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ANGLIJOS AMBASADO
RIUS VVASHINGTONE. 

KATALIKAS. 

TAI NEPAPRASTAS AME 
RIKOJ ATSITIKIMA^ 

Protestantai fanatikai labai 
nepatenkinti. 

YVASHINGTON, saus. 10. 
— Anglijos ambasadoriam S. 
Valstybėms vieton atšaukto 
Sir Auckland Geddes paskir
tas Sir Esme Howard, 

Naujai paskirtas ambasa
dorium Howard yra anglas 
katalikas. Tai pirmu kartn 
šią gadynę pasitaiko, kad An
glijos valdžia tokion svar-
bion vieton skiria ne protes 
tautą, bet kataliką. 

Amerikos protestantams 
fanatikams tas labai nepatin
ka ir pramatoma jie sukels 
visokiu intrigjų. Tr jei jie 
mėgins taip elgtis, jie patys 
sau dar dauginus pakens su 
savo žiopla netolerantija. 

Sir Esme lloivard skaitosi 
vienas iš įžymiausiu Anglijos 
diplomatų. Pa-eina iš pasi
žymėjusios ir senos anglu ka
talikiškos šeimynos. 

Ambasadorius Geddos, kaip 
pranešta, atsisakęs vietos del 
silpnos sveikatos. 

Rusijos Bolševikai Pergy 
vena KrizĮ 

JU TAUPĖ K i l į DIDELI NESUTIKIMAI 
TROTZKY PRAMATOMAS RUSUOS DIKTATORIUS. 

PRINCAS-REGENTAS STIP
RIAI SAUGOJAMAS. 

RYGA, sausio 10. — Rusi
joje smarkiai vystosi nauja 

Šiuo kartn ta kova eina per 
Maskvos laikraštį Pravda. 

revoliucija. |Tas revoliucinis Viena pusė savo, kita savo 

NIEKO Iš TARDYMŲ. 

Del kilusios darbininką va
du tarpe kovos areštuota ke
liolika įtariamų. Polieįja ir 
koronierio ieismas pakėlė e-
nergingus tardymus su tiks
lu susekti tos kovos priežas
tį ir pačius žmogžudžius. 

Tečiaus veltui. Nei areš
tuoti, nei pašaukti liudininkai 
nieko nepasako. Tvirtina, 
jie nieko nebežiną. Visi tu
ri sukandę dantis, taip kad 
policija nieko negali patirti-
ti. 

Tečiaus policija painfor
muota, kad ta kova nesibai
gusi. įTad įtariami polieijof 
sekiojami. 

NUSAKOMA AUKŠTESNĖ 
TEMPERATŪRA. 

Illinois Central Co. geležin
kelis Chicagos ribose elektri
fikuojamas. 

iDelto Cbicagos universite
to pro f, Johnson tvirtina 
kad ta miešto dalis pur 
praeina tas geležinkelis 
susilauks daugiaus t šilumos. 
Temperatūra bus aukštesnį. 

Tai todėl, kad nuo to gele
žinkelio ateity nebus durnų. 
Be durnų bus blaivesnės pa
dangas ir ta miesto da)is gaus 
daugiaus saulės šviesos ir ši
lumos. 

RASTA SUŠALĖS 
ŽMOGUS. 

Forest Home kapinėse, Fo-
rest Parke, rastas sušalusio 
žmogaus lavonas. Nepatirta, 
'kas jis per vienas* 

veikimas atkreiptas prieš ko
munistų partijos centralinį 
komitetą. 

c 

Tos naujos kįlančios revo
liucijos priešaky stovi karo 
komisaras Trotzky. Trotz-
ky reikalauja panaikinti viso
kį komunistų partijoje biuro
kratizmą. J is reikalauja pa
čioj komunistų partijoj žod
žio ir rinkimų laisvės. * 

Teeiaus kairiausieji bolše
vikų vadai, kurie ir komunis
tų partijoje yra vadais, neno
ri nei klausyti apie jokią lai
svę. J ie nori ir toliaus sto
vėti valdžios priešaky kaipo 
didžiausi autokratai. * 

Karo komisaras /Trotzky 
pasirodo moderninis. J i s sa
ko, jog tolesniai Rusija taip 
negali but valdoma. .Taip 

• 

valdoma ji visuomet vilks, var 
gus ir neturės pasaulio užuo
jautos. 

tvirtina. Pramatoma, jog ta 
kova turės pasibaigti revoliiu-
eija. <Q 

Kuri pusė laimės, sunku pa 
sakyti. Bet žinovai tvirtina, 
kad jei Trotzky laikysis, tai 
jis laimės. Nes jis turi sa
vo rankose armiją, gi pasta
roji jam palanki. Armijos 
kuopos daro rezoliucijas nž 
Trotzki. 

• 

Pirm poros dienų iš Mask
vos pranešta, kad Trotzky 
verčiamas iškelianti kur jo už
sienius gydytis. Esąs serga-
nlis. Rasi, jo ta " l i g a " turi 
sąrvšio su kįlančiu lx)lševikų 
tarpe krizių. 

Galimas daiktas, kad |Trot-
zky a r tik nepaskelbs Rusijo
je militaiinės diktatūros i r a r 
pat«ai nepasiskelbs diktato
r i ų . Je i tas]vyktų, tai bol-
ševistinė valdžia greitai su-
hįifėtų. 

Bijosi kilo pasikėsinimo. 

(TOKYO, saus. 10. — Japo
nijos princas regentas stip
riai saugojamas kiekviename 
žingsnyje. 

Aną dieną regentas išvažia
vo paradų laukan, kur kas 
metai įvyksta v kariuomenės 
vaikštynės. 

Jam važiuojant, automobi
lius buvo apsuptas eilėmis 
raitelių, kurie turėjo išsitrau
kę kardus. Pasisukęs koks 
įtariamas ant vietos butų su
kapotas. 

Paradų lauke ta i pat buvo 
pilna slaptos policijos agen
tu. 

PREZIDENTAS PRIEŠINGAS 
DEMOKRATŲ TAKSŲ 

PLANAMS. Žinios iš Lietuvoi 
Aukštos taksas gali kenkti 

V I * . 
saliai. 

KAS GALI VEIKUS MEK
SIKOS SOSTINĖJ. 

Obregono valdžia organi
zuoja valstiečius. 

• 

Uždrausta Meksikon Siųsti 
G i n k l u s 

TUO BUDII NORIMA GELBĖTI OBREGONUI 
YVASHIXQTON, saus. 10. 

— Iš Meksikos gauta žinių, 
kad Obregono valdžia pakėlu
si ofensyvą prieš revoliur-io-
nierius abiem šonais. 

Tuo pačiu laiku Preziden
to Cujlidge parėdymu visoj 
šaly paskelbta ginklų išveži
mo Meksikon uždraudimas 
(embargo). 

Prezidento parėdymo pažy
mėta, kad ginklai gali but 
siunčiami Meksikon tik su 
specialiu Vaistytas sekreto
riaus leidimu. 

Tokiu būdu Suv. Valstybių 
vyriausybė nori pagelbėti O-
bregono valdžiai nugalėti re-
voliueionierins. 

Kuomet andai šalies vvriau 
sybė paskelbė parduosianti 
ginklų ir amunicijos Obrego
no valdžiai, tuo jaus revoliu
cionierių agentai frgi ėmė rū
pintis šioj šaly pirkti ginklų 
nuo privatinių pirklių. 

To pirkimo niekas jiems 
negalėjo uždrausti. 

Kaid taip, tai tuojaus i r 
paskelbta embargo parėdy
mas. 

Suprantama, Valstybės se
kretorius čia netrukdys reika
lingų ginklų įsigyti Obrego-
nni. Duos specialius leidi
mus. Bet revoliucionieriai 
negalės to gauti. 

praneša, jog tuomi savo nu
sistatymu norinti sustiprinti 
Meksikos valdžią ir Amerikos 
kontinente ramybę ir taiką. 

WA8HINGrTON, sausio 10. 
— Iš Meksikos sostinės Mexi-
co City gauta žinių, jog val
džia sostinėn sutramdė nema
žai kariuomenės su automobi
liais ir motoriniais dviračiais. 
Pranešta, kad kariuomenė bu
sianti pagelboje policijai. 

Mieste IhVrango Meksikos 
valstiečiai turėjo suvažiavi
mą. Nutarta prašyti Obre
gono valdžios valstiečiams 
pristatyti ginklų. J ie nori 
ginti jo valdžią. 

Iš valstiečių tarpo bus or
ganizuojama regularė karirio-
menė, valstybių gvardija ir 
regionų spėkos. 

Suv. Valstybėse pirkti gink
lai bus išdalinti valstiečiams. 

MARION MIESTELY 
KARIUOMENĖ. 

REVOLIUCIONIERIAI 
NUKENTĖJĘ. 

JUAREZ, Meksika, saus. 
H). — Už 40 mailių nuo Suv. 
Valstybių sienos stipresnis 
i'cderalės meksikonų kariuo
menės būrys susidūrė su silp
nesniu revoliucionierių buriu. 

Kilo žiauri kova. Didesnė 
dalis revoliucionierhix išžudy
ta. Atimta nuo jų daug ark
lių ir amunicijos. 

NEDAUG PINIGŲ TURI 
UŽSIENIUOSE. 

YVASHINGTON, sausio 10. 
— Ekspertu, komitetas, kuris 
tyrinėjo Vokietijos finansinę 
padėti, tvirtina, kad vokie
čiai užsieniuose turi įdlėję vos 
4 bilionus markių. Taigi, ne 
tiek daug, kiek kitų pasako
jama. 

TURKAI UŽGINA ŽINIAS. 

MARION, 111., saus. 10. — 
YVllliamson apskrity, kur ki-
tuomet (arti Herrin) įvyko 
darbininkų skerdynės, išnau-
jo kilo triukšmas. Šiuokart 
šiame miestely.' 

(Triukšmas kilo iš to, kuo
met prohibiciniai agentai su 
klanistais pradėjo. daryti 
" r e idus ' ' degtinės pirklių na
muose. 

Visas miestelis išjudo prieš 
agentus. Buvo pramatomas 
kraujo praliejimas. Agentai 
stipriai apsiginklavo. Apskri
ties šerifas pareikalavo ka* 
riuomenjės. 

Šiandie čia bivakuoja ke
lios kompanijos valstybės 
gvardijos. Padėtis bloga. 
Nes gali kiltį kova, jei kariuo 
menė butų atšaukta. Kariuo
menės atšaukimo reikalauja 
gyventojai. 

