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Revoliucionieriai Eina ant Mexico City 
EUCHARISTINIS KONG
RESAS 1926 METAIS. 
ĮVYKS CHTCAGOJE BIR

ŽELIO MĖNESIU. 

1924 metais bus mieste 
Amsterdame. 

PARYŽIUS, gr. 11. —Dvi
dešimts aštuntasis |Tarptauti-
nis Eucharistinis Kongresas 
įvyks Chicagoje 1926 metais. 

• birželio mėnesiu. iTaip isV 
sprendė Nuolatinis Eucharis
tinių Kongresų Rengimo Ko
mitetas, kurio nariai cia tu
rėjo suvažiavimą. Suvažia
vime pirmininkavo Namuro 
Vyskupas. 

Dvidešimts septintasis Eu
charistinis Kongresas įvyks 
1924 m. mieste Amsterdame, 
Olandijoj, liepos 22—27 dl 

Chieagos Arkivyskupą ko
mitetas paskyrė savo pagar-

• bos nariu. 

Revoliucija Užima vis Pla-
tesnius Ruožus 

PAIMTA JALAPA, URĖDO IR KITI MIESTAI 
REIKALAUJA GRAŽINTI 1857 METŲ ĮSTATYMĄ. 

DE LA HUERTO POLITINIS NUSISTATYMAS 
MARŠUOJA ANT MEXICO 

CITY. 
šviesas mieste ir pasitraukė 
iš miesto. 

Kiek palaukus federalistai 
VERA CRI1Z, gr. 11. — \susilaukjė pagelbos. Tuomet 

Revoliucionierių kariuomenė jie gryžo miestan ir atnauji-

pati Obregono valdžia stebisi 
tokia padėtimi. 

Vera Crufc revoliuciniai va
dai giriasi turį apie 2t\000 
apginkluotų vyru. Bet val
džia tai tižgina. Sako, gali 
turėti apie 4,000, bet ne dau
giaus. 

Serrano turi vilties. 

Gen. Serrano, karo ministe-
rig, labai optimistiniai atsi
neša į v i s į padėtį. Jis sa
ko, jog valdžia turinti dau>-
giaus kaip reikia kariuomenės 
prismaugti visus sukilimus. 

Meksikos klony nrilitarinių 
operacijų viršininkas A. Go-

DCD MIPIIC TDAIIIfiyiC SAKO, PAUUOSUOS VISUS 
ftK MIULA5 IKAUMIila •KAll0 IJklKIF KUBAUSTUS 

UŽVAŽIAVO ANT 
TRAUKINIO. 

9 ASMENYS ŽUVO, APIE 40 
SUŽEISTA. 

L I E T U V O J E . 

FORSYTHE, N. Y., gr. 10. 
— 'Devyni žuvo ir apie 40 
žmoniiį sužeista aną naktį, 
kuomet Twentieth Century 
traukinis per miglas užvažia
vo ant kito stovinčio trauki
nio iš užpakalio ir lokomoty
vą suskaldė kelis Pnllmano 
vagonus su miegančiais žmo-

mez paskirtas v v r i a u s m o i u l n ė m i s . 
vadu prieš revoliucionierius" j j s l l ž e i s t ų 5 taip pavojin 

STATO NAUJA ELEKTROS 
STOTĮ, 

WASHINGTON, gr. 11. — 
Prezidentą Baltuose Bumuo
se aplankė kongresmonas Be-
rger, vienatinis socialistas 'TELŠIAI. — Šiemet pra* 
Kongrese atstovas iš Wiscon- d ėJ° m i e 8 t o valdyba statyti 
sin valstybės. 

Po konferencijos su Prezi
dentu Berger pareiškė turįs 
vilties, kad Prezidentas pa-
liuosuos iš kalėjimo visus ra
dikalus, kurie karo laiku nu
bausti už obstrukciją valdžiai. 

Jų kalėjime belikę tik 30. 
L. J 

TAIPGI SUTVĖRIMAS. 

iš čionai pasiųsta ant Meksi
kos sostinės Mexico City. 

Išilgai Inter-Ocean geležin-

110 kovą. 

DU NAUJU KARDINOLU 
BUS PASKELBTU. 

AMERIKA NEGAUS NAU
JŲ KARDINOLŲ. 

Apie 300 kareiviij nukauta. 
Sakoma, keletą federalistų 

kelio prie jos prisidės dar vadų ir žymų skaičių karei-
daugiaus revoliucionierių, vių revoliucionieriai paėmė 
Tuomet bendromis spf komis nelaisvėn, 
bus patraukta tiesiog ant so>- Puebla valstybės guberna-

Vera Cruz. Sakoma, arti
miausiomis dienomis ton val
stybėm bus pasiųsta skaitlin
ga kariuomenė. Revoliucio
nieriai busią '• suimti ir puo 
lami iš trijų šonų. 

gai sužeisti, kad jų pasveiki
mas daugiaus kaip abejoti-

MILWAUKEE, Wis., gr. 
11. — įTurtingas "realstate" 
operatorius, buvęs Normai 

elektros stotį, kurios iki šiam 
laikui tinkamos nebuvo. Dar
bas, matyti, eina sparčiai. Vi
si telšiečiai ' su nekantrumu 
laukia naujos elektros stoties, 
nes 5 a u įkinėjo tamsumoje 
glūdėti. Iki šiam laikui bu
vusioji elektros stotis veikda
vo visai silpnai ir mažai bu
vo šviesos. 

stinės. torius Manjarres, pirm kele-
Kalbama, kad prieš sostine tos dienų areštuotas, paliuo-

— 

ROMA, gr. 11. — Ateinan
čiame Šventojo TJėvo konsis-
toriuje bus paskelbta du nau
ju Kardinolu ir abudu italu. 

Tuodu Kardinolu bus: 
Monsignoras Aurelio Gaili, 

Brevijij Sekretariato Prin
cams sekretorius. 1908 me
tais jis buvo paaukštintas į 
Apaštalinius Protonatarus. 

Monsignoras Evaristo XAI-
cidi, taipat Apaštalinis Pro-
tonotaras ir Aukščiausiojo 
Signatūrų Tribunallo sekreto
rius. 

siunčiama virš 10,000 karei
vių. Jie maršuoja dviem ko-
liumnom. 

Mieste Jalapa revoliucio
nieriai nelaisvėn paėmė Obre-
gonui ištikimus karininkus, 
generolą Berlangą ir pulk. 
Maver. 

Nayarit teritorijoj viena
me tarp kitų žuvo ir du Ob
regono generolu. 

suolas su įsakymu apleisti 
šalį. 

Stovi už reakciją. 

Iš Gucrrero valstybės pra
neša, kad tenai revoliucinis 
veikimas yra rcakcioninis. Re 
volincinieriai reikalauja grą
žint Meksikai 1807 metų įsta
tymus ir atsisakyti agrarinių 
reformų, del kurių Obregono 
valdžia kelinti metai be pase
kmių darbuojasi. 

Prezidentas Obregonas su 

DE LA HUERTO NUSIS
TATYMAS. 

MEXTCO CITY, gr. 10. — 
Iš Jalapa gauta žinių, kad 
gen. Guadalupe Sanchez su j savo ministeriais ir šalinin- Į s p r u k 0 įg sostinės ir suorga-,' s j o s sekcįjos traukinį vedė 
revoliucionierių kariuomene kais kasdien turi susirinki- „ į^yo .revoliuciją prieš Ob- inžinierius Patterson, kurs 

VERA CRUZ, gr. 11. — 
Čionai aukščiausio revoliucio^ 
nierių galva yra Adolfo de 1 
Iluerta, kuris nesenai buvo 
Obregono valdžios ministeriu 
iždininku. Bet kuomet jis 
paskelbė savo kandidatūrą į 
Meksikos prezidentus, iš uži-
mamos vietos turėjo pasitrau 
kti. Jam primesta valstybės 
pinigų nusukitnas. Obregonas 
aiškiai priešinosi jo kandida
tūrai. Jis palaikė generolo 
Šalies kandidatūrą. 

Kad taip, tai de la Iluerta 

nas. Kai-kurie nužudyti tie- mokyklos mokytojas, E. Roy 
siog jiems miegant. į.Tompkins, andai nužudė savo 

Iš New Yorko šeštadienį po Įmoterį. Galvą atkirtęs kaka-
pietų išvažiavo įVentieth Ce-Į ] y sudegino, gi visą liemenį 
ntury trys traukiniai kits pa-įj£Vežė į laukus ir pametė, 
skui kitą ir buvo žinomi, kai- [ A n a d i o n prastas pamestas 
po pirmoji, antroji ir trečioji H e m u o T o n ipkins suimtas 
sekcija. Po sustojimo mieste i r p r i s į p a ž i n o prie tos nepap-
Buffa'lo visų trijų traukinių 
važiavimo tvarka atmainyta 
del vienos lokomotyvos taisy
mo. Dėlto pirmoji sekcija 
turėjo toliaus but antroji, gi 
antroji — trečioji, pagaliaus 
trečioji — pirmoji. Tuomi, 
matyt, suklaidinti lokomoty
vų inžinieriai. 

Tirštos miglos. 

Iš Bnffalo važiuojant že
mės paviršį apklojo tiršta mi
gla. Traukiniai bėgo nei ak
las arklys per laukus. Trečio 

rastos žmogžudystes. Bus iš
tirta jo proto padėtis. 

LENKAI NAIKINA LIETU
VIU MOKYKLAS. 

TROTZKY SERGĄS IR 
DIRBĄS. 

MASKVA, gr. 11. —Pra
nešta, kad karo komisarui 

Lenkai atsisakė laikyt Vil
niaus lietuvių vaikams antrą 
mokyklą prie Aušros Vartų 
prieglaudos. Be to, Vilniaus 
krašte, anot laikraščio "Liet. 
Rytai/' turėtų būti bent 300 
lietuviškų pradžios mokyklų, 
neskaitant gimnazijų ir kitų 
aukštesnių mokyklų. Turima 
gi vos apie 100 prad. mokyk
lų, kurias lenkai visaip perse
kioja. 

MOKYKLAS VARŽO. 

užėmė miestą Jalapa, vyriau
sią Vera Cmz valstybės mio-

mus. Točiaus nepaduodama 
jokių informacijų, kas yra 

stą. Kova keletą valandų ė- tariamasi. 
jusi. Obregonas reikalavo senato 

Kuomet revoliucionieriai suspenduoti valstybėje kons-
Bet nei šiaurinei, nei pieti- sutemus užpuolė miestą, fe- tituciją. Senatas nesutiko, 

nei Amerikai nebus skiriami deralė kariuomenė, ištikima Tečiaus šiame nepaprastame 
nauji Kardinolai. 

deralė kariuomenė, ištikima 
Obregono valdžiai, mėgino 
miestą ginti. Bet neturėjo 

CHICAGO. Šiandie ne- tinkamų spįkų. Tuomet fe-
pastovus oras; kiek šalčiau, [deralistai panaikino, elektros 

» 

ŠIANDE IR RYTOJ PAŠNEKĖSIM. 
UTARNINKE, gruodžio 11 d. 
TOWN OF LAKE parap. svet. Kalbės advokatas K. 

yaičys — " Gyvenk laimingas ir turtingas." 
WEfST SIDE parap. svet. Kalbės kun. Prof. B. Ur

ba — **Ar žmogus iš beždžionės?" 
SEREDOJ, gruodžio 12 d. 

