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METAI-VOL. IX 

Lietuva Kviečiama Konferencijon Rygoj 
ANGLIJA NORI LAUŽYTI 

FRANCUZĮJ BLOKĄ. 
NORI SUORGANIZUOTI 
BALTIJOS VALSTYBES. 

Serbai Provokuoja Bulga 
Konferenciją šaukia Latvijos 

valdžia. 

rus; Nori Karo 
FRANCIJA DOMINUOJA 

EUROPOJE. 
VISUR STIPRIAI APSID
RAUDUSI MILITARINIAI 

GALVIJU EPIDEMIJA 
ANGLIJOJE. 

Už išmušimą išmokėta 10 
milionų. 

Žinios iš Lietuvos 

BYGA, saus. G. — Latvi
jos premieras Mejerovič pa
siimto čia rengiamon konfe
rencijon pakvietimus Suomi
jai, Estijai, Lietuvai ir Len-

PRIEŠINASI FERDINANDO GRYŽIMUI BULGARIJON 
KAS JIEMS GALVOJE, JEI BULGARAI NORI BUVUSIO 

KARALIAUS GRYŽIMO 

Bet ekonominiai Francija yra 
silpna. 

ATSISVEIKINIMO SPĖK-
TAKLK. 

ATĖNAI, saus. G. — Bal-Į rializmui ir militariznmi, ji 
kannose pramatomas naujas 

kijai. Konferencija turi įvy- karas. Šiuo kartu karau per 
kti šį mėnesį pagal paties Me- peilį veržiasi serbai, kuriems 
jerovičiaus sudarytų plauų. Urersailleso taikos sutartis ne 

Kadangi kai-kurios kviečia teisingai leido pavergti kele-

nagų epidemija daug blogy 
bės padarė pernai Anglijai. 

PARYŽIUS, sausio 5. — D a r i r š i a n d i e te H S a siamc" ia 

Pradėjus 1918 metu pabaiga į Cheshirc ir Shropshire dist-
Francija metai į metus didi-1 nktuose ir Yorkshire šiau-

LONDONAS, sausio 5. -
~ , .. ,. , . Gruodžio 18 d., L. Meno 
Galvijų ir gyvulių snukių ir .. . ."•.*» 

Ivureju Draugijos Dramos se 

1 karna ūkio auginimui, fabri
kų ir namų statymui. 

Tad ir aišku, kad Lietuvi 
nuolatos ir gražiai auga. 

mos konferencijon valstybės 
turi padariusios savitarpines 
politines ir ekonomines sutar 
tis, tad šaukiama konferenci
ja turės but didelės reikšmės. 
Tai pat turės įgyti milžinišką 
politinę įtaką Europoje. 

Pietinėj ir cenralinėj Eu
ropoj šiandie stipriai įsigyve

nusi Francijos vadovaujama 
ir kotroliuojama žinoma "ma 
žoji enterite.' Dėlto Anglija 
prieš tą franeuzų politinę ek-
spanziją darbuojasi suorgani
zuoti taipat stiprion sąjun-
gon šiaurrytines Europos val
stybes. Kalbama tad, jog ši 
konfereneija šaukiama pata
riant Londonui. 

»Dedto, šiandie Europą poli
tiniai ir ekonominiai nori už
kariauti franeuzai ir anglai. 
Kurie laimės, sunku pasaky
ti. Tas prigulės nuo Rygos 
konferencijos pavykimo. 

Konferencija Rygoje turi 
keturis svarbiausius tikslus: 

1. Dalyvaujančių konferen
cijoj valstybių neutralumas 
pasitaikius atakoms prieš ne 
dalyvaujančias konferencijoj 

valstybes. 
2. Pripažinimas šiandie gy 

vuojančių sienų (išimus Lie
tuvos sienas). 

3. Neutralumas kas link 
Vokietijos vidujinės padėties. 

4. Tranzito laisvė visoms 
konferencijoje dalyvaujan
čioms valstybėms. 

Kai-kas spėja, kad tas kon 
ferencijos sumanymas parei
nąs iš Maskvos, idant Balti
jos valstybes suneutralizuoti 
del pramatomos Vokietijoje 
komunistinės revoliucijos. 
Bet, matyt, tai tuščios kal
bos. • '*#NF 

ta mažesniu už save tautu. 
Bulagarijgs valdžia išspren 

dė iš Austrijos namo parsik
viesti buvusi savo karalių 

t- C 

Ferdinandą. Serbai tad pa
siuntė bulgarų valdžiai jau 
du ultimatumu, atkreiptu 
prieš buvusio karaliaus gryži 
mą. 

Kaip Francija priešinasi 
buvusio kaizerio gryžimui Vo 
kiitijon, taip šiandie serbai 
f Jugoslavijos valdžia}) prieši
nasi buvusio bulgarų kara-

na savo įtaka Europos konti
nente. 

1924 metų pradžioje, kiek 
yra žinoma, įi dominuoja ant 
daugumos Europos valstybių. 

:Vakarinėj Europoj ji turi 
Belgiją; centralinėj Europoj 
— "mažąja ententę;" rytuo
se — Rumuniją ir. Lenkiją; 
Balkanuose Turkįją ir veni-
zelistų Graikiją. £Tose viso
se valstvbėse gyvuoja naujos 

Imviisiam karaliui pripažinti ^ į ^ - y , n h n i p a , a n k ; o s 

tuojaus sudraustų serbus ne-
simaišyti ne į savo reikalus. 
Ji įspėtų Jugoslaviją nepro
vokuoti Bulgarijos. Neleistų 
užsiliepsnoti naujam karui. 

Karaliaus Boriso brolis, 
karaliūnus Kirilius, artimiau 
šiomis dienomis iš Vokietijos 
nuvyks Sofijon, kur paruoš 
gryžtančiam tėvui namus. 
Bulgarų valdžia pažadėjusi 

privilegijų ir reikalingos pa
ira rbos. 

• 

TRAUKINIS ESĄS PARUO
ŠTAS. 

n K KLYNAS, saus. 6. — 
liaus gryžimui Bulgarijon. |Dar nieko tikra nežinoma, ar 

,Yisi Serbijos sostinės Bel
grado laikraščiai gundo val
džią įsibriauti Bulgarijon, jei 
bus lemta buvusiam karaliui 
gryžti. 

Jei Tautų Sąjunga butų at
atinkama savo pašaukimui ir 

•ji netarnautų Francijos impe. 

bulgarų buvęs karalius Fer
dinandas gry? Sofijon. Bet 
jei jis bus kviečiamas, tai ke
liaus. Jo traukinis, kuriuomi 
jis pirm keletos metų atvy
ko Vok:etijc»n, stovi paruos
tas. 

Tai karališkas traukinis. 

ANGLIJA PRIEŠINGA 
FRANCIJOS PASKOLOMS 

TEIKIAMOMS "MAŽAJAI 
ENTENTEI." 

Francijos kreditas — 
ir amunicija. 

ginklai 

"MAŽOJI ENTEJmr PRI
PAŽINS BOLŠEVIKUS. 

LOXDOXAS, sausio 5. — 
Anglijos vyriausybė pakėlė 
netiesioginę akciją su tikslu 
pareikalauti nuo Francijos ir 
nuo "mažosios ententės" ka
ro skolų. 

Tšpradžių kaip Francijai, 
taip anoms valstybėms tik iš-
patolo bus primintos tos sko
los. Gi paskiaus turės sekti 
tiesioginis skolų reikalavo 
mas. • 

Francija šimtus milionų 

valstybes, šios gi valstybės 
gaivina Francijos industriją. 

Francija kalta Anglijai bi-
lionns dolerių. Turi^ji ištek
liaus kitiems duoti kredito, 
bet skoloms atmokėti neran
da priemonių. Lygiai ir "ma
žosios ententės" valstybės, 
nors Anglijai daug milionų 
kaltos, vienok Anglijai nevien 
neatmoka, bet dar ir su už
sakymais prasilenkia. 

* 

Anglijai skriauda. 
Anglija tuotarpu jau senai 

atmoka dalimis Amerikai sko
las ir tam tikslui priversta 
turėti pinigų. 

Pasirodo, kad šiandie skri
audą neša Anglijai ne viena 
Francija, bet ir tos kitos val
stybės. Tai veikia jos kai-
pir susitarusios, norėdamos 
pragaišinti Anglijos industri-
• 
30 

franeuzams. 
Francija teČiaus neturi sa

vo pusėn patraukusi trijų di
džiųjų kontinento valstybių: 
Italijos, Rusijos ir Vokietijos. 
Su pirmom dviem franeuzai 
rimtai skaitosi. .Tečiaus Vo
kietijos jie nelaiko didele vie
špatiją. 

Su Britanija fraiumzai irgi 
nelabai nori skaitytis. Tiesa, 
Britanija vis dar galinga ju
rose. Bet «ne visur. /Tarp-
žemių juroj ima dominuoti 
franeuzai. Jie jaučiasi esą 
apsidraudė su oro laivynu.* 

Pasirodo, kad šiandie Fra
ncija Europoje galin,ga mili-
tariniai, politiniai ir intelek
tualiai. Ir tuo labai didžiuo
jasi. Bet ekonominiai Fran
cija labai silpna ir jos silp
nybė nuolat eina didyn. Kaip 
ilgai Vokietija mokėjo jai re
paracijas, taip ilgai ji niekus 
darė iš visų. Šiandie vokie
čiai labai mažai moka arba 
nieko. Tad Francija ekono
miniai pradeda žlugti. 

Francija pati viena negali 
Imt galinga. Franeuzų tau-

NIEKO N*H4R0 Iš OPO
ZICIJOS. 

nuose. Del epidemijos išmu
šta 120,000 galvijų, kiaulių, 
avių ir ožkų. 

Galvijai išdalies apdrausti. 
Tad valdžiai jau atsiėjo išnfo-
kėti virš 10 milionų apdrau-
dos. 

Kai-kurių vietų ūkininkai 
begalo daug nukentėję. Išmo
kama pašelpa neatlygina nei 
dalies už išmuštus galvijus. 

Kai-kurių apylinkių ūkinin
kai laiko susirinkimus ir pro
testuoja prieš galvijų muši
mą. Jie pažymi, jog praėju
sį rugpiutį valdžia butų su
laikiusi tos epidemijos Įsisiau 
timą, jei su visa širdimi tam 
reikalui butu atsidavusi. 

m 
keija, išvyksiant jos pirminin
kui p. J. Vaičkui į Ameriką, 
ruošia jam Valstybiniam Te
atre atsisveikinimo spektakli 
Bus vaidinama P. Vaičiūno 
perdirbta iš Kopernik "Fla
vija Teasini," 4 veiksmų pje
sė. Dalyvauja yalstybinės 
Dramos artistai, minėtos sek
cijos nariai, ir kt. Režisuo
ja pats p. Vaičkus, 

Red, pastaba. Reiškia vis
gi atvažiuoja į Ameriką... 

Reiškia vėl reikės "parem 
ti svečią. 

Ak Tu, Viešpatie!.... 

ŠIAULIUOSE NAUJAS 
LAIKRAŠTIS. 

LIETUVOS PREKYBA. 

Lyginant š. m. spalių mėn. 
davinius su tuo pačiu mėne
siu praėjusių metų, matoma: 

(Skaitlinės parodo už kiek 
litų tapo įvežta ar išvežta). 

