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Balkanuose Pramatomas 
Karas 

JUGOSLAVIJA KONCENTRUOJA ARMIJĄ 
RASI, KARAN BUS {TRAUKTA GRAIKIJA. 

ATĖNAI, sans. 2. — Jiipo-, Bulgarų valdžia privatiniu 
slavija grasina pertraukti <li- keliu painformavo diplomą, 
plomatinius santykius su Hul- tus, kad premiero Zankovn 
garija ir Balkanus panardyti kalba buvo tik lokaljo pai ra* 

REVOLIUCIONIERIAI AP
SUPA MEKSIKOS 

naujau karau. 
Visi serbų garnizonai Bul- tuomi nepatenkinta. 

garijos pasieniu gavo paitėdy-
mus Imt pasirengusiems kas 
momentas maršuoti ant Per-
nik, anglių kasyklų dist rikto, 

. , - v , ! o. ! ri atkreipė aki i Salonikus. 
priguhneio bulgarams, oer- 1^. . . . . ,. 
bams senai norisi ta distrik-

TAMPICO, sausio 3. —Re
voliucionieriai vis naujas po
zicijas ir miestelius užima ir 
sistematiniai sostine — Me-
xico City, apsupa. 

Toluca Cuernasala, Tohua-
can ir Pachuca yra jau revo
liucionierių rankose, anot gau-
•ų čia žinių. 

Šie miestai praktikaliai ap-
žio. Teciaus Jugoslavija supa sostinę. Sostinei liuo-

DEL MEKSIKOS PRAMA
TOMAS TRIUKŠMAS 

KONGRESE. 

Bet administracija savo 
veiks. 

ATIDARYTAS GRAIKIJOS 
PARLAMENTAS. 

ATĖNAI, saus. 3. — Grai
kų revoliucionio komiteto 
(valdžios) pirmininkas, pulk. 
Plastiras, vakar atidarė Grai
kijos parlamentą. 

TVASHINGTON, sans. 3.— 
Šiandie po švenčių susirinkus 
Kongresui pramatomas triu
kšmas del administracijos iš- Kaip galerijose, taip žo-
sprendimo parduoti nemažų 'mai parlamento rūmuose su
ki okybę ginklų ir amunicijos , si rinkę atstovai ir publika 
Obrcgono valdžiai Meksikoj.e. 

Žymi dalis senatorių to-
šaukė: "Tegul gyvuoja res
publika !" "Nebereikia kara-

Graikai įtaria Jugoslaviją. 
Kuomet serbai neteko Fiu-

nie uosto, jie visas laikas tū

tą pasisavinti. 
Pulk. Gonatas, graikų pre

mieras, pranešė koresponden
tams, jog Graikijos valdžia 
paduos Bulgarijai savo reika
lavimus, jei Bulgarijos pre
miero Zankovo aną dieną pa
sakyta kalba, kaip čia praneš 
ta, pasirodys teisinga. Grai-

ttis miestas ir uostas priguli 
Graikijai. Kad neprarasti 
Solonikų, galimas daiktas, 
graikų valdžia stos Jugosla
vijos pusėje šios pastarosios 
sukeltuose kivirčiuosc su Bul
garija. 

Kai-kurie graikų laikraš
čiai įtaria Jugoslaviją. J ie 
pažymi, kad Jugoslavija ar -

sas išėjimas yra tik vienas. 
Bet ir tą revoliucionieriai 
taikosi užimti. 

Gauta puvatinių žinių, kad 
prezidentą* Obregonas žada 
čionai atvykti. 

kiam vyriausybės nutarimui Kaus!" 

NUSKENDUSIO ORLAIVIO 
DALYS ATRANDAMOS. 

-^— 

Skrrindant turėjo įvykti 
ekspliozija. 

. tik ne Graikijai gamina ka-
ku valdžia soije situacijoje; . . ' , • v. . 

"' „ riuomenę su tikslu grąžinti 
pramato aiskųJJalkannms pa- v, ^ v. , ., 

<-ia sostą. renaus laikras-
-. • ' ėiai reiškia vilties, kad kuo-

Del premiero kalbos. 
Graikų pasiuntinys Belgra-

voju. 

PALERMO, Italija, sausio 
— Sicilijos pakraščiais ju

ms vilnys išplukdo ant kran
to kai -kurias nuskendusio. KABINETAS VISGI ATSIS 
framnizų milžiniško orlaivio 
Dixmude dalis. 

inc-t parvyks Venizelos ir bus i Tos dalys rankiojamos ir 
proklamuota respublika, tuo- j ekspertai jas perSinrinėja. 

de raportuoja, kad aną dieną [met graikams nebus tiek daug Spėjama, jog orlaivis turėjo 
bulgarų premieras kalbėda- fhaimės. 
mas pažymėjo, jog Bulgarija Jugoslavija yra priešinga 
turi išreikalauti sau skaitlin-j net kalboms, kad Bulgarija 
gesnės armijos ir išėjimo Ai- galėtų įsigyti skaitlingesuę 

a i . 

9 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE. 

gėjos jūron aplink graikų \ armiją. Juk kas galima Jn-
T raki ją. Ta jo kalba sukėlė i goslavijai, negalima Bulgari-
serbų karingąją dvasią* Jugo
slavijos kabinetas kuone visą 
dieną turėjo «.perialį posėc' 
Nutarta Bulgarijai pasiųsti į-
spėjimą. Užsienių reikalu 
ministeris Nišic atsisakė pri
imti pas save bulgaru pasinn-
\m\. 1 

ekspl'oduoti ir liepsnodamas 
įkrito jūron. Suprantama, 
įgulai nebuvo laiko gelbėtis. 
Neknmė; turėjo įvykti mome
ntaliai. 

m 

Čomai bažnyčioje atlaiky
tos gedulingosios pamaldos 
už žuvusius su orlaiviu fran-

karčiai priešinasi. 
Nežiūrint to, kaip Prezide

ntas, taip valstybės sekreto
rius nusprendusiu savo veikti. 
Jiedu pažymi jog Meksika rei 
kalinga taika ir tvarka. (Tad 
revoliucionieriai turi but nu-
galėti. 

Suprantama, šiame atsiti
kime turi Veikti kažkokios ki
tos spėkos ir priežastys. 

Meksikos prezidentas ,Obrc-
gon Prezidentui Coolidge pri
siuntė padėkone už jo palan
kumą Meksiktos valdžiai. 

Tuotarpu revoliucionierių 
vadai kol-kas t vii. 

Po atidarymo premieras 
Gonatas paskelbė savo ir vi
so kabineto atsistatydinimą. 

Po to visi kabineto nariai 
apleido parlamento rūmus. 

Parlamentas laisvai, be jo
kių pašalinių varžymų, aptars 
tinkamiausią Graikijai vald-

• 

žios formą. 

j Per Naujus Metus vakare Ciceroje įvyko atnaujini i 
Kultūros Vajaus prakalbos. 

Žmonių pilna svetainė. Chorui gražioms dainoms pak 
lus sirdįs, kalbėjo gerb. kun. Daknys ir kun. Bumšas. 

Kim. Daknys, ką tik atvykęs iš Lietuvos, matęs ir 
ševikų žiaurumus ir lenkų persekiojimus Vilniuje, buvo Iii 
dytojum pirmųjų Nepriklausomybės žingsnių. Jo prakal 
bos turinys begalo įdomus. 

Gerbiamo kunigo Daknio iškalba, pilna minčių ir gilau] 
jausmo, begalo visiems patiko. Geriausiai apie tai liudrį 
pasekmės. Surinkta arti $1,100.00 lietuvių apšvietai. 

Tikrai apsidžiaugs tos kolonijos, kurios gerbiamo km 
Daknio susilauks su Kultūros prakalbomis. 

Dabar West Sidšs eilė, $ d. sausio, nedėlios vakare, 
Aušros Vartų parap. svetainėje. Žiūrėsime, kokį susipra| 
timą ir prisirengimą parodys romus Wcst Sidieoiai. 

Look out, Ciceriečiai! * 
Rytoji apie Cicero bus daugiau. 

Žinios iš Lietuvos 
PAVASARIS BE ŽIEMOS. 

PARYŽIAUS DALYS 
UŽLIETOS. 

TATYDINO. 
* 

LONDONAS, sausio 2. — 
Iš Japonijos gauta žinių, kad 
japonų ministerių kabinetas 
visgi atsistatydino. Princas 
-regentas atsistatydinimą pa-
tvirtino. 

PARYŽTFS, saus. 3. -
Seine upės vandenini pakilus, 
kai-kurios šio miesto dalys 
užlietos. 

euzus. 

OIL CITY, Pa., sausio 3.— 
Tylosburge, Clarion apskrity, 
sudegė vienos farmos namai. 
Gaisre žuvo 9 asmenys. 

s 
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Chicagos Visuomenės 
Vadams 

Artinasi lf> vasario diena, Lietuvos Nepriklauso
mybės šešerįų metų sukaktuvės. 

Kaip kitais metais, taip ir šįmet tą brangią dje-
ną reikės mums švęsti. Reikės ją švęsti taip, kad mū
sų pačių dvasia sustiprėtų, kad Lietuvos Nepriklauso-

*" n.ybė tvirtėtų, kad mūsų sostinės Vilniaus išvadavi
mas taptų artimesnis. 

Pasitarę tad su L. L. Paskolos Stočių Chicagos 
Apskričio atstovu kreipiamės į visus Chicagos: 

a) L. L. Pask. stočių darbuotojus, 
b) gerbiamuosius kunigus, 
e) organizacijų atstovus ir viršininkus 
d) bei atskirus visuomenes veikėjus — ir prašo

me juos atvykti sausio 11 dieną, penktadienį į šv. Jur
gio par. Mažąją svetainę {2 aukštas), tf? vai. vali'. 

Pasitarsime, kaip tinkamai tą dieną Chieagoj pa
minėti. 

Su pagarba 
A. Liet. R. Katalikų FederOeijos: 

Kun. I. Albavicius, pirm., 
Kun, B. Bumšas, sekretorius. 

i 
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PETROGRADAS UŽLIETAS 
VANDENIU. 

MASKVA, saus. 2. —Nors 
Petrograde siaučia šalčiai, 
tečiaus upė Neva iškilo ir už
liejo kai-kurias miesto dalis. 
Tr be tos nelaimės daugeliui 
gyventojų buvo didis vargas. 
Oi šiandie visai bloga. 

KOVAI SU ARABAIS. 
LONDONAS, sausio & — 

Šiaurinėn Afrikon kovoti su 
arabais Italijos valdžia pa
siuntė daugiaus 7,000 kariuo
menės, anot žinių iš. Romos. 

ATJAUSTAS ŽEMBS 
DREBĖJIMAS. 

: — / 

Kauno apylinkių Aleksote, 
Freidos, Vytauto kalnuose, 
nekuriose vietose, pasirodė 
jauna žaliuojanti žolė. Pra
deda leisti jaunus lapelius ir 
nekurie medelių krūmai. Mie
ste š. m. gruodžio mėn. 11 į 
vakarą siekė 8 laipsn. B. šilu
mos. Laisvės Alėjoj krūme-
Iių medeliai taip pat prade
da leisti jaunus žalius lape-
nūs. a*Y3p 

CATRO, 111., saus. 3. — A-
nadien čia atjaustas lengvas 
žemės supurtymas. Jokių ne-
laimių neįvyko. 

PAŠTO TVARKA 
STIPRĖJA. 

DIRBS PO 9 VALANDAS 
DIENOJE. 

BERLYNAS, sausio 2. — 
Vokiečių vyriausybės parėdy
mu visi vokieči.ų valdininkai 
šįmet savo ofisuose turi dir
bti po 9 valandas dienoje. 