. 

DIEVO APVĖIZDOS parap. svetainėj. Mokytoja 
/Vaičienė kalbės; MLaimė ar nelaimė!" Metropolitan Sta
te bankos prezidentas advokatas J. Brenza taipat kalba. 

NORTH SIDE parap. svetainėje. Didžiosios Spaudos 
Savaites Prakalbos, Muzika, Dainos. Kalba visi įžymiau
si Chicagos kalbėtojai. 

WEST SIDE parap. svetainėje. Kalbės advokatas J. 
Vaičys: "Gyvenk laimingas ir turtingas.'' Ponia Vaičie

ne: a Kam veltui kentėtit" 

BRIDGEPORTO parap. svetainėje. Kalbės žinoma 
veikte ja p. A. Nausiedienė; "Kame yra gyvenimo sekre
tas' f ir ką tik iš Lietuvos atvykęs darbuotojas M. Zujus: 
"Skandintis ar n e t " { 

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga veltui. Kolektų merą. 
m • ' 

laike jam suteikė platesnę vai 
džią. 

Gen. Angel Flores, kurs vi
sas laikas buvo skaitomas de 
la Huertos šalininku, telegra
favo prezidentui Obregonui 
pažymėdamas, jog jis stovįs 
federalės valdžios pusėje, tai
gi, kovosiąs už Obregoną ir 
Calles. 

Nepripažįsta revoliucionierių 
• skaičiaus. 

Iš čia traukiniai daugiaus 
nevažiuoja į Guadalajara, ka
dangi revoliucionieriai, ku
riems vadovauja gen. Estra
da, vietomis sugriovė ir išar
dė geležinkelį ir nukapojo te
legrafų vielas. 

Gen. Amaro kariuomenė, 
kuri buvo siunčiama į Ta-
maulipas, pasukta į Guada
lajara prieš gen. Estradą. 

Obregono valdžia skelbia, 
jog didžiuma valstybės mili-
tarinių vadų stovi už ją. A-
pie tai painformuotas karo 
departamentas. 

Chihuahua ir Michoacan 
valstybįėse kol-kas ramu. Net 

regono valdžią. De la Huer
tos nusistatymas toksai: 

Absoliute gyventojų gyvas
ties ir laisvfcs apsauga, nacio-
nalių ir svetimšalių savasčių 
gerbimas. 

Konstitucinė reforma pa
naikinti mirties buasmę. 

Moterims lygios politinės 
teisjės municipaliuose autori
tetuose. 

De la Huerta tvirtina, jog 
šiandie juridiniai ir legislaty-
viai agitatoriai apsiginklavę 
kas kiekvienas žingsnis rodo 
savo nepagarbą savasčių tei-
seij gyvasčiai ir visuomenės 
opinijai. Taip toliauą nega
li but, pažymi senoras de la 
Huerta. 

Pranešta, kad revoliucionie 
riai paėmę Laredo. Gi ties 
Penjamo einanti smarki ko-
va-

arti 30 metų važinėja. 
Netoli Ripley, N. Y., ant 

vieno kryžkelio pamatytas iš
tolo juodas taškas. Tai sta-

Švenčionių lietuvių gimna
zijos remontas kainavo apie 

^ , ° t Z ^ U L B y y t 0 3 a l lT< m~ 100 nrilion, lenk* mrk. Bet 
lenkai neleidžia tai mokyklai 
veikti, nes netvirtina prista-

sidaryti namuose. Jis ser
gąs. Tečiaus ir sirgdamas 
dirbąs, anot bolševikų laikra
ščių. 

LAIMĖJO NEKILNOJAMĄ
JĄ NUOSAVYBĘ. % 

OFTLS,Aukštoji Silezija, gr. 
11,. — Buvęs Vokietijos sos
to įpėdinis per teismus atsip-

vėjo skersai "kelio automobi-L 
J . 'nie cia sau pri,gulincias nekil-

lius. Traukinio įsilįėgimas 

rVA 

CHICAGOJE BUS DEMOK 
RATŲ KONVENCIJA. 

Pranešta., kad republikomi 
partija savo nacionale konve
nciją ateinantį pavasarį tu
rės mieste Clevelande. To 
norįs patsai Prezidentas Coo-
lidge. 

Kad taip, tai, sakoma, de
mokratai konvenciją tui#s 

sulaikytas ir lokomotyvą pa
lengva nužėrė nuo bėgių au
tomobilių. Važiavę juo žmo
nės suspėjo išlipti. 

Toliaus įsivažiavus ištiko 
nelaimė. Antrosios sekcijos 
traukinis stovėjo. Inžinie
rius Patterson nematė per 
miglas raudono signalo. Įvy
ko nelaimė. Jis kaltas. 

1 Inžinieriaus vargai. 
Įvykus tai baisiai nelaimei, 

inžinierius Patterson atsisto
jo ties savo lakomotyva ir 
melancholiniu balsu kartojo: 

"Nežinau, kaip tas įvyko, 
kaip aš tą atlikau. Nežinau, 
nežinau. (Turėjo but bėgiai 
labai slidus, ar kas kita." 

Po tokios ilgos tarnybos 
štai kaip baigiasi inžinieriaus 
kariera. 

npjamas savastis, kokias po 
revoliucijos sekvestravo Prū
sijos valdžia. 

tomų kandidatų į gimnazijos 
vedėjus. 

— , ^ 1—1— 

KUR JIE ATPIGINS 
RATAS. 

Illinois valstybės komerci
jos komisija kituomet paskel
bė telefonų ratų sumažinimą 
Chicagoje. 

Tečiaus telefonų bendrovė 
prieš naujų ratų vykinima 
gavo federalio teismo "in-
junction.'.' 

REIKALAUJA DAUGIAUS 
KRUIZERIŲ. 

WASHINGTON, gr. 11. — 
laivyno sekretorius Denby 
Kongreso reikalauja paskirti 

Chicagoje ir všis miestas bus 30 milionų dolerių aštuoniems; 

demokratam^ kaipir centras, naujiems kruizeriams. 
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| | a Nes, "Draugas" piginusiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas*9 siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: llkio Banką ir Prekybot-
Pramonės Banką. 

I I "Draugas** siunčia pinigus Etais, ir doleriais: 
i i perlaidomis, čekiau-draitais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

H 2334 S0 . OAKLEY AVB. CHICAGO, DLL ^ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
£ins kasdieną išskyras nedeldienins. 

Metams •.•••.. . |6.00 
Pusei Metą $3.00 

INI prenumerata. TiHrPTt lakamo. Lai* 
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai gertan-
uai sinati iiperkant krasoje ar ox-
preeo "Money Order" arba įdodaat 
pinigu* | registruota laiika 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Cnicago, Ilimois. 
Tel. Koosevelt 7791 

MOTERŲ NORAI. 

Šiandie Suv. Valstybėse 
moterys turi lygias teises su 
vyrais politikoje. Rodos, jos 
tuoiui turėtų pasitenkinti. Bet 
taip nėra. Pasirodo, kad kuo
met jos turi jau gana teisių 
ir privilegijų, tai nori dar vis 
daugiaus. Nori jos civilių tei
sių tokių, kokias turi vyrai. 
Jos nuduoda, kad nei fiziniu 
atžvilgiu neturi but silpnesnės 
už vyrus. 

DARBO BITĖS IR TRANAI. 
Lietuva liko gyva ačių ne- Lietuvos tranai, tai žmones, 

daugelio žmonių pasišventimui • kurie nesirūpindami valstybės 
ir triųsui. I reikalais, naudojasi jos malo-

Gyvieji žmones, nuoširdžiai * nėmis, tunka jos šaltiniais. 
dirbantys' tolesnei Lietuvos at 
eieiai, giliausia pagarba mini 

Vrakar jie nešę smilkylą carui 
ir iš viso vieko 'traukę; *'Bože, 

Daukantų, Kudirkų, Basana- {earią chranį (Dieve, carą sau-

Šiandk? moterys darbo sri 
ty naudojami privilegijomis. J- mos" Lietuvos valdininkų toli 
statymais uždrausta moteris ta šviesi žvaigždutė. Tiesa, 
darbais varginti, nurodyta, 
kiek valandų paroje jos turi 
dirbti. Moterys liuosos kadir 
nuo kareiviavimo. Bet jei joms 
pavyks iškovoti pagaliaus ir 
civiles* teises, kurios bus ly
gios vyrų teisėms, tuomet mo
terys visuomenėje neteks jo
kių privilegijų. Nes kamgi tai* 
Jos to visai nenori. 

Susirinkus Suv.. Valstybių 
Kongresui, moterys tikisi tuos 
jsavo tikslus atsiekti. Gamina 
jos nuosa,vą pregramą, kurią 
i teiks Kongresui ir darbuosis, 
kad atstovai palankiai į tai at
sineštų. J

 t 

Kaip žinoma, už tas naujas 
moterų teises daugiausia dir
ba tos, kurios, nėra motinos, 
kurios neturi jokio užsiėmi
mo, kurioms vra svetimas šei-
mininis gyvenimas. 
. Šios rųšies moterys apie mo
teriškės pasaukimą arba ne-

vičių, Vaičaičių, Tumų, Mfd-
ronių, Jakštų, Jankų ir kitų 
vardus. 

Gilaus pasišventimo yra ir 
šiandien pas dirbančius Lietu
vai. Minėsime karžygius, ku
rie negausiais būriais, ginklu 
rankose, pirmi stojo į kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę su 
šimtą kartų gausesniais prie
šais. Minėsime jaunuolius kar
žygius atvadavusius Klaipėdą. 
Jie savo krauju, gyvastimi ir 
sveikata atitaisė istorinę ne
teisybę. 

Daug prakilnaus pasišven
timo rodo visi valdininkai, 
kurie sąžiningai ir rimtai eina 
pareigas. Yra valstybių, kur 
valdininkai gauna algas iš ku
rių gal pilnai pragyventi ir 
dar taupymui skirti arba juo
dai dienai atidėti, tai didžiu-

sulyginant, kas buvo metai 
kiti atgal, jų padėtis liko žy
miai pagerinta, vis tik daugu
mos algos tiek menkos, kad 
iš jų sunku pragyventi. Lai
mingi, žinoma, tie, kurie so
džiuj tiir. "melžiamą karvutę" 
— mielą tėviškėlę,*iš kur gau
na lašinių, kruopų, sūrių, svie
sto ir kitokių produktų. Bet 
kas tokios "karvutės" netur, 
prisieina smarkiai džiovinti 
.viiiegenis, naikinti nervus dir
bant kelis darbus, kad gyven
ti. Dėlto šiandien Lietuvoj 
daug silpnanervių, džiovinin
kų, arba pusiau džiovininkų. 

