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MONSIGNORAS ZECCHINI 
KONSEKRUOTAS. 

•• • 

Atidengtas Papos Sikstaus V 
biustas. 

Anglija Pasirengus 
Karan su Turkais 

Laukiamas Galutinas Turky 
Atsakymas 

GRAIKIJA SKAITLINGA KARIUOMENE SIUNČIA 
T R A K I J O N 

45 KLANISTAI ĮVELTI 
ŽMOGŽUDYSTĖJE, 

— r - •" ; — — m • •• -

ATEINANČIĄ SAVAITC 
PRASIDĖS AREŠTAVIMAI. LR] 

Naujas koks kariuomenės 
judėjimas. 

(PASIŲSTA BOMBA 

JUGOSLAVIJA IR ITALIJA GINKLUOJASI, 
LAUKIA ĮVYKIŲ. 

ROMA, gr. 30. — Netoli 
Komos į Castel Gandolfo, kur 
yra Papų vasarnamis, jau at
vyko pirmoji armėnu mergai-
r-iu g r u p ė iš a r t i m ų j ų Rytų. 
Išviso yra 380 mergaičių naš-
laieių. Joms duota prieglau
da miu^tamc pertaisytame 
vasarnamy. Jos yra 20 se
serų vienuolių priežiūroje. 

Tų pačių dienų našlai\ies 
naujoj prieglaudoj aplankė 
Papos majordomo monsigno-
ras Richardo de ttamper; LAUSANNE, gr. 30. Va- turkais rengiasi atnaujinti ka-
monsig. Boj-gongini-Duiea, v ' i kar vakare turkų delegatas Is- ra. 
patingi) bažnytinių reikalų m 3 t p a š a l a i š k u Pranešė An#-j Anot. žinių, skaitlinga grai-
Kongregaeijos sekretorius; ir ^ ^ c ^ e l e & a t u i lordui Curzon, kų armija sutraukiama Traki-
monsig. Giuseppe Pizzardo, k a d T ^ J * neatsisako nuo jos pasienin. Turkai g i ga-
valstylK's sekretoriaus i>ava-:M o £ u l v ^ 3 ^ 0 - Sako, Mosul minasi pasipriešinti graibi, a-
duotojas'. Pastarasis našiai- t u r i b u t p a š i n u s Turkijai, takoms. 

Pranešta, kad Anglijos de- Jugoslavija taipat mobili-
legatas rytoj iškeliauja Pa ry - zuoja žymia 
žiun. Tenai antradienį konfe- pas i keti misi 
ruoš su premieru Bonar Law. Balkanų karan, kuris tunės! Lygiai nieko nežinoma, kas 

Taigi, konferencijoje darbai kilti del graikų-turkų nesuti-, p o r vienu tuodu asmeniu, ku-
laikinai pertraukiami. kimo. | r i 0 d u viską agentams išpaži-

I . 
Jugoslavijos kariuomenės no. Jiedu Ims pavartotu kai-

, mobilizavimas čionai sukę- po svarbiausiu liudininku 
prieš žmogžudžius. y. 

Pastei lėtas. laW Rouge ir 
kitur ypatingas valstybės ka
riuomenės veikimas. Tary
tum, ruošiasi kokion tai bata-
lijon. Matyt, autoritetai 

t»>ms Šventojo Tėvo vardu su
teikė palaimininma. 

Seserys vienuolės išreišldė 
didelį dėkingumą Šventajam 
T|'Vrii, kurs rūpinasi nukentė
jusiais. 

BA^TROP, jLa., gr. 30. — 
4T> asmenys ym įvelti More-
house pa^robi i rmose i r žmog-
žurtystėse, praeita rugpiutį i-
vykusiuose, anot dviejų asme
nų* kurie viską, išpažino fede-
raliams agentams. Pastarie
ji visų tų įveltų asmenų pa
vardes įdavė valstybės auto
ritetams. 

Taip svarbus susekimas. 
Juomi remsis ir visa byla, pa
keliama žmogžudžiams klanis-
tams. 

Kaip išpažinimas, taip įvel
tų asmenų pavardps viešai ne
skelbiamos. Tai visa bus pa
daryta prasidėjus teismo tar
dymams ateinančių savaitę, 

kariuomene, i r ' P i r m to tečiaus daugelis įta-
įsivelti abelnan' riaafe) bus areštuota. 

MARSHFIELD, AVis 
30. — Nežinomi piktad 
per paštų apskrities konv 
nieriui Chapman pasiu 
bombų. Manyta, kad kc 
tai kalėdinis siuntinys. At\ 
niojant siuntinys ekspliodav 

Chapmano moteris sužeist 
veikiai minė, pačiam Cha 
man nuplėšta dešinrj ranka 
v ienas va ik iukas lenprvai gi 
von sužeistas. 

Iš Chieagos tuojans atvyko 
pastos inspektoriai ir federa
liai agentai. 

RADIKALŲ RIAUŠĖS. 

Apaštalinis Delegatas konsek
ruotas. 

Naujas Apaštalinis Delega
tą* Lietuvai, Latvijai ir Ks-
tijai, monsignoras Zeeehini, 
konsekruotas Miros Arkivys
kupu. Konsekraciją atliko 
kardinolas Fruclnvirth, asis
tuojant Arkivyskupams Zon-
ghi ir Pasetto. 

Apeigų laiku bažnyčioje bu
vo valstybes sekretariato vir-
šininkai ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos diplomatiniai ats
tovai ir kunigai. 

Atidengtas biustas. 

Vatikano Bibliotekos salėje 
aną, dienų popiety Šventasis 
Tėvas atidengė Papos Siks-
taus V biustų. Tai kopija 
bronzinio biusto, kurs yra 
Treja katedroje. 

Iškiluiėse dalyvavo keletas 
kardinolų ir monsignorų. 

Vatikano Muzejaus direkto
rius monsig. No/ara pasakė 
prakalba. Pažymėjo, jog 

)\ ipos Sikstaus nurodymais 
įastatydinta Bibliotekos salė, 

lad ir jo biustui toj salėj 
tinkamiausia vieta. 

Šventasis Tėvas koki laiką 
privačiai kalUėjosi su susirin
kusiais pralotais. 

Paminėtos sukaktuvės." 

Gruodžio 21 d. Vatikane 
paminėtos 41 metų sukaktu
vės, kaip Šventasis (Tėvas 
Pius XI laikė savo pirmąsias 
Mišias San Carlo bažnyčioje. 

Beatifikavimai. 

Ateinant] pavasarį įvyks 
trys beatifikavimo iškilmės. 
Bažnyčia palaimintais pripa
žins : kardinolų Bellarmino, 
Seserį Terese KudikJėlio Jė
zaus, iš Karmeličių ordeno, ir 
Michael Garicoits, Saldž. Jė
zaus Širdies Kunigų dr. įkū
rėją, į ' < _ 

LONDONAS, gr. 30. 
Anglijos karo laivai iš Maltos ] i a nepasitenkinimų. Kalba

ma, jog Jugoslavija rengiasi CTVZO 1 
i * • * 

Dardanelius ir ties 
Konstantinopoliu, anot /.hui!.-| flfcfcfi ([uielf iniirtarinį "pa -

Čionai apie tai oficialiai rada*" \ u o m i žingoklauja 
nieko nesakoma. Bet yra ai- ' j r p a t s a į Italijos parlamen-
šku, kad tas turi sąryši su tas. 

MENICO CITY, gr. 30. — 
Meksikos mieste Vera Cruz 
socialistai radikalai sukėlė 
riaušes. Įsimaišą policija. 
Keletas radikalų nužudyta ir 
keliolika sužeista. 

Nukentėjo ir kai-kurie radi
kalu suskurstvti darbininkai. 

— 

pomsT 
*imarr savo a t— 

V- I 
£ apsileidimo mūsų 

olonija prisidės, kad sau-
enę, Kataliku VienVbės šventė S 

jį Kristaus triumfo šventė. 

C H l C A G O J E }SKERDYK1-os JUNGIASI. 

POLICIJOJE KLANISTAI. 

SOl^TH BKND, Ind., gr. 
30. — Susekta, jog vietos po
licijoje įsiveisę klanistų. 10 
jiolicmonų priguli prie tos 
kaukuotos organizacijos. 

Policijos viršininkas X*ane 
pasidarbuos klariistus pafalin 
t i iš tarnybos. 

BUVCS SULTAN 
LIAUJA MEKKON 

A. ŽMUIDZINAVIČIUS 
CHlCAGOJE. 

taikos konferencija Lausan Jugoslavijos pasiuntinys 1-
imj, kur turkai nenori pasi- talijai buvo pakviestas italų 
duoti Anglijos diktatūrai. užsienių reikalų ofisam " *Ten 

dau- ' . i ' s išklausinėtas apie visų pa
dėti. 

Konstantinopoly yra 
gybė svetimšalių. Pirmiau 
sia prisieis pagalvoti apie jų1 l t a l i .)°» promieras Mussoli 
apsaugą, jei suirs taikos kon 
terencija. 