MANILA, saus. 3. — Va
kar čia atjaustas dar vienas 
stiprus žemės supurtymas. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

^ms 

ANGLAI IŠMOKĖ NAIKIN
TI AEROPLANUS. 

MAS BE REZULTATU, 
KETURIŲ METU DARBAS 

NIEKAIS EINA. 

Kapitonas Stayton pažymi, 
1 1S-

LONDONAS, saus. 3. — 
Pranešta, kad Anglijos auto
ritetams jau žinoma paslap
tis, kaip su radio pagelba pa
mušti skrindančius aeropla
nus. Tai pirmiausia išgalvo-
ję vokiečiai. . 

2,348-ios AUKOS PER 
METUS. 

XEW YORK, sausio 3. — 
Ne\v Yorko valstybėje praei
tais metais nelaimėse su au
tomobiliais luvo 2,348 asme-
11VS. 

EJ. . „ , . , , -

Eina gandas, kad Chicagos 
polk į j į f r ta r keturi kapitonai 

*b* i s paJiuosuoti iš tarnybos. 

Drėgnieji reikalaus įstatymo 
revizijos. 

AVASHINGrTON, gr. 31. — 
"Association Against the 
Prohibition Amendment" or
ganizacijos viršininkas kapi
tonas Stayton pranešė, kad ši 
organizacija sausio 21 d. čio
nai turės konferenciją. Kon
ferencijoje bus patvarkyti 
surinkti visi gryniausiai fak
tai apie tai, jog prohibicijos 
vykinimas per keturis praė
jusius metus nedavė nei ma
žiausių geistinų rezultatų. Vi
soj šaly padėtis del prohibi-
cijos pablogėjo taip, kad šian
die darosi nepakenčiama. 

Konferencija išneš rezoliu
ciją, kad įstatymas butų pa
duotas revizijai. Nes be to 
čia bus sulaukta apgailėtinų 

jog konferencija pabrėž 
mėginimo periodo" galą. Tuo 
periodu Tedėraliams ir vals
tybių autoritetams leista vy
kinti. įstatymą ir išnaikinti vi
soj šaly plačiai svaigiųjų ge-
rymų gaminimą ir iš kitur 
kontrabandą. 

Pasirodė, kad tai visa ke
turių metų periodu neatsiek
ta. Tuo tikslu buvo saukta 
' ' piliečių" konferencija. Pa
skui porą kartų konferencijon 
buvo šaukiami gubernatoriai. 
I r vis tas pat. 

Tuotarpu padėtis visoj ša
ly kaskartas eįna vis blogyn 
ir blogyn. 

Dėlto, prohibicijos įstaty
mas būtinai reikalingas revi
zijos. Kitaipgi gyvenimas bus 
nepakenčiamas. Kuomet pro-
hibiciniai fanatikai naudosis 
geraisiais laikais, milionai 
gyventojų gyvens didžiausia
me suvaržvme ir asmens lais-

w 

vė paliks tik ant poperos. 

Tėjęs Kauno paštan tuojau 
išgirsi lankytojų tarpe nepa
prastą pasigerėjimą pašto įs
taigos sutvarkymu. Žymiai 
palengvina kiekvienam lanky
tojui atlikti reikalus ir pato-
taisytos, dėžutės, gelsvai da-
Gatvėsę pastebima naujai į-
tiasytos dėžutės, gelsvai da
žytos, priešakinėj pusėj vytis, 
kiek žemiau, laiško atvaizdą, 
o dešinėje pusėje eilės nume
ris, gi viršui kabo lentelė su 
parašu, rodančiu laišk,ų išėmi
mo laiką. 

Toks pavyzdingas pašto su-
tvarkvmas kauniečiams daro' 
gerą įspūdį. 

sirinko naują gaują susi 
dančią iš Aleksiuno Stasio Jj 
Rinkevičiaus Jono, su kuriaii 
apsiginklavę vėl padarė dauį 
vagysčių ir plėšimu. 

Priimtais Krimhnflio SI 
riaus energingiausiais žygiai 
lapkričio 27 d., Kam&o miške 
Papilės vienkiemy pas misi 
eigulį juos visus sulaikė. Prij 
sipažino kalti esą 12 prasikal 
timų, daugiausia vagysčių su| 
moję daugiau kaip 30,000 
tų ir keli užpuolimai. P. 

KATALIKŲ PASAULY. 
i — • 

NEATSILIKIM! 

Paryžiuje buvo "Geroj 
Spaudds" platintojų susivi 
žiavimas. Pasirodo, kad 
čiame pasauly katalikų lail 
raščių skaičius didėja. Pr« 
euzijos katalikų dienraštį 
" L a Croix" priaugo 60,( 
skaitytoju. Pav., vienas 
metų jaunikaitis aplankė 
šeimynų ir surinko dienn 
čiui 11,000 frankų. Neatsiiil 
kim ir mes, Lietuvos katalij 
kai, katalikiškų rastų platini] 
me. 

&JGAUTI PLĖŠIKAI: 

Š. m. liepos 30 d., Kauno 
Sunkiųjų Darbų Kalėjimo, 
klaidingai buvo paliuosuotas 
kalinys Gineika Stasys, kuris 
turėjo kalėti 20 mėnesių po 
teismo. Bevedant Krimina-
lin Skyriun del registracijos, 
jis nuo palydovo pabėgo. Per 
visą laiką Sineika St. slaps-

PRIEME KATALIKYSTE. 
vnw** f 

Paryžiuje rus$ pravoslai 
arhimandritas (aukštas dvi 
siškijos atstovas) Sergi j Di 
bič perėjo katalikystėm Jij 
yra išėjęs aukštuosius moki 
lus, turi teisių i r teologįj< 
daktarų laipsnius. Taip pii 
mu kartu nuo 1439 metų 
aukštas pravoslavų bažnycu 
asmuo perėjo katalikystėj 
Rumunijos princas Vladimic 
ras Ghika tapo kunigu. P r į 
cas yra 56 metų amžiaus. K\ tydamasis miškuose apsigink 

lavęs revolveriais papildė ei- l ę g (§ y i e n o g g ^ į ^ g ^ 
lę prasikaltimų.' Pirmiausia j m u n i j o s gehaynų. Prieš 
jis darbavosi su Nenortu J u r 
giu, kuris buvo gaujos vadas 
ir Milčium Pranu, kuris bu- n o l a g n ^ ^ f§Ventino į kun 

gus pulkininką Paul de Bi 
chero, kurs paskirtas vikai 
prie šv. Klotildos bažnyžios.j 

vo gaujos vado padėjėjas. 
Priimtais žygiais lapkričio 

15 dieną buvo sulaikyti abudu 
vadai, kurie prisipažino dau
gybėje vagysčių ir plėšimų, ir CHICAGO. — Šiandie pri 
buvo pasodinti kalėjimam Li- matomas sniegas; ne I 
kęs vienas Gineika Stasys su- daug šalta. 

lėtą metų gis priėmęs kai 
kystę. Tuo pat laiku kan i 
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D I E N R A Š T I S 
UBTUVIV KATALIKŲ 

DRAUGAS 
Šiandiena po platųjį pasfcu-

kaadieoą išskyrų. nedėldianina. ,į p a l į s t a tapo "ll*q]MaaV» 

PIUS X IR KARAS. , kraitis paskelbęs 1914 metate, kun. Daknys, tik ką atvykęs 

letama |6.00 
Hett} ffc.00 

yrtnameratą niekui lakamo. Lai* 
akaltosi nilo niraSymo dienoa, 

IOO Naujų Metų. Norint permai-
adreaa. fisada reikia prisiųi-

M adresam. Pinigai geriau-
ainati išperkant kraaoje ar ex-

"Mosey Oider" arba įdedant 
| regiiirtiot* laite* 

DRAUGAS PliB. CO. 
South Oakiey Avenue 
Cnicago, UlinolB. 

Tel. Roosevelt 7791 

KRISLAI. 
r-

S 

Nepažįstantieji Kristaus ir 
neprieteliai socialistiniai 

[okslo Tavorščiai" rengė 
įkaita apie Jėzų. Graičiu-

prisiuntė redakcijai į tą 
jkaita tikietą už dyką. Be-
:alo vargas. Mes į tokias 

ikaitas ir primokami nei-
kne. Nes teisingai manome, 
d apie Jėzaus šventą as-
Įnį žmones mokinti — tai 

"Klopų Šiiiugelionių" da
tas. 

dei kurios priseina atsiminti 
apie mirusį karo laiku šv. Tė-
vą Pių X. 

Pakilus karo debesim Euro
poje ir besirengiant žmonėms 
viens kitą piauti, Pius X vi
sokiais budais mėgino taika 
sugrąžinti. Kreipėsi į valsty
bių valdovus, kreipėsi į mi
nias. Pasauliui buvo įsakyta 
melstis, valdovams buvo nu

būtų tik save apspiaudęs. 
Bet ir dabar nedaugelis fcac 

tiems šmeižtams patikės, Daug 
balsų Europoje ir Amerikoje 
pakilo prieš tokį melą. ka ta 
likybei tai neužkenks, ' t ik dar 
kartą pasitvirtina "pažangių-
i i" bedievių taisyklė, jų be-

gvdiško vado Voltaire, o pas
kelbtoji: "Šmeižkite, šmeižki
te iš to vis kas nors pasiliks**. 
Šmeižiant Katalikų Bažnyčią 
ir Taikos Kunigaikščio įpėdi
ni as vienas v dalykas beabėjo 

jraičjunas, tikėtą mums 
dusdamas ražo: "Gaila, kad 
Įetiškiai turi mokyti Kris-
is mokslo, mat dvasiškiai 
miršo apie J . Kr ." , 
kunigai nepamiršo mokyti 
ie Jėzų Kristų, tiktai pa-
rd$ Graičiunai neina į baž-
:ią ir negirdi. Jie patys 
pažįsta, kad Jurgel ioni u 

^fclas apie Jėzų yra pasigal
imo vertas. Bet rengia tą 
skaitą kaip tik sumos laikė, 

ydami, kad žmones iš baž-
ios atitrauks. Jų• p a s k a i - j ^ ^ , ^ ^ Negalėjimo susirū

pinęs Pius X ir mirė. 
Retas tuomet tedriso i tarti 

Pi ų X '4 kriauger ingume' \ 
nes prieš visų akis buvo pa

yra ne apie Jėzų, bet prieš 
sų. 

fertėtų čionai pastebėti, kad 
laičiuhas su ta kortele paši
lė tiktai neišauklėtas cha-
is. Bet ytfa kitas dalykėlis, 
<ik įdomesnis. Paskaita neį-
:o, nes Jurgelionis susirgo. 

Palestinoj asilų protui pa-
įginti vartojamas yra ne 

Į&gas, bet geležinis durtu-
Kai asilas inia spardy-

jain atkišama , ta gele-
akstinu vadi na hm. Ir asi-
kuodaUgiau spardosi, tuo 

•iau susižeidžia. Pasiryžu
siu Kristų persekioti Povi-

tapo pasakyta: "Sunku 
Įi spardytis prieš akstiną' \ 
Povilas persekiotojas tapo 
Povilas apaštalas. 

