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ĮVYKO VIEŠOJI PAPC? 

KONSISTORIJA. 

\ 

NAUJIEM KARDINOLAM 
ĮTEIKTA RAUDONOS 

SKRYBĖLĖS. 

Revoliucionieriai Arti 
Sostines 

L I E T U V O J E . 
\ 

t 

ROMA, gr. 24. — Sį sek-
madienį išryto Šventasis Tė
vas naujiem Kardin. Evariste 
Lusidi ir Aurelio Gaili, su
teikė raudonas skrvbėles, kai-
pa jų viršenybės ženklus. 

ISkilmės įvyko Regia salėr 
,įe, kur be daugybės Kardino
lų buvo susirinkę daug ir pa
saulinių asmeniu. 

Šventasis [Dėvas salėn atly
dėtas su " sėdi a gestatoria." 
Tai savo rūšies Parjos sostas, 
kurį neša dvylika Vatikano 
tarnautoji}. 

Pirm pasirodysiant salėj 
Šventajam .TJėvui, Kardinolas, 
Romos Bažnvčios vice-kanc-
lieris, abu nauju Kardinolu 
priesiegdino. 
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PUEBLA NEAPLEISTA, SAKO REVOLIUCIONIERIAI 

ARKIVYSKUPAS CIEPLAK 
VOS GYVAS. 

TEČIAUS NEPALIUOSUO 
JAMAS IŠ KALĖJIMO. 

Bolševikai jį visvien nori 
nužudyti. 

VERA CRtTZ, gr. 25. — 
Meksikos revoliucionieriai, a-
not žinių iš kovos laukų, pa-
žangiuoja taip, kad jau tik už 
35 mailių nuo sostines Mexi-
co City. 

Revoliucionieriai sostinę 
puola iš dviejų šonų, taip kad 
šiandie Obregono valdžios 
štabas nebežino, kuriame šone 
priešas stipresnis ir kurį Lv 
biaus reiktų ginti. 

Kuomet viename šone revo
liucionierių priešakinės saf-
gybos artinasi link sostinės, 
tai tan šonan Obregonas ir 
siunčia daugiaus savo kariuo
menes. 

Bet revoliucionierių vadai 
gudrus. Jie tuo momentu ki
tame šone pasivaro pirmyn, 
kuomet valdžios spėkos susil
pnėja. 

rių stovyklos pranešta, jog 
artimiausiomis dienomis sos
tinė bus apgulta ir vargiai 
Obregono armija atlaikys ap
gulimų. 

Jau šiandie sostinė turi 
mažai susisiekimo su kitomis 
šalies dalimis, viskas mieste 
eina brangyn, ima trukti mai
sto. Paskui kur-kas bus blo
giau. 

P-LES RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS. 

Revoliucionieriai taipąt už 
gina, kad jie butų apleidę Pu- * s t a i ^ ' P a d ė k I X e v e -

MAŽEIKIAI. — Vartotojų 
B-vė$ salėje čionai lapkr. 18 
d. prieglaudos naudai Liet. 
Operos artiste,M. Rakauskai
tė, Chicagietė, davė koncertų. 
Pasisekė visiškai. Nes ir dai-
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nininkės Mažeikiai tokios re
tai temato ir organizatoriam 
gražiai pasidarbavo. Už pa
sidarbavimą reikia ačių pasa
kyti klebonui kun. Dabužins-
kui ir gim. Djrekt. Račkaus
kui, bei p-iai ITautavaišienei. 

Mainosi laikai.ir žmonės. 
Prlė Rakauskaitė Lietuvoje 
nebe ta, kas buvo Chicagoje. 
Nebebijo "kunigų ir katalikų 

MAISTAS IR NUOMOS [ 
K Į L A . 

NEW YORK, gr. 24. — 
"National Jndustrial Confe-
rence Board" skelbia, jog 
tarpe liepos 15 ir lapkr. 15, j 
1923 m., abelnas gyvenimas 
atpigo 2.1 nuošimčių. 

Abelna maisto, nuobų ir ki
tų daiktų brangenybė per 
trisdešimts dienų, pasibaigu
siai lapkr. 15, kiek pabrango. 
Bet tuo pačiu laikotarpiu a i 
pigo drabužiai, gazas ir elek
tra. 

Taipat patirta, jog perka
mojo dolerio vertė lapkrity 
buvo 60.5 centų palyginus su 
liepos mėnesiu, 1914 metų. 
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Mano Prieteliams. 
Dėl daugelio darbų neturėdamas, laiko, svei* 
kinu čionai visus mano gerbiamuosius priete-
Ims ir pažįstamus su Šventėmis ir skmcių ge
ria ushi linkėjimų. 

Visiems, man atsiuntusiems pasveikinimu, ta
riu šhionri nitoširdžiai actu. 

K u n. B. Bumš a s. 
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C H I C A G O J E 

Iš vyriausios revoliucionie-| obregonistų būriai. 

ebla. Sako, to nebūta. Tai 
obregonistų\ prasimanymas. 
Obregonistai aną dieną buvo 
paskelbę, kad jie ties Puebla 
laimėję didžią kovą ir patį 
miestą atėmę. jTuotarpu taip 
nėra. 

Revoliucionieriai tą miestą 
laiko. Bet apylinkėse veikia 

PREMIERAS POINCARE 
APIE SAVO NUS1STA-

SAKO, PRANCIJA NEAP-
LEISIANTI RUHRO 

TERITORIJOS. 

Tečiaus su Vokietija susitai
kymas netolimas. 

LONDONAS, gr. 24. —An
dai čionai gantą Binių, kad 
Arkivyskupas CicpVik miręs 

Maskvos kalėjime. Tečiaus 
tos žinios nepatvirtintos. 

Paskiaus Reuterio korespo
ndentas tečiaus pranešė, kad 
Arkivyskupas trumpai gyven
siąs. Mirtis užbaigs jam vi
sus kentėjimus. 

Toliaus jis pažymi, jog Ar- PARYŽIUS, gr. 24. —Frau 
kivyskupas Vos pusgyvis ir, € } j w p r e r m e r a s Poincare, ka-
jo nuomone, jis mirštąs. Jis dėdamas iškilmėse sodžiuje 

. laikomai kalėjimo kambarėly Courteve tarp kitko pažymė-
pėdų platus. - j 0 : 

"Mes esame Rubro terito
rijoj ir tos teritorijos neap-
leisime, kaip ilgai nebus 
mums atmokėta tai, kas pri
guli. Tečiaus mes sutinkame 
ir pasirengę patikrinti kontri
bucijos atmokėjimo metodą. 
Tos metodos turi but tokios, 
kuriomis remiantis kontribu
cija butų išmokama sparčiau 
ir tikriau. 

"Mes dar nepasiekėme ke
lio galo. Bet visgi mes esa>-
me kasdien arčiaus to tikslo, 
kuomet nesutikimai bus baig-
t i . " 

Kaip žinoma, premieras 
Poincare žada tomis dienomis 
konferuoti su Vokietijos ats 
tovu. Šis žada Pbinearei į-
duoti naujus pasiūlymus Ru-
hro ir Rhinelando reikale. 
Tečiaus vargiai Poincare su
tiks su naujais projektais. 
Nes jis kiekvieno vokiečių 
prorjekto bijo. Kiekviename 
projekte jis mato vokiečįų 
pagiežą arba norėjimą išsisu
kti nuo kontribucijos mokėji
mo. Sako, Francija turi sa
vo rankose Versailleso sutar
tį. Ją turi saugoti lyginai sa-

\ si na Ruhro okupuotę. Sako, 
jei franeuzai nebūtų okupavę 
tos teritorijos, frankas butų 
netekęs vertės. Šiandie esą 
kitaip. 

urve, kurs 8 pėdų ilgas ir 6 
Bolševikų teismas Arkivys

kupą nubaudė už bažnytinių 
savasčių slėpimą ir už susi
nėsimą su Apaštalų Sostu. 

Kiekvienam žinoma, kad vi
si Vyskupai ir Arkivyskupai 
visur būdami turi susisieki
mų su Apaštalų Sostu, Arki
vyskupas miriop nubaustas 
už nenorėjimą leisti bolševi
kams pagrobti šventųjų baž
nytinių indų, kurie kiekvie
nam krikščioniui yra brangin
tini* 

Galų-gaje bolševikai Arki
vyskupui* mirties bausmę pa
keitė kalėjimu, gi nužndĮe pre
latą Butkevičių. 

Arkivyskupas eina 76 me
tus. Uždarytas tokiame ank
štame urve negaK ilgai atlai
kyti. 
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TVASHINCfTON, gr. 24. — 
Ar alus yra vaistas ar ne, tą 

klausimą vyriausybė pavedfė 
išspręsti Aukščiausiam Teis
mui. 

KARO KAPAI. 

BANKĄ SURENGIA VAI
KAMS PRAMOGAS. 

GRAIKIJOS PREMIERAS 
ATSISTATYDINO. 

ATĖNAI, gr. 24. — Grai
kijos premieras Gonatas atsi
statydino griežtai reikalau
jant republikonams ir venize-
listams. 

Išprądžių Gonatas priešino
si atsistatydinti. Jis sakė pa
lauksiąs parlamento susirinki
mo. Pagaliaus spaudžiamas 
pasidavė. Jis yra liberalas. 

Graikų armijos delegacija 
pasiųsta Paryžiun kviesti na
mo Venizelosą ir jam pavesti 
šalies valdymą. 

NESUTIKIMAI DEL TAN 
GIERO. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

$1.00 

MADRIDAS, gr. 24. — Ne
senai Tangiero reikale sutar
tį pasirašė Anglijos, Franci-
jos ir Ispanijos atstovai. Is
panijos atstovas tečiaus ne
užtikrino, kad įo valdžia pri
pažins sutartį. Jis tai pažy
mėjo pirm' pasirašysiant. 

Dabar Anglija su Francija 
reikalauja, idant Ispanijos 
valdžia būtinai ratifikuotų tą 
sutartį. jTas reikalavimą* 
išjudino Ispaniją. Už Ispar 
niją stoja Italija. Ispanijos 
valdžia skelbia karčiu išmeti
nėjimų Anglijai. Sako, Ang
lija ieško priekabių. 

NUŽUDĖ 5 ASMENIS. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 
Franci jos 100 frankų 516, 
Italijos 100 lirą 432 Premieras Poincare patei-

CGOPERS MILLS, Me., gr. 
— Pabludęs John Snow nu
žudė savo moterį, tris kitas 

vo akis, jei nenori prarasti moteris ir vieną penkiolikos 
metų vaiką ir patsai pasidarė šviesos. 
galą. 

STEPONIŠKIS, Mar. aps. 
— Steponiškių ir apylinkės 
kaimų laukuose 1915 metais 
kovojant rusams su vokie
čiais iš abiejų, pusių krito 
da\ig aukų. 

Iš karto, leovų metu, žuvę 
kariai palaidoti tose pačiose 
i 

vietose, kur priešo kulka ką 
paguldė. O wliaus nugalė
tiems rusams pasitraukus iš 
Lietuvos, okupantai vokie
čiai, tapę šie* krašto Seiminin
kai, galutinai sutvarkė negi
liai įkastus į žeme įvairiose 
vietose lavonus. 

Tuo tikslu Steponiškių kai
me išrinko gan gražią, prie 
pat kryžkelės, pakilią, mede
liais apaugusią vietą. Su
tvarkė ją savo skoniu ir kur 
tik buvo palaidotas karys, iš
kaso ir čia labai tvarkingai 
eilėmis sulaidojo, apdėdami 
kiekvien4 kapą veja. 

Tokia pavyzdinga tvarka 
kiekvienai gfcrejosi, nors o> 
pantų dėl jų žiauraus budo 
j r nekentė. 