Metai .Išvežimas Jvežima^ 
1920 
1921 
1922 
1923 

Pradeda eiti savaitinis lai
kraštis "Šiaulių Naujienose1 

Busiąs "bepartyvis. , , Redak
torius busiąs kažkoks Purvij. 
Bepartyvis laikraštis reiškia, 
kad arba redaktoriai nežino, 
ko nori, arba nedrįsta pas* 
sakyti. Jei to laikraščio re
daktorius pats nežino, tai 
kam imasi kitus mokyti. Jei* 
gu nedrįsta savo nuomonra 
pasisakyti, tai reiškia ints 
žmones išpradžių prigaudinė-

• 

ti. O prisigaudęs skaitytojų 
ims juos vadžioti už nosėf. 
Kas per vienas p. Purvis, ne 
žinome. (Turėdami jau tiek 
ir tiek patyrimo su "beparty-
viais" laikraščiais, bijome, 
kad ir "Šiaulių Naujienos*; 

netaptų lygiai purvinos, kaip 
ClnVagos "N-nos." 

f>,324,600 6,284,900 
5,481,900 6,100,000 
3,543,100 3,448,300 

14,011,900 15,812,000 
WASHINOTON, saus. f>.— 

Valdžia jau išsprendė kaip 
daug ginklu ir amunicijos tu 
rės parduoti Obregono vai- P e r P i n t i n i u s 10 mėnesių 
M- • ivf i ai ' -n ™ Jišvežta už 113,193,100 litų 
dziai Meksikoie. Daroma sa- ' ' 

*' T V i • V V * • V ^ vo neatsižvelgiant nei į smar 
kią Kongrese opoziciją. 

REVOLIUCIONIERIAI 
PERKERTA GELEŽINKELI 

MRX1CQ CITY, saus. 6.— 
Gauta žinių, kad meksikonai 
revoliucionieriai perkerta ge
ležinkelį tarpe šio miesto ir 
Juarezo. 

LIETUVA LIETUVUA. 

PRIEŠINSIS PD0JEKT0 
ATMAINYMUI. 

WASHINGTON, saus. 6 . -
Kongresas, beabejonės, sekre. 

ta nyksta. Dėlto nykstan- j toriaus Meliono projekte ma
riai tautai reikalinga pašalinė ž i n t i t a k s a s paCjary>s kai-ku-
pagelba. Bet tokia pagelba, 
kaip žinoma, nepastovi. 

ATĖNAI, saus. 6. — Grai
b i valdžia patyrė, kad "ma
žoji ententė" .(Jugoslavija, 
Rumunija ir Čekoslovakija) 
tariasi pripažinti Rusijos bot 
sevistmę valdžią. Tuo tikslu 
sausio 9 d. įvyks šių valsty
bių užsienių ministerių suva
žiavimas, kuriame bus #aluti-
nai nutarta projektuojamas 
pr^iažinimas. 

frankn. to l ina Cekoslovaki- T o k i f t ^ ^ s l l p r a n t a m a , 
jai, Jugoslavijai, Rumunijai A n g l i j a i d a r o s i v i s l a b į a u ne_ 

ir Lenkijai. Skolinami milio-

i 

Federalis teismas Chicago-
je 1923 m. turėjo 2,655 bylas 
i r visos atliktos. 

nai, suprantama, paliks Fran-
eįjoje. Nes už tuos milionus 
franeuzai skolininkėms prista 
tys ginklų ir amunicijos, 
slepia su tno,žs olETAOTN 

Francija nesislepia. 
Francijos vyriausybe nesi-

pakenčiama ir Anglijos vy
riausybė priversta pakelti ak
ciją. 

Gana militarizmo. 
Visa akcija keliama dviem 

tikslais. Pirmiausia, kad at
gauti skolas, gi antra, kad 
Francija sulaikyti nuo tų val-

slepia su tuo, kad ji tas ke- stybių ginklavimo ir̂  kontro-
turias valstybes ginkluoja sa- lės. 
vo naudai. Skolindama joms Vietoje Europoje palaikyti 
pinigus, kaip paprastai, jas ir taiką ir ramybe, Francija ki-
kontroliuoja. tas valstybes ginkluoja ir 

Kuomet Francija su skoli
namais milionais remia tas 

ragina jas būti militaristinė
mis. 

BOLŠEVIKAI IŠTREMIA 
RUSU? PIRKLIUS. 

BERLYNAS, saus. 6. — 
Bolševikų valdžios parėdymu, 
Petrograde, Maskvoje ir ki
tur areštuota virš 900" rusų 
biznierių-pirklių, kurie su šei 
mynomis artimoj ateity bus 
ištremti iš Rusijos. 

Tai įvyko reikalaujant kai
riajam bolševikų sparnui (sro 
vei), kuris kaltina dešinį jį už 
buržuazijos gaivinimą. 

^Toksai dalykas negali but 
pakenčiamas. . Anglijos akci
jai trlr^tų pritarti ir Ameri
ka, kuri nuo Francijos nieko 
negauna. 

Ui '» i ' I K I . . * 

PLATINKITE "DRAUGĄ. H 

rių atmainų.. Pranešta, kad 
Prezidentas priešinsis viso
kiai atmainai. 

Įvežta iš užsienio už 126,-
952,200 litų. 

Tokiu būdu Lietuva pirko 
daugiau, negu pardavė ant 
13,759,100 litų. 

Pavojingas dalykas yra pi
rkti daugiau, negu parduoti. 
Nuolatos tokiu keliu einant 
galima visiškai nusigyventi. 
Bet Lietuvos pirkimai yra to
kie, kad iš pirktųjų dalykų 
Lietuvai bus nebužilgo aiš
kaus uždarbio. Lietuva la
bai mažai teperka tuščių niek
niekių. Kas perkama, per-

Iki šiol krutamųjų paveiks
lų teatruose užrašai buvo vi
sokiomis kalbomis. Dabar 
imtasi juos lietuvinti. I rne t 
įstatymas tam rengiamas. 
Tad Panevėžy " Spindulio" 
b-vė išvertė vieno paveiEfelo 
užrašus šitaip: 

Vieton "Dievas" — para
šė "Diedas, , , vieton "savo'? 
— padėjo "sado," vieton 
laužas (rusiškai— "kostior"; 
— padėjo "karstas/:' ir tt^ 

Kad žydai taip daro, su
prantama. Bet lietuviams 
butų jau gana save mulkiais 
pasauliui rodyti. 

L llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllivtllllllltllllllilllllltlllllilllttiutt 
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IĮ Siųskite savo Giminėms Į | 
II i i 

CINCINNA/TI, O., saus. 2. 
— Net patys "bootlegeriai" 
nevartoja tos degtinės, kokią 
jie gamina ir parduoda, pa
žymėjo Dr. H. W. Wiley, bu
vęs S. Valstybių chemikų vir
šininkas, kurs atvyko čia vįe-
non konvencijom 5 

"Senovės dagtinį, sena deg i f f 
tinė buvo gera ir nepavojin- jj 
ga vartoti," sako jDr^-Wiley. I a 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

DRAUGĄ f» 
{-Dabar šiandieninė "moon- S | _. . N « . M D r a u R ^ pi«iausiaj^^«^«a j r ^ i ą u -
shine" begalo pavojinga. Jei 
Amerikos liaudis neliaus var
toti "moonslunės," tai trum
poj ateity didesnė dalis žmo
nių nukeliaus į kapus," 

Tai baisus nusakjmias, {bet 
ir tikras. Nes Šiandie tūks
tančiai jauntj žmonių nuodi
jasi tais nuodais. 

šiai patarnauia. *T)raujsas** siunčia per didžiau
sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

"Draugas*' siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

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

2334 SO. OAKLEY AVE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIUI 
lllllllllIHUIHIIKtltlII 

CHICAGO, ILL i 



D E A U O 4 8 
Pirmadieni*, gausio T d. 19:24 

DIBKRAftTIB 
LZSTUVtV KATAUKŲ 

"DRAUGAS" 
LIETUVOS MOTERYS VY 

RAM3 VADOVAUJA. 

Gruodžio 8 ir 9 dieną Kau 
ne Įvyko Lietuvos Kataliku 

s susivažiavi- p aša įpas 

kasdieną išskyra* nedeldianlna 
Mrtami 16.00 
*"••* *•** fW*| Moterų Sąjungo 

\ pratraaieia&t maJusi ižkalno. Lai- m a s , 
l ikaitosi nuo užrašymo dienos, . 
nueNanjų Matu, Norint p«mai-* Dalyvavo skaitlingai atsto-

adzeaą visada reikia prieina- v ių iš visos Lietuvos. Buvo ir 

gėlo Sargo" būrius ir kito -̂1 praeities bruožų. Heikės kada 
kiąis budais rūpinsis išnaikin- nors sudaryti mūsų išeivijos 
ti girtuokliavimą. 

9. Padorumo ir rimtybės pa
laikymui moterys: a) rodysis 
neatsižvelgdamos 

darbų istorija. Tokios atskirų 
kolonijų istorijos bus savo lai
ku brangi medžiaga. Butų hskaitosi viso pasaulio valsty-

;lgdamos į madas ir j geistina, kad ir kitos koloni- Hų valiutoms pagrindas. Vi-
, b) dėvės kiek galė-tįos taip rūpestingai medžiagą šiems pasaulin pinigams do-[ 

rengtų. damos savo išdirbinius, t) lai 
kyšis tautiškų parėdų. 

u sena* adreaaa. Pinigai geriau-
nųsti iiperkanl kraaoje ar ex-

"Money Oider" arba įdedant 
i registruota. laieka_ 

DRAUGAS Fhb. CO. 

2334 South Oakiey Avenue 
CJkucago, Illinois. 

Tel Roosevelt 7791 

iš kaimo paprastų niotenj —Į Kas įsigilins į tų rezoliuci-
veikėjų, ir mokslus einančių į j ^ prasme ir svarba, pamatys. 
studenčių, ir Valdžioje dirban
čių valdininke ir miesto tar
naičių, ir augs tose mokyklose 
profesoriaujančių. 

Seimo nariui, p-niai Galdi
kienei atidarius susivažiavi 

kad Lietuvos moterys dauge
lį reikalų pastebėjo, kuriuos 
vyrai pražiopsojo. Greta su 
tuom pastebės, kad esant to
kiai moterų tarpe dvasiai, 
sveika ir gyva išliks musų tau-

Amerika ir toliaus turės di-' 
delį "businessų" kaip MgSiol 
turėjusi.. Tai įeito, kad ame
rikoniškas, doleris šiandie 

Is LIETUVOS KNYGOS. 
• « • < & 

leria skaitosi pagrindas. 
Knygelė turi 40 pusi. kaina, 1 K l w m e t Vokietijos markės 

• e • • • • • 

KULTŪROS VAJUS. 
mą, sekė pranešimai iš įvairių ta, nors ja ir pūdytų neskait-
Lietuvos vietų apie katalikų lingos "laisvosios meilės" so-
• moterų veikimą. Visur maty- eialistinės pliuškės, 
tis moterų susipratimas ir su-
siorganizavimas auga ir stip-

ivad geriau suprasti Kultū
ros Vajaus tikslą; mes truputį 
bažvelgsime atgal į mūsų tau-
F I rėja. 
tos praeiti. 

' .. , , , i • * - Po to sekė svarbios ir nm-
Rusija, valdydama Lietuvą, . . . . . . . 