Didelio pasišventimo rodo 
kultūros darbininkai. Prade
dant universiteto profeso
riais, baigiant liaudies moky
tojais, visi varo sunkų atsako-
mingą darbą sunkiose medžia
ginėse apystovose. Troškus, 
ankšti, šalti butai, kiauros' ki-

turi supratimo, arba tą pašau- fcnės nenualsina jų smegenų 
Limą ignoruoja. Nebepažįsta ' ir rankų. 

gok)", užtrauktų tą pat ir 
šiandaen,^"jei tik caro galybė 
ištiestų čia savo ranką. Kiti 
užtrauktų "Ješče Polska nezgi 
niala (Dar Lenkija nežuvo)", 
jei tik "prošepanas" čia savo 
globą atneštų. 

Kai kilo pirmieji Tėvynės 
gynėjų būriai, kai be atatinka
mų mundurų ir ženklų jie sta
tė eiles ir ėjo į frontą prieš 
puikiai ginkluotus priešus, 
tai šitie "piliečiai" rodė dan
tis ir badė pirštais anuos kar
žygius, išjuokdami, kad jie 
basi, nudriskę ir nori kokios 
čia lietuviškos valstybės. 

Tais laikais, kai kilo pirmie
ji būriai, po Kauną špaeyravo j ^ ateity, 
lenkų legionininkų uniformose 
kai kurie Lietuvos piliečiai ir 
mynė takus Varšuvos' kariuo
menei. 

Kaimynai latviai greit mŠ-
kėjo apsidirbti su tokiais 
"piliečiais". Vos tik latviai 
pajuto laisvas rankas, vokiečių 
baronų dvarai kai bematant 
buvo išdalinti latvių žmonėms. 
Daug dvarų Latvijoj neteko 
ir lenkai. Latviai nežiųrėjo, ką 
pasakys Berlynas' ar Varšuva, 
jie nesiskaitė su jų pikta mina. 
Jiems rūpėjo valstybės labas 
ir jie pirmoj vietoj pasistengė 
išimti iš valstybės kūno paši
nus, kurie galėtų kenkti ateity. 
Taip pat jų santykiai su žy
dais. Jokių pasimeilinimų. jo
kią nus i leidinių. ~ SSt1^ 

O Lietuvoj ? Čia prašoma žy-

į pat širdį. 
Aukščiau minėjau, kad tikri 

lietuviai, dirbdami valstybinį 
darbą, tur sunkias materiali
nes sąlygas. O pasidairykite 
po Kauną, pasižiųrėkite, kas 
darosi po kavines, restauraci
jas f Jos užu^per naktis. Muzi
ka, kabara, vynas', likeriai, 
skanėsiai. 

Kas per žmones ten ūžia f 
Vai daug čia žydu, lenkų, vo
kiečių, rusų, bet 'maža, ar su
vis nėra lietuvių. Tai įvairus 
vertelkos, spekulentai, dvari
ninkai, įvairus "klajūnai" 
nuo Maskvos*, Berlyno, kurie 
auksu ir briliantais nešini at
sidūrė pas mus. 

Ir taip, Lietuvos valstybėj 
yra piliečiai bitės ir piliečiai 
tranai. Vieni triųsįa, kad val
stybė butų, gyvuotų, kiltų 
jos' gerbūvis, kiti tą triųsą 
suvalo, nieko . nepaisydami, 
koks tos valstybės likimas 

mokyklų, tiek jas lankančios' 
jaunuomenės, kad juos visus 
galėtume . išauklėti Vyčiais 
jeigu tik mes panorėtume. Bet 
jeigu mes tijc vienam kitam tą 
darbą atiduodame, o patys pa
sistatėme 'aš ' ir manome kad 
tai mums yra permažas arba 
peržemas dalykas užsiimti su 
vaikais, tai žinoma su tokia 
dvasia menkai ką nuveiksime. 
Bet kaip juokingas išrodo tas 
" a š " kurs taip keistai į tai 
žiuri. Man teko girdėti vie
nas profesorius kurs pasakė: 

ŠIJUJUjj MOKSlflVIU EKSHHBUi LATVIJON. 
- . i • » w 

(Specialė "Draugui" koraep.) 

•V 

Matas. 

MA*ŲJŲ VYČIŲ K A U S I 
MAS, 

I I 

Karta ciesorius Teodozius 
nugalėjęs spartiečius padikta
vo, kad be karo mokesčių, 
spartiečiai duotų jam 50 vai
kų. SpartieČiai pasiūlė 100 vy
rų, bet su tuo ciesorius nesuti
ko. 

Šioks istorijos įvykis ir mu
ms Lietuviams parodo, kad 

"Kada tik noriu būti tikrai į 
. . . . . , . . . mums iš vagono išlipus', sugie-

geroj kompanijoj — draugijoj 

Mes, 8 klasės mokiniai* ru- siūlė jie mums mokytis jų 
dens' atostogų metu padal ine jkalbos, o jie prižadėjo mokytis 
ekskursiją į Rygą — Latvijon, nrosų kalbos; taipat kvietė 
Iš Šiaulių išvykome 27 d. spa- jų universitetan eiti mokslą. 
lių, nakty, ir tenai prabuvome f Ir pažymėjo, kad universiteto 
3 dienas — 28 — 29 — 30 * mokesnis a* mokslą kaip lat-
dienas spalių. Buvome be ga-Uiams, taip ir lietuviams bu
le gerai latvių sutikti. Stotyje j siąs vienodas, tuo tarpu ki-
sutikę latviai mokytojai, stu- tiems svetimšaliams esąs dvi-
dentai ir mokiniai, tuojau* įdubas' Be to, reikia pažymėti, 

kad latvių tauta yra grynai 

tai einu pas' vaikelius". 
Man rodos didesnių pasek

mių dėliai Chicagoj mažųjų 
auklėtojai retkarčiais privalė
tų turėti savo atskirus susi
rinkimus. Vienam kito patyri
mais' pasidalinus rastume daug 
daugiaus pasekmių jaunųjų 
auklėjime. Viktoras Balanda. 

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO, 

(Jojo Lietuvos himną, paskiaus 
mes jų Latvijos himną. Po to 
buvo sveikinimai iš jų, paskui 
is mūsų pusės, o paskui orkes-

dainų tauta. Tenai kiekviena-
darbas pradedamas ir baigia
mas daina. 

Po vakarienės, ėjome visi i 

Katalikai laimėja, — socialis
tai nyksta. 

Rietave šiais metais Valstie
čių Sąjunga nustojo daug na
rių, nes plačiai paaiškėjo, kas 
per paukščiai jų vadai. Taip 
pavyzdžiui, apie Povilą Kuz-
mįnekį Rietavo apylinkėj vi-

tro lydimi nuėjome į vieną mo Jokių salę, kur šokome su lat-
kyklą, kur padėjom savo daik-' vių merginomis, o latviai su 
tus nusiprausėm papusrjrčia-'lietuvaitėmis Mes išmokinome 
vom. Po pusryčių viri drauge Į juos savąjį suktinį, o jie mus 
nusifotografavome. Po to bu-' sąvaįį tautinį šokį. šokome 
vome išvedžioti po senąjį mies-j tai pat ir kitus šokius. 
tą, Dailės muzėjų, Dailės teat- j Trečia die»a važiojo garlai-
rą, paskui į vieną kino, ir po viu po Dauguvą, buvom išva-
to nuėjome "į studentų valgy* žiave iki jųfos, kur sutikome • 
klą pietautų, o po pietų, kad didelių bangų. Jos gerokai pa-
angi buvome išvargę, per nak-^supo niusų |?arlaivį, tas mums 
tį nemiegoję, nuėjome gulti į j be galo buvo įdomu. Garlai-
mokytojų instituto butą. Gavo Į viu važiuodami mes dainavo
me kiekvienas atskiras lovas, 'jue savo dainas", jie savo, taip 
Kitą dieną po pusryčių lankam kad ' dainoms nebuvo galo. 

saip kalbama: vieni sako, kad 
JĮ į dabartinį Seimą patys so
cialistai neįleido, nes gavo jo 
vieton pigesnį agentą; kiti s-

mums reikia daugiaus, susido-f ™ k a d ^ m *™į* g£f*>[ suėjome į "Brolių kapus", 
mėti mažųjų klausimtt.3raunuo! r o d y t i s ' P**01 ^išsiaiškins t kur palaidoti žuvę už nepri-
lio širdis yxa minkšta, ką mes ! h?l»> a ^ " » » * ° d W * f> *N* klausomyhę. Nupirkę gėlių 

nos, o patylomis vieni kitiems f v a i m k c ? įdėjome ant kapo su 

jvairias įstaigas', kaip mušė
jus, parkus. Dalis buvo net 
pas jų prezidentą p. Caksiu, 
kuris maloniai sutiko, prašė 
užgiedoti lietuvių himną, vė
liau, žinoma, buvo jų užgiedo
tas. Po to, 4 vai. p. p. mes visi 

norime tai g alima padaryti is 
jo. Taigi jeigu yra galimybės 
kad neatsitiktų taip bloga su 
lietuviais kaip kad atsitiko su 
airiais, vokiečiais, tai vienin-

dų ir kitų svetimtaučių, kati tėlė viltis — mūsų parapinės 

jes nei vargšės* nei -darbininkės 
moteriškės gyvenimo. Nes su 
darbininkėmis jos neturi jokio 
kontakto. Jos mano, kad kaip 
jos ištekliuje gyvena, taip ta
tai ir visoms kitoms gerai klo
jasi. 

Reikia spėti, kad tų ponių 
norai negreit galės išsipildyti. 
Nes moterys kaip seniau, taip 
dabar ir" ateity bus reikalin
gos specialių privilegijų ir ap
saugos. Be to, skaudžiai turėtų 
kentėti kaip valstybė, taip pa
ti tauta.Moterystė ir motinystė 
įamtų paniekinta, šeimynų ži
diniai perdėm suirtų. 

Bolševistinėj Rusijoj mote
r y s turi lygias vyrams teises. 
Dėlto ten moterystė yra pa
niekoje. Gi moteriškė skaitosi 

jie remtų reikalus tos valsty
bės1, kurioj gyvena, kad jie 
neneštų Rytų aziatinės dva
sios, iš lietuviško krašto neda
rytų rusiškai žydiško. Tik pa
staruoju laiku prasideda, dau
giausia iš jaunuomenės pusės, 
reagavimo del įsigalėjimo ru
sų dvasios ir papročių. 

Į apleistus dvarus pamažu 
parslinko jų savininkai. Kai 
kurie jų išbėgo padarę išda-į>ie žmones, iš pasišventimo 

dirbantys Lietuvai, yra darbo' vįkiškų žingsnių* prieš Lietu-
bitelės, kurių triųsu Lietuva Į v o s valstybę, kiti užsieny spen 

tgijo, atsigriebė, sustiprėjo ir & Lietuvai pražųties kilpas. 
kurių triųsu sudaromas vals
tybės "Koris" . 

