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efuva Auga ir 
Stiprėja 

( " D r a u g u i " kablegrama). j Pasaulio Pašto Sąjungos kon-

KAUXAS, gruod. 27 d. — g r e s e StoAholme, 4 birželio. 
Gruodžio 21 Lietuva pasira- ' T a u t n $&**& p r a n e š ė 
& prekybos sutartį su Norve- i L i e t u v a i n o r i T l t i &*& paK** 

savimą lietuviu mokinių, ku
riuos lenkai suėmė Vilniuje. 

Klaipėdon atplaukia švedų 
garlaivis su veisliniais gyvu-

Lietuva kviesta dalyvauti | liais Lietuvai. 

FRANCUOS ORLAIVĮ 
JURA PRARIJO. 

Vietojo Savickio Norvegijo
je atstovaus Šeinius. 

Francija su Čekoslovakija 
Sąjungoje , 

SĄJUNGA ATKREIPTA PRIEŠ VOKIETIJĄ 

PARYŽIUS, g r v 29. —Pra
nešta, kad Franci jos milžini
škas orlaivis Dixmude su 50 
vyru įgulos įkrito <Tarpžemių 
jūron pagautas audros. 

Visa įgula žuvo. Sicilijos 
pakraščiuose rasta leitenanto 
Grenadan, Dixmude komen
danto, išplukdytas lavonas. 

Tose apylinkėse ieškoma 
daugi aus lavonų. 

Pasirodo, kad styriniai or
laiviai yra pavojingi tolimose 
kelionėse. 

SAKSONIJOS KATALIKU 
KONGRESAS. 

TAI ĮVYKO GRUODŽIO 
PIRMOMIS DIENOMIS. 

C H I C A G O J E . 
MERGAITE NEPATAISOMA 

KLAIPĖDOS KLAUSIMU. 

PARYŽIUS, gr. 29. — Ce-, Vokieti ja. Jei kartais kuo-
koslovakija su Francija pa
darė militarine sąjungą. Ce-

OENEVA, gr. 29. — Tau
tų Sajungos sekretoriatas pa
siuntė pakvietimą Charlesui 
Beeker AYarren, buvusiam S. 
Valstybini ambasadoriui Ja-
ponijai, idant jis apsiimtų pi
rmininkauti neutralei komisi-

Drezdeno majoras sveikino 
kongreso dalyvius. 

Anna Baron, 16 n*., iš Lime 
gat., išnaujo areštuota pavog
tame automobiliuje. Su jąg'a 
automobiliuj buvus ir jos 
draugė, kažkokia Josepbine 
Zamb. 

Deering st.\ policijos stoty 
jinai užpuolė policmoną Scan-

koslovakijos užsienių reikalų 
ministeris Benes išvyko Pra-
bon. Tenai įduos preziden
tui Masarykui patikrinti są
jungos sutartį, kuri dar visgi 
nepasirašyta. 

Ta sutartis skaitosi politi
nė ir militarine Francijos są
junga ne vien su Čekoslovaki
ja, l>et ir su "mažąja enten-
t e . " 

Francija Čekoslovakijai i r 
kitoms valstybėms duoda nn> 
lionus dolerių kredito apgin
kluoti savo armijas. Tos-gi 

met-nors atkiutusi Vokietija jai, kuri turės ištirti Klaipė 
kėsintųsi triuškinti francuzų dos klausimą, ar Lenkiją pri 
militarizmą, tuomet Čekoslo-; leisti prie Klaipėdos uosto 
vakija, Rumunija ir Lenkija 
pakiltų prieš Vokietiją. 

BERLYNAS, gr. 13. (suvė
linta). — Mieste Drezdene į-
vyko Saksonijos katalikų kas
metinis kongresas. Su tuo io n # Pagrobė jam už usų. 
kongresu tampriai buvo sūri- , Sakoma, prisipažinusi pa
štas Meisseno Vysk. Scbrei-, vogusi automobilių Aubuni 
bėrio sidabrinio jubiliejaus'ave. 
paminėjimas. 

Vyskupas Scbreiber aukš
tuosius moSslus baigė Unga-
r,ų-Vokiečių kolegijoj Romo- Kuomet prokurorų ofisuose 
je, kur jis įgijo filosofijos ir andai buvo tvirtinama, kad ' "*' 
teologijos laipsnius ir 1898 m. sukčius Leo Koretz busiąs su-
įšventintas į kunigus. Sak- imtas į 24 valandas, sakėme, 
sonijos katalikų kongresas jog tai paprasta pasaka. 

KORETZ NESURANDAMAS. 

Sveiki, Vargdienių Prieteliai! 
Amerikos Liet. R. Katalikų Labdarių Sąjungos 

Seimas susirenka šio gruodžio 30 d., Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje. 

Susirinkusiems visiems labdarhj atstovams siun
čiame nuoširdžius pasveikinimus. Šįmetą labdarių 
tikslai pasistūmėjo yra pirmyn ir jau stovime ango
je mūsų senai laukiamo galutino pasįsekimo. 

^Nuolatiniu darbu, lietuvišku įnirtimu, Kristaus 
meilės vadovaujami, vienybėje su visa Amerikos lie
tuvių katalikų visuomene, labdariai pergalės nuovar
gį ir, nušluostę ašaras vargdienių bei našlaičių, lietu
vių Tautos skaistiems ateities rūmams pridės savo ne
mažą dalį. 

(Tepadeda Jums, Gerbiamieji Geraširdžiai, ir teat
lygina gausiai Visagalis. 

"Draugo" Redakcija. 

tad jubiliejų iškilmingai pa
minėjo. 

Majoro kalba. 
Drezdeno majoras kongre

so dalyvius miesto vardu svei 
kino ir pasak)ė gražią prakal 
bą. J is reiškė džiaugsmo ma-Foji pirmininko vieta buvo ^ "" . . 
tydamas tokią stiprią katali-

vaLstybės už tai Francijai pri nuolatiniu ginklavimosi. 

Francija laikosi tokio nusi
statymo, kad, girdi, tik stip
riai apsiginklavus galima ap
drausti taiką Europoje. 

Dėlto Francija jau labai 
apsiginklavusi ir ginkluojasi. 
Ginkluoja ji ir kitas valsty
bes, kurios apsima jai tarnau
ti kiekviename jos žygy. 

Pirm europinio karo {aika 
Europoje buvo palaikoma 

pasiūlyta "VVbitlock'ui, buvu
siam S. Valstybių ambasado
riui Belgijai. Bet šis atsisa-
ke. 

Taip ir buvo. Koretz ne
surastas ir nesuimtas, nors jo 
ieško federaliai autoritetai. 

Daugiausia jis ieškomas 
New Yorke ir apylinkėse. Mo 
kėjo pasislėpti. 

Žinios iš Lietuvos 
TUR BUT, TOKS JAU LEN

KIŠKAS UŽSISPYRIMAS! 

KUR YRA L. KORETZ? 

NEPAPRASTA ŽYDU 
AUKA. 

CINCINNATI, O., gr. 27. 
— Vietos žydų kolonija čia 
šv. Ksavero kolegijai nupir
ko ir paaukojo palaimintos 
Teresės (Mažosios Gėlelės) 

Pa-1 s t o v v l a , dviejų pėdų aukštą. 

siekia ištikimybę. 
Tai visa atkreipta prieš 

baigoje tai visa plyšo nei di
džiausias vulkanas. 

Meksikos Revoliucionieriai Apie 

VrTRA CRUZ, gr. 29.—Čia;tinęs, nes tam tikslui jam 
revoliucionieriai skelbia, jog į trūksta reikiamų jėgų. Te-
Obregono kariuomenė po ne-ičiaus jis manąs laikytis kito-
pavykimų kovose buvo priverise vietose, 
sta apleisti Puebla miestą, iš j Obregonni didžiausia ne-
kurio seniaus revoliucionie-! laimė yra ta, kad jo kariuo-
riai pasitraukę del strategi- j menė nuolat eina mažyn. Da-

Kol nebus baigta nauja ko
legijos koplyčia, palaiminto
sios stovyla bus pastatyta stu 
dentų knygyne. 

Chicagos policija gavo in
formacijų, kad žinomas pra
gaišęs ir ioškomas sukčius L. 
Koretz esąs Californijoje. 
Nežinia, kic 1: tame teisybės. 

kų vienybę, ypač šiais krizio 
laikais Vokietijai. 

Toliaus jis kalbėjo apie ka
talikybės s vargą JDrezdeno 
miestui. Nes Drezdeno kata
likai atlieka didelius labdary
bės ir gailestingumo darbus. 
J is sakė, kad katalikų tarpe 
jaučiąsis begalo laimingas. 

Paskui kalbėjo Vyskupas 
jubiliatas temoje: "ReMgija 
ir meilė.- Graži buvo jo kai- O l l o r o r o ' k u r * ? u k i t u v a i k i S " 
ba. Dar gražesni jo paraki- ®» *****> ****** automohi-

Mišioms pasibaigus, kun. 
užgiedojo "Šventas Įheve . " 
Tuodu poi^ai: "Idzmy, bo nie 

KAUNAS. Šiemet net možnte. cierpiec" (Einame, 
porą kartų buvo rašyta "La i - nes negalima kęsti). I r , ži-
svėje" del Š. Kryžiaus ,(Kar- noma, išėjo iš bažnyčios ne 
mėli tų) bažnyčios vargoninin- vien tik juodu, bet ir daugiau 
ko tautiškumo, del pamaldų lenkų. 

VAGILIUS NUŠAUTAS. 

Wesi parkų policmonas 
Mills nušovė 15 metu Louis 

MIRĖ ĮŽYMUS INŽI
NIERIUS. 

PARYŽIUS, gr. 29. — Čio
nai mirė Įžymus inžinierius, 
Aleksandre Gustave , Eiffel, 
kurs čionai k j tuomet pastaty
dino Ii gš i oi pagarsėjusį Eif
fel io bokštą. Ejo 91 metus. 

nimai, idant saksonai katali 
kai visuomet butų, kaip šian
die yra, pilnai ištikimi Kata
likų Bažnyčiai, kuri yra vie
na tikra Bažnyčia žemėje. 

ORLAIVIS NESU-
RANDAMAS. 

PARYŽIUS, gr. 28. — Fra-

lių. 
Guerero mirė apskrities li

goninėje. Prieš mirsiant iš
pažino norėjęs pavogti auto
mobilių. 

AREŠTUOTAS VYRAS 
IR PATI. 

Policija ėmė nagan John 
ncijos milžiniškas orlaivis R anas ir jo pačią, 740 North 
Dixmude nesurandamas nei 
Afrikos plbtuose, nei kitur. 
50 vyrų įgula turėjo žūti. 

tvarkos bažnyčioje lietuviams 
ir lenkams ir, dalinai, viens 
— kits aštresnis žodis buvo 
mestas bažnyčios klebono ad
resu. Kaip ištikrųjų ten bu
vo, aš aiškinti nesiimu, fyet 
kaip 'elgiasi bažnyčioje ponai 
lenkai, brėžtel iu žodį kitą. 

& m. gruodžio mėn. 2 d., 
C) vai. ryto nuėjau Šv. Kry
žiaus (Karmelitui) bažnyčion 
Rarotoms. Bažnyčia pilna 
žmonių. Išėjus kun. prof. 

\ Grigaičiui giedoti šv. mišių, 
žmonės pradėjo grųstis artyn 
altoriaus. Bet užgiedojus lie-

-

tuviškai "Duokim garbę ir 
malonę," gie aprimo. Klausau 
vienas šalip manęs bestovįs 
aukštos įstaigos ponas krei
piasi į kitą šalia jo bestovin
tį, matyt tokių pat plunksnų 
poną: " J u ž litwini krzyezą" 
(jau lietuviai rėkia). N 

Mišioms besibaigiant, kun. 
kleb. V. M. išėjo dalinti Šve 

Bet apsivylė: suplikacijoms 
pasibaigus, išėjo kun. klebo
nas sakyti pamokslo lenkiš
kai. 

Išeina, kad čia nėra kita, 
kaip jau toks lenkiškas užsi
spyrimas, nes: meldžia Dievą 
ir ožius gaudo. 

SUGRĮŽO ŠV. T6V0 
DELEGATAS. 

Ada st. Jų namuose rastas 
negyvas Peter Sundel. 

Banas sako, jog Sundel į joJ nčiausiąjį. Žiurau, grudžiasi 

nių atžvilgių. Dėlto, Puebla 
išnaujo yra revoliucionierių 
įankose. 

Vera Cruz šone revoliucio
nierių spėkos, anot raportų, 
pažangiuoja ir Obregono ka
riuomenė visur įveikiama. 

lys kariuomenės kai-kur ko
vos laukuose persimeta revo
liucionierių pusėn. 

Vakaru fronte, kur revo-
liūcionieriams vadovauja p;(m. 
Estrada, revoliucionieriai ir
gi pažangiuoja. Tomis die-

Čia turima žinių, kad Obre- iromis jie paėmę nelaisvėn ne-
^onas sprendžiąs neginti sos- mažai lObregono kareivių. 

$100,000 LAIMĖTOJAS 
JAU PASKIRTAS. 

$50,000 tuojaus išmokama. 