ATŠAUKTAS PASIUNTI. Peoples Stock Yards State 
NYS IŠ GRAIKIJOS. banką 16,000 vaikų, lankančių 

i— publiškas ir parapijų mokyk-
AiTENAI, gr. 24. — Rūmu- las, surengia pramogas Kalė-

nija iš čionai atšaukė savojdų šventėms. Tos pramogos 
pasiuntinį Djonvara. Tokiu įvyksta "Peoples teatre.'* 

KORETZ NIEKUR NESU: 
RANDAMAS. 

būdu Rumunija del graikų 
j karaliaus ištrėmimo pertrau
kia diplomatinius santykius 
su Graikija. 

Pranešta, Jugoslavija su
traukia kariuomene į Graiki
jos pasienį. 

91 KARTĄ AREŠTUOTAS; 
ŽŪVA. 

NEW Y£>RK, gr. 24. — 19-
23 metais žmonių linči'avimai 

'* Peoples*' teatras randasi 
neša viena nacionalė organi
zacija. 

SfT: LOUTS, Mo., gr. 24. — 
22 metų plėšikas Crowe, kurs 
91 kartą buvo areštuotas, čio
nai nušautas, kuomet su ki
tais keturiais plėšikais mėgi
no apiplėšti tabokos krautu
vę. Tečiaus krautuvės savi
ninkas, Abeln, pavojingai su
žeistas. 

BUVCS GRAIKŲ KARA
LIUS BUCHARESTE. 

Viena pramoga įvyko Ku-
čioje, 1:00 ir 3:00 po pietų. 
Kitos pramogos bus tuo pačiu 
laiku šiandie, rytoj ir penk
tadieni. 

i 

Visio distrikto mokyklas lan 
ką visus vaikus minėta banką 
kviečia j tas pramogas. Teat-
ran tikietai duodami veltui. 

47-oje gat., arti Asbland ave. 

PIKTADARYBĖS CHICA
GOJE MAŽĖJA. 

Chicagos policijos departa
mentas savo raporte pažymi, 
jog piktadarybės mieste už 
praėjusius šių metų vienuoli
ka mėnesių sumažėjo. 

{ BUCHARESTAS, gr. 24. 
— Čionai atvyko iš Graikijos 
pašalintas graikų karalius 
Jurgis su karaliene. Iškil
mingai jis priimtas. 

WASHINGTON, gr. 24. — 
Am. Darbo Fed. prezidentas 
Gompers studijuos darbo są
lygas Panamos perkaso zono
je-

BOLŠEVIKAI DARBUOJA
SI Už PRIPAŽINIMĄ. 
NORI, KAD FRANCIJA 

JUOS PRIPAŽINTŲ. 

Sakosi jie sumažinę Rusijos 
skolas. 

Nesumažėjo tiktai žmogžu
dy st>?s. Gi žmonių žudymai au 
tomobiliais kaskartas eina 

Be to, areštavimai šjmet 
žymiai pasidauginę, Tą skai
čių padaugina prohibicijos įs
tatymo peržengimai. 

Kaip valstybinio, taip fedė-
ralio prokurorų ofisuose per 
keletą dienų paduota žinių, 
jog žinomas sukčius Leo Ko-
retz, kurs chjeagieciams nu
suko keliolika milipnų parda
vinėdamas žibalo šėrus, jau 
esąs susektas ir tuč-tuojaus 
busiąs areštuotas. 

Pasirodė taip nėra. Pasiro
dė, kad jei tas gudruolis mo
kėjo žmones apgaudinėti, pa
siskelbti milionierium surink
ęs milionus dol., tai jis moka 
ir pasislėpti. 

Kai-kas reiškia nuomonės, 
kad jis gali but kur New 
Yorko apylinkėse arba ir Chi
cagoje. Kas gali žinoti. Bet Tai bankos auka. 

' ' Peopfc*v teatras randami į tmd jis negalėjo pasprųsti 
užsieni, tai aišku. Nes tenai 
jis butų buvęs greičiau suim
tas, kaip Suv. Valstybėse. 

mm 

MEKSIKOS MOTERYS UŽ 

* - i - - U 

SAN ANTONIO, Tex, gr. 
24. — Anot dėpešų iš Meteįu 
kos sostinės Meiico City, t 
nai tomis dienomis šaukiamas 
Meksikos moterį} suvažiati* 
mas. To suvažiavimo tikslas "| 
— sutaikinti revoliucionierius 
su Obregono valdžia ir susta
bdyti civilį karą. 

KRETINGA.— (Visose vai-: 
džios įstaigose, ypač geležiu--

Policija ieško būrio vaikė-j kelio, stoty, valdininkai liovės, 
zų, kurių užsiėmimas padegti kalbėję rusiSkaL Vienas std-

sijos .skolų boira išpirkę ir t o - ? p a d e g c > 

flel pripažinimui nebelikę di-' 
dėlių kliūčių. Atlikusius sko
lų bonus jie žada paskiaus at
mokėti. 

Kad butų daugiaus pavyki-
mo tuo klausimu, bolševikų 
valdžia Francijoje užsakiusi 
pagaminti sau nemažai aero
planų. Be to, norinti užsa-

publiškas mokyklas. Keletą 
mokyklų tie jauni niekšai jau 

PARYŽIUS, gr. 22.—Kuo- M * dar ir kitokių mašineri-
met Suv. Valstybės atsisakė 
pripažinti bolševistinę vald
žią Rusijoje, Maskvos auto
kratai šiandie deda pastangas 
išgauti Francijos pripažini
mą. t 

Žinovai tvirtina, jog Fran
cija; del įvairių aplinkybių 
pasirengusi dovanoti Rusijai 
buvusio learo skolas. Tečiaus 

Kiek žinoma, prem. Poin
care nori susieiti į artimes
nius sątykius su bolševistinę 
Rnusija, jei pastaroji garan
tuotų pastovią taiką rytų Šo
ne lenkams ir rumunams. Te
čiaus bolševikai nenori to da-
rvti. 

Bolševistinės Rusijos pri-

Burnside Finance Co. ofi
so, 925*5 Cottage Grove ave., 
manadžerį Collins užpuolę 
plėšikai at£mė 3,000 dolerių. 

ties valdininkas, paklaustas 
kito rusiškai, atkirto: "rusi*-
kai nesuprantu V9 O dar vi
sai nesenai čia visai kitaip: 
buvo: rusiškai nekalbėjo tas: 
kas nemokėjo. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siuskita 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau-] 
šiai patarnauja. 

"Draugas; ' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet| 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiusti, tai "Draugas" iSrafio &kį-dra!-| 
tą kurį Tamistos įdėję į laiSką pasiųsite saviesiems, o mU 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be| 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "D^arigs*,1 

pasiunčia pinigas telegrama kur į penkes ar keturias di( 
nemano jokiu būdu atsisaky- pažinimui tečiaus daug prie- * iSmoka 
ti prieškarinių skolų. 

Bolševikai tečiaus praneša, 
kad jie pastaraisiais laikais 
daugybe tų priešakarinių Ra

singas Francįjos prezidentas 
Millerand ir didžiuma parla
mento narių. Tai svarbiau
sios kliūtys. 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. N 
rodami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGTJ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South OaMey Avttiue Ohicago, 
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D I E N R A Š T I S 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

"DRAUGAS 
Stoa kasdieną i i skyro nftdikbenins. 

Metama $6.00 
Pusei Meti} $3.90 

Ui prenumeratą mokaai iškaino. Lai
k u skaitosi nuo užrašymo dienos, 
s« nuo Naoj^ Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti isperkant kratoje ar ex-
preso , ,Money Order"' arta įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Boosevelt 7791 

NAUJAS LIETUVOS LAI
MĖJIMAS, 

Lenkijai Klaipėdos reikia ly
giai, kaip ir mums! Kas ,bus, 
jeigu "artimo meilės" veda
mi teisėjai svetimi pripazįs 
Lenkijai maždaug lygias Klai 
pėdos teises su Lietuva? Tuo 
ima musų paskutinis ginklas 
atgauti Vilnių iškristų mums 
iš rankų. Keikia spėti, kad p. 
Galvanauskas tinkamai apai-
rubežiavo. 

Lenkijai Klaipėda tikrai y» 
ra reikalinga. Jų ministerio 
Seydos žodžiai mums paaiški-. 
na, kad Lietuvai uždarius sa
vo rubežius ir Klaipėdos ne
duodant, Lenkija troškinasi. 
.Nėra kur pirkti, nėra kur par 
duoti. Visas Lenkijos šonas, 
kuris susiglaudžia su Lietuva, 

Klaipėdos klausimą šrištiįyra fciparalyžuotas. Mėgina 
pavesta amerikonui; bus tai 
greičiausia p. Brand Vhitloek, 
buvęs Amerikos 'ambasadorius 
Belgijoje. Jis — pirmasis iš 
trijų, Galvanausko rjasiųly-
tųjų. Kiti du, kurie įeis spren 
džiamon komisijon, žadama 
parinkti iš neužinteresuotų 
valstybių. 

Ženklas tai musų pergalės. 
Nes Lietuvos pasiųrymu tai 
daroma. Lenkų norai ir fran-

Lenkija savo pinigus lopyti, 
bet jau pradeda suprasti, kad, jis jau svarbesnis* auga I ie 

mės via vieno: tol lenko koja'gali jo* but "taxi cab" šof* 
Lietuvoj nebus, kol Vilnius ne 
bus musų! Mes turime paty
rimų, neužmirštamą. Vytautas 
laukė keliolika metų, kol Vil
nių nuo lenkų atgavo. Mes ir 
gi palauksime. Bei kai susi
lauksime, tai gali Lenkija ne
tik iš Vilniaus, bet ir iš Var
duvos išbirėti. 

Mes turime patyrime. At
gavome savo šalį nuo rusų, 
atgavome nuo vokiečių. Atga
vome nuo bolševikų, atgavome 
nuo bermontininkų. Padegė
liais tfuvome atgavę. Pasau
lis musų vardo nežinojo. 

Po 6 metų mums kaimynai 
musų duonos mums pavydi, 
nes baltesne; pasaulio didžiū
nai atideda Saaros klausimus 
ir svarsto musų reikale, nes 

turint pašonyje nepagydomą 
žaizdą, nedaug tepfcšokinėsi. 
Kas bus, jeigu "bešališki" 
teisėjai užsigeis Lenkijos žai
zdą gydyti T 

Lietuva turės ant jų spren
dimo sutikti. Sutikusi gaus jį 
\ykinti. Bet nutarimus vykin-

tuva ir žino apie tai pasaulis. 
Dar valandėlę, dar kantry

bės, dar drąsos ir darbo, ne
bedaug. Atgausime Lietuvą 
musų! 

ŠTAI KO JOS NORI. 
' • • • • • l 

ti galima šiandieną, galima ir 
euzų nesipildo. Nedrįsta su- rytoj. P. Galvanauskas, nocs 
sipainioję savo gudrybėse Eu-; laikraščiai nieko čionai nesa-
w>pos sukčiai Lietuvai grą* j ko, turėjo apsisaugoti. Ir pri-
sinti ir bausti. [pažinus, kad Lenkijai reikė-

j tų naudotis Klaipėdos keliais, 
reikės naudojimą jai leisti tik Ženklas tai geras. Bet bu

tų galėjęs būti dar geresnis. 
Amerika, tiesa, pripažino mus. 
Džiaugėmės tuomet neapsa
komai ir gyrėme Ameriką,kad 
ji tai padarė be jokio išro-
kavimo, vien iŠ grynos teisy
bės meilės. 