Bet turime ir tranų. Kai 
darbo bitės išlėkdamos ir grį
ždamos neša avilin medų, taip 

Tik ačių tam, kad lietuviai 
budi, kad jie atkakliausia gi
na šalies nepriklausomybę, 
jie grįžę tuni savo dvaruose. 
Bet tegul pajustų patogesnį 

mokyklos jaunuomenė. Parapi
nė mokykla lošia begalo svar
bią rolę jaunuob'ų gyv. Vie
nuolės mokytojos be bendrojo 
mokykloms privalomo mokslo, 
stiprina pirmuosius tėvynės 
meilės diegus. Neveltui kar
dinolas Gibonas neleido niekur 
sta.iyti bažnyčios kur nebebu
vo galima kartu įsteigti ir pa-
rapinės/ mokyklos. 

Taigi mums Vyčiams reiktų 
daugiaus kreipti domės į tai. 
Man teko patirti, kad Vyčiai 
savo susirinkimuose permaža 
rūpinasi jaunąją, fcarta, jauna 
mečiais Vyčiais. Ar tai butų 
l:uopos ar apskričių susirinki
mai, jaunamečių Vyčių klausi
mą, rodos, niekur tinkamai 
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neapsvarstome.Man rodos, kad tą medų ėda. savo geluonį i r geltų valstybei Chicagoj yra tiek parapinių 

Vėliau priplaukę Dauguvos 
salą, išlipome, nusifotografa
vome prie juros kranto. Grįžę 
miestan, papietavome ir ėjo
me operon. Iš operos, paėmę 
daiktus, ėjome stotin ir išva
žiavome atgal į Šiaulius lydimi« 
latviu. 

Apskritai imant, ekskursija 
padari gero įspudžįo. 

Vincas Mickeliunas. 

Tas gal ir tiesa, nes rinki
muose į Seimą socialistai Rie
tave nustojo 28%. Matydami, 
kad jų šulas griuvo, rėksniai 
Valstiečių Sąjungos pabūgę 
tyli; — gi žmonės geros' va-
lios įsi tikrino, kad — katali
kui, tik katalikiškosios drau
gijos nariu dora skaitytis, — 
ir užsirašė į Ūkininkų Sąjun
g a 

Tas pats' dedasi Plungėj, ne
atsilieka irgi Kalvarija bei Al
sėdžiai. 

Žemaitija purtosi nuo socia
listiniai — bedieviško raugo. 

Ziutis. 

Vatikano Aukos. 

pašnabždomis kalba. "Viliojo parašu "Broliams latviams 
žmones žadėjimais, lupo pi- žuvusiems už nepriklausom^-1 
nigus už patarimus, bet kuo-,bę! Nuo Šiaulių gimnazijoj* 
mot žadėjimai neišsipildė, o 8 klasės moksleivių ekskur-
patarimai niekais nuėjo, tuo- santų". To to, papietavę stu-
met vįsi suprato kad Povilui dentų valgykloj, ėjome Dai-
ne žmonių gerovė rūpėjo, bet lės teatran. Grįžę į bu t* tarė- * " - ^ " H B « ^ ^ 
jo paties kišenė, tai niekas įo|*>mę iškilmingą, vakarienę, t **** » **-*"» a t v ^ a v o 

l* nerinko į Kauną važuoti". i k u r b u v 0 atsdankę įžymus as
menys, kaip konsulai, keli mi-
nisterai ir kiti. Buvo daug į-
vairių kalbų; kurios buvo iš
verstos vertėjo į. lietuvių kal-^ 
bą, ir atbulai. Buvo pareikšta 
.4idaiausis noras tom dviem 
brolių tautom ir taipat tre
čiai — estų — susibendrauti, 
būti broliškoms tautoms, ku
rni visų yra vienoda padėtis, 
kurios visos yra dar nesenai 
atgavusios nepriklausomybe, ir 
kad ją palaikius — reikia vie
ni kitiems ranką paduoti ne
laimėje. Taipat sakė, kad tar
pe tų valstybių reikia panai
kinti rubežių, kad butų lerig^ 
yesnis 

UŽMIGDĖ K APVOGĖ. 
Viena turtinga amerikietė 
emp, iš Londono 

Paryžiun ir sustojo viename 
didžiųjų viešbuty. Svečių kam
bary ji susipažino su džontel-
monu kurs save prisistatė ba
ronu Leden. Kartu su juo bu
vo barono sekretorius Nometr. 

Kelias savaitės gyvendama 
viešbutyv artimai susipažino 
su baronu. Viena dieną ameri
kietė pakvietė baroną ir sek
retorių arbatėlei. 

Begeriant skanią arbatėlę, 
baronas prisitaikęs įpylė stip
raus narkotiįo į amerikietės 
indelį. 

Kuomet ji atsilmdo, paste
bėjo neturint trijų brangių 

—«— 

žiedų 120,000 frankų vertės, 
susisiekimas,, taipat Vieną piktadarių pagavo. 

3=5=5 

NUMERIS ŠEŠTAS. 

(Užbaiga). 
ANDREA; Nesijudink, laikykis kaip 
Maldauju tavęs, nesijudink. (Dadeda 

kelis -brūkšnius). Na, dabar gerk ir rūkyk. 

NO. 6-tas: Labai ačių, pone. (Geria, ru-

esi. 

i ko. Andrea vis dar braižo, laiks nuo laiko i tikroji pastumdėle. J i ten gy- U, ^\ T-* , 1 v */. , . v . , ! 
,~.«o «rJ~Z:,U4~ 1 °* "H* pažvelgdamas). Cia taip mažai duo

da valgyt, kad jau lašas vyno nugirdo žmo-vena vergijoje. 

Italijos parlamente, komu
nistų lyderis Bombacci iškėlė 
klausimą Rusijos Sovietų pri
pažinimo ir prekybinės sutar
ties klausimą. Kilo smarkus 
ginčai. Mussolini dalyvavęs 
diskusijose išdėstęs rusų ir ita
lų revoliucijos reikšmę pareiš
kė, kad Italija norėtų pripa
žinti Sovietus, bet su prekybi-

;ų veik į minutą. Manau galiu nors kiek 
vaikščiot, ar ne? 

ANDREA: Taip, taip; gavau jau nuo 
tavęs ko norėjau. 

NO. 6-tas: (Drebėdamas). Jau nebetoli 
laiEas ar ne? 

ANDREA: Taip, ar tu pasirengęs? 
NQ. 6-tas: (Šen ir ten šliaužydamas). 

Busiu su kita stikline. Dalykas yra susting
dyti save, pasidaryti nekaipo nejausKu ir aš 
pradedu nebejausti ir už tai ačių tamstai. 

ANDRHA: I r tau esu kaltas, daugiau dė-
kinguuuo negu tu kada galėjai tikėtis. Mudu. 

nės sutarties sąlyga kuri butų j č i a k a r t u > t u i r a š T u ^ s u t e i k e l didžiausį 
pudingą italams. 'patarnavimą, kokį % ienas žmogus kitam gali 

suteikti. Tu neužilgio mirsi, bet jei tave tas 
kįek nors galėtų suraminti, pasakysiu tau, 
jog šis braižinys pagelbės man užbaigti pa
veikslą, kurį veik yisų gyvenimą teplojau. 
(Įeina ažžiurėtojas). 

UŽŽIURĖTTOJAiS: Numeris šeštas, kuni
gas' yra čia, ar nori su juomi matytis? 

NO. 6-tas: Kunigas? Ne! (Gerdamas ki
tą stiklinę), štai mano kunigas ir paskutinis 
suraminimas. (Užžiurėtojas išeina). Na^ da
bar pone, ar sakysi jog mano veidai buvo 
sunku nuteplioti? 

ANDREA: Ne, ne išėmus tik tai kaip, 
kad kiekvienas nepažįstamas veidas yra ne
lengva teplioti. 

NO. 6-tas: Mano veidas tamstai nepa
žįstamas? v 

ANDREA: Nepažįstamas tik tuom kad 
aš jo. niekad pirmiau,.nemačiau. 

NO. 6-tas: (Kreipdamasis į Andrea ir 
pūsdamas taboką į jo veidą). Tamsta nema
tei mano veido pirmiau? 

ANDREA: Be abejonės ne. 
. (Jeina Antonio). No. 6-tas, tau bėra tik 

peakios minutos'. (Išeina Antonio). 
NO. 6-tas: Penkios minųtos,, sakė jis?.*. 

Ar galiu pažiūrėti į tą bradinį ? 
ANDREA: Štai žiurek. 

NO. 6-tąs: Uf! Mesk savo mintį atgal į 
praeitį, pone; Ar tamsta buvai kada nors 
MUane ? 

ANDREA: Milane! Ten aš gimiau ir pu-
sc.sayo gyvenimo praleidau! 

NO. 6-tas: (Užsidegdamas naują ciga
re). Nebėr daug laiko, uit yra jo da vienam., 
uf! Tamsta žinai ten katedrą? 

LĄNDREA: Naje! Tai toje pačioje kate
droje pradėjau įr beveik užbaigiau mano di
džiausį paveikslą, jo užbaigimui truko man 
tik vieno veido ir šią nakį gavau jį. ' 

NO. 6-tas: (Glausdamasis prie Andrea ir 
smarkiai rūkydamas). Aš girdžiu juos, jie 
ateina manęs). (Girdėt lauke kojų trepsėji
mai). Greitai, tik! A, dą vieną stiklinę! Gal 
tamsta atsimeni jaunolį, kurs ten chore gie
dojo? . 

. ANDREA: Žinoma, \&d atsimenu, jo vei
das yra didis ,ta i vidurinis veidas mano pa
veikslo. 

. NO. 6-tas;~ (rodydamas ..porteretą). Tai 
tas pats! ,• 

ANDREA: (Pašokdamas). Tai tas pats. 
Žmogau, tarp ano ir šio veido yra visas tolu
mas tarp dangaus ir pragaro. 

(feina du užžiurėtoju). 
UŽŽIUMTOJAI:. (Prisiartinę prie Att, 

- w ^^TTT 

dreo sako jam ausyn). Pone, aš buvau tas 
choristas (gięįlorius). Tairjsta mane nuteplio
jai du kartu. į p u o l i a u į blogas rankas — 
tai taip... perdaug dabar pasakot. 

ANDREA: Tu — tu! 
N0. 6-tas: (Atsigrįždamas į užžiurėto-

jus). Esu pasirengęs. (Vėl atsigrįžia į An
drea). /Tas tiesą, garbus pone artiste. (Nusi
veda jį. Andrea sužlunga kėdėj rankomis 
uisidengdamas veidą). 

A.NDREA: Dieve.. Dieve! 
(Girdėt šaudymas. Jeina Kalėjimo Valdy

tojas).' į 
VALDYTOJAS: Jau pa viskam. G«ra 

žemei <atsikračius nenaudėlio. Vienatinį pa
tarnavimą, kokį jis kada davė, tai patarnavi
mas Andrea Doriatk Ąr galiu išreikšti, kaip 
labai aš didžiuojuos pagelbėjes tamstai už
baigt paveikslą, kurio visa Italija laukia. 

, AKDREA.: Niekados' dabar! Mano pa
veikslas liks ant visados neužbaigtu. 

(Teškia braižinį į žemą ir primina ko
ja). 

