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nuo politinių ir raudonųjų agitatorių.
Išvaikė
jis į visas puses
šimtus tūkstančių dykaduo
nių, kurie valstybes lėšomis
gyveno, bet nieko neveikė.
Gerus žmones jis pasikvietė
pagelbon. Pagamino ekono
(Telegrama "Draugui")
minių^ socialių ir politinių
Jr štai
WILKBS BARRE, PA. Gruodžio 2 8 . Prela santykių programą.
tas Alšauskas, Saulės Pirmininkas, ir "Galybės" inžinie Šiandie kaip jis, taip visa Is
rius Pauliukonis atvyko Amerikon. Sustojo Pittstone pas panija gali pasidžiaugti tos
akcijos ir to atlikto darbo re
kunige Kasakaitj.
zultatais.
rsz
(7en. Rivera, kaipo diktato
rius, visam pasauliui įrodo,
ką gali gera atlikti valstybei
sąžiningas, stiprios
valios
žmogus. Jis išgell]|i\jo Ispa
niją nuo pragaišties.

Kun. Prel. Alšauskas
Į
Amerikoje

Francijos Parlamentas už
Susitaikymą, su Vokietija
PARYŽIUS,
gr. 30. — n i u atžvilgiu.
Francijos parlamento pasako
Didžiuma parlamento na
ypatingą kalbą atstovas Roy- rių jo kalbą sutiko rankų plo
nand, centro partijos narys. jimais.
J i s įspė>jo parlamento atsto
Premioras Poincare visas
vus, idant Fsancijos vyrian- laikas- atydžiai klausosi jo
sybė saugotusi politikos, ku kalbos. Kuomet Reynand bai
ri keltų nesutikimus su Ang gė kalbėti, premieras pasako
lija, i r kuri palaikytų neap koletą pastabų. Tooiaus atsto
ykantą link Vpkietijos. Jis pa vo Reynando kalbos nekriti
kavo.
žymėjo, kad franeuzams ne
Atrodo, kad francuzai ar
bereikia nei svajoti, idant 8.
tik noįgys senai reikalingo suValstybės atsisakytų
karo
j sipratimo kas link jų apsi
skolų. Tas skolas Franeijai ėjimo su nugalėta Vokietina.
ar šiaip ar kitaip prisieis at
Franeuzai turį žinoti, kad
mokėti.
premiero Poineare vedamos
Reynando visa kalba buvo valdžios pasielgimas vokiečių
nukreipta- ion, pueėu. idant t a u t o s nesunaikins, bot joje
prejuiero. Poincare .valdžia lai, dar labiaus užgrndons kerštą.
kytusi taikingos politikos VoFraneija turi žinoti, kad
kietijos žvilgsniu. Nes ateity, šiandie ji militarizmu galinVokietija bijs labai reikalin- ga. Bet ateity ji gali kartaiss

t^

ga F r a n e i j a i k a d i r okonomi- jvi.«ai žomai nupulti.

ISPANIJOS DIREKTORA
TAS BUS PERORGA
NIZUOTAS.

drumsti pravedamus projek
tus. Visa situacija randasi
kiiogoriausioj

padėt}-.

Nuo

to priguli pramonės ir viešu
jų darini vystymasis.
Dar nesenai Ispanijoje buGEN: RIVERA VYKINS KI- vo labai bloga. Radikaliai
TAS SAVO PROGRAMOS I gaivalai,
panašiai Italijai.
grasino šalį visai sunaikinti.
REFORMAS.
Karas Morokoj Ispanija pil
Revoliucija
Ką gali atlikti stiprios valias nai pribloškė?
rodėsi neišvengtina.
žmogus.

MADRIDAS, gr. 30. — Is
panijos militarinis direktoriatas, kurs per praeitus tris
mėnesius tinkamai ir pasek
mingai valdė Ispaniją, trum
poj ateity bus perorganizuo
tas.
ften. markizas Rivera, kurs
pi radaus buvo nuomonės, buk
direktoriatas visus savo darV bus atliks ir reikalingas refo
rmas įvykins į 90 dienų, ima
si jau antrosios savo refor
mų programos dalies.
Si dalis apima daugiausia
konstruktyves priemones. NeS
pavojingiausi šaliai dalykai
jau pašalinti ir administraci
niai reikalai paimti stiprion
rankom

Iškilo stiprios valios vyras.
Tomis sunkiomis valando
mis, panašiai kaip Italijoje
Mussolini, iškilo Ispanijoj sti
prios valios ir didžiai išmin
tingas vyras,
kurs tuojaus
kaipir geležinėn rankon paė
mė valstybės vairą.
Jis pakilęs prabilo ir pra
dėjo šalį valdyti autokratingai. Prieš pakilsiant jis su
sinešė su keletu kitų įžymių
asmenų.
Jis netunėjo jokių
kovai vesti organizacijų, j o
kios demagogijos, jokios agi
tacijos, jokių triumfalių vaik
štynių.

I

CHICAGOJE.
VISAI AMERIKOS LIETUVIĮI KATALIKU
VISUOMENEI.

NAMŲ KONSTRUKCIJAI
PAVOJUS.

KANDIDATAI TON VIETON Iki šiol Chicagoje buvo daug
nanjų statoma. Dabar prane
BUS ATSARGIAI PA
ša, kad tam statymui jau ei
RENKAMI.

— Draugijoms, jų valdyboms, veikėjams, Federa
cijos skyriams ir jų vadams, ypač gi gerbiamąja! dva-