,;t-o;. L t w i i .«*« ™ K l i r n . tos paskaitos namais , moteris 

DVI KNYGELitS. 

laikais siekė ja. sūru 
imti, supra vos lavinti. Mokslo! 
ur apšvietos Rusija Lietuvai 
įedavė, nes gerai žinojo, kati 

apšviestos tautas atsparumai 
vra daug didesnis. Jei iškil-

ivo inteligentas iš lietuvių 
tarpo, tai valdžia stengdavosi 
įj iš Lietuvos visokiais bu-

ds pašalinti, surasdama tam 
tikras pašalinimui priežastis, 
arba paskirdama valdišką vie
tų tolimoj Rusijoj. 

Valdžia stengėsi daryti, kad 
'ienintėHais lietuvių švietėjais 

paliktų popai ir jų psalmošči-
kai. Likus be spaudos, kuri 
griežtai buvo uždrausta, be in
teligentų vadų, užguita ir su
spausta, lietuvių tauta likę mu , 
žikėlių vyžuočių tauta. Jos ki
taip tuomet ir nevadinta, kaip 
tik tokiu vardu. Ir visą k raštą 
rusai paliko be kultūros. *Į 
Lietuvą jie kišo valdininkauti 
didžiausius išsigimėlius, va
gis, valkatas, žmogžudžius, bi-
k tik jie sugebėdavę varyti o-
brusyteHų politiką. 

Tik per pastarąjį dešimtme
tį prieš Europos karą Lieta-
v a, i&ius šiek ti°k laisvės, 
Siek tiek atitoko, atsikvėpė ir 
pradėjo drąsiau dairytis, kas 
dedas aplink. 

Pernešus karo baisias ne-
laimos, atsistatydama iš pele
nų ir griuvėsių, lietuvių tau
ta liko laisva ir nepriklauso
ma. Dabar ji savo gyvenimą 
gal tvarkyti, kaip jai patinka. 

Iš pat pradžių rimtos do-
m»s kreipta į tautos apsvie-

kių nusileidimų. 
8. Kovoje su girtybe mole-

rvs organizuos vaikus i "An-

tą, nes be mokslo ir apsišvie- {^imu valdžia kad nedarytų jo
tinio tauta negal pasiekti lai
mingo gyvenimo ir išlaikyti 
gavo nepriklausomybės. # 

Lietuvoj mokyki^ ir moki
nių skaičius nuo 1914 metų 
iki pastarųjų laikų žymiai pa
didėjo. Bet mokyklų kokybe, 
įų genimu, pasigirti negali, 
ma. Trūksta tinkamai pasi
ruošusią mokytojų. Liądiliau
sia padėtis yra su profesinėmis 
mokyklomis, kurioms organi
zuoti ir vesti reik specialistu 
įmanių. 

Kultūros Vajaus tikslas yra 

liečiančiais klausimais. 
"Moterys ir šeimyna", "Mo 

tena moksle", "Moteris poli
tikoje", "Moteris valstybes 
ukyje", ''Moteris ir dora". Po 
kiekvienos paskaitos ėjo svar
stymai išdėstytų nuomonių. Ir 
reikia pažymėti, kad atstovės 
labai rimtai ir atsidėjusiai 
svarstė klausymus, kuriuos su
tarus vėliaus buvo išneštos 
rezoliucijos. 

Tos rezoliucijos ir yra svar
biausioji susivažiavimo dalis. 
Čionai jas trumpai suglaudę, 
paduodame. 

1. Moterys privalo siekti 
mokslo. Moterims mokykla tu 
ri būti atskira. 

2. Abejų lyčių jaunimui, ei
nančiam augštuosius mokslus, 
pašalpos privalo būti duoda-
.tttee lygiai. • 

3. Moterys reikalauja, kad 
butų pradedama "kovoti su ken 
ksmingu ir išlaidžiu rūkymo 
papročių, uždraudžiant prad
žiai rūkymą viešose įstaigo
se, traukiniuose ir tramvajuo
se. 

4. Moterys privalo eiti į po
litiką, kad greta viešpataujan
čių dabar politikoje kūno ir 
proto garbinimų įnešti širdies 
ir žmoniškumo. 

5.Seimas privalo panaikinti 
prostituciją. 

6. Mažinant valdininku skai-
čių, kad moterys nebūtų at
leidžiamos vien tik dėlto, kad 
jos moterys. 

7. Vilniaus ir Klaipėdos klatt 

Redakcijon prisiųstos tapo 
dvi knygelės, bet jos mūsų gy
venime gana svarbios. » 
i Trumpa Hartford'o Lietu

vių kolonijos istorija. 

gausiai i 

nei autoriaus vardas nepažy 
mėtas. Butų geistina kolonijos 
istorijoje matyti ne tik lietu
vių darbus ir laimėjimus, bet 
ir kliūtis ir nepasisekimų prie
žastis. 

2. L. D. K. S. 1924 Kalendo
rius. 

Kalendorius (64 pusi.) be 
paprastos kalendoriškos me
džiagos turi keletu labai įdo
mių ir laikui tinkamų straips
niu, šiems mūsų išeivijoje 
Kultūros Vajaus metams tas 
kalendorius — dalykas bran
gus. Pažymėtini pirmoj vietoj 
Dr. K. Pakšto raštas: "Žmo
nių švietimas svetur ir pas 
mus". 
Ne plačiai, bet turiningair su

rinktos skaitlinės pačios rodo, 
kaip toli mūsų tauta ir Lietu-

45c. 
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Gražiai išleista, 
fiuostrnota Hartfordo istorija 
išleista 20 metų paminėjimui j voje ir Amerikoje pasilikusi 
nuo įsikūrimo lietuvių katali
ku parapijos. Autorius teisin
gai pastebėjo, kad nuo tos die
nos, kuomet tapo pašventinta 
parapijos bažnyčia, nuo rugp. 
18 d. 1903 m, prasidėjo Ilart-
eordo lietuvių tautinis, dori
nis ir tikybinis augimas. Bu
vo ir prieš tai lietuvių, bet be 
parapijos buvo tik. moralis 
skurdas. Per tuos dvidešimti 
Mietų žmonių tarpe apšvieta, 
•susipratimas, susivienijimas 
pakilo nepalyginamai. Tautai 
ir Bažnyčiai nuveiktus darbus 
įninku šiandiena ir suskaitytu 

Augant vienybei ir susipra
timui lietuviai turi čionai baž-
nyčią, du mūriniu namu, vieną 
medinį, pinigais kasoje $20,-
000 ir jokių skolų. Yra keletas 
gražiai gyvuojančių draugijų, 
kurių tarpe pažymėtini Vy
čiai ir Moterų Sąjunga. Pas-

nuo kitų. Savaimi kįla išva
da, kad tautai reikia visas pa
jėgas įtempti, kad apšvietos 
srityje kitas tautas pavyti. 

Toliau patalpinta eilučių, 
lengvo skaitymo straipsnelių, 
J. 8. "Didžiosio pasaulio kal
bos", iš kooperacijos srities* 
keletas rimtų ir įdomių straip
snių..Ant galo eina kitokių \-
vairių įdominančių žinių — 
straipsnelių. Bendrai imant, 
šitą kalendorių pasiskaitys ir 
su nauda ir su malonumu ne 
tik L. D. K. S. nariai, bet 
kiekvienas mėgstąs pasiskaity
ti. 

Išleido "Darbininkas?* Bo
stone. 

AMERIKOS "BUSINESS. » 

kaina- pradėjo pulti žemyn, 
vokiečiai finansiatai tuomet 
savo pinigų didžiumą, perkėlė 
į Suv. Valstybes ir pakeitė 
juos doleriais. 

Šiandie franeuzų franko 
kaina slunga ir franeuzai gal
vatrūkčiais savo pinigus pa
keičia doleriais arba perką a-
merikoniškas apdrau&os po-|No> S. & 
pieras. 

Artinantis Anglijos parla
mento susirinkimui, anglai 
taipat ima nepasitikėti ster
lingų ateitimi ir šiandie per
ka amerikoniškus bonus ir į-
vairios rūšies šėrus. Anglai 
bijo socialistinės darbo par
tijos, kuri gali pragaišinti ra-
liutos vertė, jei jai butų lem 
ta paimti rankosna valdžios 
vairą. 

Kitos valstybės savo valiu
tas atremia ir,gi ant ameriko
niško dolerio. 

Kuomet amerikoniškas do
leris šiandie yra galingas, 
kuomet visas pasaulis juonai 
pasitiki, yra aišlęu, Amerikoj 
"business' negali _ sumažėti. 
Ir nemažės, kaip ilgai tvers 
tas doleriu pasitikėjimas. 

Tatai, šįmet Amerikojj "bu-
s^ess^ bus kaip buvęs. Fi-
nansistai, kapitalo atstovai 
turės turėję geruosius laikus. 
Kas. kita yra su dąr^9 žmonė
mis. Jei "kapitalistai t>us tiek 
geri, jie nesiaurins darbų dir^ 
btuvėse. Tuomet darbinin
kai turės darbo ir jausis pa
tenkinti. Bet jei kapitalistus 
įgels kokia politinė blusa, tuo
met gali but visaip. Nes jų 

rac. 

76c. 

75 

15c. 

Žengiant 1924 metų angon, dieniems norisi busimą šalies 
administraciją turėti demo-Amerikos spauda pažymėjo, 

kolos stotis išpardavė Laisvės kad kaip praeitais metais, \ kratišką, gi kitiems — repub-
paskolos už $30,000.00. j taip ir šįmet Amerika turės ^ikoniška. Nuo jų nusistatymo 

Parapine mokyklą veda Se- gerbūvį ir abemas "business" P«S»te* d a r b ° smogui padė-
seris Pranciškietės. Mokyklos čionai nesumažės. tis.. T%otarpu amerikoniš-

namas kainuoja $30,000.00. I Neatsižvelgiant į daugelio j k a s "business" eis savo ražu. 
Tai priprastas mūsų parapi-1 darbo žmonių padėtį, kuri vi- Į N e s i l s a P i m a v i s a P^ a u l l -

jos vaizdas. Bet du čionai da- (sas laikas yra sunki del bran- J o P r i e ž a k y s t °vi galingas 

B*aižinėliai. — Parašė Skrusdė 
Fabijole. — Audeklo apdaruose 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Franeuzų kalboj 

vertė kan. A. Stanrukynas •. 
No, S. 1. BaJaycios Istorija, Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi 
No. S, 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 
,' * —Graikija, I i rusų kalbos vertė J. Jablons-

kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina . . . 
No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su

taisė ir išleido Slrinderis 
vneika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bkl- * 
čų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis 15c. 

į No. a 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas 2&0. 
No. S. 3 Socializmas * Krikščionybė. Parašė prof. 

V. Jurgutis. Kaina ^c-
No. S«32. Trys Pasakos. Labai tinkamos vaikams. A. 

Giedrius 25°-
No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R Žibuntas . . . . 25c 
No. S. LŽlnojimas ir titoėįimas fizikoje. (Lekcija skai

tyta Petrogrado universitete pradedant rudenini 
semestrą, 1915 na.). Iš rusų kalbos vertė J. 
Masiliūnas &*• 

No. 47. Pažanga ir Laimė :, • 
No, S. 2. Karo nety eilės. Surašė ir išleido kun. S t 

Durskis • 
No. 10. Kultūros Viešpatija 
No. 34. Kunigai kovoje su caro vald. 
No, 5£. Kun. Jonas Balvoeius — Gerutis 
No. 32. 32 Krasinskis . . . . : 2c. 
No. 33. MaUla už dvasios tėvą 2c. 
No. S. 2. V. Krėvės Rastai U tomas. 7ac 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina * . . . 30c. 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 
No» S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. 