įmindami susirgusiam Jur 
lioniui tuos žodžius, linkė-
nė atsivertimo. Bet jis tur-

labiaus mėgsta asilo liki-

jfifęll̂  tegu sau spardosi. Ne 
iš iš to bus skaudu. 

tirtiAgam daugiau Ir rei-
sakė Rietavo špitolės se-

bobelė. Amerikos bobelės 
taisyklės prisilaiko- šven-
KaS metą, jos išleidžia 

*ikų tinkleliams — 150 mi-
% UoK; kvepiantiems mui-
S — 145 milionus; veido 
palams' ' — 63 mik; viso
ms Savo " b j u t ė s " pagra-
imams — 750 inilionų dol. 

rniokai kas metą suželė-
"ehewing g u m " už 10O,-
,000 dol. 
laiminga ta Amerikos 
s. kad imliomis ir miliar-

turi vaikiškiems daly-
» 

Cekurie amerikonai vadina 
ioru pakilti į augštesnį gy-
kimo laipsnį' ' . Kclnn, tfu! 

— 

t>EL KULTŪROS VAJAUS. 

, pasiliks: žmonių žvėriškumas, 
rodomi taikos keliai. įSegelbe \ . . v. ^ „ _ . v , .„ Ar gi čionai ne piktos dVa jo. Tuomet Pius X viešai iš- . , . . %

 M .v , . . . . . . . . . šios Įkvėpimas? 
reiske pasigailėjimą, kad po
piežiai neturi valdžios sustab
dyti, pasaulį nuo nelaimių, 
kad negali viso suklydusio pa
saulio sudrausti. * 

Uz tą pareiškimą bedieviai 
ir masonai jį išjuokė savo lai
kraščiuose. 

Prasidėjus karui, Pius X 
sirgo. I r jau prie marinamo 
popiežiaus atvyko Austrijos 
imperatoriaus pasiuntinys, pra 
šydamas, kad Pius X palai
mintų Austrijos ginklus. Mirš
tantis popiežius tarė: "Pacem 
bcnedico, paeem, non belluhi!" 
(Taiką laiminu, taiką, ne ka
rą!). • 

Mirė Pius X. Ir Rusijos di
džiausias laikraštis išdrįso jį 
pavadinti kriaugeriu popie
žium. Nes kodėl, girdi, jisai 
nesulaikęs nuo karo Austrijos. 
Tuomet kitas Rusijos laik
raštis, nors nekatalikiškas, bet 
doresnis ir protingesnis, atsa
kė į tą kvailybę, kad popiežiai 
neturi ginklų ginkluotoms val
stybėms suvaldyti. I r pridėjo. 

Kudirka, Vaičaitis, Biliūnas 
ir eilės kitų j'aunų inteligentą 
— tėvynės darbuotojų — be 
laiko nuėjo į kapus dėlto, kad 
siekdami mokslo neatsižiurėjo 
savo sveikatos. Džiova pakir
to jauną kūną ir užgesino kar
štas širdis. 

Tokių jaunuolių, užsidegu
sių mokslo troškimu, yra ir 
šiandien šimtai Lietuvoj ir čia, 
Amerikoj. Jie taip pat per var 
gą ir skurdą siekia tikslo. 

Nėr nieko baisesnio jaunuo
liui, kaip atsitraukti nuo užsi
mesto tikslo, arba jį laikinai 
atidėti. Pertrauktas mokslas 
visuomet neišeina geran. Ži
nios pamažu užsimiršta, ener
gija puola, laikas per niek 
eina, nes užbaigęs mokslą vi
suomet produktingiau gal pa
sidarbuoti. 

Lietuvos visuomenė, karo 
nuvarginta, negai tinkamai 
aprūpinti savo studentiją bei 
moksleiviją. Dėlto neturtingoji 
studentija tiesia ranką prasy-! 
dama pagelbos pas Amerikos 

iš Lietuvos, jaunas, gabus kal
bėtojas. J is yra buvęs bolše-
vikijoj, prisižiųrėjęs, kas de
das "proletarų ro ju i ' \ kaip 
ten dalykai stovi;, taip pfat jis 
yra gyvenęs Vilnijoj, lenkų 
užgrobtam Vilniuje, pats yra 
pergyvenęs lenkų represijas ir 
matęs fuos vargus ir perse
kiojimus, kuriuos ten kenčia 
lietuviai. 

Kun. B. Bumšas mums vi
siems jau pažįstdmas. Laukia
mas yra atvykstant dar vie
nas, bet apie jį tuo tarpu pa
slaptis. 

Šituos kalbėtojus turėtų iš
girsti visi Amerkios lietuviai, 
ypač gi paremti taip svarbų 
reikalą, kokiu yra moksleivi
jos šelpimas. To iš mųs rei
kalauja krikščioniška meilė ir 
tautos labas. 

Tad visi į prakilnų darbą! 
Kolonijų darbuotojai, bukit 
pasirengę! 

AR LAIMĖS MACDONALD? 

lietuvių visuomenę. ALRK. Fe 
veikslas skaistaus, balto sene- ( W r a e i j a aprūpina paselpoin 
lio, meilės pilno, verkiančio ir 
dejuojančio del žmonių žiau
rumo ir kraujo praliejimo. p e l b o n > n e t e k s j y a r a m 0 8 i r t i e , 
Pius X buvo toks pat taikos k u r i o j o s g a i u l a v o . N e vienas 
apaštalas, kaip ir Benediktas t a d a h l r ė s m e s t į m o k y k i a v i 

XV, kuriam net turkai — ma
hometonai Konstantinopolyje 

MacDonald yra Anglijos dar
bo partijos vadas ir parlamen
te atstovas. Kaip ta partija, 
taip MacDonald šiandie taip 
įsitikinę, jog darbo partija 
neužilgo stovės prie Anglijos 
valdžios vairo. 

Po nevykusių konservatis-
tams rinkimų parlamentan, 
MacDorfald visas laikas skel
bia pasauliui, kokias refor
mas jis atjiksiąs užėmęs pre-
miero vietą. 

Tuotarpu iš Londono parei
na žinių, kad'vargiai MacDo-
'rialdui teks premiero vieta. 
Dedamos pastangos libera
lams susijungti su konserva-

itistais, kad sulaikius MacDo-
raldo įsibėgimą. 

Anglijos parlamentas susi-

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
- n • 

SOCIALISTAI DSL "SAND 
V i e l Ų " ISSI8ADA 

SOCIALIZMO. 

Kas yra "Mokslo Tavorščiai". 

Vieną šeštadienio vakarą, 
eidamas Halsted gatve-, Brid-
geporte> netikėtai pastebėjai! 
šalygatvy bestovint vietinį 
"Graborių", savo seną pažįs
tamą. 

— Labą vakarą! 
— Labą, labą! 
-i— Kas naujo? 
— Nieko įdomaus j tik tai, 

kaip jau gal pastebėjote laik-
raščiUosej rytoj mūsų kirktt-
žėj įvyks įdomios "Mokslo 
Tatorščių ' ' paskaitos. 

Kadangi tifck datig rašoma 
socialistų organe apie tas 
" Mokslo -Jtavorščių" paskai
tas, tai susidomėjau prie pro
gos žį-tą plačiau apie tai su
žinoti. Aš paprašiau "jauno 
senelio" paaiškinti man, kas 
per vienį tie "Mokslo Tavorl-
čiai", > jis tuo tarpu paprašė 
mane eiti viršun jo ofisan, nes, 
girdi, gatvėj jau "biskutį per-
vėsu". Suprantama, aš jo pa
kvietimą priėmiau. P 

Kur socialistai gavo inspiraci 
jos "švies t i" liaud|. 

— Kas pirmiausia sumanė 

Taigi, socialistams ir prisėjo 
dar vienos karjeros pamėgin
ti — "pryčeriaut i" . 

Visi atatiko savo talentus. 

— Iš kokių 'Asmenų susideda .' 
tie "MdkSlo Tavorščiai? , , . 

> alai, kurie tiek daug savo or
gane pripeižBdaVo apie b»16e-
vikus dėl ltsandvičių", o da
bar patys to amato griebiasi. 

— AVeil, juk žinai, kad so
cialistai savo sąžinę senai pa
laidojo Cliinijos aliejaus šir
dy, — šyptelėjo p. "Grabo-

— Išimtinai iš socialistų or
gano stabo ir dar ftoros jų 
draugų daktarų, kurie turi ga
na artimus su jais ryšius. Su
prantama, aš ir-gi įeinu ją 
tarpfcn. 

— Bet, rodos, socialistų 
organo štabo nariai, tokias 
algas imdami, gali lengvai gy 
venti ' neveidmainiaudami ir 
nesusipratusių darbininkų ne
mulkindami, — pertraukiau jo 
kalbą. 

— Jeigu butų galima, tai jie 
tUo amatu Visai neužsiimtų. 

ms 
>> 

Svarbiausia* paskaitų t iks la i 

— Tai,, sakai, kad vieninte
lis "Mokslo Tavorščių" pas
kaitų tikslas, tai riebus " sand
vičiai f" 

—Ne visai taip. Svarbiau
sias jų tikslas, tai kovoti prieš 
katalikų tikėjime. 

— Bet juk ne visi protes-
tonai yra nusistatę prieš kata
likų tikėjimą! — pastebėjau. 

— Well, ką tai reiškia? 
"Mokslo Tavorščiai ' , nėra jau 
toki paiki, kad jie nesuprastų 

Juk dar atsimeni, kai Pijus • savo amato; jie savo paskaito-
sugifžęs iŠ Lietuvos skverbė-1 se atvirai nepasisako, kad jie 
si tautininkams į vadus. Ar į koVoja prieš katalikų tikėjimą, 
manai, kadmis tai darė iš ge- O juk mustt tamsus žmoneliai 

salios! priduttj švbsodh- : permatyt dalykus bei atskirti permatyt 
grūdus nuo pelų dar neįsten
gia. 

ros Valios! priduttt šyį* 
mas ir savo pražilusią barzdą 
glostydamas "jaunas senelis". 

i— We!l, ar jaU jiems nėra i— Ačių už paaiškinimus, 
galima šiaip tinkamesniais' Dabar ir aš žinosiu, kas per 
darbais užsiimti? j vieni tie "Mokslo Tavorkčiai" 

— Taip. Bet kiek tu žmogus ir kokiais tikslais jie rettgia 
uždirbsi nieko nebaigęs. j savo paskaitas. 

— Bet juk jų tarpe randasi ' — 'flte^ susimildamas, ne-
net ir inžinierių! — pastebė- išplepėk kitiems, hes p. Klo-

organizUoti "Mokslo T^avdrfi- jau. 
č ius" ir kokiems tikslams? 

— Suprantama, kas-gi k i 

j pas šmug^lionis apie tai da-
— T a i ^ bet pakiatisk, kur gir tas duos man pipii-ų. 

jų diplomai. Tiesa yra ėję in-» — Buk Tamsta ramus, aS a-
las, jei ne garsusis milioninių žinerijos mokslus, bet nebaigę 
kampanijų direktorius p. ^ l o - ' taip, rtebaigę. Taigi, kaipo tb-
pas femugelionis, ,— gyptelėjb ki tik "ptycer iaut i ' ' ir tetih-
p. ^OraboritiS". Ra... 

Visi tikisi riebių "SandVi-
čių". 

— Kttip daug "Mokslo Ta-
vorščiai" galės pasipelnyti iš 

tiek, kiek ji gali aprūpinti. J e i } r e n k a e i n a n č i o sattsio 8 d. j W w r t n ^ s t u dehtn dei pir-
plačioji visuomenė neateis p a - i l k i t o l a i k o ' *™» P**1** , u j mininkavimo "Mokslo Tayorl 

beralams su konservatistais 
susijungti. 