LAUSANNE, gr. 30. 
Santarvės valstvibu delegatai 
čia laukia galutino turkų de
legatų atsakymo į pastatytus 
reikalavimus. Nuo turkų at
sakymo priguli tolimesnis tai
kos konferencijos likimas. 

n i p r aneš , kad jis ateinan
čią savaite nekeliausiąs pre
mieru konferencijon Paryžių-

— jo. 

pramato klanistų sukilimus,] MALTA, gr. 30. — Buvęs 
kuomet jų vyresnieji bus are-į turku šaitanas anglų karo lai-

ftaulių Atstovas p. A. Žmui 
dzinavičius jau apleido Oma-
bos ligonbntį ir atvyko Cbica-
gon. Vaka^ atsilankė' ' ' Drau-
g<),i-* *i-edaki^ijon. Po ligos 
g*n žymiai sumenkėjęs ir bent 
dvi savaiti prk;ž jo paties no-
/fą teks ramiai papsė t i , nes 
•'iženoje nestipriausTas. Miau-
gianiės, kad vis tik sveiksta ir 
linkime greitos ir geros svei 
katos. 

štuojami. 

NIEKO NĖRA IŠ BORAHO 
SUMANYMO. 

vu iškeliauja Mekkon, šventą-
jin musulmanų miestan. 

Armour anr^ Co. ir Morri 
and Co. skerdyklos Chicag 
je jungiasi krūvon ir abiej 
bendrovių interesai bus bend
rai vedami. 

Nelengva suprasti tos kapi- 1 
talistų kombinuotas. Tuo la-
biaus, kad, anot žinių, Ar
mour and Co. nuperka visus 
'Morris and Co. i i ifp^iic y^ 
to*pastaroji firma tutlėtų vi
sai išnykti. 

Firmų susiliejimui buvo 
reikalingas iegalis Suv. Vals-
tvbiu v\'riausvbės leidimas. 

i 

VYČIŲ PIRMININKO 
VIZITĄ. 

• 

"NAMINĖS" EKSPLIOZI-
JA IR GAISRAS. 

AVASHlNO(TON, gr. 30. — 
Suv. Valstybių senatorius Bo-

LONDONAS, gr. 30. — Iš 
Atėnų depešoje sakoma, jog 
kuone visa graikų armija 
traukia ant Trakijos. Kalba
ma, jog naujas karas su Tur-

, . k i ja neišvengtinas. Nesutikimai kuo svarbiau- ' ° 
1 , A r i v , , _ . Depešoje pažymima, jog bu

sią del Mosulo žibalo versmių. 
Turkija reikalauja Anglijos 
grąžinti jai tas versmes. Bet 
Anglija atsisako ir klausyti. 

Tai svarbiausioji krizio 
priežastis. 

Be to, turkai atsisako pri
pažinti kapitulaciją ir neno
ri duoti Turkijoje gyvenan
tiems svetimšaliams jokių pri
vilegijų. 

Santarvės delegatai reika
lauja, kad svetimšaliai nepri
klausytų turkų teismu juris
dikcijai, kad jiems butų įs
teigti \ specialiai teismai su 
svetimšaliais teisėjais. 

Pastarąjį reikalavimą pa
laiko ir Suv. 'Valstybių neofi-
cialis reprezentantas. 

Žodžiu tariant, turkai spau
džiami. I r jiems prisiartino 
kaipir teisino diena. 

Ar jie pasiduos? 
Jei ne, kils naujas karas. 

ves premieras Venizelos iš 
Lausamie telegrafavo graikų 
revoliucinei valdžiai tuojaus 
siųsti daugiau kariuomenės 

I Trakijos šonan. I r klausė, 
j kaip daug graikų kariuomenes 
{ v ra rytinėj Trakijoj. 

Arini jos tarnybon pašaukti 
1920 ir 1922 metų atsarginiai. 
Karo ministeris Pangalos pa
skirtas vyriausiuoju vadu 
Trakijoj. J i s iškeliavo į Sa
lonikus. 

Namuose, 1132 Cambridge 
ave., ištiko smarki "moonsbi-

rab sumanė sušaukti viso pa- | n e ,< ekspliozija ir kilo gais-
saulio ekonominę konferenci
ją. Tuo tikslu jis įdavė se
natui rezoliucijų. Rezoliuci
ja rado palankumo. 

Tečians sumanymui griež
tai pasipriešino prez. Hardin-
gas. J is ypatinguoju laišku 
įspėjo senatą, idant rezoliuci
jos klausimu nebalsuotų. Nes 
kitaip administracijos užbrėž
ti planai bus sukon^eikti. 

Pranešta, tad, kart rezoliu
cija turės but palikta ant ša
lies. \ 

ras. 
Gaisrininkai užgesino gais

rą. Policija basemente rado 
milžinišką katilą, kuriame bu
vo verdamas "maišymas.'> 

Bet namuose nei gyvo žmo
gaus. I r niekas nežino, kas 
juose gyveno. Matyt, po eks-
pliozijos pabėgo 

Didžiules jaunimo organi
zacijos Vyčių pirmininkas, 
farmaceutas A. Jonaitis, atsi
lankė ' ' Drauge. ' ' Tuotarpu 
apsigyvens Brighton Parko, 
bet pastoviai žada įsikurti Ci-
ceroje. Kas tik geriausio 
vis tenka- Cicerai. Tikri be
sočiai, tie ciceriečiai! Na, bet 
turėdami pašoiiėje Cicero ir 
chieagiečiai pasinaudos ją 
pajėgomis. 

PAMINĖTOS 100 METŲ 
SUKAKTUVĖS. 

1 

Chicagoje aną vakarą pa* 
minėta 100 metų gimimo su
kaktuvės garsaus franeimi 
mokslininko Pasteuro. 

CHICAGO TURĖS PRIEP
LAUKĄ. 

I 55 CENTAI TUZINUI 
KIAUŠINIŲ. 

Prieplauka bus padirbdinta 
Calumet ežere. Tam tikslui 
gautas karo departamento lei
dimas. 

Vakar rytmetį gaisras su
naikino penkių aukštų Benz 
butų, 449*—455 West Huron 

BUS APTARIAMAS MOR ATORIUMAS VOKIETIJAI 
PARYŽIUS, gr. 30. — Iš Belgija tokiam kursui prie-

BRANGIAI MOKAMA. 

ROMA, gr. 30. — Iš Balka
nų praneša, jog graikai su 

MASKVA, gr. 30. — Čio
nai gatvėse pardavinėjami a-
merikoniški cigaretai. Vienam 
cigaretui mokama arti vienas 
milionas bolševistiniu rubliu. 

DU DAUGIAU NUGALA
BINTA. 

DUBLINAS, gr. 30. —Čią 
du airiu sukilėliu daugiaus 
nugalabinta. 

Romos pranešta, kad Italijos 
premieras Mus solini atsisakė 
keliauti čia premieru konfe
rencijon, kuri prasidės atei
nantį antradienį. 

Iš ofifcia^ių versmių patirta, 
kad busimoj premierjų konfe
rencijoj pirmiausia bus apta
riamas moratoriumo Vokieti
jai klausimas. I r tik paskui 
kiti reikalai. 

Apie tai žinių pareina ir iš 
Londono. 

šinsis, tečiaus nieko negelbės. 
Nes Vokietija yra varge ir 
jai reikalingas atsigaivini
mas. 

Kuomet Vokietija susilauks 
keleriems metams moratoriu
mo, tuomet gaus išorinę pas
kolą. Bus kas kita. 

Francija su moratoriumu 
principe sutinka. Bet ji no
ri garantijos, idant paskui 
Vokietija ir vėl nepasakytų, 

Anglijos vyriausybei teko kad neišgalinti mokėti kontri-

IM PFRFFCT IN ORIGINAL 

patirti Vokietijos padėtį, ku
riai moratoriumas būtinai 
reikalingas. Nors Franeija ir 

\ 

buciįos. • WW 
Premieru konferencija bus 

įdomi visais žvilgsniais. 

Chieagos tarybos komisija 
tvarkyti produktams kainas 
praneša, kad šiandie parink-
tiniausių kiaušinių tuzinui 
reikia mokėti 55c. Tai tei
singa kaina. Kas kiauši
niams ima daugiau, tas yra 
išnaudotojas. 

Chieagos sandeliuose šian
die yra dukart kiaušinių dau-
giau, negu perniai šiuo laiku. 

CHICAGOS DARBUOTOJŲ 
SVARBUS SUS-MAS. 

HARTMANO KRAUTUVĖ 
ĄJPVOGA. 

Žinoma naminio^aldųj|iia 
tmano krautuvifikPers 
Road ir La Sal ioj B apvogta. 
Išvežta 25,000 doler ik vertės 
baldų ir 1,350 dolerių pini
gais. 

Policija areštavo 14 į tari a-
rnų asmenų. 

O R A S 

CHICAGO.. — šiandie ne
pastovus oras ; pramatomas 
lietus; temperatūra kįla. 

Sekmadieny, gruodžio 31 d. 
3 vai. co ; pietų Aušros Var
tų par. sve*., įvyks labai svar
bus LDS. valdybų ir kitų dar
buotojų susirinkimas, šiame 
susirinkime dalyvaus gerb. j 
kun. F, Kemėšis. Jis turi 
daug svarbių dalykų papasa 
koti. 