Skruodys ..75c. 
No. 17. Logikos evoliucija 5c. 
No. G3. Limpamosios ligos 30c. 
No. 42. Pranciškus Karevičius 20c 
A. Skech of Lithuanian Natioti. — Parašė J. Gabrys 10c. 
Ar Esi čia Mano Jėzau? ~- DramS. Pa îišfe V. Iv. . . . . 10c., 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Blogi Kudifcii§ Papročiai. — Sutaisė l)r. A. L. G.raičiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės 10c 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai- . 

tis • -. S 35c 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis . 15c 
Apie Apšvieta. — Parašė kun. prof. Bučys 25c 
Ar Yra Itagaras? — Parašė kun. Pr. Sckeuppc, vertė 

- kun. Pel. Martišius • • •. • • 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veiknuėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina . . . . . : ; 
Amerikos Dovanos Lietuvoje — Keojrdija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 

5c. 

10c. 
5 c 
5 c 
5c. 

lyku reikia pažymėti. Pirma, gaus- gyvenimo, Amerikos *• 
kad be parapijos lietuvių gy- beinąs <<business,* stovi ant 
venime neapsireiškia jokio gy- labai stiprių pagrindų. At-
vumo. Tai aiškiai dar svki ga-' siminus amerikonniko dolerio 
Įima pamatyti iš Hartfordo is- galybe visame pasauly, reikia 
torijos. Antra, reikia pasaky- tikėtis, kad 1924 metais Aine-
ti autoriui ačiū už surašymą rikoje gerbūvis nesumažės. 

doleris. 

! •• -rr 

lic. 

• • • * 

F. S. Užsakydami knygas, meldžiana parašyti knygų uam. 

Spauda, izoliuota teisybė, 
tautos dvasių stiprina, prie
šingai — marina. 

.3. An*n*s, 2334 SOUTH OAKLEY AVE., CHM)AG0, ULINOIS 
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SOCIALDEMOKRATAI, VALDŽIA IR 
DARBININKU REIKALAI, 

i 

DARBININKAS/ LIETUVOS KAT. DAR
BININKŲ LAIKRAŠTIS, TAIP RAŠO: 

Geri žmonės labai dažnai ragina užsisa
kyti laikraštį, nes per laikraštį es$ viską su
žinosi, o be laikraščio, žinoma, nieko. Per lai-

pagaminti lėšų nepasiturin-|kra5tj,_sako, ištuoksi teisybę nuo neteisybės 
čiai moksleivijai išeiti moks- a t s k i r t ' i . 

Turiu prisipažinti, kad del laikraščių 
-kaily 1110 uš pusėtinai griešnas žmogus esu: 
mat, skaitau juos senai, ir tai reta. numeri 
praleisdamas. Ir skaitau, žinoma, kai kada ir 
cicilikiškus laikraščius; o cicilikiškus skaitau 
tam, kad pamatyčiau, ar toli jie yra nubridę 
t eieilikiŠka balą ir kokias naujas pinkles 

lą. Tik iŠ tinkamai pasinio-
husių žnionių galima tikėtis 
produktingo darbo. 

tižioje neturi nė vieno savo atstovo. Tai ku
riems galams reikia meluoti? Paskaitęs ta 
socialdemokratų melagystę tariau sau: Jei 
vįsi žmonės tas. melagystes skaitytų ir joms 
tikėtų, tai svietas greit į vilkus psavirstų,, o 
tuomet, žinoma, ir tų melagysčių skelbėjams 
butų galas. 

Šitoms savo neteisingomis žiniomis so
cialdemokratai neva kaltina Darbo Federaci
ja, kam ji palaikanti tokių valdžia, kuri ne
nori pravesti skabius darbininkų įstatymus. 
Bet socialdemokratai I neapdimis darbinin
kams akių, nes visi gerai žinome, kad Dar-
lx) Federacijas žmonių valdžioje nėra. O kas 

SKAITYK "DRAUGĄ" 
PLATINK "DRAUGĄ" 

— 

Mūsų laikų žmogus aukštai 
stato kultūrų, brangina j j . 
laikraštis yra kultūrom g>ve-
liiino veidrodis; todėl jisai yra 

dienomis paskaičiau socialdemokratų iaikraš 
tyje, kad girdi. Darbo Federacijos, krįkšč. 
demokratų, ukinink,ų sąjungos ir valstiečių 
valdžia sutrukdžiusi darbininl^ų samdymo į-
statymų. Teisybė, pasirodo, kad valdžia pa-

rsieme ta istatvma antni kartu apsisvarstyti, mūsų laikų žmogaus dvasios ._ * " i i i A •• u?-
' * ° iDet yra grynas melas, kad toji vakfeia yra 

turėtumėm. Paklauskime^ kodėl tuomet Dar- "stiečiais, kaip jiems reikia savo kailį ginti, 
bo Federacijos pasiūlymas nepraėjo! tai kodiei socialdemokratai neprivertė savo 

Todėl, kad už Vidaus Reikalų Ministerį • bičiulius valstiečius neleisti to įstatymo rs 
balsavo socialdemokratai, valstiečiai liaudi
ninkai, žydai, lenkai ir rusai ir, sudarė balsų 
dauguMia. Vadinami, gindami Vidaus Keikalų 
Minusierį socialdemokratai aiškiai prisidėjo 
prie valdžios palaikymo. Be to, sakoma, kad 
ponas Zaikauskas pateko į Vidaus Reikalų* 
Ministerius tik socialdemokratams palaįmi-

j nant. O kai kurie faktai ir santykiai liuo\yja>. 
kad ponas Zaikauskas yra labai labai s ar ty
mas 

Seimo išimti. Juk jeigu socialdemokratų bi 
čiuliai valstiečičai butų balsavę kartu su F 
deracijos atstovais, kad tų įstatyme reikia to-
li»au- Seime svarstyti, tai tas istatyiaas šian
dieną but|U jau priimtas. Iš to yra aišku, kati 

, socialdemokratams rupi tik veidmainiauti, ne 
darbininkų reikalai. Karta socialdemokratų 
atstovas. Seime yra pasakęs, kad girdi nors 
valstiečių tarpe"ir sėdi baronai ir kiti dvari-

socialdemokratams žmogus. Vadinasi ' ninkai, bet vis tik jie esų. socialdemokratams 
tiek tie santykiai, tiek pats • balsavimas Sei-

dei valdžios palaikymo, tai mes visi gerai I me už valstiečių liaudininkų rmnisterins 
titmename, kad Darbo Federacijos pirm.- i 
K,. Ambrooaitis, susidarant dabartiniam 
ministerių kabinetui, yra pasakęs Darbo 
Federacijos vardu: "Baarbo Federacija rems 
tik tuos valdžios žygius, kurie bus dafami 
darbininkų ir Iaetuvos naudai". Ir šitų savo 

rengia žmonėms ir bažnyčiai. Štai šiomis nusistatymų Darbo Federacija patvirtino dar-

reikalas. 

bais. Pavyzdžiui, kai Darbo Federacijos at
stovai pamatė netikusį Vkiaus ĮJeikaių Mi-
nisterio p. Zaikausko veikimą ytai mūsų atsto
vai siūlė išreikšti tani ponui Zaikauskui nepa
sitikėjimų ir už tą savo pasiūlymų Darbo Fe 
deracijos atstovai ir balsavo. Jei Darbo Fe
deracijos pasiūlymas butų buvęs priimtas, tai 
šiandienų mes gal geresnę valdžių ir nepaly-

ro
do, kad socialdemokratai palaiko dabartinę 
valdžią^ ir, aš manau, kad jokiais cicilikiš-
kais veidmainiavimais, socialdemokratai, ne
paslėps, tų. ryšių, kuriais jie yra susirišę su 
valstiečių buožėmis ir baronais ir jų nainis-
teriais. Todėl mes drąsiai galime sakyti, kad 
dabartinė Valdžia yra ir socialdemokratų val
džia, ir jei toji valdžia nusikalto atsiimdama 
iš Seimo darbininkų samdymo įstatyme, tai 
čia kalti ir ponai socialdemokratai, nes jeigu 
jie anų kartų nebūtų netikusios valstiečių 
liaudininkų politikas palaikę, tai šiandieną 
mes turėtumėm gal geresnę valdžią. Tai tiek 

artimesni, negu Darbo Federacija. Mes su* 
prantame del ko taip yra. Mat valstiečiai, kad 
ir baronai, bet užtat bedieviai cicilikai, o tas 
socialdemoliratams už v£s labiau rupi. Todėl 
socialdemokratai- faip karštai gina Seime vai 
stiečių ministerius. į š tų mano žodžių druu-

• ganis bus visai aišku, kad už valdžios blo
gumus afsako ponai socialdemokratai, kurie 
kartu su liaudininkais ją išgelbėjo nuo nu
vertimo. Tik, žinoma, savo griekus jie nori 
kitiems užmesti. Čia sociatdeoiokvatai pana
šus yra į tą tinginę Katrę, kuri pažadinta 
eiti pupų kulti atsakė serganti, o kai pasakė 
erti valgyti, tai Katrė paprašė patį didįjį 
šaukštą. Ne, ponai socialdemokratai, kartrn-

i Darbo Federacijos valdžia. Juk socialdemo-
Prof. Dr. Reinys, f kratai gerai žino, kad Darbo Federacija vai- i ginamai tinkamesnį Vidaus Keikalų Ministerį 

de* valdžios. — O dabar del ponų sociakie- ~4am* kitus ir netiesą rašydami savo slannių 
mokratų ir valstiečių liaudininke blok**. Po- , veidmainybių nepaslėpsite ir. darbininkų ne-
nai socialdemokratai puikiai susigieda su vai apgausite, Raseiniškis. 
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— - • j oaa, J . M a l d a u s 
•**»• M A P . I R I I U l " . l a i t i * 4 - Juknius 
MELROSE PARKi ILL. i l u W ' J - T a i u ž k l a u * i a u « : ~ t * > i t i s , P . Butkus, M. Kvasau 

1 |^Na, kaip ten su darbu! Blo-

*")$ mo&. Publika, atjautė ir auka 
Ūktieji: klebo-

naa, J . Malakauskas, A. K i 
laiti* ,JL Juknius, M. Baltru-

Kliubo susirinkimas. 

\mm* 

akas, A. Jankauskas, M. Valiu, 
gokai, atsakė, žinok, daugely : k o w X fe Jurgaitis, J . Kanap-
s k y r i m e , tai vos tik fcrm* fc y . Antulis. Su smulkiomis 

Gruodžio 30 d., 1923 m., A-*nu* ir kontraktorius tepaliko; ^ k ų SUdrįn]cta $20.00. Mokslei-
inerikos Lietuvių Ukesų Kliu- o taip tai visus atleido. B e t 1 ^ p Paužyardis tarė padė-
baa laikė savo priešmetinį su-[sako, ant kiek man yra žino- k o s ž0dį 'aukautojams. Žada 
sirinkima Ignaco Vaičiulio sve u ą tai po Nauju Metų išnau- l B O j jS] ą užbaigęs darbuotis del 
tainėj ant 23 ir Lake Street. Į jo pradės geriau eiti, tai ži- l g J | V 0 tėvynės l i e tuves . ' 
Apsvarsčius Kliubo reikalus, nia; pradės i r darbininkus pri-
Hkos nutarta numažint įsto- imdinėti, betv žinia: ant naujų 
jimo mokestis per pusę sausioj sąlygų, kaipo naujus samdi

ninkus. 