Bet nėra šiandieną politi-' 
koje tos teisybės meilės pas 
tuos, kurie nėra skriaudžianti 
JLietuvai butų naudingiau,kad 
Klaipėdos rišimą butų paė
męs ne galingos Amerikos pi
lietis, bet sakysim, Amerikos 
skriaudžiamas filipinietis. 

Laikraščių žinios nepilnos 
apie tą dalyką. Ir visgi kį-
la baimes. O kas bus, jeigu 

tada, kada jie skriaudą mums 
atlygins, Vilnių atiduos. i \ 
Galvanauskas negalėjo to pa
sakyti viešai. Bet tai savaiini 
suprantama kad kitaip nebus. 
Visi lietuviai'taip mano, taip 
žino. 

Bet visgi tai didelis Lietu
vos laimėjimas. " Drauge 
buvo rašyta kad su Anįante 
ir Ambasadorių Taryba nė
ra ko daug ceremonijų daryti. 
Trys ultimatumai buvo munia 
pasiųsti. Nei vieno nepaklau
sėme ir gyvi tebesame. Atsių* 
ir ketvirtą jei darbo kito ne* 
turės. 

O mes, lietuvišku įntarimu, 

Daug kartų rašyta, kad kai< 
kurios didelės ^moterų orga
nizacijos nepasitenkina lygio
mis politinėmis teisėmis. Šia
ndie jos darbuojasi dar už 
kitą konstitucinį "amendmen-
tą." Veda kampaniją už pla
tesnes lygias teises. 

Kekių gi moterys nori kitų 
lygių teisių! 

Tan klausiman atsako na-
cionalė moterų organizatorė, 
Miss Rehecca Hourwich iš 
vVashingtono. Štai jos žod-
ziai: 

"Yra žinoma, jog Šiandie 
jau vj sį musų šalies įstatymai pa

remti daugiausia senovęs an-

rėmis arba batų valytojomis. 
Uždrausta moterims užimti 
patarnautojų vietai šaitanuo
se, ar kitose viešose vietose, 
kur parduodami gėrimai, ly
giai ir turkiškose pirtyse. O-
hio valstybė tad gali but pa
vyzdžiu, kaip daug moterys 
diskriminitoj8mos.,f 

Dabar kiekvienam tebūnie ? nmkavo. Pranyko iš Chicagos 

JUSTO KUBIRKOS KONCERTAS. 
• • • - • • 

Nesitikėta ir nepasitikėta. 
I* to ir pasekmės. Buvo sau 
vargoninkas, žmogus geras, 
tylus, su neblogu balsu, kuk 

aišku, kokios lygybes moterys 
ieško. Ir jei prieš tą lygybės 
ieškojimą kitos organizuotos 
moterys, ypač darbininkų 
moterys, nepakels reakcijos, 
tai anos laiityės lygybę Kon
grese. Tečiaus ta lygybė mo
terims duos skaudžius rezul
tatus. 

Šiandie c*ia moterys turi 
privilegijų tokių, kad jų ir jų 
vaikų užlaikymas priguli nuo 
vyrų. Šiandie vyraį įstaty
mais verčiami užlaikyti savo 
pačias ir vaikus. Tai pirmu-
čiausioji susituokusio vyro 
priedermė. Bet kuomet mo
terys įgys lygias teises, tuo
met ta priedermė bus uždėta 
ir ant moters. Tuomet ir vy
rai, prireikus, turės teisių rei
kalauti savo pačių, kad ir jos 

didelis pliusas. 
- Iš pat pradžių p. Kudirka 

pradėjo arijas: "La Fanciu-
11a del West" ir Nadiro. Pas

ius ir mandagus. Darbštus ir Į kui poras romansų ir vėl dvi 
doras. Chieagoįe jis vargoni 

Šaukė jj k susilauk* poros ro
mansu, atliktų puikiausiai. 
Pasibaigus "Soncartuį publika 
nenorėjo skirstytis, o tai daų£ 
reiškia Amerikoje. 

ir po trijų metų atvyko Chi-
cagon kaipo Lietuvos Operos 
artistas. Didelis čia daiktas, 
galvojo nekurie; mes visokių 
čia "garsenybių" girdėjom, 
kurie nelabai garsiai pasiro
dė. Ot, vidutinis, nelankstaus 

norukas, kO aš čia' eisiu, ką 
aš čia vargsiu... 

Taip manė sau daugelis 
prieš p. Kudirkos koncertą. 
Nesitikėdami ko daug ir pu-

P. Pocius paskambino ke
letą dalykų labai gražiai ir 
vieną savo kurinį naują, "3te-

ariii it "Bobema" ir "Sad, i m SU Yall^1^nns « * G e r -m** ^ f * i r .****; | k i t broliukai." Patiko. Bet ko." Pirmon dalis pasibaigi, v .,,, . . . . 
*• x _fv, . <rl. A. . „ ̂  as» asmeniškai negalėjau nu-hetuviskomis "Gimtine" Ka-
čanausko, "Kur bakūžė" ir 
"Ne margi sakalėliai" T a l a t ^ 1 0 ' ^ " ^ . ^ 
Kelpšos. 

Teatras, nors jį vadina me: 

na šventykla, ištikrųjų yni 
rinka. Kas moka savo prekes 

sikratyti matematikos įspu-
rim-

ta; įkvėpimo neatjaučiau.... 

Suvedant į krūvą visus įs
pūdžius, reikia apgailestauti, 

, v ..„„,„.. ... ,kad žmonių neprisirinko kiek 
bafeo, aelaakžči, ufcaėrų te-**1***' ** " * 1 g e r i a u s k s f reikia. Bengėjy komialja jna-

prekes, tas turi pas.sekimo. ffiioje .. ̂  ž m o n i ų mrpo ._ 
Reikia vienkart turėti daug | M k o J d ų g p o r f y ^ d a l , 
žydiš ioBdr^os , savot i toj b i } į įįm^k0 gali 
"nadialiSknio ir (kalbėti | g f l l l . ^ n e s p K u d i r k a r e n . 
publikai, kad tos prekės yra 
tikrai geros. Scenoje drąsa ir blika ir rengėjai laukė to kon M p r i k l a u s o m y b ė n n o p u b H . 

oerto gana šaltai. Ypač po 
ižbubnyto p. Babravičiaus ko
ncerto. Bet tie, kurie nepa
tingėjo dirfcti ir nepatingojo 
atsilankyti, neapsivylė. • 

Nejauku yra dainuoti pus
tuštėj salėj. J Studebįaker te 

prisidėtų prie įų pa&« ir s e i - ' ^ ^ a t v y k o g r ^ d a p i c 

mynu užlaikymo. \ m ^ ^ k u o m e t ^ . M_ 
š.and.e vienas vyras na- i m p f t t g a i t e a t r a g #tft 

gėjų darbo neužvylė: verta 
buvo padirbHi. Taip pat gai
la, kad nesitikėdama ko ge-

kos labai daug reiškia. Minia *,-! . , • i ..--t. 
6 ] ro, publika ne taip skaithn-

visuomet lenkfasi prieš tuos, ^ a t s i l a n k ^ ; 0 b ū v o t i k r a i 

kurte lent gabiai nuduoda,, g e r a s k o n c e r t a 8 p j ^ t u r i 

kad jos nepaisą. d i d e , c ^ j ž n w g u s s k a i s l u S ) P. Kudirka tos teatrinės do
vanos dar neįsigijo. Dar tru-

nedrabstąs savo jėgų, kaip 
daugelis i» artistinio pasaulio. 

darbia uja, gi pati auklėja vai
kus ir rūpinasi namų ruoša. 
Paskui gi atsiras ir vyrų, ku
riems nesinorės eiti j dirbtu
ves ir reikalaus pacip, kad 
jos uždarbiautų. 

Suprantama, tas atsilieps į 
vaikų auklėjime ir vis# šei
mynine padėtį. 

Nejaugi moterims taip 
daug svarbu turėti lygybę ba
tų valyme, dirbime ant gele
žinkelių ar miškuose. Jei tas 

glų įstatymais. Tų senovės .joms svarbu, jos lengvai ga-
įstatymų principas yra tas:[ii gauti tuos darbus, gali net 
Kad vyras ir moteriškė yra gatves valyti didžiuliuos! 
vienas ir kad tas vienas yra miestuose. 
vyras. Štai Ohio valstybėįe' Bet tegul jos netęmpia dar 
moterims uždrausta ant gėle- didesnin vargan vargšų mo-

tyta» ne muzikai, bet vaidini
mui, turi labai silpnų akusti
ka. Balsas, atsimušęs į ne
skliautuotas lubas, sulenda 
į trepus, neuždengtus salės ga
lt; ir nebelieka jokio skambė
jimo. Nežiūrint į tokias nepa
togias aplinkybes, p. Kudirka 
nustebino visus. Kas jį prieš 
trejetą metų buvo girdėjęs, 
sakė, kad ir pažinti nebėgaii-
m'a. 

Pasirinko p. K. repertuarų I Antroj dalyje Oniegino ari-

ksta. patyrimo. Jis sąžiningai | T a d a t e i t i s j a m yra u£tikrin-
pasirupino duoti kuo rimčiau. t a J e i g u t u o s t r i s m e t u s 

• a * * • I 
sią repertuarą, rūpestingai 
prie jo prisirengė, rūpestingai 
ją išpildė. Ir visą laiką jau
tei, kad jis publiką gerbia, ir 
jaučiasi nevisai drąsus prieš 
tiek daug "ponų"... Del tos 
nedrąsos ir kuklumo pirmieji 
įspūdžiai pas i daiv silpnus. 
Bet toliau užsidegė širdelė ir 
jau "Tyla," "Ne margi tfalut-
lėliai" išėjo taip gražiai, kad 
publika privertė sudeunuoti 
virš pro^raino. "Aš bijau pa
sakyti." Tas irgi pasisekė la-
t»ai gražiai. 

žinkelių kryžkelių būti sar
gais. Negali jos užimti kitų 

fr Amerikietis nuspręs, kad geležiniu užsispyrimu, laikysi-' vietų prie geležinkelių. Ne-
A - . . • •! ! • . A 555 " ^ i - ,.. 

terų. Tegul jos nereikalau
ja paikios jų galvose kilnsios 
kažkokios ten lygybes. 

ff !. . JI IS -—-—-

didelį ir rimtą: Net 7 sunkias 
operų aiijas, kuone antra tiek 
nelengvų romansų, ir 3 kuri
nius lietuviškus. Lyginant su 
p, Babravičių jo repertuaras 
atrodo rimtesnis; jeigu dar 
ir platesnis, jei nekartoja ji
sai vis to paties, tai butų jau 

ja, ypač arija iš "Tosca" iš 
ėjo žavėtinai. Lygiai puikiai 
pasisekė "Maria Mari" ir pa
skutinieji trys dalykai • iš o-
perų "Mignon" "Manon" ir 
"Pagliaci." 

Čionai jau np del mados,, 
bet tikrai užžavėta publika iš-

immmmmmmm—m 
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jis tokią pažangą padarė, tad 
nėra jokio 'abejojimo, kadLie 
tuvos Operai jis taps vienas 
iš rimčiausių šulų. Įgijęs dau 
giau patyrimo ir drąsos, tru
pučiuką artistinės demagogi
jos, duodamas miniai tą, ką 
ji supranta ir kas jam pačiam 
lengviau pavyksta, p. Kudir
ka bus publikos numylėtinis, 
nes jo gražus, lyriškas, jaut
rus tenoras jau dabar duoda 
pirmenybės prieš nekurius 
musų girdėtus Operos artis-

* . Į ; -• • * _ * 

Pasisekimą p. Kudirka A-
merikoje privalo turėti, nes 
retai mums tetenka tokio dai 
navimo išgirsti, ir aiškiai ma
tyti, kad -ateityje, ir netoli
moj, jisai pasieks nepenuaUi-
mos augštytos. 