LDS. Chieago* Aps 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.63 
Francijos 100 frankų 7.23 
Italijos 100 lirų * 5.06 
Vokietijos 100 mark. .0133 
Lenkijos 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 f r. 18.92 
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»i turi paskyrus 
tonu lirų. Amerikai 

ė nuošimčių kalta 
nu dol. 
ja šįmet, 1922, savo 

išleido 153 hili-onus 
(}. Bet Iki šiolei Ameri-

M vieno cento neatmokė-
jši'mčių už skolas. 
senai Francijos ex-prem-
Ctemenceau būdamas A-

.oje pasakojo apie fran-
vargus. J is sakė, kad 

euzai išalkę todėl, nes ne-
užrektinai pinigu javams 

M, Bet tas pat elemen
tu nutylėjo, kad milžiniškos 
mijos užlaikymui franeuzai 
cenka pinigu. 

• VAKARINĖ MALDA. 

oAVO p U 

įdomią angą. 
paskelbs? I r žym 
šai vargu begali pasą 

Optimistas mato jųios 
'žiausiomis spalvomis ipadabin 

tus. J o vaizduotė piešia pasa
kingus džiaugsmo, Jtaimės rū
mus. Pesimistas, kurs viską 
dažo tamsia varsai ar savo tem 
peramento vėdintis, ar dėlto 
kad paprastai jis yra nelaimės 
kūdikis, žvelgia į juos nera-

' miai. J is bijosi kad jam rei
kės išlenkti karčią nepasiseki
mo taurę. 

Xepasekime nei pirmojo nei 
antrojo. P inrasa i neišvengia
mai paklius apsivylimo tink
lan. AnirasM, apsiribodamas 
juoda fatalizmo ir desperaci
jos siena, atsisako nuo gyve-

_juimQ. džiaugsmo, kurį panau
doja mokąs jo pasigauti. Nes 

ar 
ika 

ir kon 
rtą Eu 

rodė, iš 
didžiau-

i paeina 
>aigė ka-
stvnės ir 

ropos 
kur kyla 
si vargai 
iš militarizmo. 
ras, gi" kai-kurios 
iki šiandie užlaiko nAilžiniškas 
armijas. Tų armijų užlaikymas 
praryja ;įų visus gaminamus 
turttts. ir to dar pe r tenka . 

Amerika ne kartą) pareiškė, 
kad jei Kuropos v 
nori nusikratyti vargo, pir
miausia tegul suntfažina savo 
armijas, (ii kuonM armijos 
butu sumažintos ir vargv\s 
ir tolesniai siaustu, tuomet A-
merika neatsisakytų duoti rei-

Klaupka kurion kietai su
kniubau. Kasdien mano keliai 
su linksta prieš altorių. Tam
su, tik amžinai negęstančios 
lampelės šviesa mirgso. Isižiu-įi ę Vakaro tamsoje ir sielos 
rėjus pro tamsą, altoriaus kon- šešėliuose, aš tečiaus žinau 

valandos niekai praleistos, mi 
nutės nepanaudotos, kilnojas 
skausmeli suspausta krūtinė. 

Kodėl šis vakaras taip 
greit atskrido ir valandos taip 
greit prašvilpė! As nesuspėjau 
pasipriešinti savo lengvumui, 
aš vėjo blaškoma nendre. 

Mano Dieve, prie tavęs aš 
tiesiu savo dvi tuščias ran
kas, prie tavęs aš keliu išvar
gusią ir tuščią širdį. Šit va
karas ir šit metų pabaiga; 
štai dienos riba ir naujieji 
metai užgriūva. 

Bet tu esi geras ir tu žie-
nai kaip sunku žmonijai pa
likti skaisčiai ir žmogui būti 
šventam. Tu esi gailestingas 
ir dovanoji tiems kurie ne pik
tybės bet silpnybės vedami 
suklupo, tu stiprini tuos ku
rie kovoja su pagedusia pri
gimtimi. 

Šį vakarą mane apspito vi
sų niettį pabludę atsiminimai, 
liūdnumas skandina mano sie-

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

i 

nr. Al . M. RACKUS 
OFFICE 

1411 So. 60-tb Ave. 
Cicero, m. , 

Tel. Cicero 7731 

galutinai, nelaimės kaip aud- j kajingos pageltos. Tečiaus 
ros pasitaiko, bet nuolat ne- r kai-kurios Europos valstybės 
kybo. negirdi to Amerikos pareiški-

Žengkinie į 1923 metus gai- mo. 
vindami gerus pasjrįžhmis ir y u v Valstybių vyriausybe 
neperdėdami savo vargu. rankioja žinias apie Europos 

Krikščioniškai priimkime 
džiaugsmo ir skausmo dalei? 
kurią Apvaizda atsiųs; prakti
kuokime Evangelijos dorybe-, 
bukime santaikoje su savo 
sąžine ir laimė mus lydės. Su
prantama, negalime žemėje ti
kėtis tobulės laimės, bet ga
limos. 

Kad geri Naujųjų Metų lin
kėjimai kuriuos vieni kitiems 
išrei&Sime nebūtų mechaniška 
ceremonija. Užsimirškime sa
vo draugų, prietelių ir pažis-

valstybių nepaprastą išlaidu
mą armijoms. Antai Francija 
19±2 m. savo militariniams 

turai išeina priekin ir kryžius 
spingso. 

Xaujųjų metų belaukiant. 
Vakaras. Kvočiu savo sąžinę 
ir prašau pasigailėjimo. O, 
mano skaitlingos silpnybės ir 
klaidos, kompromisai su są
žine, puikybės kietas spran
das, baikštumas, nusileidimas 
atsižvelgimas į žmones! Mano 
Dieve, aš šiandien tavęs ne-
pagarbinaii; aš mindžiojau že
mės dulkes nei kiek nemanv-

• 

damas apie nusižeminimą. 
(laivą aukdtyn atmetęs, aš ap
leidau savo kasdieninius dar
inis, besirūpindamas savo guo-
da, garbe ir žemės gerove; aš 
apie tave nemąsčiau. A£,skai
čiau "ienygas paleklęs\ savo 
mintims vadžias, pažibos, gė
lių beieškodamas, nei kiek sa
vęs ne versdamas susimąstyti 
gyvenimo prasme, nes gyve
nimas neturi prasmės be am
žinybes.' 

Ar aš supratau meilę ir gai
lestingumą! Ne, ag save mylė
jau ir tuos kurie man visados 

i mylimi; aš juos gyniau ir sau-

kad tu čia esi ir aš tave gar
binu. Ar gi tu nesi ramybės 
Kunigaikštis, tos ramybės ku
rios pasaulis negali duoti f Tos 
ramybės aš tavę^ maldauj \ 
šiai nakčiai ir visiems metams 
ir mano visam amžiui. Duok 
man tosios ramybės, pripilk 
mano širdin tos ramvbės ir ma 
no siela atsigaivinus nugalės 
piktus įpročius kurie mane 
pavergia ir mano siela trium
fuos negęstančia šviesa kuri 
nepažįsta nei -pradžios nei pa 
baigos metų. v 

Sielvarto ir nusiskundime 
vakaras. Prieš kryžių dvi ro 
žės vysta. Metai baigiasi. 

Tink—lis. 

NUBIVILIMAS. 
Ugnele džinu 

giamės, bet 
kadp kada 
nuo ugnelės ir 
verkiame. Pa
sitaiko, kad 
žmonės nus
vyla, nuplin
ka arba apde
ga ai* tai dirb
tuvėje ar tai 
gaisre, ar tai virtuvėje. 

Gelbėk nelaimingąjį šitaip: 
1) Užgesink ugnį greitai! 

Labiausia gesink liepsnas api^ 
galvą, kad karštis nepatektų į 
plaučius; po tam gesink apie 
vidurius ir kitur. 

2) Jei nelaimingas įtraukė 
karščio į plaučius, tai kuo-
greieiausia atgabenk daktarą. 

3) Atmink, kad plati nors 
ir paviršutinė žaizda yra pa
vojingesnį negu gili .bet siau
ra. 

4) Je i nuplikęs ligonis alps
ta, duok po truputį, kas kelias 
minutes, Snapso ar vyno. 

5) Del sumažinimo skausmo 
geriausia apdėti žaizdas su 
>ata primirkyta šaltame pie
ne, arba tepti su WITCH HA-
ZEL kas tris minutes. 

6) Jei žaizda .didelė, tai už-
barstyk su sausa SODA (ba-
king soda) ir kvietiniais mil
tais, aprišk su švaria drobe ir 
pašauk daktarą. 

ir kalkiniu vandenili; ant to 
viršaus uždėti vatos ir vėl ap
rišti, kad oras nesiektų žaiz
dos. 

8) Kuomet žaizda jau pra
deda gyti, tai gera yra tepii 
skudurėlius su sekančia mos-
timr ir dėti ant žaizdų, — 

Vaselinos 1 unciją, 
Zinko Oksido 1 dramą. 
•Sumaišyti į krūvą ir tepti. 
9) Bet jei žaizda pradeda 

pūliuoti, tai kad ji butų ir 
mažiausia, reik kreiptis prie 
daktaro, nes kraujas gali už-
sinuodinti. 

Klausimas. Prašau duoti 
patarimą į šitą klausimą. Mū
sų sunūs eina septintus me
tus, tankiai serga pilvu, kaip 
tą li<j;ą turi jau bus du metai, 
kariais taip skauda pilvą kad 
turi1 gulėti kelias dienos lovoj 
ir kaip kada smarkiai vemia. 
Buvome nuvažiavę i county 
ligoninę tai sakė, kad yra ką 
netink. užvalgęs. Taip ir ki
ti daktarai yra tą sakę, o vie
nas yra sakęs, kad "penisai-
dės" turi. Už patarimą bu
siu dėkinga. 