CHICAGOJE. 
% . • ! • • ' • > * * ą i | į . l P 

ROSELANDE. 
-. 

mėnesio b>gy. Norintieji įsto
ti i viršminėtjj kliubą bus prie 

-

įnami nuo 18 iki 40 metų už 
pusę mokesties. Susirinkimai 
laikomi kas piaskutinį nedėl-
dienj mėnesio.. 

P. Snarskis, prot. rast. 

HARTFORD, CONN. 

PHILADELPHIA, PA. 
Kaip dar nesenai čionykštis 

rraisų garsus korespondentai, 
gerb. Kazys Dryža rašė, kad 
mus mieste labai sumažėjo 
darbai ,tai ne tik kad tas yra 
teisybė, bct dar yra blogiau, 
negu kad jis pranešė, šitai su
sitikau 23-čio gruodžio čia tū
la Asana, kuris tai garvežių 
dirbtuvėj i>as T>aldwiną dirba, 
su pertraukomis suvirs 20 me
tų ir nekarta buvo naktiniu 

Naujų Metų laukiant. 

Gruodžio 31 d. vakare pa
rapijos komitetai su Moterų 
Sagos 46 kp. pagelba, vaka
rienė buvo prirengta labai ska 
ui. Są-gietės visus valgius pri-

Į ruošė. Mokyklos 8 skyriaus 
į bernaičiai ir mergaitės lenk 
tyniuodami uniformose nešė 

••valgius į stalus, kurie buvo pa 

•••IJIIM I II ..I...IH. . 5 M M B M 1 I 1 " 1 1 J I U J 
' "»*"•"»••— "»"•»' "*įbų dar neteko sužinoti. Su

pran tamas dalykas, kąd apai-
ėjnnsieji ištvers iki gaJo ir be 

.—«* kžyiiiių pasekmių darbo nepa-
Yisi svečiai sukilo nuo atalfc 
ir kelius syk ap^ję " Granu1 

Mareb" užbaįgč vakarų jo
kiais. 

J , S. 

(Jruodžio 212 d. L. Vyčai 
turėjo privatišk»> vakarėlį. 
P i rma padėka priklauso ren
gimo komisijai, kuri taip su
maniai prirengė. Tas įvyko 
Vyčių Kljubo kambariuose. 
Puikiai išpuošta Kalėdų eglai
tė, stalai apdėti saldainiais, 
pyragaičiais ir kitokiais vai
siais. Dalyvavo gerb. klebo
nas kun. Ambotas ir vikaras 
kun. Mockus. Rimtai susėdus 
apie stalus, klebonas atkalbė
jo maldų. To vakarėlio vedė
ju buvo Petras Jesiminas, Vy
čių viee-pirmininkas, Įspūdin
gas prakalbas pasakė klebonas 
ir vikaras, tolesniai kiekvie
nas dalyvaujantis tame vakare 

Laikau sau už priedermę pa 
•oikšti padėkos žodį gerb. kle
bonui, kuris visame kame rė-

T -r* xr oi - i t ruošti gražiai parap. komite me mūsų L. D. K. S. reikalus, į * l * 
niekuomet nėra atsisakęs, ka 
da tiktai paramos reikalavo- Programa. 
me. Tariu ačiū vardan aps 

J. S 1 kricio. 

Susirinkimas. 
Let. Darbfntnkų Sąjungos 

G0 kuopos įvyks metinis susi
rinkimas antradieny, sausio S 
d. 8 vai. vakare Visų Šventų 
par. mokyklos kambaryje. Vi
si nariai malonėkite atsilan
kyti, nes bus tariama daug 
kas naujo. 

S. A. Gadeikis, kp. rast. 

Nes už dyka "veikėįoj" yąi* i 
da* neduodamas. 10 neužbai
gus, ar nedirbus nesmagų b * 
'ių patiem*. Ne dėlto čia tai 
rašoma, kad kas nedirbtų; bet 
dėlto, kad "kas veža, tam k 
krauna". -

Kat. Spaudos D jo* i skyr. 

BALTIMORIEČIAI! 

boseliu, laike kares perkalbe-
.. v. . • ly turėjo ka nors pasakvti hf>* 

tojų — tlumociu ir taip to- .V1 . ,.., . , . liau, reiškia: gan gerai gali ži
noti dalykų stovius toj dirb-

A D V O K A T A I 
JOHN I. BA6DZIUNAS 

ADVOKATAS 
Vatln bjrl*« vi«i*ee Teininuottr. Krzaml-
ditaja Abvtralstas. Padaro pirkimo ir 
pardottm* Dokumentu* ir galiojimą*. 

7 South Dearbom Street 
ROOM +538 TKIBLNE I5LDG. 

Telefoną*; Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonai Canal 1667 

I S. W. B A N E 8 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Street 
Boom VU4 — Telcf. Randolph 1900 
Vai: Nuo • ryto lkl 6 po ploti; 
Vakarais: S203 So. Halsted Btr. 

Telef. Tardą 1011 
Cnlcaco. 

C, V, C H E S N UL 
A D V O K A T A S 

3Ielrupolitan State Banko N a m e 
2201 W. 22nd St. Tcl. Canal 669t» 

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

— • • < • — 

Ofisas DidmiestyJ: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakijs 
ADVOKATAS 

t aviškai ar angliškai kaip kum 
smagiaus. Vieniem užteko pa
reikšti užsiganėdijinio to va
karo įspūdžiais ir linkėjimais 
linksnių Kalėdų o nekurie iš
reiškė ir rimteanių minčių del 
tolimesnio Vyčių veikimo. 

Be vietinių narių dalyva
vo moksleivis Benediktas (iaa-
ranskis iš Niagara Falls, N. Y. 
t a ipg i Edvardas Bajierčius, 
tik kų baigės vaistininko mo
kslų, Silvestras Norkevičius* 
tai*naujantis Amerikos laivy
ne. Dar-gi nemažai buvo sal
daus juoko kada kiekvienas 
gavo dovanėlę. Mat vaikinai 
pirko merginoms, mergino* 
vaikinams, bet nežinoma kuris 
kuriam pirko. Toliaus tęsėsi 
pasikalbėjimai, pasakaitės i t 
tt. Tuomi vakarėlis ir baigė
si. 

M Raporteris. 

PAS A. RAMOŠKĄ, 514 W. 
SARATOGA ST. galima užsi
sakyti geriausių lietuviškų lai
kraščių. Tokia pai kaina kaip 
ir radakoijo&e. 

Ateikite i r skaitykite 
1 DHAU04 '\ l *DARBININ-
K 4 M , "LAIVĄ" . 
f "DRAUGAS" ateis pas 
Tamsta kasdieną, 
metus ir užsisakyti? 

Padorus namai be padoraus 
lailsraščio pasidaro nepado
rus. 

"DARBININKAS" ateis 
trys kartus į savaite. 

" L A I V A S " syk; į savaitę. 
0 Tamsta ar negali sykį į 

KULTŪROS VAJUS — 
ŠVIESOS KELIONĖ. 

NEtYARK, N. J. 
- v 

Offeas Yidurmiestyje 
OIIICAGO TEMPLE DUELDINO 

77 West Wasbta»gton Street 
Roora 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namo Tel. Byde Park 3395 

i t - i . l>«M»r(Mr«B 9 0 6 7 

STASIJLANI 
ADVOKATAS 

VlriurmieMij Oflaaa 
Room 1796 Chkatfo Temple 8\&ą 
77 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėl io vak 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
B R I D G E P O R T Ofisa i : Ki ta i s t l t . 
4236 8. Halsted S t . ^ e l . BouI. 6731, 

r i • • »W 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
• Dlefi.: D. 514—516—127 N. Dca*» i 
hora. Street T d . Randolph 5584 
Vakarais. 10739 So. Wabash Ave. 
Roselaud Tel. PuUman 6377 

L. D. K. S. New Yorko i r 
\ e w Jersey apskr. buvo su
rengus prakalbas gruodžio 2Ą 
1923 m. 4 vai. po pietų šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
svetainėje. Nors oras pasitai
kė lytingas, vienok publikos 
atsilankė skaitlingai. Teisių 
studentas P . Daužvardis savo 
plačioje ir turiningoje kalbo
je išdėstė dabartinę ir a te i 
naneių darbininkų padėtį. Pei-
traukoje kalbėjo gerb. kun. Ig* 
Kelmelis, kuris ragino prie ap-
Švietos: skaityti gera katali
kiška spaudų. Antru atveju 
kalbėjo gerb. P . D., plaeiai iš
dėstė L. B. K. S. orgauzaci 
jos reikalus ir ragino kiekvie
nų lietuvį prigulėti prie L. D. 
K. S. arba būti skaitytojų 
"Darbininko". Rezultatai to
kie: keletas naujų prenumera
torių nžsirasė ir keliolika pa* 

:davė vardus ant sekančio 14 
kp. susirinkimo, kuris įvyies; 
sausio 11 d. žadėjo p r i s i r aša i 
ori e kuopos. Vakaro vedėja* 
paprašė publikos aukų dri 
moksleivio P . Daužvąrdžio, ku 
risai labai reikalingas para-Į 

i 

Per Naujus Metus Cicero, 
BĮ. sudėjo $1.000.00. 

Sausio 8 d. vak. Bridgepor-
te. 

Siausio 13 d. po sumos llose-
Innde. 

Sausio 13 d. vakare West 
Pullman. 

Sausio 15 d. vak. North Si-
de. 

Sausio 161 d. vak. Dievo Ap-
veizdos parapija. 

Sausio 19 d. vak. Mel*ro*įe 
Park, I1K 

Sausio 20 d. po smnos kun. 
Jonaičio par. Detroit, Mieli. 

Sausio 20 d. vakare kun. 
Hareižio par. Detroit, Micb, 

Sausio 20 d. vakare Town 
of Lake Cliieago, UI. 

Sausio 21 d. Detroit, Mieli. 
kun. Čižausko par. 

Sausio 24 — 25 d. IJiagara 
Falls, N. Y. 

Sausio 26 — 27 d. Rockes-
ter, N. Y . . 

Sausio 28 — 29 d. Bing-
bampton, N. Y. 

Sausio 30 d. Forest City, 
Pa. 

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun. Lopatos par. po sumos. 

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun. Kuro par. vakare. 

Kolonijos, kurios gavo laiš
kus prakalbų reikalu ir dar 
neatsakė, malonėkite pasis
kubinti atsakyti. Je i reikėtų 
plakatų, praneškite. Kalbėto
jai bus nesenai atvykę iš Lie
tuvos. Kolonijos yra prašomos 
rūpestingai- prie tų prakalbų 
prisirengti, sumosiant progra 
mą ir sutraukiant žmonių kuo 
daugiausia. 

Už darbų atlygins Dievas, 
Tauta pasakys aeki, patys pa 
sidžiaugsime gražiomis pasek
mėmis. 