YVASHINGTON, saus. 10. 
— Priešingai pinigyno sekre
toriaus Meliono taksų mažini
mo programai, Kongreso at
stovai demokratai pagamino 
nuosavą programą. 

Sekretorius Mellon nedaug 
nori taksų sumažinti mažai 
pelnijantiems žmonėms. Bet 
užtaigi kapitalistams jis nori 
žymiai sumažinti taksas. 

Tuotarpu demokratai rei
kalauja mažinti daugiau a-
niems pirmiems, gi kapitalis
tams labai mažai. 

Pranešta, jog demokratų 
programa nepatenkintas Pre
zidentas Coolidge. J i s pažy
mi, kuomet kapitalas ir to
liaus turės vilkti sunkią tak
są naštą, tuomet kapitalistai 
savo milionus ištrauks iš in.-
dustrijos ir įvestins į tokias 
vietas, kur jų nepalies jokios 
taksos. [Tuomet bus dar blo-
giaus mažai pelnijantiems, 
nes visa taksų našta bus už
krauta ant jų vienų. 

Kai-kas spėja, kad taksų 
įstatymas del kilusių nesuti
kimų ilgai nebus pravestas. 
Bet Prezidento nuomone, Ui 
llono taksų programa paga-
liaus tuif:\s laimėti. 

PONIA POCIENE OPEROJ. 
\ 

VOS IŠKRAPŠTĖ. 

I 

Apie p. Pocienės dalyvavi
mą Lietuvos operoj "Lietu
v a " rašo: 

Gruodžio 16 d. vaidinimas 
dar buvo įdomus, o kad čia 
debiutavo visa eilė "naujo
kų," kurių daugumas dar nė
ra girdėjęs. 

Pirmon eilėn Čia reikia im
ti p. Pocienė centrinėj Dzil-
dos rolėje. Tatai buvo, ro
dos, iš viso pirmas artistės 
debiutas operoje ir tam de
biutui ja: duoia labai atsako
mi nga ir dilelV rolė. Tai 
rodo, kad anibte labai pasiti
kėta. 

„v 
Kas liečia vokale operos 

dalį, tai to pasitikėjimo artis
tė neapvylė: visur jos gaida 
skambėjo drąsiai ir švelnai; 
artistė čia savo partiją gra
žiai ir net įdomiai atliko, iš
tesėjo. Tatai jai leido pa
daryti jos malonus ir turįs 
grasią ir ne taip jau siaurą FLUNGft. — Vietos jau 
medžiagą balselis, v i e tomis , , m a s sudarė sporto kuo 
aukštame registre, skambus, " & % ! » . " 
skardus, kaip metalas, ir gra 
žiai liringas. 

\Vaidino gi artistė kaip tik 

"Liet . Ry ta i " rašo, 
kaimo B. mokyklon, kur 
ky to javo prieš tai lietj 
mokytojas, paskutiniu ]«•) 
buvo atsiųstas lenkas m< 
tojas. Bet koks ^galilieji 
buvo nustebimas, kad nej 
rint skelbimų ir jo ragini 
nė vienas mokinys neatėjo] 
kai jis pats vaikus pr* 
rankioti, ypač įdomavosi 
gaitėmis, tai žmonės visai 
bruzdo, pradėjo siuntinėti 
legacijas šen ten, ir galų 
le žmonės susilaukė vėl si 
lietuvio mokytojo. 

VIEKŠNIAI. — Važiuo< 
mas ne vieškeliu, o lankom] 
kurios dabar patvinusios, 
ninkas Ertenis nusprudo nj 
tiltelio per mažą upeliuką 
prigėrė. Sako buvęs, nebli 
vas. 

VISUOMENES APSAUGOS 
PIREKTORIUS. 

PTHLADELPHIA, Pa., s. 
10. — Čionai pradėjo eiti pa
reigas* naujas visuomenės ap
saugos direktorius, buvęs 
jurininkų generolas Bntlor. 

rai naujokas šioj srity. Dai
na ir vaidinimas dar artis
tei, pirmu kart mėginančiai, 
visai nesekęs derinti, lieti į 
vieną veiksmą. Tam reikia, 
be kitko, praktikos, įpratimo 
ir svarbiausia — drąsumo, 
kurio igijama tik per ilgus 
mėginimus. Dabar artistė ne 
tik nežinojo, kaip kurį vaidi
nimo veiksmą išreikšti judė
jimu, bet i r vistar vis nedrį
so, nes jautės suvaržyta dai
nos, jos ritmo, kitaip — mu-

RIRTAVA. — Miestelis 
gija. Šiais metais išgrįsl 
iriena ,gatvė, pastatyta 
Jurą tiltas, padirbti ir pataj 
syti lentų šaligatviai, vii 
mdestelf sausa koja apeisi, 
statyti keletas naujų namų. 

TEISINGAS ŽMOGUS. 

Jis parėdė policijai trumpu 
laiku "apva ly t i " miestą. Ža-^ -WIA * JI \ w ,. . .. J .T . x. \ \ \ 'zikalės fraz"es takto, dinguo 

tojo lazdelės. 

KAIP PINIGAI AIKVOJAMI 

NEW YORK, saus. 10. — 
Vietos laikraštis vVorld paty
rė, kad "shipping board" vie 
nai kompanijai pardavė 7 
garlaivius. [Tie garlaiviai 
valdžiai atsiėjo arti 30 milio-

KONSTANTINOPOL, saus. 
i 

10. — Čia oficialiai užgintas 
pasikėsinimas nužudyti 3 ^ - į i i į doleriu. Gi kompanijai 
kijos prezidentą Kernai pašą parduota už nepilnus 4 mili-

Snv. Valstybių vyriausybe Smirnoje. onus doleritj. * 

da jis išnaikinti 
gamblerysto. 

i r visokią 

GRAIKIJOS PREMIERU 
BUS RUSSOS. 

ATĖNAI, saus. 10. — Pra r 

nešta, kad nauju Graikijos 
premjeru bus Russos, buvęs 
ambasadorius Suv. Valsty
bėms. Gi užsienių reikale mi-
nisteriu — Venizelos. 

TURKIJOJ NERIMAVIMAI. 

ĄTENAI, saus. 10. — T 
Turkijos pareina žinių, jog 
tenai gali kilti revoJducija 
prieš prezidentą Kernai pa
šą, kuris Smirnoje sergąs ar 
sužeistas. Graikai su atsi
dėjimu tėmijasi, kas gali į-
vykti Turkijoje. 

Reikia manyti, jog šis ant-
rutinis trukumas nesunku 
tingus scenos plastikos ele
mentus, artistė ne tik.pasisa
vins, bet ir išmoks jais drą
siai, nepriklausomai nuo diri
guotojo lazdelės, naudotis. 

Policmonas McGreal 
Stock Yards stoties anadiei 
City Hali karidoriuje radf 
kieno pamesta 50 dolerių banj 
knotą. Tuojaus paskelbė pei 
laikraščius tą atsitikimą. A t] 
sišaukusiam savininkui pini 
gai bus atiduoti. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.0w 
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 
Franci jos 100 frankų 5.1$] 
Italijos 100 lirų 4.33 

Lr iiifciifiiriiiiiiiiiiriiriiiiiiiiiiiiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiurfiiiiiiiiiiiiiilffiii 1 
^JIIHIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllHHIIimiUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIfir^"" 

11 Siųskite savo Giminėms 11 
! 

S S 

= š . L I E T U V Ą 

PINIGUS 
DERYBOS VEDAMOS. §§ 

P E R 

Cbicagoje eina konferenci-1 
ja del pastatymo čia vienos 
didelės centralinės visiems 
geležinkeliams stoties. Nori
ma panaikinti visas Šiandieni-

U u DRAUGĄ ff 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau* 

| • šiai patarnauįa. "Draugas" siunčia per dirJziau-
| | sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

nes atskiras stotis. Konfe- § § "Draugas" siunčia pinigus^ Etais, ir doleriais: 
rencijoje ir miesto valdyba | S i perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
atstovaujama. 

CHICAGO. — Po lietaus 
pramatomas sniegas; šiandie 
šal&au; gryžta žiema. 

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

1 1 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO, M . 
£ 
^ 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, gausio 10 1P24 
mm 

D I E N R A Š T I S 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

DRAUGAS" 
• 

kasdieną išskyrus nedėldieniua. 
'fttsnu 16.00 

Mft^ $»M)G 
mokami iškalno. Lai 

akaitoai nuo užrašymo dienos, 
MM Naujų Metu. Norint peraiai-

adresą visada reikia prisius 
tr ienas adresas. Pinigai geriau 

siusti išperkant krasoje ar ei 
"Money Order" arba įdedant 

| registruota laišką, 
DRAUGAS PTJfS. CO. 

South Oakley Avenue 
Cnicago, Illinois. 

Tel, Rooseveit 7791 

DIKTATŪRA. 

Diktatūra benebus grynai 
Įetuviškas žodis. Mūsų kalbo-

tarime žodį Mdiktuoti ' ' . 
;t tas žodis reiškia du daly

tų. **Kaip diktuoji ?" — kJau-
iame susitikę. Tai viena pras-
uė. **Aš diktuosiu, o tu ra-
y k " — tai antra prasmė. 
ienų žodžiu, "d ik tuo t i " rei-

ikia ir jaustis stipriai ir įsa-
Įdnėti. Suprantamas dalykas, 
^ad kitiems įsakinėti, "dik-
uo t i " gali tik stiprus, "dik-

t a s ' \ 

LENKIJOS VYSKUPU GANYTOJIŠKAS RAŠTAS. 
21 Lenkijos Vyskupas pasirašė po ganytojišku raštu, ku

ris bus skaitomas visame jų krašte. 'Tokie laiškai visuomet 
ir visur daromi po ilgų ir rimtų apsvarstymų. Tokių laiškų tu
rinys visuomet esti rimtas. Ir iš Lenkijos Vyskupų rašto 
.nes geriausiai galime matyti, koki šiandieną yra jų padėtis. 
Tarp kito ko, raštas taip sako: 

<t< Sugražino mums Dievas mūsų Tėvynę, iš nelaisvės re
težių mumis paliuosavo... bet ką Dievo galybė sutvėrė, tą žmo
nių piktybė užsimiršusi gadina ir ardo. Ne svetimas iš rauko 
priešas mums grasina, bet priešas iš vidaus kasa mūsų vals
tybės pamatus. Dvasia puikybės ir sayymeilės užviešpata
vo širdis ir mintis, asmeniškumai ir pelno troškimai ima viršų 
ant visuomenės labo, partijų tikslai žudo pamatinius valsty
bės ir valdžios tikslus. 

