kad
ne
tos
sekančiame
susirinkime.
mokestis yra? gana nupigintas.
1 vai. po pietų.
R. I.
jau sakyti.. Tokių knygų tu
=====
turime
nuolatinio
vargoninko.
Nariai, ateikite ir atsiimkite
Iš svarbių dalykų nutarė
Gruodžio 29 d. Athol, Ma»s. rime. Tarp jų pirmąją vietą
Dabar
choras
gražiai
pagieda,
jas.
i
Lietuvoos- Šauliams pasiųsti
Resid. tel. Vau Buren t)-dt
Gruodžio 31 d. Newood, užima kun. A. Aleknos para
Ofiso tel. Bo ule v ar d 9(98
o
turint
nuolatinį
y^argoninką,
Į Labd. Sąj. Seimą atstovu čia surinktus nuo narių au
Mass. 2 p. m.
šyta '.'Bažnyčios
Istorija".
daug
puikiau
galėtų
pasirody
išrinko tris atstovas į
išrinko VI. Bukauską; į Kat. kas,
Gruodžio 31 d. Hrockton,
Kiekvienas lietuvy s kataliti.
Dabar
s/mku
sulaikyti
nuo
M Federacijos Chic. Aps. seimą: Labui. Są-gos busimąjį seimų:
RUSAS GYDYTOJAS fcr
Mass. 7:30 p. m.
"kas turėtų? tą knygą įryti ir
CHIRURGAS
^
M. Levinskaitę, J. Mockų, J. V. KirduTį, P. VaJacka, J. krikimo. Kai turėjom nuolati
Sausio
1
d.
Ansonia
ir
WaSpecialistas Moteriškų. Vyrioku
gertai' ją kelias eiles perskai
X a ra ką ir PI. Ambrozaitę; į Damoševicių, ne* ši draugija nį vargoninką, Anicetą-Šlape terbury, Conn.
Vaikų lt visų chrooJAkų Ug%.
tyti. ;Tai lal>ai reikalinga.
Ofisas: 3895 S. Halsted St.
Lai>d. Sąj. viet. kp.: A. Bislį. priklauso prie Labd. Sąj. ir y- li, tai choras puikiai gyvavo.
Washingtono
Universiteto
Vai.: l t — 1 1 ryto: 8—8 po
Dabar visoki netikėliai ir
plet, 7—gvak. Ned. l t — 1 9 d.
I!)!*.') m. valdybą išrinko se ra užsimokėjusi $l(Xf dolerių Ii eilę puikių • koncertų choras s^fentai P. Čtesnulis ir Pet
Ras. 1188 Independencs Blvd.
klaidatikiai puola Bažnyčią i š , į
kančią: pirm. — J. Mockų, kaipo garbės narė. Aptarė surengdavo.
ras Daužvardis Icalbos jw New
Chicago.
j . WY1N5S
visų paeių. Nevienas katali
pag. — M. Levinskaitę, rast.— padirbimų, konstitucijos ir dr- - Daug rupesnio padėjo kun. Jersey Valstiją.
kas, nežinodamas savD Baž Graborius ir Balsamuotojas I
J Narnka. ižd. — J. Mikola'- jos stovį. JTaipat* svarstė apie kleb. J. Martišiunas. prie pa
30 d. gruodžio Harrisou,
K. SYREVIčlA
nyčios istorijos, neturi ką į; Automobiliai
gražinimo
Kalėdų
iškilmių.
dr-jos
rengiamą
maskinį
ba
visiems re&alams ]
nj, koresp. — J. Naraką.
N. J.
2055
W.
2
3
»
d
Str. 9144 W. 11 Pl.j
neteisingus priekaištus atsa
lių*
kuris
įvyks
30
d.
gruodžio
Tei.
C
a
n
a
l
6543
Tel. Ganai
Canal 019*1
TeL
OlM
31 d. gruodžio 1. vai. p. j£
] valdvba išrinko veiklius
LIET C VIS
kyti,
«
dažna*
net
įtiki
jiems.
Vakare,
pai\
svet.
L.
Vyčių
GYDYTOJAS Ir CHIRTKG/IS
Linden, N. J.
r*
asmenis, (jalima tikėtis gerų š. n*. Ig. Vaičiulio svet. 23
MIIIIIMMMiaailHMilil
Telefonas: Yards 2514
kp.
mergaičių
kiiubas
suren
Tą . knygą galima gauti i I U I II l l l l l l • • • l l l s i i . a l II
ir l^ake g-vių> Tas balius bus
31
d.
gruodžio
7:30
vakare,
89.1S South Halsted Street. .
pasekmių
ateinantį
metą.
S. D. LAGHAWICZ
Ant vtrftaos ! : nlver. Šrate liauk
"Draugo" knygyne*
puikiausias. Visi čionykščiai gė vaikams pramogą. Kalėdų, Elizabeth, N. J.
LIETUVIS GRABORIUS
Valandos: nuo 10—19 ryte; nuo
J.
=2814 W. 23-rd PI.
Chlcago,
f.—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
lietuviai kalba apie tą malki dėdukas atsilankė ir vaikučius
1 d. sausio*, 1923 Newark,
5
Patarnauja
laidotuvėse
knoplNedėliotais nuo 10—8
apdovanojo.
PRANEŠIMAS.
nį
balių.
Kiekvienas
žada
keis
Sgiausla."
Reikale
meldžiu
atslšauN.
J.
Ooflsas Ir gyvenimo vieta:
ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJOS
Skti, o mano darbą busite
81»^&^*:»^^*9S$^!^:£*^&&<3S
čiau
už
kitus
apsirėdyti.
Mikas
Kerbelis,
Feek
iždo—
SnėdinU.
Tel. Canal 1271—21891
DARBUOJASI.
Buvusiam vargoriinkui A. globėjas,k'albės po Pittsburgho
^Draugo" Kalendorius-1923 TiiiiiiiiiiiiiirtitintiiiiiniiiniNtitrfmitfii
Išrinko valdybą 1923 rn.
Te» Blvd. 7049
m. visiems "Draugo" skaity
pirm. — V. Kurta Ii*, rast. — Šlapeiiui apleidus jšią koloni apylinkę.'
Cicero,
111.
—
Gruodžio
13
NAUJI 2EMLAPIA1 I i •
Dr. C. Z. Vezelis |
ją, daug gyvumo čia nustota.
tojams jau išsiųstas. Kurie
28
d.
gruodžio
^
Allegheny,
Pr.
Vai
uckas,
pag.
—
J.
I>ai!, šv. Antano par. mokykloj
IilETTJVIS .DENTISTAS
imate' "Draugą" tiesiog nuo
LiEmjvos.
moševieius, f i n. rast. — Pr. Dabar kad ir dirba pasilikę hPa.
8719 SO. ASHLAND AVENUB
įvyko
H
v.