Federacijos Sekretoriatas. 
2201 Wcst 22-nd Street, 

Vakaro vedėjas J . Šlioge
ris pasveikinęs gerb. klebontj 
kun. P . Lapelį ir visus sve
čius, pristatė kalbėti gerb. 
klebonų. J is savo kalboje rei
škė džiaugsmo ;š pavyzdin
gos parapijonų ir komitetų su
tarties, Kristaus meilėje, dar
buojantis šiais metais, ir kar
tu sveikindamas su Naujais 
Metais linkėjo, kad ir ateity-
viskas butų veikiama pamu 
šiai. Jo kalba svečiuose šukė-
lė daug malonaus įspūdžio. 

Daugelis ir iš parapijonų 
išreiškė savo kalbose malonių 
minčių. Kalbėjo viet. advoka
tas Vaičis, p-ni VaieieRė', pp. 
Bakučionis, J . Karečka, viet. 
vargom, Jasinskas, J . Strumi
la, Bitautas, Paznokas (krau
tuvininkais) i r kitir 

Muzikalė programos dalis. 

Muzikalius šmotelius išpil
dė labai puikiai ir žavėjančiai 
sekanti asmenys: solo — p-lė 
Ąd. Lukošiūtė, akomp. viet. 
varg. J . Karečkai. J i buvo ap
lodismentais iššaukta net 3 sy
kius atkartoti) duetą išpiMJ 
p-lės, A. Lukošiūtė ir Ant. 
Petrošiūtė iš Cicero. Stef. 
Strumiliutė solo &nt, smuiko; 
duetų ant piano, p l ė s M. Ir 
E. Abromavičiūtės (mažytės 
mergaitės) i r solo, p-ni Buti-
nienė. Visi muzikaliai šmote
liai išėjo geriausiai. 

Besidžiaugiant programo, 
atėjo ir 12-ta valanda nakties. 

BRIDGEPORTAS. 

Spaudos vajus. 

Jau buvo rašyta, kad Bri-
I dgeporto gyvesni katalikai ap
siėmė aplankyti mūsų koloni
jos namus, platindami knygas 
ir laikraščius. Žmonės tuos 
šviesos skleidėjus priima pu
sėtinai neblogai. Tie, kurie 
p&gintojų balso paklauso, tuo-
jaus pasidžiaugia. Nes neivie-
nas nesigai Įėjo gera knyga, 
gerų laikraštį užsisakęs. Nors 
išpradžių ir labai nekurie 
spardosi, bet perkalbėti ir su
tikę, patys paskui sako, kad 
geras dalykas ir malonus yra 
pasiskaityti. Nedaug tesiran-
do tokių, kuris jau labai prieš 
ap; vieta spardytusi. 

Apsiėmusiųjų spaudos pla
tinimų pavardės buvo jau pas
kelbtos. Visuomenė jiems už 
darbų bus dėkinga. Jau ir re
zultatai jų darbo ateina. Vie
na platintojų dalis jau yra ga
vusi 10 prenumeratų laikraš
čiams ir paskleidusi gerų pluo-
kšta knygų. Kitos dalies dar-

Telefoiuts Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavajimo i 

! Kontrak torius 

Iltį 
1AI1UVE 

D E N T I S T A I . 

GUNARO 
LIETUVON m tt DIEUU: 

Vienintelis vandenin kelias l i e to - ; 
von per boucbamptoa ant Milžinu^ 
laivu. 
AQUITANA IIAURETANIA: 

B£REWIRIA 
Apleidžia Now Yorką kas Subato-
mis. Greitas persėdimas South-, 
'amptone. Lietuviai ypitiškai ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai } 
Hamburgą 

_ U PiUav* W0«.50) Karės Taksai 
»*• CI Hamburgą 103.50) $5.0* 

RKL.EIVIAI IS O E T U V O S 
ida laivaa PillavoJ važiuojant 1 80-, 

rtithamptona fr tea perMda ant Mil
tiny laivų. Plaukia kaa mvalta. 

Greičiau*! laivai pasaulyj*, 
luftofmacijų del katng ir êikâ Jl*'̂ ^, 

dokumentų atvati»ioJantlem» keletvla-
m» sa»te fautl nuo bile agento. Rei-
kaiaulrtt. Ją yra jueų mleete arba a-
pleHn**J. 

Ounard line* Į 

140 H. 
84. Ohicago 

Si Dr. M. ŽILVITI 
DEMTISTAS 

41 iŠ Archer Avenve 
Vai.: 9 ild 9 vak. kasdien- Nedė-
lioj 9 iki 12. 

TvI. Lafavette ««*1 

i 

Qr* P . G- L u c m o n s 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

; 2201 W. 22-nd & So. Lcavitt Sts. 
Tel. Canal 6222 Cliicago, 111. 

VAI^. » Hil 13 ryto ir 1—8.10 
vakarą Ned. pagal atitarti 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. L VEZELIS 
LIETUVIS DE{*TISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N I E 
Arti 4.7-tos Gatves 

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

• • • • • • » J J • ' " "* 

D A K T A R A I 
NAPĘAPATH 

« » » < »»mm •_i»Į 

Telef. Boulevard 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPHAPATU 
3249 S. Morgan St. CbAcaso. 
Valandos Panod. Sored. K«tvr. nuo 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 

M iki 12. 
4«52 South Ashland Avcnue 

Valan: 9 iki 12 piet Vak: Utar. 
, petn. 6 iki 8 vak. 

•fcę^įH • • • • r ~ ~ r ~ ~ " ~ ^ ~ ~ 

P R A N E Š I M A S 

Nepaprastas 
UMU aunto 

faugimas reis-

tia sąžinifka 
FKos6umeriaras 

patarnavimą, 

2338 So. Leavitt Street 

Visieąnas Ciceriečiams, labiau 
ruoterėiėms pranešu, kaxl aš 
"Charlis Bufer ius" nupirkau 
grocenac po nuni. 491S w . 14 
st. užlaikau iš ^rocernės vi-
soldo tavoro. Viskas geriau
sias ir pgiiausios kainos. 

Kreipkitės pas: KaximieH| 
Wasileuską. 

ffH1 • '." ' i '••• ' . " " T ' ', " 

LIETUVIAI GRABOR1AI 

i » • • • * » ' 

fTelefonas Canal 5395 

JCUI 
•»— mm • » Mi 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojus ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

rssses 
. i » • i » » « * > » ' 

S. D. LAGHAVVIGZ 
Lietuvis Gianortna 
3314 W. 23rd PU 

Cicago. Hl. 
patarnauja laido

tuvėse kuoplflausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
219t 

• • » ! • • • 

Felefonas Boalerard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnaoja lai
dotuvėse ves 
tuvėne, krtkstj-
nėe Ir kituose! 
reikaluose. Ral 
nos prieinamos. 

13307 Aubura A ve. Ghicago.j 
Ę^mmmmm m m • * *> m* inmiesi m •%* m>*m — mjmmi&m*--* s * im eą>^fc^e>- * 

TeL Lafajette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo l i e t u v e llenavla*na visa

dos patarnauju Ipjogeriausia 
M. YUHCJL 

»228 VVeet S«-th Street 

r—r 

Kemkite tuos biznierias, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty ^Drauge" . 

Trindamas t u Rufflen 
Ištrinti Pleiskanas Laek. 
N'ieltl» oitili tiią dienq — JŲS net 

stebitės ii kur tų plefUcsnu tiek 
iraa&i! Juo daugiau jus kaaote, juo 
daugiau pleiskanų iajmola. ii jutų gal
vot, suteršia juau drabužius, daro ne-
malenumo kiekrienam arti jv» 
čiarn, ir ris neapsakomai niežti! 

+*.< 

LIETUVA AMERIKOJ 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. iiuksis ir atsivežė gra
žių krutauiujų paveikslu Ku
rios rodys všiomis dienomis: 

Sausio 8 9 — Parap. Svet. 
Springfield, IU. 

Pradžia 7;30 va), vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

RuJP 
Ui prašalins. Rviflm* m tonikų 
galvos odai ir plaukams. Rmfflm yra 
Įdeiskang naikintoju su puikiomis 
pasekmėmis. 

Ir tam* Birs jokios paalaptiea 
I) Rmffbt yra sudarytas gabių ir paty-
f{ rusų kernikų, kurie iadirbo fonnulą 
1) speoisliai paskirta sunaikinimui pleis

kanų perų — ir RuffH* aUkks ssro-
darbą. 

Pamėginkit banką! Itrinkit truputi 
Rafflmt i savo galvos odą kasdien 
apie per saivaite laiko. O kuomet 
pkiskanos jau finyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet' nekankins! "nk 
65c. ui honka. CUtfma gauti aptiekos*. 

F. AD. RICHTBR &. CO. 
104.114 So. 4Ut St.. Brooklyn. N. V. 

» 

I 

B »*• m m •» 

Telefonas Honlevard 10W 
DR. M. S T A P V L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto lkl9 vai. vak. 
4&17 South Halsted Street ' 

(kampas 47 gatvės) 
I»raneSinias sersantiema. Turiu garbės pranešt Tanąstai. kad as gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Va r to j u . naują, ser
gančiu gydymui bud*: noailpulnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NĄPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra aargua, 
jis dar smagumą teikia. . , 

Jeigu jau aplankiai net keletą, gydytoju, pas kuriuos pagalbos Ir gt 
nesuslradal. o sergi širdies, nervų, ramatu, paralyžiumi, Inkstų, ausų ne> 

\girdėjimo, naktiniais susi51apinimais, ar kitokia sena liga. ateik, o aš noriat 
patarnausiu. 

Chicago, IU. 

Pranešimas paeijentams ir draugams 

DR, J. J A K U B A U S K A S 
* GYOAV BE VAISTŲ III BE OPERACIJŲ 

Perkėliau snąo ofi«i iš 3588 So. Halsted St. J 4347 So. Halsted St., 
prie 4T-tos gatvės. Vai., nuo 0 iki 12 ir nuo 8 iki 3 v. vakare. 
Tel. Burufctvard 4774. NedėHomis nuo 9 iki 12. lloselaudo ofisas: 
11132 So. Mkhigaa Avc. Vai.: nuo 2 iki 7 yu\. vuk. Telefonas: 
PuUunui 3147. 

U z Truputi Gerų Norų 

-4300.00 
Do VANŲ 

Kas nežino "LAIVO"? Tik tas, kurs įdomiais 
klausimais nesiįdomauja. "LAIVE* r rasi atsakymų \ 
įvairiausius klausimus^ <fcLA^VE,, rasi gražių apysa
kų, žinių iŠ viso pasaulio. Rasi lygiai moksliškų strai
psnių ir lengvų juokų. Jei skaitysi "LAIVĄ", širdis 
Tau džiaugsis ir verks, išniiritis didės, pilkas gyve-, 
numąs nebus nuobodus. 

Ar supratai? Ko čia nesuprasi? Supratęs tad, m*-
cik pas savo pažįstamų ir jam tų patį 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 Naujiį Me
tų, tas gaus dovanų. .-r 

1 PbVANĄ VĘĮtTĖS $120.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $100.00 
X DOVANĄ VERTĖS $ 50.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 25.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 10.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 5.00 

• • • • 

VISO 6 DOVANOS UŽ . $300.00 
Kas užrašys daughiu, tas gaus pirm$ dovanų. 