Užgesto ramybė, užmirė meilė, viešpatauja užsispyrimas, 
įnirtimas, neapykanta... Pirma naikino mumis nžgrobikas, 
šiandiena su g-'nia reikia prisipažinti, naikiname patys save, 
viens kitę persekiojame. 

Dejavome, kad karo-laikais brolis prieš brolį turėjo ko-
roti. Didelė buvo nelaimė... Bet štai dabar iš liuosos valios su
gadinti brolis puola broli, lenkas žudo lenką, liejasi kraujas. 

Ar gi Tėvynės meilė pražuvo Lenkijoj? Priminsime jums 
garsaus pamokslininko žodžius: — "Pa tys sau tapote tiranais, 
nes įstatymų nepildote, ir patys sau statote kliūtis į laisvę sa
vo pasileidimu 

Pasaulis šiandieną yra su-
sjrgęs i r jaučiasi visai silp-
kas. Kuone visos šalįs ieško 

[stiprių žmonių, kurie jiems 
galėtų įsakinėti. I r auga pa
saulyje "diktatūros*', kaip 
grybai po lietaus. Italija, Is
panija, Vokietija, Rusija, Tur* 
kija, — visos jos stovi šian
dieną ant vištos kojų. I r kad 

[visiškai nenuvirsti, įsivedė di
ktatūras. Mano, kad jų dikta
toriams ėmus diktuoti įsako
mus, jų šalys sudiktės. Italija 
ir Turkija išikro sudiktėjo, 
nes jiems pasisekė surasti po 
vieną tikrai diktą vyra. Su 
Ispanija dar yra klausimas. 
K u s i j a i r Vokietija netik nei
na diktyn nuo diktatūrų, bet 
smunka kasdien žemyn. 

>> 

junga jau kelinti metai vtJ-
kianti, tad ji jokiu būdu nfci*o-
r«*u likviduoti. 

Kokius motivus Bok Virėjo 
skirdamas dovaną už grrinu-
•ją taikai planą, negaliu ui ži-
r.oti. Bet kuomet į teisėjų pir-
y.niiinkua pakviestas p* Root. 
ouvo aišku, kad tai ve lama 
propaganda u i T. Sąjungą, su 
];uiiąja Suv. Valstybės jau sc-
įai nenori nieko bendra ture-
ci. 

P-nas Root yra T. Sąjungos 
'alininkas. Kuomet T. Sąjun-
t a Hagoj kure savo Interne-
elonalį Tribunalą, Root buvo 
pakviestas įžangiamuosius dar 
bus patvarkyti. 

Taigi, Boko dovana nugar
mėjo T. Sąjungos propagandai 
ir patsai svarbiausias tikslfis 
neatsiektas. Nes, kaip pasiro
dė, T. Sąjunga neatatinkama 
vykinti ir palaikyti taiką ne 
vien rjasauly, bet ir pačioj Eu
ropoj. J i reikalinga nuodug
naus perorganizavimo. Bet 
kad jau prisieitų ją perdirbti, 
tai verčiaus įkurti tinkames
nį pasaulio valstybių tarptau
tinį instrumentą. 

PRELATUI l OLŠAUSKUI ATVYKUS AMERIKON, 
(Specialio " D r a u g o " koresp.) 

Kun. K. Olšauskas, Žemai-f jaunųjų brolių, ir sesučių, n e -
T T 1 " " T » * T 1 T-k • 1 " l-e, T ? . 1 £ * l 

Kad diktatūrą įvedus šalis 
tikrai eitų diktyn, reikia dvie
jų dalykų. Reikia, kad pats 
diktatorius butų vyras diktos 
galvos; reikia, kad susmukusi 
tauta norėtų savo dikto vyro 
klausyti. Lenkija užvakar pas
kyrė sau h* gi finansinį dikta
torių, p. Grabski. Susibankru-
lijusiems ponams, nusmuk u-
šiai Lenkijai senai buvo rei
kalinga diktatūra. Numanyda
mi tą reikalą jie pasikvietė 
SUJgląy p. Young, kad jis jų 
pinigus tvarkytų. Bet dideli 
ponai lenkai nenorėjo klausy
ti. Tad matyt p. Young gavo 
per kepurę. Vienkart lenkų 
markė nusmuko iki 7 milijonų 
už dolerį. Tad p. Grabski pa
darytas diktatorių. 

Lenkijos Vyskupų rašąs išskaitęs visas lenkų nelaimes, 
iš pasileidimo ir puikybės kįlančias, šaukia visą Lenkiją, kad 
atsimainytų ir skiria gruodžio 29 dieną visai Lenkijai viešas 
atgailos diena. Turbūt labai jau blogai yra Lenkijoj, jeigu to
kių priemonių reikia imtis.Turbut Lenkijos moralis.supuvimas 
ima siekti nebepakenčiamo laipsnio, kad jau jo slėpti nebega
lima ir tylėti nevalia. 

Mes, lietuviai, senai žinojome apie tai. Prie Lenkijos Vy
skupų žodžių, mes dar galėtume, pridėti lenkų pasitaisymui 
vieną vaiste, nurodyti jų vieną ligą. — \*Xe vogk", "Sveti
mą atiduok ". 'Kol lenkų visuomenė neatiduos mums Vilnijos, 
kol persekios žiauriai visas sau paglemžtas tautas, tol Lenkų 
]>asveikimui nėra vilties. 

x. Ar supras• lenkai savo gar.ytojų balsą, ar atkreips bent 
domesį t inkam* mes labai abejojame. Zachejui — vagiui Jėzu< 
tarė: "Šiandieną įvyko palaiminimas šiems namams". Bet ta
rė tik tuomet, kada Zachejus — vagis pas'akė: "Šta i pusę ma
no turtų duodu neturtėliams, o jei ką nuskriaudžiau, gražinu 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Mums malonu pastebėti, kad 
" D r a u g o " skaitytojai vis la-
biaus apibrangina katalikišką
jį dienraštį. Jie netik patys 
skaito, bet ir kitus ragina 
skaityti. Mūsų prietelius iš SL 
Louis, Mo. Tomašauskas ra-
šo: 

"Man begalo patinka "Drau 
gas" . Rodos, kad nėra geres
nio dienraščio. Gaila, kad se-
niaus nepradėjau skaityti 
'Draugo". Jame r'a-ndu gerų 

čių Vyskupijos Bazilikos Pre
latas, " S a u l ė s " draugijos Pir

mininkas, 1911 metais lankę
sis Amerikoje, šiomis dieno
mis pas mus atvyko. 

Kun. Prelatas K. Olšauskas 
yra pirmasis Lietuvos švietė
jas, kurs dar Rusijai beval-
ciant Lietuvą, 1906* metais įs
teigi švietimo ir auklėjimo 
organizaciją vardu "Sau lė" . 

Kad nusikračius dvasinės, 
rusų ir lenkų- mums primestos 
vergijos, kad patiesus tvirtus 
pagrindus Jaunosios Lietuvos 
kultūrai, reikėjo pradėti darbą 
nuo švietimo, protinimo pla
čiųjų liaudies sluogsnių, ku
lių nepalietė ištautėjimo ban
ga, kurie fiziniai ir doriniai 
sveiki išauklėtų naująją kartą 
kuria besiremiant butų galima 
be baimės žvelgti į savo ateitį, 
nors ir nebeturint laikinai po
litinės laisvės tvirtus mokslo 
ir tautinės sąmonės diegus į-
l.eisti ir išauginti poetų-prana-
šų skelbiamą nepriklausomą 
Tėvynę — Lietuvą. 

Kad užsibrėžtąjį tikslą at
siekus, reikėjo įsteigti tokias 
cazas, kuriose Lietuvos sunųs 
išmokinti i r išauklėti galėtų 

paisant visų pasaulio ir Rus(i-| 
jos nelaimių, " S a u l e i " globo- j 
jant, mokinasi, rengiasi su
tikti naujojo gyvenimo apy-
stovas. 

1919 metais " S a u l ė " su sa
vo švietimo įstaigomis vėl 
grįžta Lietuvon į savo centrą 
ir tęsia pradėtąjį darbą. 

Nuo 1906*m. " S a u l ė " išlei
do 500 liaudies švietėjų — mo
kytojų ir inteligentų. Tai di
delis nuopelnas ir vienintelis 
šios rūšies, nes ligi šiol nei 
viena įstaiga tiek nepasitar
navo Lietuvai. 

Dabartinis "Saulės veikimas. 

' ' Saulės " draugija Kaune 
savo namuose turi Mokytojų 
Seminariją, pavyzdingąją pra
džios mokyklą ir progimnazi
ją. Mokosi 300 mokinių, mo
ko 22 mokytojai. Mokslas tei- » C j , j c a g o j e # 

kiamas veltui. Malonu ameri
kiečiams žinoti, kad nuo šių 
mokslo metų progimnaziją ir 
"Sau l ė s " mokytojų seminari
jos bendrabutį veda šv. Kazi-
oiiero Seservs — vienuolės, 
turinčios savo motiniškus na
mus Cfcieagoje. Sesuo M. Mar-
gareta yra progimnazijos ve-

KUN. PRELATAS 

K. OLŠAUSKAS 

Žymus visuomenės veikėjas, 
4 4Šaulės" Draugijos pirminin

kas ir pirmas jos tvėrėjas. 

Atvyko Amerikon šiomis 

dienomis. Nebužilg'a matysime 

skaitlingais būriais pasklisti į f** i r fizikos »«*ytoja M o * 
lietuvių visuomet!? nešdami I ***** ^^^rijoje. Ilgainiui 

nės Lietuvos. Aš esu skaitęs ketvenopai . * 
... *ii • % i • visokiu laikraščių, bet juose 

Nei savo tarpe viens kitą šelpiančios medes neturi lenkai. 
nei svetimiems padarytų skriaudų netik nemano atlyginti, bet 
jas kasdieną daugina. Ir liūdnas bus jų likimas. 

Mes tik žiūrėkime, kad patys jų ligomis nesirgtame. Len
ku supuvimo pavyzdys mumis teužlaiko sveikatoje. 

jai mokslą, skiepindami tau
tinę dvasią, reikėjo liaudies 
švietėja ,— mokytojų, reikėjo 
steigti mokytoji seminarijas, 
gimnazijas. 