na pavojus. Po Naujų Metų
siskijai, —
WASHING.TON, gr. 29. — darbininkai amatninkai, sako— Lygiai ir mūsų broliams užjūryje, Lietuvoje, —
Šiandieniniais
laikais vice-jnia, reikalausią didesnio užprezidento
pareigos žymiai mokesnio, šiandie did žiumai
—i Kovojantiems už šventus mūsų idealus, už kata
pasididino.
Dėlto į tai la- amatninkų mokama po $1.25
likiškai — lietuvišką mūsų tautos kultūra, —
biaus koncentruojama abelno- darbo valandoje. Jie reikalau
Naujioms Metams sveikinimą ir karštus linkėjimus
ji domė ir busimose politinė sią dar daugiaus. Tai dėlto,
pasisekimo ir pergalės siunčia —
se konvencijose kandidatai į kad gyvenimas neatpinga.
A. Liet. R. Kat. Federacijos Centro Valdyba.
vice-prezidentus bus atsar
Suprantamas claiktas, kad
giai parenkami.
darbininkų negalima kaltinti,
Kun. Ig. Albavičius, pirmininkas,
Buvę du paskutiniai prezi-j.Tik reikia pagalvoti apie vieKun. B. Bumias, sekretorius.
dentai skaitosi
didelių jėgų nas narim nuomas, kurios ne
ištempimo aukos. Vadinasi, vien neatpinga, bot dar eina
KAUKUOČIAI VEDA
šiais laikais .ant' prezidento brangyn.
KOVA.
užkrauta tokia galybė parei
ga, kad vienam žmogui nega
Federalė banką Chicagoje
TCASIIINCTON, gr. 30. —
limą tai visa atkelti.
paskelbė jspėjimą, idant de
Žinomojo Ku Klnx klano sla
Prezidentas "\Vilsonas nuo šimties dol. banknotai butų
ptoje organizacijoje eina pa
ini
perdaug darbo savo ofise su atsargiai priimami. Nes yra
šėlusi kova už pirmenybe. sirgo. Paskui jį lovon par čia paskleista daug netikrų do
mo
negalima is miesto kojos
Buvęs vienas viršininkų, Cla- bloškė jo kova del Tautų Sa>|Smtdplerinių.vNetikr<) bank
iškelti. I r todėl pil. M. eina
rko, kokiu tai būdu nebeteko
noto serija yra 70. Numeris VŽL LIETUVIU VAIKAI į vyriausybės komisarijatą ir ,
SUIMTI.
labai riebios vietos. Dėlto, jis | ~
.prašo leisti nuvažiuoti Varsa-J
D333.
. .
_ ,
_ .
.
Prezidentas ITardingas mi- Federalis oro biuras ChieaVILNIUS, XII-7. — Lap von, bet komisarįjate vietojįJ
dabar pradeda ardvti orgam- I .
..
, .
. . . goje praneša, kad r turi pasi
x
kričio 29 d. liet. priegl. ,Trina- patenkinus visai natūralusis
kad
turi
perdideTes
pareigas
..
.
Irf.
nes
iis
nedrįso
pasakvti,
rodyti sniegas ir tikroji žie
Prezidentui Coolidge jis įs
poly buvo apsupta didžiausio nieko nekaltą p r a s v ^ j
zacja.
* * * V 9 Į i ir nereikalavo palengvinimo. ma.
kundė kaukuočius ir pažadėbūrio policijos, kurios vyres tyčiodami atsako, kac^
Prezidentui Hardingui mi
jo gelbėti, jei valdžia norės
duosią, bet tik.« Kaufe
rus, paduota visa eilė suges Oel įvykusio gaisro Dunnin- nieji ėmė teirautis kažin ko
tą organizaciją sugriauti.
tijų, kokiu būdu ateity prezi go jstaigojo tardymais susek kių moterų. Paskui paprašė
Dėlto, kaukuočių tarpe dar
dentams palengvinti darbus. ta, j o g įon, nebūta nei mažiau nuvesti į globojamų berniukų SOCIALISTAI SU ŽYDĄ,
didesnis triukšmas kilo.
<Tada paaiškėjo,
NUŠMUGEUAVO.
Tarp kitkw fl&fluoia sugestija sio apsidraudimo ntf<? gafsrų. kambarį.
kad norima, aštardyti vaikai,
vice-prezidentą padaryti "so
i
j —
NEW Y0RK0 'ŠLAPUMAS' cialiu prezidentu. ,, Jo pa Is Illionois D r u g and Who- ar jie nežiną ko nors apie at- saujai išrinktoji universiteto
studentu, savišalpos drau
reigos butų pamainyti prezi lesale sandelio pavogta 19?- sitikimą, kai pereitą vasarą
os
NEW YORK, jrr. 30. -£•
buvo rastas netoli prieglau- ^ i
valdyba (įeina tik atei000 dol. vertos degtinės.
Pranešta, kad čionai per Nau dentą, kuomet reikalingas su
dos negyvas kareivis. Buvo tininkai ir tautininkai) ėme
jus Motus svaigiesiems gery- žmonėmis koks susiėjimas, pa
Praeitą šeštadienį šeši plė padaryta krata. Nors nieko perkratinėti senosios valdymams bus išleista mažiausia simatymas, pasikalbėjimas iY šikai apiplėšė •Sumniit, 111.,
nerasta, tačiaus suimta trys ^ s (joje buvo žydai ir sociait
10 milionu dol.
miestelio banką. Paimta 15,- berniukai: Andriukonis, Ska. I i s t a i > darbus. Pasirodo, ne000 dol.
Turi but taktingi.
bas (III klases mokiniai) ir teisėtai senosios valdybos išINDIJOS GYVENTOJAI
Ateinančiais metais politi
Molis (IV klaslės mokinys). M u o t * 7 4 5 litai paskolos.
NERIMSTA.
8v.. Luko ligoninė jo siautė
nėse konferencijose, kuomet
Charakteringa tai, kad tik negana. Pats buvusis valdy
gaisras. Vos-ne-vos apsisaugo
PARYŽIUS, gr. 30. — Pa bus skiriami kandidatai į pre ta ponikos. Nuostoliai siekia rieji ano kareivio žmogžud bos pirmininkas ^astauskas
žiai esą suimti ir nuteisti. I r kviečiamas grąžinti išaikvoreina žinių, jog Anglijos In zidentus ir vice-prezidentus, 250,000 dol.
šitas naujas policijos žygis, tus 1,300 litų ir jo draugų
dijos gyventojai nerimsta. bus pasirūpinta, kad į vice
Spėjama, jog artimoj ateity prezidentus pataptų atatin
Chicagoje yra apie 50 viso kaip girdėti, greičiau esąs tai valdybos narių Poškaus su
bus pakelta kampanija Indiją kami vyrai. Nes šiandie vi- kios rūšies mokvklu, kurios komas prieš pačios prieglau* Alšausku'iš 460 litų neatsis
ce-prezidento darbas ir sena dažnai oįplom&s duoda ir nie dos ekzistavimą, bet anaiptol
pakeisti respublika.
kaityta. Kodėl tiek pinigų
te didžiai reikšmingas.
ko nemokantiems asmeninis. ne prieš 14-15 metų berniu paleista aišku: juk šiais lai
Vice-prezidentai ateity ne p
NORI GRIEŽTESNIŲ
kus.
Vis tik kol ka» išgąs
kais ne prošalį svetimais pi
vien turi but taktingi, bet ir TAKSU BILIAUS TEKS
{STATYMŲ.
čio vaikams ir tėvams įvarė
nigais kartais ir spekulacija
atsidavę savo pareigoms.
nemaža.
TAS PASKELBTAS.
varyti!
Studentai smerkia
AVASHINCTON, gr. 30. ~ * Reikia atsiminti, jog senate
tokius darbus.
Prohibicijos šalininkai dar tveriasi blokai, politinė kova
WASHINGTON, gr. 30. —
LIETUVIUI LEIDIMO
buojasi, kad Kongresas prave eina karštyn. Nebėra jau se
Kongreso ženuesniųjų rūmų
NĖRA.
stįų griežtesnius įstatymus vy nųjų laikų sutikimo, Jniomet
P I N I G U KURSAS.
būdų ir priemonių komitetas
kinti proliibieiją.
vienos partijos senatoriai lai paskelbė taksų bi liaus tekstą
Pil. M. turėdamas didelę įkėsi, tos pačios minties ir vie viešai, kuomet tuo sekretu staigą VilniuD'e, nuolat turi Lietuvos 10 li^ų
$1.00
PARKELIAUJA AMBA nybės.
VarŠavoje. Anglijos 1 ster. svar. 4.36
daugelis buvo nepatenkinti. svarbių reikalų
SADORIUS.
•Taikinti darbe
senatorius Komiteto narių didžiuma tam Bef kadangi jis yra lietuvis, Franeijos 100 frankų 5.16
nelengva užduotis. Tai. turi buvo priešinga.
tai ir pilietybes, negali išgauti, Italijos 100 lirų
4.3?
MADRIDAS, gr. 30. — A.
Jis
P. Moore, S. jValstybių am atlikti vicft-prczidontas.
basadorius Ispanijai, iškelia turi suprasti senatorių sielas SKAITYKITE IR PLATIN
ir troškimus.
KITE "DRAUGĄ."
vo Amerikon atostogoms.

SUDEGĖ JAPONU UNIVER
J o parėdymu ispanų parla
SITETAS.

mentas aptilo, ministerių ka
binetas atsistatydino, gi visa
šalis su žingeidumu laukė to
Visuomenė ir reformos.
visa rezultatų.
Militarinio direktoriato pa
Pagaliaus visa tauta stojo
stangas ir visą akciją pilnai j 0 p l l s o n į r pradėjo remti jo
remia
ispan-ų
visuomenjė. darbus.
Kuomet visuomenė
reiškia
Sunkus darbas.
pasitikėjimo, tai yra
aišku,
Gen. Rivera su keletu savo
kad ji pritaria direktoriato
j
programai ir visi # projektai padėjėjų per tris mėnesius

VICE-PREZIDENTO OFI
SAS DABAR YRA
SVARBUS.
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Žinios iš Lietuvos

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS" " " T "t."" * ."*•

—
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NORI, KAD VALDŽIA KONTROLIUOTU ANGLIŲ
KASYKLAS

NFIGASAKI, gr. 30. — Mie
ste Fukota gaisras sunaikino
BOSTON, MASS.; gr. 30. tybėse anglims kontroliuoti
imperialį japonų universitetą.
— New Jersey valstybės gm skiriama komisija, sakė gu
Pustrečio miliono dol. nusbernatorius aną dieną kalbė bernatorius. Tečiaus tokia ko
tolių.
damas
"Boston
Rotary misija turėtų veikti visais lai
Club*' susirinkime pažymė kais. Nes šioj šaly, galima sa
SENA BAŽNYČIA.
jo, idant federalė valdžia ko-- kyt, visuomet susiduriama su
operuotų su valstybėmis, ku išimtinais laikais.
yitauto laikais statyta Za riose daug kietųjų anglių SUT Anglių pramonei valdžios
pyškio bažnyčia, kaipo kultū vartojama, reguliuoti anglių kontrolė būtinai reikalinga,
tnrAs p a v y k i m e
Šiandie I s - sunkiai dirbo.
P a s i r a i t o j o ros paminklas. Švietimo Mi pramonę įr sugriauti neapsa Nes kitaip, anglių brangumas
Panijos Jiorizonte nematomi rankoves ir pradėjo
tiesiog prismaugs imliomis
valyti nisterijos rupesniu apsaugo- komą anglių brangumą.
J'»<i debesys,
kurie galėtų šalį nuo negeistinų gaivale, ta nuo sugriuvimo.
(Elta). Išimtinais laikais Suv. Vals ^darbininkų.
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Litai ir Doleriai
Norėdami pasiųsti pinigų } Lietuvą saviesiems, siuskite
per dienraštį "DRAUG4" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja.
"Draugas'' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet
ir Doleriais.
Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-draftą kurį Tamistt)s įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be
atitraukimo.
Jei kam labai greitai reikaUngi pinigai, "Draugas"
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena*
išmoka.
Taipgi «'Draugas 7 ' siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
-DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue
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DIBNRASTia
LIETUVIU KATALIKŲ

—

KAS ĮVYKS SU EHBOM?