• • 

Kalvio 3unus. 
5 - ^ - mm 

N A U J A G A L Y B Ė . 
Garsus Amerikos krutamu paveiks

lų tvėrėjas genialus režisieris, D. W. 
priffith, paklaustas, ką Jis numato už 
įimto metų (2023), viešai spaudoje atsa-
Jcė — jis numatąs užviešpiatavimą pa
sauly kino. Kinas liks didžiausiu popu> 
lerizatoriu mokslo, net jaunuomenė bus 
mokinama ir auklėįama kino j>agelba. 

Kino įsigalėjimą matom ir dabar. Ki
nas išstmnia kitas meno sritis ne vien 
Amerikoj, bet ir Europoj. 

kią tokią sumą pinigų. Pramonės šalyse, j kąs susekti jausmus ir troškimus, kame ,-
ir gludi viso pasisekimo paslaptis." 

Gabiausiu kino darbuotoju 
laikomas genialus režisięris D. W. Gri-
ffltli. Jis davė pasauliui nemirtinų kuri
nių, kaip 'fThe birth of nation", (Tau
tos atginnmas), "Intolėrance" (Nepa
kanta," "Broken blossoms,,, ^Palaužtos 
gėlės), "Tlie liearts of the world" (Žmo
nijos širdys), "Way down east" (Kelias 
į rytus), ^^Orplians of the storm" (Au
dros našlaičiai) ir kitus. Šituose kuriniuo 

kai vanduo. Programa tęsiasi 2-^3 val.,1 se Griffitli'o talentas davė nemirtingų ty-

kaip, sakysime, Amerika, ypač yra bran
gus laikas. Hgų vaidinime, ypač nemėg
sta anglai. "Short but sweet" — jų o-
balsis. 

Čia, Amerikoj, kinas pastatytas la
bai aukštai. Didžiausiuose miestuose, 
kaip New York, Chicago, Boston, San-
Francisco ir kituose kino teatrus turime 
įtaisytus dideliuose puošniuose namuose/ 
f kai kuriuos gal sueit iki 5—8 tūkstan
čių publikos ant kart. Publika plaukia 

Skandinavų tautose kinas kuone visiš
kai nustelbė - dramą. Tą patį apsireiški
mą matom ir Lietuvoje. Kauno mieste ir 
priemiesčiuose veikia 8 kinai. Kai kurie 
jų padaro iki 6 seansų (performance) } 
dieną turėdami prisikimšusios publikos. 
Visus šituos kinus į dieną aplanko nuo 
5—10 tūkstančių publikos. P patobulinus 
šiuos kino-teatrus sulig modernių kinų-
teatrų užsieny, lankančįų skaičius padvi
gubėtų ir patrigubėtų. 

Priežastys kino-teatro įsigalėjimo y-
ja aiškios. iVisiems prieinama įžanga, ne
būtinas reikalas turėti meno skonio ir iš
silavinimo, publika negaišinama ilgais ir 

^nuobodžiais antraktais, kaip gyvą dramą 
.̂statant. Pastaruoju laiku judamieji pa
veikslai eina kartu su muzika, dažnai su 
imfonijos orkestrą. Prie rodomo pavei-
slo minties pritaikoma atatinkama mu

zika. 
Čia publika gėrisi dramom, komedi-

•jom, tragedijom, muzika. Per dvi valan-
di kartais pro akis praeina labai įžymaus 
autoriaus kūrinys, kurio perskaitymui 
neiktų pašvęsti dancr laiko ir išleisti šio-

L . 

paskui vėl iš naujo. Ji būna labai įvairi. 
Be, paprastai, programos įeinančios dra* 
mos, komedijos, muzikalės ir vokalės da
lies — demonstruojama moksliniai tyri
nėjimai, išradimai įvairiausių mokslo ša-
kų, duodama vaizdų iš įvairių kraštų po
litinio judėjimo, įvairių kraštų gamtos 
vaizdų, istorinių vieįų; duodama juokų, 
aforizmų, skelbiami didžiausi tautos ir vi
suomenės obalsiai. N 

Amerikoj taip pat eina didžiausia ki 
no filmų gamyba. Centras — Los An-
gelos, Califprnia. Čia sukoncentruota mil
žiniškos studijos, Čia tūkstančiai žmo

nių "mėgina savo laimę," daro karije-
rą, nors tik kai kurios vienutės sužiba 
pirmo didumo "žvaigždė^ms.,, 

Žmonės čia tik šachmatines figūrė
lės, manikjėnai. Bežisierig iš jų daro pi-
jesas, kaip skulptoris iš šjynos stovylas. 
Vaidilos dažnai net nežino visos pijesos, 
jie vien pildo mažą režisieriaus uždavi
nį, sudarydami typus, išreiškimus sulig 
režisieriaus nurodymų, kurs yra univer
saliu pijesos kūrėju. Jp rolė pati garbin
goji, nors ir nematoma, kadangi jis ne 
vaidila, tik sekė*jas minios skonio, mo-

pų, jis čia istorinius faktus apvilko skai
sčiausiais poezijos rūbais, publikai prieš 
akįš realų fcyvenimą pastatė taip, kad 
lengviausia išskaitoma jo geros ir blogos 
pusės. Vaidilos po GrifTith *p ranka da
rosi tarsi ne Žemės žmonėmis, (jie įkvėp
ti, nuo jų tas įkvėpimas sriovena į žių-
rėtojus. Užtad 'GriffitlTo kuriniai did
miesčių teatrų ekranuose (screen) eina 
po metus ir. ilgiatt toį pačioj vietoj be 
pertraukos. 

Griffith'o kuriniai puikiausia ap&r-
bti. Istorinė medžiaga paduodama tikra; 
žmonių būdas, charakteris, psichika be 
sensacinio vulgaringumo. Beito pas Gri-
ffith'ą darbuojasi visas departamen
tas tyrinėtojų, ' istorikų, mokalinin-
kų. Dėlto nieks iki šiol neįstengė pa-, 
našiai atvaizduoti Amerikos Jungtinių 
Valstybių istorinių įvykių, kaip tai pada
rė Grirt*ith kūriny "The birth of nation," 
arba senovinio Babilono, dabarties sočia 
lio gyvenimo neteisybių, prptncuzų revo^ 
Hucijoš įvykių, Kytų (orijento) ir Vaka
rų pasaulių dvasingų kultūros, karo bąi 

Kino filiiųi gamyba Los Angelus mie 
ste yra dar jaunutė, bet jau pasiekus ne
paprasto išsivystymo. 1909 metais čia bu 
to pastatyta pirmąjį studųja, o dabartį 
niu laiku jau darbuojasi 146 firmos su 
500 milionų dolerių pagrindinio kapita
lo, su (53 tūkstančiais nuolatinių darbi
ninkų ir tariuj, kurių uždarbis siekia iki 
pusantro miliono dolerių į savaitę. Kai 
kurios studijos užima didelius plotus že-
nės, turi turtingus zoologinius daržus su 
keliais tūkstančiais žvėrių, nuostabius 
tvenkinius, parkus ir tt. 

Filmų gamyba siekia nuostabaus di
dumo: kas savaitė išleidžiama virš 100,-
000 metęų padirbtų juostų demonstravi
mui. Visos šitos juostos, daugybėj kopi-
jii, pereina biržą ir pasklįja po visą šalį. 

Kino įtaka žmonių gyvenime pasida
rė neapsakomai didelė. Jis milionams 
prieš akis pastato mintis, idealus, suma
nymus, planus, obajsius. Blogas kūrinys, 
ar geras — įmonės eina žiūrėti, nes & 

^anksto nežino jo vertės. /Taigi, kinas gal 
patraukti kaip gerui, taip ir blogai. 

Judamieji paveikslai, ypatingai vei-
Įda į jaunuomene, kurį labai dažnai kas
dieniam gyvenime stengiasi elgtis taip, 
kaip parodoma kine* Iš to kartais išeina 
nesmagumų įai pačiai ir kitiems. 

Kinas, ka*§> ir spauda, — gal tarnau 

minioms skiepija. Bolševikai Rusijoje sa 
vo įdejoms skleisti uoliai imasi kinema
tografo ir pasididžiuodami skelbia, kad 
pasaulį užkariausią ne tiek ginklu, kiek 
krutamais paveikslais. 

Katalikai, kaip visada, ir čionai pa
sivėlavo. Rodos nėra dar pasaulyje ben 
drovės, grynai katalikiškos, kuri tą pra
monę paimtų vien su mintim, kad Kris
taus idealus skleisti po žmones. <Tiesa, 
susidarė Amerikoje viena, pasivadinusi 
katalikišku vardu, bet ir tenai vadovau
ja žydai, kad pasipinigauti Toje kompa
nijoje tiek tik gero, kad išleido keletą 
Veikalų scenai grynai katalikiško turi
nio. Ir jų minties gražumas tuojau pat
raukė minias. Tokie paveikslai, kaip 
"Vietini" neužmirštini yra ir sužadina 
geriausius žmogaus įjausmus: šaltoj A-
merikbj verkia žmonės teatre balsiai, Pa-
skutiniomis dienomis Chicagoje rodomas 
"Groat Northern" teatee paveikslas 
"Tlie White Sisfer" yra to* rųžies. 

Bet tų aukso grynų paveikslų yra la
bai mažai. Kka kompanija: "The £Ja-
tedral Film Corporation," yra katalikiš
ka, rodos, bet dar labai silpnute ir abe
jotina, ar išaugs į galingą. Tai tik Ame
rikoje. O kitur ir to- nėra. Tuotarpa viso 
pasaulio katalikam* reikėtų susirūpinti ir 

ti naudingiems tikslams, bet gal nešti ir f tą galingą įrankį paimti, kad tiesos it 

jo kuriniuose. 

nuodus. 
Tą galingą įrankį žmonįų nuomo

nėms nustatyti, klaidinti, arba šviesti 
paėmė į savo rankas ne tie, kurie turė
tų imti. Jį valdo žydai ir jiems panašus, 

sumų, žmonių psichikos, kaip minėtuose kurie iš to tik pinigą daro. Jį valdo vi-

'šviesos idealai buįų kuoplačiąusia pas
kleisti, kad nedoriems vaizdams, žmonių 
širdis gadinantiems, užbėgti už akių. 

Kas žino, ar įvyks tai kada. Bet jei
gu neįvyks, tai daugselio žmonių dora ir 
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šokio plauko paklydėliai ir savo klaidasi tikėjimas bus suardyti. 
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IINIOS Iš (M£lfEl«IOflJ^:7enė; A T1^' 
I M. Adomaitiene, M. Laimo-

nienė, E. Bažkevieienė, L. V-
itienė, V. Bukauskienė, E. 
Žilinskienė, A, Oribauskienė, 

Moterų Sagos dartrootė. 

Gruod. 4 d. Lietuvių Sa 
lėa kambary įvyto Motera 
Sa-gos 26 kuop. metinis susi
rinkimas. Rengimo šeimyniš
ko vakaro, kurs įvyks po 
Naujų Metų sausio 20, da
rydama link to vakaro pra
nešimus, kvietė sajungietes 
lengtis. Šioje vakarienėje be 
skanių užkandžių bus dar u 
pasilinksminimas*, griež orkes 
t ras. Įžangos tikietams labai 
žemos kainos, porai tik vie
nas doleris. Juos reiks visie
ms pasipirkti iš kalno ptas sa
jungietes. šio vakanėlio ren
gimo tikslas yra pagerbti 
naujas nares, kurios įstojo va
jaus laike. Ir vakarienė ir 
programa sągungietės ytfa prl 
sirengusios visus patenkinti. 