čiants". Tani studentui išva 
žiavus į rytines valstijas "ptf 

MacDonald yra gryno piau- ( \» r ja u t į", jh tą garbingą vie* 
siškai arba sustoti pusiauke- ko socialistas, Rusijos bolfevr-1 t a c k b a r u ž e m ė b e į̂deL:>s kott-

pastate paminklą, kaip Taikos ALRK. Fexleracija iš savo i i n a> k a ( 

Tėvui ir Apgynėjui. p U s e s dūt0 v i s a ? k a s t i k ^x\[. ro vietą 

kų sėbras. Tad daugelis tvir
tina, kad jam pavesti premie-

yra pavojinga. Ang 
Bet nuo Piaus X mirties pra ] m l . Moksleivių labui yra ren-

ėjo 10 metų, žmonės jį pamir
šo. Tad yra proga nežinan
tiems žmonėms pameluoti. I r 
bedieviai i— masonai pramanė 
ii' paskleidė žinią^ kad bule 
tai Pius X 1914 metais ragi
nęs telegrama Austrijos impe-
įntorių pradėti karą. Jeigu 

Ii jos ekonominiams reikalams šyptelėjo p. "Graborius" . 
giamas KulturosVajus. Jis pra 
dėtas su naujų metų prad
žia. Dedamos visos pastangos, 
kad jis pasisektų ir duotą 
siekiamų ( rezultatų.' Yra už
kviesti gabus ir rimti kalbėto
jai. Jų skaičiuj bus Dr. K. Pa-

tbkią melagybę butų koks^ lai-1 kurs jau atvyksta iš Lietuvos, 

gali but didžiausias pavojus. 
Jam premieriaujaut gali Ml-
smukti Anglijos pinigų kaina. 
Gaji sumažėti Anglijai visoks 
B u s i n e s s " . 

Tatl ar MacDonald laimes 
I^remierystę, dar nieko nežino-

kštas, Dr. kun. Matulaitis, iiha. Bet greičiaus jis nelai
mės. 

• • • r ^ L ' . L . 1 - '. • ' ",'ž* 

— Kaip senai jis tą darbą 
pradėjot • . 

— Jftu bus suvirs du me:tai. 
— Kodėl jis tik daMr pra 

dėjo vielai veikti? 
- Mat, tuomet jis galutinai savo paskaitų? - - atsiklausiau 

įiesusitaikė su vienu Chieagos p. u Grabor iaus , \ 
— Well, tas priklausys nuo 

JV pačių apsukrumo; nuo to, 
kaip jite sugebės prisivilioti 
publikos. Dabar imama 25 cen
tai įžangos, o jei pradės dau
giau žmOnių lankytis į pas
kaitas, tai bus galima pakelti 
įžangą iki 50 centų ir daugiau. 
Bė to, Už "pryc^rl^vimą" pro-
teštonai prižadėję dar riebių 
"sandvičių". Tikimas, kad 
laikui bėgant kiekviena pas
kaita atneš "Mokslo Tavorš-
čiams" po Šimtelį kitą lehg* 
vai. 

i— Reiškia, kad ir socialis
tai išvirto į "pryčer ius" del 
riebių "sandvičių". Vis tik 

bar gi viskas smunka žemyn, stebėtina, kad tie patys gai-

kurencijosi Be to, tuomet so
cialistams dar nebuyo didelio 
reikalo atvirsti prįė Dievo^ — 

— O gas-gi juos-dabar at
vertė prie Dievo? — žingeidu
mo dėlei klausiau jo. 

i— Matai, — pradėjo p. 
"Grabor ius" aiškintij — pir
miau socialistai turėjo dau-^ 
giau skaitytojų ir šiaip jiems 
"b izn i s" geriau sekėsi. Da-

piė tai niekam nei žodelio. 
Atsisveikinęs su p . "Gr^bo-

r ium", pasileidau namų link, 
aes jau buvo vėlokas laikas. 
Nenoroms pamaniau, ar ilgai 
dar Socialistai mulkins ' nesu
sipratusius lietuvius darbi
ninkus?... 

* 

Kadangi prižadėjau nei žo
delio a£ie tai nepraši tarti, tai • 
gi meldžiu gerb. " D r a u g o " 
skaitytojų visa tai laikyti sla
ptybėj... 

Senas Filoaopas 

BKAITYK " D R A U G Ą " 

PLAT»K *!!>lAtm4" 

Kiekvieno susipratusio pilie
čio prievolė — remti tiesos ir 
doros reikalavimų paisantį 
dienraštį. Esant gi įvairiems 
to rėmimo būdams (pinigais, 
žiniomis ir straipsneliais, pla
tinimu) nesunku prre gerų no 
rų kiekvienam tą, prievolę at 
likti. 

Prof. Dr. t*. Kuraitij LS 
#n nr i i , ——. «•—••» 

LIETUVOS BIUDŽETAS 1924 M. 

8iilig mūsų valstybės konstitucijos biu
džeto mėtai prasideda kiekvienų metų Sau
sio mėn. 1 diertą ir baigiasi tų pdt metų Gruo
džio mėn. 31 dieną. Lietuva, kaip konstitucinė 
valstybė) yra surišta savo" valstybinių išlai
dų ir pajamų reikalais konstitucijos dėsniais. 
Šie dosniai reikalauja, kad ateinančių metų 
biudžeto projektą Vyriausybė įneštų į Sei
mą nevėliau Bpalių hiėtt. 15 dienos. Patsai 
biudžetas turi bUti apsvarstytas ir paskelbtas 
dar tais pačiais metais. Priešingu atveju 
butų su valstyb's konstitucija. , 

Del minėtų konstitucijos rėikalaVimų 
vyriausybė patiekė Seimui 1924 metams val
stybės biudžeto projektą š., m. Spalių mėii. 
15 dieną. To projekto svarstymas eina fM-
nansų ir Biudžeto komisijoje ir jaU Lapkri
čio InėB; 30 dieną pateko į Seimo pilnatį, 
kur šiuo reikalu buvo padarytas Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministerio p. V. Pe
trulio platus pranešimas apie mūsų valsty
bės ekonominę ir finansinę padėtį. 

Einant biudžeto svarstymui Seime, mums 
pravartu butų susiįmžinti bent su pamaitintais 
šio biudžeto dalykais. Svarbiausia, žinoma, 

kiek i r kokių mokesnių gyventojai turi sa- I niai, kurie tenka sumokėti tiems patiems 
mokėti, kaip ir kam tie jų sumokėjimai bus 
išleista. 

Bendra biudžeto sunla yra šiokia: pai>-
rastųjų pajamų viso 179,469,881 litas, ne
paprastųjų 27,867,302 litai, Tarp nepaprastų
jų pajamų numatoma gauti paskola iš užsie
nio sumoje 23,296,202 litų. Kitą dalį nepap
rastų pajamų sudarys įvairios įplaukos iš 
Žemes Reformos vykinimo (dvarų centrų, 
prorėžity pardavimas i f t. t.) ir kitos smUlk-
ttiettos. Tokiu būdu viso pajamų susidaro 
201,337,163 lt. 

Tarp šių pajamų žymi dalis kris ant 
kaimo gyventojų pečių ir vargingesniųjų 
sluogsnių. 

Žemės 'mokesnis, toji ryškioji kaimo gy
ventoja našta, reikalUuja 17^00,000 litų. ft 
kitų mokesnių, kurie liečia plačius gyvento
jų sluogsriius, tai žymėtinos pajamos iš deg
tinės monopolio 36,000,000 litų. Juk savaimi 
aišku,\ kad ši sUma bus sumokėta neturtin
gųjų ir abelnai daugumoje sodžiaus gyvento
jų. Kai švietimas pakils, tai, Žinoma, blai
vybės idėja paims Viršų ir nėprlsiėis tiek 
daug pinigų leisti nereikalingiems gėrimltnis. 
Pageidautina butų, kad vyriausybė greičiau 
šiai prie to eitų. Be šių mokesnių dar -žy- veikli. Atrodo, kad patsai. Vicfeus Reikalų 
mią sumą paims prekybos ir akčyžės mokės- Ministerijos Centras yra susirūpinęs kitais, 

vartotojams plačiai visuomenei* 
Biudžetas 1024 metams iš. miškų numa

to tik 17 milijonų litų arba tokį miškų kir
timą, kuris, miško nenaikinant, leistinas kas
met. Miškas jau be fėik&ld net>us perdaug 
aikvojamas įr, aplenkiant vietos reikalus ir 
Ūkininkų reikalavimus, vežamas į užsienį. 

Visos valstybės pajamos bus išleistos. Di
džiausią dalį tettka išmokėti valdiniftkų *į-
gOrtis ir visam valstybiniam arlaratui išlai
kyti; Čia kleista bUsvapie M milijonai litų. 
feemės ir miŠkų.ukio> hiusų lalies pamatų, 
kultūrai kelti skiriama 8,782,4io litų. Švie
timui gi, kuris mūsų šaly yra; gana toli atsi
likęs ftUo kultūringų valstybių, skiriama 7,-
653,866 litai. Gaila tik, kad kol kas nekrei
piama ypatingos domės į liaudies suaugusių
jų švtetimę^ knygynų štėiįfimą. Čia labai svar
bi sritis i*r ja reikėtų rimčiau susidomėti. Pa
geidautina kuogreičiausia turėti plačiai pasr 
kleistą profesinį lavinimą, įvairias amatų mo
kyklas, kursus ir tt. 

/ Mūsų vidaus apsauga, t. y. piliečių lais
vės, nepavojumo ir jų turto g^Tiimas -yra, 
sunkioje i r apverktinoje padėtyje. Plėšikų ir 
vagių visoje šalyje daugybes. Milicija ne 

o ne apsaugos, klausimais, gal but, partines 
politikos pravedimu. Pinigų šiam reikalui 
daug išleidžiama. Vienai Vidaus Reikalų Mi
nisterijai skiriama 10*169,088 litai. Ši suma 
gana žymi ir Jos turėtų pakakti pilnai apsau
goti piliečių laisvę ir tUrtą. 

Be to, ateinantiems metams numatoma, 
virš 20 mil. litų išleisti naujiems geležinke
liams tiesti. Dalykas jau senai pribrendęs 
ir laukia atlikinu). Tiek amžių kentėjus( su
sisiekimo vargą i r skurtią Žemaitija ir jos 
širdis — TelSiai — turi galų #ftle sulaukti 
sau geležinkelių. Be geležinkelių negalimas 
yra žmoniškas gyvenimas nei ūkininkam*, 
nei darbininkams. Kur išveši ar parduosi 
savo ūkio produktus, ar pirksi sau gyveninio 
reikmenų, jeigu keliai — neišbrendamas pur
vas o vietoje pirkti bfangu, ^arrmotl pigti. 
loKs susisiekimo sunkumas daro negalimą 
irttensingą ūkininkavimą ir tuo pačiu skurdi
na visą šalr, š i susisiekimo spraga turi būti 
tuojau uzpinta. Mes manome, kad tas darbas 
bus greitai pradėtas ir atl iktas. . 

Gyventojai deda pinigus valstybės pa-
jahioms ir turi teisės reikalauti ir vilties 
laukti, kad ju pinigai bus tikslingai ir nau
dingai sunaudoti 

* * 

Pr. ei»TiBJs f 'TėTjmės fltrgas"). 

"l 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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l 

Vaidins "Valkatą". 

Motoru Sąjungos 2 kp. stro
piai rengiasi prie veikalo 
"Valkata", kurį vaidįs Teat
rališkas Kliub'as "Lietuva" iš 
Chicage?, su artistu J. J. Zolp 
kaipo režisorium ir veikalo 
.autoriumi: 

Taipat ponas Zolp pats vai-
djs Jurgio valkatos rolę. 

Cicierieeianis tai didelė nau
jiena ! 