Mrs. J . M-s. 
Atsakymas poniai J. M-ei: 

Gali būti, kad jūsų sūnaus li
ga prasidėjo nuo netikusio 
valgio. Je i jam skauda deši
nėje vidurių pusėje, paslėps
nyje, — tai neabejotinai jis 

kuriuoaite, tuomet žarnom apie 
apendicitą suaugs j krūvą, 
bus blogai, ir operacijja tuo
met bus labai pavojinga. 

Klausimas. — 1918 m. štai-
ga aš gavau tokią ligą. Dienos 
laike turiu mislyt ir misJyt, 
nors ir stengiuosi visokiais 
budais tai prašalinti, bet nie
kas negelbsti. Žiūrėk jau ir 
mislini, o nakties laike, tai1 ir 
sapnuoju be jokio perstojimo. 
ženklai toki: kartais skauda 
sprandą, po krutinę sunkus 
skausmas, gerklę kutena, ro
dos kas norėtų išlysti laukan, 
kartais pilve gurguliuoja. 

Apetitą turiu gerą, laukan 
einu, į parą arba į 2 paras. 
Pirmiau 2 metai atgal riemuo* 
ėsdavo, dabar ne. Kaip dir
bant galva įkaista, tai tada 
jau mi'slyk ir norėk. Mane ši 
liga baisiai kankina. 

Tikiuosi, kati gerb. dakta
ras neatsisakys duoti man pa
tarimą,, o gal ir pasveikčia. 

A. P . 

Atsakymas p. A. P-ui — 
Tamst* turi ligą vadinamą 
ISTERIJA. Tamstai reik per
mainos gyvenime. Tamstos 
sveikatai labai gelbėtų, jei 
mestum savo seną užsiėmimą,, 
pasilsėtum bent du mėnesiu, 
o potam išvažiuotum ten kur 
Tamistos niekas nepažįsta, ir 
pas ieškotum darbo kur ant 
ūkės. Turi valgyti gerai, mie
goti bent 8 valandas į dieną 
ir skaityti geras knyga«. 
Tamsta xgreičiau pagytum, jei 
kreiptumeis prie gero dakta
ro, ir jo patarimų klausytu-turi kronišką apendicitą. Pa 

7) Jei žaizda nedidelė, tai j tariame į jūsų vaiko padėtį 'mei. Maudymasis ir elektra 
geriausia aprišti švaria dro- i kreipti domės ne juokais, iki 'gydymas žymiai sustiprintų 
b( primirkyta sėmenų aliejuje j dar nepervėlu. . Jei ilgai lu- Tamistos jautrius nervus. 

OANTIS BEKRAPŠTAN1, 
Kalėdos, Kalėdos... Stebu

klingos dienos! Mažučiai ste
buklingų dovanų laukia, se
niai jaunėja į jaunučių linki
mus snapukus žiūrėdami... 

Šį metą Kalėdos ypatingai 
stebuklingos ir tai ne jau
niems, bet žiliems seniams. 

tikslams suvartojo pusketvir- fgojau kad juos neištiktų ne
to biliono frankų. Jr. ta pati, laimė ir nesudrumstų mūsų 
Francrja Amerikai už skolas meilės. 
yra kalta 166 milionus dol. tik T v l a Lanipelės švįesa vis 
vienais nuošimčiais. ( m x i a u s m į r g s o . Altorius fe*> 

Anglijos militarinės išlaidos Į Jiu apsiaustas, tik kryžius, re-
1922 — 23 siekia 60 milionųjgjs, vis skai'sčiaus šviečia, 
svarų sterlingų. Tik vienų. Naktis gilesnė. Sielvartas ir 
nuošimčių Amerikai kalta 208 i nusiskundimas, tarsi dvi rožės 
milionus dol. saulės atokaitoje vysta be gai-

Italija 1922 — 23 metams I vinančios rasos. Graužia sielą 

Seniaus taip buvo, kad lie
tuviai neturėjo pasaulinių 
žmonių mokytų. Kas mokslo 
laipsnį, " d a k t a r o " titulą tu
rėjo iš lietuvių, tas dažniau
siai- būdavo kunigas. Dabar 
kiti laikai. Ir butų galima be 
dievukams pasaulinių mokytų 
žmonių ne vieną kapą pasko
linti. Katalikams dar liktii 
užtektinai. O bedievukams, 
ypač iš "Naujienų" labai ir 
labai j ie-^susigadytų". 

bet ir krikščionys. O tai ne« 
žinojome!.. Tai mat mulkiai 
mes. Juk mes iki šiol manėme, 
kad Kristaus užgimimą gar-

kurie vežioja žmones tarpe A-
merikos ir Europos, yra pa
taisyti kilnojami altoriai, rei
kalingi bažnytiniai rūbai, mi-

bino per 19 šimtų metų tik j ̂ Ų vynas i r viskas, kas tik 

Jie dantų krapštyto jus dak-

Sėdi "Naujienose" senas, 
žilabarzde, piktas — raguo
tas. J r štai stebuklas: vvsku 
pu tapo. I r dar nepaprastu. Jo 
niekas nešventino. O jis Lietu-; turais vadina. I r tai nieko "ne 
\*os Seimo pirmininką D-rą 
Bystrą įšventino į kunigus. 
Nors jis jau bus kokie A nie 
tai, kaip turi p&čią, tik ne žy-
delka. 

žydai ir stabmeldžiai iš "N-
nų". Pasirodo, kad tą dabar 
gali daryti ir krikščionys. 

Aėiu, aein ir už leidimą ir 
už "naujieną" tokią... 

Bimbalų Bambizas. 

KATALIKAMS jPATOGU-
MAI. 

mačija". Eina, eina, žiūrėk ir 
suklimpa. 

Kalėdų numeryje "N-nos" 
paskelbė, kad Kalėdas, girdi, 
netik stabmeldžiai 

. i i m i • • « • l i m • i I I i i 
svencią, 

"United States Lines" vai-
I 

dyba painformavo '4Draugą", 
kad tų linijų garlaiviuose ka
talikams kunigams ir šiaip 
katalikams keleiviams įvesti 
visi patogumai. 

Didžiuliuose garlaiviuose, 

reikalinga Mišias laikant ir 
Sakramentus teikiant. 

Prieš išplauksiant laivams 
tolimon kelionėn, tai visa nuo
dugniai peržiūrima, idant vis 
kas butų kuošvariausia ir pa
vyzdingiausioj tvarkoj. 

Dėlto, kunigijai ir šiaip ka
talikams patartina, prireikus, 
tos linijos garlaiviais naudo
tis. Tuo būdu bus atsiekiama 
dvilypė nauda: savo dvasiai 
ir S. V. prekybas laivyno pa
laikymui". 

Ne visos linijos turi tuos 
katalikams patogumus. 

M M M M t — • 
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( U ž b a i g a ) 
PO RINKIMŲ. 

Tautinės mažumos. 
Jei padalinus ne prisirinks pilnas 

rinktinių atstovų skaičius, tai antrojo 
dalinimo likučiai reikia surašyti iš eilės 
pagal jų didumą, pradedant nuo didžiau
siojo, i r sąrašams, gavusiems didžiausių 
likučių duodama po vieną atstovą, ligi 
tuo būdu buš sUdarVtas pilnas rinktinių 
atstovų skaičius". 

Apygardų Komisijose kilo ginčų del 
likučių. Kaip tuos likučius reikia suprasti. 

Ar likučiai bus tie, kas liko nuo ren
kamojo skaičiaus, tai yra nuo tokio skai
čiaus balsų, kuris yra reikalingas vienam 
atstovui į Seimą, ar reikia skaityti liku
čiais tokių sąrašą (partijų) balsų skaičių, 
kuris negavo visoje apygardoje renkamo-
įo skaičiaus nei vienam atstovui. 

Pavyzdini Raseinių visoje apygardo
je sumesta vrsoms partijoms 118,798, o 
atstovų reikia išrinkti 11 nuo Raseinių 
apygardos. Padalinus 118,798 į 11 gauna

ma 10*799 tai bus renkamasis skaičius. 
Vadinas, kiekviena partija privalo surink
ti ten nemažiau 10,799 nalsus, kad gauti 
vieną atstovą į Seimą. Tos partijos, kurios 
gavo daugiau negu 10,799 balsus, gauna 
tiek atstovų kiek kartų buvo po 10,799 
balsus. Likę nuo to skaičiaus balsai va
dinami likučiais. 

Krikš. Deni. susiblokavę su Ūkininkų 
Sąjunga ir Darbo Federacija gauna pav. 
49,313 baisų ir gauna 4 atstovus ir liku
čių turi 6,117 balsų. 

lankai gavo 9,5G6 balsus, žydai — 7,-
S09; vokiečiai ir rusai 6,325. 

Jokiu būdu nei lenkai, nei žydai ir 
nei rusai — vokiečiai negavo "renkamojo 
skaičiaus" balsų. 

Socialistai gauna 3 atstovus ir krikš
čionys demokratai gauna 4 atstovus. Lie
ka dar išrinkti 4 trukstančiųs atstovus iki 
11 atstovų. w 

Socialistų likučiu nuo 3 atstovų lieka 
6,117 balsų. 