Kazimiero
Akade
ARTI 47-tos Gatves
veikėjai, Ant,* Pažėra, J. VHDideli, aiškus, gražus. j
29 d. gr*floagro* PMtiburgh, agentų, reikalaukite jo nuo ju,.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
mijos Rėmėjų 9 skyr. prieš^ Prazas, iždo glob. — R. UrSeredomis nuo 4 iki 9 vakare.
nes jiems visiems jau pasius
kišius, Sakalaaskaitė, Biliu- McKees Rocks, Pa.
Nurodyti Lietuvos gelžkometinis susirinkimas. Susirin belis, M. Šimanskis ir K. Ki
53!'
sielius, ižd. — A. Prabišius, iiaitė ir k. bet jiems vis sun
31 <k grttodžio 1 vai. F. p. tas. Kalendorius nuolatiniams jiai (platieji ir siaurieji^
ko nemažas rėmėjų būrelis.
skaitytojams tari būti duoda plentai, miesteliai ir bažnytmaršalka — J. Žvirblis, vėlia kiau negu muzikui profesiona Bridgeville, Pa.
Buvo išduota įvairus rapor
vos nešėjai — J. Tamelis ir lui sutraukti jaunimą ir jam
31 d. gruodžio 7:30 p. m. mas dovanai.
kiemiai.
tai. Tarp kitų dalykų, praneš
r<
,,
Parkelė savo oflss po nuia.
l!)raugfy Airimiafeta«cya. Žemlapio kaina
R. l'rbelis, vėliavos globėjas vadovauti.
Pittsburgh, S. S. '
45c.
f M l — 48 So. Halsted Sireet
ta, kad uoliai rengiamasi prietam
kalendorius
bus
išsiųstas
Tauza.
— Pr. Petravičius, teisėjas —
Chicagos apylinkei paaiŽ8>
Naujame Jociaus liest. 2 lubj*.
Su prisiuntimu
56c.
vakaro
sausio
14
d.
Šv.
Anta
Priima Ligonius noo 9-19 A. H.
tuojaus.
Pr. Petravičius, teisėjo rast.
dėjo genb. kun. B. Bumžas ir
Reikalaukite Draugo Kny
t - 8 P. M.
no par. svet. Šv. Kazimiero
Kas
užsirašys"Draugą^
.
V
^
Jonča.
NEPERMOKĖK
VZ>
LAIš
Tel. Ronlevard 7179
kun. A. Linkus ir studentai
gyne
vienuolyno koplyčios naudai.
f
Rezidencijas TeL Falrfaac 5574
KUS
l
SVETIMAS
ŠALIS.
Jokūbas
Šlikas
ir
Juoaapatas
Pr. Valuckas.
ZJ
2334 South Oakley Avenue
Atstovėmis į Kat. Federaci
Pautienius.
SKAITYKITE IR P U I T I N ^
Chlcago, UI. >»
jos Chie. Aps. seimą sausio 7
Iš raportų, kurie kasdien
ATLAIDAI. - ĮSPŪDINGA.
KIT1T "TEAUGĄ."
A. L. BL K. Fed. Sekret.
d. Šv. Jurgio par. svet. išrin
pasiekia Susinėsimo Departa
ko šias nares: p . Reikauskie*
3107 So. Morgan Street ne, O. Kačinskienę ir E. Tra- Oglesby, IU. — Kaip visais mentą, matyt, kati ^Amerikos FEDERACIJOS VALDYBOS iiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiHiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmifiroimmfiHtiiiiiiiii^
metais taip ir šįmet adven išdirbėjai ir išgabentojai ne
CUICAGO. ILLINOIS
M
kenaite. Taipgi išrinko tris
Telefonas Yards 5089
SĄSTATAS,
naudoja
sumažintas
-pašto
kratuose pglesby buvo atlaidai,
ralandos — 8 Iki 11 U ryte
nares atstovėmis į Labd. .Sąj.
^ ^ į S
t
>o pietų 5 iki 8 vak. Nedėllomls
pastangomis gėrį. kun. A. sų kainas į daugelį svetimų) jy,rfls V a d ^
seimą.
>fisas uždarytas.
•
m
W
1#jft ^
GM.
\'aičio, Spring Valley's, 111. šalių. Tas liečia, Argentiną, ^
Galima gauti šios
1923 m. valdybą išrinko se
klebono. Spring Valley klebo kaikurias% Lotynų Amerikos e a o ; o JH
kančią : pirm. — O. Reikausp į į ^ k i m K TjrBanavynui nuvykus 16 d. šeštadienio šalis ir Ispaniją,
kienę, pirm. pag, — O. Rim
Dabar dviejų centų pašto lei U s r 50 W. -Sixth 8tr.,. So.
vakare, daug žmonių lankėsi
Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50
kienę, rast. — E. Gricaitę,,
prie atgailos Sakramento. Sek- Į ž e ^ l a s neša vienos uncijos Į Boston 27, Mass.
Ramybė Jums- (kailio apdar.)
2.50
t'in. rast. — P. Zakunienę, ižd.
madienio rytą buvo atlaikytos laišk% į pusę šimto svetimų;
1. Vice-pirm. A. E . Nausė
Ramyeė Juins (audeklo apd.)
2.011
— A. Junčienę, iždo glob. —A.
iškilmingos 8v. Mišios ir įs- šalių jau be tų 50,000 paštų dienė, 917 W. 33-rd Str^ CriŠios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne
Daineliene
ir
P.
Bukauskienę.
Tai pirmi symptomai kure reika
Suv.
Valstijose
arba
jos
val
stora,
nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių jvainaueago,
I1L.
tatytan Sv. Sakramentas.
lauja pagelbos.
3
sių maldų.
J.
Reikas.
Gal reikalingi akiniai7
Vakare buvo iškilmingi miš dymų paštų. Jeigu deda pen
2. Vice-pirm. L. šimutis, 222 :
Pasiklausk manės šiandien.
1.75 f
parai kuriuos giedojo Šv. Onos kių centų pašto ženklelį į tas S. 9-th Str., Brooklyn, N. T. | A***** * * * * - j«oduis mmkst. apd.
Tūrių 20 metų prityrimo
U2MUŠĖ DARBE.
f-50
chofas, iš Spring Valley, va šafis tai trimis centais permo