Mes, lietuviai, mėgstame te 
atrus, bet kad nedaug veikulų 
yra kurie butų tinkamai su
lošti, ir priversti esame mas
tyti, kad gal mums stokuo.ja 
artai gabumų ar norq, na tai 
neverta 'ant vakaro eiti. 

Noriu persergėti, kad ne-
mastytumėte taip ant šio va-

• M f t i — -

karo, nes veikale dalyvauja 
net pats autorius! 

Mano paraginimas ir prhln-
nimas kad Sįjnngiečhj pareti
nti vakarai niekafla neapvih; 
publikos, tik kas neatsilanko, 
graudinasi. 

Veikalas atsibus nedėlioję 6 
d. sausio šv. Antano parap. 
svet. 

Patartina įsigyti tiktela, i& 
kalno. 

Pupa. 

LIETUVA AMERIKOJ 
Ka tik pngryžo iš Lietuvos 

C. G. Lukšis ir atsivežė gra
žių krutamujų paveikslu lcu-
rios rodys šiomis dienomis: 

Sausio -4 — Parap. Svet. 
Ind. 

• 
Sausio 5-6 — Sv. Petro ir 

Povilo Parup. svet. Westville, 

Pradžia 7;30 vai. vakare 

MELROSE PARK, IIL. 
$egy adventų.jokių pratilk 

gų čion nebūta. Bet dabar po 
KaĮ»idų jau žmonės laukia ba-
!tų, koncertų ir kitokių pramo-
gų̂  

čionai yra lietuvių užde 1 a 
Darbininkų Vartotojų Bendro
vės valgomų daiktų krautuvė. 
Krautuvė jau gyvuoja devin
ti metai ir jhra gerame stovy
je, tad kiti privatiniai bučio-
riai negali kelti ant produktų 
Inilnų Taigi čia mėsa yra daug 
pigesnė negu Chicagoje. 0 
nekurie mūsų bueeriai priva
ti ški jau kelinti metai šaukia 
kad krautuvė jau bankrutija* 
o kaifj ji buvo taip ir yra ir 
niekada nesulaukia subankr ui
ti jant, žinoma, krautuvėj atsi
tinka darbininkų permainos, 
tai šie ir šaukia mūsų žmone
lėms. RaikurioS iš moterėlių 
patiki, bet tuč tuoj pamato 
kad. tas tik buvo "blufas". 
ftiuo sykių Darbininku Varto
tojų. Bendrovė rengia puikų 
vakarų. Statoma operetė "Ka
triutė*! gintarai'\ Veikalas ga-
įa puikus ir dar tokio nėra 
eioii buvę. Artistai ir solistai 
bus iŠ Chičagos šv. Agnietės 
choras. Vakaras įvyks 5 d. 

ttonst. KairiukŠtienė, Anta- Į ftBDAtfCtfOS AtSAKYMAI i 
nas VaSĄrla, Ajitanas Nbfke-

9 - 9 
«fa 

ta, o ypač vienam. Einu lauk, 
bet ir čion iš augštybės snai 
gės sijojama Už ^pikaklės.Vai j 
kštau šalygatviu nuo Vieno 
kampo iki kitain, manau, su
šilsiu. Tiesa, veidai paraudo, 
bet užtai ausys nubalo, Virto 

'vičius, Mag. Rindeikienė, M. 
Karuiikėvlciėnė, Jurgis Bar
kauskas garbes narys $100. 
Kiti 15 metiniai. Jei Cliicagos 
apylinkėje tiek rastųs knygų 
platintojų, tąi Šv. Kaz. Dr-jos 
knygos gulinčios "Išaugo" 
namuose ištirptų kaip ledas. 
To tikiuosi, nes "Draugas" 
sugebi prie to paraginti. 

Gert), kunigams ir visiems 
čia paminėtiems nariams taria 
didžios padėkos ir pagarbos 
žodžins. 129 So. Jardin S!r. 
Shenandoab, Pa. į, 

Kun. P. Raščiukas. 

Įspūdžiai laukiant Naujų 
Metų. 

Gruod. 31 d̂  vietinė L. Vy
čių 14 kuopa šv. Antano pa
rap. svet. surengė Naujų Me
tų sulauk t uVėms vakarą. Nors 
lauke siautė pūga, baugu eiti 
iš namų, bet mano skruostai 
šiauraus vėjo nepabūgo, jie 
dar labiau nuskaistėjo, pa-
laudo. Buvo apie" aštunta va
landa vakaro, kaip atvykau 
svetainėn. Bet viduj nei gyvos 
dvasios. Na, sakau, aš pirmu
tinis, turbūt, Naujus Metus 
pasitiksiu. Laukiu. Viduj 5*1- ^ u s r 0 i924lg/WaicauTk) svet" 

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS 

SlAlTYK TbLUU! 
— 

įžanga 35c. Vaikams 15c. . . . . . 
bandutėmis, ant nosies kaip 
lietuviai sako 4i užtūpė zvirbus 

A D V O K A T A I 

i 
JOHN I. BAGDZIDNAS 

A D V O K A T A S 
>***» brNw ri+imt Tel«ma««r. Bnmm»-

p k Abstraktu*. Padaro pirkimo Ir 
piftvfaBO Dokumentai Ir Igmliojlmao. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 T I U B l ' N E BLDO. 

Telefonas Rando lph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1667 

-

S. W. B A N R 8 
ADVOKATAS 

* • W. Monroe Street 
Room 804 — Teief. Randolph 2 M 0 
Vai: N u o t ryto lkl • po ploto 
Vakarai*: SMS So. Halsted Str. 

f e ta f . Varde 101* 
Ctalcaco. 

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

Metropolitan State B a n k o N a m e 
Tel. Canal 6699 

t 

> • • » • • 

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

Ofisas Didmiesty j : 
39 South La Salle Stroet 

Kambaris 530 
Tele fonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas: Yards 4481 

» • * • - • • • • • • • » 

lis", čeveryku galai užsirietę. r 

Brrm*r»»... pakratė kūną aiur-i 

pas. Vėl einu vidun. Jau vie
nas kitas, šiurpo įvytas, sto
vi, tarp savęs šnekučiuoja^ b?t 
taip kaž kodei nedrąsiai. f*a> 
sveikinęs juos su "Happy-

•sas » » • 
» • • » • • • • • • • " 

i A. Sla 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
OMICAGO T E M P L E DLDLD1JIG 

TT West Wa.«a»lnirton Stroet 
R o o m 1726 Tel . Dearborn 9051 
K a n « Tel . H y d e n*ark S395 

New Year , ? , nukiūtinau prit^ 
krėslo. Atsisėdau ir vėl lau
kiu. Laikrodis rodo devynias. 

Prie jau viduj esančių »įft?i 
keletas prisidėjo, visi fcur&iū 
ir jau dabar visi laukiam, lau-' 
kiani dar ne Naujų Metų, bet 
programos pirm kurios links
mintis butų buvę "out of sty
ti;". Ir kam čion programos 
dalyviams rūpintis, galvas lau* 
kyti kad mums šalta, arba kad 
mes norim žaisti, linksmintis* 
Juk jie programos dalyviai, o 
mes tik klausytis jų atėjome. 
Dar prabėgo pusvalandis, bot 
dar vilties nenustojam, lau
kiam. Ir neapsirikom laukda
mi. Dvidešimts minutų iki de
šimtos vai. vakaro kuop. pirm.1 

atidaro vakarą ir išsaukia pro
gramos dalyvius. x Pirmiausia 
seka duetas. Išpildo p-ni Lau-;j 

raitienė ir p-lė Volteraitė. Dai
navimo vidury užkliūvamą tia 
"slenksčio", gal but buto 
"pašalę", ddaina nutruko. 

Po to p-lė siušaitė pas< 
kambino pįjaniną. Išėjo"* gan 

prie 23-eios gatvės ir Lake st., 
ir dar bus duodama dovanos 
Imt tikietų. Geistina kad žmo
nas Visi nepamirštų atsilanky
ti. • 

Bendrovės direktorius. . 

1 1 

INIOS IŠ VVAUKEGANO 
— 

Vyčiai dar vis laimi. 
Laimėdami šeštas iš kalei-

rtas rungtynes Vyčiai suplie
kė smarkų Moffet Park tea 
jną 20 prieš 18 vietos "City 
ifeague" rungtynėse ir uaJmė 
CirniQ. vietg. lygoje. Susirėmi-
nftis įvyko gruodžio 17 d. 
BarMell gyni. 

Dabar Vyčiai ilsėsis iki po 
jfaujų Metų kad vėl dar smar
kesnes jėgas parodyti. 

AVaukegan Basketball Lea-
gue stovis: 

N. P. Nuos. 
1,000 
.667 
.667 
.667 
.333 
.333 
.3o3 
.000 

Vyčiai 
llarwells 
McAlisters 
Polonia 
Moffets 
Yale Marvels 
Waukegan A. C. 
Kirk Park 

JN 
3 
2 
2 
2 
1 
i 
1 
0 

.¥ 
0 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
3 

Trimitas. 

K SHENANDOAH, PA. 
Gausiai parėmė šv. Kaz. 

Kauniškę Dr-ją,. 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 18,000 žodžių 
jCnygelės didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popiem 
spausdyta. Ant galo kn)Tgu 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yfa surašytoB visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir mok* 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina koznam ta žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras iria-
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. f 

Jo kaina labai pigi tik vie 
nas doleris. ($1.00). 

Katalikų Tikyba, Sulig A 
paštajų Sudėjimo, arba dog-
malirv>s katalikų tikybos i i 
dėstymas kokia meilė, kokios 
stambiausiosios tiesos yra su 
imtos j Tikiu Dievą Tėvą. Pa
rašė kun. prof. Pn Bučys. 
Audeklo Apd $1.50 
Minkštais* apd $1.00 
Kieto pop. apd $1.30 
"Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaiga ,\ Kai 
ha tik 15c. 
"Literatūros Teorija" vado
vėlis augštesniosioms k mokyk 
lems. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60c. 

"DRAUGAS/' PUB. CO. 
2334 S. Oakley Ave., 

. Chicago, UI. 

V. (SaimuSkas, Roseland. 
Už katalikiškos spaudos pla

tinimą, Tamstai gatbe it aČia. 
Ir mes, ir Roselandiėčiai Jiuo 
Tamstos katalikišką Siisipia-
timą ir niekas Tamstos neį'arB 
kitaip. 

Asmeniškai atsakinėti į vi- Į 
sus Jaiškiis nėra laiko. Nebent 
jait labai didelis reikalas. 

Prezidentas Ilardingas, kuo 
ihet vedė laikrašty savo ko
respondentams tokį buvo įsa
kymą davęs: "Boast- Never 
kiiock!" Mes irgi lauldamė 
korespondencijų '' bustinan-
Čių", keliančių geras pUses, o 
ne "nakinančių", "nurodančiu 
smulkias klaideles. ' 

Tad busime dokingi ga\*c 
korespondencijų apie link& 
minančius katalikų darbus. A-
pie blogus apsireiškimus sten 
giamrs rašyti tik tuomet, ka
da jie yra daromi iš blogos va • 
lios, o ne per kTaidą. 

LUCKY 
STRIKE 

C I G A R E T A I 

HlUTL/VIAl GRABOR1AI 

CLAV AWAY THErYEARS 
'Apply BonciHa Beautifier eašmie clay tb 
your face, and rest whilė it dries, then 

1 remov* and see and feel the wonderful 
'differencc in the color and tcxture of the 
iajtin. S 

j • Guaranteed to do these definite thingstor 
G c r b . k l e b . k u n . J . V a l a n - j ^ « faCe or menay tafunded. the 

gražiai. 