Tiesa, anai* laikais rusų vi\l-
dįia b^yo į s t e i g i *i*kytojr 

pamokinime ir žinių iš viso! seminarijų, g»m*aziją, bet jos 
pasaulio, o labiausiai iš mūsų \ vedamos bemaž išimtinai ru>ų 
brangiosios ir mylimos tėvy- į mokytojų išleido į pasaulį mo

kytojų dažniausiai nekatali-

• v • 

dį savo protu, tai ir prišers 
prašyti kito karaliaus. BOK O DOVANA. 

kiškos dvasios. Toki mokyto
jai negalėjo atatikti katuli k iš-

vis radau maistą su nuodais •. . T . , . . , '.__ « 
v « kai Lietuvai ir buvo gyvo rei 

sumaišytą. Žmonės skaitydami j k a l o ^ s p r a g J | u ž k i ž t j . 
tokius laikraščius pagenda. 

Mes lenkams galėtumėm pa-
siulvti i karalius koki atlieka-
ri.ą lietuvį. Davėm sykį Jogai 
lą, galėtumėm dabar duoti 
kad ir Smetona. Pažangiečiai,' miausią ir praktingiausią pa 

Praeitą vasarą turtingas a-
meiikonas Bok paskelbė 100;-
000 dol. dovaną tam> kurs pa
gamintų ir paduotų atatinka-

Duvo varlės ir prašj Dievo 
karaliaus. Davė jiems Dievas 
m karalių rą>tą tvirtą. Var
lės pasilipo ant rąsto ir ėmė 
kurkti , kad karalius negeras. 
Tuomet Dievas davė joms už 
karalių — garnį. Tas ėmė jas 
ryti. I r varlės šiandienę., nie
ke nesako, turbūt užganėdin
tos. Mums rodos, kad lenkai 
yra kaip tos varlės. Ant savo 
pastatytų karalių jie pasilip
davo >u visoms keturioms ir 
kurkdavo, kad negera valdžia. 
Susmuko ir rusams bei vokie
čiams juos valdant, jie apri
mo. Dabar gavę savo valdžia, 
it ško diktatorių t*avo tarpe. 
Bet ant saviškių lenkai pripra
tę laipioti. Neklausys. O jeigu 
Grabski bus dur panagus į me-

valdžios ištroškę, nusiramin 
tų. O kadangi pažangiečiai y-
ra geresni lietuviai už Jogai
lą, tai lenkams mokėtų gerai 
kailį išdirbti. I r butų šventa 
ramybė. Ar negeras sumanv-
masf 

Tas sumanymas gal neįvyks. 
Bet Įvyks kitas: ateis francu-
zai ir duos jiems diktatūrų, 
jau duoda. Patys lenkai pas-
kelbė, kad franeuzai jiems 
yia paskolinę dar .valstybei 

šaulio pastoviai taikai plaiw. 
Viena svarbiausių taikos pla
no sąlygų buvo ta, kad taikos 
vykinime ir palaikyme d?u>-
vautų ir Suv. Valstybės. 

Xcw Yorke tad sudarytas 
\ 

komitetas vesti spaudoje pro 
pagandą i r priminėti prisiun
čiamus planus., Tas komitetą* 
paskui paskyrė septynis as
menis į teisėjus, kuriems pri
vesta parinkti tinkamiausią iš 
prisiunčiamų planų. Tų teisėjų 

Dėlto šiandien pasauly tiek 
daug prasikaltimų, nes neka
talikiška spauda spausdina vi
sokius niekus, piktadarybes ir 
"uo būdu mokina blogai elg
tis. 

Aš linkiu, kad kiekvienas 
'ietuvis katalikas skaitytų 
"Draugą", jeigu mes norime 
būti laimingi. Bedieviški lai
kraščiai žmogų apakina, su
kvailina, o paskui veda juos 
t klampynę. Saugokimės blo
gos — laisvamaniškai — be-
dieviškos spaudos, jeigu nori-

Drąsus žingsnis. 

Po 1905 metų ^nors leista 
spauzdinti lietuvių kalba laik
raščius, knygas, steigti kul
tūrines organizacijas, bet rusų 

i valdžia visur slopina lietuvių 
katalikiškai tautinį judėjime. 

Kun. Prelatas K. Olšauskas 
kitų padedamas rįžtasi drą
saus žingsnio kurdamas "Sau-
4Js" draugiją, kurios tikslas 
steigti mokytojų seminarijas, 
gimnazijas. Jo pastangoms s t a ' jų kursus, 
tomos kliūtys iš rasų vald-1 
žios. Prelatas- jas nugali. Susi* I 
tinkama su medžiaginiais tru- f 

ir Mokytojų Seminarija pereis 
išimtinai seserų globon. Iš nu
statytos programos aišku, kad 
" S a u l ė " per savo mokyklą, 
pradedant pradžios mokslu, to 
liaus einant gimnazijos moks
lą ir baigiant mokytojįų semi. 
narija, nuo pirmojo ligi pasku
tinio laipsnio, mokinas įstai
gos, nuosekliai ir metodingai 
mokinamos ir auklėjamos pa
liks pilna prasme liaudies 
Švietėjomis. Kurios neims mo
kytojos profesijos, galės bai-
gti gimnaziją, stoti į Univer
sitetą. 

Beto, artimiausioje ateity 
žadama įsteigti Mokytojų Ins
titutą, kurs prirengtų kompe-

joms. 
Provincijoje " S a u l ė " turi 

Telšiuose 8 kiasiij gimnaziją, 
Plungėje 7 klasių Reale gim
naziją, Šeduvoje^ Utenoje, Ža
garėje, Jurbarke ir Krekena
voje progimnazijas, gi Vilki
joje pragimnaziją ir mokyto

mas, uždarymas lie
tuvių mokyklų, prieglaudų, 
ištrėmimas, lietuvių sodinimas 
į kalėjimą prikišamai rodo 
lenkų pfelitiką Vilnijoje. Taip. 
bef lenkams išgarmėjus iš Vil
nijos, visą administracijos ir 
švietimo darbą teks pakelti 
lietuviams. Taigi lietuvių vi-
.-uomenei negalime, nei valan
dėles snausti. " S a u l ė " pilnai 
suprasdama, savo uždavinius 
ir deda visas pastangas, kad 
padvigubinta energija* galėtų 
prirengti tiek mokytojų, kad 
jie be^i^kips. «ąfikeųyb^s ga
lėtų pavaduoti mokytojus len
kininkus. Ši yra vyriausioji 
priežastis delko patsai kun. 
Prelatas, " S a u l ė s " pirminin
kas, nepaisant savo žilo plau
ko, atvyko Amerikon, kad at-
kreipus nrusįų domės į begali
niai svarbų momentą ir radęs 
pritarimą ir pagįlbą, " S a u l ė " 
galėtų tuos 
dinti. 

i . užmanymus vyk 

Deja. dabartiniai " S a u l ė s " 
tentingų mokytojų gimnazi- n a m a į perankšli. Pamokos ei

me sveiki, šviesus, protingi kūmais, bet ir čia visuomenė 

besikuriant pusantro milijar-1 p i r m i n i n k u p a s k i ; t a s 

do frankų. Kitaip sakant, apie S u v . VaTstybin senatorius E-
100 mil. dol. Sudėjus škotas 
Amerikai ir kitiems, susidaro 
tokia suma, kad ponai 'bracia' 
galėtų atsilyginti tik tada, jei 
kas sutiktų nuo jų paimti už 
kiekvieną skolingą dolerį 
^10... vieną blusą. 

* n u 

lihu Root( kurs Amerikoje ži-
uomas diplomatas tarptauti
niais reikalais. 

Planas jau parinktas ir pa-
v^elbtas. 

oati. 
Tas pats " D r a u g o " nuošir

dus rėmėjas toliaus rašo: 
"Mūsų Broliams i r Seserims 

gyvenantiems Vilniuje, o la
biausiai našlaičiams siunčiu 
^ors mažą auką $5 (penkis do 
terius). . * 

Prašau mano auką pridėti 
prie kitų ir pasiųsti Vilniun". 

VIS labiaus įvertindama "Sau
lė?" uždavinius kiek išgali re
mia " S a u l ė s " darbuotę. Ir 
" S a u l ė " vis galingiaus pra
deda šviesti, savo mokslo 
spinduliais šildyti ,vis plates-
nias Lietuvos liaudies minias. 

Prieš karą, 1911 m. Prela
tas ir kan. J . Tumas atvyks
ta užjurin pas savo brolius ir 

Dėkojame p. J , Tomasaus- era randa širdingos užuojar* 
kui už mums prisiųstą laišką, tos. Amerikos lietuvių katali-
Tamistos rimtos ir gilios min
tys katalikiškos spaudos klau
simu kalba apie Tamistos auk-

Kas-gi pasirodė? P-cas Jįtan šią mintį, kilnią širdį. Kada 

I 

atrodo tinkamiausiu tą pianu, 
idant Stiv. Valstybės neoficia-

Popiežius Pijus IX sako: luti prisidėtų prie Tautų Są 
"Kiekvieno kataliko yra šve-j jungos. Nes, sako, tik šis vie-
nta priedermė paremti kata- t as Europos instrumentas ga-
1 i kišką ją spaudą ir ją kuopla-
čiausiai paskleisti tarp žmo-

JĮs vykinti ir palaikyti taiką 
Europoje ir visame pasauly. 

kų visuomenė gausiai aukoja 
" S a u l e s " namams, kurie pas
tatyti 1913 metais Kaune ant 
Žaliojo Kalno. 

nių. Geri laikraščiai yra nau- Sako, naikinti T. Sąjungą ir 
dingiausiu daiktu ir verti di- ( kurti naują pasaulio fcUKai 
džiaus i o užmokesnio." kuaą esą negalima. Nes T. Sa- Į 

lietuviai katalikai ljrgiai stip
rių 1«JS įsitikinimų, tuomet 
mes galėsime pasidžiaugti ka
talikiškos spaudos laimėjimu. 
Tamistos auką $5 esame įdavę 
Ohicagos Federacijos Apskri
čiui, kurs kartu su surinkto
mis aukomis Vilniaus lietu-

Nauji "Saulės" uždaviniai. 

Nors didelį švietimo darbą 
atlieka "Sau lė s " draugija, bet 
vis dar dideli plotai dirvonuo
ja. Reikia atsiminti, kad šian
dienė Lietuva nėra savo ribo-

I se. Lenkai laiko pagrobę treč
dalį mūsų žemu| vargina ir 
kankina ten gyvenančius lietu
vius, l ie tuviai ir Čia ir tovy-
nėje neabejoja, kad Vilnijos 
kraštas priklausė ir priklau
sys Lietuvai, o ne Lenkijai. 