VALDININKAS: (Nustebęs). Kodėl? 
AN£>REA: Ak, Viešpatie, tai tas mano 

Kristaus vaizdas tapo Jado, išdavėjo vaizdu. 
Uždanga. 

M " F 
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IŠ WESTVILLE, ILL, 
Yy&ą vakaras. 

Eidamas aną dten gatve, pa
stebėjau grupę žmonių prie 
vienos krautuvės, betėnunan-
čia, kaip man pasirodė, į ka to 
kio nepaprasto. SmaU'umo pa
imtas įsiveržiau giliau, na ir 
ką jus manote? ugi padėta di
di iškaba, ant kurios pažymė
ta: 

** Magi kas iš Indijos, Artis
tai iš Maskvos, Kostiumai iš 
Paryžiaus, Solistai iš Gene vos, 
šokiai gr lietuviški". Kada? 
ugi Lapkr. 23, šv. P. ir Po v. 
svt.. Eenagi vietos Vyčiai. A-
tėjus minėtai dienai, nudūli
nau skelbta vai. prasidėjo gi 
l!l> m. vėliau. Visgi matyt, kad 
jaunimas tuos senoviškus pa
pročius po valiai deda i šalį, 
ir tikimasi kad ateityje už
danga kelsis taip kai.p skelbta. 
Taip įvykdinus ir publika pri
prastų but ant laiko. 

Pirmiausia,pasirodo choras, 
ved. J . Kudirkos, nors neskai-
tlingiausias, bet smarkiai su
rėžė pora, dainelių. Patėmyta, 
kad nekurie, turbūt nesilankę 
ant repeticijų biskį trukdė, 
nes kai kur neharmanizavo. 
Duetą " Kregždelė' * atliko 
Rimkiutė ir Karpiutė. Galėjo 
but geriau. Solo, "Tykiai Ne-

A D V O K A T A I i 

munėlis" sudainavo B. Aponai 
tė, pastaroji nežinia kodėl 
neturėjo to jausmo, kaip kad 
praeityje žmones žavėdavo. 
Solo "Oi Greičiau" išpildė mu 
sų žvaigždė K.Misiunaitė. Si. 
solistė visados užkariaudavo 
klausytojų širdis, bet šį kartą, 
truko ambicijos ir jausmo, pa-
tėmijau kur reikėjo but "for-f 
tissimo'' tai vien tik pianas 
buvo girdėt, žodžių gi visai 
ne. Pasirodo^ varg. Juoz. Ku
dirka ir akainp. L. Kauktaitei, 
sudainoja "Oi putė putė". 
Šis matyt turi puikų augštą 
baritono balsą. Deklamavo 
nuo pat mažens savo eilėms 
atsižymėjus Karpiutė. Pamenu 
porą metų atgal, tą patį turinį 
bekalbant, visa publika šluostė 
ašaras. Šįmet gi, mūsų Justi
nai nežinia kas? 

Išeina vak. ved. ir perstato 
tą garsijjį magiką iš Indijos, 
pamaniau sau kad čia tai jau 
"bliufas". Bet kur tau pasi
rodo ant estrados tikras "liin-
d u " su- abrusų ant galvos ir 
tt. Na ir pradėjo savo "bai-
kas" krėst, publika sočiai pri
sijuokė. Viena kūmutė sale 
manęs klausia kitos; "Kasžin 
ai daug jam Vyčiai turės mo
kė t !" 

Cia kaip rėkia, paaiški, kad 
tas monelninkas ne kas kitas 
kaip vytis J. Lialiašius, tai 
vienas iš pasišventusių narių, 
kaip girdėjau. 

Sekė komedija *' Spąstai' ' 

,tus. Teko nugirst kad į vieną 
savaitę prie šio vakaro prisi
ruošta. Trukumų nepastebėta. 
Suflerio rizgėjimo irgi nebuvo 
girdėt, kaip kitur tenka pas
tebėti. 

Baigta choro "Laikas namo 
brolužiai'' ir Tautos himnu. 
Šokiai tęsėsi iki vėlumui. Iš 
kalbų einančios namon pub. 
teko' nugirst, kad visokuom 
buvo patenkinti . Vienas gi Į 
sako: "Tai bent, bracia, Vy-f 
čiai, kitą kart, ne tik pats, bet 
jr draugus atsivesiu. ' 

Ką Čia viršuj parašiau tai 
tikra tiesa "manau nei viens j 
nejausis nuskriaustu. 

Ex-kritikas. 

Vyčiai laimėjo. 

Vyčių 47 kuopos basketball 
ratelis vėl laimėjo rungtynes, 
gruodžio 3 d. Barvvell, Gym, 
supliekdami AVaukegan A. C. j 
29 prieš 12. 

Mesius, mažiausias Vyčių lo
šėjas atsižymėjo įmesdamas 
septynius' basketus. Hansonas 
įmetė keturis, kiti irgi gerai 
žaidė. 

Sąstatas: 

Vyčiai. 

B. F. P. T. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* byla* vi*i««e TeJ*mu«e*. Efrzaml-
n u o > AJMtnUctit*. Jnjlnmo* pirkimo tr 
pardavime Dokumentus Ir ignUiojLmuo. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas ltaiulolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1«87 

į Vaidino S. Bernotas, J. Kar-
Į piutė ir Z. Seimoniutė, pasta-
| roji, pono Karstuiio rolėj, ne-
j paprastai gabiai vaidino, dau-
. guma nemintijo -kad tai merg. 
lošia. Tiek galiu pasakyt, kad 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Ifonroe Street 
Room 904 — Telef. Kaado(ph 3900 Į 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų f 
Vakarais: 3309 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1919 
Chicago. 

! ' V .W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 
I 29 South La Salle Street 

Kanibaris 530 
I Telefonas Centrai 9390 

Vakarais 3223 S. Halsted St.! 
Telefonas: Yards 4981 

Hįm » » » » » » • • • » • » » » * * * * " -4 

Terpetinas 
Išvaro 

Rumatizmą 

T~ A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vlilurmlestrje 
CHICAGO TEMPLE BUILDLNG 

77 West WasbbiKlon Street 
Room 1726 Tel. Dearborn MS7 
Namu Tcl. Hyde Parfc SS95 

JOSEPH C. SOBOL 
UETUVTS ADVOKATAS 

155 X. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 4766 

Telefonas Canal 3589 
Vakarais 2341 W. 23-rd Place 

ttJ*. i ' tatrOvru VUal 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidtarmiestij Ofisas 
Room 1728 CbJcago Temple Bldg 
77 W. VVashington St 
CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
1314 S. Cicėno Av. Tel. Cicero 503C| 

[BRIDOKPORT Ofisas: Kitais rak. 
[3236 S. Halsted S t. Tel. Boul. 6737J 

I 

Sgstabdyk tą rumatišką skaudėji
mą tuojaus! Lai Turpo—Turpentine 
Ointment jsisėda ir iivaro tą skaus
mą! Turpo Ir rumatizmas nenutin
ka — kuomet Turpo ateina skaus
mas išeina. 

Mokslas sako, kad niekas taip grei 
tai nepraaalina rumatlzmo kaip ter
pentinas. Naujas išradimas Turpo y-
ra sutaisytas su visais Tujrpentine 
gydančiais vaistais, kurie tuojaus pa
lengvins pasitrynus skaudamą vietą. 
Turpo labai greitai Jsisėda J kūną 
kad nei kvapo nepajusi. 

Turpo išvaro rumatizmą iš syste-
mos tuojaus! Talppat greitai praša
lina šaltj, skaudėjimą gerklėje ' ir 
krupą. Sustabdo bronchltis, lumbago, 
neuralgiją ir katarą. Neužtrina pūs
lių, nedegina Ir nepalieka plėtmų. 

Kam kentėti? Lai Turpo prašali
na tą skausmą tuojaus. Nusipirk Tur- * 
po šiandien nuo savo vaistininko. Ne
būk be Turpentine Ointment namuo
se. Turpo turi savyje Menthol ir 
Cafcnphor. Turpo — 35c. ir 70c. už dė 
žute. 

Mesius r. f. 
Mc Killian 1. f. 
Andrus 1. f. 
Hansonas c. 
Unevičia 1. g. 
Kairis r, g. 

Lapkr. mėnesy čion lankėsi j Kabaras r. g. 
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j žynius svečias — artistas J. 
Babravičius'. 18-ta lapkr. Sv. 
Jurgio bažnyčioj jisai giedojo 
"Ave Maria"; savo maloniu 
skaniniu baisu besimeldžian
čių širdis užžavėjo, įas tarsi, 
arčiau Dievo karalijos pakėlė. 
CJIi lapfcr. 21 d. Cermania Tnr-
ner Hali įvyko p. J. Babravi
čiaus koncertas, kurio įspū
džiai mums ilgai užsiliks. A-
pie koncerte buvo jau rašyta, 
tad nekartosiu. 

Teko patirti kad p. Babra
vičius, išgirdęs dainuojant p. 
Čižauskieno, drąsina jų vykti 
Italijon, kur pasiiavinus, vyk
tų Lietuvos operon. (Jražus, 
nepavydėtinas padrąsinimus. 
I jai visi Lietuvos vaikai jos 
šalį apdainuoja. Jei p. Čižaus-
kienė pasirįžtų šį žingsnį pa
daryti, rtiusų linkėjimas yra 
kad visa lai pilniausia įsikū
nytų. 

M. A. 

IŠ SI0UX CITY. 

? — 

PETER A, MILLER 

J. P. VY A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dim. : D. 514—51*—127 N. Dear-

{ bom Street Tel. Ratidolph 5584 
Vakarais. 10736 So. Wabash Ave.l 
Ro*elWl — ' — " " " * 
• « • • • • • • • 

Tcl. Fullman 6377 

Skaityk ir Atmink 
KAU 

I 

I 

Jau persikėlė i kitą vieta, seną I 
• tavorą išpardavė, o vien* tik nau- • 
l ją dabar užlaiko, geriausi patar- \ 

navima suteiks savo kostumeria- \ 
X ms, taip Ir naujienas, katrie atsi 
f lankysite. 

Kada aš norėjau išeiti iš biznio į 
metai atgal, jeigu, kurie mano I 
kostumeriai nebuvo užganėdinti, 
tai kneldžlu ateiti, o busit užga-

i nodintl, nes aš dabar pasilikau 
a n t v i s a d a t a m p a č i a m e b i z n y -

\ j e , a š e s m i t i k r a s l i e t u v i s . 
I 

Patyrimas Daug Metų 
Pritaikau akinius d«l jaunų ir 

senų. Jeigu akiniai nėra tinka
mai pritaikyti, tai visą, žmogaus 
kūną vargtna. Ateikit pas mane, 
o suteiksiu, teisingą patarnavimą, 

\ aš esmi tikras lietuvis. 

i 

PETER A. MILLER 
2256 West 22-nd - St. 

Tel. Canal 583S 
CHICAGO, ILL. 

"Klaipėdos Julė". 
Kas iš Sious, City ir apylin

kėj norės matyti vaidinant o-
pereto "Klaipėdos Ju lė" tu
rės1 progos. Kur bus? Sioux 
City, šv. Kazimiero-parapijos 
svetainėje. 