Sekret. K. J. Krušinskaa, | Aniolas Sargas — juodais apd
JOHN J. SMETANA
Dangaus Žvaigždute — juod. minkš. apd
1.75
Akių Specialistai*
dovaujant varg. A. P. Stulgai. ka.
222 S. 9-tb Str., Brooklyn, K
r
1801 So. Asnland Ave., fcamp.
J. Ginauskas, 48 metų amž.
• Vaitt^ieliB — baltas oelluloid apd. su paveikslėliu
Nemažo įspūdžio butą oglesSekantis surašąs paimtas iš Y.
18-tos gatvės
#
tapo užmuštas gruodžio 10 -d.
f
ant
apd
... 175
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17
biečiams, nes jau Senai yra pašto Departamento leidinio I Iždin. J. B. Šafranas, 222
Ant viršaus Platt's vaistinyftios
darbe VVestkill, X. Y. Jis dir buvęs choras jų bažnytėlėje. liepos 27 d. 1922 m. parodo i
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.
60
Temyk~~mano parašą
S. 9-th Srtr., Brooklyiiv & Y.
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
bo prie tunelių. Lavoną par Ir reikia nepamiršti kad Šv. kurias šalis dviejų centų paš
Dangaus Žvaigždutė — juodeis apd. su užsegimu 2.5^
Kdo globėjas kun. F. KeNedėhomis nuo » iki 12 pietų
vežė į AVilkes Bar re, Pa. Iš Onos chore yra puikių sidab to ženklelis neša laiškus:,ArAntolėKs
..,...,
5fr
jmėšis, Caldwell Hali, Gatholic
kilmingas mišias atlaikė kun. rinių balselių ir jis yra gerai gentįną, Bahamas, Barbados,
= • *
Šios maldaknygės yra nedidelės. Tūli beveik po 800 puslapių.
|tinr^rersity, Washing*o«v ^- &*
L E. MAKARAS || P. B. Paukštys. IV pamaldų išlavintas.
Spauda- aiški.
Bermuda, Bolivia, Brazil, BriIždo
globėjas
kunc
¥
.
TašLletuvys Gydytojas Ir Chirurgas
Masas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00
palaidojo Georgetovvn kapinėOglesbietės moterys, ypatin tish Guiana, British Hondu- • kūnas, 30 Willow 8&+ Nor10900 S. MlcW*«n Aveaoe
I Pulkim ant keliij
• • • ^^ae
se.
Telef. Pnllman $43 Ir S4»
gai pp. Šimkienė, Norkienė ir rais, Canada, Colombia, Cos- woc*l, Mass.
ELEKTRA GYDYKLAS
|
fuftim ant k e %
2*00
Paliko dideliame nuliūdime kitos surengė chorui gardžią t» Rtear €uba, Dominicam EfeIždo globėjas M. Kevftėfps, r
1.85
moterį, 3 vaikučius, tris bro vakarienę pas Šimkms. Ogles- public, Duteh VVest Indie;-;, 11 T ^ \u
A .. ..r.. ..' v f= PuUom ant kelių
Pulkim ant kelių . . . : . .
• • • 1-50
TeL Boulevard 2<1*0
lius, vieną jų Škotijoje.
biečiai
yra labai dėkingi (Aruba, ^onaire, Curacao, Sa Y.
DR. A. J. KARALIUS
Kanticka
..../.
^5
^erb. klebonui už tokį triūsą bą, St. Eustatius, St. Martins),
Lietuvis Gvdytojas
ir taip rūpestingai apriipini- Seuador, Great BSritain^ Jre- Lietavos pflietybė mtm» l i e l *??} ™ e l f . k f l i n i a i , i hf' a i > J ; 1W
į5£
3303 South MOrgan Street
m MalcUj Knygele skuros apdarais po
**•*
Cbicago, DI.
mą jų dvasios reikalų. Taipgi land, Hondm*as, Jamaica (su
tirviams
yra
ne
kas
kita,
kaip
= Maldų Knygelė audeklo apdarais p& .
.7*
gerb. klebonas, vardan ogles- Turks, Caicos, €aym4tti' Is
orisas
Dr.
O.
If.
Glaser
pe.
SJIIIIIIlilIlIHIlIHIimillllMIMIIIIIIIIMIIIII
lands), Leeward Islands (An- savo vardo atgavimas, savo
Melskimės* (mergaitėms) po
60
relna į rankas Dr. Caas. Segal,
biečių
išreiškė
padėka
pp.
Res. Tel. Olceto SSSS
teisiu
atkovojimas,
savo
lai$
žento Ir partnerio. Visi seniejs
Melskimės, ^vaikinams) po
^
Ofiso Tel. Cicero A9
l'aladinskui, Martinaičiui ir tigna, Barbuda, Redonda, St.
pažįstami ir draugai
aplaikys
vės
užtikirniriMlS,
yra
tai
savo
apžiuTėjinaa ir gydymą kaip Ir
5- Pamaldų Vadovėlis • • • • • • • • • • • • •
Vasiliauskui už nuvežimą cho Futts arba St. Christoplrer,
' nuo paties Dr. Q. M. Glaasr.
garbingŲJv pareigy atsiminr
Nevis,
Arigfuilla,
I>ominica,
ro
į
Oglesby.
Ufeteakydami adresuokite:
S14» SR.
1S3S So. S T Oonrt
\
Ofiso Valandos; Nuo 18 ryto
Lai gyvuoja oglesbiečiai lie- Montsserrat, Virgin Islands), [mas ir jų pildymo pasiryži- X
N. B. Cor. 48 Court Ir 18 Str.
"
D
R
A
U
G
O
"
K
N
Y
G
Y
N
A
S
lkl % po olėtų, nuo 8 iki 7 vak.
Mr ant vlriaus valatynyčioa
S
uviai! '
Martinigue, Mexico, Newfound mas. Lietuv*** ~»ilietybė tai
Nsd.
nuo 18 lkl t po pistu.
1
1
2334 South Oakley Ave.
Cbicago, 1
miiiiniiiituiiiiiiiiiiiiin""!''""''' "^ ' '
Telefonas Yards 887
Nepavėlavęs.
land, New Zealand, Nicarągua, l i e t u v e kujtunne lygybe SU|ai|l||l||li||||l|||U|l|WiuiiiiiwilUlllMllllilllllUllllllll»lllllllUlllllliliilliiHi««w^^^^
PLA/flNKITE t ^ DRA^;G^ , '