NEW YORK, gr. 26.—Tas, 
kuris padavė geriausią planą 
pasaulio pastoviai taikai, jau 
parinktas. J u r y pirmininkas 
Elihu Root geriausią plartą 
i davė Mr. Bok, kurs už tai 
naskyrė 100,000 dolerių dova
nų. 50,000 dolerių tuojaus 
l>us išmokėta autoriui. /Te-
''•iaus autoriaus pavardė ne

bus paskelbta ligi attiksiant 
įvairiose organizacijose refe
rendumą taikos plano klausi
mu. Jei referendumu planas 
bus pripažintas, tuomet auto
riui bus išmokėta kita dova
nos dalis — 50,000 dolerių. 

BOLŠEVIKAI CENZŪRUO
JA SAVO LAIKRAŠČIUS. 

LONDONAS, gr. 29. —De-
pešoje iš Rygos pažymima, 
jog Maskvos sovieto prezide
ntas Zinovioy parėdlė cenzū
ruoti ten leidžiamus bolšėvis-
tinius laikraščius. Pirm 
spausdinsiant laikraštį jo ko
pija turi but paduota cenzo
riui patikrinti. 

ŠOFERIS VOS IŠGELBĖEAS 

Ant kampo Jackson boulv. 
ir Lotus Ave. vienas negras 
šoferis automobiliu važiuoda
mas suvažinėjo baltą moteriš
kę. Momentaliai minia žmo
nių apipuolė šoferį. Gerai, 
kad laiku atvyko policija. 

namus atėjęs girtas ir pradė
jęs triukšmauti. Banas jam 
sudrožęs į galvą kokiu tai sti
klu. Nuo to, matyt, j is mi
ręs. 

J . E . Arki vysk. A. Zecchi-
ni, apsilankęs lapkričio mėn. 
Estijoj ir Latvijoj, sugrįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Kau
ne, savo nuolatiniame bute 
Duonelaičio g. 44 n r. 

Lietuvių Katalikų Vykimo 
Centras iš Ožeškienės g. 12 
nr. persikėlė į savo namus 
Laisvės Alėja 31-b. nr., I I 
augštas. 

Rush Medical College, Chi-
cagoje, painformuota, kad iš 
Rockefellerio fondo gaus vie
ną milioną dolerių. • 

JAPONAI ATAKUOJA KABINETO NARIU NAMUS 

artyn altoriaus viena poniš
ka moteris ir sako: "Przez 
tych chamow litwinow nie 
možna i do Komunji dobrac-
s i ę " (Per tuos chamus (niek
šus) lietuvius, negalima ir 
prie Švenčiausiojo prisiartin
t i) . Vadinasi, " š č y r a " šir-
džia artinasi prie Dievo. 

CHICAGO. — Anot fede-
ralio oro biuro, šiandie apsi
niaukė ir šilčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 
Francijos 100 frankų 5.16 
Itajijos 100 lirų 4.3? 
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MANILA., gr. 29. - r Rytoj 
čia rengiama didelė Philipinų 
saki gyventojų demonstraci
ja, atkreipta prieš salų gene-

Pasibaigus referendumui, au-jralį gubernatorių. Tai bus 
toriaus pavardė bus paskelb- naujas savos rųšies protes
tą. 

Mrs. F . Harocek, 3117 So. 
Ridgeway, gryžusi iš kapinių 
namie maudynėje rado nebe
gyvą savo vyrą. 

TOKYO, gr. 29. — Nepa-
FIUPINAI PROTESTUOJA., prasta situacija čionai ir ki

tur kilo po pasikėsinimo nu
žudyti Japonijos princą re
gentą. Japonų minios ata
kuoja kai-kuriuos kabineto na 
rių namus, kurie stipriai po
licijos saugojami. 

Vakar minia puolė barono 
Goto, atsistatydinusio nami
nių reikalų ministerio, namus. 
Policijai vos pavyko įnirtusią 
minią išskirstyti. 

Baronui Goto kaišiojama, 
jog jis turįs socialistinių ten

tas. / 

Joseph Milewski, 1901 W. 
63rd st., už savo moters nu
žudymą pavestas "g rand ju-
rv. 

dencijų ir todėl neperdaug 
rūpinąsis saugoti princą re
gentą. 

.Suimtas jaunuolis, kurs šo
vė į važiuojantį princą, vadi
nasi Daisuke Namba, studen
tas radikalių pažvalgų. 

Ministerių kabineto atsista
tydinimo princas regentas ne
priėmė. Patarė kabinetui ei
ti savo pareigas i r toliaus. 

Kalbama, kad kabinetas iš
bus valdžioje dar apie mjėne-
sį, bet neilgiaus. 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siuskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. 

4 'Draugas' ' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-draf-
tą kurį Tamistos įd«ję į laišką pasiųsite saviesiems, o jiė 
anėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai* "Draugas' ' 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. 

Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

uDRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Ulinoli 

^fl 
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KULTŪROS VAJU PRIDERANT. 
m mm • '• • '••• - mm • • • • . » . • • . • • ! • ! , 

Kultūros Vajų pradedant, pirmas žodis tenka pasakyti 
Chicagos Lietuviams katalikams. Nes nuo chicagiečių pavyz-

Į6*00 džio priklausys viso šio prakilnaus darbo pasisekimas. 
Į Federacijos pakvietimą stoti į darbia didžiuma kolo

nijų jau atsiliepj. I r taip: sausio X dieną — naujus metus pra
dedant — Kultūros Vajaus prakalbos bus CICEROJE, šau

ti" ii ienas" adreaaa. Pinigai gfltlu-' " * 6 d. — \VEST SIDEJE, sausio 8 d. — BRIBGEPORTE, 
•ui iių*ti išperkant kmoje ar «x- Į s ausio 13 d., po sumos, — KOSELANDE, sausio 13 d., Vakare 

— WE$T PL LLMANE^ per sv. Veronikos draugijos jubijėji-

D I E N R A Š T I 8 
LEBTUVIŲ KATAMKJį 

"DRAUGAS" 
Eina kaadiaoą išskyros r^lrifa^frifr. 

Metams . . . 
Pusei Metų 

Ui prenumeratą mofcasi iikalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
oe nso Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą Tiaada reikia prisius-

LIETUVIŲ LABDARINGOS 
SĄJUNGOS ATSKAITA 

1923 M. 

pinigus | registruoti 
DRAUGAS tVh. CO. 

2334 South Oakiey Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

DARBO PADĖTIS 1923 M. 

1923 inetai darbo žmonėms 
Suv. Valstybėse buvo palan
kus metai. Darbo butą pakak
tinai visiems. Kai-kurių dar
bo šakų darbininkams trupu-

Ineigos: 

- r N 

Kuopa: 
G. N. mokestis 
Draugijų mokest. 

$225.00 
30.00 

Decoration Day rink. 65.00 

nę vakarienę: M)RTH SIUEJE — sausio 15 d. MELROSE 
P A R K 1 9 d . '. 

Chicagoj Kultūros Vajaus prakalbos bus nuo sausio 1 d. 
iki sausio 20 dienos. Nro darbo pradžios priklausys jo toles-
jė eiga. Dėlto Chicagos lietuviai katalikai tųr atsiminti, kad 
jų pavyzdis nulems darbo pasekmes. 

Susipratusiam lietuviui katalikui Kultūros Vajaus tiks
lai yra ganėtinai aiškus. Tokiems rupi katalikiškos Lietuvos 
ateitis. 

Dėlto, kad tikintieji i Dievą, žmones pasitenkindavę baž
nyčios pareigų atlikimu, bažnyčios rūpestingu lankymu, o 

ti padidinta užmokesnis. Tik Į k a s d ė i ° * ū^uk> t a i P s a k a n t ' P^Hikoe gyvenime, jie domės 
retuose atsitikimuose suma- \ * * * » « * • šiandien daugely žalių matome bedievių valdžią, 

nors visuomenės yra tikinčios. Taip yra Busijoį Prancūzi
joj, Portugalijoj, Meksikoj ir daugely kitų valstybių. 

Šiandien iš lietuviškų bedievukų socialistų tenka išgirsti 
didelio "pasipikt inimo" ir nepasitenkinimo, kad jie nesus
pėję Lietuvoj paimt valdžią į savo rankas. Tada katalikų 
laisvei dienos but buvę suskaitytos. Dabar iš jų išgirstame 
tabai naivių ir juokingų sanprotavimų ir išsireiškimų, kad, 
girdi, krikščionims katalikams vieta bažnyčioj / poteriauti, o 
iš visuomenės lauk. 

Materialistai, pranešę savo pasąulržiųros į Lietuvį ir 
i a sukrovę jos įžymų bagažą, nenuleidžia rankų, nors jiems 

žinta. 
Kapitalo agentai 1923 me

tų pradžioje buvo pakėlę kam
paniją daugely vietų Įvesti 
"open sliop". Bet kampanija 
nevyko. Organizuotas (kubas 
stipriai atlaikė savo pozicijoj. 

Šiais metais plieno ir ge-
ležies dirbtuvėse panaikintas 
12-os valandų darbas dienoje. 
lUiltimore ir Ohio geležinke-

Jių, dirbtuvėse Įkurtas koope-Į i k i • £ nepavyko paimti v idaus . 
ratyvis "managementas", ty. 
dirbtuvių* valdybon priimti ir 
darbininkai. Tai įdomus išmė
ginimas kapitalui kooperuoti 
su darbu ir nors išdalies da
lintis pelnu. 

Kietųjų anglių kasyklų dar
bininkai dalinai laimėjo kovą. 
Vyriškų drabužių industrijoje 
įvesta bedarbiams apdrauda. 
Kai-kur įkurtos kooperatyvas 
bankos. 

Šiais metais Amerikos ka
talikai pirmu kartu a t l ėkė 
konferenciją su tikslu ameri
koniškose industrijose pri gy
dyti Papos Leono XII I Enci
klikos principus. 

Amerikos Darbo Federacija 
paskelbė pažymėtinus pagrin
dus apie industrinę' demokra
tija. 

Imant abelnai, 1923 metai 
darbui buvo palankus. Pra-
matoma, jog ir 1924 metai dar
bo žmonėms jei nebus gerės 
ui, tai ir neblogcsui už 1923 
metus. 

Taip bent daugelis tvirtina. 
Bet kas čia gali žinoti, ka& į-
vyks 1924 metais, šiai* me
tais išpuola prezidento rinki
mai. Žinovai sako, jog tokiuo
se ats i tikimuose visuomet lai
kai pablogėja. Blogi laikai A-
merikoje reįškia nedarbe. Gy
vi ir sveiki busime, tai ma
tysime, kurie turi tiesą išank 
sto spėdami apie tokius ar ki
tokius laikus. 

i 

1923 metai tjpčiaus mote
rims darbininkams s pasirodė 
nepalankus. Kai-kur norėta 
moterims darbininkėms mis 
tatyti "min imum" užmok cs-
nio. Tečiaus Aukščiausias 
Teismas tas pastangas pripa
žino priešingas konstitucijai. 
Kongresas dėlto raginamas 
tuo reikalu pravesti Konstitu
cinį ' 'amendmentą' ' . KL<;K; 
"amendmentas" reikalingas 
ir vajkų darbo klausime. 
* Tuo būdu moterys darbinin
kės paskatintos organizuotis 
į unijas. Nes tik organizuotas 
daibas gali pasekmingai vesti 
kovę, su besočiu kapitalu. 

Žodžiu tariant, organizuotas 
darbas Suv. Valstijose savo 
poaicijų nenustojo, nasujų ne
daug teužkariavo. Maždaug 
stovime ant vietos. 

320.00 
2 Kuopa: 

Draugijų mokestis 20.00 
Už atvirutes 13.45 
Decoration Day rink. 246.09 

279.54 
\ . • 

« * . 
Kuopa: 
G. N. mokestis 55.00' 
Draugijė mokestis 50.00 
Sv. Antano d. rink. 107.00 
Decoration Day rink. 293.00 
Vieša rinkliava 500.00 
Aukos 3.00 

1,008.00 
. , --, 

4 Kuopa: 
k 

• 

Visų rųšių materialistus i kovę veda įnirtimas prieš ti
kėjimą, noras pasižaboti visuomenę savo apinasriu. Kovai ei
na atkakli ir neatiaidi. Materialistai mėgina visus patobnhn-

i * 
tus budus ir priemones. 

Subedievinimui ir per tai sunedorinimui Lietuvos ir A-
merikos lietuvių jie griebiasi' visokio visuomenio darbo. Tam 
pragaištingam darbui jie turi, su skausmu reikia pasakyti 
daugiau paklydėlių, rusų vergiškoj mokykloje išmokintų pro-
fesionalų. 

Prieš jų darbą mums reikia pastatyti darbų lygų ir dar 
didesnį. Nes gadinti jiems lengviau, negu inums statyti. O 
nuo mūsų statymo priklauso Tautos sveikata, gyvybė ir lai
mė. Šviesuomenės doros, kilnios, ne supuvusios ir pūdančios, 
bet katalikiškos, mums reikia neapsakomai. Katalikų Fede
racijos, kitaip sakant visos liet. katalikų visuomenės Ameri
koje užduotis pastatyti katalikų inteligentų armijų, kad iš
gelbėti lietuvių Tautę. Negali būti tam darbui priešų, nei 
kliūčių.. Negali būti pavargimo. — 

A. L. R. K. Federacija iki šiol rėmusi šimtus moksleivių, 
be visuomen's pagelbos nebepajėgs ir puškelyje darbą pa
mes. Vargas tautai, kuri apsvietos įeikalo nesupranta! Chica
gos tad veikėjai! įtempkite visas jėgas, kad jūsų pasišventimo 
atgarsis perkūno balsu pasklistų po Amerika. i r pavyzdžiu 
uždegtų visą išeiviją. 