Kada! Sekmad., gruod. 30 
d. Pradžia 7 vai. vak. 

Kas rengia! Šv. Cecilijos 
choras po vadovyste gerb. 
vaigon. E. Šlapelio. 

Vi*i yra nuoširdžiai kvio-
V'iami atsilankyti. 

Visi bus patenkinti, kadan
gi veikalas yra gražus, įdo-
.inus, artistiškas ir lošėjai yra 
gerai išlavinti, puikiai atliks 
roles'. 

Visi gaus puikų programą 
su choro fotografija. 

Panašio vakarėlio gal šioj 
kolonijoj nebuvo. Visi su di
džiausiu nekantrumu laukia] 
to vakarėlio. Įvyks sekmad. po 
Kalėdų. 

Kolonijos Raporteris. 

Viso 12 

W. A. C. 

5 U o 

B. F. P. T. 
F. Kenedy r. f. 
Johson r. f. 
Fink 1. f. 
FeTry' c. 
Pardini r. g. 
Malcoliu 1. g. 

Viso 
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6 0 5 0 
Trimitas. 

r Tel. Lnfayette 4£2S 

P L U M B I N 6 
Kaipo Iktuvys, llctavtapns visa

dos patarnauto kuogcriausla 
M. YUftKA 

S22S West 38-th Street 
• — ' • • • • » m**m^ mm i^ ^ - — » — — — » A 

* 

TTeiefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojns ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, m t 

r> 

PATARTINA 
DARBININKA/nS 
20 tyrų Turkiškų HELMARŲ priduos 
jūsų darbo dienai daugiau malonumo. 

Turkiškas Tabakas HELMARUOSE yra 
tyriausia$ tabakas, kokį jus galite rūky
ti. 

20 HELMARŲ kaštuoja truputį daugiau , 
negu 20 paprsatu cigaretų ir kiekvienas 
HELMAR yra keliolika kartų geresnis 
negu bile koks paprastas cigaretas. 
HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo susilaužy-
mo ir susimankymo. 

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR 
VARDĄ. 

V 
Išdirbėjai arjgši-iąu*io8 TŲŠICS T«t-
ki.^u Ir EgyptUkŲ Cigarėtif sviete. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas, 

JTurime tiesiogynius susisie-
kynius ^u Lietuvos Bankai*. 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN61 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Ohkago 
Turtas Tiri $7,000,000.00 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

AJNT NAUDOS. 

NAS CO, 

809 H. m SI., Chieaga 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siuačiaiii pinigus ii 
% Parduodam Laivakortes. • 

MEDUS 
Šviežus 

Tikrai (ga
rantuotas 

G e r i a u s i a s M e d u s k o k i p i n i g a i g~ali 
nupirkti. 

2 Penkių svaru viedrukai . . $2.20 
6 Penkių svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkiy svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Mooey Order apmokėjimui 

A. G. GILL 
228 \V. Huron St. Chicago, IU 

Septintos lubos. 

D A N T I S T A I 

AR ŽINAI KAD 
Trumpai prieš karę, Vokietijos 
Kaizeris Wilhelmas mušė te
legrama Grekijos Karaliui Ko
nstantinui išreikšdamas džiau-
^'ina kad karė pmsidės užtat 
kad kiekvienas vokietys galės 
patapti milionierium Tas bu-
įymas beveik išėjo ant teisy
bės. Ar žinai kuomet perki 
Heimar cigaretus tai gauni 
grynai Turkiška tabaką ir 
pilna vertę ui savo pinigus? 

(Apgr.) 

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS 

4454 S. Western Avcnue 
Vai.: nuo 4 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

Tel. Lafayette 3415 

> • • • • ^ ^ ^ * m ^^*^**m ^ » i ^ m m~^^<*Ą 

Dr. P. G. Luomons 
( Lietuvis D&iUu Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Lemvitt Sts. 
Tel. Ganai 8222 CtUcago, IU. 

. VAI*. 9 iki 12 ryto ir 1—8.S0 
j vakar*. Ned. pagal sutarti. 

Tel . B l f d . 7 0 4 2 
j a m*m m » » » » ^ 

I, Dr.C,Z. Vezeite 
UBTUYIS DĘITTISTA8 

4712 MO. ASHLAND AVEYUB 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vmk. 
Šaradomis nuo 4 iki 9 vaka/a. 

REDAKCIJOS ATSAKAI. 

P_TiK'pA'nuNkrr JUOMI 
• • v «™«f bi* kankina skaudus atakas 
I K U

0 £ u J * a u a m u , ar užpuola neu-

palėnfvinimaa ^Į?ri 
nant »u 

Pat. Biure. I* Ireg. & V 

ir tuojans pajauCiaraa maluniai (le
pinanti šiluma besiskleidžiant po akau-

^~ ,damą vietą, kuri suteikia malonu sma-
pumą ! Visiškai nėra reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tiktą pagalbą. 

Pain • Expell«ru tikrai pagelbės ir 
jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito
miem tūkstančiam įmonių per daugelį 
metu. , Visuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje. 

86c. lx 70c.. ui bonką aptiekose. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4tb St.. Brooklyn, N.Y. 

BULGARIŠKA ARBATA 
(Pimiiaus vadinama Blood Tea) 
Gerkite karšta prieš einant culti. 
NORINT PANAIKINTI ŠALTI. 
Paliuosuotl vidurius. 
Bulgarian Ilerb Alrbata yra sutai

syta iš grynų žolelių. Jis išvalo vi
durius ir sustiprina kraują ir palaiko 
sveikata. 
Parduodama Visuose Valstynyčiosc. 
arba pačtu, 1 didelė dėaė $1.23 airba 
3 dėžės $3.15 arba 6 dėžės už $5.L5. 
Adresuokite H. H. Votn Scr.lick, Pre-
sidentas Marvel ProducU Company, 
33 Marvel Buildlng. IJlt*sburąn, 
Penna. (Avgr.) 

LIETUVIAI GRA30RIAI 

ii 
NAUJA 

K V I E T K I N Y C I A 
Ant Brsdgeporto 

Puikiausios nuskintos kvietkos,] 
vestuvėms bankietams, pagrasančia^ 
vainikai kr kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'|, per-
fuma, plaukams tinklelius (natrį 
nata). 

Patarnavimas mandagiausias, j 
Skalnos žemiausios. 

I USBA FLOWĘR SfiOP 
I 3324 Auburn Avenue 

Telefonas Blvd. 2035 

S. D, LACHAWIGZ 
Lietuvis Grabortus 
2314 W. 23rd PI. 

Cicaco, U I . 
Patarnauja laido

tuvėse' kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinu. 

Tol. Ganai 1271 
aiM 

|Dr. M. ŽILVITIS 
1 DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-

jlioj 9 iki 12. 
TeL lafayette 6061 

I " " " • * ! • • ! . — - • > • 
f Telefonas Boulevard 41 Si 

A. Masalskis 
Graborius 

I 

Patarnaują Įsi-
dotuvė*e ves
tuvėse, kiikšty- J 
nėe ir kituose j 
reikaluose. Kai- i 
uos prieiAamos. j 

3307 Aubnra A ve. 
I^^^^PMSfc*^ m — —»s*»sa^i^ m s»i—i —IMI »̂«̂ fcî â a*sa» 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Tcief. Boulevard 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRAPATH ^ 
3248 S. Morgan St. Cblęaeo. J 
Valapdos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 iki 9: Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 iki 12. 

4652 South Ashland Aveaue 
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: UUr. J 
petn. 6 iki 8 vak. 

"'Rezidencijos Tel. Bruasivtck 4867 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. 0.1 

CH1ROPRACTIC GYDYTOJAS 
Re gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. Sventad. 9-11 \ 
l*7» Mflvaukee Aveaue ^ 

Kamp. Rol<ey Ir North Ave. 
OfJso Telef. Bmnswick Ttffl) 

SS» _ ... r | _ — M M iri n gr T • — — — — - ^ — • -—^^—^^^——^-^^> 

Veikiančiam Senukui iš lv>Į 
nosim, Wis. Apie įvykusį va-
kara. žinutė gauta, ačiū. Bet 

j ji jau tilpo ankstybesnio jusij 
į kolonijos korespondento, tad 
kartoti tą patį dalyką nėra rei-
kal, nedėsime. Sauksime ką 
nors naujasnio. 

Liepunėlei is Cievelaud, 0-
hio. Ači\j už žinutę, bet kartu 
atsiprašome už nedėjimą. Jau 
apie tąi buvo rašyta. 

Kaina 35c. 
• ptiskoae ^TGrsroĄsiC'iT-^ 

JIS TIK IEŠKO BAMBINO 
Jis žjno kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos/skanios vaisių koš'es. E-A-lfc/fl: 13 I N O 

Jre«. S. V. .Pat Biure. 
yra nepavojingas-—pasekmingas—saldaus skonio* 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaua. 
Jei jūsų kudikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat- išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių pąliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I keUa's 
valandas nemalonus simptomai turts pranykti 

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4tH ttreet, CROOKLYN, N. Y. 

Telefonas Boulevard 1076 
DR. M. S T A P U L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto lki9 vai. vak. 
4647 South Halsted Street 

[.K* (kampas 47 gatvės) "" ."' 
P¥anesli»as sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau! 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują. sor-Į 
gandių gydymui būdą: nesifpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis uevar«" 
g i n u , o g y d a y — $«IAP-RAPA.TIJOS budU. G y d y m a i š i u o b ū d u y r a s a r g u s , 
j i s d a r s m a g u m ą t e i k i a . 

Jeigu jp.u apiankiai net keletą gydytoju, pas kuriuos pagelbos ir gt 
nesusfc-adai, o sergi Širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų Oft» 
girdėjimo, naktiniais eusiftlapinimais, ar kitokia sena liga, ateik, o ai noria* 
patarnausiu. " I 

" " ' IPi^tiMnas padieniams ir draugams 
Dr. J . JAKUBAUSKAS 

NAPRAPATH 
Gyda-u be vaistų ir be operacijų 

Perkėliau savo ofis* iš 3538 So. Halsted St. į 4647 fio. 1 
sted S t . prie 4T-tos gatvės. Vai. puo 9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 
v vak Tel. Boulevard 4774. Nedehoms uuo 9 iki 12. Rose-
lando ofisas: 11132 So. Michigan Ave. Vai. nuo 2 iki 7 vai. 
vak. Telefonas Pullman 6147. 

M*t- « ^ «<f-«t*XM*M*- jm+" • mM " **» 
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Ome. FBD. APSKRIčtO 
SUSIRINKIMAS 

į į \ Ą p • J - * 
> Perkeliamas į utarninką, 
GRUODŽIO 18 D. 