Šiandien jau pnrmatoma ta va
landa, kuomet Lietuvos sosti
nėje Vilniuje plevėsuos tris
palvė vėliava. Kasdien mer* 
vis aiškiau užčiuopiame eavo 
širdies — Vilniaus plakimą. Iš 

Jau dabar, rodos, galima * mušus Vilnijos pasiliuosavi- j gailės. 
dirbti ramų kultūros darbą, j mo valandai, pervėlu bus ruo-

na dvejais atvejais: prieš piet 
ir po piet. Mokytojų Semina
rijos auklėtiniams išėjus, jų 
vietą.užima progimnazijos ir 
pavyzdingos mokyklos moki
nės. Pridėjus kad ir bendra
butis — internatas čia randas, 
nėra galimybės praplėsti "Sau 
lės" planus. Verkiant reikia 
užkelti ant trijų dabartinių 
" S a u l ė s " namų du aukštu ar
ba pastatyti atskirus rūmus. 

Amerikos lietuviai 1911 m. 
besilankant Prelatui ir Ka
nauninkui J . Tumui suteikė 
" S a u l e i " gražios paramos. 
Trijų aukštu didžiulis "Sau
l ė s " rūmas kalba apie ameri
kiečių katalikų duosnumą. 
1918 m. " S a u l ė " taipat ga
vo pašalpos "iš Amerikos. Gi 
nuo to laiko stūmėsi savo jė
gomis. 'Dabar po kelių metų 
naujiems skubiems darbams 
užgriuvus " S a u l ė s " pirmi
ninkas atvyksta Amerikon. 
Nėra abejonės, kad mūsų švie
sioji katalikų visuomenė tą 
reikalą supratusi aukos nesi

ūs, j i .^ vui^mai, perveiu DUS mo- j K tm . Prelatas žada aplan-
tik štai pasaulinis karas iS-Jitis kati tinkamai aprūpinus kyti visas lietuvių kolonijas 
kyla. visus Vilnijos lietuvių medžia-

" S a u l ė s " mokytojų s e m i n a - ' « * » « >* dv&sinius reikalus. 
rija ir gimnazija valdžios Įsa 
kymu persikelia į VHnių, vė 
liaus moksleivija turi bėgti į 

Draugo" Redakcija, ligi 1919 inetįų šimtai mūsų 

Dabar Vilnijos kraštas nu-

ir tuo reikalu visus paakinti. 
Tegalima bus džiaugtis ir nuo-

j širdžiai pasveikinti musją tau-
tiestas tankia lenkų mokyklų tos Švietėją, gį savo prieinu 
tinklu, kurio uždavinys užslo-, kurną nuveiktam ir dirbamam 

viams yra pasiuntęs Vilniun. Rusiją ir Voroneže, nuo 1915' \ pmti lietuvių tautinę dvasią, kultūros darbui aaka parodv 
Žiaurus lietuvių persekioji- ti. 
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nes si© pasilinksminimo vaka- 1924 m. lietuvių svetainėje, 

— — 

GRAND RAPIDS, MICH, 
• 

Sios kolonijos Moterų Są
jungos 42 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą, 9 gTuod-' 

Yra labai malonu kad pate
ko valdybon darbščios Są-
/ungietės nes galima tikėtis 
*ad kuopia augs ir bujos per 
*iuos metelius, nes jų dnr ls tu-
iias ir pasišventimas liudija 

*io ant kurio buvo aptar ta I '*> piaeities kiek pasidarliavcr 

ičlis tur but bus pirmas toks 
*avo įvairumu. Taigi Sajun-
gietės, pasitikėdamos Grand 
Bapids lietuvių gerai valiai 
kad susirinks skaitl ingas bū
relis Mnksmfci vakarėli pra
leist, laukia brangių svečių. 

O. B. 

svarbiu klausimų, ypatingai 
sakyklos reikale kurią įstei
gia Moterų Sąjunga šv. Pet-
-o ir Povilo naujai bažnyčini. 
Nors ji i r brangiai kainuoja, 
'•.et visos na iv s sutiko pirkt 

'ubui Bažnvčios ir fautop. To-
0 

tians, baigiant senus metelius, 
Sąjungietės turėjo surengu 
sios pasilinksminimo Vakarė> 
į arba (Box sočiai auti Bttuee) 

S. S. Petro ir Povilo draugijos 

kur direktoriai išduos savo 
metinį raportą iš praeitų me
tų veikimo ir bus renkami 4 
nauji direktoriai. Tai-gi ak-
cionieriai būtinai turėtų šin su 
sirinkiman atsilankyti, nes y-

•St. Cl'air Ave. t rys |auni vai
kinai ir ginklais privertė iš
kelti rankas aukštyn ir pasi
ėmė pinigų $1,260, nuvažiavo 
automobilium. Daugiau pinigu 
nerado, nes buvo padėti ne 
vienoje vietoje. Tame banke 

ra pat i r ta kad Bankas savo daugelis lietuvių laiko pinigus 

ŽINIOS I š CLEVELANDO. 

dalininkams mokės 8 nuošim-
tį. 

Nelaimės ir sukčiai. 

mažesne ka\ but tinkamesne [ svetainėje. Publikom buvo ga-
naujoj bain/eioj prie kitus™ daug, senų ir'jaunų. Visi 
C&iktn. 

Apsvarsčius reikalus, imkta 
nauja valdyba 1924 metams. 

Valdybon ):\]o šios: j)irm.— 
M. Giedrienė, viee-pirm. — J. 
Medalinskienė, fin. rast. — ta 
*>ati, O. Kislaitienė, prot. rast. 

\ \ Skukausk:-.!** ižd. — ta 
pati, K. Dedynienė, ižilo glob. 
— S. ftirvinskienė ir S. Liut-
^evičienė, ligonių prižiūrėtoja 
-- A. Ambatavičienė, maršal
ka — O. Šležaitė. 

P R A N E Š I M A S 
Visiems Ciceriečiams, labiau 

moterėlėms pranešu, kad aš 
"Ciiarlis Buce r ius" nupirkau 
groeernę po num. 4918 W. 14 
st. užlaikau iš cjrocernės vi
sokio tavoro. Viskas geriau
sios ir pgiiausios kainos. 

Kreipkitės pas : Kazimiera 
Wasileuską. 

vaujant gerb. V. Bikšui ir p - n i u s susirinkimus, kad išrin 

gražiai linksminosL visi gra
ba i linksmai baigė senus me
telius. Po pasilinksminifno bu
vo laimėjimai gražių "bak -
s ų " kuriuos prirengė Sąjun-
•Į,ietės. Išpildyta drilius vado 

Antanas Kirkilas, gyvenan-
P a s mus Clevelande o r a s . t į s Lindell, Ohio bevažinėck-

prastae, dažnai lyja. Kalėdos n i a s automobilium kokiais tai 
teij)(%i buvo šlapios. Darba i ' reikalais, žinoma buvo įsikau-
iki šiol ėjo viš silpnai. Gal š ę S ; susimušė su kitu tokiu 
po naujų metų kiek pagerės. [ p a t draugu kaip jis pats. Bet 
Nekurie darbininkai pradėjo Į ano butą kytresnio, tai nieko 
daugiau rūpintis ateinančiu 
laiku. 

sudėję ir to banko vedėja-
Petras Aluliolis senas laikas 
jau ten darbuojasi. Bankai jo
kių nuostolių nėra, nes apsi
draudus.. 

Vanagas. 

Darbuojas ateičiai. 
Šiuomi laiku Bendrovės i r 

draugijos kalbasi apie meti-

tei M. šlapikauskaitei . I r taip 
sulaukę Xaujų Metų visi lin
kėdami viens antram linksmų 
ir laimingu meU] skirstėsi pil-
aai patenkinti į savo name
lius. Pelno nuo vakaro liko a-
pie 100 dolerių. Užtai Sąjun-
cietės yra didžiai dėkingos vi
siems tiems kurie atsilankė 
nnt jų pasilinksminimo, vaka
rėlio ir prisidėjo gausiomis 
aukomis prie jų darbo. 

Sausio 10 cl. Sąjungietės 
vėl rengia "BugIow P a r t y " . 
N "y tauto kareivių salėj, į ku-

nelaukęs nudulkėjo savais ke
liais. Bet lietuvis jausdamasis 
įžeistu, pradėjo ieškoti gat-
vėse teisybės. Dėdėwsužinojęs 
kas do reikalas, pristatė į ne
geistinų vietų o teisėjas išty
ręs dalykų, pasiuntė 6 mėne-

kus sąžiningus ir darbščius siams į pataisos namus ir už-
viršininkus. Pavyzdžiui, Vy 
tauto kareivių draugija, laiky-

simokėti iškaščius. Tai vis ne
atsargumo ir girtybės pasek

tame susirinkime gruodžio 2? mes. 
d., išrinko labai darbščių val
dyba: pirm. Sadauskas, nut. 
rast. Ardzijauskas, fin. rast . 
Blezgys. Tikimasi kad ši val-
dvba ateinančiuose metuose 
<laug pasidarbuos del draugi
jos labo. 

Bankas. 

Kiek teko girdėti, Lietuvių 
Taupinimo Paskolos Banką 
laikys savo metinį akcionie 

rių kviečių visus atsilankyt, i rių susirinkimų 9 d. sausio. 
— 

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

ADVOKATAS 
V«4» byl>«« Ttaieae Telsmu««e. B n a m i 
nu*jo Abstraktu*, l'adaro pirkimo I 
panftavtm* Dekumratua Ir iraliojimos. 

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

T e l e f o n a s R a n d o l p h 3 2 6 1 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telefonas Canal 1697 

t~T S. W. B A N E S 
ADVOKATAM 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 6 po pietų 
Vakarais: 3203 8o. Halsted Str. 

Telef. Yards 1011 
Chlcago. 

t » ^ — — * 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22IM1 St. Tel. Canal 6699 

Iš VOKIETIJOS 

Kur dingo Akrono "Vana
g a s " , kuris anuomet draskė 
s a u v nepatinkamas ypatasf 
4 4Vanago'* bosas pan Radis 
nuteistas 6 mėnesiams į patai
sos nania ir grųžinti žmonėms 
išeikvotus pinigus. Antras 
kokis ta i med. Jonson, bepir- j 
štiš lietuvis pasigarsino kad I 
jis yra General Phonograph 
Co., 2271 St. Cfair Ave. Dept. 
L. 13. parduodgs phonograp-
hus tiesiog iš dirbtuvės už 29 
dolerius ir prideda 20 rekor-

AURORA, ILL. 
Gruod. 23 d., 1923, šv. Kazi

miero pašelpinė draugija turė
jo savo susirinkimą. Pirmiau
sia r inkta Šiems metams val
dyba, kurion likos tie patys 
ką ir pernai buvo, nes toji 
valdyba buvo veikli, gerai dar 
bavosi, tad nariams prašant, 
likos ant toliau. 
' Svarstant reikalus, prisimin
ta ir Labdaringoji Sąjunga. 
Draugijos nariai, užjausdami 
šiai įstaigai, sumetė $5.05 au-
kų, kurie likos pasiųsta p. Ne-
nartonio vardu. Labdar. Sąj. 
18 kuopa iš Aurora įteikė Sei
mui $40.80 auką, tokiu būdu vi 
so pasidaro $45.85. 