Nuo Chicagos liet. katalikų priklauso šiandieną sunkiai 
iškovotos mūsų Vienybes, Kat. Federacijos gyvumas; nuo jū
sų, gerbiamieji, priklauso Amerikos lietuvių vaikų ateitis; 
nuo Jūsų priklauso Tautos ateitis. 

Tepadeda mums Dievas! 
Federacijos Sekretoriatas. 

G. N. mokestis 272.00 
Draugijų mokestis 42.50 
Decoration Day rink. 74.42 
Sv. Antano d. rink. 94.00 
Pikniko tikietai 19.60 
Aukos 53.67 

/ 556.19 
. . •, 

" " • 

5 Kuopa: 
G. N. mokestis 
Draugijų mokestis 
Decoration Day rink. 
Vakarienė 
Aukos > . 

765.00 
138.05 
216.50 
373.55 

27.30 

TAUTOS FONDO 6-TO SKYRIAUS VAL DYBA IR VEIK*JAI , BALTIMORE, MD. 

Iš kairės sėdi: J . Vasiliauskas, A. Ramoška ižd., kun. J . Lietuvnikas, J . Čeplins-
kas firm., J . Pautienius, 

Stovi: J . Butkus rast., K. Žvinklis, A. Sakevičius, J . Miliauskas, J . Karalius. 
(A. Ramoškos lėšomis) 

Aukos 12.00 , 22 Kuopa: 
G. N. mokestis 

714.25 

8 Kuopa:-
GL N. Mokestis 
Draugijų mokestis 
Decoration Dav rink. 
Pikniko ineigos 
Basket Piknikas 
Už gėles 
Ineigos 

25.00 
20.00 
76.13 

109.10 
76.65 
10.00 

100.00 

100.00 
LABDARIŲ SEIMAS 

NEDŽLIOJ. 

- . 

416.S8 

* 1,520.40 

6 Kuopa: 
G. N. mokestis 40.00 
Draugijų mokestis 113.00 
Decoration Uay rink. 284.01 
Pikniko tikietai 99.45 
Kolekta po namus 100.00 
Aukos 15.00 

9 Kuoi>a: 
Draugijų mokestis 
Pikniko pelnas 

54.65 
65.45 

23 Kuopa: 
Draugijų mokestis 
Decoration Day rink 
Auktfs 

24 Kuopa: 
C. N. mokestis 
Ineigos 
Aukos 

1 

100.00 Amerikos Lietuvių Rymo — 
Katalikų Labdaringoji Sąjun-

{ ga laikys Seimą 30 ir 31 die-
5.00 nomis Gruodžio mėn. 1923 m., 

70.50. Aušros Vartų parapijos svetai-
37.20' nėje, 2323 West 23-rd Placc 

. Chicago, 111. Seimo tikslas yra 
112.70 toks, kaip surasti naujų prie

monių, kad galima butų grei
čiau pastatyti prieglaudos na-

10.00 mą su ligonine, kur galima 
13.30 butų tinkamai priglausti nelai-
48.75 mingus" lietuvių našlaičius ir 

• .-

• 

—— pavargusius senelius. Kadangi 
72.05 statymo namo darbas jau yra 

j pradedamas, tai ir Labdarybei 
120.10 Kitų draugijų aukos 17.50 reikė* <d&ugiaus darbininkų, 

I Seimo aukos 499.40 kad sukelti reikalinga suma 
3š Aurora O. X. 50.00 pinigų tam darbui užbaigti. 

r * • _ _ • - ' ^ - i - • ' -*, 

; . ' : * 

651.46 

7 Kuopa: 
G. N. mokestis 100.00 

Draugijų mokestis 50.00 
Seimo tikietai 55.00 
Seimo pietus ir vak. 140.00 
Kuopos ineigos 250.00 
Decoration Day rink. 84.40 
Sv. Antano d. rink. 22.85 

12 Kuopa: 
G. N. mokestis 25.00 Centro piknikas 628.09 Visi pakviestieji ir rinktiniai 

v 1 _ _ Aukos 
25.00 fK*no^imčiai 1.249.34 tVimą ir sav© gerais ir išmin-

Is viso ] 
Išlaidų 

14 Kuopa: . . . 
Draugijų mokestis . 10.00 
G. X. mokestis 100.00 

• -

•4 • 

• > 'W * '•«"••'• 

110.00 

1(J Kuopa: 
Ineigos 

S*J.*; 

$8,483.15 
251.76 

. 

Lkka kasoje nuo 1923 8,231.39 
Liko kasoje iš pra

eitų m. 46,178.01 

17.75 

17.75 

Iš viso kasoje $54,409.40 
Su pagarba 
Labdaringos Sąjungos Ižd. 

tingai s sumanymais ir patari
mais prisidėti prie šio prakil
naus darbo, nes iš to bus pa-
gelba nelaimingiems našlai
čiams ir garbė mūsų tautai. 

Labdarių Sąjungos vardu 
Seimo Komisija: 

J . Simonavičius. 

J . Petraitis, 

B. Nenartonis. 
— — -m • i 

KOLEGIJOS KLAUSIMAS, 
REIKALINGUMAS. 

(Užbaiga) 

MARIJONŲ KONGREGACIJA. 

Jeigu apsiimtų. 
Marijonų Kongregacijai apsiėmus augš-

tesniosios mokyklos darbę, jau ir lietuviai 
vienuoliai neiškriktų po įvairias kongregaci
jas, bet stotų savon kongregacijon ir tad tar
nautų lietuvių visuomenės reikalams. Jeigu i 
taip trumpei laiką atsirado netoli du šimtai 
mergaičių ir pašventę savo gyveninių auklė
jimui mažyčių, nejaugi bernaičiai apsileistų 
tame ir atsisakytų šiam svarbiam momentui 
patarnaut. Mums nereikia dviejų šimtų ber
naičių, dvidešimts but užtektinai, o jtr su de
šimts iš bėdos galėtume darbų pradėti. Žino
ma pradžia yra sunki ir jau sykį pradėjus 
ant visad butų pamatai padėti ir tad turėtu
me savo puikia įstaigą iš kurios išaugtų ir 
daug kitų. Ne tik mūsų jaunimas neišsis
kirstytų po įvairias svetimtaučių įstaigas, bet 
kartu iš jų pačių atsirastų daugiau pašauki
mų idealiniams tikslams. I r turint tokių pa
sišventusių žmonių užtektinai, tada atgimtų 
nauja »msų tauta ir laiko bėgis ne tįk tau
tai nieko nekenktų, bet jų vis labiau tobulin
ti} ir keltų 'augštyn ir tad jos istorijų skaity
dami rastume ant kiekvieno puslapio pažy
mėta jog tai buvo didi, galinga, šventa tauta. 

Mūsų bernaičiai tinkamai išauklėti augš-
tesniojoje savo mokykloje savo pačių moky

tojų, kurių širdy dega karšta Dievo ir Tėvy-
įti's meilė, neabejotinai stotų gyvenimo kovon 
drąsiai ir kur \ jie nebūtų visur pasekmingai 
išpildys .savo užduoti. Toji tauta kuri lig šian
die nežymiai veikė politikoje ir abelnai pa
saulio akyse, susilauktų savo žmonių su kil
niais idealais, ir tokie veikėjai prisidėtų prie 
atnaujinimo pasaulio Kristuje — toks yra 
mūsų obalsis. .Mūsų aukos ir pasišventimai 
bernaičių auklėjimui susilauktų šimteriopo at
lyginimo. 

Marijonų noviciatas. 

Matyt Marijonų ^Kongregacijos naujoji 
Xovicijatui vieta yra labai gražioj, parankioj 
apylinkėj. Kas važinėjo po Chicagą ir jos 
apylinkes neužgins, kad Hinsdale miestukas y 
ra vienas iš gražiausių, jei ųe gražiausias. Gi 
Marijonų Kongregacijos Novicijatui vieta vi
sai nuo čionai netoli, tik trys mailės. Iki 
gelžkelio stoties Clarendon Mills tik viena 
niailė. Vietą ir gi ne maža, daugiau dviejų 
šurttų akerių. Čion kaip tik tiktų, šalę Novi-
cijato, pastatyti ir augštesne mokyklą. Atsa
kančiai įrengus mokyklą ant šios vietos, &ak 
re Dame ar bile kokia kita mokykla nebūtų 
nei kiek gražesnė ar puikesnė./ Visokius pa
togumus galima čion lapai lengvai įsitaisyt, 
nes vieta del viso to yra ^prieinama. 

Kuomet? 

Jeigu Marijonų Kongregacija sutiktų 
rūpintis įsteigti bernaičiams augstesnę mo
kyklą (High Schooi), kaip grertai amerikie
čiai lietuviai susilauktų tos laimėsi Nežinia. 

Jeigu Benediktinų vienuoliai, kurie veda 
Švento Prokopijąus Kolegiją ir Seminariją 
Lisle, III. sutiktų pagelbėti pamokytojauti 
Marijonų Kongregacijai, tai savo augštesnę 
mokyklą (Hlgh'Sebool) galėtume įtaisyt ta
da, kada amerikiečiai lietuviai surinktų namo 
pastatymui $200,000. fevento Procopijaus Vie
nuolynas^ yra , t ik ta i septynios mailės už bu
siančio ^Marijonų . Kovicijato — Vienuolyno. 
Jeigu Benediktiniai. atsisakytų pagelbėti pa
mokyto j«utį, tada žinonia reikėtų laukti -daug 
ilgiau "pakol Marijonų Kongregacija prirengs 
mokytojavimui ^avo'''žmonių, nes dabar, visai. 
maža ifcturi. benediktinai turi apie dvjde-. 
šimts penkis mokytojus sū tam tikrais laips-; 
niais, taigi rodos Bejtjarėtų but Vargo su išgtU 
vimą sįokio tokio patarnavimo. Kaip matyt 
tai lietuvių bernaičiams augstesnės įuokykįas 
įtaisymas daug priklausys nuo Marijonų. 
Kongregacijoj bet .nemažiau nuo amerikiečiu 
lietuvių visuoanenės, ka'da jį surinks mokyk
los pastatymui tam tikras lėšas. 

Taigi ant * Marijonų Kongregacijos krinta 
šventa priedermė apsiimt amerikiečių lietu* 
vių berjiaižių augstesniu 'auklėjimu. Ja i at
sisakius nuo tokios reikšmingos pareigos, a 
merikįečių lietuvių bernaičių platesnis lavi
nimas lįkic„gal.'amžinai nutęstas, nebent at
sirastų kita kokia gailestinga kongregacija 
kuri patarnautų amerikiečių lietuvių reika
lams. Mūsų tautai tokiu būdu pasidarytų di
delis nuostolis. 

Taipat ant kiekvieno amerikiečio lietu
vio* krinta- šventa priedermė paremti visais 
galimais budais, kad amerikiečių lietuvių ver-

naičiai kogreičiau susilauktu tos laimės — 
savos augstesnės mokyklos. Aišku, visiems 
tas turatg.rūpėti, o ypatingai tėveliams, nes 
jųjų vaikeliai dalysis su jais tują laimė, ku
rią sem§ iš savos mokyklos. Kartų ir visi a-
mėrikiečiai lietuviai, susilaukę baipančių sa
vo augštesnę mokyklą, dalysis malonias įs
pūdžiais' ir džiaugsmu. Visiems bus malonu 
turint savų išlavintų žmonių kurių širdyse 
degs karšta Dievo ir Tėvynės meilė. * 

Svarbiausias reikalas. 
» .». 

Svarbu.kokius turėsim mjokytojusl Kad 
lietuviu tarpe yra žmonių su kilnias idealais, 
tąi graži \armija sesiK-ių mokinančių mažy
čius parodo: -Galima sakyti yra kuone 
tiek k beiTiaičių^'šft tokiomis pat prakilnio
mis širdimis ir tokiai^ pat,idealais, tik Ug-
šioL niekas jų 'nepiašė .darban. Kur gi jie 
^k^h jeigu tokių nebūtų? Tos sesutės ir tie 
brolukai buvo auginami vienos motinos, vie
no tėvo, tadgi negalimas dafgtas, kad mer
gaitės atsilieptų tam skambančiam balsui; 
"eikite į mano vynyną, o kas bus teisinga Juo 
siu j t y ^ ^ o kad vaikiukai nepaklaus ių taip 
siurbiame momente. Taigi laikas bernaičiams 
stoti į tą -armiją karžygių išganyti savo tikė
jimą, savo tauta. 2\evystantys vainikas lau
kia tų karžygių, kurie tarnaus Kristaus vy-
nyne, nes tokis yra Jojo paties prižadėjimas: 
"Kas priimtų vieną iš tų mažutėlių*mano var
dan, mane pri ims". Mat. 18-5.v 

Ex-Kolegietis. 

f 

J 
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BALTIMORĖS LIETUVIU ISTORIJA. 
fciur^k vakarykštį * Draugą').s sutvarkyti. Klebonas sutiko ir 

padarė. Mano AnTanukas net 
3 kartus pašoko iš džiaugsmo 

Nauji laikai. 

NVkurie matėme jog tos 
laisvamanių bei sociaKstų rau
plės padarys duobukes visam 
cmsų kūnui. Tečiaua gydytis 
nemokėjome, nebuvo nei kam, 
nei kur. 