Yra vilties kad mūsų mo
terys katalikės visos susido 
mes šia vienintele mūsų or
ganizacija ir kiekviena taps 
Moterų Są-gos nare. 

Sį karta pakvietus pirm. O 
Drusevičiėnė naujas nares 
užsiregistruoti pasirodė visa 
eilė naujų narių. Įsiregistra
vo šios: M. Marciuškienė, V. 
Vaičkienė, B. Urpšaitė, A. 

Ii Braaienė, O. Kuprevicienė, 
Pradžia vajaus pasirodo ga
na puiki, nėra abejones, kad 
sajungietes M. Muraskienės 
žodžiai neišsipildys -r-šinitinė 
kaip iet! Bet kaipo Ctevelan-
de tokiai dideliai kolonijai 
visai nebūtų nuostabu kad 3-
4 sykius daugiaus but įstoję. 
Bet jeigu tokis patriotizmas 
viešpataus kaip dabartiniu 

cesteno kleb. kun. J. J> Jakai
tis: •" -
Rekolekcaįos i r keturdešimtė 

užsibaigė sekmadieny, gruo
džio 9-, vakare su iškilminga 
procesija. Katalikas. 

i 

MONTELLO MASS. 
Darbai suvisai užsidarė, jo

kiu būdu negalima darbo gau 
tl. Žmones jau nedirba po 
3 ir daugiau savaičių ir dar 
nežinia, kada pradės dirbti. 
Daugelis apleido Montelių. 

Fėrai parapijos baigėsi 9 

Blaivininkų kuopa nutarė 
ufcpirkt for. Misiąs, kurios bus 
po Grabnyčių ta. nedėldienį. 
Visi blaivininkai turės atlikti 
ilpažintį ir visi maži vaikeliai 
kurie prašys tėvelių, kad pa* 
taptų blaivininkais, sykiu tu
rės daLyva*iti, 

LDKS, 2-ros kuopos tapo 
išrinkta valdyba sekantiems 
1024 metams: pirm. M. M. 
Kamanduiis, fin. ražt. Julius 
Baronas, 5-ti metai protoko
lų rast. Kazimieras Piliackas, 
vice-pirm. J. Daugėlavičius, 
iždininkas, M. Abračinskas 

kasos globėjai: P. Kaunelis ir 
J. Daugėlavičius. 2-ra kuopa 
pradės daugiau veikti atei
nantį metų. 

Kas-link katalikų veikimo, 
tai priklauso nuo paties gas 

NO. PHILAOELPHIA, PA, 
* ' 

Čia organizuojasi nauja lie 
tuvių B. K. parapija. Jau yra 
susirašę veik 500 parapijoniį 
ir laukiama lietuvi* kunigo. 
Visi parapiįonai ym susirišę 
į tvirta vienybe k nors kai-
kurie ir nori mūsų sutikima 
suardyti, bet nesiseka jiems. 

Kaikurie liet. laikraščiai 
skelbė, buk naujos parapijos 
parapijonai eina priešai norą 
gerb. kun. K. Kaulakio, oet 
yra me}agyst>, nes kun. Kau-
J akis, Ą v. Kazim. par. klebo
nas naujai parapijai ir kelią 
pravedė ir visame duoda pa

tarimus, už ką, parapijonai 
i»same jam labai dėkingi. 

Korespondentas. 

= ^ 

laiku, tai visai nėra ko nei d. gruodžio. Pelno paliks virš 
abejoti apie pirmos dovanos 
atėjimą į Clevelanda. 

Taipgi likosi visa nauja val
dyba išrikta. Pirm. O. Btapu-
lionienė, vice pirm.—M. Pu-
kelienė, protokolų rast. —r M. 
Jankauskienė, fin. rast. — P 
Sakalauskaitė, ižd. — M. S-
aukevičienė, ižd. glob. — A. 
Navickienė, L* Stagniunienė, 
tvarkdarė — D. Mikelionienė, 
prie gydytojo — E. Zitkiutė, 
korespondentė — S. Greicie-
nė. 

• • • • 

ADVOKATAI 

JOHN I. BA60ZIUNAS 
ADVOKATAS 

»m* Psfcesi UMM Ir 
7 Soutii Dearbom Street 
ROOM 15*8 T B I B I N E BLDG. 

Telefoną* Raodolph 3281 
Vakarais: 2151 Weet 22 St 

Telefonas Canal 1447 
T, • i I I i 

• • 

uinko'* namo, tai T. Kubilius 
l draugijos atstoves jsira- ir Antanas Norkus išdavė ra-

— 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7 t 

T$Xx Nuo t ryto iki I po pietų 
Takerels: 4*08 So. Halsted Str. 

*•*-**. Varde l * l i 
Chleafo. 

i l i H M * 1 

Sė P. Staupienė, Z. Bortnikie-
nė, Tautos Fondo — M. Pu-
kellenė, Našlaičių fondo—Z. 
Bortnikienė, M. Kuzmauckie-
nė, Spaudos Knygyno — M. 
Kuzniaučkienė, A. Navickie-
kienė. Visa valdyba susideda 
iš gabių sajungiečiij. Neabe
jojama kad daug ko naudin
go nuveiks. 

Sekantis susirink, pripuola 
Naujų Metų vakare, užtat 
turime parkelti savaitę vė
liaus, bus sausio 8, 1924. Va
lio nauja valdyba ir Nauji 
Metai! P. Olu-nė. 

$1,000. Nors bedarbė, bet ka
talikai atjaučia parapijos rei
kalus. / 

L. D. K. S. susirinkimą* 
buvo 4 d. gruodžio. Šis su
sirinkimas buvo gyviausias iš 
visų praeitų susi tink imu. Visi 
U D. K. S. nariai pasimokė-
jo iki Naujų Metų. Neliko nei 
vienas nasys skolingas cent
rui. Viso pusiuntė centran 
$70.40. Katras narys nepribu 
vo, tai Jeskeliavičius apsiėmė 
iškolektuoti. Kas-link "Darbi 

• — • • • - » • 

C. V. C H E S N U L 
ADVOKATAS 

2201 W. 2*nd STREET 
Metropolitan State Benk BullcHng 

• • i ' -^jrTZ. 
• s i 

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

portą. Sakė, kad namas ver-
t>tų parduoti, jei galima už
dirbti. Visi nariai sutiko, kad 
namas su pelno butų parduo
tas. Taipo-gi raportas kas* 
!ink kun. Kemėšio pasiuntimo 
dovanos. Raportų išdavė J. 
Daugėlavičm, kad gruodžio 
12 d. dovana bus pasiųsta. 
Raportas priimtas su padėka 
vone. 

LDKS. 2-ra kuopa išrinko 
narius platinti katalikiška 
spaudų: Juozapų Tumonį, Juo 
zapa Daugėlavičių, Franciš-
ku Janšiuną, Kazimierų Pilia 
ck$ ir dar du, kurie visuomet 
platina katalikiškų spaudų, 
tai yra Mykolas Kamanduiis 
ir Jonas Jeskelevičia. ^ ^ 

Sie veikėjai apsiėmė nepa-. 
Rekolekcijos ir 40 valandų i likti nei vienas stubos, p y 

CAMBRIDGE, MASS. 

»*<!• •»«• ' 

Ofisee I>idmle*tyJ: 
29 South La Salk Street; 

Kambaris 5SO 
Telefonas Central 9999 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4M1 

• • m • ' • • * • * 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Of L-*a VidurmtestFle 
3AOO TEMPLE BUILDIIId 

Rpom 172« T ^ D e j r b J r n tOJI 
R*rao Tel. Hyda ff*rk *•*» 

atlaidati. 
Nuo gruodžio 2 iki 9 M. P. 

P. Marijos bažn. buvo reko
lekcijos. Rekolekcijas vedė g. 
Tėvas Alfonsas. Žmonių lan
kėsi pusėtinai. Daugelis pasi
naudojo iš brangių Dievo ma 
lonilj. 

Savaitei baigiantis prasidė
jo 40 vai. atlaidai. Gal nie
kad nebuvo taip gražiai per 
keturiasčTešimtę altoriai išrė
dyti, kaip šiemet. Malonu 
buvo visiems melstis. 

Svečių kunigų su dvasine 
pagelba pribuvo: Sor Bosto
no klebonas gerb. kun. K. Ur
bonavičius, Montello klebonas 
kun. X Svagždys, Norwoodo 
kleb. kun. V. Taškunas, Law-
rejice'o kleb. kun. F. Virmau-
skis su kun. F. Juru ir Wor-

pač neužrašę "Darbininko.'' 
Visi šie veikėjai yra uolus 
**Darbininko'' rėmėjai ir kitų 
katalikiškų laikraščių platin
tojai. Taipogi kuopa nutaro, 
kad kas subytys šia kp. pla
tinime katalikiškos spaudoj 
gaus $400.000 dovanų nuo 2-
ros kuopos. Yra proga kam 
nors gauti: ar vietiniams ar 
kitos kolonijos. 

Blaivininkų susirinkimas į-
vyko 7 d. guod. Susirinkimas 
buvo gyvas, buvo daug nuta
rta gerų užmanymų, taip-gi 
Tadas Kubilius pasidarbavęs 
kas-link vaikučhj ir suorgani
zavęs vaikučių Blaivybės sky 
nų. Malonu bus matyt, kad 
maži vaikučiai platins blaivy
bę ir prašys savo tėvelių, kad 
seni tėveliai ne naudotų savo 
namuose svaiginančių gėrimų. 

= 
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GERB. KUNIGĮ) DOMEI. 
P A V E I K S L Ė L I A I , 

Ką tįk esame gavę įš Vokietijos gražių paveikslėlių, 
Taigi mes pasiųlitume Gerb. Kunigams jų užsisakyti, nes 
jie butų tinkamai apsilankant vaikučiams dalyti. Pa
veikslėliai maišyti. Formatas 3x4%, 

padoriaus. Katalikų gaspado-
rius gerb. kleb. kun. Jonas 
Svagždys nenustojančiai vei
kia . kas-link parapijos reika-

.lų. Taip pat ir del katalikik 
ko« spaudos. 2-rą gruodžio 
pasakė pamokslą už katalikiš 
ką spaudą, kad nei vienas tik
ras katalikas neprivalėtų but 
be katalikiško laikraščio. Ku
ris iki šiol buvo šiaudinis, 
skaitė bedieviškus laikraščius, 
po to pamokslo pataps tikru 
kataliku ir pradės skaityti ka-
talikiškąjaikraštį. Malonu* bus 
ir per stubas vaikščioti po 
tokiam pamokslui, kurį mon-
telliečiai užgirdo. Nalonu bu
tų, kad ir kitur butų tokie pa 
mokslininkai, tada butų šalin 
visi šmeižtų laikrastpaląikiai. 

Vyčių Ima kuopa buvo su
rengus vakarienę 22 d. lap
kričio pagerbimui kleb. kun. 
Jono Svagždžio sulaukus 41 
metų. Pagerbime dalyvavo sve 
čiai: gerb. Sbutli Bostono kle 
bonas Kaz. Urbonavičius, No-
rwood'o kleb. kun. Taškunas, 
kun. Ambrozaitis, svečias iš 
Bostono, apart jų dalyvavo 
daktaras BųfiĮreskis, daktaras 
Gumauskas, mayoras F. Ma
niu ir kiti Buvo skaitlingas 
būrelis parapijonų, kurie da
lyvavo. Matyt buvo gražus 
būrelis susirinkęs. To vakaro 
vedėja buvo p-lė Ona Kašė
taitė, kuri visiems žinoma, kai 
po uoli katalikų veikėja, tai
pogi ir Vyčių rėmėja. P-lė O-
na Kašėtaitė padavė klebonui 
dovaną. Klebonas pasakė gra
žią prakalbėlę, linkėdamas vi
siems parapijonams viso gero, 
o ypač vyčiams, kurie tą va
karą visi darbavosi. 