J . Žekonis. 

LUCKY 
STRIKE 

CIGARETAI 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiarae 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienai 
Turirtie tiesiogynius susieti 
kymus su Lietuvos Bankai 
Pasinaudokite proga siunj 

darni pinigus Lietuvon 
per 

CERTRAL MARUfACTUI 
ŪISTRICT BUK 

i 112 W. S5-th St. Ohi< 
Turtas vtrfi 17,000.000.00 

«B 

IŠ WESTVILLE, ILL, 
Viešas pranešimas. 

gtuomi pranešu visiems mu-
ų i^arapijos rėmėjams, bei 

du. Tai aš tiek pasakysiu, kad P a t e l i a m s , jog leidžiamo Hu
tas ponas buvo suareštuotas i r l d s o n automobiliaus laimėjimo 

Ką t ik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 

I 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarin 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

~a 

>> >> 

"Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50 

kietais apdarais 1.50 

"Aukso Altorius'' gražiais kauliniais apd. 

Mišių maldos su paveiks

lais Jpl.Ou 

Minkštais skuros apda

rais $—.—o 

paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais $1.75 

Šaltinis labai gražiais kaulo apdarais . . $3.50 
Aniolas Sargas rausvos skuros apd. . 

DRAUGAS PUB. CO. 

5> 

I I 

9> 

" 

$2.U0 

ten jokios General Phonogra
ph Co. nėra, vien tik A. B. 
Bartoševičiaus karčiama ir re
kordų štorelis. 

Clevelande labai madoj yra 
bankų rubavojimas. Gruodžio 
29 d. 7 vai. vakaro atėjo į 
Municipal Savings Loan Co. 

• • • • • ! » » • » ! » » » • • • • • ! » » » • • • • j į 

Telef. Motera skyrtnj Canal 428» 
Vyrų skyriuj Iloosovclt 881 i 

A. A. Slakijs 
ADVOKATAS 

Ofl»«as Vidarmiestrie 
C1UCAGO TEMPLE BLILDINCJ 

71 West Washington Street 
Room 1720 Tel. liearborn 0051 
Nantu Tel. Dyde Park 3305 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
*. 

H. F I S H M A N 
Motorų ir Vyrų Drabužiai 

Kailiniai ir Naminiai Dalykai 
Cas/h ar ant Išmokėseio 

Atdara Utarninkais, Ketverg-ais ir ' 
Subatomis iki 10 vai. vak. Nedė-

iiomis iki 1 vai. 
1227 — 29 So. Halsted St. 

2 ir 3-čios lubos. 
Chieago, m. 

į&»» *m*m*+Hm*+mtm»*t > » » « > » * < i » > ^ « 4 f c % — ^ * * — — • m • ^ » » » » mm m m • » » » \ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, 1T1. 
• » • • • • • • — • • • • i * i » » M « » t » w » « » * y 

•^&+ ->o4s<r ,-^tf< 
l e t . i s e u r o v r u IKi&7 

STASIJLANI 
ADVOKATAS 

VltlarmiestiJ Ofb*a« 
I Room 172» Chieago Temple Bldg 
77 W. Washington St. 

ICICERO Ofisas: Paneddllo vak 
ll314 s . Cicero Av. Tel. Cicero &03C 
BIUDGEPORT Ofisas: Kitais rak 
323t S. Halsted St. Tel. Boul. «737 

N A U J Į Į j y A M Ž I Ų 

I S T O R I J A 
Parašė 

Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is
torijos Mokytojas. 

Is tori ja padalyta į tr is dal is : 

• • 

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

METUTDi ADVOKATAS 
Dien.: D. 314—514—127 IT. Dear-
bom sire+t Tel. Kandolph 55S4 
VakaraiK. 10731 So. AVabasn Ave. 
Roselaad Tel. Pnllman t377 

. / PIRMA DALIS, 
Atradimų i r reformacijos laikas. 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) 

ANTRA DALIS. 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikai. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų verolincijai 1648 — 1789) 

TREČIA DALIS. 
Konstutinių kovų i r ekonojiaio progroso laikas. 

Ši istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti, s 
Kaina t ik 91.5* (Nuo 1789 — 1914 m.) 

DRAUGAS PUB. GO. ' 8334 South Oakley Avenue 
Chieago, Illinois. 

i B 

' 

diena, nukelta lik vasario 10 
d. 1924. Skelbiamo j Naujų 
Metų dienoj, minėto automo-
bilhius laimėjimas neįvyko iš 
[rriežasiies sugražintų da ne
parduotų tikietų ir laiku nesu
mažintų parduotųjų tikietų 
užrašų knygelių. Šios dvi prie
žastį sutrukdė traukimo lai
kų. Dabar, da paliko vienin
telė ir paskutinė proga norin
tiems įsigyti tikietus i r laimė
ti naujų Hudson automobilių, 
arba $1,000.00 auksu. Reika
laujantys tikietų, gali kreip
tis klebonijos ofisan, 502 W. 
Main Str. Westville, 111. 

Kun. L. Brigmonas. 

HOMESTEAD, PA. 
40 valandų atlaidai. 

Sausio 12 — 13 — 14 atsi
bus 40 valandų atlaidai Švento 
Petro ir Povilo bažnyčioj .Kaip 
kasmetai ta ip ir šįmet 'atvyks 
kunigai iš* apylinkės į pagelbų 
vietinfam kleb. kun. S. J . čia-
pananiui. 

Vytis. 

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS 

3E mZW 

Katalikų Tikyba, Sulig A 
paštalų Sudėjimo, arba dog
matinės katalikų tikybos iš
dėstymas kokia meilė, kokios 
stambiausiosios tiesos y ra su
imtos į Tikiu Dievą Tėvų. Pa
rašė kun. prof. Pr . Bučys. 
Audeklo Apd $1.50 
Minkštais' apd $1.00 
Kieto pop. apd $1.30 

" K a mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą". ' K a i 
na tik i5c. 

"Li tera tūros Teorija'* vado-
vėlis augŠtesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60c. 

" D R A U G A S , " PTO. CO. 
2334 S. Oakley Ave., 

. Chieago, BĮ. 

NAUJA 
IKVIETKMČIAI 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvletkoa,į 

įvestuvėms bankietams, pagratjams^ 
^vainikai ir kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'{, per-J 
[furna, plaukams tinklelius (hairj 
>nets). 

Patarnavimas mandagiausias,! 
[kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Š V E N T A S R A S T 
Ką. t ik esame gavę iš L] 

tuvos " NAUJĄ TĘSTAME] 
TĄ." Knyga labai gražiai 
spausdinta ir mažo fornu 
— didumo sulig maldaknyj 

"Naujas J^estaInentas , , 

kėt\j kiekvienam katalikui 
gyti, nes tai yra Katalikų 
kėjimo pamatas. 

Kaina t ik $1.25, 
Draugas Pub. Co. 

2334 So. Oakley Avenue i 

W A U K E a A N ' 0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th Street) y ra įga
liotas' atstovauti Lietuvių dien
raštį " D r a n g ą " Wa«kegan'e 
ir apielinkėje. Turint į " D r a u 
ga/ ' reikalų, galite prie Jo 
kreiptis. 

NO. 

5ELFREDUC1NG 
C O R S ET ^ 

Kemo >'o. 333 yra tikras 
tumfe/mn. Jis yra icm>is m 
vidutinio iljfio sijoną. P»d»-
rytas iš ružavon »r bnltoo 
routil; didžio nuo 24 iki M 
— Kuiną tik *3.00. 

Jeicu kraaturlnlnkM neta
ri tai pri<iiaBk vardą, adrcti«* 
dydi ir $3. Mo* prlrtaslme 

N f m o Hvpicnic-Fashion Institute. 
.120 E. 16tfa St., New Yotk (Dopt. S.) r 

Terpetinas Pra
šalina Skausmą 

Terpentinas prašalina skausmą 
GREITAI! Mokslas sako» kad niekai 
taip greitai nejsisėda kaip naujasis 
Turpo išradimas. Skausmą rodos, 
kad stebuklingai sustabdo. 

Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas sg visais Turpentin* gydan
čiais vaistais. Nedegina, fte užtriną 
pūslių — netaukuotas ir neatsiduo
da. Greitai prašalina šaltį, skauda-
mą gerklę, kosėjimą, tonsilitis, lum
bago pleurisy, katarą ir negraJftją. 
Taip pat prašalina galvos skaudėji
mą labai geras muo nusideginimo, j -
sipjovimo ir išsisukimo. 

Turpo turi didelę galę jsisėstl } ku 
ną. Ttktai pasitrynęs kratinę labai 
greitai palengvina ir sustabdo skau
smą.. Turpo išvarinėja run*atiskua 
skausamus, sustabdo lgmbagro. Sako 
gerklės skaudėjitną, pleTjriay, catarą 
ir neulralgiją. 

Nekentėk! Prašalink skausmą tuo 
jags su Turpo—Turpentine Ointment 
kuris turi sav>je geriausius vaistus 
Mentįol ir Camphor. Gauk Turpo 
šiandien huo savo vaistininko — 
35c. ir 70c. * l 

D E N T I S T A I . 
Dr. M. ŽILVITI! 

D E N T I S T A S 
i i i f Arcber Avenae 

Vai.: 9 fkl 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 Iki l t . 

Tek Lafayette 60«1 
• • * » ^ » i m~» + ~mmmm»m • < » • < 

,^»» M»^ —1« m m m * i 

Dr. P. G- Luomons 
Lietuvis Daotų Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. Leavitt StsJ 
Tel. Ouua «222 Chkatgo, Dl. 

VAI*. 9 Iki 12 ryte ir 1—9.901 
vakaro. Ned. pagal sutarti. 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLASTD AVENUE 
Arti 47-tos Gatves 

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

LIBTITVIAI GRABORIAJ 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graboriua 
2S14 W. 2Srd PU 

Clcmgo, Hl. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdintu 

TeL Canal 1271 
1199 

• 
Telefonas Boolevard 4199 

k. Masalskis 
Graboriua 

Patarnaają lal-
»«avėse v e » 

ta vėse, krtksty* 
nėe ir fcjtuMA! 

no* prietnamoa. 