Kas mažiau-mažesnę. Tad suskubkime visi! 
Ryt apie " L A I V O " kontestą bos daugiau. 

Tuotarpu to užteks. 
Atminkime: "LAIVAS*' kainuoja tik 

$1.50 i metus. "LAIVO" adresai: 2334 So. 
Oakley Avsaae, Cįicago, Ulinois. 

- J 
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SMARKUS ŠALTIS PALIE- ineparytviais. Draugija nese-
TE CHICAGĄ. 'nai paskyrė Marijampolės be-

dievių gimnazijai gun žymią 
idienį susalo 6 žmonės. 

Praeitą šeštadienį Chicagę. 
lietė smarkus šaltis, kokio 

Bia nebūta per keliolika me-
H. 8:00 ryta buvo Itf laips-

žemiaus O. 
| TJ> pačią dieną 6 žmonės 
usalo iki mirties. Galybė 
inonių, be to, labai nuken-
*io. Vieni atšalo rankas, tai 

| .©jas, kiti vėl ausis. 
Pakelta pagelba pavargė-

įĮ- tarpe. Šie daugiausia ken 
ta. 
šeštadienį per dieną buvo 
laipsniai žemiaus O. Naktį 

iries sekmadienį šaltis ir vėl 
įkilo ligi keliolikos laipsnių 
ėmiaus O. 
Vakar jau ne taip daug bu-

įo šalta. Pro biuras sako, jog 
iandie šaltis ar tik nepradės 

Augti. 

SUMAINYTI VIETOMIS. 

Ceturiotka Chicagos poli-
Hjps kapitonų ir leitenantu 
mmainvta vietomis viršinin-
to Collins parėdymu. 

aukų. Tokiu būdu "neparty-
vės" draugijos veidas paaiš
kėjo. 

Kuomet pasivadinusi nepav-
tyvė draugija remia bedievy
bę, tai jos "nepartyviškumą 

j kažkas nujojo? Kas? Ne mūsų 
dalykas tardymus daryti. Te
pa sirupina nariai patys. Na
riai katalikai, save gerbian
tieji, privalo pasirūpinti su
rasti tuos, kurie aikvoja ka
talikų narių sudėtus pinigus 
bedieviškos gimnazijos palai
kymui. O suradę kaltininkus, 
turėtų jų atsikratyti. Gal tai 
tik mėginimą* buvo: jeigu pra 
eis sykį, kita kartą pamėgins 
drąsiau. Ir žmonių pinigai vi
sai nuvažiuos ne savy tarpiai 
pašalpai, bet į bolševikų na
gus. 

Kaip nariai katalikai pasi
klos, taip ir išmiegos. Viena 

'dalvka mes tikrai žinome, kad 
po tokio darbo nei p. Sabonių 
nei kitų solistų, susipratusių 
katalikų, nebeprivilios. 

jK>rtas mrvo Labdarybės atsto
vų, . kurie davė pranešimų a-
pie Labd. 6 kuop» rengiamą 
vakarų sausio 6 d. Wieker 
Park svct. i r prašė ttiįų dar-
bininkų^Visi raportai priim^ 
ta ir d « vakaro datbin. iš
rinkta. Dar buvo Labdar. Sa
gos kvidoias seiman laiškas, 
kurį priėmus išrinkta trys at
stovai, 

Kat. Federacijos atstovai 
raportuodami žymėjo kad Fe-
der. Valdyba uoliai dirba, vy
kina Kongreso nutarimus. Jų 
raportai priimta. 

Draugija ateinančią vasarų 
nutarė pikniko nerengti; vie
toj to, nariai apsiėmė sumokė
ti po 1 dol. 

Šiems metams valdybon iš
rinkta šie: 

M. Andruškevieia — pirm., 
B. Butkevieia—vice-pirm., A. 
Janušauskas — prot. rast., J . 
Bogentavičia — fin. rast., J. 
Kaštulis — kont. rast., V. Pa u 
girdienė ir A. Bitautienė — 
iždo globM J. Berkeiis ir Ig. 

D R A IT (I A i Pirmadienį frnislo 7 fi. 1924 

gražu žiūrėti ir džiaugties jų 
vaikitėių išlavinimu. Vis lai 
nuopelnas Ivazimierieeių Se
sukių ir gerb. ; viet. klebono 
kun. P. Lapelio. 

Kultūros Vajaus, 
RoselahdieČiai puikiai parė ; 

T - —vr . —..« —.—.—. 

ko džiaugsmo, kad lietuviai A-
morike net tik sugeba didžiu

moj draugingai sugyventi, ve
sti švaresnę ir sugebesnę po
litikų, negu kitos Tautos, bet 
it,atsirandą! k taip pasekmin
gu biznierh} įvairiose biznio 

.! | šakose, kaip kad ir p. Fabio-me Seserų Pranei skiečių Va., T. . 1 , . . JT- i Inas. Jisai pradėjo biznj prieš 
keletu metų su visai mažu ka-3ų suaukaudami virš $80 iv 

Tretininkų Draugijos pasidar
bavimu virs $130. 

Viso virš $210. 
Roselandiečiai pasirengę ir 

Kultūros vajų; tinkamai pa
remti, kurs įvyks sausio 13 d. 
1924 m. Visu šventų parap. 
svetainėje. Kalbėtum bus ne
senai atvykęs iš Lietuvos sve
čias. 

UŽBAIGIANT SENUS ME 
TUS DRAUGIŠKA 

VAKARIENĖ. 

pitalų, bet patarnaudamas 
*monėms teisingui ir rūpestin
gai biznį išaugino iki'tol, kad 
1923 metai turėjo viso pinigų 
apvartos net apie $2,000,000, 

Real Estate biznierių tarpe 
S. L. Fabijonas per tai pasi 
daro pirmutinis. • 
Kalboms pasibaigus, pasibai

gė vakarienė, bet > įspūdžius 
genis dalyvavusieji išsineša ii-
gam laikui. 

Vienas iš svečių. 

D A K T A R A I 
— • • ' • • • " • 

Dr. A. L Rutkauskas 
• » » « « į . » n m mm*^*m-»* « « ~ 

T e l e f o n e fk>nle?ard l f S f 

Dr.SABrenza 
4SM 8o. Ashlssid Arenus 

Chlcago. IU. 
• lyto Iki 12 pl«t: 1 po 

j i s t liti I po plot: • : ! • rak. Iki 
> : • § « • * . . 
& 

GT^tTOJAS IR CHTKCRGAB 
4442 So. Western A ve. 

Telef. L»f»yette 4141 
JI m - - - « . - • • • » . 

| w • • • • 
— 1 

• " 1 
TetefooM Beeley 743t 

. * Dr, t. M. Feinberg 

•' ir i I 

REIKALINGA. 

Gydo specialiai rlsoklaa rjrų lr 
moterų lytiškas linui. 

9401 Hadison Street 
Sftmp. TPeotem Are. -— Chlcs*o 
Valandos: 1—4 po pietį) T—S rak. 

^ « — — — i — ^ — i • • 

rri—i * > 
TeL Bouloard 2140 

WDRf A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 

Chteago, IU. 

I t » — • » » t > » q » + f y » 4 > 4 > » » » » » » » t I 

f Dr. Maurice Kahni 

Dr. CHARLES SEGAL 
Ferkėi* savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Bloteru lr Vyro Liga 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—B 
po pietų: nuo 7—8.30 rakare 
Ne<W*liomi«: 10 iki 1, 

« Telefonas Dreicl 2884 

1wL BHd 
Dr. 
SSlft 

Valandos: 
7__* Talt. 

. 1401. 
V. 
Bo. 
Nuo 

NedėlUmis 

A. 
• 

L. ŠIMKUS 
Halsted Ktreet 
4 

t 

Iki 1 diena, Nao 

lkl 11 diena. 
1 m 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Chicagos policija iš Texas 
Valstybės painformuota, ka<l ; 
lenai matyta ieškomas snk-
•ius I^eo Koretz. 

(<Kepurinis gokis • > 

f Koroueris AVolff pašalino 
iavo asistentą "\Valsh, kuriam 
'nrorininkaujaiit išteisiiitas 
|wUemonas Alulcaliv. 

Omodžio 30-ta d. p. Yucio 
valgykloj p. S. L. Fabiono bu-

Lakavičia - tvarkdanai", PT-. v o s « ^ n ^ draugiška vaka 
Alekna — teisėju, Z. Bogen-
tavieia — teis. rast., V. Kava-
lauskas, V. Daugirdienė ir P. 
Nausėdienė — prie vėliavos, 
A. Janušauskas — raporteriu. 

Rap. 
- r — 

sv. 

Sv. Ceciljios dr-jos 
. nariams. 

lietuviu O. D. dr-jos po 
Cecilijos globa susirinkimas į-
vyks antradieny, sausio 8 d. 
7:30 vai. vak. ŠY. Mykolo pa
rap. svet., 1644 AVnbansia ave. 

WEST SIDE. 

[Katalikai saugokit kišenes. 
Praugija wikė.<i esanti **ne-

partyvė'\ sakėsi turinti tikslo 
mŠetpti savo narius ligoje ir 
liftiks atsitikime. Pr'n' drau-
jĮjoa priklauso visokio plauko 

K>niu_ Tad kad nekiršinti 
lei/vienų, nei kitų, toks ne-
irt^'uma*:, nors toli nežen-

•ė, bet niekai n nega.dino. 
Per Naujus Metus I)-ro V. 

Moterų Sąjungos 20 kuopos 
?okis jau ėia i»t, tik liko 'i 
dienos lig to nepaprasto šokio. Susirinkimas privalėjo įvykti 
Nes šokis įvyks visų smarku-1 , a n s k ) į d į M | j p r į e ž a J , t i r , . 
mu sausio 13 d. School Hali ] N a u j u M e t l ) ^ . e n t o s r i k o s į ^ 
salėj (ant TOAYII of LdO») 6 k e H a s • aUBatį. 
vai. vak. 

|}us duodama puikios dova
nos už gražiausią, ir prasčiau
sią kepurę. Taigi ar visi jau 
turit kepures gatavas ir pa
rankiojo vietoje, kad prireikus 
nereiktu ieškoti. &is šokis yra 
pirmą kartą ši srzoną. Bus ir 
skrajojanti krasa. Čion tarės 
progos jaunikaitis ar mergelė 
išreikšti savo mintis, ir po- metinis.susirinkimas ivyks pir 
draug apturėti dovana katra m a d i t l I l i ) įį^ 7 dt> 7:3o-Val. 
ar katras turės daugiausia at , y f l k^ bažnytinėj svetainėj, 
viručiu. Bet katras neatsilan 

rien'» kurioje dalyvavo apie 50 
svečių, draugia, ir raštinės dar
buotojų. Kad pasiliktų ilges
niam laikui to vakaro draugiš
ki įspūdžiai fotografas p. 
Stankūnas nutraukiu paveiks-
lus. 

Pasisotinus buvo skaitlingos 
kalbos. Visį kalbėtojai išreiš-

P A R D A V I M U I 
N A M A U 

PA LE&K AU Vargonininko. 
Meldžiu atsisaukt šiuo adresu: 

Bev. I. Kersevičius. 
806 N. 8th Str. 

Springfield, IU. 

NORĖDAMI 
PAG 

PIRtftl, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

MUS. TAS JUMS BU8 
ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO. 

t Gydytojas ir Chirurgas 
4631 S. Ashland Ave.! 