Pr. Jurui atvykus. 
Turbūt paeios Apveizdos 

>iųstas atvyksta, jaunas, gu
drus, sumanus, iškalbus mok 
t] ei vis. (dabar kun. Pr. Ju-
|as) Savo malonumu visus 
į r ei tai pritraukė kaip spUku-
te*i prie magneso. Mano Anta
nukas, nudžiugęs bėga pas kle
boną ir sako: — "Tėveli, to-
liaus taip gyventi negalima, 
kaip iki šiolei. Socialistai 
rengia prakalbas, platina savo 
visokius šlamštus ir demorali-Į 

Vėl einam pas kleboną ir 
sakom: ''Tėveli, persamdiki 
mums parapijos namuose pir
mą, augStą, uždėsim knygyną, 
ir platinsim katalikiškų spau-

Davė net 5 kambarius. Su
pirkta spintos ir įkurta knygi-
nas, įsteigiau net spaustuvę. 

Amerikonai tik stebisi, kad 
Lietuviai turi apšvietos žydi-
nį — knygyną. Ateidavo in
formacijų klausti. Jiems duo-
davom Gabrio "skėteli of the 
Litbuanian nation'\ Baltimore 
išleista "Lemiama" 5,000 
ez. ir kitokios. Su Pr. Juru bu
vo dar du gabus piešėjai jau
ni. Tat sutverta, teatro drau-

jgystė "Varp/as" kurion pristo 
zuoįa žmones. Čia turim jau-j 
ną 'moksleivį, kuris mus pa-! 7° a P i e 2 0 vaikinų. Sutverta 
mokys. Pavelykit salę po baž-' korespondentų kuopelė iš 5 as-
nyeia išsitaisyti ir scenerijas menų kurie "Draugui" ne vie

ną puslapį užpildydavo, feli-
tonais, žinutėmis ir 1.1. 

Sutverta ir spaudos draugi
ja kuri turėjo 48 narius, fui 
pat L. M. S. knopa. 

Daug darbuotasi del T. Fon~ 
do, nuo vakarų visas peJnas ė-
jo T. F. iždan, iškyrus porą 
dei bažnyčios, 

Sutverta moksleivių kuopa 
iš 12 narių, kurie susirinkda
vo sykį į savaitę, pas Ramo>š-
fcą. Moksleivis Juras mokino 
Lietuvos istorijos, literatūros 
ir kitų dalykų. Bandyta ir su 
vyčiais sueiti, net pirmas te
atras, "Genovaitė'' su jais 
lošta. i 

Norėjo ir juos Pr. Juras ši
tą pamokinti, nes jie beveik 
visi čia gimę. 

Bet kur tau- Girdi, k , j * | 
grinonai... 

Publika noriai tuos vakarus 
remdavo, nes puikiai buvo 
vaidinama. 

Pavyzdžiui per "Betlėjaus 
stainelė" (kun. Šnapščio) per 
2 vakarus netoli 900 žmonių 
apsilankė. 

LUCKY 
STRIKE 
G I R A R E T A I 

38EE 

Dabar Geriausias Laikas 
Jei dar neturi mūsų bankinės knygutės, tai išsiimk ją tuojaus padėdamas 

nors $1.00, jei turi mūsų knygutę tai taupyk vis daugiau, o jei laikai savo pini
gus išsklaidęs keliose vietose tai sutrauk juos į vieną vietą del parankumo, padėk 
juos į šią stipriausią ir seniausią Lietuvių Valstijinę banką. 

Del Tamistos parankumo patariam kad 
atneštumei savo bankines knygutes bile ko
kių bankų, o mes perkelsime Tamistos pini
gus, su visais nuošimčiais, į šj banką. Dabar 
yra geriausias laikas tą padaryti nesugadinus 
nuošimčių. 

* 

.-

Kurie padės ar perkels savo pinigus į šią banką prieš 15-tą d. Sausio, gaus 
procentą nuo pirmos dienos Sausio. 

Mokame }% į metus už pinigus padėtus ant taupymo. 
Kapitalas ir Perviršis $275,000.00 

TURTAS VIRŠ $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Virš 10,000 žmonių kurie *aiko pinigus šiame banke yra pilnai patenkin 

c i :<>s r. estas, Cook pavietas ir Illinois Valstija taip-gi čia laiko savo pi-
^us. 

o r e t e ras visų Lietuvių prisidėjimas, su didelę ar maža suma, yra labai pa-
0 e cbupmas, nes tik remdami savas ištaigas tegalėsime jas išauginti. 

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME YRA MUŠU PAMA-
"i ApL 

Dar yra laiko įstoti į mūsų Kalėdini Kliubą. Jei dar neprisirašei tai ilgiaus 4 
nelauk. 

Po Valdžios ir CIearing House Priežiūra 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd KERI St, CHICAGO 

.Bankos Viand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Ufarnin-
kais ir Subatomis iki 8:30 va), vak. , 

Esa 

didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
^K 

PEARIi Ql*EEN RONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčlų. Ba
lalaikų, gitarų kr smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipsri užlaikau pilna eile optiškų dalvkų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND A VE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVAKD 7309 

Spaudos reikalai. . 

užsisakydavome laikraščių 
"Draugo' ' , "Darbininko" po 
100 i— 200 ekz. Kas neparduo
ta per vakarus, tai už. dyka bu 
vo išdalinama. Tūkstančiai 
knygučių buvo paleista į žmo
nes. Į krautuvę imdavau 
"Draugo" 75 ekz. kasdien ir 
po 25 — 50 "Darbininko". A-
ciu T. F. darbuotojams, (ku
riu čia paveikslą įdedu) o ka
talikiškos spaudos raginimui, 
surinkta Lietuvos visokiems 
reikalams netoli 20,000 do'l. 
(esu T .F. 6 sk. iždininku 6 
metai tai žinau). 

Žmonių ūpas buvo sukeltas, 
nevienas ir į bažnyčia sugry* 
žo. Laisvamaniai buvo nus-
tumtį užpečkin. 

Žmonoms pradėjus susipras
ti, bolševikuojantis "Darbi
ninkų Balsas" bankrutijo ir 
siūlėsi, kad pirkčiau už $200.-
00 jų spaustuvę. Verta buvo 
$2,000.00. Pinigų neturėjau ir 
bėgau pas klebonų prašyti, 
kad paskolintų. Sakiau, kad 
noriu leisti "Vietinį laikraštu
kų socialistų šmeižtams ir 
blevizgoms atremti. Bet aš 
žmogelis paprastas, gal silp
nas iš manos butų. buvęs re
daktorius. Taip pamanė ir kle
bonas. Tad pinigų negavau. O 
gal ir klebonas Iiuosų jų netu
rėjo. Buvo tiesa manyta re
daktorium skirti kl.eriką (da
bar jau kunigas). Bet taip, a> 
kitaip — Repasisekė. 

Man visgi pagunda ima ma 
nyti, kad čia mūsų buvo pa
daryta klaida ir praleista la
bai naudinga proga laimėti 
kovų su melagiais. Prie to pra
laimėjimo prisidėjo ir pavydo, 
nes atsirado tokių, kurie ėmė 
šnibždėti į ausį viens kitam, o 
toliau ir mūsų gerb. klebonui, 
kad seniaus tokių išmislų ne
buvo, kad neramus Ramoška 
nori tik sau biznį padaryti, 
kad užtenka būti geru katali 
ku, melstis ir kolektų duoti. 
Neatėjo ties į galva, kad sulyg 
šv. Rašto, reikia ir tų daryti 
ir ano neapleisti. Užmiršo 
senieji nusistovėgę žmonės, 
kad malda be gerų darbų, šiau 
dai be grudų... 

Silpnėjimas. 
Seniesiems ir ramiesiems 

taip nusistačius, negaunant 
paramos iš užimto bažnyti 
niais darbais kun. Klebono, 
kurs vienas ilgų laikų nešė vi
sų parapijos sunkenybę, ne
gaudami kito vadovo visuo
menės dirvoje, veikėjai pakri
ko, draugijos pamažu išsis
kirstė, prisėjo sustabdyti ir 
laikraščių išrašinėjimą. 

Dar nekurį laikų bTarbavo-
j mes su Čaplinsku Tautos Fon-
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Padidink savo Kalėdinius džiaugsmus ateinančiais 
metais. Prisidėk prie mūsų Kalėdinio, Taupymo Kliu-
bo. Apie 6,000 vyrų, moterų ir vaikų, Kliubo narių 
gauna dabar savo čekius visokiomis apstimis. 

Gaukit savo čekj kitą metą. 

PRISIDĖK PRIE MUSy KLIUBO DABAR 

Stock Yards Rnf | | / 
State UallA 

Kampas 47 gat. ir Ashland A ve. 
CHICAGO 

s 
geriausieji norai patarnauti 
žmonėms ir Dievo garbei. Kai
po nemokyti, gal nesugebėjo 
va tinkamai. Bet mes nekalti, 
kad mokytieji vieni negalėjo 
mums padėti, kiti dar neuž-
gimė... Ar šiaip, ar taip prisei-
na tuotarpu mudum pasitrau
kti. 

Susidrumzdus vandeniui at
vyko nezaliežninkas Krikščiū
nas žuvų gaudytų. Bet var 
gu pasiseks, nes katalikų jru 
šiandienų su pelais nepagausi. 

paprastiems žmonėms, kaip as 
— netiki. 

Draugijos. 
Šv. Kazimiero Draugija, tu 

ri labai gražių uniforma, da 
l)vauja tautinėse ir bažnytinė 
se įškilmėse džiugindama 
žmonių akis ir Širdį. Yra dar 
L. L. r?. Vytauto Dr-ja, S. L. 
R.'K. kuopa, L. K. D. 8. kuo
pa, L. M. S. kuopa, Vyčių kuo
pa, bet tos draugijos paleng
va mažėja ir skursti pradeda. 
Reikalinga, neapsakomai rei-

Mes savo tarpe ir pasipenime, kalinga butų sutverti Federa-
bet savo tikėjimo saslavJnin- o iJo s ^yrių, kuriame visi su-
kui neužstatysime. 

Bet visgi nėra šiandienų plas 
mumis gerai. Juądasilistų 1&-

sijungtų, susijungę dirbtų vie
nybėje. Reketų, būtinai reikė
tų, kad toms mūsų draugi
joms ir jų organizuotai vieny 

ta, galvoje netelpa pamąsčius, 

peliai skleidžiami, prieš Lietu-, b e i ? __ Federacijos skyriui a t-
vų Tėvynę šmeižtai skleidžia- j 8] rastų vadovas, inteligentas, 
mi, geriems tikslams raginama j žmogus su įtaka ir protu. Ne-
neduoti nei cento, nezaliežnin- turime, kas mus pamokytų 
kas valkiojasi, biblistai tauzi- e i t i k o ; j a yįį^ Q b e t o s k l y s t a 

ja beprotybes ir t. t. prieš i r klaidinasi žmonės. Vietoje 
tuos nekovojamą. O saviškiai a u g t i j n ^ j a m e . Širdis skaus-
prieš saviškius kovoja. Oi, rei
kia, kad kas pas mus ateitų 
šv. Povilas "su geležinia ryk-
štimi , , ir sudraustų... 

Dabartinis stovis. Spauda. 

Vienoj krautuvėlėj parduo-1 g: 
dama " KeleivioM 100 egz. 
44Naujienų'' — 25 agz. "Am. 
Lietuvio" — 40 egz. kitų lais
vamaniškai bedieviškų — arti 
to. Tuotarpu "Draugo" tik 5 
egz. / ) kitų katalikiškų nei 
tiek. Kitose vietose yra par
duodama bedieviškų laikraš
čių apie 500 egz., o katalikiš
ko nei vieno. Katalikiškos 
spaudos niekas nebeplatina o 

k&d tiek mūsų paklydusių 
brolių priešingoj pusėj pūva, 
ir kol kas nėra net vilties juos 
iš tenai ištraukti, bent vienų. 
O juk kiekvienas jų, tai Kris
taus prapuolusioji, numylėto
ji, kruvinai atpirkta avelė... 

Toj priešingoj pusėj geriaus 
suprantama dalykas. Organi
zacijų darbas pas juos geriau 
suprantamas. 

Jų rankese sutvertosios kor
poracijos vertos yra 125,000 
dol. Jie turi vieša knygynų, 
skaityklų. Laisvamanių diau-
gijų skaičiaus nei nesakysiu. 
Bet nuolatos jų rengiami va
karėliai; susirinkimuose žmo
nių užtenka. Sekasi jiems pui
kiai, arba tikriau sakant ne
puikiai, nes jiems sekasi nepui 
kiai žmonės mulkinti ir klai
doje stiprinti. 

Kiek lietuvių iJaltimorėje? 

Niekas tikrai nežino. Vieni 
sako, kad 10 tūkstančių, kiti-

(Užbaiga ant 4-to pusi.) 
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butų visgi galima. Trupučiu-
do skyriuje ir L. D. S. ir kai kų * padirbėjus, autoritetin 
kuriuose kituose reikaluose. 
Kiti pailso. Galų gale šį metų 
prie progos vienų vakarėli 
iškėlė mudum saviškiai žmo 
nės kačių muzika, skandalų. 
Dievo valia, skaudu tiktai, 
nes neužsitarnąvova. Buvo 

giems žmonėms parėmus, leii 
gvai butų galima išskleisk 
' 'Draugo" 100 egz. "Darbi 
ninko" apie 50 egz. "Laivo" 
ir gi apie 50 egz. Yra žmonių 
gerų Baltimorėje. Tik jiems 

Naujas Ofisas 
A. OLSZEVVSKIS 

Dabar persikėle į naują gražų Ofisą po num. (pietrytinis kampas 
33-čios gatvės) . 