Dabar kilo klausimas kaip reikia su-
prasti, " l ikučius". Tą partijų atstovai,, 
kurios negavo "renkamojo skaičiaus" 
norėjo priskaityti savo balsus prie liku-

ėių ir tokiu būdu pravesti savo atstovų 
į Seimą, kas butų labai keista, nes "ren
kamasis skaičius" butų taikintas didžio
sioms partijoms rinkti atstovus, o liku
čiais rinktų savo. atstovus tokios parti
jos, kurios nesurenka reikalingo skaičiaus 
balsų vienam atstovui. Kadangi Apygar
dos Komisijose buvo atstovai nuo visų 
partijų sąrašų lygiais balsais, tai nesusi
rinkusių "renkamojo skaičiaus" sąrašo 
atstovų buvo daugiau ir jie nebalsavo be
veik visų apygardų komisijose, kad rei-
kia skaityti likučiais tų partijų balsus, 
kurios nesurinko "renkamojo skaičiaus". 

Vyriausioji Seimo Rinkimų Komisija 
išaiškino Rinkimų į Seimą įstatymo 76 
straipsnį taip, kad tos 'partijos — sąra
šai, kurie negavo "renkamojo skaičiaus" 
balsų, nedalyvauja likučių paskirstyme. 
Vadinas sąrašai gavę mažiau 10,799 bal
sus nedalyvauja vietų paskirstyme ir jų 
visai negauna. Raseinių Apygardoje liko 
nuo dviejų partijų likučiai i Socialistų ir 
Krikščionių Demokratų ir tos dvi parti
jos gavo likusius 4 atstovus viena 2 ir ki
ta 2 atstovus, tokiu būdu: antrojo sąra
šo likučiai (kr. deni.) yra didesni (6)117) 

už pirmojo sąrašo likučius (5,109) deltoj apygardoje, kas turi daugiau 10,799 bal-
nuo jų pradedama pririnkti trukstantie-
ji atstovai 11—34—4. Reiškia antrasis 
sąrašas gauna penktąjį atstovą, pinnasi.^ 
ketvirtąjį, antrasis vėl gauna šeštąjį at
stovą, ir pirmasis penktąjį. Tuo būdu su
sidarė vienuolika atstovų. Tokia mat 
tvarka nustatyta įstatymo kuri sako jog 
likučiai surašoma iš eilės sulig jų didumo 
ir dalinama liekamas atstovų vieta«. 

' Kada vyriausioji Seimo Rinkimų Ko
misija susirinko galutinai išspręsti ginčą 
del likučių, tai prieš sprendimą išklausę 
visų partijų atstovų įrodinėjimų, kaip 
reikia suprasti likučius. Prof. A. Volde
maras buvo priešaky vis^ mažumų: pa
žangos, žemdtfbių, žydų, lenkų rusų — 
vokiečių ir bolševikų. Reik pažymėti, jog 
ta visa Voldemaro vedama kompanija 
prieš ateisiant į Vyr. Rinkimų Komisija 
vaikščiojo pas atskirus jos narius pav. p. 

Leoną * ir Macį ir buvo pas socialdemokra
tus. P. Voldemaro advokatavimas mažu
mų naudai neįtikrino Vyriausios Seimo 
Rinkimų Konusijds ir ji išsprendė, kad 
likučiais skaitoma, kas lieka nuo "renka-

su. 
Tokiu būdu nuo Raseinių Apygardos 

socialistai gavo 6 atstovus. 
Jeigu katalikų sąrašai viso gavo še

šis atstovus, turėdami 49,313 balsų, tai 
vieną atstovą jie gavo nuo (49,313:6), 
8219 balsų. 

Ar teisingumas reikalauja, kad žydri 
būtinai turėtų gauti vieną atstovą, surin
kę, visa tik 7,809 balsus, socialdemokratai 
7,899 balsus ir pažangą — žemdirbiai 2,-
297 balsus? 

Iš čia aiški išvada, kad didžiosios 
partijos, bendrai imant, už kiekvieną sa
vo atstovą duoda daugiau balsų, negu 
tie sąrašai, kurių balsai neimami domėn. 

Šis klausimas buvo svarstomas Seime 
š. m. gruodžio m. 1-mą d. Socialdemokra
tai mėgino stoti už Voldemaro — žydų — 
lenkų—bolševikų aiškinimą. Bet pastačius 
balsuoti Mandatų Komisijos rezoftueiją, 
kuri palaiko Vyr. Rinkimų Komisijos 
aiškinimą ir tuopatim atmeta — Voldema
ro, nei vieno atstovo neatsiradę balsuo
jančio prieš ją. Ir socialdemokratai pafęer-

mojo skaičiaus" balsų. Vadinusi Raseinių be įstatymą. M. K. 
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YPATINGAS KONCERTAS 
IR ŠOKIAI. 

»tu. Lauks Naujų 

Cicero, IU. — Sekn-adieny, 
įTruodžio 31 d. vakare, ir. An
tano parap. svet. L*. Yfrrų H 
k p. rengia ypatingi} vakarą, 

linksmai ir naudingai tą va
karą praleisti Šv. Antano par. 
svet. Laukias. 

NEDUODA SINGELIAMS 
RAMYBĖS. 

Cicero, 111. — Aplamai žiū
rint į Cicero veikimą, mes 

;okio Ciceroj dar nebuvę Bu . l i i a t o m o g e r a s p a k i n e s . Tą 
koncertas. Jame dalyvausi jž> 
mioa artistines jėgos, <Wiig 
tokiu, kuriu gal ciceriečiainei 
kiti dar nėra girdėję arba U-
nai girdėjo. J ą vardai pavar
dės bus pagarsinti kai atsižy
mės šiame vakare. 

galima lengvai pastebėti iš 
pažangos vieno kliubo. Neper
seniausiai eidamas su vienu 
••Midikukst" pakvėpuoti švie-
žaus oro Cicero laukuose, mes 
priėjome prie naujai pastatyto 
namo ir žiūrime nustebę į pri-

rį turėjo J . N", jos nenuplėš
tą. Kitos draugijos turi su-
brusti, kad nebūtą pralenktos 
minėto kliubo. 

Tere vėre kuku. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Po koncerto bus šokiai prie kaltą " s i g m \ Skaitome išsi-
orkestros Linksmai iš įžioję: Senbernių Club House. 

lydės senuosius metus ir dar 
linksmiau pasitiks naujuosius. 
Ne visi to vakaro margumy
nai skelbiami. Tr to pelnas 
skiriamas parapijai. 

Taigi, bus galima gražiai, 

KrapŠtomcs pakaušius ir ste-
Vimės iš tokio gero finansiš
ko stovio minėto kliubo. Ir 
d J r kokiomis vinimis prikalta 
ta " s u m " ! Žmogus galėti) 
tvi -tinti kad ir tas trokas, ku-

" Matai kaip grreilai ji«*ai nustojo 
- verkti. Aš tik ką daviau jam dožą 

BAMBINO 
\ aisbaienkhs Reg. S. V. Pat. Biure 

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus t no jaus." 

Taip, motinos \ Barabino parode- pui
kius rezultatus palengvinimo viduriu 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mčgSta j j ! Jie prašo daugiau ! 
35c. aptiekose. Už 40e. prisiunčiame tiesiui iš labaratorijos. 

F. AD. RICHTER £ CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

I 

Linkime 20,000 Mūsų 
Kostumerių Laimingiausių 

Naujų Metų 
Kad turėtumėt pakaktinai visko -ir kad laimė jums 

vestu kelia, tai širdingiausias linkėjimas šios bankos. 
Ar jau nusprendei kur investyti savo piningus kad 

jie neštų 6 % ! Ateik ŠĮ vakarę o mes tau paaiškinsime 
apie mušu .-augius reaJ estate pirmus monriėius ir )>ond-
gns. š ie tnvestmentai yra apsaugoti properėiu kurios yra 
vertos dusyk tiek kiek suma monriein arba bondsu. 

š is hankas sprendžia juos kaipo saugiais del savu iu-
Įvestmentų. Kokįa geresniu garaneija gali gauti jeigu a-
l)ėjoji apie jų saugumą? .Mušu bankas atdaras šiandien 
visa diena nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare, ateik o 
irausi visus paaiškinimus. 

Central MANUFACTURING 
DISTR1CT 
1112 \VVst 33-tr Street 

Bank 
Turtas 

tf5S2?žc 

BANK 
Pm»&^ 

Su\irš $7,000.000.00 

Sheboygan, Wis. — Gruo
džio 20 d. L. Vyčių 51 kp. lai
kė priešmetinį susirinkimą. 
Prie kuopos prisirašė J . Iva
nauskas. 

Ateinantiems melams išrin
ko tą pačią valdyba,: J . Aus-
traviėius — pirm., A. Staus
kas — pirm. pag., V. Rėklai
tis — nut. rast., J . Radzevi
čius — f i n. rast., J . Daugir
da — ižd., M. Kavaliauską.-, 
ir J . Salvaitis — iždo glob. 

Režisierius V. Belekaviėius 
pranešė, kad jau turi visus ar
tistus teatrui'. 

(Jruodžio 31 d. Vyčiai ren
gia Naujų Metų sulauktuviu 
vakarą. Scenoj statys veik ak) 
4 'Kova ties Giedraičiais. Taip
gi parapijos eboras, vadovau
jant varg. J . Kailukaiėiui, 
padainuos. Visi lietuviai-ės v-
ra kvieėiami atsilankyti i tą 
vakarą. (Jalėsite linksmai su 
laukti Naujų Metų. 