DR. A. K. RUTKAUSKAS

> v

1 DR. MAURICE KAHN

(

Dr. A. A. R 0 T K

DR. S. NAtKEUS

•

^

—

•

— ^ " ^ ^ ^

•

DR. P. ŽILVITIS

[Dr. M . Stupnicki

t ' DRAUGO KNYGYNE I

1

AR GALVA SKAUDA?

f

M

PRANEŠIMAS.
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i

MADAKNYOĖS

o
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CHICAGOJEj
PLĖŠIKAS APMUŠĖ MO
TERIŠKĘ.

[nyčia jau buvo pilnutė žmonių.
Piemenėlių mišios buvo 5
vai. iš ryto, kurias atnašavo
,
- Pasisakęs kaipo pasine**' i gerb. klebonas kim. A. Skrypplėšikas inėjo i S. Y. distrik-' kus. Pamoksti pasakė gerb.
.to. prokuroro asistento Cotter k u n. A. C. Martinkus. J i s sa
namus, ;>24i) ( alumet ave. fta vo
pa mokinimuose perkėlė
do tarnaitę, Mis. Seott, 45 m. A isu mintis i ana šimtmeti kuŠią piktadarį s pavojingai ap riame užgimė Išganytojas. Pa
mušė ir pabėgo pagrobęs 965 mokslas buvo ypatingai gra
žus.
dol. prigulėjusias tarnaitei.
AREŠTUOTAS ĮTARIAMAS
ŽMOGŽUDIS.