/N
,

Btna kaadieaą iaskyrua nedėldientaa.
Metama
fti.00
?net Metų
I&.00
Oi prenumeratą mokasi lakamo. Lai
k u įkaitoai nuo uirašymo dienot,
M nuo Hattft Metų. Norint permai
nyti adresą Tiaada reikia prisinett Ii aenai adresas. Pinigai geriaanai atųati iapeikant kratoje ar expreeo "Money Order*' arba įdedant
pinigu { registruot* laišką,

DRAUGAS FU*. CO.
2334 South Oakiey Avenue
Cliicago, Illinois.
Tel. Eoosevelt 7791
FRANCIJA TURI MOKĖTI.
Wasbingtone kalbama, kad
Francija galų gale jau s u t 
rupinusi savo karo skolomis
Amerikai. Francija įsitikina,
jog Dėdė Šamas niekam nega
li dovanoti milžiniškų skolų.
Kuomet karo laiku Europos
valstybės prašė kredito, ne buvo jokios kalbos apie dovanų.
Praneša, kad Francija \ n buojasi gauti šiokių-tokių pa
lengvinimų skolų atmokėji *v.e.
Bet Suv. Valstybių vyriausy
bė negali nieko gelbėti. Ang
lija šiandie atmoka skolas. Jei
Francjjai butų duoti paleng- vinimai, Anglija jaustųsi ne
.
patenkinta ir kokiame atsiti
kime galitų dar sustoti mokė
jus L

t

Italas istorikas Guglielmo Ferrero nesenai paskelbė bro
šiūra. Juodomis pesimistinėmis spalvomis jis nusako v Europos
civilizacijos puolimų. Griuvus civilizacijai, subinės ir pati Eu^
ropa, sako brošiūros autorius.
Jis pažymi, apie senovės Romos aukštą civiliaacrją,. ku
ri išnyko. Pažymi to išnykimo priežastis. Anot jo, tos prieŽastys, tai vis didesnis valdžios autoriteto trukumas, nuolati
niai naminiai (civiliai) kanai. Krikščionybė suskaldė seno
vės pasaulį ir davė pagrindo naujam pasauliui.
Autoriaus nuomonė, šiandie Europa atsiduria tokion
padėtin, kokion pradėjo atsidurti Komos imperija 3-me šim
tmety.
Praėjusiojo karo laikais kuone visoj Europoj, panaikinta monarchistinė valdžios forma, išėmus keletu šaJJių, kur
Karalių sęstai dar stypso nei uolos tarpe baisiai ošiančių ju
ros vilnių. Pasilikę sostuose monarchai jau nesiskaito mo
narchais, kaip tai butą senovėje. Tai tik buvusių monarchų
liekanos.
Lygiai ir republikoniškos formos valdžios neturi atatin
kamo autoriteto ir jos negerbiamos. Anot autoriaus, kaikuriose šalyse republikoniškos formos Valdžios yra tilt laikinos
valdžios, kad tik turėjus bent kokių valdžių. Gyventojai jo
mis nepatenkinti.
Tai yra dėlto, kad žmonės atsisako gerbti visokia val
džių, nei tos nei kitos valdžios nenori klausyti. Kur nėra
atatinkamos valdžios, ten gyvuoja anarchija. Gal žmonė3
ir palinkę labiaus prie anarchijos, negu prie tvarkos.
Civilizacijos kertinis akmuo, tai valdžia ir jos autorite
tas. Kuomet tas autoritetas sugriaunamas, tuomet ir pati ci
vilizacija turį nykti.
Ne viskas gali but tiesa, ką autorius nusako apie Europos
likimų. Bet yra tikra tiesa, kadr šiandie pasaulinės valdžios
autoritetas tikrai negerbiamas nei vienoj šaly.
Vienose šalyse yra netinkamos valdžios. Patys valdi
ninkai didžiausias ir aiškias neteisybes žmonių tarpe atlie
ka. Jie nesiskaito nei su Bažnyčios autoritetais. Pati krikš
čionybė jiems skaitosi. nepakenčiamas daiktas.
Kitose šalyse turima geros valdžios. Tečiaus tas val
džias puola ir griauja išgverę gaivalai.
Tad šiandie niekur neberasi teisybės ir ramybės. Vi
sur sųkalbiai, kovos, žudynės, tai vėl badas, skurdas ir mir
tis.
Kad Europos civilizacijai yra pavojaus, negalima ginčy
tis. Tečiaus tas pavojus gali but pašalintas persiėmus žmo
ni jai Kristaus mokslu.

Francija. baimė ima, kad už
skolas reikia mokėti nuošim
čiais. Mėgina išsiderėti tik 2
nuošimčiu. Bet Washingtone
t sakoma, jog žemiausias nuo
šali but tik 3-čias nuoi ^ t i Suv. Valstybių
už įniįliškus skolas
daugiaus 3 nuošimčių.
. toy ^ : ashingtone tvirti
nama, jog Francija turi atmo
kėti skolas Suv. Valsrybėbik
tokiomis pat sąlygomis, kokio
AR VISUOMET BUS U 2
mis šiandie moka Anglija.
TEKTINAI MAUSTO?
Pasirodo, kad Francija ne- gali gauti jokių ypatingų paIlgus metus pasaulio mokslo
~ lengvinimų arba privilegijų
skolų atmokėj i me.
Turi tno- autoritetai gvildena klausiniai
. keti taip, kaip Anglija moka. ar pasidauginusi keleriopai
Penkeri metai, kaip pasibai mūsų žemės žmonija visuomet
gė, karas su Vokietija. Ir iki turės užtektinai maisto prasi
šios dienos Francija už skola? maitinti. Tas klausimas visų
1 nei nuošimčių nemokėjo. Klau visaip buvo gvildenamas. Te
siama magino išsisukinėti. Pir- čiaus negauta patenkinančio
• miausia Francija sugraibė ten atsakymo.
koki senovės " dokumentą'\
Dabar Kalifornijos universi
: pagal kurio buk Vienas fran- teto vienas profesorių tvirticuzas Amerikos kolonistams na, kad žmonija visuomet tu
paskolinęs ten kiek pinigų re- rės maisto,
voliueijos laikais. Tos paskoJis pažymi, jog ant žemės
] los Amerika neat mokėjusi.
žmonių skaičius niekad nega
Tad, girdi r šiandie ir Franci
lės pasiekti taip aukšto laips
ja neturi reikalo mokėti.
nio, kad jai čia turėtų pri
« - Kuomet tas išsisukinęj ima.trukti maisto, ty. nebūtų kuom
* nevyko, Francija ėmė tvirtin
'prasimaitinti* Jei žmonija taip
ti, kad, girdi, kuomet Vokie
daugintusi, kaip ji turi gali
tija jai karo kontribuciją at
mybės daugintis, rasi, ir atei
mokėsianti, tuomet ir ji mokėtų tokį laikai, kad kai-kur
~ sianti. Bet Suv. Valstybes
. .v. .
.V1 . .
^ " . . : ir> labai pritruktų maistui ze
* griežtai
pareiškė,
jog Franci- !•__. _
„ ,t
m v.
;mės produktų.
Tečiaus žmo
; jos skolos Amerikai neturi nienijos dauginimąsi dainai sus
. ko bendra su kokiomis ten
tabdo nepramatytos nelaimės
1 karo kontribucijomis.
ir katastrofos. Gi pastarosios
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DEL SPAUDOS PLATINI
MO.
iSpaudoš reikšme gyvenime
neapsakomai didelė. Tą labai
gerai supraata ypač žydai.
Jų rankose ne tik pinigai, be^
ir spauda. I r matome, kaip žy
dai spaudą panaudoja savo
tikslams. Tegu tik kas nors
pajudins žydų klausimą nepa
lankioj jiems linkmčj, suuš
vi«a pasaulio žydų spauda, x*akils tiek lermo, kad kaip be
matant pasaulinė opini j i bus
jų pusėį