Vyriu -kp. metinis sus-mas 
įvyks sausio 17 d. 8 vai. vak. 

V. J . Rėklaitis, rast. 

kaip vieno kaulo gyvūnai, bet 
stengiasi daryti kaip kiti daro, 
tik retkarėiai's savo šėtoniška 
puikybe nusišypso, tai alkū
nėmis vieni kitiems susiduoda, 
kas reiškia pasityčiojimą iš 
katalikų Bažnyčios apeigų. 
Toks tani sūnelis, šlamštelis, 
socialistėlis iš kito negali pa
sityčioti kaip tik pate iš savo 
aklo proto. Gaila, kad Lietu
vos sunųs patapo užnuodytais 
šlamštine spaHida ir tiek toli 
juos nuvedė, kad net jų protą 
apakino. 

šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmės. 

C H I C A G O J E 
^ . MISIJOS. 

džia 31 d. gruoo^io, nedėlioję, 
šv. Petro ir Povfifc) bažnyčio
je, per sumą; du garam vt&si-
jonieriu pamoksUnin^b, nese
nąjį atvykusiu iš Lietums pra
dės Šv, Misijas kurios tęsis per 
8 dienas, t. y. baigsis sausio 
7 d. vak. nedėlioj. y 

Laike šv. mišių kasdieną ąus 

lisi lietuviai, West Pullma-
jfe ir apielinMu, nors butų ir 
atšalę tikėjime yra Širdingai 

West ,Pulkan, Iii — Pra- kviečiami ant šv. mi<djų, nes 
Iv. misijos yra laikas permal 
davimo Dievo, laikas susiarti
nimo su Dievu, laikas įvairių 
Dievo malonių. Lai nei vienas 
lietuvis nepraleidžia brangiau
sios išganymo valandos. 

Kviečiame nuoširdžiai visus. 
Kleb. Kun. J. Paškauskas. 

savo vardo atgavimas, savi 
teisių atkovojimas, savo lai 
vės užtikirnimas, yra tai save 
garbingųjų pareigų atsimini] 
mas ir jų pildymo pasiryži
mas. Lietuva nilietybe t< 
lietuviu kultūrinė lygybe si 
kitomis laisvomis ir pažangk 
m>s; pasamio tautomis; yn 
tai galutinas atsikratyme 
vergijos liekanų ir savito gy-j 
venimo pradžia. Mūsų tauta] 
tik tada galės būti laiminga,) 
kada visi jos piliečiai supras. 

sakoma po keletą pamoksle. Lietuvos pilietybė mums lie, kaip garbinga yra lietuviui 
Vakarais bus po du pamoks, tuviams yra ne kas kita, kaip J būti Lietuvos piliečiu. 

SfRINGFIELD. ILL. 

Kalbės kun. P. Kemėšis. 

Antradieny, sausio 2 d. pas 
mus atvyksta #crb. kun. F". 
Kemėšis laikyti prakalbas. 
Turbūt nė vienas neatsiliko 
nenuėjęs išklausyti to įžymaus 
-darbuotojo, darbininku tėvo, 
prakalbų. 

Darb. 

Katalikai džiaugėsi šv. Ka
lėdų visomis iškilmėmis, n e s | 5 
šv. mišios buvo iškilmingos. 
Klebonui gerb. kun. J . Čižaus-
kui asistavo klerikai M. F. 
Daumantas ir V. Kasparavi
čius. Keikia pažymėti, kad 
t^erb. kun. J . Bizausko gražus 
ir jausmingi' visi trys pamok
slai žmonės sujudino, kad net 
1 olševikėliai atrodė sugrau
dinti. Džiaugsmas detroitie-
eiauis, kad turi toki kleboną. 
Greitoje ateityje pasirodys 
gražus rezultatai klebono dar
bų. Gerb. kun. J . Bizauską 
galima paskaityti prie žvaig
ždžių kurios savo spinduliais 
gražiausią šviesą duoda. 

Plienas. 

^ĮIIIIIIIIIIlIItIUIUfIllllllllllllllfllillltIll||l|||l |||f|||IlllltllllIlllllHIIIttfftillllMllli»IIUIIIIIflllltlllllffMI|lttlHlfllfIIIIIItlllItfllfIfl|flt£ 

PRANEŠI AS 

r> 

MATEMATIKAMS. 

ŽINIOS IŠ DETROITO, 
Kalėdų iškilmės. 

Detroit, Mieli. — Katalikai 
su,didžiausiu džiaugsmu šv. 
Kalėdas iškilmingai pamini, 
kad net soeialistėliai ir lais-
vamanėliai ateina į bažnyčią 
tomis katalikų iškilmėmis pa
sigėrėti. Tas pasirodė per pe
reitas šv. Kalėdas. 

Iškilmingos šv. mišios buvo 
12 vai. nakties. Šv. Jurgio 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių, tarp kurių teko paste
bėti daug ir katalikų prieši
ninkų, soeraJistėlių, bet vis-
vien, nors bažnyčioje atrodo 

Tas atsitiko dar nevisai pra
ėjusioj bedarbėj. Vienas žmo
gus negalėdamas niekur gauti 
darbo nuėjo pasisiūlyti vie
nam žydeliui uždyką padirbti 
pirmas dvi savaiti; pakol į-
pras Į tą darbą. Paskui tai 
jau jam algą, mokės. Žydelis 
sutiko su tomis sąjygomis ir 
priėmė žmogų dirbti. 

Tas žmogus išdirbęs ii v i 
savaiti ir jausdamas jog jau 
gana gerai darbą, atliekąs, nu 
'•jo pus savo l>osą, žydelį pra
lyti algos. 

2ydeJ|i užklausė, kiek da
bar jis gaunas. 

— Nieko, atsakė žmogus. 
- Tai aš ta padvigubinu, 

pasiūlė žyd-elis. 

| Simano Daukanto Skol. ir Bud. Dr-ja praneša Chicagos visuomenei kad Se-
| rėdoje Sausio 3 diena 1923 metais 8 va!, vasare atidaro nauja serija (73) . Tai 
I yra geriausis būdas pradAi taupinti pinigus įsirašant j šią draugiją paimant mo-
| keti po keletr šėru. Šerų Iftinos yra 3 skyrių po 12V2C, 25c., ir 50c., savaitėje už 
| kiek viena šėra. Už padėtus pinigus drau gija moka ketvirta nuošimti ir aukšeiaus. 

Susirinkimai laikomi kas serėdos vakarą nuo 8 iki 9 vai. po No. 2244 West 23 
Place, Chicago, IU. • y 

Su Pagarba 

i Simano Daukanto Skol. i r Bud. Draugijos vaidyba | 
I BEN. KAZANAUSKAS, Rast. 

| 2141 W. 23 Phce, 9 CHICAGO. 
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Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL Qr?EEIf KONCERTOTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mosų krautuvė—viena ii didiiauaiu OhicagoJ* 
Pardaodame ui žemiaairią kainą, kur kitur taip negauiL 

Matinėliu ifigfc-»m« drukuoti ir ofiao darbama yra nanjau-
lioa madoa. Užlaikom Tiaokiu* laikrodžioa, žiedna, iliobl-
nioui ir deimantinio*; gramafonna lietnviškaia rekordaia ir 
koncertiniu geriausia, armonikų ruaiaku ir pnudšku ildir-
byačių. Balalaikų, gitarų ir amniku, kokių tik reikia. Dir
bame yieokiuj lenkina drangyatėma, taiiome laikrodžiaa ir 
Buzikaliikua inatrumentna ataakanelal 

Taipgi nžlalkau pilna eilę optišku įlalykų. 

Steponas P. Kazlawski 
4612 So. ASHLAND A VE.. CHICAGO. III . 

Tdefonas BOULEVARD 7309 

U M Al? 
LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis randeniu kelias Lietu
von per Soutliampton ant Milžinų 
laivij AQIITANIA MAURETANL\ 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BKRENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorką kas Ftarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypati.škai lydėti 
I Piliava (2 kl: $150:00) 

(3 kl: $100:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
j Southamptoną. ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: t 
Informacjas kasi ink kainas ir rei-
kaiingias dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki

te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apielinkėj: 

f&fA 

Laimingiausiu 
NAUJU 

\ METU 
visiems muša gerb. kostuhpieriams bei rėmėjams, ir 
JŲ šeimynoj ir velijame, lud ^tejtis visus apvaini
kuotu laime ir linksmybė. ^ 

/ M E T R O P O L I T A N S T A T Ė B A N K 

Kur Daugybė Kitu 
čia ir Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti 6%. 

DAUGYBE draugijų, kliubu, verteiviu ir tūkstančiai pavieniu žmonių laiko pini
gus savam banke—METROPOLITAN STATE BANK, kurio stiprumą bei 
saugumą gali spręsti iš to kad jos KAPITALAS su PERVIRŠIU yra $275,-
000.00; bankos turtas virš $2,400,000.00 o direktorių ir šėrininku turtas 

i 
virš 12 Milijonų Dolerių. 

„„«•«'"• 

« ! d 
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LIET L VYS GRABORIUB 

Patarnauju laidotuvėse kopiglau.sla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti., 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2109 
9814 w . asrd f lace cnjcjųca, n t 

\ 

Kurįo padės ar perkals savo pinigus j 
nuo PIRMOS d. Sausio. 