Choras, vadovaujant gerb.
V. J)aukšai, giedojo "Leonardjnes' mišias. Ant smuikos
grojo M. Petrošius. Iš tikro,
didžiuojamės savo chorą, o
ypač jo vedėju Y. Daukša;
tai jo nuopelnas.

Kiekas apie tai spaudai nera
portavo. ..
Nežinau delko niekas kitas
apie tai* nerašė. " V e ž i m a s " ne
rašė dėlto, kad jis turi išrokavinius ir tikslus. 'Vežimas'
žino, kad Bridgeporte yra to
kių žmonių, kurie galėtų daug
"pasidarbuoti katalikiškai vi
suomenei per spaudų, bet jie'
sudėję rankas sėdi, nė piršto
nepajudina. Dar tuos pašiepia
kurie ką nors veikia. fTad " v e 
žimas"
nutylėdamas
apie
1
' Šventą jų Naktį'', privertė
vieną "nevežimą ir n e d u n d a "
parašyti bent kritiką.' Aš ti
kiu, kad "nevežimas ir ned u n d a " parašys vieną kritiką.,
kitą kritiką, o paskui pradės
duoti nurodymus ir patarimus.
Labai gerai, mes to ir laukia
me. Tadgi, ar vežimas dunda
ar nedunda, vis ant naudos.
Vežimas dunda.

Po $2.00: kuri. kleb. A. P.
Baltutis, Ona Kavaliauskienė;
Pr. ir Vin. Jnškiai — $1.50;
Po $1.00: Jonas Lebežinskas,
Pr. Valaitis, Joną Gedvilą,
Jonas Vedeckis, Ona Čepaitie
nė, Jonas Čepaitis, Pr. Norvi
las, VI. Diržis, Ona Rutkaus
kienė, Pov. Masis, Juoz. Pet
raitis, Kaz. Šatas, V. Lenkovičius, A. Iiiigien's, J. Sloksnoitia. E. Andriuškeviėi?nė,
P. Vaiaitė. A. Sutkus. J. Ki-s
t ūkas, IT. Valeikienė U. Kregždienė, J . (Jor J/j imas. A. Dek;nis, O. Sinkevičienė, A. Ba
cevičius, R. Nausėdienė, M.
Kareckienė, J . Berkelis, B.
Nausėdienė, Sim. Norkus; *
Po 50c.: VI. Kavaliauskas,
P. Bnmzienė, V. Dargužis, K.
Digris.
Viso aukų surinkta $75.25.
Tie visi pinigai buvo sūnau
doti per Kalėdas nupirkimui
pintinių dovanėlių vargšams
KALBĖS KUN. F. KEMĖŠIS. našlaičiams
ir
seneliams.
Nortb Sidės kolonijoj.
Dievo Apveizdos Parap. —
Valdyba
Gruodžio 29 d. 8 vai. vak. pa-

San Diego, Cal., areštuotas
Dauehanski, kurio Chieagos
policija ieškojo sąryšy su par
kii policijos leitenanto Lyons
Ceremonijų metu buvo be
nužudomu. Areštuotas bus pa galo jauku. Bažnyčia apšvies
imtas Olucaffon.
ta tūkstančiais elektros žibu
rių. Altoriai papuošti raudo
UŽVEDĖ POLICIJA.
nomis rožėmis, reiškiančiomis
meilę. Ministrantų keliasdeJames Balis saliune, 3859 š i n i t y s t a r n a v o . C h o r i s t a i - ė s r a p . . s v e t a i n ė j e , į v y k s
labai
E m e r a l d ave., padaryta krata
savo skambančiais balsais už svarbios prakalbos, Liet. Dar
ir rasta daug "mooiishine." pildė bažnyčią. Vargonai, tar bininkų Sąjungos reikalais.
Pirm to saliunan buvo pasių tum, ir nuirus sujudina. Kar Kalbės gerb. kun. F . Kemė
sta su buteliu ir pinigais 7 m. tais pasigirsta smuiko užgau šis, Katalikų Universiteto stu
mergaitė. Oryžo ji su "moon- tos stygos, kurių skardus bal dentas. Bus rodomi ir kinta
s]line. ,,
sas sminga tiesiog į žmogaus mieji paveikslai.
Bus įdomu išgirsti kun. F,
širdį. Betlėjais Kutėlė, artisŽUVO 13 VAIKU MOTINA. tiškai įrengta, atvaizduojantj^emošio k&Sbą.
Patartina visiems atsilanvargingą Kristaus giminią, it
Halsted gatvėje, ties 59 #., traukte traukia prie savos.
Alfa.
kvti.
automobiliaus suvažinėta ir
Sunku ir apsakyti tų iškil
ant vietos nužudyta Mrs. A.
mių, tų atvaizdų gražumą ir VIEŠI PER ATOSTOGAS.
J . Fogue, 48 m. amžiaus, is
jų gilia reikšme.
Dievo Apveizdos Parap. —
Detroit, Mich., l'> vaikų mo
Sumą laikė gerb. kun. A. C. Kalėdų atostogoms pas gerb.
tina.
pa kleb. kun. J#. Albavičių sugrį
Automobiliu
važiavo Do- Martinkus. Sujudiantį
nald Lo\vrje, H120 So. Carpen mokslą sako mušu mvlimas žo klierikas Vik. E. Mikaitis.
klebonas kun. A. Skrypkus.
Alfa.
ter srat.
Taip tai įspūdingai pralei
dome Kalinių šventas. Tyla,
KUN. KEMĖŠIS NORTH
DU SUŽEISTU.
4.