dažniausia būna: — "Tegul paždžių skaityme*, mėnuiio svė-„ralius dangaus ir Žemas, o jį
siskaitd, kaip Amerikos laik rimas — nėra galimas daik ^vJudas pardavė už 30 skatike
raščiai kritikuoja Lietuvos tas.
tai caras, tur but, nevertas
valdžių". O tie "merikanki"
Kartų labai susirūpinęs po nei skatiko.
laikraščiai, toli būdami nuo at
nas išėjo į kulius pasivaikš—- O negirdėtą — neregėtą
sakomybės už šmeižtus ir šločioti.
Čia
jį
pamatė,
jo
pieme
į ės plėsimą asmenų ir įstai
•pasaką ar žinai %
nukas, kurs ganė pono kiaules
gų, tikrai "smarkiai — kriti
i— Vakar pas poną kiaules
ir buvo labai gudrus vaikištis.
kuoja".
Už tai jį ponas labai mėgo. ganiau, o šiandien su caru šne
Kodėl katalikai snaudaift — Pamatęs jįe susirūpinusį pe ku.
nesuprantama. Laukiama vis ną, užklausė jo, kame daly
paskutinės valandos, kada ci- kas? Ponas, aors lafcat susicilikas savo nešvaria koja įs .rupBjąs ir įpykęa buvo, bet
istos į pat sąžinę ir jausmus. .piemenukui setfor bėdą apstekė.
Artinas nauji metai. Pasis- » — Gerai — tarė piemenukas
'tengkime kiekvienas užprenu * — jer ponas- neturi tiek proto
meruoti rimtų, katalikiškų lai *ir drąsos v tuos klausimus
kraštį saviškianis Lietuvon.
'atsakyti, tai kišk mane pas
Neleiskime bent kaimiečių ty
carą, tegul5 jis mane pakars ta
ros sielos teršti visokiais šlam
vo vietoj.
ėtais, Susieilikėjusio elemento
f"
jau čia ir ten užtenka. Mask
Atėjus nuskirtai dienai, po
vos kontrafakcija, auksu re nas, iš didelės baimės būti pamiama, nenustojo-briautis į kartUy pas carą nevaMavoi Jis
Lietuvų. Kiekvieno susipratu- nusiuntė savo piemenuką.
sio lietuvio pareiga yra padėti' — Kiek danguje žvaigždžių?
Lietuvai nuo tos kontrafakci- „— paklausė caras piemenuko.
jos apsiginti. J i eina labai or
— Penki tūkstančiai — at
ganizuota. Bolševikai tur spe- sakė piemenukas. — G jei
•ciales mokyklas lavinti ir netiki man, t a i pats suskaityk.
ruošti agitatorius. Tokių agi Caras, žinodamas,, kad žvaigž
tatorių jie gausiai užteikia ir džių suskaityti negalima —
Lietuvai.
•
su piemenuku į ginčus nesilei
Lietuvos žmones nepasiduos do.
pagumlai, kuriai pasidavė ru
— O kiek mėnulis- sv
sų tauta, jei bus kas išrodo
— Vienų* svarą-.
bolševikų melas ir apgaules.
Garas pats nežinodama kiek
Tad ir duokime žmonėm* į mėnuli* sveria, s«*ifco tm pie
lankas tokią spaudą, kuri tas menuke pasytymu.
apgaules ir melus išrodo, o ne'
— Ntų o kiek caras vertasi
tą, kuri bolševikams eina pa— Viešpats Jėxus buvo kagelbon — pamažu • svaigi mla
—_
ma žmogaus protą, ir mažinda
ma atsparume melui ir apgau
lei
nu.
Lietuvos žmones amerikoniš
kus laikraščius, mėgia skaity
ti, nes jiems iškalba ir rašyba labiau prieinama, be to
daugiau sensacijų paduoda, o
jos žmonėms paprastai labai
patinka. Gaudami katalikų
dvasios ir tautinio nusistaty
mo laikraščius,. Lietuvos žmo
nės įgaus daugiau energijos
ir ištvermės atsispirti prieš
bolševikų "ir visokių rųšių be
dievių pagundas*
Tenelieka nei vieno lietuvio
kataliko Amerikoj, kurs- neužprenumeruotų katalikiško lai
kraščio į Lietuvą,
_

•

.1

•

— Taip — sako caras' — Iki
esi gudresni* už aavo poną. Va
žiuok namo ir pasakyk savo

•k

ponui, kad jis eitų tavo vi tton kiaulių ganyt, o tu vabfyfc

1 t
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Lietuviai katalikai nemoka
tinkamai įkainuoti spaudos
FIEaKTO? I E BCHUIS;
reikšmės. Atpenč, daug kata
1 ^<**
likų spaudą supranta visai ne
(Pasaka).
taip, kaip reiktų suprasti. Jie
Vieną gražią dieną vienai
dažnai palaiko tokią, spaudą,
mrri pajuokia, jų pačių įsiti Lietuvos dvarininkas sumanė
kinimus, idealus, užrgaulloja pašposauti. Jis iškabinėję ištftybinius jausmus ir išniekih kiibas, su parašais, kad jis gy
na visa, kas brangu,, gerbtina. vena be bėdų ir rūpesčių, ir
Ir šiandien rasite daug tai kas jam duos bėdą, tam jis
kių katalikiškų pirkčrųs kur duosiąs šimtą rublių (tai buvo
sienos išpuoštos šventųjų pa senai, dar carų laikais).
Kartą caras, važiuodamas
veikslais, ant stalo stovi Die
Dabar I r a n ė n ą darbuojasi . . r .. .
.. . ,
pro šito dvarininko lauką, pa- \
vo-.
Kančia,
o
aplink
apdėta
eivisais laikais žmonijai drau; išgauti palengvinimų.
stebėjo tą parašą. Jis įsakė
gavo ir draugaus.
cilikišfcų
laikraščių,
kaip
Suv. Valstybės penkerius
pašaukti dvarininką, kuriam
"Naujienos",
"Keleivis",
Antai Kinijoj jau šiandie
.. metus laukė skolų atmokėjicaras pranešė, kad jis norįs
"
K
a
r
d
a
s
"
i
k
i
t
i
r
mo. Gal butų laukusios ir to- žmonių skaičius perdidis ir yJaimėti dovaną už suteikimą
Tamsybių
apaštalai
škio4'
liaus. Bet pasirodė, kad Fran ra sunkenybių jiems prasimai
jam rūpesčių ir bėdos.
žvilgsniu
yra
gudrus.
Pasižiū
cija savo milžiniškai armijai tinti. Bet reikia atsiminti, kad
— Į mėnesį laiko — tarė carėkit, kokius laikraščius- išra
kinai
turi
mažai
kultūros;
Kuo
! užlaikyti turi pinigų. Pinigų
šo amerikiečiai saviems Lietu nas ^— turi man* atsakyti į
5
uose
užtektinai turi da r ir kitų}™ * ***f* i
*uftnra, tuovon? Ugi tuos pačius, kuriuos šiuos klausimus:
met
prasimaitinimui nebus
valstybių armijas lavinti h-f
1. Kiek 'ant dangaus žvaig*.
aukščiau paminėjau. Redakci
r
ginkluoti. Jei taip, tai ji gali vargo.
jos iš savo pusės pundais už- žeB&ųy?
ir skolas mokėti.
Maisto produktų kiekybės
2. Kiek mėnulis sveria f
plauna kariuomenės dalis, val
Suv. Valstybių viešoji opi žvilgsniu šiandie laimingiau
3. Kiek caras vertas?
diškas ir privatines įstaigas.
nija skolų klausime staiga at sia skaitosi Suv. Valstybių re
3. Pasakysi man negiaxMxĮ
€icilikiškus laikraščius sa — neregėtą, pasaką.
sisuko prieš Francija, kuomet spublika. Tiesa, čia skaičius
pastaroji šimtus milionų fran gyventojų eina didyn. Bet A- viems Lietuvon prenumeruoja
Kadangi cerizmo laikais su
kų kredito paskyrė Lenkijos, merika šiandie savo produk |ie vieh nutautę ir nuo tikėji caru nebuvo daug* štukų, tai
Kuinunijos ir Čekoslovakijos tais galėtų išinaitrntikbe maž- mo nutolę žmogiukai, bet ir ponas ėmė iš gaivos krausty
nesugipmtę katalikai. Motyvu tis. Tokių dalykų, kaip žvaigl » 1