TeL Tarpa 0994 
Valandos.-
Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. į 

Tet BocleTmrd OftS7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47-tta 84. 
Valandos nuo 8 lkl 12 diena, nuo • 
Iki $ vai. vak. Nedėlloml* noo- 8 

iki 2 Tai. po pietų. 
w« 

Dabar įstojimo mokestis y-
ra numažinta iki 1 dol., tad 
norintieji įstoti prašomi pasi
naudoti proga. 

Nariui, malonėkite pribūti 
visi. 

J. J. B. 

Susirinkimas. 
-

Lietuviu Politinio Kliubo 

kys ant šio šokio tai, vien tik 
jralės liūdėti ir nerimauti. Cla-

ndįrkoe' I>r-ja statė "Ado-1 lės atsilankyti seni ir jauni, 
ir JieVii". Ponai Saboniai nes, visiem bus interesuotų 

Vįsį nariai malonėkit pribūti. 
Raitininkas. 

ANT PARDAVIMO labai pipiru 2 
fluty namas a*'tuvlg..ko'.ooi}oj, 5 ir 
6 Šviesus kambariai, t&£*a ir elektra 
2 blokai nuo bužnytMoa, 1 blokas nuo 
attotien (I. r . ) 2 blokai nuo strcet 
karu. Atsišaukite: 

MATKlftAS, KII l'F.l.l^ 
12242 Enumld Avviuu 

Tel. lhiHuian S34T 

ANT PARDAVIAU) moder-
niška^ !i i\&tų mūrinis .namas 
]>o 4—4 kambarius, fumace 
šiluma ant pirmo flora, tubs 
imurytos, tile iseręžta mau-
4l)iiėj ir vestibulP', Iaundry; 
daržovėms skiepas 2 dideli 
miegamieji kambariai. lxitas 
33 \*xdų. Galima. Huojaus už
imti. Kaina $10,0ft(). 

Ben. F. Bohac, 
-;• 2643 W. 51st Str. 

809 #. 35111 S I Chlcago 
TeU Bculevard m\ ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAMUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 'V • • p * 

— .JL-U 

DR. 0. VAITUSH, d D. 
LOCTUV1N A » J C d r a X M I J K V A > , 

PaJenrniu H*. 
ftktŲ templm* 
kaa rr» prletaa 
tini «kau<lajtmc 

galvos, trraigollo. apt«mbno. o«rvo> 
tuma. Rkaudaodlua tt ulMd erualaf 
karAdlu akly kreivo* ttkym kat«rak 
to, oemienin; Mtlkrea akto tnd*dam 
Daroma caanmlnaa elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akintai pri-
taikomi teisingai, toli ir . eiti matan 
tiems pageihsta. Sergėkite sava re 
fėjlmo Lr valktis einančius mokyk 
ton. Valandos: nuo 18 iki t rakaro 
Nedaliomis nuo 10 kkl 1 * 
1545 W 47 8t. ir Ashland A % 

1 D f c ™ M A K A R A S 
LLkmJVYH GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
1444 WEjrxWORTH AVE. CH1-
GAGO HEIGHT8, ILL. TeL 494 
Vetrergo vakarais: 1045S 8. Mate 
Str. ftoneland. TeL PuUman 0340 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Ohimrįas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Blektroterapas. 

UTMA TONSILUS — 
ts kr ke skaenae, 

paveisni •vrikatal. 
nereikia širsti, s«-

Jfytt, Ir sali vlti 

reryd* HSRLeer* (akmenis tuliyJO 
tr aksnenls Oa'pomo puaicja *>*> o-
ptruljoii, «u tam t ikromis mok«-
(rih«inla prtemooemla b«i vatfltala. 

Apkartestesu susrąfcina giraėjimą. . . 
Oris Ui Iktol llaaa pasakmlngai. tr W\ 

yra reikalas darė operacijas. 
patarnavimą te ikia aavo 

! • • • < • • 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
> • -

• t • • • — 

r keletas mušu solisčių atlt- įlalykų ir užsiėmimu. Taigi tu-
X* savo »lali, kaip visuomet; įvkit mintyje 13 d. Sausio liad 
gražiai. Ir bntii galima tiktai 
^tsidiraugti. 

Bet ttikstantį ir pirm^ kar-
pasitvirtino taisyklė, kad 

rnepartyriai'* nemoka Imti 

visus matyčiau ant šokio. 
E. S. rengėja. 

NORTH SIDE. 

Dr-jos darbuotė. 

Grood, 2!> <1. šv, Kazimiero 
liroliu ir Seserų dr-ja turėjo 
savo priešmetinj susirinkime. 
šv. Mykolo ixir. svet. Buvo 
skaitlingas. Iš išduotų rapor
tu pasirodė serga, trys nariai. 
Antras raportas buvo apie dr-
jos rengiama vakarą, kurs į-
vyks s-ausio 20 d. šv. Mykolo 
par. svet. Trečias iš eilės ra-

ROSELANDE. 
, • 

Kalėdų vakaras. 
Visu Šventų parap. svetai

nėje Kalėdų vakare įvyko gra
žus vakaras," kurs visais at
žvilgiais puikiai nusisekė. Va
karą sudarė programa iš 9-ių 
trumpų, bet užimančių veika
lėlių. Visus veikalus išpildė pa 
rapijos mokyklos mokiniai-ės. 
Visi aštuoni skyriai mokinių 
turėjo savo atskiras roles ir 
veikalus. 

Žmonių buvo daug. Pritru
kus sėdynių, kitiems prisėjo 
stovėti. Bet visiems buvo įdo 
mu ir verta sekti programa 
iki vėlumos. Tėveliams buvo 

KĄ TIK ATSPAUSDINTA. 
Knyga pianui — solo, turin

ti 25 Lietuviškus populariš-
kiausins šokius, puikioj leng-
\oj formoj, kaina 75c. apmo
kant persiuntimą. . 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 South Ashland Avenue 
Chicago. 111. 

. . , . , , - . . , » 
TV!«'f. Moterų skyriuj Can»l 4280 

1 Vyrų skyriuj Rocvscvclt 8S11 

H. F I S H M A N 
Motera lr Vyro Drabužiai 

Kailiniai ir Naminiai Dalykai 
Casii ar ant iimokė«čio 

Atdara Utarninkais, Ketvergai6 ir 
Snbatomis iki 10 vai. vak. Neda

liomis iki 1 vai. 
I22J - 20 So. Halsted Si. 

2 ir 3-čios lubos. 
Cbieag*>, UI. 

• ••i i • i" m t — « y » -
Aklulo pril»l»jyroo 

20 metų prityrimo 

*i»rrroMAi PAREISSH 
Akiu Ugm 

ar jums skauda galva Y 
A-r jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos T . 
Daglna ar niežti? 
Ar skaitant, akys grStt parars. 

ar kis^uita galvst 
Ar matot* kaip Ir plafena^Hv 

tsškua T 
Ar atmintis po truput) mat*ja? 
Ar akys opios svJssal? 
Ar jsuMste kaip tr smiltų aky 

sa? 
Ar yra oaita dAmė ant v»kn»» 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi Žvairas akis? 

John J. Sni tani 
4JKJNIU KFEdAfilMTAS 
IMuI So. Astilaad Ąvs>. 

Kampas l t gatvės 
Ant trečio augtto vtrl Platto ap-
tlekos. kam bartai 14. I i , 11 f r IT. 
Valandos nuo t ryto Iki • vakars. 

KI%A* «3Vl>TTtWAh III 
T CHinCHGA* 

• ^p^ciattuas ^lo4«-rtsko Vyrišky 
Vaftu tr rk«» thronlftkų llirų. 

1411 Bo. 50 Ave. Cicero. Iii. 
Ofisas aUdsrytas: kasdien nuo 1 vai. 

. , M pm ta l t , yak. vakar*.. 
yMcUamTh tr aeradamfs efl»aa uida-

rytas. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CHIOAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — s iki 11 i i ryto po 
piety 5 iki 8 vak. Nedėliooiia ofi
sas uždarytas. 

Dr. M Strikoi'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
4001 So. Asttfeuid Avennc 

Tel. l louknard 7820 
Va).: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai; 0641 So. AJbany Avenne 

Tel. Prosriect 1030 
Vai., pagal sutartį 

0*1. Canal 0257 Yak. Camal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 

| ) r ; A A 
Iloaid. Tek Yaa liureu 0204 I 

Ofiso Tv4 Boulevard 0603 

Misis3335 S.Halstsd St 
v tW.f t o H ) V ryto: j ^ i Apa.piat \ 

į v - t vak, f r e d v l f ^ l ! A 
R«* tISO IiideprtHleur* titvd. 

CtoK-akn • 

i 

! 

Lietuvis Gydytojas Ir 
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NAUDINGIAUSIAS LAIKRAŠTIS IŠ LIETUVOS 
' T R I M I T A S ' . 

fTBJiflTl^' leidžia Lietuvos Aaulių SajTmga. 
'Trimitas.' išeina kas tfavaitė 32 puslapių knyp.'lė-

mis su gttriiu viršeliu. Kiekvrenam nuuieryj duoda 
Bvarbeanės žinias iš Lietuvos, rsaver^tosios Vilniios, iv 
užgieniy. Jame telpa gražių, eilių, apysakų, straipsnių 
visokiais klausimais, įvairenybių, poilsio valandai į-
icTomių uždavinhj — galvosūkių i r k i t.; m;olat puošia
mas gražiais paveikslėliais. 'Trimitas' yra nepartinis 
laikraštis. Jam labiausiai rupi Lietuvos ir lietuvių 
tąntcks reikalai. 

1924 m. 'Trimito' kaina su persiuntimu Lietuvoj 
metams 12 litų, pašei »n. 6 litų. Amerikoje iv kitur u.e-
tams .30 liti), arhV&lol., pusei metų 15 lil;i arba $1..)0. 
Tiems, kurie išsirašo d;desnį •Trimito' inim. skaičių 
praplatinimui, nuleidžiama 25%. 
LIETUVIAI! IŠSIRASYKIT 'TRIMITĄ' 1924 M. 

NEUŽMIRŠKIT IŠRAŠYTI J [ IR 8 A VO 
ARTIMIAUSIEMS LIFrTUVTJE. 

* Trimito • prenumeratoriai 1924- m. ne tik kas sa
vaitė laikraiti Raus, bet dar ir pinigų išloš,nes t r i 
mitas' skelbia 'Trimito* prenumeratorių loterija. 

Kiekyienag, iš^irawęs 'Trimitą', Lietuvoje nuo pra-

^^^^^LP1181 ka*s ^ ^ ^ laikrašfį ir geram atsitikime 
dar 200 litų. Na, gal teks pasitenkinti — 100, 50, 25, ąr 
nef 12 litų. Tai pareis nuo tavo laimės. 
- Loterijos lošimas bus viešas, Kaune, šaulių Sa-
įungos Centre, 1924 metų vasario 25 dieną. Lšlošusieji 
bilietų numeriai bus paskelbti 'Trimite.' 

Tad pasiskubinkite! 
Adresas- 'TEBUTAS' Kaunas, Laisvės Al. No. 26. 

'Trimitą' galima užsisakyti ir per Liet. šaulių Są
jungos Atstove, Adr. A. Žemaitis 38 Park Row (Room 
tt««) Hew York Oity. 
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