b

m/

SIDfiJ.
RENGIA VAKARĄ.
RINJohn Gihbons, 40 m., ir PatKO VALDYBĄ.
rick Waters, policmejfias, 42
SVEČIAI.
m., važiavo automobiliu. Au
tomobiliaus ratai paslydo ir
Brighton Park.
L. Vyčiu;
mašina atsitrenki*' i praeinąn .'»() kuopa turėjo piiešmetini
tį Cottage Grove ave gatve- susirinkimą, gruodžio 21 d. š.
karj.
m.
Automobilius apvirto. Aįsirašė vienas naujas narys.
budu ištraukė iš po apvirtu- Ant. Pili pas.
sio autoinobiliaus
pašaukti
Apsvarstė bėgančius reika
gaisrininkai.
lus. Nutarė gavėnios laiku
_

e

BUS PADIDINTAS FED^fRALIS BUTAS.
Praneša jog fedaralis pastos
butas
Imsiąs
padidintas.
Šiandie jis turi 8 aukštus. No
rima pridėti dar 19 daugiau
aukštu. Tuomet bute nebūtų
ankštumo.
740,000 LEIDIMAI AfSIVEDIMAMS.
€ook apskrities klerkas pra
neša, kad šįmet, 1022 m., leidi
nm ąpeivedimams
išduota
74,000.
KALĖDŲ ŠVENTĖ.
Town of Lake. — šiais mo
tais Kalėdų Šventė mušu Šv.
Kryžiaus bažnyčioje buvo iš
kilmingai paminėta.
Varpams suskambėjus pas
kutini karta mušu erdvi baž-

Atdaras kasdieną (išskyrus
šventadienius) nuo 9 vai.
ryto iki 8 vai. vak.
2334 So. Oakley Avenue
(Kampas 23-rd Place)

North Side. — šį vakarą,
gruodžio 28 d. gerb. kun. F.
Kemėšis kalbės mūsų koloni
joj, Sv. Mykolo par. svet. Subytinkime Cicero savo skait
lingu atsilankymu i šias svarl>ias prakalbas.
Rodys ir ypatingus kinta
muosius paveikslus.
»
Rankpelnis.

pastatyti
veikalą
"Sibiro
AUKOS.
Žvaigždė". Tas vakaras įvyks
18 d. kovo, "Sehool H a l i " ,
North Side --- Aukos surink
48 ir Honore era t.
tos per Labdaringos Sąjungos
J sus-mą. atsilankė Sv. A g - | 6 kuopos vakarą gruodžio 17
metės elmro nariai, kurie už d. Šv. Mykolo par. svei.
kvietė kuopę dalyvauti eboro
M. 1). Auš v, s Vartų l)r-ji
busimame vakare sausio 7 d. S 10.00;
ržkvietima. priėmė ir nutarė
Požanėiavos l)r-ja $7.2;');
būry važiuoti.
Šv. Mykolo Ark. Drja ,f(j.20;
Išrinko nauja valei vb^: pirm.
Šv^. Kazimiero P . ir S. Dr
— St. Pieža, pirm. pag. — P. ja $5.00;
Labd. Sąj. d kp. $5.00;
Kelpšaitė, nut. rast. — P. Laurinaitė, fin. rast. — J . Stan
kus, ižd. — Tz. Paškauskas,/|
maršalka — J. Rimkaitė.
/2S&
Taipgi buvo atsilankė sveėiai iŠ St. Francis seminari
jos, klierikai Ant. Karulis ir
Mikaitis. Tik apgailestautina,
kad susirinkimui užsitraukus
iki vėlumos, nebuvo laiko
gerb. svečiams pratarti keletą
žodžiu.
Rep.

KUN.

F. KEMĖSJO

Naujuose Metuose .5 vąl* J o
pietų, West Pullmane, Šv. P e
Iro ir Povylo par. salėje, o vS
vai. vakare, Visų šventų par.
salėje.

W E S T SIDE. — L. Vye'ių
&4 kp. svarbus susirinkimas įNaprapath
vyks ketvirtadieny, gruodžio
28 d. 8 vai. vale. Aušros Var
Telefonas Piillniaa 8S8S
tų par. svet.
10901 So. Michigan Avenuc
Vai. nuo 9 ryto Iki 2 po pietų
Valdyba.
2 d. SpringPielde,
Telefonas Kepufolle 1433

PRANEŠIMAI,

PEARL OUEĖN
KONCERTINOS.