•p—

JĮtMik
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gėlėse, reižfcenciose nekaltu
meiiį ir cBaijtyttėįe žvakių bei
įvairių lentolių. Kelios dešimtys mhristrantu asistavo
laike §r. mfšių. Bažnyčios vir
šus —; tas nepaprastas stylius,
uušviestas elektra, atrodė kaip
žvaigždėta padangė giedriam
vakare, giesmininkų balsai su
lieti harmonijon kilo vis angŠtin, ir augštin; gi toje tūks
tantinėje žmonių minioje, ku
rioje buvo nujaučiamas lyg vėjo šlamuojamų lapų šnabž-

įgalės naudingiau Lietuvai irr
Cliicpgos dramos mylėto-žmonijai pratarnauti, žiuri j
jams nuteikiama nepaprasta
,
—%mus, Amerikos lietuvius, kaip
proga J matyti įžymiausio palauks Naujų Metų.
r į vienintelius- įų; draugus ir
laturgo ShakespeaPa^dėiyj, gruod. 31 d. L. prietelius sunkioj jų padėty, sąuly
'ytių 14 kuopa rengi* Jfauįij, "kad palikus su tuščiais kišeaplanko du "Manlėtų suiauktuvėms vakarą, su niais neprisieitų apleisti mo
"Sotnern" dramos
Į\airia programa. Vakaras Į- kyklos suolo, nustoti vilties, iteir'
vykm šv. Antano par. svet. 7:30 pasiekti šventai užsibrėžto ti ratelii kuriuodu speeializuoIhakespearian" dramovali Kadangi Vyčiai visur ix kslo.
\ L*KI su imuiris, tad ir mes tu
Kaip visų apleistą elgeta^ be
Maitel!" ratelis pradėjo
rimo būti su jais. Užtat į jų sveikatos esanti, < priverstutara sulaukti Naujų Metų1 m e g j ^ ^ ^ ^
^jj^ 24 gruodžio savo kilnų darbą
s ~ teatre 65 & Jackeikime visi.
ta neturtingoji moksleivijai!'"Illii
pd. Kainos prieinamos
Ei, Ciceriečiai!
butų moraliai nukankinta, ne*- son
švari. Tęsis dvi saH y toj, sausio 1 dįeną, 1924 susilaukusi iš visuomenės- pa-

(ICEROJE

m ten; Ciceroje, rengiamos ramos, reikaKngos pagalbos.
Kultūros Vajaus prakalbos. ] Neduok, Dieve, kad mūsų vi1 rakilnus Cicero lietuviai ka suomenė liktų akla ir kureiajįį
talikai, beauštant naujų metų ael savo moksleivijos padėties
pirmoms valandoms, rodo sa ir jos neatjaustų.
vo gražią lietuviška patrioMes giliai tikime, kad Cicetišk;). siela, kurios neįstengia ro Lietuviai katalikai padasiulrumsti jokios įtakos.
(rys gražia.pradžią prakilnaus
Šimtai mūsų tautos prakil- * darbo. Susirinkę gausiai į
nių jaunuolių, ištroškusių mo- rengiamas prakalbas, sumes
kslo ir žinių, kurių pasisėmę,1 po atliekamų skatiką mūsų
neturtingos moksleivijos la
bui.
Vakaro — prakalbų progiamas bus labai įdomus ir tur
tingas. Kalbės plačiai žinoADVOKATAS
uas kalbėtojas kun. B. BumVata ***** T I S U S M T t t M t M K
Besami
aaaja Abstraktu*. Padaro p t r k t —
Ir
šas, Federacijos Sekretorius,
7 South Dearborn Street
kun, Daknys — tik ką. atvy
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
Telefonai Randolph 3201
kęs iš Lietuvoj buvęs bolše
iVakarais: 2151 West 22 St, vikų 'hrojui", matęs, kaip ten
Telefonas Canal IMT
žmonės gyvena; buvęs Vilni
joj, kurią dabar laiko užgro
S; W\ B A N K S
ADVOKATAS
bę lenkai ir matęs, kaip ten
l t W. Monroe M n d
gyvena mūsų tautos paverg
Room »C4 — Telef. Randolph 6606
Vai: N u o » ryto lkt 1 po plotu
toji dalis, kokie jos vargai,
Vakarais: 6666 80. Batsted Str.
. Vardą 1 0 U
rūpesčiai, kokios jos viltys.
Chieago.
Vakaro ptaįvair-inimui bus
choras — su skaitlingomis dai
nelėmis, bus parapijos benas,
bus dar šiokių — tokių įvai
A D V O K A T A S
Metropolitan Stato Banko Name
rumų.
Tel. Ciuial 6690
Pradžia 7 vai. vak. parapi
jos svetainėje.

ADVOKATAI
JOHN I. BAGDZIUNAS

C. V. C H E S N U L

T~

V.W. RUTKAUSKAS

LIETUVIAI GRABO&1AI

I

ADV 0 K A T A S

S, D. LACHAVVICZ
Lietuvis Grabortua
2514 W. 28rd FL
c k » « o , ni.
Patarnauja laldovėse kuopigtausta.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* uiganėdintl.
TeL C&oal 1971

Ofisas Didmiesty j :

29 Soniai La Salle Street
K am baris 530
Telefonas Centrai 6390

Vakarais 322a S. Halsted St.
Telefonas: Vards 4681

A. A. Slaki|s
ADVOKATAS
Ofisas
CHICAGO

^

m

^

Telefonas Boulcvard 4151

Vtdnrmtestyje

TEMPUS

SSH

BLILDING

17 West Washinfrton Street
R o o m 172« TeL^Deąrborn 9067
M U H Ų Tel. Hyde Park S395

k. Masalskis
*

.

Graboriua
Patarnauju

lai-

Idotuvėse
***
tuvėse,
krlkšty-«
nėe Ir
kltaoae t
reikaluose. Kal-5
no* prieiaamoa.

A. E.

iTASU

ADVOiLTM
VidurmlestU^6xift
1726 ChlcagU Ttanpter Btdy |

ICERO Ofisa«: Fanedėlio
114 S. Cicero Av. TeL Cicero
1GEPORT Ofisas: Kitais
136 S. Halsted St. Tel. BouL

-»ak.
50S6J
-tai
*737 |

L p. V V A I T C H E S
Lawycr
UKTUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 514-^-516—127 N. Dearb o m Street
Tel. Randolpb 5JV84
Vakarais. 10734 So. Wabash Avo.
Ro^eland
Tel. Pnllman »377

greitai pagelbės,
pamėgink

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Miiiiu

C«lit d*vė« naujai aupmsvtą siutą; Stiklintai iihan^m* Severykus;
„ _ B to*t u narai rali būti pviUtiai nupaliruott Ir lyjfiai,
Svariai nuąkuataa veidas,
Bel — iti JMU 6*1** niina pl"i^^i»u — u i u» SUB*' 11 ** viskų.
Ka •nkiam abatfkittic pamam* apie j"s juwj mylimoji panele? Visos Jūsų pas*

65e. už D»aaS» į

G«

mirimą jį priešą! Uslaikyklt aaTe kity-pes-rhaje^Tik m trupiniu paUinRlį kiekvieOH vakum ptr kokia 'feiimt tiieuų ir «lau«i»u mreikSs jumg
M* . ^ * . . ? & . f - 1 1 7 - Į . ^ i r : ' K ^ kur. Pleinkanos tfnyk* vi«iftkai į trumpa laiką
FlTn
v V « Z reikta d a n S / t a l n.tkarti.i- patri.ti ga'vo* clą « J t o f l ^ . .
ir T T
V ^ S ^ H V » ES"
h* uek^kius. Koks „klrtuuu* tuomet bus!
WB

• • •»

Šit bankas atdaras visa diena, subatoį
m& 9 vai. ryto iki 8 vai vakatfe ir^Seredos vakarais nuo % iki 8 vai. vak. — Ka?
diena nuo 9 iki 3 po piettj.