3307 Aubum Ave. Chieago. 
! » • • * • 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Telef. Boulevard OSlS 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRAPATH 
S249 S. Morgan St. Cbieago. 
Valandos Paned. Sered. K«tvr. nuo 
2 iki 9 : Sub. nuo 8 iki 9: Ned. nuo 
9 fkl 12. 

4632 South AHhland Avenue 
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. 

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

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto Iki9 vai. vak. 
4947 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės) 
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad ai gydau 

tokias Ilgas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančiu gydymui būda: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas Šiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą, teikia. 

Jeigu jau aplankiaf n«t keletą, gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gt 
nesusiradai, o sergi širdies* nervų, ramatu, paralyžiumi, inlostų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais sustflaplaimais, ar kitokia sena Ilga. ateik, o ai noria* 
patarnąjurfu. 

mwmmwmm *£m 

>ranešiinas paeijentams ir draugams 

DR. J. J A K U B A U S K A S 
GYDAU BE VAMTŲ IR BE OPERACIJŲ 

Porkėilnu savo ofteą iš 3539 So. Halsted St. į 4647 So. Halsted St., 
949c 4T-«09 gatvės. Vai., rmo 9 iki 12 ir nuo 9 Iki 9 v. vakare. 
Tel. Bottftevard 4774. Nrdėltemis nuo 9 iki 12. Koaelando ofisas: 
11132 So. Mfcchigau Ave. Vai.: irao 2 iki 7 vai. vąk. Telefonas: 
Pullmau 5147. 
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[IAl LAIKOSI SA
VO POZICIJOS. 

Qis farmerijii, kurie Clii-
jos pieninėms bendrovėms 
rduoda pien<% vis dar strei-
>ja i r atsisako pasiduoti. 

fikalauja (langiaus už pie-

J . fežiurint tų farmerių strci-
Chicagai pieno nepntruk-

Nežinia kaip Ims to
ras. S 

IKŲ TARPE ATNAUJI
NAMA KOVA. 

r'hieagos graiku tarpo at-
jujinama kova. , Nesenai 
Jturi graikai teismo nubaus-
nž vieno savo tautiečio nu-

fdyma. Tas nužudytas grai-
is užlaikė krautuve, 722 
Įue Island Ave. Jam žuvus 
lutuvę ėmė vesti jo brolis. 

[Užpraeita naktį ties krau
p ę pamesta l>omba. Xamų 
[ngu stiklai ištiri] x\jo. 

Chicagoje, griežta kova ir to-
liaus butu vedama su "boot-
legeriais," su plėšikais ir su 
autoistais, kurie nepildo mies
to ordinansų, pergreit važi
nėdami žudo žmones ir tt. 

Polieijos viršininkas žadėjo 
ir toliaus kovoti su tos rū
šies piktadariais. 

NORTH SIDE. 

VISI TRYS SUIMTI. 

Trys negrai plėšikai, kurie 
naktį South Chieagoj mi-

idė policmoną, visi suimti. 
[isi prisipažino prie plėši-
Įft). Teėiaus tik vienas iš jų 
indė į policmoną ir pastarą-
nužudė. 
F ž tai jje gaus visam savo 
•enimui pamoką, jei nebus 

llogiaus. 

Jau rengiasi. 
Northsidieėi'ai pastaromis di« 

nomis uoliai pradėjo rengtis 
prie K uit n ros Vajaus, kurio 
tikslui šioj kolonijoj įvyks pra 
kalbos sausio 13 <l. Girdėjo 

, jome, kad kalbėtoju bus 
nesenai atvykęs iš Lietuvos 
gerb. kun. Daknys. Programoj 
dalyvaus šv. Mykolo par. elio-
ras ir dar bus kitokiu įvairu
mu. 

Vyrai ir moterys, sukruski-
me visi, ateikime i šias Kultū
ros Vajaus prakalbas ir prisi
dėkime kuom tik kas galime 
prie kėlimo mušu tautos prie 
upšvietos, kuri lems mūsų jau
nosios kartos gyvenimo kelią, 
o sykiu ir katalikiškos Lietu
vos gyvenimą. Mušu kolonija 

Butkienė, Dobravalskinte, Lia 
kus, Stalauskienė, Pauskštia, 
Stogič, Stanevičius, Mikui e 
nas, Vaitkus ,DačioIa, Gasilo-
uis, Vakasienė, BladiKas. 

Suskaičius, pasirodė $83.2"). 
Nesudarius šimtinę atrodė lyg 
kažko trūksta. Taigi atsirado 
tuojaus geraširdžių kurie šim
tine dapildė. P . Cibulskis au
kavo $10, K. Antanaitytė — 
$3.50; J . Kulikauskas — $3.25. 

Prie suaukautos šimtinės 
pridėjus nuo vakarienės pelną 
$(>() pasidaro viso $160. 
Aukavusiems nuoširdžiausiai 

učių!' 
Rėmėja. 

turėdama tokius narius savo 
tarpe, kurie užgaulioja kuopos 
darbuotojus! Tas pareiškimas 
yra didelė neties'a! Ko
ki gali būti žmogaus širdis ir 
jausmai, išgirdus tokius nema
lonius žodžius, kada jis dirb
damas visai apie save nemąs
tė, tik dirbo iš pasišventimo 
tai brangiai Vyčių Organiza-
ujiai? Tai yra skaudus smū
gis, kurio negali greit užmirš
ti, kuris slopina visą ambiciją, 
pasišventimą ir norą dirbti. 
Kitą kartą narys kad ir turėtų 
gerų norų darbuotis, bijo, nes 

i tuojaus išgirsta, " J i s nedirba 
kuopos naudai, bet savo gar-

Dabar užmirškime tuos pe- LABD. DIREKTORIAMS. 
reitų metų nepasisekimus ir 
nesmagumus. Su Naujais Me
tais, nauja valdyba, naujais 
norais, pradėkime šių melų 
darbą! Remkime suvo vedėjus, 
i dėkime širdį ir sielą į kuopos 
veikimą, idant L. Vyčių 35 kuo 
pa butų netik veikliausi, bet 
ir didžiausi visoj Chicagoj. Pa
darykim Naujų Metų'rezoliu
ciją atsivesti nors po vieną 
naują narį ant ateinančio su
sirinkimo. 

M nuo savęs, Brangus We£t 
Pullmano Jaunime, linkiu ju-^ 
ms geriausio pasisekime atei
nantiems metams darbuotis 

Labd. Sf-gos Centro Direk
torių sus-mas įvyks penkta
dieny sausio 11 d., Aušros Var
tų parap. svet. 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

REIKALINGA. 

tokius gandus, turbūt kitus tei 
sia pagal savęs, i 

WEST PULLMAN. 
• 

Jaunimo darbuotė. 

Ketvirtadienio vakare, sau
sio 3, 1924 m., mokyklos kam
baryje, įvyko L. Vyčių 3f)-tos 
kuopos metinis susirinlamas. 
Nors susirinkimas nebuvo skai* 
tlingas iš priežasties šaltaus Or 
ro, bet visgi neužbaigti reika-! 
lai buvo svarstomi gyvai ir buotojus, iš kurių pasitikime 

turėti daug geru; pasekmių: 

bei". Dieve duok kad nevie- r T a u t o s i r Bažnyčios labui . J e i* 
nam mūsų kuopoje ateityje ne- remaitės vienybe, stosite 
prisietų išgirsti tbkfe* neina-1 v i e n | f e u ž v i s u S ) v i s i įį v i e n a < 

lomus žodžius. Tr teisybę pasą- k u o p o s v e i k i m a s n i e H d ^ ž l u . 
knis, nariai, kurie skleidžia g s ! T a d v i s i p r i e d f l r b o I 

Jaunimo Rėmėja. 

-

TOWN OF LAKE. Valdyt>a. 
Užbaigus sesįuosĮtU dalykus, 

••ita prie rinkinio naujos vai- T ( , n t r a l i ž k a s 1<nMaa . . . y ^ 
oyoos. į valdyba išrinkome- ,, , ., ." ''. . 

. tnva laikys mėnesini susi 
^'įsus jaunus, energingus dar-

rimtai. 
Senosios valdybos raportai 

v 

PAIEŠKAU vargonininko. 
Meldžiu atsisaukt šiuo adresu : 

Rev. I. Kerševičius, 
806 N. 8th Str. 

Springfield, m. 

REIKALINGAS tuojaus var-
gonininkas. Meldžiu kreipties 
prie kun. K. Zaikausko 929 
Erie Ave. Sheboygan, Wis. 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
i Mallavojlmo 

| Eon t rak torius 

D A Ž Ų 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 

augimas reLš-

kia sąžiniška 

Kostumeriams 
patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

P A R D A V I M U I 
Į PARSIDUODA Lotas ant 40 ir 57 
patvos netoli nuo Crane ftapu. Par
duosiu pigiai iŠ priežasties, kad ap
leidžiu ftia Saly. Kreipkitės, šiuo ant
rašu : • 

M. K ARKAI SK AS 
1411 So. 48 Cotirt Cicero. III. 

Telef. Cieero 8003 

BIZNI S 

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

ANT NAUDOS. 

S . L FABIONAS CO. 

Pvas. Vad. paliko, Vyčių rė-
išduoti, iš kurių pasirodė kad mWs gerh.v knn. J . Paškaus-
1923 metai nebuvo^pasekmingi 
kuopai. O kodėl? Ar mes ne
turime didelį būrį gražaus jau

kas; pirm. — ^1. Česiunaitė; 
pirm. pag. — N. Urbonas; 
rast. — E. Norvilaitė; ižd. — 

rinkime, ketvirtadieny,, sausio Ant Pardavimo Iee cream ir 
10 d., 1924, Davis Square par- saldainiu krautuvė geras biz-
ko salėj, 7:30 vai. vak. įnis senai išdirbtas prie lietui 

Visi nariai ir narės irtalonėT j viskos bažnyčios, savininkas 
kitę atsilankyti, nes yra labaįjturi kita įiznL viena turi par-
svarbių reikalų apsvarstyti. duoti greitai. Atsišaukite 

ni.no, piln* energijos, a p d o v a - A ž'ogaitė; korespondentė - Šeimyniškas vakarėlis. 
niiota visokiais gabumais?taip, Į K- Norvilaitė. Kadangi 1924 

lauitvlv kartų buvo pavyzdžiu, turime tokį jaunimą, bet truk- m o t a i 3 ^ Merginų Metai tai 
kitoms lietuviu kolonijoms, sta tos uolos, kwnų mes va-
\v gi duosimės mes 4tsubytv dinaitte vienybe, be kurios m i 

mergaitės užima svarbesnės 
\ietas valdyboje. Valio, mer-

r 
Valdyba. 

t i ' save tokiam Cicerui arba jokia organizacija negali aug- raitės! Parodykit ką jųs gali-
West Sidei? .Jokiu būdu ne, ir ti ir bujoti. Bet kaipgi bus vie u - j , 
dar kartą ne. Tik įsitėmyki- n yb j narių tarpe, kada pačioj Vakarėlis. — Apleidžia. 
•ne: antradieny, sausio 13 d. vaidyboj viešpatavo nesutiki- Kuopa nutarė surengti šei-
šv. Mykolo parapijos svet. bu-imas. Viskas buvo ypatiškumas i mynišką vakarėli pagerbimui 

Miesto majoras Dever ke
ltai dienų apleido Cbicagą. 
Pirm išvažiuosiant jis įspė-

polieijos viršininką, kad 

•1IIIC V J S l . 