Moterų N. N. P. P. Sv. Dr-
ja turėjo balių Padėkonės die 
noje, šv. Roko salėj. Balius 
buvo taip sakant, pirmas to

kis skaitlingas. Prisirinkus 
pilna salė šokikų buvo. Buvo 
deklamacijų, solių ir kitokių 
pamargini mų. Balius atnešė 
cero pelno. Garbėm priklauso 
tai šioms rengėjoms: Onai De 
besienei, Albinai Višiniutei, 
Onai Kašėtaitei. Šios veikėjos 
kada ką surengia, visuomet 
publika būna užganėdinta. 

Montelloj visko pilna, tik 
vieno daikto dabar pritruko, 
tai darbo. O kada jo bus — 
negalima žinoti. Patarčiau, 
kad iš kitur nevažiuotumėt 
darbo ieškoti. . 

Lietuvis. 
tmęmmmmm 
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WAUKEGAN'0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

te 

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th Street) yra įga-
liotas atstovauti Lietuvių dien
raštį "Drangą" Waukegan,e 
ir apielinkėje. Turint į "Drau
gą" reikalų, galite prie Jo 
kreiptis 

Draugo" Administracija. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia mai
sto, kuris ypatingai sotus. Jiems rel 
kia maisto, kuris pagelbės jkysns tap
ti stipriais ir vikriais, kovojančiais 
prieš Heras. Tėvams šitokių kūdikių 
stiprai rekomenduojama Borden's E-
agle Pienas. Tai puikiausias pienas 
moksliukai sumaišytas su geriausiu 
cukrmi, be ko jis negali butl stipras 
ir vikrus. Yra tikra ekonomija vi
siems tėvams prižiūrėti, kad jų vai
kai tinkamai subudavoti ste/nbimui 
prieš ligas, kaidangi yra pigiau vaiką, 
sveiku išlaikyti, negu jį gydyti. Ši
tiems vaikams, rekonienduajama duo 
tl du šaukštu Eagle Pieno, atmiežto 
trimi-čvertimi puodelio šalto vandens 
Gali duoti paryčiais ar po pietų. Se
nesni vaikai kai-kada labiau jį mė
gsta su ginger ai e, vaisių sunkomis, 
arba suplaktu kiaušiniu. 

Skaityk atydžiai kas sakaite Mitas 
-uaipsnhis ir pasidėk ateičiai. 

T- i ' M " '" ' ' " » ' - • - " ' " [- • ' -&•- ' * • 

PINIGUS LIETUVON 
J^UBiinciiine į 

Ygtegiamu per t Aenas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 

irime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietavot Bankais 
[Pasinaudokite prega siuns-

darni pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
. JUSTRICT BIRK 

1112 W. 85-th St. Ohietfo 
Turtu Tirt 17,000,000.00 
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rEROVEs sKyRlUi 

U I PAGARSĖJĘS 
«IMEXTA8 

Naudojamai nuo diagiaačių i«D«»ių 
ir muskulų. 

Nuo skausmų krutinėję :r pefiuoep. 
Kuomet reumatizmas jūsų SMakulua 

sutraukia i margą. 
Nuraminimui drebančiu, dueančių. 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ttnariniroų i* Bumuliiiuj. 

Nuo dieglių ir akaugmų. 
Patriskil juomi—Ptavja «k«x«m« 

fcalin. 
Vkuoaet laikykite bonką po ranka—-

•tkkuoBMt meta.Hl jtinotl. kada jis 
Jums bua reikalingas. 

35c. Ir 79*. «< bonka jiptufcoae. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 So. 4tk SU N. Y. 

grr ;ii .'.,'•;UIT. ai '.^tr - rar* 
. t M- * • A I 

?r i m m • » » » « » • » « > » » ^ » » » » » ' j 

Telcfonavi Bcnrierard 11 

Dr.S.A Brenza 
4 M t 80. AshlMd Avenoc 

ffįfmpT HL 
Vai.: I ryto Iki lt ptet: 1 po 
ptet iki t po ptot: • : ! • »m* jkl 
»:t t rak. 

\<+ » i » 1-11*1% »i " » » - — -

STRAUPSIVIS 52 
MAISTAS AUGANTIEMS 

,, KŪDIKIAMS. 
Laukiant kūdikio normallškal vy

stytis reikia jam duoti užtektinai tin
kamo maisto. Daugelis kūdikių, kurie 
menki gimstant, negali būti išauginti 
J stiprius vaikučius jėl tinkamai pri 
žiūrima jų maistas. 

Jei pastudijuosi bendro penėjimo 
raštus, tai pamatysi, kad valgiai yra 
laipsniškai didinami su kūdikio ausi 
mu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pienišką maistą, prie kurio vėliau prl 
sideda košė, vaisiai ir keletas daržo
vių. Pridėjimas eina laipsniškai, kad 
neišvortus vidurukių, bet prižiūri nor 
malj augimą. 

Panašus planas rekomenduojamas 
vaikaims, bet per pirmus penkius mė 
tus reikia apsirubežiuotl tik tais val
giais, kurie tinkamiausia parūpina e-
lemntų, reikalingų uglul, ir kurie ge
riausia tinka kūdikio virškinimo spė 
koms. 

Pienas, kaip ir kiMikiams, vis te
beturi butl pamatas valgių. Jis abso 
liūtiškai reikalingas tinkamam išsi
vystymui. P^agle Brand Pienas yra 
plačiai vartojamas Netolimuose Ry* 
tuose tarpe našlaičių fiventos žemos 
ir yamirta stebėtinus vaisius gydant 
nedapenėjimą. Eagle Brand, tinka
mai vartotas, sutelkia visą relkalin-
bą maistą del augimo ir todėl tu
rėtų įeiti j kiekvieno augančio vaiko 
valgį. 

m w j 

Į IR Ig UETUVOS 
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ. 

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant blle vie
no iš didelių ir 
greitų Suvienytų 
Valstijui Valdžios 
laivų. Reguliartški 

išplaukimai, dideli kambariai, at
skiri kambariai šeimynoms ir ve
dusioms poroms. Pulkus, jvairųs 
valgiai. Tarnų mandagus patarna
vimas. Pasivaikščiojimui deniai, s o , 
claliai — rūkymui kambariai ir 
visokios rųšies patogumai. 

IŠPLAUKIMO DIENOS j 
America Gruod. 29 Vas. 7 
Gco. AVasliington Saus. 12 Kovo 8 
Pres. Roosovelt Sausio 19 Vas. 23 
Pres. Hardlng Sausio 2«—Kovo 1 

Del informacijų rašykite. 
UlfITED STATUS LINES 

110 JSO. DKABBORN 8T. CH/CAGO-
Lokaliai agentai visuose miest-

Valdantieji Operatoriai del 
UlilTEO STATES SHIPIN6 BOARO 

Telefoną* Seeley T4S9 

Dr, 1. M. Feinberg 
Gydė specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
S101 Madlson Btreet 

Esrap, \V esteni Ave. — Gnlcago 
Valandos: *—4 po pietų 1—9 »»k. 

DR. F. E. REICHAM 
Specialigtas chroniškų ligų* 

jBuvęs jHnaaiftu Irving Park 
8euatorijoj vyriausiu 

gydytoju. 
iValandos nuo 3 iki 6 kas 
dien, penktadieniais ir nedė-
lioinis ofisas uždarytas. 

Kalbam Lietuviškai 1 
2009 North Avenue 

(Kampas Milwaukee Ave.) 
= 

r Tel. Boulevard 2160 
DR. Ą. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytoja* 
South Morgan Street 

Chicagn. 111. • 

i Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgaj 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave . 
Tel tarta 0994 

•Valandos; 
(Nuo 10 iki 12 piet 
! Nuo 2 iki 3 po piet 
!Nuo 7 iki 9 vakarę. 
Nedėl. nuo 10 iki I8;.pi4t 

i^i • ^ m*+W*"~-m. mmim» f DR. MAKARAS 
LIETUVV8 pYPYTOJAg . 1 ^ 

€FIfHimQA8. \ 
1444 WENTWOJlTB AV^, CHl-
OAGO HEIGUTS, 114^ Tel. 414 
Kptvorco vakarai: *#«WI R. »IW« 
Str. ROSHMKI. Tel. Pulūnau 0349 

! < • • » ' • • ! • * t * • > • • > ! mm » 

Dr, CHARLES S E G A L I 
Perkėlė savo oOsa po oumeyia 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECUALISTAS 

Diiovq, Motera ir Vyrų lĄgą 
Vai.: ryto nuo 1©—12 nuo 
po pietų*, nuo 7i—8,10 
Nedėliomls: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2886 
*M» i n ~ - — - — — — — 

» ^ » » » » ^ ^ » » * • • » » » 
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Dr, A, Račkus* 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapae. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be mariniai*, * 
i)—B* peili* Iv b* •liliip—l, 
3 ) _ B « kraujot 
į ) — p L u e n t a l ^ r * £ f f S i t i , U -

II tuoj v nigj U. K fe*U *Kl 

r s g r d o «G*l!.8tone** (akrasali tulžyje) 
ir aklBenįB šlapumo ptialej* M P-
peracljos. su tam tikromis, molt»-
MSkomio priemonėmis bei vaiMala 

ApkartasUmn Bu«T»iiaa girdėjime. . . 
iiy&m Tii»*klaa l ies* pa«ckmlt»sai, ir jei 

yra reikaia* daro op*r*clj«s. 
Profesijonalį patarnavime teikia savo 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisą* atidarytas: kaeMee nu* f vaL 

po piot iki t vai. vakar* 
Nedėliomls ir seredomis ofisas uida-

ryta*. 

' 

Kaina tik 10c. už tuziną. 

PEAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Ave. Chicago, UI. 

• • ' • ' • 

Norint žavėjančias Akys. 
turėti reikią yartotl MURINĘ kasdiena 
Pavargusia s akys atgaivina Ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

mw- SoJhaū 
/ ^ V O I / R E V E S 4ruu^u 

H a r i u * O*.. U E**« O h l * S t . . Ch lea i* 

Write fot Free Boofci 
"Hme to &4ake tht €y» 

BtautifuT 

I . « II n • i*i«W»"Wi |"i*>i mąf 
Ueald. TeL Van B«ren 0204 

Ofiso Tel. Bonserod P8M 

0r. A. A R0TH 
R t S A S GVDTTOjaS BZ 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. VyrUku 

Veikt} ir visų chroalškų UgtJ. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryta: t— 8 po ptet- j 
7—8 vak. Ned. 10-^11 «k 

Ros. 113» Indepe»denre Blv4-
OhJcajro. 

TeL BUd. 1401. 

Dr. V. A ŠIMKUS 
S3 l i Bo. Halsted Btraet 

Valandos: Kuo t tkt I dieną* * • » 
f—I rak. 

Nedėliomls t lkl I I diena. 
(S*S* ^ » « » SS* m.m^9mmmmVmm" » ? ' • — 

r i •• • " • » • • - - « ~ - - » y -
I . ' ' II i • • i •• 

TeL BtHHeracd 0M7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-U» 8t. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, n no I 
Iki 8 vai. vak. Nedėliomls ano 4 

Iki S vai. po pietų. 
^ • i • i • • 

r • * " 

Dr. M . Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

i 
CssIflĄgO ILLINOIS 
Telefonas >ards 6089 

Valandos — 4 11d 11 is ryto pe 
pieta 6 iki t vak. Nedėliosais ofi 
sas uždarytas. 