LIETUVOH KR. 10 MII

-

Vienintelis Tandenra keltas Lietu
von per Southampton aut MJliinų^

ai Manuiacturing

LUITAM
yWWETAHI^
» BEREH6ARIA
A-pleidiįia New Yorką kas Subatomis. Greitas persėdimas Soutb-^
timpt one. Lietuviai ypstlSkai ly-'
diml.
Reguliariai Išplaukia tiesiai 1
Hamburgą

• •

_.JNGt

,„„., ( | Piliara
$106.56) Skrėa Taksai
I3 K L ( l Bamburga 103.50)
$5.00

KKliEIVIAI 18 LIETUVOS

112 West 35th Street

sėda latvaa Plllavoj važiuojant \ So-į
uthamptona Ir t«« persėda ant 1*Uilnų laivų. Plaukia kas savaite.
Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų del kalnų ir reikaltnsųj
dokumentų
atvažiuojantiems
kelelvia-'
m s salite gauti nuo blle agento. Rel-'
kaiauklt. Jų yra Jūsų. mieste arba a-<
pieltnkėj.
iv.

\

DEHTISTAI.

a • • i » • • « • • • • ^ • ^ • • • • ^ • • • • «

Tel. Lafayette 4223

TURTAS SUVIRS $9,000,000.00

f SSSj mm^mt*m**'m»mt^Ą*%. — *,m m —S « * w ^ M

Telefonas

DR. 0, VAITUSH, 0, D,

MurJeCku*.
Pamokslą, saki
gerb. kun. A. Skrypkoi
f
banacija — Papuošalai —
Įspudys.

SISLTTOMAl

Ar lomi skauda galrą?

*

Betliejaus

kuteli, vaižduo

jfcnti vargingą Viešpačių Viešiaties gimimą, buvo parengti?
įtrektyvai, visi altoriai buvo
asipfuošę, ypatingai didysis
glūdojo baltose ir raudonose
•-

Mes turim naują bū
dą reumatismui g-ydyti kuirį mes pasiųstm
apmokėtu siuntimui J.
kiekvieno šito laikrašeio skaitytojo namus*
kuris parašys mums
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą,
jei kankina skausmai
prie kiekvienos oro at
maino* tai čia tavo proga išmėginti
naują išrastą būdą, kuris pagelbėjo
šimtams. Net jei tavo liga butų užslsenėjusi ar nepasiduodanti, vis viena,
ar autum sirgęs vienus metus, ar de
šimti, Ir būtum veltai išmėginęs viską.
Mes prašom parašyti mums tuojaus
«r paprašyti šfto prasto vaisto, o mes.
pasiųsim j i išbandyti DTK AI.
.DYKAI MVSV LfcSOMIS.
Mes neorašom. kad tamsta siųstum
Wums pinigus, prisiųsk tik savo pa»
k ' a r d ę i r a d r e s ą . M e s tuoja-us

pasiųsim

, tamstai išmėginti dykai, apmokėtu
t siuntimu, rūpestingai mūsų supakuoI tą, kad IŠmėgintumei mūsų lėšomis,
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei se(rgi reumatizmu bent
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.
PLKASANT

METUOD CO.,
X—•.

9«SC H0. AsUiaud/ Ą.T>c„ emeago HL

PAREIŠKIA

Aklų U g a s
a r jūsų akys ašaroja t
Ar yra. uMėftos?
Daglna af uiežtiT
A r skaitant akys crslt parargata?
Ar kvaišta galva t
Ar m a t o t * kaip Ir plukančlns
taškus T
Ar atmintis po truputi mažėjat
Ar akys opios šviesai T
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis
s*T
Ar yra balta dėmė ant vokų.?
Ar turit kataraktą?
Ar turi Žvairas aklsT

John J. Smetana
AKINIO SPECIALISTAS
1801 SO. Ashland Ava.
Kampas 19 gatvės
Ant trečio auglto virt PIMto aptiekos. kambariai 14, 15, l o ir 17.
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vakare.

«

«

<

W

I

ltSt

DR. C. K. CERYS
DENT1STAS
4454 S. Westera Avenne
Vai.: nuo 4 po pietų Iki 9 vak.
Subatomis nuo 9 iki 9 vak.
Nedėllomls nuo 10 lkl 12.
TeL Lafayette 3415

Telef. Lafayette

Ferkėlo savo

Dr, I.M.Feinberg

*—

i -

•

— — ~ —

Tel. Blvd. 7042

DR. 11,

1.1KTI'VIS DEMTISTAS
4712 SO. ASHLAND AVENUE
Arti 47-tos Gatves
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser«domis nuo 4 iki 9 vakare. \

I

RTA

i

mm• > • • » • » » » > — M —

Telef. Boulcvard 0S13

Dr. Natalii Žukauskas
NAPRAPATH
3240 S. Morgan St.
CJblcago.
Valandos Paned. Sered. Ketvr. «\uo
2 lkl 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo
9 iki 12.
4652 South Ashland Avenue
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar.
petn. 6 iki 8 vak.

Dr. V. A ŠIMKUS
8515 Bo. Halsted Street
Valandos: Nuo 0 iki 8 diena, M no
7—S vak.
i
NedėUoml. t lkl 11 dieną.
>»——i

Dr. Maurice Kai

Rezidencijos Teh Brnnswlc-k 4881

Dr. C. YUCIUS B . C. Ph. C. 5
OHL1ROPRACTIO GYttVTOJAS
Be gyduolių, be operacijos
Vai. 0-1: 6-K P. M. ftveutad. 8-18
1579 Milarankee Avenue
«ounp. RoVey ir North Ave.
Ofiso Telef. Brnnswipk 760?

U, J. J A K U B A U S K A S
GVBAL B E VAISTŲ IR B E OPERACIJŲ
Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. Halsted St. į 4647 So. Halsted S t ,
prie 47-toa «atvės. Vai- «uo 9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vakare.
Tel. Boulcvard 4774, Nedėllomis nuo 9 lkt 12. Roselando ofisas:
11132, So. 8Uchaga» Ave. Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas:
Pullman 5147.

Telefonas Boulcvard 1079

STAPULIONIS

Priėmimo valandos: Nuo 0
ryto ikl9 vai. vak.
4947 South Halsted Street
A
(kampas 47 gatvės)
Pranoslmi, sergantiem* Turiu garbės pranešt Tamstai, kad as gydau
tokias Ilgas, kurios DUVQ pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują, ser
gančiu gydymui būdą- nesllpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAP R APATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,
jis dar smagumą, teikia.
Jeigu jaflaplaajkiai net keletą gydytoji?, pas kuriuos pagelbos ir gi
nesustradai. * s e r g i širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstu, ausų na*
g4wlėjimov^akttaal*s suaWlaplniiaaia> ar kitokia sena liga, ateik, o a i noriaij.
tmtnmausiu.

f?TeL

I
I Qydyto|aa ir Chirurgas
4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave.;
Tel Yards 0994
Valandos.Nuo 10 iki 12 pisi,
Nuo 2 iki 3 po piet
!Nuo 7 iki 9 vakare.
ĮNedėl. nuo 10 iki 12 piet.

Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILTJS' —

1 ) — B e marinimą,
8)—Be peilio U be akantsse,
3)—Be kraujo,
4)—Ba jokia pavojaus sveikatai,
R)—Pacijentul neveikia sirgti, ga
li tuoj valsTtl, lt gatt eiti
1 darbą.

Pagydo 'Gall-stones' (akmenis tulžyje)

Ir akmenis šlapumo paslėje be operacLjos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą.
..
dydi) visokias ligas pasekmingai, ir jei
yra reikalas- daro operacijas.
Profeeljonali patarnavimą talkia savo
ofise:

1411 So. 50 Ave. Cicero, W.
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 2 vai.
po piet iki t vai. vakare,
Nedėllomls Ir seredomls ofisas užda
rytas.

Rezid. TeL Van Bnren 0264
Ofiso Tel. Boulevard 6613

Dr. A. A. R0TH
RLSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas MoteriSkų. VyrUstsi
. Valkų ir visu chroniškų ligų.

Ofisas 3 3 3 5 S. Raisteli St
Vai.: 10—11 ryto: 1—1 po plot.
7—8 vak. Ned. 10—11 d.
Res. 1136 Indcpendenre Blvd.
•, •> .