čiunas iš GiOtardville, Pa. Sv. 
Kąz. Dr-jos knygų nusipirko 
Jmonėms išdalinti už $170, 
frerb.""ltun. St. Norbutas už 

"Tykiai, tykiai Ke-;[$Lq0, gerb. knn. J. Karalius iŠ 

iki. LMM»ru«ru *ut>l 

A. E. 

/ ISTASULANI 
ADVOKATAS 

Vldarmte^tlJ OfteM 
|Roo«i 1726 Chicftgo t e m p l e Bldg 
\tl W. VVashincton St. 
Į CICERO orimas: PaitedėUo vak 
I l t l 4 S. Cloena Av. Tel. Cicero hdU 
BtUlKSBlPORT Ofisas: Kita is -rak 

į t e s e S. Halsted S t Tel. Itoul. «7S7 

«r»m Atrcet Tel . Rao^o lph MA4. 
f a k a r a i s . 10736 So. Wabash Ave . 
Boechuid Tel. r n 11 man 6 t f t 

munėlis teka*' ir vienę angliž-! 
ką sudainavo p-lė RakaSitttėl 
Balsas nedidelis> Bet švelnus.' 
"Vai i>utė, pūtė,J ir "Ak my
liu" dainavo p-lė Jovaišaitė. 
Gan gražiai savo užduoti iš
pildė. Sudainavus viet. varg. 
p. Stulgai "Jausk ir mylėk" ir 
"Kur josi broleli", programa 
baigėsi. Po programos buto* 

(Complexion and give it color. Lift out the 
.lines. Remove blackheads and pimples. 
(Close en!arged pore3. Rebuild facval tis-

Minersvillė, Pa. už $68, gerb. 
kun. Mižvinskis iš St. Clair 
T'a. už $32, gerb. kun. Ig. Žim-
blis iš Phila., Pa. už $17, 
gerb. kun. Če»na is Ifahunoy, 
City už $16. 

Beto dar dattgiaus įsirašė ir 
itžmokėjo $35 amžinųjų narių: 
K. Gudelienė, M. Danevičienė, 
\r. Kajiauskienė, Jurgis Kal
kis, Ana Karpavičienė, J. Ba 

Remove blackheads and pimples. 
; Kebuild facial tis-

isuas and musele*. Make the skin soft 
and smooth. J 
You can obtain ržgular sir33 rrom your 
favorite toilet coimter. If not, csnd th»s 
ad. with 1C cehtstoBoncilIa Labcratories, 
Indianapoti$, Indiana, for a trial tube. 

S. D. LAGHAW!GZ 
l i lernvls Graborhla 
2314 W. 23rd PI. 

C k a c o . UI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbtt busite užga
nėdinti. 

Tel . Caoal 1271 
2109 

m t » » 4 i ^ » i * ^ *».m » » ^ . ^ f c . >m »**» » » 1 

Telefuoa^ Bunlevard 41S9 

A. Ra$*!skis 
Graboriua 

Patarn«ojq lai 
dottivėse ¥e#-
tu^ėse, krtkhly-1 
nėe Ir kimo** { 
reikaluose. K»t- t 
uoa prieinamo* 

3307 Aubnni Ave. Chicago.; 

f 
D E N T I S T AI. 

D r T M . Ž I L V I T I S " 
DEICTISTA8 

4193 Archer Avenae 
Vai.: 9 lkl 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 lkl 13. * 

Tel. t<afayette « 0 6 l 

Dr. P. G. Lucmons 
LictuvlM Danty Gydytojas 

2201 W. 22-nd & SO. Ijeavttt Sis. 
Tel. tvanai 0222 Chicago, 111. 

VAJ*. 9 lkl 12 ryto ir 1—8.S0 
v a k a r * Ned. pagal autartj. 

Tel. BlvU. 7042 

DR. G. L VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

D A K T A R A I 
NAPRAPATfl 

TTelef. Boulevard 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

N A P K A P A T H 
3249 S. Morgan St. Cb*cago. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. n u o 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 Iki 9: Ned. nuo 
9 iki 12. 

4652 South Ashland Avenne 
y alan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 
petn. 6 Iki 8 vak. 

ranešimas pacijentams ir draugams 

DR. J. J A K U B A U S K A S 
GYDAU B E VAISTŲ III B E OPERACIJŲ 

P « k č l i a u savo oftea Iš $538 So. Halsted St. į 4617 So. Halsted St., 
vakare. 

. i 

prte 47-tos gatvės . Vai.. « u o 9 Iki 12 ir nuo 8 iki 9 
Cel. ^ u k n a i t l 4774. Ncdėl iomis nuo 9 iki 12. Rose lando oflsa.s: 
11132 So. Micliigaai Ave. Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telcrortas: 
PuUman 5147. 

1 
PINIGUS UETUVON 

Nusiunčiau)© 
Telegramų per 2 dienas. 

Perlaidomis per 25 lutmMi 
Turime tfBBioKVirius sasis)*-
kyriiųs su Lietuvbs feaftkals. 
^asinatttlt)ltit« prtJjfa sitlh* 

darni pinigus Lietuvon 
pe* 

CENTRAL MANUFA6TUR1N6I 
DISTRICT UU 

1112 W. i64h St. 
Turtas virš $7,000,000.00 
h , Į X Į J f. 

m 'll><ilrfli» i I Ti •• I 

Patrynus Terpetinu Nustoja 
-Gerkles Skaudėjimas! 

Naujas Terpentino Išradimas tuojaus palengvina gerfcles 
skaudėjimas, Krupą, Šaltį, Išsisukimus, Rumatlfemą. 

Kuomet tau gterkė taip 
kad negali nieko praryti — kuomet 
skauda, ka"d negali lašelio vandens 
nuryti iJr negali kalbgti — tuomet 
atsimink, kad yra naujas išradimas, 
kuris tuojaus pagelbės. 

Turpo—Turpentine Ointment su
stabdys tau gerklės skaudėjimą! Jis 
taip įsisėda | kūną, kad skausmas 
tuojaus paleidžia — suputimas ap
leidžia ir tuojaus jautiesi greriausaii! 

Mokslas sako; kad niekas taip gĮrei 
tai mejsisėda į kūną. kaip terpenti
nas. Turpo turi savye visus gydan
čius vaistus. Juomi tik reikia pa*i-

( 

skauda, j trinti feriitUic lt tbbiAMš ir reHtle" 
austos skaudėjus. 

Tutrpo prašalina šalt], krupą, bron 
chit is if neuralgiją. Pagelbsti bu© 
reumatišku skaudėjiVnų, Bleurlsy Ir 
lumbago. Neužtrauks pūslių, ntdfegl-
na. 

Nelauk ilgiau su skaudama gerk
le! Bet tuojaus nusiplf* Tarpo nuo 
savo vaistininko. Nebūk nava n a m u * 
se be Ttfrpo Ointment, kuria turi 
savyje ger tauki u i gydahčlos vaistas. 
Menthor ir Camphor. Turpo—kalsa 
36c. ir 70c. dėžutė. 

D A K T A R A I 
» » « » » » • » * • . . » — . « , - « . » » - • , , » » » > B * * " » • « * " • " 
le lefnttM noulevard 1»3tt 

D t. S. A. Brenza 
MOS So. Aahland Avenae 

Gbicago. UI. 

!

*Val.: t ryto Iki li pist: 1 po 
plet iki t po piet: C:SI vak. Iki 
• l t vak. 

Dr. i K. Rutkauskas 
GYI1VTOJA8 IR CBIKURGAS 
4442 So. Western Ave. 

«"elef. Lararette 414S 
! • fc • • * • • . • • • I I I • — • • 1 • •11 m m t 

1 • » • • » . » > > • « » • 
. ^ _ , i ^ — _ _ 

Telefonas Heeley 74S9 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyru ir 

moterų lytiškas ligas. 
2101 Madlson Street 

ILamp. Ue^ttrn Ave. — Chicago 
valandos: t—4 00 pietų 1—» vak. 

Ttl . Boulevard 2160 

DR. A. J. KAJRALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street ; 
Chicago, III. 

1 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Avę.; 
I Tel. Yards 0994 

; Valandos ; 
• Nuo 10 iki 12 piet. 
I Nuo 2 iki 3 po piet 
! Nuo 7 iki 9 vakare. 
|Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

! / 

Dr, CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo ofis* po numeriu 

4729 S. Ashland A?c. j 
SPECIJALISTAS 

D « o v ų , Motery ir V y m Ugų 
Vai.: ryte nuo 10—12 nue t — I 
po pietų: nuo 1—8.30 vakare 
Neaėl iomls: ! • Iki 1. 

Telefonas Drezel Ž8M 

Tel. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8815 So. Halsted BUHSil 

.ValaMdOi* MM 0 lkl i diena, Nuo j 
( 7 — 0 vak. 

NedėUomli t lkl 1S diena. 
t~ 

Tel. nonievanl oat7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tH M. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, a n o f 
lkl 8 vai. vak. Nedėllomta nno 1 

. lkl I vai. *o piety. 
b i ^ I I i n • i • 

• O • » • • • » » « » » ^ — —fa • • • • mį 

' DR. M A K A R A S 
LilETUVYM GYDVrOJAU I B 

CHIRURGAS. 
1444 W E N T W O R T H AVK. OHl-
CAGO HEIGIITS, ILL. Tel. 484 
K*>tverjco vakarai?* 10458 s . Blate 
Str. Roselaud. Tel. PuUman 0340 4 U 

• i ^—~— 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, aururfas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA fONSlLFS -
\ D - B e Buntai***, 

Z)—Be peilie ir be skausme, 
3>—Be kraujo. „. . 
4)—Be jekio psrojans sVėlk*tal. 
R)—P*cU«ntui aerelkia slrgrti, ra

li tuej valsrrti. i* r»AI effi 
i darbą. 

Pagydo 'OaU-stofies' (akmenie tulžyje) 
slėje be o-ir akmenis šlapumo pus 

peracljos, BU tam tikromis r 
HSkomis priemonėmis bei voi 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Orda rlsoUos Ilgas pasekmingai, ir Jot 

yra, reikalas daro operacija* 
Frefeeijonalt patarna\ima teikia tavo 

of ise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, SI, 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vai. 

po piet iki • vai. vakarą 
Nedėliomis ir seredomis ofisas užda

rytas. 

! 

Šokiai, kuriuos griežė šv. Ah 
(ano pat orkestrą į>. L. Kiety Jitienį jos vyi«as Adom. Ba- f 

P. W A I T C H E S j beiuno vedama, Linksmintasi litą; pažymitina, jiedu amži-
L a W y € r iki senieji metai gttlfe amžinas- nai jsiražė vieton išsimūryti 

•rienVlT M ^ l ^ ^ ^ l j ^ m i v ^ l t i n ' ° ^ i i j ie j i sėdo ant savo ū p u o s e skiepą. Ona KvaĮ-
sosto. *kituskaitė, A. Guba&enė, J. 

s '' Telefonus Boulevard 1076 
DR. M. S T A P U L I O N I S 

PriėrAlmo valandos: N u o 9 ryto ik!9 vai. vak. 
4647 SOUtb Halsted Street \ 

(kampas 47 gatvės) 
Praaeš imas gertantleran. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydai 

tokias liiaat kurios buvo pavadintos neb«išgydomomis. Vartoju nauja ser 
ganfiiu aydymui buda« nesi lpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar 
Jinu, o gydau — NAPRAPATIJOS bndu. Gydymas Šiuo būdu yra sargus 
jto dar emaguraą- teikia. '' ~. 