• M i l a n u > • •n*i n * m * Į a * i * • • n mą* nu m m 

Dr, M. Strikol'U 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4401 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 0641 So. Albany Avenue 

Tel. Ptospect 10*0 
Vai., pagal sutarti 

Tel. Canal 025* Vale Canal 211F 

DR. P. L ZAUTORIS l 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
So. Halsted Etreet 

f 
1921 

Valandee 10 lkl 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų; 6 iki 9 vakare < 

^^p^gatmm^fm^mmf^aptmm^mm^m — — —<S«MSSfc^i nBSi sąs — Ii I i įsą sf 4jį 

Dr. A. L Rutkauskas 
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 Sol Westera Avi. 

TcĮff. Lafsyette 4140 
! • • • O M sjsjsjsT^ssisjtsef 

Ave. 
"• į 
I I — I W y 

DR. A. L. YUŠKA f 
1900 So. Halsted Street 

TeL C—ai 5110 
Ofiso vai.: 1d ryto iki 12 po piet j 

5 iki 7 vai. vekstee. 
Res. vai.: 2 iki 4 po sietų . 

4142 Archer Arenę* 
Tel. Lafayette OOOt 

» S I * 1 1 * » * ) * l * » S I * ) 1 S > * > * ' * I S > S » * l i * ) S i 
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KULTŪROS VAJAUS REI-
KALAI CHICAGOJE. 

Cicero daro pradžią. Pra
kalbos bus su labai Įvairiu 
programų per Naujus Metus 
vakare. 

Bridgeporte sausio 8 d. tas 
pats. 

Roselande sausio 13 d. po su 
mos tas pats. 

West Pullmane sausio 13 d. 
vakare tas pats, per šv. Ve
ronikos d-jos jubilėjjinę va
karienę. 

Kitos kolonijos bus paskel
btos ryt. Tiemykit, nes arti
nas audra... 

BRIDGEPORT. 

Gruodžio 23 d. pas mus su
sirinko daug įvykių. 

Labdarių kuopos svarbus 
posėdis, Federacijos skyriaus, 
Spaudos draugijos skyriaus 
susirinkimai ir pagaliaus 
"Klaipėdos Julė." Apie vi
sus kaip reikia parašius, per
daug vietos užimtų. Tad po 
trupučiuką apie visus, ir apie 
svarbiausiąjį is pradžių. 

Kultūros Vajus artinasi. 

> Laždauskienė. 
Buvusiam raštininkui p. 

Gritėnui, už jo uolų per 4 me
tus pasidarbavimą, nutarta iŠ 
reikšti vieša padėka spaudo
je. 

Artinantis Cbicagoje Kultū
ros Vajui, išrinkta komisija 
salei paimti ir kas bus gali
ma parengti. Salė jau paimta 
ant utarninko sausio 8 dieną. 
Tai dienai bus parūpinta pro
grama, labai įvairi, bus pak
viesti kalbėtojai ,net trys ne
senai atvykę iš Lietuvos, ma
čiusieji ir Europą ir Busi ją. 

Sekantį su-mą skyrius tu
rės dar prieš prasidedant Kul
tūros Vajaus darbui. 
Labdariai.. 

Tik vice-pirm. vietą užėmė 
* 

p. Adomaitis, kas gi. — Prau 

Cbicagos priemiestis Evan 
ston skaitosi "sausiausią" 
vieta. Dabar susekta, kad ta 
vieta didžiai "šlapia." 

Iš Springfieldo paduota in-
strukfcioų, kad auotmobilių li
cencijos (numeriai) butų sti
priai pritvirtintos prie auto
mobilių ir visuomet aiskiOs. 

Federacijos 26 skyriaus prie 
šmetinis su-mas sutraukė i 20' 
atstovų. Rinkta nauja Valdy- gelis, maršalką — p^nia Vai 

savo kūdikišku nekaltumu ir 
artistiniu naivi škumu p-lė 
Svarliutė. Artistinių gabumų 
teko pastebėti pas p-lę M. Gu-
rinskaitę, kuri visą širdį bu
vo vaidiniman įdėjusi. 

Iš to vakaro paliko įspūdis, 
kad mums Cbioa#eciams, ne
tingint ir užsispyrus, nebeto
li iki operos suorganizavimo. 

Didelis laimėjimas meno dir 
voje tas vakaras. "Kanklių" 
choras dideliu šuoliu pasistū
mėjo pirmyn. Ir p. Cauris pa
sirodė esąs dįdelių gabumų or
ganizatorius ir muzikas. Lai 
gyvuoja! 

"Sibiro Žvaigždė" šį vaka
rą, gruod. 26 d. 7:30 vai. šv. 
Jurgio par. svet. Veikalas gra 
žus, jdbmus. Verta, visiems 
matyti. Atsilankykime visi. 

Pavėlavęs. 

ba. Buvęs pirmininkas p. Ja
kaitis ir b. sekretorius p. G ri
tinąs atsisakė. Išrinkta atei
nantiems metams tokia valdy
ba: pirm. P. Sekleckis, viccv 
pirm. p. Krutulis, sek r. p. A\r 
liunien'1, fin. sekr. J. Adomai 
tis, iždininkas p. Petraitis, 
koresp. p. Andrišiunas, kasos 
globėjai: — A. Matas ir p. 
Vainauskienė, maršalka — p. 

Bridgeporto Spaudos Dr-jos skyrius pra
dedamas spaudos platinimo darbą, po na
mus,' išplatino kolonijoje tokio turinio pla
katus. Jo mintys gražios. Jų darbas svarbus. 

Talpiname iš tisai. — R e d . 

Sveiki sulaukė šv. Kalėdų! 
KALĖDOS - ŠVIESOS ŠVENTE. 

Švęsime šventę To, apie Kurio gimimą pasakyta 
taip: — "Buvo Šviesa tikroji, kuri apšviečia kiekviena 
žmogų ateinantį į šį pasaulį. Pasaulyje Jis buvo, ir pa
saulis Jo nepažino. Pas savo nuosavybę Jis atėjo ir sa
viškiai Jo nepriėmė" (šv. Jonas.) 

Bet mes, broliai lietuviai, mes Jį priėmėm ir rlėlto 
Jo Užgimimo šventę švenčiame. Tad mums, kurie Jį pri 
ėmėm, **davė Jisai galybę tapti Dievo sūnumis*" (Šv. 
Jonas). ^ 

Kalėdų šventėje — šviesos šventėje — mes ypa-
tingai jaučiamės esą šviesybės sunūs. Mes visuomet e-
same ir turime būti šviesybės sūnys, nes musy Tautos 
Himne laukiame: **ir šviesa ir tiesa mus žingsnius re 
lydi." 

Tą šviesą skleisdami darbavosi mušu protėviai. Jie 
knygas skleidė. Ir už ju sk'eidimą ėjo kentėti į Sibirą 
ir mirė, kad ateinančios kartos butų šviesesnės. JŲ dar- ' 
bu ir kentėjimais stovi šiandiena laisva mušu Tėvynė. 
Ir laisvosios Tėvynės sunūs šiandieną rengiasi statyti 
garbingam "Neži nomam knygnešiui" paminklą. 

— — — — — i — I I i . i . 

Kalėdų šventėj—šviesos šventėj—atsimindami mūsų 
protėvių darbus, Nepriklausimos Tėvynės pagarbą tiems, 
kurie knygas skleisdami, savo gyvybės guldė už savo 
brolius, mes ir gi Kalėdų šventėje — šviesos šventė
je — šviesą skleisime. Kaip? 

Protėvių pavyzdžiu, mes, būrys susitarusių žmo
nių, eisime per namus, knygas ir rastą gerą skleisdami 
po žmones, Šviesą nešdami. # 

Mes vieno tik prašome iš Jūsų, broliai: — 
Kada ateis pas Jus, j namus, knygų ir laikraščių 

, imkite ŠVIESOS-knygų, laikraščių, — sau 
NAUDĄ. Ir nevarykite mūsų su keiksmais. 

Mums keiksmai niekis. Bet lietuvių sunams nepri
dera dergti tų, kurie Šviesos atneša Jums į namus. 

Su gilia pagarba: — 
KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJA. 

nauskienė. 
Išrinkta valdyba naujiems 

metams ta pati. Į Labdariu 
Seimą išrinkti atstovai, p. A-
domaitis, Lazdauskienė, Ale-
liunas, Antanaitis ir Matas 
Kuopa nutarė Seimui nusiųsti 
dovanos net $50. Išrinkti 
atstovai i Fed. skyrių pp. A-
leliunas, A. Matas, Antanai
tis ir Draugelis. 

Spaudos D-jos skyrius, kaip 
įau buvo pranešta, suorgani
zavo būrius platintojų, kurie 
lankysis po namus. Išdalyta 
tuom reikalu 1500 plakatų su 
labai gražiu paraginimu. Dar-
butojai pasiryžę dirbti ir ti
kisi gražių pasekmių. Prie pa 
sišventusio tam darbui būre
lio dar keletas asmenų naujų 
prisidėjo. 

"Klaipėdos Julė." — 
Apie t$ veikale reikėtų pa

rašyti plačiau. Vakare jisai 
sutraukė apie 600 žmonių ir 
nei vienas neragojo atėjęs. 
Tjktai nesitikėta tokio pasi
sekimo. Gal režisoriaus dalis 
buvo kiek silpnoka, bet rei
kia numanyti, kad sunjcus 
tas veikalas tapo pastatytas 
labai trumpu laiku. 

Vaidintojams patiems reikė 
jo ir organizacinius reikalus 
atlikti. Bet užtat muzikalė da-

— 

WEST SIDE. 
u* 

c 

Iš Federacijos veikimo. 

Sekmadieny, gruod. 23. d. 
tuo jaus po Sumos Aušros Var 
tų par. mokykloje jvyko Kat. 
Federacijos 3-čio skyriaus prie 
Šmetinis susirinkimas. Į susi
rinkimą atvyko atstovų iš 8 
-nių organizacijų. 

Apkalbėjus nekuriuos daly
kus, buvo išrinkta nauja val
dyba 'ateinantiems metams iš 
šių asmenų: Dvas. vadu — 
kun. F. Kudirka, pirm. — J. 
Kulikauskas, vice-pirm, — V. 
Butkienė ,prot. rast. — Jonas 
Simanaviče, ižd. — kun. F.. 
Kudirka, maršalka J. Sauno-
ras. Taipgi išrintta komisija 
iš B. Gasparkienės ir A. Pel-
dži'aus, kuri rūpinsis sutraukti 
visas draugijas į Federacija. 
Buvo apkalbėta apie Kultūros 
vajų, kuris prasidės po Nau
jų Metų. Neturėjus progos 
šiais metais surengti Seserims 
Pranciškietėms vajaus, nutar 
ta surengti prie pirmos progos 
p o N * a u j ų M e t ų . 

Atstovai pageidavo, kad 
draugijos, kurios priklauso 
prie Fed. rengdamos vakarus, 
užsiregistruotų Federacijos 
skyriuje, kad žinojus, kada 

ketvirtadieny, gruodžio 27 d., 
parap. svet. Šiame sus-me 
bus užbrėžta tolimesnė mūsų 
darbuotė, taip-pat rinkimas 
naujos, valdybos. Visų na
rių atsilankymas būtinai rei
kalingas. 

Valdyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj),' prie 
pirmo .langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED, 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

L O T A I 
Pars iduoda kampin i s stotas Arti-

sien ir 69-th N. B. kampas . Kaina 
tiktai $1800.00 greitam pardavi
mui. Randasi ap ie 200 pėdų nuo 
Western Ave. 