Jei dar neturi mūsų bankines knygutes, tai 
išsiimk j$ tuojaus padėdamas nors $1.00, jei 
turį musii bankinę knygutę, tai taupyk vis 
daugiau, o jei laikai savi pinigus išsklaidy
tus keliose vietose, tai sutrauk juos J vieną 
del savo parankumo, padėk juos į šią Stip
riausi ir Seniausi Lietuvių Valstijinį Banką. 

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

šį banką prieš 15-tą d- Sausio, gaus procentą 

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME YRA MŪSŲ PAMATAS-
DAR YRA LAIKO JSTOTI į MŪSŲ KALĖDINĮ KLIUBĄ. Jei dar neprlsirašei, 
tai ilgiau nelauk. 

METROPOLITAN STATE BANK 
Seniausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijmis Bankas. 

2201W. 22nd £???« St, CHICAGO 
Bankos Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vaL vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare. 
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C H I C A G O S t I N I O S 
GRAŽUS KAJT. SPAUDOS 

DR-JOfl 14 KP. VA
KARAS. 

— 

va ir J . Norvaišas. Vaidini
mas sekėsi gana gerai. Juokų 
padarė iki sojties. 

Po to Sadauskaitė ir Dim-
West Side. - Kalėdų pirma briutė puikiai sudainavo oolo. 

Liena Aušros Vartų par. svet. Publika delnų plojimu priver-
[jvyko Katalikų Spaudos Dr- tė išeiti net du kartu. Paskui 
jos gražus vakaras su įvairia jaunas Vytautas Gavrelaitis 

[programa kurios muzikališka pagriežė ant smuikos. P-lė 
dalį išpildė pp. Sabonių moki
niai bei mokinės. 

i kė-artistė. Jai publika gaudai 
plojo, buvo i&aukta keletą* sy
kių. 

P-lė Sadauskaitė gimžiai pa
skambino ant piaao. Pp. Sa
bonių mokinto ' yra gražiai 
išlavinti, kaormaloiro išgirsti 
ir pamatytį Ąųjų mokinius duo 
dant projįframą. Ma* p. Saibo-
nienė, aplima sakyti, yra vie
na įžyniausių si^nildninkiij 
Amerikos lietuvių tarpe, už-
tad įfr nestebėtina, kad ir jos 
mokiniai pasižymi. 

Ant galo buvo suvaidinta 
juokinga komedija M Daina be 
galo". Vaidinimas labai gerai 

it m Pamatyti 
Žmo©ių prisirinko ibeyeik 

pilaa svetaine Už gražia, va
karo projrrona pripuola gar
bė ir pja#ka gerb. pp, Sabo
niams, n»s jųjų triūsu tas vis
kam buvo padaryta* 

2vaJ$aitis. 
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Maskoliuniutu savo mikliais 
piršteliais paskambino piano. 

Pirmiausia vakaro vedėja p. Publika nesigailėjo aplodis-
JButkienė paaiškino vakaro mentų. Iššaukė net keletą sy-
I tikslą ir pristatė kalbėti " Lai- kių. Moterų Są-gos 55 kp. 
J v o " red. kun. B. Bumšą. J i s ' choras puikiai sudainavo ke- ]fa*% o juokų tai kiek kas no 
[gražiai, vaizdžiai išdėstė ko-lietą dainelių. Kaip paprastaif-W gavo iki soties. Vaidina 

kia nelaimę atneša bedieviško- j taip ir dabar Moterų Są-gos j S1^ * s m - : %• Saponis, J . Ku-
ji spauda įr kokią naudą duo- choras padaro didelį įspūdį, j likauskas, J. Kareiva, J. Nor-
da skaitymas it rėmimas ka- Eug. Grušaitė skambino pia-1 vaisas, E. Labanauskienė it 
ta Ūkiškos spaudos. Po kalbos no. Nors jauna, bet joje maty-įSt- Dociuliutė. ; 
buvo suvai<linta komedija ti yra daug artistiškų pianis- • Publika yra labai patenkin-
"Xua ausies lig ausies'* kurią tės gabumų. Aldona Grušaite ta vakaro programa, Girdijaų 
atliko šie asmenys: J . Kuli-[gražiai griežė ant sinuikosEdaugplį sakant: "norė jau ir 
kauskas, J. Šeštokas, J. Karei- Aldona bus tikrą smuikinin- [daugiau tokių puikių progra. 

" " r " ' ! ' - ! * 

LAI 1923 
1 LAIMINGIAUSIAS* 

- • . 

Bevoik kiekvienas žmogus padaro naujas rezoliucijas 
su Naujais Metais. Tai puikus sumanymas ir duoda tau 
gera pradžią. , 
Tarpe kitų SAVO rezoliucijų nuspręsk padaryti šį metą 
Xieną iš pasekiningiausių. 

j 
Tampymo skyrius atidarytas šiame stiprame valstJjinlame 
banke, prigelbes tau pasiekti savo tikslą. 

* 

Su sutalpintais pinigais gali daug įsigyti; gali nusipirkti 
namus; įsigyti moks) į saAir savo vaikams; pradėti biznį; 
važiuoti vakaeijas praleisti; u esi pirkti automobilių; ir tie
siai pagerinti savo gyvenimą. *\ 

Jeijgu tu/TLanįiymo account'ą kitoj UiUfioj, mes BU mielu 
noru bp jokio iškašėio perkelsime jūsų pinigus į savo banką 
Visi/depozitai padaryti ant arl»a prieš Sausio 15-tą, 1923 
nuošimtis bus skaitliuojamas nuo pirmos 

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
" Roosevelt Road at Halsted Street 

Turtas suvirs $ 12,500,000.00 

PARANKIOJ 
• VALANDOS: 

UTABNINKO 
VAKARAIS 

Nuo G Iki 8 

SUBATOMIS 9 ryto 
iki 8 vak. ^ ^ 

KITOMIS . 
DIENOMIS: 

nuo 9 ryto iki 4 po 
pietų. 

West Side. — Naujuose Me-
tuose, sąusm 1 d. 3 vai. po pie
tų AuŽros Vartų par. svetai
nėje, kalbės gerb. kun. P. Ke-
niišis ir bus rpdotui krutamie-
ji paveikslai. Kva*. F. Kemėšis 
yra vienas geriausių kalbėto
jų/ Jis kalbės apie darbinin
kų reikalus. Taipgi per jo pra
kalbas bus rodomi krutamieji 
paveikslai. Įžanga tik 15c. Jo
kių kolektų nebus. ^ 

Rengėjai. 

DAR U% BUVUSIUS SPB-
SELUS AUKA. 

4 

M 

i. 

PAKLAUSK SAVĘS 
Kudel laikai savo pinigus ant 3-eio procento kuomet gali gauti nuo 
5 iki 7V2 nuošimeiii į metus ant savo pinigų T Atsakyk sau šį svarbų 
klausimą ir ateik pas A. D A R G I pasiteirauti apie: i 

Vyskupijos bonus (Bonds) ir notas kurie neša 5.^ nuoš. Hie ba
liai ir notai yra verti rimto apsvarstymo, nes jie yra vienas iš ge
riausiu ir saugiausių investiuentų; 

Aukštos rūšie* Pirmus Iforgičius (First Mortgages) ku.de ne«a 
tl nuošiiueius į metus; 

Kitokius bonus, ete., kurie neša nuo 5 nuoš. iki 7%Į nuoš. į metus, 
DOLP^RIALS arba LITAIS siunčiame pinigus pigiausiai, teisin

giausiai ir greičiausiai. 

Dievo Apveiados Parap. — 
J: Bendak, lietuvis, gyvenęs 
1825 So. Union Ave. buvo žy
mu^ pinigų taupytojas, net 
prite savo tautos, labdarybės 
ir Bažnyčios reikalų neptrisi-
dėdavo. Tokiu taupymu ne
mažai jau turėjo susitaupęs 
pinigų. Užėjus didiesiems spe 
šėlams dar daugiau norėjo pa
sipelnyti ir įvestino pas Har-
ringtona ir kitm? virš 5 tūks
tančių dol. Kai tie špešelai 
pražuvo, jis dar nenorėjo* ti
kėli kad jo pinigai jau visai 
dingo. Pasisamdė advokatą, 
kuriam nemažai turėjo užmo
kėt, ir tikėjos dar atgauti sa
vo pinigais. Paskutiniu laiku 
paaiškėjo, kad nebegaliuia pi
nigu atgauti, tad ir liko be 
vilties. 

(Gruodžio 16 d. žmonės gy
venantieji tame pačiame bute, 
pajuto kad iš jo kambarių ei
na dvokiantis gazas, taipgi jo 
paties nebematė vaikštinėjant. 
Pašaukė policija, kuri atvažia
vus atplėšė jo kambario duris 
ir rado J . Rendak užtroškusį 
nuo gazo dujų. Pasirodė kad 
jis pats nusižudė. Daktarai 
pripažino kad jis jau buvo mi
ręs prieš dvi ar tris dienas. 

Dabar dar vis suranda jo li
kusių pinigų apie už 4 tuks
iančius dol, įyiairių korporaci
jų bondsų ir serijų, Ę$$ Lie
tuvos bono jo neturėta. 