RĘKALINOA moteris pria
uiunų darbo; drapanų nereikia
plauti, tiktai pagaminti Taigi
ir prižiūrėti vaikus: Atsišau
kite*
J. K. REKAŠIUS
4612 South Wellc Street
Telef. Boulevard 2310

Garfield Blvd.

filAur: vak: kampas 55 Ir
Ashl&nd Avcnue
Vai. Nuo 4 Iki 9 vai: vakare
Naprapathia del Sergančiųjų
kas
butų geriau, operacija ar Naprapag r u o d ž i o 2 $ d . 8 V a i . V a k . V i s i t^ia? Jei tamata ir tamstos draugai
dlskusuoja, ka mėginti operacija ar
nariai-ės atsiJankyklte.
'Neprapathia tad tūkstanti kartų apValdvba
slmokės ištirti abu gydymo būdu. Na
V aii\xy u .
prapatbla prašali n ligos priežastį, orj peracija prašalina ligos apsireiškiL . V Y Č I Ų C H I C A G O S A P - \ maa, bet pallekta Ilgos priežastis
.
. .
I Naprapathla reiškia ant visados paS K K I C I O m e t i n i s s u s i r i n k i m a s * gydo. Chirurgijos būdu esti taip po
pirmos operacijos, tuoj seka antra
bus sausio 14 d. Visų Šventu ir
trečia: Yra gerai suprantama kad
sekame
operacija
ir trečioji yra
parap. Roselande 2 v. p. p.
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
Kuopų atstovai prašomi su laikyti ir tuom kart ligonis Įlėkta
neišgydytas.
Tel. Ganai 257.

Vak. Canal 2118

DR. P. 2. ZALATORIS

PERKANTIEMS PAS MUS
DOKUMENTUS PADAROM
DYKAI.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgus*

S. L. FABIŪNAS CO. IŠIMU TONSILUS

*™ '

8S

(obuifiBsIomis moKalo priemonėmis: I

Yra geriausios;
patariamos
ir
naiulojmnos
geriausių
koncertinų
CJiojikij ir Mokytojų.
Mes taip-gi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių instru
mentų, j
Klausk mūsų kntaliogo, o gausi
.jj dvkai.
GEOROI and V I T A K MUSIC CO.
4639 S. Ashland Ave-, Chicago. IU.
Viieiitine Drtssniaking College
2407 W. Madison Street
Telefonas Seeley 1»43
Moko Siuvimo, Patternų klr-j
pimo, Desi^ning
bizniui Ir na
mams.
Vietos duodama
dykai.
Diplomai, Mokslas lengvais at-j
mokėjimais.
Klesos dienomis lr[
njvakarais.
Reikalaukit
knygelės.
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų]
grasykite ar telefonuokite.
SAHA PATEK, pirm.

1,-^-be peilio,
2,—be kraujo,
3,—IK? marinimo,
4,—be skausmo.
(Įhicngo.lll.
5,—be jokio pavojaus* sveikatai. I
į
Po
operacijos, pacijentas gali tuoj |§
809 \V. S5th St. Chloasro.
eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai- I
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774.
nininkų balsas tampa malonesnis,"
TAS BUS LABAI JUM AKTT
į visa sveikata geresnė. Kuriems iš[ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
NAUDOS.
Paaekmingiausia siunčiam pinigus dinti.
Ligonius su jvairiomis ligomis!
ir parduodami laivokartės
į^prijimu:—
. . Esam Registruoti Notarai Lietuvos
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki
Atstovybėje
19 vai. vakare.
Nedėliomis ir seredomis ofisas f:'
• » • > * • • • - - - — M I į."..iuždarytas.

f

J. P. WAITCHES
L a wy er

LIET r VIS ADVOKATAS
Dlcn.: R. 511-127 IT. Dearboro
Street
Tel. Dearborn 6UM
Vakarais: 10736 S. Wabasb Are.
Roselaod
Tel Fui 1 man 68 "f 7
••—8

•

DR. AL. M. RAČKUS,
GYDYTOJAS, CHIRURGAS m
ODSTETRIKAS,
| Į l 4 1 1 So. 50th Ave.
Cicero, I I I . |
yagfį^įį*^' *'*s^

DR. CHARLES SEGAL
[Perkėlė savo ofisą, po numeriu:
47211 SO. ASHLAND AVENUE

V. W. RUTKAUSKAS į

.

A D V O K A T A S
Oflsa-s Didmiesty j :
Kambaris 530
Telefonas: Central 6390

Telefonas Boulevard 41S9

A. Masalskis

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—a j
J po pietų: nuo 7—8:30 vakare, j
(Nedėliomis: 10 iki 1.
Telefonas Drcxcl 2880

A

29 South La Salle Street

PAlKSKAi;
Kazimiero
Jankaus
(Vaunko) jis yra angliakasys, pirmau
gyveno I^edford, 111. dabar girdėjau
gyvena Chicagoj. Jis pats ar.kas apie
ji žino praneškite šiuo adresu:
THOMAS SHEA
916 North N Ui (h Street
Kast St. 1.OM1S, 111.