-Jeigu jau aplaokial net keletą gydytojv. pas kuriuos pagelbos ir gi 
qesusW*dal, e *ergi Širdies, nervu, ramatų, paralyžiumi, inkstu, ausy ne-

Sostas Pafc-is. Juškelienė, A. Kankevk5ienė> ) fc^ i a^ ! r l t t i n l > t ' - ^ " ^ ^ •* kitoki» *™ »» ateik- ° * norl" 

• i 
Rezid. TeL Van Buren 02»4 

Ofiso Tel. įJorulevard M M 

Dr. A. A. R0TH 
R l SAS CjVTOVTOJiaS ttl 

ClllRrjRGAH 
Specialistas Ittoterlškii, VvrtSky 

Vnlku ir visų ehronttkii lktO-

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
V*U.: l e - ^ 1 1 rvtoi 2«^S V P***. 
7—8 vak. *Ted. 1 0 — 1 | d. 

Ree. 1120 tndepeiideu^e Wv4. 
Ckicmgo. 

. • \ 

. » » » » • • »\»^-»-^.»^B 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CfflOAGO ILLLNOIB 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — I lkl l i H ryto * 6 
pietų 8 iki S vak. Nedėliotais ofi
sas uždatrytas. 

^ s » r f ^ # ^ * » • » * > j » * » < * < *\S»*J—ss^sJMįass^^o 

• 

• - . - * . • jM-M»lhnw<*r»>NMtS>«WS»^^S*WMM^| 

Dr, M, Strikoris 
Lletovla 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAb 
4601 So. AstOansl Arctaue 

Tel. BotUaVanl 7SSO 
Vai.: t iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai; e « 4 l 8o. Albany Avenne 

Tel. J*osp©ct 1950 
Vai., pagal sutartį 

^ . . - . - . • 
Tel. Canal 0257 Vafc Caoal 211» 

! DR. P. Z. ZAUTOBIS 
IMtivis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Et tce t 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl I , 
po pietų; 6 lkl d vakare 

.«»»» — • * » • • • • < 

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

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

5 iki 7 Vai. vakar*. 
Bes . vai.: 2 Iki 4 po piety 

419S Arclver Avenue 
Tel. lasJaymi Mtf 

i i t""*1 i y * » » ^ » » > I « » I 
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IAUJI METAI BUVO ŠAL
TI, BET IR "DREGNL" 

Nauji Metai Chieagoje bu-
labai šalti, nes 5 laipsniai 

Kerniaus 0 išryto, Teeiaus bu-' E. Jovaišai tė, ižd. ir knygius 

ta veik visa nauja valdyba. 
Pirm, — p. J . Ramanauskas, 
viee-pirm. — p. Bagdonas 
(abu pirmininkai yra nuo 
Bridgeporto) raštininl'e p-lė 

bet eiti j niimingiausių ir su
traukti ne vien tėvus, bot ir 
tuos, kurie šiandieną m'ažai 
aiba ir visai neprisideda prie 
katalikiškų švietimo — auklė
jimo įstaigų. 

Te auga, te plėtojasi šv. 
Kaz. Seserys! 

K. 

mis dienomis prieš seimą iš
važiavo į Rytines valstijas ant 

Si "mergaite, jei neklystur jau 
keturi metai vietiniam sky-

• 

-

ro nemažai ir "drėgni . ' ' Ži-
tovai tvirtina, kad čia svai-
įųjų gerymų daug suvarto-

:a. 
Kai-kur pasitaikė peštynių 

[r susišaudymų. Bet, imant 
pbelnai, arešatvimii mažai bu-

GALI PRITRUKTI PIENO? 

Chieaigos bendrovės, ku-
ios į namus pristato pieną, 
ra kelinta diena ve<la derv

a s su farmeriais, kurie joms 
irduoda pieną. 
Farmeriai daugiau už pie-

reikalauja. Bendrovės ne-
tori mokėti. J o s sako, kuo-

»t brangiau* mokėsiančios, 
ii turėsiančios imti daugiaus 

lUo publikos už pieną. 
JDelto farmeriai grūmoja 

Įustabdyti pieno pristatv-mą 
jndrovėms. 
Pasirodo, kad pienas ir vėl j 
rės pabrangti mūsų mieste. I £ i a m $ chovo koncertą. 

Tikimės kad mūsų prietė-
liai tą reikalą supras ir atjaus 

p. Budris. Tikimasi iš naujos 
valdybos daug pasišventimo 
choro gerovei. 

Operetė "Klaipėdos Ju l ė " , 

Nutarta paimti svetainę A-
ryan Grotto mieste ant Wa-
bash ir 8-os, nes tinkamai 
atvaidinti, reikalinga didelė 
scena, ir tam tikros sceneri-
jos. Abelnai kalbant, bus de
dama pastangos ir dideles iš
laidos padirbimui scenerijų, 
taip kad visuomenė butų pa
tenkinta. Su dideliais iškas
ėjai s, žinoma choras nieko ne
uždirbs, bet mūsų choras ir y-
va susiorganizavęs ne del ** biz
nio ", bet del kėlimo dailės lie
tuvių tarpe. Taigi bus pagei
daujama (langiaus choro narių 
rėmėjų. Choro nariais rėmėjais 
yra tie, kurie užsimoka ne-
mažiaus 5 dol. i metus. Kiek-
vienas narys rėmėjas gauna 
du bilietus i kiekviena ren-

, WEST PULLMAN. 

GELEŽINKELIŲ BĖGIU 
IŠKĖLIMAS. 

Kai-kuriose Ohicagos vie
lose gelenžinkelių bėgiai eina 

sr svarbesnias gatves i r ne-
Eelti. Tas sulaiko tomis 

atvėmis judėjimą ir dažnai 
asitaiko visokių nelaimių. 
Miesto valdyba darbuojasi, 

lant geležinkelių bendrovės 
asirūpintų visose svarbesnė-

i r pavojingesnėse vietose 
relti bėgius. 
Sakoma trumpoj ateity tas 

Btelas bus atsiektas. 

100 ASMENŲ AREŠTUOTA 

Kuomet aną dieną miestely 
fttmmit, arti Cbicagos, plėši-

apiplėšė banką, policija 
>idosi paskui plėšikus. Areš-
|aota apie 5Q0 įtariamų as-

mu. Tečiaus plėšikų nesu-
rta, 

ŠALTIS IR GAISRAI. 

Kuomet tik Chicagoj pakį-
šaleiai, tuojaus pakįla gai-

pavojus. Per Naujus 
[etus siautė didelis šaltis. 
*l£o įvairiose vietose pakilo 

elio8 dešimtys gaisru. I)až-
iausia iš neatsargumo, atšil-
ant užšalusi vandenį arba 
iriant kakalius ir 11. Te

gaus didelių gaisrą nebūta. 

mūsų darbą pastodami .choro 
nariais ivmėjais. 

Veikiantiems nariams. 

Po švenčių, pasilsėjus, su 
visu . smarkumu pradėsim re
peticijas. Sekanti repeticija i-
vyksta penktadieny sausio 4 
0. 1924 m. 8 vai. vak. Mark 
YVhite park svetainėje. Visi 
choristai stengkitės lankyti 
kiekvieną repeticija. Nauji 
nariai taipgi bus priimami. 
Kurie mylite daina ateikite 

•r * 

ant sekančios repeticijos. 

Bankietas. 
Po atvaidinimui "Klaipėdos. 

Ju lės ' ' bus surengtas bankie
tas choro nariams geriausiame 
Chicagos viešbuty. Tolesnis 
choro veikimas bus pranešta 
kita syki. 

Dul-dul-dudelė. 

K a b d * Įspūdžiai. 

Sv. Petro ir Poyylo bažny
čioj Kalėilų dienoj atsibuvo 
pamaldos sekančioj tvarkoj: 5, 
8, 9 ir 10:30 valandose. Ryta 
nuo keturių žmonės pradėjo 
rinktis į bažnyčią, o 'ant pen
kių jau buvo tiek žmonių, 
kiek galėjo tilpti bažnyčion. 
Per trejas mišias gerai išla
vintas choras giedojo berne
lius ir kitas Kalėdines gies
mes. Klebonas kun. J . Pas-
kauskas pasakė toje dienoje 
tris tai šventei pritaikintus pa 
mokslus. Prie šv. Komunijos 
ėjo didesnė žmonių dalis. Ka
lėdų aukomis . kaip paprastai 
gražiai pasirodė. Aukų surink
ta kaip didelėj parapijoj. 
Mokyklos vaikučių vakaras. 

7:30 vakare West Pullman 
Parko svetainėje vietinės pa
rapijos mokyklos vaikučiai tu
rėjo labai įvairų programą. 
Žmonių didelė svetaine buvo 
pilnutėlė. Net iš kitur buvo 
daug privažiavę. Visi džiaugė 
si, matant Seserų Kazimierie-

Gruodžio 18-ta d. šv. Kry
žiaus parap. mokyklos kamba
ry, Federacijos 7 skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą. 

Susirinkimas, kai*> papras-
| tai, nebuvo skaitlingas, vienok 
tapo apkalbėta ir nutarta 
daug svarbių dalykų. 

vakacijų. Ten gamtos grožės )riui raštininkauja ir daug* dar 
ir paukštelių čiulbėjimo suža- lm^jasi. 

Antra turiu pažymėti tai 
. p-lė M. M iksai t ė, kuri yra ži-

vėtas, seimą pamiršo. 

Susirinkimas. 

tų prie Federacijos ir siųstų 3įf—• 
į vietinį skyrių savo atstovą 

Vienybėj galybė — Federa
cija visus kviečia į vienybe. 

Pilypas iš Kanapių. 

i 

noma ne vien šioj kolonijoj, 
bet visoj Chicagoj kaipo rim
ta darbuotoja. 

Trečia, tai p-lė V. A, Gal- Į 
naitė. Ji yra rašytoja --* ko
respondentė, šios kolonijos 
dvasios kėlėja ir palaikytoja, 
rimta ir smarki darbuotoja. 

Mete žvilgsnį į kitas kuopas 
Daug kalbėta kaip tinka-1 bei draugijas ten taipgi mato-

miau prisirengti prie kultūros j me daug garbės vertų žmonių, 
vajaus. Šį darbą varyti pirmin Kiek teko patirti, labdary-
išrinkta, ponį Baltutienė, J . bės vietinėj kuopoj p. Veryga 
Janusas ir J . Kaniušėnas. 

Pradėjus kalbėti apie spau
dos platinimo savaite pusėti
nai pasiginčyta. 

Dalyką apkalbėjus, tapo iš-
rinkta komisija, kuri patogų 
laiką nužiūrėjus spaudos sa
vaitę parengs. 

Toliau skaityta laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių R. K. Lab
daringos Sąjungos su pakvie
timu į seimą. Pakvietimas pri 
imta. Delegatai išrinkta šie: 
]>oni Baltutienė, St. Slušnis ir 
A. J . Žvirblis. 

Rengia vakarą. 

Nedėlioj, sausio 27 d., 1924 
m. School Hali svetainėj, Fed., 
7 skyrius rengia vakarą. &is 
vakaras susidės iš koncerto. 
perstatymo dalyvaus gerai vi-

KĄ TIK ATSPAUSDINTA. 
Knyga pianui — solo, turin

ti 25 Lietuviškus populariš-
kiuusius šokius, puikioj leng
voj formoj, k'ajna 75c. apmo
kant persiuntimą. 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 South Ashland Avenue 
Chicago. 111. 

• • — » 

Tolof. Motorų skyriuj (anai 1289 
Vyrų fįkyrluj Roosovelt 8811 

H. F I S H M A N 
Moterų Ir Vyrų Dralniiiai 

• KiiiliniAt Ir Naminiai Dalykai 
Ca.«h ar ant Išmokėsoio 

Atdara Utarninkais , • Ketvergais Ir 
Subatomis Iki 10 vai. vak. Nedė-

l iomls iki 1 vai. 
1227 — 29 So. Halsted St. 