3301 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 6775 

I r čia jau an t didesnės skolos, daro sekantį bizni: 
Siunčia pinigus ir Laivakortes. 
Daro Insurance an t namų, biznių, automobilių ir langu. « 
Skolina pinigus ant pirmų ir ant antrų morgičių. 
P e rk a ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Morgičlus ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą. 
Daro įgaliojimus (Doviernastis), pirkimo ir pardavimo namų 

ir žemės. Aktus, Kontraktus, Lęases, Affldavitus Ir visokius kitus 
Notarialius Dokumentus. Perkant iems namus ir lotus padaro Kont
raktus, peržiūri popieras, prirengia Deedus, Morglčius ir prigelbsti 
galutinai properčių pirkimą uždarytL 

Adv. A. Olis 01szewskis 
• OFISO VALANDOS: Tnri čia valandas: 
Nue 10 ryto ila 9 vakaro Nuo 10 įiM 12 dienų ir 6 
Nedėl.: Nuo 11 iki 3 dien. iki 8 vak. Ne nedėliomis 
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Visus senus ir naujus mūsų Kostumertus kviečiame čia apsilankjrti. 
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AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolleri'ais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

4FFIDAVITUS ir kitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKARTŽS ant visu linijų. 
Apdraudž'-ame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

KEGISTRUOTAS NOTARAS 

BALTIMORĖS L ISTORIJA* žiai mok*i Austos inteligen-
tijos žmogus, gabus rašytojas 

v 

PAUL P. BALTUTIS AND COMPANY 
901 West 33-rd Street 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 4669 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 
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S A L U T A R A b B 1 T T E R S 
Kas tas "Salutaraa" Bite-

rls" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis 
tus — chemikus, kuri 8U-
drutina nervus, pagelbi ligo 
se skilvio, vidurių ir žarnų 
Ir t- t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu« 
ir išmatas nereikalingas žtno 
gaus systemai ir priduodp 
stiprų, drutinantl veiksmą 
kūno dalims, ksa veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vien* 
visoj Amerikoj ką rekomen* 
duojame savo šaknis — lie 
karstas kaipo geriausias gy 
duolos. Tai drystame atsaky 
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi Ir J,uropoj. Taipgi Taraistoa nepadarysite klal* 
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite taĮ reikalauki-" 
te tešlai iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. W 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. w 

S A L U T A K A S B I T T E B S 
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J A U L A I K A S U Ž S I S A K Y T I 
ATEINANTIEMS 1924 METAMS 

"LMVAS" 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

"LAIVAS" duoda gražių pamokinimų iš 
tikybos ir doros dalykų. 

"LAIVAS" talpina naudingų, prieinamai 
parašytų, moksliškų straipsnelių. 

"LATVE" rasite gražių ir lengvų pasis
kaitymų. 

"LAIVAS" aiškina užmetimus prieš ti
kėjimą. 

"LAIVAS" duoda atsakymų į įvairius ti
kybos klausimus. 

LAIVAS" teikia žinių iš viso pasaulio* 
katalikų gyvenimo. 

LAIVO" kaina labai pigi: 

Amerikoje; Užsieniuose : 

Metams — $1.50 $2.00 
Pusei metų — 75c $1.00 

"Laivo" Redakcijos ir Adm. adresas: 

" L A I V A S" 2334 S. OAKLEY AVE. 
Chicago, 111., North America 

• i 
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kad net 15,000. Man rodosi, 
kad bus apie 5—6 tūkstančius, 
SuskaitVti buvo -mėginama, 
surašyti. Bet valdiškoms ži
nioms negalima tikėti, nes dau 
gelis laisvamanių ir lietuviais 
save nebevadina. O parapiji
nė statistika duotų tik kata
likų skaičių, o prie bedievių 
tiesioginiu keliu nebegalima 
kunigui prieiti. 

Moksleivių kuopos nors jau 
nebėra, bet moksleivių bus a-
pie 30—40. Yra daktarų, vie
nas dentistas, 1 advokatas, 2 
aptiekos, 2 graboriai, 2 spaus
tuvės, 1 dramų rašytojas (V. 
Nagornauskas), 1 fotografas, 
2 laikrodininku, 3 audeklų 
krautuvės, 1 čeverykų krautu
vė, 3 taupymo — paskolos 
bankai; jų apyvarta siekia [ 
savaitę apie 50,000 dpi. Dau 
gelis žmonių turi namus gra
žiose vietose, gražiai pasirė
dę, sočiai pavalgę. Yra turin
čių ir po keletą namų. Žodžiu 
sakant, praturtėjusių ir prasi-
krapsčiusių žmonių čia gana. 
Netrūksta ir inteligentinių jė
gų. Tik kas iš to, kad kiek
vienas sau griebia, visuome
nei dirbti nebenori, vadovauti 
neateįna visuomeniam darbui. 

Bendras akies žvilgsnis. 
Mūsų katalikų visuomenės 

vadai čionai tėra tik du kuni
gai. 

Gerbiamas kun. J. Lietuv
ninkas, jau 30 mžtų čionai 
darbuojasi. Žmogus nebejau
nas tad. Patriotas ir geras ku
nigas. Stiprios valios ir aiš-
kaus proto. Tėvynės reikalams 
aukojęs yra Šimtais. Kas jo pa
daryta, jau augščiau sakyta. 
Visas dabartinis mūsų parapi
jos stovis, iš kurio kiekvienas 
turi pasidžiaugti, yra jo. rū
pesčio darbas. Amžiną pamin
klą pasistatė gerb. kun. Lietu
vninkas. Paskendęs savo pa 
reigų ėjime parapijiniame dar
be, ir jau pasenęs darbuose, 
vienas už šimtą nebegali at
likti. Bet kas daroma, kas pa
daryta, nusistebėjimą ir savų
jų ir svetimtaučių kelia. • 

Nepersenai jam į pagelbą 
atvykęs gerb. kun. K. Lozins-
kis, gimęs sulenkėjusioj šei
mynoj, mokslus ėjęs Ameriko
je, vyras gabus ir skaistus, 
išpradžių menkai lietuviškai 
temokėjo. Per pirmuosius jau 
metus prie lietuvių dvasios 
prigijęs, dabar lietuviškai gra-

ir poetas, Tarp mūsų kartais 
šiurkščių prasčiokėlių išpra
džių nesijauta jaujai. Nema 
ža buvo ir tokių> kurie nega 
Įėjo jam dovanoti, kad sulen
kėjusioj šeimynoj gimęs, kad 
"amerikonas". Ir retas kuris 
suprato, kad pas grynos dva
sios kataliką ir augštos inte
ligentijos žmogų yra geras no
ras pasidarbuoti savo žjnonė-
ms. Del to nesupratimo išpra 
džių santykiai su juom btfvo 
šalti. Bet pasipažinus ar
čiau, viskas eina geryn. Pasi
tikėjimui didėjant, daug iš to 
jauno ir gabaus vyro mūsų 
kolonija gero susilauks. 

Nors svietiškių inteligentų 
tiedum katalikų vadam į pa
gelbą niekas neateina, bet vis
gi katalikai augščiau stovim. 
Nei turtu, nei susijungimu ne
viršija mumis priešai. Tik vie
na nelaimė, kad mes dar ga
lėtumėm daugiau padaryti, 
kad galėtumėme paklydusius 
atgauti, daugiau savųjų tarpe 
nuveikti, jaunuomenei dvasios 
geros įkvėpti. Jeigu... jeigu... 

Bet visgi aš tikiu, kad bus 
geriau. Šliupo viltis nuėjo nie
kais, daug bedievių darbų su
kiužo. O mūsų auga, kad ii 
no nuolatiniu tempu, kad ir 
sustodami, kartais, bet nema-
žėjame. Duos Dievas! 

Rašiau, kaip mačiau, girdė
jau, jaučiau. Nei vieno įžeisti 
nenorėjau. Ir Mįeną mintį tetu
rėjau, kad augtų mūsų susi
pratimas, vienybė, noras žmo
nių labui pasidarbuoti. Jei ką 
negerai parašiau, atsiprašau. 

A. Ramoška. 

JLiSillvclS 
Jau ir vėt nauji metai. Vėl naują proga užmezgimui ryšių su Didžiausių ir 

Stipriausių Lietuvių Valstijinįų Bankų —WSKŠĖ&^ ' 

UNIVERSAL STATI BANK 
$20,000.00 DOVANU 

gaus mūsų depozitoriaį. Tai užaugęs nuošimtis/ant padėtų pinigų per šešius mė
nesius. Tamsta ar gausi? l l P B ^ I ^ ^ ^ 

GAUK IR TAMSTA 
nuošimčius nuo mūsų, nuo savo lietuvių Banko. Prisidėk prie Lietuvių vardo kėli
mo. Mš$~ 

KAD IR NEDAUG K PRADŽIOS, bet nors keletą dolerių pasidėkite į šį stip
riausi Lietuvių Bankų. O DABAR KAIP TIK PARANKIAUSIAS LAIKAS. Bile 
suma nuo mažiausios iki didžiausios čia galite pasidėti. 

Priduokite mums bile Banko knygelę. Mes patįs perkelsim Tamstos pinigus su 
nuošimčiais j šį didžiausį Lietuvių Banką, kur Tamstos pinigai visados bus saugus 
ir čia visados juos gausite ant kiekvieno pareikalavimo. 

Mūsų Bankas yra po dviguba apsauga: Illinois Vadžios ir Chicagos Cleafring 
House. 

Atsilankykite ir pasiimkite mūsų didelį Kalendorių 1924 m. 

BANKO VALDYBA 
Jos J. Eitas, Pres. 

James P. Doody, Vice-Pres. 
Androw H. Iftnvak. Vice-Prcs. 

Wm. M. Autoiilsun, Cashier. 

Banko turtas 
APIE 

$3,000,000.00 
-DIREKTORIAI: 

William M. Antonisen, John I. Bagdzhmae, O. H. 
Bcutler, P. K. Urachas, J. P. Doody, Jos. J. Elias, 
K. P. Gugis, M. Kczcs, M. A. Meldazis. A. H. No-

S. V. Valanchauskas, Ass't Cashier wak, A. A. Slakls. 
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SKAITYKIT IR PIATINKIT 
"DRAUGĄ." 
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U N I V E R S A L 
STATE BANK 

3252 South Halsted Str., Chicago. 
CUNAfrD 

AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ? 

3629 Lietuviai atvažiuos 1 čia ši 
metą. 

Leisk mūsų rastinei Kaune pa
gelbėti Jūsų giminėm* išgauti paa-
portus ir visas ir tinkamai juoa 
prirengti J kelione. 

Nereikia laukti del vietos, turin
tiems Cunard linijos laivakortes 
Cunard laivas išplaukia iš Europos 
kas kelintą, diena. Cunard laiva
kortės pra gefros kelionei ant 
AQUITANIA. BBRENGARIA ir 
MAURETAKIA, greičiausia jurų 
kelionė tarp Lietuvoa Ir Amerikos. 

Del smulkesnių informacijų, mą 
lonėklte susižinoti su mūsų vietiniu 
agentu arba mūsų raštinėje. 

Ounard Line P** 
140 N. Dearborn 
St. Chicago 

Skaitykite "Draugo" apgarsinimus. 

3E «E* • »2" • ^ • c * 

Mes Įvedama parduodame apšildyme 
įrengimus ant lengvu išmokesčiu 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti lr pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertę. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICER0#BAHK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 

t « 

=11111111 iiftiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiM 

| PIRMĄ KARTĄ CICERO, ILL. | 

"Pirmi Žingsniai" 
Istorinis Veikalas # -.- . 

5 Statomas Scenoje* 
I NEDĖLIO J, GRUODŽIO - DEC. 30,1923 M. | 
1 LIETUVIŲ LIIOSYJ8ES SVETAINĖJ© 14 St. ir 49 Ct., Cicero, Ilt 

Pradžia 7 vai. vakaro l ianga: Prie durti; §5c. įSanfksto perkant 50<* i 
šis vakaras bus vi«mas iš puikiausių, nes jo pastatyme dalyvauja : 

grabiausios spėkos Meno ir Dramos Draugijos. Didžiausios pastangos P 
£ y.ra dedamos, kad atsilankiusi publika butų pilniausi užganėdinta, o . | 

žinanfSkad tai rengia Cicero Pašelpos Kliubas, reikia tikėti, kad — 
išeis gerai, nes tas Kliubus visuomet gerai pasirodo. Veikalas yra jg 
puikus i š , 1905 m, revoliucijos kas tų laikų nepamena. Pertraukose • 

E veiks Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė, tai yra mūsų gabus jau- -
guoliai. • i 

E Kviečia ir Rengia C. L. P. KLIUDĄS. S 
lllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIII=| 
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rz BB-TT 
ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
^ motina pareiškė, kad jis negaus nė 
trupučio. 