SPECUALISTAS

įVakarais 3223 S. Halsted St.į
Telefonas: Yards 4681

Graborius

^=&i-<*^^^5%-- ^ s ^ B E į . , . - i s ^ K o . - < 3 S R į v ,N.<1

Patarnauju lai
dotuvėse
ves-J Į
tuvėse
krikš-] ,
tynose Ir kltuo-i
še
reikaluose
Kainos prieina
moa

Nature Gure Institute f
DIt. J. A. VELONIS
Osteopathas, Cliiropratas
Naturopathas
Gydau jvajrias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų Ir
operacijų, — naujausiais bu
dals.
4224 Archer Av. Brighton Park
Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos; nuo 9 iki 12 diena.
Nuo 6 iki- 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. Lafayette 5698

/PARSIDUODA g i o e e n * la
[Tel. Rauilolpli 4754i
bai pigiai. Vieta apgyventu
A. A. S L A K I S
ADVOKATAS
vien lietuviais atsišaukite šiuo
Ofisas vidumiestyje
ASSOCIATION BLDG.
antrašu:
19 South La Salle Street
4546 So. Paulina St. Chicago. |3307 Anbnrn Ave. Onicago J
Room 1303
a ®®M'&^/'$'®/&%>'& ®/b%'&%%%.%/i/%&% %'%& Valandos 9 rytx> iki 5 po pietųjj
Telef. Boulevard 2813
Namų Tel. Hyde Park 3395
VĖLIAUSIOS MADOS
PARSIDUODA labui pipiai g a n
džiaus biznis KU visaiR
jtaisymais, Į
DRABUŽIAI!!
SIIBIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII*]'
/

biznis eina Kerai patys automibihai
užmoka randa ir padaro pragyveni
mu.
J. Mi.
1\337 W, 39 PI.
Chlc-igo.
NE

VISADOS TOKIA PROG A
PASITAIKO!
I'ardavimui beveik naujas mūrinis
namas 2-jy pairyvenimu 5—6 kam
bariai, elektra, maudlnės, aukštas ce
mentuotas skiepas, skalbynės, garagre del 3Ju masinių, pečių apšildomas,
randos $102.00 ant mėnesi!,
prekė
iktai $9,500.00 priimsiu lota, arba
automobiliu kaipo dali įmokėjimo.

F. J. SZEMET
4180 Archer Avenue
Teh Lafayette 6824
—

i

Kas norite turėti naujausios
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses.
Esu praktikavus 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj
rr Amerike 10 meti). Darba su
prairtu gerai ir atlieku Atsa=E
kaneiai.
S
Mrs. G. I. BURBA
3214 So. Halsted St. Chicago.
Telefonas Boulevard 2469
S

•

V

i UZ 3 CENTUS-

6001

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo.

1 Gali gauti.
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 =
dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- į £
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti.
Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tt^ =jj
klausima išaiškinimą, įvertina 500.00 dol.

"f,

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui
~ _geno ui 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau- j=
simus pradeda aišldnti.
^
[•]
"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. § |
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50.
Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- ==;
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol.
vertės.

QUEEN

KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musę krautnvė— vien* iš didžiausiu Ohicagoj*
P&rdaodame ai žemiauiią kainą, kur kitur taip negauat
Mašinėlių laiftami drnkuoti ir ofiso darbami yra nanjauiio« madoa. Užlaikom viaokiiia laikrodžiui, žiedus, filiubiniua ir deimantinius; framafonos lietuviškaii rekordais Ir
koncertinia geriausiu, armonikų rnsiškų ir prūsiškų ifidirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklui draugystėms, dusome laikrodžius ir
musikaliftus instrumentus atsakančiai
Taipgi užlaikau pilna eilę opfisku dalyku.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO. ILL
Telefonas BOULEVARD 7309

| Nuo No 43 "Laive" eina DISPUTOS |
•
S U BIBLISTAIS i
Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk
"LAIVĄ" tuojau.

S

"

LAIVO" adresas:
| 2334 So. Oakley Ave.
CHICAGO,
ILL.
• 111111IIII IISIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIliKIIIIIIIIIIH AIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIHSII

''k

,

1831 South Ralstcd Street
Valsndos: 1« lkl 12 ryU: 1 lkl 4
po pietų: t lkl t vakare

Mainydami, pirkdami ar par-1
duodami visados kreipkitės
pas

LDS.

Gerb. kim. F . Kemėšis LDS
reikalais kalbės šiose vietose:
Gruodžio 28 d., North Side,
šv. Mykolo par. salėje.
Gruodžio 29 d. Dievo Ap
veizdos par. salėje.
Gruodžio 30 d. Bridgeporte,
Šv. Jurgio par. salėje.

1600 W.

r

DIEVO APVEIZDOS PAR,
—L. Vyčių 4 kp. svarbus prieš
metinis susirinkimas
įvyks
gruodžio 28 d. 8 v. v. parap.
svet. Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes bus renkama val važiuoti ir išgirsti visų metų
darbuotę — raportus.
dyba 1923 m.
Alb. C. Alaburdaitė, rast.
Alb. C. Alaburdaitė, rast.

MARŠRUTAS.

PEARL

Bridgeport.
Atsitikus
Bridgeporte kokiam nuotikrui,
jei tik niekas spaudoje apie
tai neparašo — visa, kaltę su
verčia "vežimui"; tuoj sako:
"vežimas nebedunda". Taip
buvo vėliausiu laiku. Kanklnj
choras vaidino veikalą, "Šven
toji Xaktis", gmodžib 10 d.

Dr. J. SAVICKAS

Sausio
111.
CICERO, ILL. — L. Vyčių
Per prakalbas bus rodomi
14 kp.- labai svarbus susirin
kmtamieji paveikslai.
kimas įvyks ketvirtadieny,
• LDS. Chieagos Apsk.

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

AR DUNDA, AR NEDUNDA
VIS ANT NAUDOS.
I DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS

Ketvirta'd. Gniod. 28, 1922