Valdyba. 
v , 

18 KOLONUOS BRUZDĖJI 

vist f JUSIO Ktmifcfco£ 
KONCERTĄ. 

n' S t , - -f 

Kur tik nueisi visur išgirsi 
kalbant apie artisto Justo Ku-

, dirkos koncertą, kuris }vyks 
gniodžio 23 d. 3 vai. po pietų 
Št&debakeT teatre 418 So. 

ui. n. i XMW) . . ..m i i i T """' 
A*tra<Wa, Oruod. U D. 1923 

mm*mm*mme«aaasLaj••*•••———•»•»—^•a-

MAJORAS ĮSAKO VYKIN
TI MIESTO ĮSTATYMUS. 

. » 

Autoistai tad turi apsižiūrėti. 

Chicagoje daug žmoniij nu
žudoma ir sužeidžiama su au
tomobiliais. Daugelis auto-
iatę pergreit gatvėmis važi
nėja, kur* reikia nesustoja. 
Baugumą neatsižvelgia, kad 
{statymai turi but pildomi. 

Kuomet žmonių žudymas 
gatvėse kaskartas eina pla
tyn, kai-kas sumaną dar kito
kiuŝ  aštresnius įstatymus 
pravesti prieš autoistus. Te-
čiaus kiti tvirtina, kad nauji 
įstatymai ir parėdymai nebe
reikalingi. Gana to visa. 
Keikia, idant policija vykin-

* ty jau esančius įstatymus. 
Miesto majoras Dever pa

linko prie pastarųjų. Jis 
Betiko, kad gyvuoją įstatymai 
tari but vykinami. Nauji 
nebereikalingi. Kuomet gy
vuoją įstatymai nebus pe~ 
žengiami, tuomet žmonių žu

dymai automobiliais gatvėse 
sumažės ligi minimum. 

Dėlto, majoras policijos 
Viršininkui parėdė, kad poli
cija kuoaštriausia vykintų 
šiuos miesto parėdymus: 

Visi automobiliai ties kiek-
vienu boulvadu turi but sus
tabdomi momentui. 

Kad automobiliai be šviesų 
nebūtų pastatomi ties šaligat
viais. 
- Kad automobiliai neturėtų 
peraštrių, šviesų. 

Kad automobilių sustabdy-
- ^/mašinerijos butij atatin

kamos. 
Kad automobiliais be švie

sų nebūtų važinėjama. 
Kad gatvėmis nebūtų važi

nėjama smarkiaus, negu leid
žia įstatymai 
. Policijai įsakyta visus pra
sižengusius arešutoti be ato
dairos. 

Bašebolininkų vakarienė. 
Lapkr. 28 d. pagerbimui 

mūsų bolininkų buvo surengta 
iškilmingą vakarienė. Kadan
gi. L. VySių 4 lcuopos bolinin-
kai laimėjo čampijonatą Chi-
cagoš Lygoje, tani. tikslui bu
vo surengta vakaras. Progra-
me dalyvavo įžymus solistai ir 
solistės, kaip tai, p-lės D. šul-
skaitė, Bereekantė ir Šlapikai-
tė. Iš yyrų dalyvavo p. Bal-
Sįs. Turiningas kalbas pasakė 
vietinis kleb. kun. Albavičius, 
kun. Bumšas, pp. Rukžtalis, 
Paliulis, gimulis ir visi vieti
niai bolminkai. Vakaro vedė
jas buvo kun. Urba. Laike pro 
gramos p-lės Šmitaitė ir La-
vickaitė atnešė sidabrinę vazą 
«U gėlėmis kurią laimėjo L. 
Vyčių 4 kuopos bolininkai, nuo 
Chicagos Lygos. Žodžiu sa
kant, vakaras pakėlė visos 18 
kolonijos lietuvių upą. 

Kupstas. 

gai padeklamavo B. Gaspar-
kiutė. 

Po kalbų padaryta kolekta. 
Surinkta virš $80t00. Girdėjau, 
liks gryno pelno apie $200.00. 

...... 

SPAUDOS bfc JOS VAKA-
I 

Michig^n Ave. (Tarpe Van'> pi 
Buren ir Congress). Mat kiek
vienas nori*išgirsti jojo skam-
b\|, šVelmi baisau But̂ j gera, 

Ateinančiam sekmadieny, 
grood. 1 d. Aušros Vartų par. 
svetainėje įvyks Katalikų Spa-

kad v i ^ jpa^stengtu t^ietusludos Draugijos gražus vaka-' 
nusipirkti iškalno, nes dabar 
dar galima pasirinkti tikietų 
tckių, kokių nori. Tą pačią 

ras. Bus graži programa kurią 
atliks Aušros Vartų par. mo 
kyklos* mokiniai. Kalbės advo 

dieną tai jau sunku gauti ge-. katąs K. česiralis, kun. B. Bu
tų, nes gerieji bus išpirkti. 

Tikietų galima gauti šiose 
mšas ir kiti įžymus kalbėtojai. 
Dovana. Tą patį vakarą Kat. 

Spaudos Dr-ja padovanos ra-
''Draugo" Ofise, Fniversal šomąją mašinėle tam ,kurs tu-

vietose: 

BRIDGEPORTAS. 

ĮSPtJIMAS COOK APSKRI
TIES ŠERIFUI. 

"Better Government Asso-
eiation of Cbicago and Cook 
eounty" vakar įdavė apskri
ties šerifui Hoffmanui įspėji
mą, kad jis turi eiti savo pa
reigas arba bus pašalintas iš 
užįmamos vietos. 

Dalykas tame, kad Chica
gos apylinkėse kai-kur liuo-
sai pardavinėjama degtinė ir 
alus ir atliekamos kitokios 
Šelmystės. Šerifas tuotarpu1 

j^tai visa, matyt, pro pirštus 
žiuri ir nenori matyti. 

Tai didžiai svarbus jam įs
pėjimas. Ir šerifas tuojaus 
turi imtis darbo. Nes kitaip 
gi bus traukiamas tieson. 

State Banke, Sfetropoii$an Sta 
te'Banke, Kasper State Ban-

e, ''Naujienų'f Ofise, The 
11 Press spaustuvėje, Beet-' 

|*bven Konservatarijoje, "B--
rutiės" Konservator., pas Vy
čių choro narius, pas Chicagos' 
yfcrgonikus, Citroje pas Išau
tai tį ir pas koncerto rengimo 
komiteto narius. 

I 

18 WEST SIDĖS PADAN
GAS. 

rės gerą "liukį". Taigi kurie 
turite paėmę tikietų, prašome 
sugrąžinti, prieš subatą kiro-
pos pirm. A. Peldžiui, į "Dra
ugo* • ofisą. 

Žvalgaitis. 

Urbikas, K. Kiaurakis, K. Šid
lauskas, P. Gricius, M. Pocie
nė/M. Vebriniš,.iį. Ručas, P. 
Kraujelis, Nakvosfcs, P. Ma-
JakausįĮdš, V. Gėrikas, O. Juš
kevičienė, J. Kaminskas, J. 
Dorovalskienė, K. Aidukas, S. 
Butkus, P. Repšys, J. Marile-
vičius, V. Juonušonis, T. Kun-
ciavičius, B. Vabrinskas, P. 
Zmuidziliavicius, A. MaženLs; 
I*. Kaminskas, $. |afiulev|čius, 
K. Pilipavii-iiis, K; Gegtri*, P 
Norbutas, P. Daunoras, J. Kir-
kilas, F. Sprindžiukas, V. A-
pulskis, O. Papauskiutė, K. 
Kalius, K. Žolunas, JT. Balse
vičius, S. Paredna, O. Gužai-
tiene, K. Tamasauskis, A. Vai
čiūnai, S. Žičkus, P. Cepaus-
Nkis", V. Kazlauskas, J. Laugaų-
das, V. Kazlauskiš, K. Oksas^ 
(Anglas), J. Adomaitis, A. 
Naujelis. 

(Bus daugiau) 

— . 
REIKALINGAS SALSMO-

NAS 
Department krautuvėj prity
rimas reikalingas turi butį^ga 
bus ir pardavinėti visuose sky 
rįaose ir mokėti kalbėti Ang-
liSkai ir Lietuviškai. 
J. 0PF8NHEIMER & CO. 

47-th ir Ashland Ave. 

PARDAVIMUI. 
Ant Pardavimo Kanarkos. Aš 
tiiriu daug įvairių įvairiausių 
kanarkų kurios puikiausiai 
gieda. Giedojimas gvarantuo-
tas, norėdami pirkti atsišauki
te pas 

Ant Rudokas 
2936 West 39 St. 

NAMAS 
ANT PATiDAVTMO naujas 

mnrinis namas. Parduosiu ar
ba m aini siu ant namo, loto, au-
tomobilaus, bučernes, groser-

Inės arba kito biznio. Kreipki
tės: J. LEPO 

|722W. 35 St. Tel. Boul. 3249 

A. f A. 
PETRAS MILLER'S 

Persiskyrę su šiuo pasau
liu sulaukęs 33 metu am
žiaus, subatoje gruodžio 8 
d. 8:15 vai. ryte. Paėjo iš 
GiitfHittkų kaimo, Vainutes 
Valsčiaus, Tauragės Aps
kričio; Amerikoje išgyve
no 15 metų. Paliko seną 
tėvą ir du broliu Lietuvo
je ir Amerikoje: Moterį 
Oicilija, taipgi daug pus
brolių ir kitokių giminiu. 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke 8:30 vai. ryte. iš na
mų 134 E. 110-th Str. Ro 
seland, 111., j Visų Šventų 
Bažnyčia, o iš ten į švento 
Kaz. kapines. Visus gi
mines draugus ir pažįsta
mus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse. 

Liekame didžiai njiliudę; 
Moteris, duktė ir broliai. 

Laidotuvėse patarnaus 
graborius I. J. Zolp. 

Tel. Boulevaird 5203 

"n 

— 
AUŠROS VARTŲ PARAPI 

JOS VARGONAMS 
AUKOS. 

• 

Po $1.00: J. Gražulis, J. 
"Budzis, T. Vasiliauskienė, K. 
Pūkis, K. Račkauskas, S. Juo-

Saltanosių vakarienė. cius, M. Burae as> M. Drangi-
Sekmadieny, gruod. 9 d. šv.|nis, J. šemetulski«, Ig> Kro 

Kazimiero, Akademijos Rėmė-1 minskas, J. Šeštokas; A. Sa-
įų 10 sk. surengė vakarienę vickienė, K. Adomonis, B. Zu-

Visu šventų Dr-jos Darbuotė. [Seseni Ka«imlerieeių koplyčia, J. Ciurpurienė, K. Bukau-
Gruodžio 2 d. Šv. Jurgio J žios naudai Vakarienė pa«ise-( skis, J. Sudentas Ig. Mazri-

par. svet. Visų šventų Pas. kė puikiai. Valgiai buvo ska--nias, J. Benaitis, M. Bitinas, 
Dr-ja laikė priešmetinį susi- /«ai patašyti, o programas '-J, Ritinąs, L. Kundrotas, Z. 
rinkimą. Susirinkimas buvottaipgi btt̂ b gražus. Kalbėjor'Dvelis, J. Šukienėj P. Fabijo-
skaitlingas. Jį vedė pirm. J. ,kun. F. Kudirka, p-nia V. But-^naUis; P. Resika, J. Juška, K. 
Lies7«auskis. Visų pirmiausiai kienė, p-lė M. Miksaitė ir'Aloknavi<v-ius, M.Kiella, P. Bal 
buvo perskaitytas laiškas nuo kun. B. Bumšas. Skambino * ėiunus, N. N., P, Gribas, J. 
Amerikos Lietuvių R. K. Lab- Į piano: S. Saboniutė, Airina Ai- \ Zalatorius, I. Šileika, K. Gai 
daringos Są-gos' kuri kvieeia 
dr-ja imti daiyvumų Seime 
MHš įvyks gruodžio 30 ir 31 [Pašoko penkių metų mergai- ]Pralgauskas, S. .^taškevieia, 

tučiutė, šliogeriutė, Rubiutė, žauskienė, S. Aleknavičius, V. 
^E. Luckiutė ir V. Palioniut\ ' Ivanauskas, K. Ku>lroVskis, P. 