Chieago.
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Boolevard 0587

Dr Marya
Dowiat-Sass

1707 W . 47-tt> St.
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, nuo f
lkt S vai. vak. Nedėllomls nuo •
lkl Z vai. po pietų. >»

Dr. M. Stupaicki

r

LLBTUVT8 GYBTTOdAJI- I »
CHIRURGAS.
1444 WENTWORTH AVE. OHICAGO HE1GHTS, ILL. TeL 404 :
Ketverto vakarais: 10458 8. «tat^ r
Str. Roselaivd. Tel. Pullman 0349

Dr, A, Račku s

• • • • M

TeL Blvd. 1401.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

D R. MAKARAS

numeriu

I

• • • • • • * • • » .

mm

po

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—B
po pietų: nuo 7—8.30
vakarą L^a->.
Nedėllomls: 10 iki 1.
Telefonas Drezel 2880

Chieago. 111.
m

ofisą

SPECHALISTAS

DR. A. J. K A R A L I U S
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
k

i

4729 S* Ashland Ave.

Gydo specialiai visokias vyrų ir
moterų lytiškas Ugas.
2101 Bladlson Street
ILamp. \Vestern Are. —« Chieago
\ Valandos: S—4 po platų 7—t vak.
TcL Boulcvard 2160

Lietuvis Dantų Gydytojas
2201 \ t 23-nd & Bo. Laavltt Sts.
TeL Ganai 6222
Chieago, 111.
VAJF-. 9 ik4 1« ryto Ir 1—8.80
vakarą. Ned. pagal sutartj.

4140

Dr. GHHLES S E G U

fvlefouas Seeley 7489

Dr. P . C . L u o m o n s

CB3KUBGA«

4442 So. Western Ave.

4608 So. Ashland Avonae
Chicsgo. m .
Vai.: f ryto iki U plst: 1 po
piet lkl i po piet: l ! l rak. lkl
9:8t vak.

DENTISTA8
4193 Archer Avenne
Vai.: 9 lkl 9 vak. kasdien. Nedėlloj 9 lkl U . ,
Tel. Lafayette 60©i

l^ranešinias pacijentams ir draugams

DR. M.

Boulevard

>

Dr.
A.
K.
Rutkauskas
Dr, S, A, Brenza

Dr. M. ŽILVITIS

metais metinė Krisimo šventė, šv. KrynycJoje buvo }spuninėta apie 4.30 vai.
nOs pradi>jo» rinktis HaTTUVM AKHX 8FECIAL18TAM
Palengvinu
visų
akių
tempimą
i r priėjo taip pilnuKas yra prleftas
laugeliui prisėjo s t o < ^ ; M V , S ^ ; Uml skaudėjimo
galvoa svaigulio, aptemimo, nervostokos sėjlynių.
tumą, skaudančius
Ir užMdegusiua
karičiu aklų kreivos akys katerakng^sios, piemenėlii| to, nemlegio; netikras akla Indedam
Daroma sesaminas elektra parodan
ios buvb^į vai. iš ryto, tis mstltnilUT klaidas. Akiniai pri
teisingai, toli Ir eiti matan
atnašavo g*si\b. kun. J. taikomi
tiems pagelbsta. Sergėkite sava re
gėjimo ir valkus einančius mokyk
skas. Iškalbingasis musij lon.
valandoat ano 1» iki 8 vakaro
Nedėllomls
nuo 10 lkl I I .
kiebetnas, gerb. kun. A . \ k r y 1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
pko i pasakė pamokslą, Kr%
lausf gimimo^ temoje. Pamoks
Akinių prttalsymo mene
įtvo gilaus turinio. Cho«|
20 metų prityrimo
!
mas gerb. V. Daukjo labai pagirtinai.
laikė gerb. kun. A. G.

.

D A K T A R A I
GY»>VTOJA8 m

Kaipo lietuvjrs, lietariafus visa*
dos patarnauju Icuogerlausia
,
M. YU8KA
,
8228 West 88-ta Street

•

T1

PUMBING
šventė.

»
.

laivu

i

J. K. M.

DKPT.
'^S

Pcirkelk savo pinigus į šią parankia vai
stijos banką nenustojant nuošimčio.

Ounard Line,
"Jierchant of VeniSausio 3-4 — Parap. Svet. i 140 N. Dearborn
You Likę It, Julius Gary, Imd.
?
t*, d d e a g o
|r Hamlet" tas turi ge
Pradžia 7;30 vai. vakare
prie mokslo literaseo©oo^^o©«©©©^©©©©©«^$$^ i
Įžanga 35c. Vaikams 15c.

Reumatizmu sergantiems

MENTHOLATUM

Dabar tai geriausias laikas įdėti savo
pinigus į mūsų saugius 6% ir 6*4% pir
mus morgičius,

1*

it Quincy, tarp State
:Tyla.
Įborn Sts. Kainos įva i
bet ir vieta "smutTęsis tris savaites.
L S F I T T R ^mtRlr\0}.
mylintieji tobnlesnius
mtą gražesnę sceneKą- tik pagryžo i» Lietuvos
>it«s artistus malonė> į©. C*w, Luk*is ir at&ivežė gra
>są, laiką panaudoti pa- lių krntamujų paveikslu ku
[i nors kelius svarbes- rios rodys šiomis dienomis:
Sausio 2 — Balnio Svet. Chi
veikalus.
įakoma, kad kuris ge- cago Heights, UI.

J0JaX
Ar skauda,
dega tau kojos?

Pasidėk Pinigus

dėjimas, viešpatavo tyluma, linksminti.
Ta jautrioji galingoji širdis,
Korespondentas.
cxistuojanti: kiekvieno kruti-'
nėję, buvo pasikėlusi dėkingu ; « * ^ > » » g - ^ S ^ ^ 3 ^ y » ^ € X > S a ^ :
mo maldoje prie Ramybės Ka-

raliaus.
Labai daug žmonių priėjo
7 "Sothern" ratelis
[pradės "Great Nortk- prie šv. Komunijos Kalėdų

3307 Aubuni A vo. Chicago.

Hm W a s h i n g t o n

Atletu pagerbimo vakarėlis.
Rytoj, sausio pirmoj dienoj,
vakare-, Dayis Sąuare parko
salėįe, L* Vyčių 13 kuopa tu
rės šeimynišką vakarėlį pa
gerbti daug pasidarbavusius
savo kuopos basebolminkus.
Programas prasidės apie
aštunta valandą, gi rinktis salėn galima prieš pusantros va
landos ankščiau; nes dar prieš
programą galės jaunimas pasi-

3107 S. Morgan St
CHICAGO

ILLINOl*

s 5082
į<
Telefonas Vards
1
is
ryto
po
Į
.Valandos — S iki 11
pietų 5 lkl 8 vak. Nedėllomis
Mlėllomls ofi- •
sas uždarytas.
^j,

m^

^
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•
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"Dr.MStrikol'is
Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRUHG
4491 So. Ashland Aven
Tel. Boulevard 7820
Vai.: 2 Iki 4 ir 6 iki i
Ned. 10 Iki 12
Namai; 6641 So. Albany Avenue
Tel. Prospect 1030
Vai., pagal sutarti

S3< l « . . « « , < » » » » • ! » » »
Tel. Canal 0257 Vak. Catial 2116 j

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1 8 2 1 Sa. Halsted Etreet
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki f
po pietų: f iki 9 vakare
ai—
'•
H
K—

DR. A. L. YUŠKA

1900 So. Halsted Street
Tel. Canal 2116
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plaV
B Iki 7 vai. vakare.
Res. vai.: 2 Iki 4 po pietų
4103 Archer Avenne
TeL Lafayette 0066

J
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• ktffcs įvyks po N«nj, Metų gąnnlia Mot. Sa-g< J 46 k,,oi»a ,
flįfe^-į^
53^5
sausio G d. Tikimasi labai [par. komitetams I padedant. | jo n M O MC7I AIC
daug svečiu, nes imant visom Aiški, valgiai bus ikanųs, nes j J U H ll Ui MuLLAlu
katalikiškom dr-jom dalyviv praeitis lai liudija. )jžtad visi) Generalis Kontrafctori
statytojas ir senų nau|
ma, visi % nariai atsilankys. { kas ^ v a s eikime j parapijos
taisytojas.
• » - - . . • • • • • » • • ;
Bus iž&ldyta turininga pro. į ^V^aine- gruodžio 31 d, vaka2319 West 24-th
NORTH SIDE.
^ ^
^
^
^ j ri(miautl], N l , n j l ) M o t l J s ( l l a l l l ,
Chicago, 111.