Ireg. 8. V. Ptt. Biure. "' 
Matai ką jis daro I 
Palauk, kuomet jį sugaus motina f 

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį saVo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŲDIKIAI MĖGSTA J i ! JIE NET.FfcASO DAUGlAUSl 
BROOKLTN, 

KfclnA 3 9 e i 
apt iekėme 

AD. RICHTER F. 
• i f • < " » 

A CO., 104-114 So. 4th St., 
' i • i • u i ' • 

—— 

MŪSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS 

:.; ATEIKITE! 
Į mūsų krautuvę ir 

pasirinkite reikalingu 
daiktų, kokių reikalau
jate žemiausiomis kai
nomis mieste. 

Jei negalite patįs at
eiti, tai telefonuokite 
Drexel 3407 del kainų. 

N. Y 

Mažais Iškaščiais 
Mes pirkome savo ap 

šildymo įrengimus kol 
kainos 'dar nebuvo taip 
augštai pakilusios, to
dėl galim suteikti to
kias kainas, kurios tie
siog nustebins jus. 

Parodysime jums 
planą apšildymo be jo
kio iškaščio. 

Pasimatykite su mu
mis — esame expertai 
tame dalyke. 

MŪSŲ OBALSIS; 
KAINA, VERTĖ, 

PATARNAVIMAS 

ĮPristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio 

|Atdara kasdien nedėlioj iki 
po pietų. 

J. KLEIN & CO. 

! ' 

4544-48 Cottage Grove Ave. Chicago I; 

\ 

^L 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
i » » » • > 

C I C E R O J E 
Vakarai. 

Nedėlioj, gniod. 30 d. šv. 
Antano parap. svet. įvyksta 
Visų Šventų d f-jos vakaras. 
Gi Naujų Metų vakare bus Vy
čių 14 kuop. vakaras. Parem
kime juos visus. 

ka lėdų vakare šv. Antauo 
parap. svet. įvyko mokyklos 
vaikučių vakaras. Jį rengj 
Seserys-mokytojos. Vakaro 
programa susidėjo iš giesmių, 
dainų, įvairių drilių ir vaidi^ 
nimo "Sniego karalaitė". Iš
pildyta gražiai programa liu
dija kad ir čion mūsų Sesutės 
Įdėjo nemaža triūso lavinda-
mos mūsų vaikelius. Tėvams, 
kurių vaikučiai dalyvavo pro
gramoj, buvo nemaža džiaugs
mo. Ar gi tai nemalonus iš
pildys žiūrint iš šaLies I 

Svetainė buvo pilnutėlė 
žmonių. 

Dzūkelis. 

bėiojas p. A. Rakauskas iš 
Clucago. Taiįfcgi Sv. Balt. pa
rap. choras atvaidins , gražų 
veikalėlį "Kuprotas Oželis". 
Mūsų artistai kaip tai: O.-Bur
bi utė, J. .Bukantis, S. Šiirmly-
nienė, P. Alekna, A. Čapas, su 
jais ir mūsų varg. N. Kulys 
jiems akompanuos laike dai
navimo. Tad iškalno galinta 
spręsti- kad bus gražus vaka
ras. Kviečia visus. 

Kuopos narys. 

metus ir užsisakyti? 
Padaras namai be padoraus 

laikraščio pasidaro nepado
rus. 

i<< DARBININKAS" ateis 
trys kartus j savaitę; 

" U U V A S " syk}} savaitę. 
O Tamsta ar negali sykį j 

jCHICAGOJE. 

GIEDRININKAMS. 

Cliicagoe ^iedrininkų aps 
kričio sus-mas j vyks po Nau
jų M^tų, sausio 6 d. šv. Anta
no parap. mokyk*, kambary 

Cicero. Valdyta. 

NOBTH SIBB. 

ŽINIOS iš VVAUREGANO 
Gruodžio 30 dieną 3 vai. po 

pietų Susivienijimo L. R. Kt 

A. 177 kuopa rengia įvairų 
vakarą su programa Susivie
nijimo vajui. Bus įžymus kai-

A D V O K A T A I 

BALT1M0RE, MD. 
Naujų Metų Belaukiant. 

L. 1). K. Są-gos 30 kuop. 
gruod. 31 d. rengia Naujiems 
Ketaus sulaukti vakarą, kurs 
įvyks šv. Alponso svet., Sara-
toga ir Park ave. Vakaras pra
sidės 7 vai. Bus išpildyta pro
grama, kurioj dalyvaus gerb. 
kun. F. S. Kemėšis. Jis sakys 
kalbą. Be to bus priruošta 
svečiams skanių užkandžių. 
Po programai bus šokiai. 

Nuoširdžiai kvieč^ visus. 
Baltimorės lietuvius-es atsi-
lankvti. 

Mot. Są gos vakaras. 

Nedėlioj, gruod. 30 d. 7 vai. 
vakaro Šv. Mykolo parap. svet 
Moterų Są-gos 4 kuop. rengia 
labai įdomų vakarą, kuriame 
bus išpildyta programa ir vė
liaus bus šokiai. Ši kart bus . 

tojai tęs to!ia»s savo pradė
tąjį darbą* t. y. vėl lankys 
Bridgeporto lietuvius katali
kus skleisdami gerąjį rasta — 
— užrakinėdami katalikiškos 
laikraščius. 

Be jau praneštos tvarkom ir 
užrašinėtojų sąstato, tenka " 
P 8 ***** i r tolimesnę to darbo Į LocBl0 m A - c - w - * A -

ov/xvx«,x. ,̂ «*•»*« MUO • aftkoTrti- T Pn i *ekretoriui. — Tamstos pra-
aidinama^Nepaprastas s iu - l e i g ą ' K u n y J a s ( * a n t l - J- r a l w. . \ 
A4- s ™ w » ^Zn±Z> ™ ^jonas ir A. Budris pereis 32, Girnas gauta per vėlai, nebu* 

Street i r 32 Place, P. Gritėnas! v o S a l h ^ j * & Laiškas, ma

mų, kas gali;paskatinti įr ki
tų kolonijų katalikų darbuo
tojus prie to paties darbo. 

Gera spauda yra tik kata
likiška Kjataudfl, kuri yra tvir
tove doros' ir žmoniškumo; iįi 
be to viso, gražus pasaulis nė
ra žmogui malonus. Tacl daiy-
kime kad pasauly butų gražu 
ir malonu, skaitykime ko dau
giausiai gerų katalikiškų rastų 
— knygų, laikraščių. 

Katalikų spaudos draugija. 
Ketvirtas skyrius. 

J tų parap. svetainėj . 
— ! ~ Valdyba. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI ^ — » 

TOWN OF LAJKE. — Didžio UeL] 
K. Vytauto gvardija, 1 div. turės 
savo priešmetinį sus-mą sekmadieny, 
gruod. &0 d. šv. Kryžiaus parap. 
svet. Be kittrt), bus rinkimas naujos 
valdybos. Atsi lankykite visi. 

N. K., n u t rast. 

Dr-stė Aušros Vartų Moterų ir 
Merginų laikys savo prieSmetinj susi
rinkimą. 1 vai. po pietų Aušros Var 

PINIGUS LIETUVON ' 
m 

Nusiunčiama 
Telegramų per 2 dienas. 

Perlaidomis per 25 dienas. Tarime tiesiogynias susisiek 
kymus su Lietuvos Bankai*. 
Pasinaudokite proga siuns-

.dami-pinigus fietuvon • 
per 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 36 th St. Chicago 
Turtas viri $7,000.000 00 fi^ 

D A K T A R A I 

vejas žydas'* ir "Gyvas nu 
miręs". Kviečia visus atsilan
kyti. 

3-cit) 

BALTIMORIEČIAI! 

Sv. Kaz. Akad. Rėm. 
skyriaus rengia puikų vakarą,) 
kurs Įvyks pirmadienio vaka
re, gruod. 31 d. 7:30 vai. šv. 
Mykolo parap. svet. Bus iš
pildyta programa po kurios 
bus šokiai. Kviečiame visus 
atsilankyti. Iš savo pusės mes 
stengsimės svečius maloniai 
priimti. -

Rengimo komisija. 

ir 
! • 

Kenijai . W B 8 T STOK 

Vakaras. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V«di» bvl«»« V4«<M—e TH«muw«. Kswunt-
spsjsi Abstraktas. Padaro pirkimo Ir 

7 South Dearborn Street 
R O O M 1 5 3 8 T R I B Ū N E B L O G . 

T e l e f o n a s R a n d o l p h S 2 6 1 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas CanaI 1667 

PAS A. RAMOŠKĄ, 514 W. 
SARATOGA ST. galima užsi
sakyti geriausių lietuvišku lai
kraščių. Tokia pat kaina kaip. 
ir radakcijose. 

Ateikite ir skaitykite 

Nedėlioj, gruod. 30 d. Mel-
dažio svet. įvyks vakaras, ku
rį rengia šv. Kazimiero drau
gija. Sako busią tame vakare 

Įkas tokio nepaprasto. Atsilan
kiusieji turės progos išgirsti 
: :_ • T • 

ir P. Čižauskas 33 Street ir 33 
Place, J. Vilki sius ir Buinys 
34 Street ir 34 Place, B. Sf-
kleckis ir A. Bužinskas 36 
Street ir 35 Place ir tolinus, 
O. Alieliunienė ir Krutulienė 
Wallace Street. 

* 

Ar yra šis darbas "iengvao ir 
malonus, lai sprendžia visi tie 
pas kurios mūsų darbuotojai 
jau lankėsi V ei atsilankys. 

Nujaučiam kad to -darbo pa
sekmėmis domisi visi kaip ir 
Bridgeporto katalikai. Jei mū
sų-pastangos bus įvertinamos 
ir remiamos ir toliaus visų tu 
pas kuriuos mūsų darbuoto-1,^ 
jai atsilankys taip kaip buvo 
įvertintos iį- paremtos tų ~>a&« 
kurios jau mūsų darbuotojai 
atsilankė, tai darbą pabaigus 
ir paskelbus rezultatus bus 
galima tikrai didžiuotis Bri
dgeporto katalikų susipruti-

tyt, buvo užtrukęs kelionėj 
laike švenčių. Gaila. 

Pylipni iš Kanapių. —'• <Ga-
vome, nuoširdžiai aciu. Įdėsi
me. 

>~>~»mm»m m mflį 

Tylai. — Ačiū. Vienas įdė
ta, kiti tilps vėliau. 

S. W. B A N F. S 
ADVOKATAS 

99 W. Moaroe Stree* 
Ruoni t 0 4 — TeJef. Kamiolpb S900 
Vai: N u o 9 ryto lkl B po pietų 
Vakarai*: Si50» 8 0 . Ualsted Hlr 

TeJef. T a f d s 1916 
Chlcaffo. 

"DEAUGĄ-, i-'DARBININ- į ! a i r i * P^™1"*- L a i te<1 « » 
vienas nepasilieka namuose. • 

Po programos, kurioj bus ir 
perstatymas, bus iįokiai. 

West Saidės Ž. 

M.E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

Tel. Off. Rumholdt 4 8 I i ,' 
R m Huinboldt S89I 

1263 N. Paulina St. 
Ktrap. Aftlwankef> Av« 

• > 

D E N T I S T A I , 

KĄ", "LAIVĄ". 
"DRAUGAS" ateis pas 

Tamsią kasdieną. 
^ * 7 l M 

NAUJA 
fKVlETKINYCIAĮ 

Ant Bridgeporto 

G. V. G H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropoliiaii Stale I lanko N a m e 
TeL Canal 60»9 

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

OfLsas Dldmlet»tyJ: 
J9 South La Salle Street 

Kambar i s 5S0 
Te le fonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas : Yards 4«81 

t 
* Puikiaueios nuskintos kvietkos, 
iįkvestuvėms bankietams, pacraTtame 
• v a i n i k a i ir k i toms pramogoms. 
* Taipgi užlaikėme powder'į, per-
£ f urna, p laukams t inklel ius (hair 
įanets) . 

! 

Patarnavimas mandagia usla«.< 
į k a i n o s žemiausios. 

t URBA FL0WEE SHOP 
S 3324 Auburn Avenue 

Telefonas Blvd. 2035 

LIETUVIAI GRABOEIAI 

i 

i 

i 

A. A.'SIakijs 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
CHICAGO T E M P L E BC1LDIHG 

77 West Washbig ton Street 
B o o m 172« Tel . Deartooru »057 
N a m u Tel . H y d e f»ark 3395 

STASIJLANI 
A D V O K A T A S 

Vid-unuie-tiJ Ofisas 
| R O O M 172« Cblca«o Temple Bldg 

7 W . VVashington St. 
CICERO OflsaH: Faaeclėl io vak 
1314 S. Clocno A v J T e l . Cicero 503« | 

I B R I D G E P O R T Ofisas: Kita is -vafc. 
8. Ha l s ted S t .Te l ; Bo«ul. 6737 j 

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

U £ T L ' \ 1 S ADVOKATAS 
Vien.: D. 514—516—127 & J S S 
born Street Tel . R a n d o l p h 5384 
Vakarais . 10736 So. W«įbash Ave 
B f T^h.Twi TeJ. Fol lroan €377 

J I i " ~ ' * ' 

S, D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborlus 
2314 W. 23rd PL 

Clcaffo, H t 
Patarnauja la ido

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

Tel. Canal 1271 
2199 

*« -

« • • - - » - • • • 

Telefoaas Boulevard 41S9 

A. Masalskis 
Graboriua 

PatarnaojQ lai 
dotuvėse ves-
tnvėse, kr ik i t r -
noe ir kituose 
reikaluose. Kai
nos prieinamos. 