A, f A. 
ONA DAINELIUTĖ 

mirė saus. 9,1924 m.,12:45 
vai. dieną 17 metų 8 mė 
nesių amžiaus. Gimus A-
merikoje. . . 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvus Julių ir Agotą 
Dainelius, brolį Joną ir 
dvi seesris. Adelę. (šv. 
Kazimiero Vienuolyne va
rdu Sesuo Patricia) ir A 
gotą. Tėvas J. Dainelis 
paeina Suvalkų rėd.. Gri
škabūdžio pajrtap., šedvy-
gų kaimo. 

A. a, velionė prigulėjo 
prie Mergaičių Nek. Pr. 
Šv. Marijos Panos Dr-jos. 
Giedorių ir L. Vyčių. 

Laidotuvės ivyks suba-
toj, sausio 12 d.. 1924. iš 
namų 1505 South 49th 
Court, Cicero, i šv. Anta
no bažnyčią, Cicero. Po 
pamaldų bus nulydėta i 
gv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti lai 
dotuvėse. 

Nuliūdę: 
Tėvai, Julius ir Agota 

Daineliai. 
brolis ir seserys. 

|(:el kurio turėjo nukentėti gal . naujos valdybos; faiugi visų 
Žadąs aukoti. | ) r kuopai. Neužtenka to, dar smarkumu rengias prie šokio, 

ant nelaimės turime savo tar- ku™* įvyks vasario 10 d. 
I**:tokių narių, kurie akyse y- Šiame susirinkime atsisvei-

Ira pamylėję Vyeiuą bet išt ik- 'kino vienas iš mūsų darbš-
Šv. Kazimiero Akad.' Rėmėjų rijįjįj. yra kuopos ardytojai. 'eiausių darbuoto,tų, būtent J . 

'tO skyriaus vardu įvykusios 9.fttai per susirinkimą nekurie'Glovackas, buvęs kuopos iždi-

WEST SIDE. 

Teatrališko Kliubo "Lietu
v a " šeimvniškas vakarėlis i-

• i 

vyks šeštadieny, sausio 12, 
1924, p. Želandausko svet. ant 
4o()0 So. Hermitage Ave. 

Nariai ir narės esate kvie
čiami atsilankyti ant šio Šei
myniško vakarėlio. 

Kvieėia 
Komisija. 

_ — i — — , 

P R A N E Š I M A I . 

gruodžio, 1923, vakarie
nės atskaita. 

nariai užsipuolė ant kelotos se-. ninkas per tris metus, kuri 
rnsios valdybos narių, buk jie grįžta į savo brangią tėvynę, 

[eigų buvo apie du S i m t u ! ^ 1 ^ Y1GJl ^ s a v 0 A^^bei, o Lietuvą. Laimingos keliones 
ioleriii, bet išmokėjus išlaidas !::.° °*8MW*ij«i &**n&* Jau- ; Juozai, ir pjisisekimo d'arbuo-
likosi $\m pelno. Toje sumoje' " i i n e» k a i P k u o T ) a && gyvuoti tis Lietuvoj, 
'skaitoma ir aukos, kuriu viso 
r.uvo viena šimtinė. 

Aukavo šie; 
Po $5: — Šliogerienė, kur. 

Kudirka. Krotkus; Saunora — 
f.): S. Cibulskis — $2.25; po 
>'-: Malakauskis ir Aitutis: 

Po $1 : Kazanau.skienė, Kvc-
jaras, Kiršis, Petrauskis, Ciri-
cienė, Orieintė, Dusevieienė, 
Žurkauskienė, Vaieiulis, Jan
kevičius, Luekuvien"', Vilkie 
nė, Markunienė, Antanaitytė, 
Kamarauskiutė, Kuiikauskic-
nė, Kazanauskas, Z'alatoris, 
^Draugo ' darbininkas, PaJo-
nienė, Miksaitė, Petraitis, Za-
itaravieiėnė (iasiulionien>, Sta 
kienienė, Zalatorintė, Blanis, 
ST. N., Juozaitienė, Jereekie-
'iė, Mikšienė, Urbonienė, Ma
salskienė, Žibienė, Dapkienė, 
Ignatavičienė, Siprankienė, 

Metinis susirinkimas. 
L. Vyčių 4 kp. metinis susi

rinki irtas įvyks ketvi'rtadieny, 
sausio 10 d., 8 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, 
nes turim daug svarbių reika
lų. Valdyba. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Cfiicapj 
mĖmtimVMM 

P F A R I i Ql*EEN KONCKftTINA 

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

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

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalvkų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

4409 So. Fairfield Avenue 

809 W. 351h SI. Chicago 
Tel. Boulevard 061> ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 9 

Tel. Lafnyette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, IIetuvlafn.s visa

dos patarnauju kuogeriausia 
M. YTSKA . 

S228 We«t S8-th Street 

D A K 
felefouaa Boalevard t»St 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashland Aveaoe 

Chicago. UI. 
Vai.: t ryto lkl lt plet: 1 po 
plet lkl t po plet: • ! • vak. Iki 
»:«• vak. 

Velefooaa (Scelej 748» 

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

moterį) lytiškas ligas. 
1401 Madlsou Street 

Kamp. Weatem Ave. — Chfeago 
Valandos: 1—4 po pletu 1—» ^sk 

Tel. Boulcv«rd 2160 
DR. A. J. KABALIUS 

Lietuvis Gydytojaa 
3303 South Morgan Street 

Chicago; 111. 
• / 

;Dr. Maurice Kahn 
! Gydytojas ir Chirurgas 
4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave.; ; 
Į Tel. Yar4s 0994 \ Į 
| Valandos ; 
• Nuo 10 iki 12 piet. 
! Nuo 2 iki 3 po piet 
} Nuo 7 iki 9 vakare. 
ĮNedėl. nuo 10 iki 12 piet. J 

T A R A I 
Dr. A. K. Rutkauskas 

GTl»¥TOJAS IR CHIRURGAM 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4140 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė «avo ofisą po tuimeria 

4729 8. Ashland Are. 
SPBCIJALISTAS 

Džiovų, Motoro Ir Vyrų Llgy 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėllomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Dreael 2880 

Tt-i. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
3315 So. HalstfHl Stre<* 

Valandos; Nuo 9 iki 3 dion.-į. Nuo 
7 — 9 vakaro. 

Ncdėliomls 9 iki 12 diosna. 

Tel. Hootevard 05K7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 12 diena, nuo € 
lkl 8 vai. rak. Nedėllomla nuo 8 

lkl 2 vai. po pletu. 

3 P 

Uit .-' 
\ A*E YOU TH£ 
į OfFfCC QCH?\ 

JULIUS SNEEZER 
Vi I j m 

61 BAILK 
IS THE 
OOCTOft 

IN? 

&OT COULO'NT YOU 
COME TO-M0RR0W/ 

INSTEAP? 
įtegyri rgg -rt£'S IN 

VOU SE E YOURt 
HIJ VERV FIRST 
PATlENT f i? 

SOTVVANTEDfO 
<JlV6 MlM A 1UR-

PAYH 

D R . M A K A R A S 
U E 1 U V 1 S GYDYTOJAtl IR 

CHIRURGAS. 
1444 WENTWORTB AVE. CHI
CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 404 
K f t vergo vakarais: 10453 S. RUte 
Str. Roseland. Tel. Pullman 034'J 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — . 
1)—Be martnlin*, 
»)—r 
3)—1 . 
4)—Be j«ki« pavojaus ••Hkatal, 
R)— Facijentul nereikia Blrrtl. ga

li tuoj v a l « t i . ir sal i eiti 
i darbe, 

r a a y d e 'GaU-Meaee* (akmenis tulžyje) 
ir akmeni* Šlapumo pūslėje be o-
peracijos, su tam tikromis moks-, 
lllkomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusli 

« j — B* peilio Ir be skausmo, 
3)—Be kraujo. 

sugražina girdėjimą. 
Ūsas pasekmingai, ir jei 

r ta reikalas daro operacija* 
ProfeaUonatl patarnavimą telkia savo 

ofisą; 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po p)et iki f vai. vakarą 
Kedėllorals Ir seredomts ofisas uždą 

rytaa 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CfflCAGO nJJKOl.S 
Tclefonaa Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 1S ryto po 
pietų 6 iki 8 vak. NedėllomU ofi
sas uždarytas. 

——» 

!Dr,M.Strikoi,is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRCRGAtt 
4601 So. A-shland Av«fiue 

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

Ned. 10 lkl 12 
Namai: 6«41 So. Albaiiy Avenue 

Tel. Prospeet 1930 
Vai., pagal sutartį 

{ » » • • » * • • • » • • • ' 
Tel. CanaI 0257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z, ZALATORIS 
J 

• ~ ~ « - H | 
Rezld. Tol. Van Ruren 0294 

Ofiso Tel. Boulevard 9898 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. VyrtSko 

Valku tr visą chronlškv ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Va4.: 10—11 *ytor S—« po plet. 
7—1 *mkv Jf*L 1 0 - - 1 * d. 

Ree. 11X9 Indepeadeore Bir t . 
Ghloftgo. 

• 4uta*''mp-j" • • . • • • p • ••*» 

! » » • • • • • • ' • * | t 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Etreet 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; « iki 9 vakare 

Uvd. 

m *ua> * 

9 ' 

DR. A. L, YUŠKA 
-Hl 

1900 So. Halsted Street 
Tel. Ganai 2118 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet 
5 iki 7 vai. vakare. 

Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų-
4183 Archer Avenue 

Tel. Lalryette 0088 
• » » » » l » » i » S * * t l > l > S « S s f t 
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