(Apg.) 

PRANEŠIMAS. 
NORTH SIDE. — Moterį) Są-g©» 

4-tos kuopos prie^mettois susirinki
mas jvyks gruod. 11 d. šv. Mykolo 
par. svet. 7:30 vai. vak. Y(ra ūa.4g 
svarbiy tarimui klausimų ir be to btts. 
renkama nauja valdyba. 

O. Vataniutė, mšt. 

« : 

D A K 

A N T R A N D O S 
Kambaris ant rendos, dvieuv 

geriems vaikinam. KambariR 
šviesus, apšildytas", elektros 
šviesa, ant 2 lubų. 

Atsišaukite: 
2235 West 23 rd St. 

LIETUVA AMERIKOJ, 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

Ci ii. IjĮikšis ir. atsivežė gra
žių ' krutamujų paveikslu::-Ku-
TIOS rodys šiomis dienomis: 

Gruodžio ir 11 Dievo 
Apveizdos par. svet. 

Pradžia 7 ;30 vai. vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

i 

Peticija iki-šiol niekur ne
gali surasti pakvaišėlio Wil-
liams, kurs 12 metų mergaitę 
Bose Borth buvo pagrobęs ir 
penkias paras pas save kam
bary laikęs. 

Tečiaus energingai jis vi-
tur ieškoma. Spėjama, kad 
jis bus suimtas ir neišvengs 
frįgaCyrio^ jam bausmes*.. 

d., 1923, Aušros Vartų par. 
,:vet., 2323 W. 23 Place. Dr-ja 
kvietimą vienbalsiai priėmė ir 
išrinko seiman šiuos atstovus: 
K. Kakta, J. Lieščauskis, A. 
Martiuavičia. Beto, dr-ja Įda
rė atstovams $10 įteikti Sei
mui. Antras laiškas buvo nuo 
Bridgeporto Dr-jų valdybų ir 
parapijos komitetų kur kvie
čiama dr-ją atsilankyt^ į ren
giamus balius ant 30 ir 31 d. 
gruodžio, š. m., J8v. Jurgio par. 
svet. Pelnas bus įrengimui 
naujų šėpų draugijoms, Dr-ja 
laišką vienbalsiai priėmė nu
pirko 25 tikietus.-

Užsiminus apie Katalikų Fe 
deracijos vietinį skyrių, kuris 
per šiuos metus buvo neveik
lus, Dr-ja išrinko šiuos atsto
vus lankyti skyriaus susirin
kimus: J. Adomaitis, J. Vai-
cikauskis, B. Sekleckis. Dr-jai 
aptarus savo bėgančius reika
lus, rinkta sekantiems me
tams valdyba, kurion įėjo; 
dvasios vadas — gerb. kleb. 
kun. M. L. Krušas, pirm. ~ 
J. Lieščauskis; pirm. pag. — 
B. Sekleckis, nut. rast. — S. 
Šimkus, fin. rast. —± A. Maži* { 
liauskis, ižd. — N. Overlin-
gas, kon, rast. — A. Stunbris, 
ižd. glob. — F. Kižminckis, 
marš. — S. Kardailis; ligonių 
glob. — K. Kakta; teisėjas -^ 
J. Urba. Visa valdyba liko ta 
pati ką ir šįmet buvo, išski
riant ligonių prižiūrėtoją. Ai
šku, kad valdyba atsakančiai 
veda drgos reikalus. 

Visų Šventų dr-jos balius į-
vykęs 25 d. iapkr. puikiai pa
vyko. Dr-ja dėkoja kom. ir 
darbininkams, taipogi Aližie-
čiams, kurie in corpore atsi
lankė baliun. 

AR ŽINAI KAD 
Prolubicijos teisės Turkijoj y 
ra stipriai užlaikomos! Palie
pimas tapo išsiųstas iš Ango-
ros kad visos vietos kur par-tės: Vilkiutė ir Fišeriutė. Gra-'s. Bučis, M. Juozaitis P. Ma

žiai sudainavo duetą Kastas [ sėliunas, A. Misevičius. P. Ma- \ S u S a r v C ^ i S 
Sabonis ir p-lė Bagdoniutė. ciejauskas, J. Rubis, J. Vara- kad Turkiškas tabakas Helmar 

ITaipgi p * Baffdon«,W gra- m ^ , P. Senavaitis, b t o ffl£5Sfc$i ] $ $ * " 
ciai sudainavo solo. Jausmui- kanskas, J. DamTirauskas, J.' , (Apgr.) 

' . . i • i i L . i . . - • • • . • • • . , _ • - - - - ^ : 
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Biskis Praleidimui Pinigu 
• 

• : • • 

• 

-
• 

v . 

• 

' 

*y~r. 

• 

. 

• 

s ;•" Buna labai geru dalyku. Apie 5000 vyru, 
moterų ir vaiku, dabar gauna savo čekius 
skirtingų sumų mūsų bankoje iš mūsų Ka
lėdinio Kliubo prie kurio jie buvo prisidėję 
metai atgal. 
-

Prisidėkite prie mūsų Kliubo dabar arba 
-

paimkite nario kortą del savo vaikų ir į 
metus laiko nuo dabar jųs tikrai busite už
ganėdintas turėdamas išleidimui pinigų ju-

* Kalėdų pirkiniams. 

Dr. A. J. Bertašlus 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SM4 8o. Halstcd Str. 

Oftoo VaL: 1-S po piet 6-8 vak. 
ResJdeneiJa 

t l f t t 80. Lnlon Ave. 
Tei. Boul. ftVIS Tel. Yda. 1699 

A R A I 
Dr. A. K. Rutkauskas 
GYItYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tdef. Lafayette 414« 
< - • • — 

—- • 

B H M M — < •»• • • • «• » • • » • • • » » • « • 
Telefoną* Bouterard 1B89 

Dr.S. A Brenza 
440« So. Ashland Avenoe 

Ghloaco. III. ' 
• a i . : • ryto lkl 12 plet: 1 po 
plet lkl f po plot: f : i t rak. Iki 
• : !• rak. 

I H — - , - , - - - - H 
'Telefoną* Seeley 74M 

Dr. I. M. Feiriberg 
Gydo specialiai visokias Tyrų Ir 

motery lytiškas Haas. 
a io i Madison Street 

Etmp. Westėm Ave. — Chicago 
Valandos: 1—-4 po pietų 7—8 rak. 

• • 
•" 1 | H ' ' Į " — • » • 
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Tek H o a l e r a r d t i a # ? 

DR A J KAEAUUt 
Lietuvi* Gydytojai 

S309 8onth Mo rjfv %tsrmm 
CkJoafto ID 

c 

DR. F. E. REICHARDT 
Specialistas chroniškų ligų. 
Buvęs pirmiau Irving Park 

Senatorijoj vyriausiu 
gydytoju. 

Valandos nuo 3 iki 6 kas-
li%n, penktadieniais ir nedė-

liomis ofisas uždarytas. 
, Kalbama Lietuviškai 

2009 North Avenue 
(Kampas Mihvaukee Ave.) 

I « » « « « I 

Dr. Maurice Kahni 
Gydytojai ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yarda 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

JNuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

D R. M A K A R A S 
KJETUYYsi GYDYTOJAS IR 

CRTRITROA8. 
1444 TVENTVtORTH AVE. CHI-
CAGO HE1GHTS, IX.L. Tel. 494 
Letvergo vakarais: 10453 8. State 

St. RoseJand. Tel, S4t, 

Dr. GHIRLES SEGAL 
Ferkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S, Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyru LIRTJ 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—5 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Dreael 288© 

« 
feJ B l v d . 1 4 0 1 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SSla So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 0 lai I dieną, Nno 
7—9 vak. 

Nedėliomis 9 iki l t dieną 
« - ' - • • * ! • • • « 

' 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 Ir Ashland Ave, 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumu ir geru patarnavimu. 

BANK 

Dr, A, R a č k u s 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
f )—Be peilio ir be skausmo, 
3)—Be kraujo, 
4)—Be jokie pavojaos eveikatal, 
R)—Paeijratui nereikia širsti , gm-

, H tuoj valarti. Ir rali eiti 
1 darbą. 

Pavydo 'GaU-stonee' (akmenja tulžyje) 
ir- akaisBia šlapumo pūslėje be o-
peracljoa, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą. 
Orda ris aklas ūsas pasekmingai, ir jei 

yfa reikalas daro operacijas. 
Profesijoaali patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. BĮ. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 2 vai. 

po plet iki 9 vai. vakarą 
Nedėliomis ir aeredomis ofisas užda

rytas. 

Tol. Boolevard 05S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 64. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 4 
iki t vai. vak. Nedėliomis nno 8 

iki 2 vai. po pietų. 

!• • • • m* 

fa/i 

M 

i&) 

s V 
Tciral 

- %.* e . — 

Rezid. Tel. Van Buren 0294 
Ofiso Tel. Boulevard 969S 

Dr. A.A.R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Valkų' ir visų chronišku Ilgų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10-^-11 ryto: 2—8 po piet. 
7—8 vak. Ned. 18—18 d. 

Res. 1189 Indepetidenre Blvd. 
Cbicago 

Eemkite savuosius. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CRTGAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iŠ ryto po 
pietų 5 Iki 8 vakr Nedėliomis *>t\-

• sas uždarytas. 

K Dr, M. Strikol'is 
Lieta vis 

GYDYTOJAS ir OBTRURGAM 
ttOl So. Ashland Avenne 

Tel. Boulevard 7814 
•a i . : s lkl 4 Ir 8 Iki • 

Ned. l t lkl 18 
I: 8841 So. Albany 

Tei. Prospect l tS8 
aral.: pagal su tart} 

, • » • » » • • • • • • • • • 

. 

« T , Vak. OanaJ I81f. 

OH P. Z. ZALATORIS 
tštetvti tlT<l3rto]tJ I? 

1881 
valandos: 18 Iki 18 ryte: 1 iki 8 

po pietų- 8 «ki • vakare 
— * S|—,» » » i 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So HsJsted 8tr 

T H OanaJ 1118 
Ofjao v a i ; l t ryto Ud 18 po niek 

1 lkl T vai vakaro. 
vai.: S lkl 4 po 
4188 Arofcer Ava. 
Tai. Lafayetts t t i t 
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