2' ir 3-cios lubos. 
Chicago, I H. 

V, 

cių išlavintus vaikučius. Pelno f auairienei žymami ponai Sabo 
nuo vakaro ir gi nemažai at
liko. Programai užsibaigus vi
si linksmai juokaudami išsis
kirstė i namučius ant atilsio. 

i 

West Pullmanicčiai Kalėdų 
šventę praleido tikrai pavyz
dingai — krikščioniškai. 

Raporteris. 

TOWN OF LAKE. 

BRIGHTON PARK. 

L. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKį CHORAS. 

Gruodžio 28 d. 1923 m. cho-
[as laik** pricšmctinį susirin
kimą. 

Susirinkime dalyvavo ir 
fhoro nariai rėmėjai. 

Susirinkimo tikslas: pato-
>ulintą konstitucija priimti, 
šrinkti naują valdybę, ir iš-
inkt i įvairias komisijas ren
kamajam vakarui, kuriame 
>us atvaidinta operetė "Klai-
\ los J u l ė " . 

Valdyba. 

Atsisakius p. K. Gerviliui 
įuo pirniininko vietos, išrink-
•i • « i . . • i . . • . r 

PLATINKITE ''DRAUGĄ." 

Gruodžio 25 — Kalėdų va
kare, N. P. P . S. parapijos 
svetainėj įvyko par. mokyklos 
vaikučiu vakaras. 

Vakaro programa išpildė 
bernaičiai ir mergaitės iš visu 
skyrių, atvaidindami "Betlė-
jaus Stainėle" ir "Nebuvo 
Vietos l>zeigoje". Kaipo Ka
lėdų vakare viršminėtas veika
lėlis dvigubi} įspūdį darė. 
Žmonių prisirinko pilna svetai 
nė. Vaikučių tėvai, giminės ir 
pažįstami negalėjo atsidžiaug
ti ir atsigėrėti taip puikiu vai 
kūčių išlavinimu. Lavino i t 
prirengė juos Šv. Kazimiero 
Seserys, kurios moję parapijo
je mokytojauja. . 

Tie visi, kurie atsilankė bu-
prirengė juos Šv. Kazimiero 
vo vaikučių tėvai, giminės ir 
pažįstami, jie įvertino seserų 
vienuolių pasišventimą, jų 
vaikučių labui. Bėabėjo jie vi
si yra. didei dėkingi. 

Mano privatiška nuomone 
butų, kad ateity, seserims ren
giant panašų vakarą, eitų vi
sa parapija į pagelba. ir nepa-

Į sitenkint menkute svetainė, 

Federacijos skyriaus darbuotė 

Kai]) Chicagoj gyvenu jau 
keturius sykius buvau vieti
nio, 7-to Federacijos skyriaus 
susirinkimuose ir* kiek paste
bėjau, į kiekvienų susirinkimų 
labai mažai ir vis tie patįs at
stovai lankosi. 

Kiek teko patirti prie sky
riaus priklauso, rodos, septy
niolika draugijų. Tečiaus kiek
viename susirinkime atstovau
jama vos pusė ar maž-daug 
tiek. Kodėl kaikurios draugi
jos neatsiunčia savo atstovų— 
sunku įspėti. 

Seime neatstovauta. 

Šįmet seimas buvo čia pat, 
Clucagoj, betgi, 7 skyriaus de
legato sėdynė buvo tuščia. 

dirba kai įo tikras našlaičių 
prietelis ir tėvas, p. A. Ka'da-
\ičius taipgi yra žymus labda
rį s ir nenuilstantis toj dirvoj 
darbuotojas. 

• 

Žvelg į Vyčius, či'a sutiksi 
V. Stancikai J . Janusų, V. Ba
landa, L. Bajorinaitę, Z. Na
vickaite ir kitus jaunus-nas 
darbuoto jus-jas. 

Čia paminėjau vien tuos as
menis su kuriais man teko ge
riau susipažinti. Beto yra ir Į karų' A t s**uk i t e 

PARDAVIMUI. 
R A K A N D A I 

RAKANDAI ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA 6 kambariu mažai 

vartoti rakandai. Parduosiu kartu ar
ba po Stnota. ir t. Grand Pianas. 

Ant 3 lubų U fronto 
1510 M, Hoyne Ave. Chkaflo, III. 

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

Ai\T NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 *. 351h SI. Chlugo 
Tel. Boulevard Q61>. ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠIUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. <* 

NAMAS / 

ANT PARDAVIMO labai pigiai 2 
flatu namas lietuvių kolonijoj, 5 ir 
6 šviesus kambariai, gausas ir elektra 
2 blokai nuo bažnyčios,v 1 blokas nuo 
stoties (I . r . ) 2 blokai nuo street 

niai ir visa eilė kitų. 

Darbuotojai. 

Kiekviena kolonija turi savo 
žymesnius žmoniss, darbuoto
jus. Turime juos ir mes. Ti*' 
/mon^s netingi pasišvosti kiek
vienam iškilusiam prakilniam 
darbui, — kolonijos veiklumas 
ir garbė remtasi ant ju j>e<viu. 

Žiūrėdami į Fed., 7 skyriaus 
darbuote čia matome žmones 
visa širdimi šiai prakilniai ur
banizacijai atsidavusius. 

Norėdamas veikėju vardus 
minėti, i pirma viet.n turiu] 
statyti p., St., Slušnį, 7 sky
li aus pirm. Ponas St. Slušnis 
darbuojasi nevien Fed., sky
riuje, bet kiekvienanre prakil
niame darbe sutinkame jį. 

Antras žvmus šio skvriaus 
darbuotojas tai p. J . Kaniušė
nas. Jaunas tai vyras, bet jo 
pakili dvasia, gražus nusis-
tatimai ir didis pasišventimas 
Fed. skyrių puošia. 

Taipogi turime žymių mer
gaičių kurios pritenka laiko 
lankyti Fed. skyriaus susi
rinkimus, jų lankimasis ir 

daugiau žymių, daug pasidar
bavusių ir garbės vertų žmo
nių, kuriu vardai man dar ne-
žynomi. Vienok tikiu kad tie, 
kurie dirba, dirba ne del gar
bės ir už nopažymėjima neįsi
žeis. 

Rašydamas apie Federacijos 
skyriaus darbuote' įmaišiau ir 
kitų draugijų bei kuopų žy
mesnius žmones. Tą darau tam 
tikslui, kad parodyti, jog mū
sų kolonijoj yra užtektinai 
idėjos žmonių vien mnms rei
kia geriau susiorganizuoti. 
Federacijos tikslas y ra jung

ti katalikiškas draugijas i 
viena kūnų, kelti žmonėse aiš
kesnę draugijinę sąmone •— 
tvirtinti katalikišk«7. organiza
cinę galę. 

Deltogi, katalikiškų draugi
jų nariai ir visi idėjos žmonės 
slengkimT's kad ta draugija, 
kurios nariais esame prisidė-

• * • • • •- - . . 

MOTERIMS PRANEŠIMAS. 

MATAl'SAS KHT*FXIS 
12242 KmerakI Avenue 

Tel. Pu l lman 8347 

MAINYMU! 

t $ H ~ M A B f I A Wffi\ NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 

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 
664 West 120 th Street 

Tel. Pullman 2856 

Telefonas Oanal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimn 

| KontrnJi torius 

D A 2 U 
KRAUTUVE 

"Nepu prasiu-
mušu tykPto 

augimas reifi-

kia sąžiniška 

Ko.sttti uioriams 

patarnavimu. 

2338 So. Leavitt Street 

i 
m 
Oi 
* 

Puikiausios nuskintos kvietkos, $j 
'estuvėms bankietams, pagratjamj?^ 

kainlkai ir k i toms pramogoms. * 
Taipgi užlaikome powder'j, per-

[ urna, p laukams t inklel ius (hair 
l e t s ) . 

Patarnavimas mandagiausias , J 
[kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP | 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

TTelefonas Canal 5395 

I JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

GHteago, m . 

Tel. I iafayettc 4223 

j P L U M B I N G I 
* Kaipo lietu v y s, Ifetuvtafns visa- i 

ikx> patarnauju ktioRerlausta 
M. VI SK \ 

S228 W(«l 3«-th Hltv** 

Remkite savuosius. 

Parsiduoda naujas s^ock^^ m — , , . . . , 1 l . ; - , , . , i l . . , < . . » , B „ , . , . , , . . - r 
25,000 vardu lininiu gijų del T , 
mezginiu ir siuviniu. Kama { 
275 vardu UŽ 10c. antros rūšies y j • 
15 iki 45c. mažiausios kainos 1 1 1 / 

LA 

darbuotė daug sveria. 
Tiesa, delegatą buvome išrin-j Federacijos skvriaus rasti-i 
kc, bot išrinktasis paskutinė- uinke yra | ^ k . J u r g a ^ ^ 1 ^ f ^ f t H J S ? ^ ' A m 

iki augščiausios. 
Parsiduoda vilnonės gijos 

del nerimo 1,500 matku, kaina 
mažiausia 22M>c. matk'as 25 — 
35 — ir 40c. Taipogi naudingi 
pasiusti į Lietuva, irgi parsi
duoda l>e rankovių sveterukai 
mergaitėms ir vaikams 50e. iki 
$2.00. Parsiduoda šilkinės pan-
čiakos merginoms ir moterims. 
Šis bargenas tęsis iki sausio 
15d. meldžiu nepraleisti šios 
progos. 

Frank Salimanavičius 
£04 West 33rd Street 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P E A R I J Q t E E N KOlffCKRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chieagoje 
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 rusiška ir prūsiškų išdirbyscių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėm^, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE, CHICAGO, ILL. 
^ ^ ^ T e l e f o n a ^ O ^ E ^ R D 7309 

Norų 
• i 

OVANŲ 
Kas nežino " L A I V O " ! Tik tas, kurs įdomiais 

klausimais nesijdomauja. " L A I V E ' ' rasi atsakymų į 
įvairiausius klausimus, " L A I V E " rasi gražių apysa
kų, žinių iš viso pasaulio. R a į lygiai moksliškų .strai
psnių ir lengvų juokų. Jei. skaitysi "LAIVĄ" , širdis 
Tau džiaugsis ir verks, išmintis didės, pilkas gyvė
mimas nebus nuobodus. * • 

Ar supratai? Ko cia nesuprasi? Supratęs tad, nu 
eik pas savo pažįstamų, ir jam tą pati pasakyk, para
gink, kad " L A I V Ą " skaitytų. 

" L A I V A S " eina kas savaitę ir yra pigiausias 
Amerikoje lietuvių laikraštis. 

Kas gaus " L a i v u i " skaitytojų nuo Naujų Me
tų, tas gaus dovanų. 

1 DOVANĄ, VERTfeS $120.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $100.00 
1 DOVANĄ VERTUS $ 50.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 25.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 10.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 5.00 
VISO 6 DOVANOS UŽ $300.00 

Kas-užrašys daugiau, tas gaus pirmą dovanų. 
Kas maainu-mažesue.Tad suskubkime visi ' 

Byfcapiė " L A I V O " kontesta bus daugiau. 
Tuotarpu to užteks. • 

Atminkime: " L A I V A S " kainuoja tik 
$1.30 j metus. " L A I V O " adresas: 2334 So. 
Oakley Avenua, Chioago, IUniois: 

i 

r 

t^^mum • » • »i« » ^ • • • • • • » ! ~~Zl 