2f.C2 W. 49 - th Str. 
Tel. BepubUc 5705 

ac 

v 

-
Balčiūnas B. 
Baltul is A n a 

i* * * * 

• 
Bartkaite Marcejo 
Bel iauskas Juotas 
Sepauskas Ignacas 
Janusas P. 
Kaikar i . Jans 
Kučinskaitei Karbonai 

j 
Malinska« Antanas 

kokia draugija rengia vakarą, 
lis nei pridėk, nei atimk. Su [kad nepasitaikytu surengti ta 

i t ' 

įdainavęs choras, puikus or
kestras, gabus solistai, p. Sau 
riui vadovaujant sudarė tokį 
įspūdį, kad žmogus tik ste
biesi, iš kur tie pas lietuvius 
gabumai. 

Norėdamas nei pavydo, nei 
tuštybės kelti, negaliu nepa
sigerėti dainavimu ir vaidini
mu p-nios Saurienės "Julė", 
&varliutės (Viltis), Dambrau
sko (Šaulys,) Kadzevičiaus 
(Kuklys), Žiliaus (Kazys,) 
Jablonskio (Genys.) Kiti sa
vo roles atliko gražiai, bet jų 
trek daug, ir rolės nedidelėj 
kad negaliu visų atminti. Y-
pač man j ak} įkrito laisvu 
užsilaikyme scenoje Jablons
kis, SaurieUė ir Dambraus
kas. Tiesiog žavėtina buvo 

Kadiavlca Petras 
Kukui Justinui 
SkifrueJis Loois 
Venckus F. 
Žvirblis Juozapas 

' 

• ' • . 
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I E Š K O 
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Pajieškau savo kaimyno. PranelŠ 
kaus DanieloH .paeina iš Kauno red. 
Mažeikių Apakr, Triškių parap. 
Dauginiu kaimo. Pirmiau gyveno 
Chicagoje. Teiksitės pranešti jis pats 
ar kiti š iuo adresu; įj 

Jos. Labanauskas, 
151B S. 49-th. Ct Cicero, IU. 

< ' 

PARDAVIMUI NAMAI 
GERAS B A R G E N A S parsiduoda 

dviejų bianlų kampinis eurinis na
mas ir dlelj pagyvenimo kambariai, 
arba mainysiu ant mažesnio namo. 

Atsišaukite} 
3935 S*). Kedzte Ave. 
Tel. l A f a y e t t e OW 

pačią dieną dviem draugijom 
ir kad viena kitai negalėtu 
pakenkti. . 

Visi atstovai pasižadėjo dir 
bti Fed. visu smarkumu, kad 
jc. padarius kuostipriausia or 
ganizacija. 

Paspartutas. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Pataisa. 
" Draugo" 296 numerį, ap

rašant šios kolonijos labdarių 
vakarą aukotojų sąskaitoj isi-
briovė klaida. P-as Julijonas 
Bertauckas aukavo no $10, 
bet net $101.00. 

' Vyčiams. 
Priešmetinis Liet. Vyčiij 4 

tos kuopos susirinkimas įvyks 

BARGENAS. 
Pardavimui naujas mūrinis namas, 
dviejų pagyvenimų po 6 ir 6 k a m 
barius su visais įtaisymais, naujoje 
kolioiiijoje arti Seserų vienuolyno, 
n e t o l i buvvaro Ir p a r k o . V i e t a l a b a i 
irražl. 

Atsišaukite pat s a v i n i n k e 
P. ADOMAITIS. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Trindamas $u Ruffles 
Ištrins! Pleiskanas Lauk. 
Nielti, nirtti Tia» diemj — jųs net 

stebitės i i kur tų pleiskana tiek 
imasi t Juo daugiau Jus" kasote, Juo 
daugiau pleiskanų išpuola i i jutu gal
vos, suteršia juau drabuiius, daro ne
malonumo kiekvienam ' arti jus esan
čiam, ir vis neapsakomai nieStil 

Rs*ffJ 
I) tai prašalins. Ruffttš yra. tonika 

gaivos odai ir plaukams. Rvffl*» yra 
pleiskanų naikintoja? su puikiomis 
pasekmėmis. 

Ir tame nėra jokios paslapties. 
Rufflma yra sudarytas gabiu ir paty
rusiu kemiku. kurie išdirbo formula 

809 W. 35lti S i , Chtcago 
Tel . Bouievard 0611 ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O IR PAR-
D A V I M O R A Š T U S . 

Pasekminga i s iunčiam pinigus i r i 
% Parduodam Laivakortes . 9 

LIETUVIAI GRASORIAI 

A rusu* aoi i»v, ».M.-ie įsuiruo iormuų A 
l l specialiai paskirta sunaikinimui pleis- \ j | 

kanų peru — ir Rm 
darbą. 

ImffUa atlieka saro 

Pamėginkit bonką ! Itrlnkit truputi 
Rufflta i saro galvos odą kasdien 
apie per saivaite laika O kuomet 
pU-isksnos jau iAnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
65c. a i bonką. Galima gauti aptiekoae. 

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Si. . Brooklyn, N. Y. 

TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 i 

S . D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graboriu* 
2314 W. 23rd PI. 

Cicago. III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu bueite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271' 
0 4 M 

I 
Telefonas Boulevard 41 S* 

Kaipo l icturys , lletOTiagns visa 
doa patarnauju kuogeriansia 

M. YUfiKA 
3228 West 38-th Street 

A. Masalskis 
Graboriua 

FalamaujŲ lai
dotuvėse ves
tuvėse, krtkšt j -
nėe Ir kituose 
reikaluose. Kai- » 
nos prieinamos. 

» » « « l l l » » » « ^ H Į 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GeneraliB Kontraktorins, 
statytojus ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Ohicago, HL 

i 
3307 Aubur.a Ave. Chicago. : 
^••hsfcSsssBs^ąsSg • • s i i ^ • • • Bg—sąą—sy i m m —I ssi| s* • V 

D E N T I S T A I , 

Dr. M. ŽILVITIS 

. J Į , 

U • 4 3 0 S. Tallmsui Ave. 
Tclef . Prospei t S8f. 

. • • m i i ' ' ' I 1 ' 
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DR. 0. VAITUSH, 0 , 0 . 
U E T l ! V W AKIC Kf»IUOIAIJHTA» 

Palengvins visi 
akių tempims, 
kas yra priežas 
timi skaudėjim' 

calvos, svalful io , aptemimo, nervo-
tutną, 'kaudanė ius Ir ulfHdefrusiua 
karščiu aklų kreivos akys katerak 
ta, nemlegio; netikrae akis Indedam 
D a r o m a e g z a m i n a s e l e k t r a p a r o d a o -
tls) rua*»au»ia* klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan 
t iems page lbsU. Sergėkite saro re-
srėjime ir valkus e inančius mokyk 
loti. VaJandos: nuo ! • Iki 9 vakaro 
NedėUomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 S f i r A«blanrt A% 
r 

DEBTTISTAS 
4118 Archer A v en n e 

Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 6061 
• — m m sa»įsWs>>as>ss»aW — a* sŝ ŝa*—s • • • i 

" D E . C . k / č E R y Š * 
DANTISTAS 

4454 S. AVe*itern Avenne 
Vai.: nuo 4 po pietį) iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 12. 

TeL Lafayette 3415 

Or. P. G. Luomons 

Kūdikiai mėgsta jį! 
Jie net prašo daugiaaši 

Bet kucmet jie yra labai jauni ir dar ne-
s;&li kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 
juos—tik pastebekit kaip jie ussidefa 
diiaugsmu, kuomet motina^ paima bonk« 

BAMBINO 
Ireg. a V. Pat Biurs. 

Pastebekit jų pastangas nuryti U tą aka-
niausi \i«huių pailuosueioją, kokia tik 
kuomet norą buvo padarytas. Ir jis yt% 
lengvlacsis, vienok veikia pusekminftiao-
siai 1 llotinoe—jųs nežinote to srru^umo 
jausti malonumi), pasitikėjimą ir utsi-
tranedinimą, jei jųs nenaudojate BAUBINO, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri sėklai Vidurių 
nttietejimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
austančiu rytu kūdikis vek* bus linksmas 
kai visuomet. BAUBINO atliks savo darbu 
tt atliks r r a i l 

F. AD. RICHTER & CO. ?> 
104.114 Stt. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

n'i II. i 

i -r LITTLE JULIUS SNEEZER £L':i &Y BAKER 

Akiniu pritaikymo m e n e 
20 metų prityrimo 

S.IMJTOMA1 P A R £ l * a U A 
Akly Ll»ras 

šs jums skauda galvą? 
AJ juaų akys asarolaT 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niel t i T 
Ar skaitant akys greit p a v a m 

ataT 
Ar kvaišta galva? 
a r matote kaip ir plukattdla* 

t a i k u s T 
Ar a tmint i s po truput) m a l ė j a T 
Ax akys opios šviesai T 
Ar Jaučiate kaip ir emiiris aky 

M T 
Ar yra balta dėmė ant voku T 
Ar turit katarakta T 
a r turi žvairas akis? 

John J . Smetana 
AJtnfID SPECIALISTAS 
1S01 So. Ashland Ava. 

K a m p a s 18 gatves 

Ant trečio a u g i t o virs Platto a p -
tiekoa, kambariai 14,' 16, H ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vakare 

L i e t u v i s DaJitų G y d y t o j a s 
2801 "W. 22-nd & So. I,eavltt Sts. 
Tel. Oannl 0222 Chicago. III. 

VAI*. 9 Iki 11 ryto ir 1 
vakare. 'Ned. pagal stitartj. 
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Dr. C. Z. Vezelis ! 
Tel Blvd 704t 

i 
I.IVTI.VIS DENTISTAS , 

471« **0. ASITLAND AFEKTTTaT 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomls nuo 4 iki 9 vakare į 

-r 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

» i 
Telcf. Boulcvard 0813 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

3240 S. Morgan St. Chicago. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 Iki 9 : Su b. nuo 6 iki 9: Ned. nuo 
9 iki 12. 

4652 South Ashland Avenue 
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 

: petn. 6 iki 8 vak. 
wa»^». • i A » » » • . » • • • » • » • !• » » ^ » » • » 

s 
Kczidencijos Tel. I trunku 1< k 48H7 
Dr. C, YUCIUS D. C. Ph. O. J 

OH1ROPRACTIC G Y D Y I O J A S 
B e gyduol ių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-1S 
1079 Milvaąikee Avenne 

k a m p . Rot«ey ir North Ave. 
Ofiso Telef. Branswick 7699 

Pranešimas pacijentams ir draugams 

DR. J. J A K U B A U S K A S 
GYDAU B E VAISTŲ I R B E O P E R A C I J Ų 

Perkėltan savo ofisą iš 3538 So. Halstcd $ t . f 4647 So. Halated St., 
pr i e 47-tos gatvės . Vai. , n u o 9 iki 12 ir nuo 8 iki t v. vakare. 
Tel. Roulcvard 4774. Nedėl iomis n u o 9 iki 12. Rose lando of isas: 
11112 So. Michigan Ave. Vai . : n u o 2 iki 7 vai. vak. Telefonas: 
Pul lman 5147. 

.^! 

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

P r i ė m i m o valandos: N u o 9 ryto iki9 vai. vak. 
4647 South Halsted Street 

( k a m p a s 47 gatvės ) 
Praneš imas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai , kad a š gydau 

tokias l igas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis . Vartoju naują ser
gančių gydymui būdą: nesi lpninu l igonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — N A P R APATIJOS būdu. Gydymas Šiuo būdu yra sargus. 
j i s dar s m a g u m ą telkia, 

Je igu j a u aplankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gt 
nesuslradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne» 
girdėjimo, naktiniais ausišlapiniiaais, ar kitokia sena liga, ateik, o a š noriai 
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