3307 Aiibuni Ave. Chicago. 

STANL1Y P. 
MAŽEIKA 

OKADORICH m 
Balsam uoto j a* 
Turtų automo-
llaa visokiems 

ceikaiama Kaina 
prieinama. 

3319 Aabnni 
AVA. Ohicago 

Sušelpė neturtingas Lietuviu 
šeimynas. 

Prieš Kalėdas lietiivianid 
plačiai žinomas politikas, ad
vokatas Charles V. Barret, 21-
mo vaido republikonų partijos 
komitetas, narys Board of Re-
\iew, pakvietė pas savo buri 
lietuvių veikėjų ir pareiškė 
jog norįs apdovanoti šios ko
lonijos neturtingas šeimynas 
kalėdine "beske", ir prašė 
sužinoti kiek tokių šeimynų 
randasi. Tam tikslui tuojaus 
susidarė komitetas į kurį įėjo: 
Adv. Jonas I. Bagdžiunas, 
Adv. J. Kučinskas, Petras 
Kabelis, Vincas Duoba, M. 
Meldažis, Povilas Uli,s, Ka?. 
Jonsauskis ir J. Krūmas. 

šis komitetas sulig sudary
to sąrašo Kueių dienoje iume-
lė j namus kiekvienai šeimy
nai p. Barrettp dovaną. Kož-
noj beskėj radosi: višta, bul
vių, obuolių, apelcinų, riešutų, 
avižie^is, žirnių, krekių, ka
vos, makaronų, žalumynų ir 
saldainių. Šios dovanos nu
džiugino daug nuliūdusių šir
džių ir išspaudė išlakių nevie
ną džiaugsmo ašarą. Tai yra 
didelis pono Barretto nuopel
nas. Butų gerai kad mes pa-
sektumėm tokį gerą pavyzdį 
sudarydami šios apygardos 
Kalėdinį komitetą ir l'asmet 

'sušelptumėm vargingas lietu
vių šeimynas. 

Vienas iš Komiteto. 

DR. 0. VAITUSH, 0, D, 
LIRTt Vl« AKIŲ SrKCIAIJMTAa 

Palengvins visv 
akiu tempime 
kas vre priožas 

O Uml «ka o dėjimo 
falTof. svaltul lo . aptemimo, nerro-
tuma. -kaudanfilua te užsldegusiua 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, neraisalo: netikras akis Lodedatu 
Daro oi* e«samlnae elektra parodan
tis maJUauaias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj ime Ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo l t lkl • vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 19. 
1545 W 47 8t. ir Aahlaiid Av 

"Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer A vena e 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 Iki 12. 

TeL Lafayette 6061 i 
DR. C. K. CERYS 

~ « 

D E N T I S T A S 
4431 a. vVobtern Avenue 

Vai.: nuo 4 po pietų ^ki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 lkl 9 vak. 
Nedėl iotais nuo 10 iki 12. 

Tel. Lafayette 8415 

Telefonas Boulevard IBSt 

Dr.S.ABrenza 
1608 So. Ashland Avenue 

Ohicago. UI. 
Vai.: f ryto Iki 12 plet: i po 
plet Iki t po plet: C i t vak iki 
9:.SI vak. 

Telefouaa Seeley 7489 

Dr, I. M, Feioberg 
Gydo specialiai visokias vyru fr, 

m o t e r y l y t i škas Ilgata. 
2K>1 Madison Street 

4£amp. Western Ave. — Ohicago 
VRJAJ* Ą*V • %—4 fio pipttj 7 — • -wm.k 

Tel. libiilovard 2190 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

- Ohicago, IH. 

Dn Maurice Kahn! 
Oydytojas ir Chirurgas 

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

| Valandos; 
; Nuo ,10 iki 12 piet. 
i Nuo 2 iki 3 po piet 
I Nuo 7 iki 9 vakare. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo of Lsą po oumer la 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALISTAS 

Džiovų,' Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—I 
po pietų: nuo 7—8.SO vakar* 
Nedėliomis: 10 tki 1. 

Telefonas Dre i e i 2899 
9> ' 

f Tel. Blvd 
Dr. 

. 1401. 
V. A. ŠIMKUS 

9315 8o. 
Valandos; Nue 
7— 0 vak. 

Nedėliomla 

— 9 

Halsted Street 
9 iki S diena, Ifoo 

f lkl 11 diena. 

jNedėl. DUO 10/iki 12 piet. 
tmmm 

Į Tel. Boolevard 0697 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

170TV W. 47-th 8t. / / ' 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, ano 9 
iki 8 vai. vak. Nedėliomla ano f 

iki 2 vai. po pietį). 
* -

. ^ » » • » • - - - • - - - • • • • m(t 

BRIDGEPORT. 

Vėl darban. 

' • • • • • • » w ^ » m » • m m 

.Pasibaigus Kalėdų šven
tinas, JCatatykų Spaudos dr-
jos ketvirto skyriaus darbuo-

Aktulo p i i ta l svmo mene 
20 metų prityrimo 

•OMFTOMAf r A R B I 9 9 0 A 
Aklų Ligaa 

Ar Jums skauda galvą? 
kr* luau akys aaarojat 
Ar yra uldėgtoa? 
Degina ar niežti? 
Ar bkaUant akva gralt pavar i 

ata? 
Ar kvąlsta galva? 
Ar matote kaip ir p lukančlo^ 

tašku* T 
Ar atmintis po truput} m a l ė j a ' 
Ar a k y s opioa iv iasa i? 
Ar Jaučiate kaip kr emlltle aky 

s e ? 
Ar yra balta dėme ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
k r turi svalraa akle? V 

John J . Smetana 
AKINIO SPECIALISTAS 
1801 9a. Aabkuad Ave. 

Kampas 18 gatvės 

Ant tf«*lo augšto vir i Plfttto ap-
tiekos, kambariai 14, 15. 1* Ir 17. 
Valandos nuo t ryto iki 9 vakare. 

Dr. P. C. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd * B©. Leavitt Sts-
Tel. Ganai 8222 Ohicago, IH.-

VAJv. 9 lkl 12 ryto ir 1—8.10 
vakar*. Ned. pagal sutarti. * 

Ttd. Blvd. 7042 

DR. C. L VEZELIS 
LIJETLVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
Arti 47-tos Gatvės 

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

fk»" m*m ,m » ^ » ^ . » » m mtm m m. »m> m m m m m • *\ 

D R . M A K A R A S 
LIETIJVTS GVDYTOJAM LR 

^ H l l t l - R O A S . 
1444 WENT\VORTl i AVE. CBJ^ 
GAGO HE1GMTS, LLL. Tel. 494 
Kot^«»nco vakarais: 104AS g. Sta»« 
Str. Koselaud. Tel. Pul lmau 9349 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Telef. Boulevard 0S13 
Dr. Natalii Žukauskas 

N A P R A P A T H 
S240 S. Morgan St. CMeago 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 lkl 9: Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 iki 12. / 

4852 South Ashland Avenue 
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. t 

•my 
I 

-n 'Rezidencijos Tel. Brunswiek 4887 
Dr. O. YUCIUS D. C. Ph. 0. 

l . 'UlKOi'RAvCTIO G Y D 1 T 0 4 A C 
Be gyduolių, be o p e r a c i j o j 

Vai. "5-1; 5-H P. M. Sventad. I - H l 
1579 Mllwankee Avenue i Į 

Kamp. Rol-ey h" North A m 
Ofiso Telef. Brunswlck 7999 j 

įnešimas pacijcntams ir draugams 

DR. J. J A K U B A U S K A S 
GVDAL B E VAISTC I R B E OPERACIJŲ 

Perkėliau* savo ofisą iš S538 So, Halsted St. į 4947 So. Halsted St., 
pr ie 47-tos gatvės . Vak. mio 9 iki 12 Ir nuo 8 iki 9 v. vakare. 
Tel. Boulevard .4714. Nedėl iomis į m o 9 iki *8. Rosefatndo of isas: 
11132 So. Mkl i igan A v e . , Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas: 
Pul lmau 5147. < 

\ t> 

Telefonas Boulevard 1079 
DR. M. S T A P U L I 0 N I S 

pr iėmimo vajandoa: N u o f ryto iki9 vai. vak. 
4947 Soųlli Halsted Street 

( k a m p a s 47 gatvės) "• ; *** 
PrameSimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aS gydau 

cokiaa ilgas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju n a u j i ser
gančių, gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacljohila nevar
ginų, o gydau — NAPRAPATIJOC būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus. 
jis dar smagumą telkia. 

[
Jeigu jau aplanklal ne t keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gi 

nesusfradai, o aergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų • « -
girdėjimo, naktiniais BUsiCLaplnlmais, ar kitokia sena Ilga, ateik, o aš noria* 
patarnausiu. . v 

Dr. A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Speciįalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinime, 
t)—B« peilio ir IM ikmiamo, 
3)—Be kraujo, 
4)—Be Jokie pavojtvas erelkatai, 
K)— Pacljeirtui nereUda eirirti, ira-

11 tuoj valgyti. Ir gmU eiti 
i darbą. 

Pagydo 'Gall-Ntonrs' (akmenie tulžyje) 
ir akicenls 'šlapumo pūslėje be o-

Seracljoa, ŝu tam tikromis moks-
Ikoruis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
tiyda visokia* ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Frofeaijonali patarnavimą telkia savo 

HlT^fco. 50 Ave. Cicoro, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo i vaL 

po piet lkl 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas užda

rytas. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLrNOlS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis ofi
sas uždarytas. 

!Dr, M, StrikoTTs 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4991 So. Ashland Avenne 

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

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6641 So. Albany Avenue 

' Tel. Prospect 1996 
Vai., pagal sutarti 

•.•« •'•* 

I * • — « 
Rezid. Tel. Vnn ijuren 9394 

Ofiso Tel. Boulevard 9993 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJ AS XR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški?, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po plet. 
7—8 vak. Ned. 1 0 — U d 

Res . 1189 Independenre Blvd, 
Chicagu 

i B l v d , 

* * - _ • • • • • • • • - • • • • • • • • • • » * • 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZAUNOMS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Va'-andos: 10 iki 12 ryte; 1 iki i ^ 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

m) _ 

«<V»» • • • • • • • • • • » • » » » » H 

- ž 
- ~ « 

DR. A. L. YDŠKA 
1000 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 

5 iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų 

4193 Archer Avenue 
Tel. lAfayet te 0098^ 

'V-žyV' HMIIMIlllMlllllilllfH«1»My 

KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
"KAUNAS""Jame galima pamatyti visą Kauna 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ro

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos k«r-

žygių paminklas, ^puikiausios Kauno bažnyčios ir t t . 

Taigi tebai verta tokį albume įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
Z ^ i So. Oakla/ Avenua . Onicago, Dunoii. 

\T<T^\ftfy' 
— » 
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Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Labdaringos Sąjungos 

U 

Gruodžio 3 0 ir 31 dienomis 
AUŠROS VARTŲ PARAR SVETAINĖJE 

2323 W .23rd Place, .Chicago, UI. 

Seimo tikslas, apsvarstyti reikalus, statymo, prieglaudos namo su ligonine ir teikimas pagel-

• 

i 

bos Našlaičiams ir pavargėliams lietuviams. Visos Labd. Sąjungos kuopos ir Draugijos,. Garbės 
nariai kviečiami dalyvauti Seimo posėdžiuose. Seimas prasidės nedėiloje, Gruodžio 30-tą. d. su šv. 
Mišiomis 10:30 vai. ryto, Aušros Vartų Bažnyčioje. Posėdžių pradžia nedėlioję 2-ra vai. po pie
tų. Gi panedėly ryta nuo 10. Seimui vakaras; Vienas iš puikiausių perstatymų: "Grafas Kaimie
čio Bernu'' įvyks nedėlioję Gruodžio 30-ta d. 7:30 vai. vakare, toj pačioj syet. Veikalą išpildys 
Lietuvos Vyčių 36 tos kuopos geriausi artistai.. iš Brighton Parko. 

Seimo Rengimo Komisija 

3 F EEE M M ^ S E S3 

VAIKŲ AREŠTAVIMU 
KLAUSIMAS. 

Chicagoje veikia ordinan-
sas, pagal knrio visi ligi 16 
metų amžiaus vaikai kaip 
10:00 Vakaro turi buti namie. 

<Tas ordinansas buvo. vyki
namas. Daugeliui netiko. 
Dėlto, miesto taryboje pakel-
t§ klausimas, kad policija vai 
kų neareštuotų, tik pasįųstų 
namo. Tais areštavimais 
dažnai paliečiami visai nekal
ti vaikai. 

Miesto majoras paiinlė po
licijos viršininkui perstudi-
juoti tą ordinansa, ar tas yra 
tinkamas ir naudingas, o gal 
reikalingas pataisymo. 

VAIKINAS VĖL PAPUOLĖ. 

NAUJŲ METŲ DIENA. 

Senovės Kgyptiečiai, Pkoe-
niečiai ir Persui savo naujus 
metus švęsdavo rugsėjo 21 d. 
(trekai iki 5 šimtmečiui prieš 
Kristų švęsdavo Naujus Metus 

Praeitą rugpiutį Mrs. Si- '• 21 d. gruodžio gi 432 B. C. jie 
miz pašovė savo sūnų Desco,' pamainė tą šventė ant 21 d. 
19 metų, idant apdrausti įį Birželio. Senieji Romiečiai 
nuo piktų palinkimų. 