»»i

M& W & 8 J U * $ i

Nau
LUI;

CHTG4 GOJĘ
PABRANGO GAZOLINĄ.
» Chicagoje pabrango gazoli
ną. Pirnriaus ilgas laikas bu£o mokama galionui 14c., gi
Šiandie jau 16c. Prąmatoma,
įuKolina dabar eis brangyn,
jei kartais tam brangumui
duota pradžia.
BRIDGEPORT.
. Tėraykite, Nauja Serija Xo.
3& Lietuvos Vyčiu Paskolos ir
Itaupymo Bendrovės prasidės
Sfredoj, sausio 2 dieną 1924
Susirinkimai vra laikoma
kiekvieną panedėlį nuo 7 iki
Si vai. vakare, §v. Jurgio par.
»vet., 32-nd Place ir Auburn
Ąve.
*
Iš priežasties Nauju Moty
Uiukimo. susirinkimas atidėtas
Hg sere<los vakaro vietoj pa
gedėlį.
Valdyba.

mn.
foneertinę dalį išpil- ^
fc^/
v ^ e n ė 9
Vakaras.
dys sv. /Mykolo parap. cho
Laukiant Nauji? Metų gruod. ras.
. Brazaičio vedamas.
Pirmas iškilmingas teatras
31 d. 7:30 vai. vak. Sv. Kaz. Choristrf feaug su savo v e - j ^ ^ . ^ rcTlgiama8 ^ t e s gv#
Aka<l. Rėm. 3-ėias skyrius renA dėįu d e 4 | pastangų duoti sve- Petro ir Povilo įvyksta utar
gia sv. Mykolo par. svet. va-rčiams gsažų, jspudingg. kon- ninke, sausio 1 d. V.'
kara, kur bus išpildyta įdomi j eertą. Vita esate į šį k o n c e r ~ | milossvet. 158 K. lt) I
programa ir bus šokiai. ] jų <ą — baįi# laukiami. Jsitėmykaro pradžia 6:30
vakara vertėtų atsilankyti vi- kit sausi© <i d.
Šiam vakare staf
šiems, nes ši dr. paramoe ver- -s
Pegasas.
noj "Nenorėjai dudjįfl
t*?; o be to turėsime progos su
žU plyta/'. Vaidins
niai
R06ELANDE.
laukti Naujus Metns ir pas
lofcėjai. Beto dr-jos nariai nekutini svk šiais motais vieni •i
sirgę 10 metų gaus dovanas po
s u e i t a i s pasimatyti palikai- Naujų Mitų Sulauktuvėms.
aukso žiedą. Žodžiu sakant,
hėti.
\
Visų šventu parapijos komi .
, .
*
.
,
Eisiąs vakaran.
tetai visas* laikas niekam nie bus tai nepaprastas fakaras,
kurį verta atsilankyti vi
ko nesakydami
daAavosi, jšiems.
mo§e,!fcnį^. Bet niekas negalė
Komitetas.
Kviečia
Našlaičių labui.
jo atspėti i*a. Pagal iaus slap
—
tybė
išėjo
aikštėn.
Pasirodė,
Northsidieėiai visu smarku
KĄ TIK ATSPAUSDINTA.
mu rengias dabar prie didžio jog jy triūsas buvo dedamas
Knyga pianui — solo, turin
jo koneerto ir baliaus, kurį l rengime vakarienės, kuri jvy
ti 25 Lietuviškus popularišrengia visas Nortli Sidės dr- ksta laukiant Naujų Metę*
kiausius Šokius, puikioj leng
jos labdarybės tikslu. Sis va- - Šiai vakarienei skanėsius
voj formoj, k'aina 75e. apmo
kant persiuntimą.
GEORGI & VITAK
,JTS
Music Co.
4639 South Ashland Avenue
Chicago. 111.

Rakandų Korporacijos
utuvių

**

tams

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ.

^ • * f.J?*^.
Ola

Tel. Boulevard 06H
PADARO!tf PIRKI!
DAVIMO Ki
KĄM 8.

pa8ekmi**ii
riuntf
Parduodam
Laivakorte;
iii pu

"*»'

•

PLACE
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S^£SJ!r

_ and C«neral Hoasehold Goods'

METINIS

4177-79 toh»Av..

Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė

D A L I U V
Rengia

PANEMLY, GRUOD. (DEC.) 31, 1 9 2 3 — r M. Meldaiio Svetainėj
2242 West 23-rd Plaee
*
Pradžia 7:30 vai. vakare
Balius tęsis iki vėlumai nakties, tode! visus kviečiame atsilankyti \ mušu. balin ir
linksmai užbaigti senus metus.
Kviečia
-Draugystės Vienybės Komitetas.
i'

U-
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($301 SOUTH HAISTED STREET
Telefonas Bodevard 6775

r

į .
Adv. A. Olis 01szewdcis
OFISO VALANDOS;
Turi čia valandas;
Nuo 10 Vyto iki 9 vakaro Nno 10 ifei 12 diena it G
Ne<Jėl.: Nno 11 iki 3 dien. iki 8 vak. Xe nedėliomis
i«*u.s
1

-'
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ir naujus manę Rwtomcri«s k v i l i a m e <nia apKilankyti.
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p. ADoAfArns,

MPERFECT IN ORIGINAL
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Pknnbmg ir apšildymo jrcngimaf. Nemokėk dubultevai
už materiok. Mes turime vi
są eilę visokio didžio variu
virtuvėms sink'u, eloset įrengirnŲ, wash basine, boilenų
angimis ir gaziniu šildytuvu
ir viskas kas tik reikalinga
pfie Pkirabmg ir apšildymo.
Musy kaina yra viena vi
siems. Mes garantuojame už
materijolą, kurį nuo mus
perkate. Jeigu jums nepaama, mes ar atmainysim
ar sugražinsime pinigus j du
metu laiko nuo pirkimo ir il-

siant kur nors kitur neužmirškite ateit pas mus.

ad Butų Tikra Pavardė

į
ik

8

I
|

i
Ii t

ii

OASO S. Tallman Ave.
Trtcf. Proepeot 30S«
Norintiems apsigyventi smagiausioj
miesto daly West Pultmane turiu dar
viena narna ant pardavimo vertės
$12,000. Parsiduoda už $9,500. Jo
kios priežasties
nėra
atvažiuokite
persitikrinti.
fc. MARKŪNAS
654 U'est 120-1 h Street
Telef. Pullman 2856

-nd & State Str.

Šventomis Kalėdomis ir Laimingais lyaujais Metais

/%.. .• ..* •• ^ * . «

- Į

AIIBJUGENAIBARGENAI!

igus •• Kostumerius - P
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RARttRN.AB.
Parda\ iiimi naujaa murtntfl nanian,
i|v!ejij pagyvenimų pb 5 ir 6 kam
bariai* su visais
Įtaisymais,
.šilto
vandens ' .šiluma
naudoje*
kolo
nijoje
a^ti
tfeaiHru.
Vienuolyno,
netoli bulvaro Ir parko. Vh'fa lal>ai
graži.
'K^
Atsišaukite pas navininką,

\

ditk««i^s skolos, Saro sekant| biznis
Siunčia pinigus ir ^Laivakortos.
J>aro, Jnsiirknce ant namu, biznių, \automobiliu ir Jangų.
^Jik*Mtrtrpinigus
a&t pirmų ir dn\ a^itrų morgioių.
Perka ir pardtjbtte na^nus ir lotus
Parduoda Morgičiua -Ir Gold Bondauff.neSan^iua 6 proc^nta-

CORNER RICHMOND ST.

H JĮ I I I I C

MILŽINIŠKAS

PARDAVIMUI.
NAKAI

Dabar T^^ , 4Žltr"BIT*h gražų Ofisą po m?m. (r>trxJinl«» kai

• * '

OARADŽIUS
Turtu ant išmainymo garadžiu ant namo bild kokioj da
ly miesto. Kas supranta ta bi :
zni meldžiu atsikreipti nf»s tai
yra u&dpfbinga vieta.
S. MARKŪNAS
654 West 120 th Street
Telefonas Pullraan 2856

nitm-e
NCAR

809 W. SSfli Si.

MAINYMUI

Velija Savo

Ofisą:

•** | W5* ,,, fcM^ 0 ^ lnu * tnoviernastis), p|rI*po ir pardavimo namų
ir" ž*»m^. A.ktuJb*.jHo»traktua, L#a«es, Affidavitus tr visokki« kitus
Notarlallus Dokumentu*. Perkantiems namus ir lotus padaro Kont
raktus, p«r»ruri popieras, "prirenka Deedus, Mor^ičius ir pTiga\t>f
KOlutirtai proper«y pii*ijną uždaryti.

A^T RANDOS šiltas kambarys del vaikino ar merginos
pageidaujama blaivus ir nnt
dienu dirbantis, 2 lubos.
1428 S. 49 Ct.
Cicero, UI.

\
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NOREDA

FIKKTI, PAfiDUOTI A&
NYTI VISADOS KREIPI
PAS MUS. TAS JŲ»MS
ANT NAU1rOfRL

^$CtWSCitttiQ«»tt92C*»fi£5«*