Tuomet motina buvo paliuo 
suota nuo atsakomybės, gi pa 
sveikęs sunūs žadėjo pasitai
syti. 

Dabar tas jaunuolis išnaujo 
areštuotas. Šiuokart jis su 
kitu savo sėbru norėji> api
plėšti saldainių krauitivę. A-
reštuojamas grasino su revol
veriu poliemonui. 

VIENA AUKA DAUGIAUS. 

Sudegusiame Dunningo įs-

Švesdavo 21 d. gruodžio pas
kui Julius Cezarus pamainė 
ant 1-mos dienos sausio. Žydai 
švęsdavo ir švenčia s*avo Nau
jus metus rugsėjo 6 d. Tarpe 
Krikščionių senovės laikuos 
buvo švenčiam tą dieną 25 d. 
Kovo. Oregorijoniškas Kalen
dorius perkėlė tą dieną į 1 d. 
sausio lfx82 metais. Anglijoj 
tą dieną tapo permainyta tik
tai 1752 metais. Toj dienoj vi
si daro geras rezoliucijas Ir 
per visus metus magina prie 
jų prisilaikyti. Geriausia re
zoliucija tai užlaikyti savo 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

"•I 
D I D E I i I S « | I A K G E N A S ! 

« Pardavimui 2 augštų mu.ro namas 
2 flatai po 6 kamburius; įtaisyta su 
visais parankumais; fetymu šildohia.s; 
randasi South Sidi'j; kaina $10,000; 
apie i pusę pinljcais kitus lengvais iš
mokėjimais. 

Pardavimui Brighton P a r k e 3 au-
gštų muro namas; 2 flatai po 5 k a m 
barius ir vienas flatas 4 kambariai; 

IIARGENAS. ' 
Pardavimui naujas mūrinis namas, 
dviejų pagyvenimų po 5 ir 6 k a m 
barius su visais Jtaisymais, šilto 
vandens š i luma naudoje . kolo
nijoje arti Seserų Vienuolyno, 
netoli bulvaro ir pafrko. Vieta labai 
pražl. 

Atsišaukite pas savininkai 
p. AtooMArris, 

6830 S. TaHman Ave. . , 
Telef. Prospeot 3938 

t • i ^ 

2 flatų mūrinis namas, lotas 60x125 
f ir 6 kambariai vandens 5ilu"ia, ga-
radžius 2 karam, noriu mainyti ant 
bungalow arba namo lietuvių kolo

su gasu, a lektra ir maudynėmis; ran į nijoj. Atsišaukite: 
dasi tirštai apgyventa lietuviais; kai
na $10,500; apie pusę pinigais kitus 
lengvais išmokėjimais. 

Atsi lankykite diena ar vakarais ir 
pasimatykite su J. Mockus, 
BRIGHTON R E A L T Y "COMPANY. 

4034 Archer Ave., prie California 

PRISIPAŽINĘS NUŽUDĘS 
C0L0S1M0. 

Mieste St. Louis, Mo., arešV 
tuotas kažkoks James Kilero-
ne. (To miesto policija Chi-
eagos polici'jai praneša, kad 
tas žmogus prisipažinęs pirm 
trijų metų Chieagoj nužudęs 
tortingą italą C oi ošimo, res
torano savininką. 

taigos pavilione rasta viena s v e ik a ta o tą galima padaryti 
auka (langiaus. Taigi, viso v a r tojant Triners Bitter Wine 
žuvo 18 asmenų. į k u r i s i 5 v a ] o vidurius ir laiko 

/Vedami nuodugniausi t a r - | j u o s i į u o s n s visuomet. Visi 
dymai. Norima rasti gaisro maistininkai turi savo sankro* 
kaltininkus. 

TRYS IŠGELBĖTI. 

voj. Laimingu Naują Metą! 
(Apgr.) 

A N T R A N D O S 
ANT BANDOS šiltas kam-

St. Louis policija tvirtina, menis, kuriems liepsnos buvo barys del vaikino ar merginos 
I pageidaujama blaivus ir ant 
.dieną dirbantis, 2 lubos. 
1428 S. 49 Ct. Cicero, Dl. 

Namuose, 2103 Belmont av., 
naktį kilo gaisras. Atvykę 
gaisrininkai išgelbėjo tris as-

jog Kilerone atrodąs kaipo uždariusios išėjimą, 
fmogžudis. 

: 
I I * 

• 

GAISRAS SUNAIKINO 
DIRBTUVĘ. 

Gaisras paliete Internatio
nal Car Co. dirbtuvę, 43-čia 
tr Lincoln st. Dirbtuvė žy
miai apgriauta. Apie 150 
darbininku laikinai neteko da-
Tbo. 

LIETUVA AMERIKOJ, 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. Lukšis ir atsivežė gra
žią kintamųjų paveikslu ku
rios rodys šiomis dienomis: 

Pradžia 7;30 vai. vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 
Sausio 2 -*- Balnio Svet. Chi-

eage Heigihts, m. 
Sausio 3-4 — Parap. Svet. 

Gary, Ind. 

BRIGHTON £LiRKO NAMU 
B A R G E N A I ! 

P A R D A V I M U 2 augštų naujas 
muro nasnas 2 flatai po 4 didelius 
kambaxius su visais parankumais; 
yra skiepas ir antstogic; lotas 2 8 pė
dų p'očio; v ieta apgyventa tirštai l ie
tuviai^; kaina $9,450; apie troedalj 
reikia jniokėti kitus lengvais i šmo
kėjimais. 

PARDAVIMUI 2 auKštu naujus 
muro namas; 2 flatai po 6 didelius 
kambarius; pirmas, flatiis karfttu van 
denių Šildomas, kinto medžio išbai
g imas; yra skiepas ir antstogie; 
kaina $14,000; reikia jmokėti $6,000 
o k^tus po $50.00 kas mėnesj; namas 
randasi tirštai apgyventa l ietuviais ir 
netoli nuo lietuvių ba ioy f io s fr m o -
kyklg. v ' 

Atsi lankykite diena ar vakarais pas 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

Jos. Yu*likt»wi<'/, Jfnnad/Jci'iu^ 
4084 Arrhrr Ateifiie. • 

(PrU* ( iiliVoniia Avcnur) 

E L M E R CHRISTENSEN 

Pull inan 8347 

M A I N Y M U I 
GARADŽIUS 

Turiu ant išmainymo gara-
džiu ant namo bile kokioj da
ly miesto. Kas supranta ta bi: 
zni meldžiu atsikreipti nes tai 
yra uždarbinga vieta, 

S. MARKŪNAS 
654 West 120-th Street 
Telefonas Pullman 2856 

FRANK VVAITEKAITIS 
LAIKRODININKAS 

iimmiiiiiiiiHiiimmiiuiiiiiiiiiiiiiifiiiHi 
JUSU NAMAS! 
A R T U R I NAMĄ? 

Jei nori statyti narna arba Jūsų 
seną narna pastatyti arba padidinti 
gerai greitai ir sąžiningai, tai kreip
kis J 

ENČERIS BROS. 
CONTRACTORS & 

BUILDERS 
4401 — 4403 So. MOZART ST. 

Chlrago. III. 
BUANCH AT. 

. 160-1 h Aml So. YVood St. 
Harvey. DL 

T a i p g i parduodame n a m u s lotus Ir 
lomia*. „ 

aiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuriiiiiiiiiiuuiiufi 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809*. m si. eitom 
Te! . Boulevard 061?. ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. '•* 

Tranesu kos tumer lams Ir pažįs-
tamiems. kad m e s perkėlom savo 
krautuvė nuo Halstod St. ant 

652 West 18-th Street 
Taigi meldžiu su reikalais atsi'an-

kyti. o mes stengsim eis sąžiningai pa
tarnauti. 

Tel. Lafayet te 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo Įlotu vys, HetJiviafns Tisą. 

dos patarnauju Irnogeriausla 
M. YUSKA 

3228 West 38- th Street .i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, IU. 

PARDAVIMUI 
V I E N O TOXO TROKAS P A R D A 

VIMUI 171 P L S t ; K. \INOS. 
Trokas yra t inkantis ekspresmo-

nui ar kitam tikslui; teisingas pasiū
lymas nebus atmestas; trokas yro 
kaip naujas; v iskas pirmos klesos 
padėjime; atsišaukite diena ar vaka
rais pas: 

JOSEfPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Ave. Chicago, III. 

DIDELIS BARGENAS! 
r.AUDAVlMT'I puikus 2 augštų 

beveik naujas muro namus 2 flatai 
po 6 kambarius; kieto medžio ištri
muotas; karstu vandenių š i ldomas 
su 2 boileriai*; 30 pėdu lotas, v iskas 
pagal naujos mados; randa.-i tarpe 
tirštai apgyventa l ietuviais; savinin
kas eina į biznj todėl parduos pigiai: 
kaina $11,500; reikia įmokėti pusė ar 
daujęiau paga*' kitg namų Šitas namas 
i ra tikraj vertas $15,000; pasinaudok 
su .šita retai atsitinkajačia proga; pa-
s imatykite su n a m o savininkti diena 
ar vakarais sekančių antrašų; savi
ninkas gyvena ant pirmų lubų. 

3423 South, Lcavitt Str. 
Netoli nuo 35-tos. 

BARGENAS. 
8peknlatoriau kreip rtomo: 

Mūras 2 ]X) 6 ruimus, kietme-
(Ižiu trimuotas, vanos, elektra, 
retimit uotas basementas, ran
das prie 55 Carfieltl Blvd. ir 
Shermon Park. Su $3.500 gali 
Dirkti. nreke $8,500. Garą-
džiiiK 2 karu. 

A. SHLURPA 
3122 So. Halsted St. 

M E T I N I S 
M I L Ž I N I Š K A S 
Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė 

PANEDĖLY, GRU0D. (DEC.) 31, 1923 
M. Meldažio Svetainėj 2242 West 23-rd Place ^ PrUdiia 7:30 vai. vakare 

Balius tęsis iki vėjumai nakties, todėl visus kviečiame atsilankyti į mūsų balių ir 
Draugystės Vienybės Komitetas. linksmai užbaigti šonus metus. Kviečiu 

MASKARADINI BALlŲ 
Su $250.00 vertes Dovanomis 

— Rengia 
DRAUGIJA D. L. K. KEISTUČIO 

SUBATOJ GRUODŽIO 
MELDAŽIO SVET., 2242 WEST 23rd PL 

Pradžia 6 vai. vakare panga 50c. Ypatai. Muzika F. Jareck 
Kviečiame visus atsilankyti i mūsų maskaradinį ba lių nes gausite gražias dovanas 

ir busite visi užganėdinti, netik kad turėsite gerus laikaus bet dar gausite dovana. 
Nuoširdžiai kviečia visus DRAUGIJOS NARIAI. 

9Mmmmmmmmmmmmmęmmmmimmmmmmmmmmmmmmmm.< 

PROGRAMAS su! ŠOKIAIS 
Rengia 

28-

Šv. Kazimiero Vyrų ir Moterų Dr-ja 

NEDĖLIOJ, GRUOD.-DEC. 30 D. 1923 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd P U Č E 

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c., Šokiai 35c. ypatai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šj vakarą, nes tame vakare pamatysite tą 

ka. dar nesate matę. Si'ame programe yra pakviesti geriausi artistai ir kaipo žinomas 
geriausias kalbėtojas prof. Purpickas. Be to pamatysite gražų veikalą. » 

DRAUGIJA. 

r Jubilejinis Vakaras [ 
r RENGIAMAS % ^ - ^ ^ ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

DRAUGIJOS DR. VINCO KUDIRKOS 
Naujų Metų Vakare 

SAUSI01 D. 1924 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE 

Scenoj Statoma Operetė 

"Adomas ir Jieva" 
35 

t S -u. •P 

1 
'A* 

3$: 

i 
St 
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Vaidins atsižynuėję artistai. K. ir L. Saboniai. Apart 
operetės bus dar ir koncertas d&inuos Kastas Sabonis ir 
viena iš gabiausiu smuikininkų Ponia Leokadija Sabonis 
ir kitos atsižymėję dainininkės. Sis vakaras yra rengia
mas apvaikščiosimu 25 metų sukaktuvių mirties Dr. V. 
Kudirkos. Taigi ir deda visas pastangas Draugija kad 
viskas pavyktų kogeriausia, kad pasiliktų visuomenėj 
ant ilgo Jaiko atminčiai. Orkestrą J. Pilipavičiaus. 

Kviečia Rengėjiai. 
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DU MILŽINIŠKI BALIAI ii i ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32 PLACE IR AUBURN AVE 
s i Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai. 

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 

NEDĖLIOJ GRUODŽIO 30 D. 1923 

PANEDĖLY GRUODŽIO 31 D. 1923 

E i Šie du <dideli vakarai rengiami naudai sutaisymo naujų šepu draugystėms, kuopoms ir kliubams ku-l 
= r rie laiko susirinkimus Šv. Jurgio Parap. svetainėj. Delto-gi kviečiame visus atsilankyti, beskirtumoj 
r = kaip jaunus taip ir senus ypatingai tas draugystės ir kuopas, ateikite ir linksmai praleisim senus me-j 
H = tus ir sutiksim Naujus Metus šv. Jurgio Parap. svetainėj. 

Kviečia vigus KOMITETAS. .* 
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