Taigi, pinigai nevisatfa lai
mę atneša. 

Laimės ieškotojas. 

' i 

APIE 7000 
VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ 
Šįmet buvo įsirašę Į mušu 

Kalėdinį Kliubų ir dabar gau- / 
na puikius Kalėdinius čekius, 

v ' Jeigu dar neesi narys mušu 
'Kiiubo, tai įsirašyk dabar taip 
kad kitoms Kalėdoms jau gaur / 
si čekį. / 

Mokant po keletą, centu ir 
penktukų kas savaitę net nepa
sijusi šių pinigų ant kurių įale 
metų gausi 3[%. 

Tai geriausia proga pratinti 
savo vaikučius įsirašyti į šj kliu 
ba, o tas paskatins juos prie 
taupymo. / 

F e o p l e s %°$VTE* Bank 
Kampas 47-th Str. & Ashland Ave. 

Chicago. 
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VALDYBA rft DARBININKAI 
' ' Šios Bankos 

LINKI VISIEMS DEPOZITORIAMS IR. JŲ DRAUGAMS 

L A I M I N G Ų NAUJŲ METŲ i\ 

• 

PEOPLES STOGK YARD 
State BANK 

47-th Str. ir Ashland Avenue C H I C A G O 
pų kurioje yra aprašyta visų1 3 1 ^ Parap. svet. rengiama ir puiki, turininga programa. 

\ .• 

E X T R A . . '. Padarome visokias' daviernastis — įgaiio-
Perkame Lietuvos Bonus ir mokame \ \ jiiuus, pardavimo aktus, pareiškiiiBS, ete, 
daugiaus negu kiti. sulyg Snv. Valstijų ir I^etaivos tfjftj. 

J*aįduodame laivakortes ant visų Unijų ir atitraukiame gimines 
i s Lietuvos. 

Apdraudžiame namus, rakandus, ete., nuo ugnies. Nelauk ryto
jaus apdrausti narna ar rakandus, nes nelaimė gali netikėtai viską 
sunaikinti. 

Jei nori pasiskolinti pinigu arba jei turį atliekamų pinigu, ir 
nori juos įdėti ant didesnio nuošimčio, tai kreipkis pas mus. 

TEISINGAS—GEKA8—SĄŽININGAS PATARNAVIMAS VI
SIKAIS. Patarimai veltui. >Visas reikalais kreipkimės pas mus. 

A L E X DARGIS 
726 West 18th Street 

CHICAGO, ILL. 

Dietų parap. darbuotė, organi
zacijų ir šiaip veikėjų paveik
slai, sveikų raštų, pasakėlių, 
parašytų gabių literatų, ap
garsinimų ir t. t. 

Daug triūso padėjo gerb. 
kleb. kuris, ant greitųjų sure
dagavo tokia puikią kroniką. 
iCemažai rėmė gerb. kun. Pr. 
Vaitukaitis. 

SUKAKTUVĖMS PAMINĖ 
, TI. 

Parapijos Kronika. 

Po šv. Mišių Kalėdų diena 
buvo dalinama parup, Kroni
ka, lajkr^tukas, kuris tik vie
ną kartą šiais metais išėjo. 
Nei$rp4o. laikraštuką^, bet Disvo Apveizdos Parap. — 
bsangi knygutė, turinti 50 la- Laukiant Naujų Metų gruodžio 

S A L U T A. B . A S B I T T E B S 
Kaa tą»v "SaUitaras" I Bite-

^» rim" vęk v iekas Z Yra ta» ey -
duolė sutaisyta p,ex spec ia l i s -

^* tu8 — chemikus, kuri au-
drutina nervus, pagelbi 

y se skilvio, vidurių ir žavnų. 
ir t t. Pasekmingai išvalo", vi-

E^ dūrius, prašalina visus gre^u*' 
ir išmątąai Jiar^UįąUn^as žino 

C"1 ffftuą S)Mttomąi ir priduoda 
M stipry. dcutAnanti v«U«ma 

kūno daUma, kaa veda prie 
PQ tįkRoa atga-vimo syeUįąt,os. 

M^aetaaia išinįvtiuai vi«nji 
Vis»i A m e j ^ e į k»\5ekQWen-

r^ diioiam© savo Sąknifl — Ue-
kąn)U« kaipo geriausias gy-

^ duoloa. Tai drystame atisaky
ti kad. vxm e«ftoie šaltines 

P5 sveikatas. ; 
^ 15%,'pp. pąfeitla.' gyduolė, »es jis yra labai pasekmingas plačjoj A-

merikoj, b«t taipgi ic Etti^opoj. Taipgi Tarhistos nepadarysite klai-
*$ djfi* nwkftiaud*»i s^>* Ę}Į^olc9, nes jos yra geros ir labai pigios. 
£3 Reikąfcąuky* sąyp aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki

te: tesiai iš mušu. 

^ SAMJTABAS DKUG & CHEMICAL CO., Inc. 
g 1707 So. Halsted Street Chicago, Ill^loi»., 

S Ą L U T A B A S B I T T E B S 

vakarienė pagerbimui niusų i Bus ir šokiai. Išgirsime puikių 
gerb. kleb. kun. Ig/ Albavi-
čiaus ir 10 metų jo kunigystės 
sukaktuvėms paminiti. Be gar 

prakalbu. Visi kartu pasvei
kinsime gerb. kleboną ir kar
tu sulauksime Naujus Met&-» 

džios šiltos/ vakarienės, bus j Ii ILS. Alfa. 

HES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account Jas šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

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

CICERO#BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. H 

P. KVORKA & S01KS 
1549-51-53 W, Chicago Ava 
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j Cash arba ant lengvų išmokecių. I 

Telefonas Monroe 3683 f Į 
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Rakandai, Pečiai/Kar-
petai, Pianai, Victolos, 
Siuvamos Mašutos/Phii-
narnos Masinos ei< 
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% M L YUŠKA 
o. 

* 

Halsted Str. 
o 

Ganai 9111 • 
10 ryto iki 12 p o p i e t £ 
7 ra l vakaro. 

ą Re*, vai .: S iki 4 po pietų. £ 
4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 009S 

i¥9riftrrar*Tr5rawiOTsiw^ 

J 
; 

i Ofiso V4 
3 
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DIIOGIS 
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CHICAGOJE. 
m n n n m »į». 

PRAKALBOS VYKUSIOS. 

rzz 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

• 4 4 1 8o. Weateni Avenae 
TeJef. Lafayette 4144 

VaJUKtoa: 9-11 rytais, 1-2 po 
ietų ir 7-2 vakarais . Nedėldie-

Uals tiktai po pietų 2 iki B vai. 

I S 

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4431 Są Ashland Ave. 
TeL Vardą t * 4 

Tel. Tartis 0944 
OFISO VAI*: 

2—19 v. ryto, 1—8 ir 7—8 v. v. 
Nedė l lomls ; nuo l t v. ryto iki 
1 vai . po pietų. 

Resid. tel. Va n Bure n 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9288 

Dr. A. A. R0TH 
RtT8AS^e¥Į>YTOJAS Iv 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų. Vyriškų 
Yalkų t* visu chroniškų I lsų. 

Ofisas: 3335 8. Halsted SL 
Vai.: 1*—11 ryto; 2—2 po 
plet, 7—8vak. Ned. 19 12 d. 
Ras. 1128 Independenca Blvd. 

Chieago. 

Northsidiečiai pripildė svetai
nę. 

North S^de. - Gruodžio 28 
d. įvyko L. D. S. prakalbos 
Šv. Mykolo par. svet. Kalbė
jo darbininkų vadas, tėvas, 
gerb. kun. F. Kemėšis. Taipgi 
kalbėjo gerb. knn. kleb. A. P. 
Baltutis. 

Vakaro vedėjas buvo įžy
mus viet. darbuotojas, Ant. 
Bacevičius. Jis taipat parodė 
krut&muosrus paveikslus. 

Prakalbo* buvo pasekmin
gos. (Jauta 10 naujų narių 
Liet. Darbininkų Są-gai. Ti
kimasi, kad daugiau ateis į vie 
ti&ės kp. su s i link imą prisi
rašyti prie L. D^^L 

Svetainė buvo kupina žmo
nių. Northsidiečiai visad moka 
puikiai pasirodyti. Darb. 

SV. KALĖDOS. 

ROSELAND ILL. 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ftr C l I I R r R G A S 
Tele fonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant Tlršaua Uni \er . State Bank 
Valandos: nuo 10—12 r y t a nuo 
2—4 po p ie tų; nuo 7—8 vak. 

Nedal iomis nuo 1*—2 
Ooflaaa ir gyvenimo r ietą: C 

vi 

Te» B lvd . 7042 jį 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STA8 

9712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą po omn. 

9941 — 42 So. Halsted Street 
Naujame J a t l a u š Ręs t . 2 labų. 
Pr i ima Ligonius n u o 9-19 A. M. 

8-9 P. M 
TeL Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL F a l r f a s 5574 

Bažnyčia kupina žmonių. -
Gausi auka. 

Kalėdų šventės Visų Šven
tų bažnyčioje buvo švęsta 
labili įspūdingai. Per visas 
Mišias žmonių buvo labai 
daug, ypač per pirmąsias ar
ba Piemenėliu Mišias. Didelis 
būrys žmonių priėjo prie šv. 
Komunijos. Aukų surinkta 
$800. Tai yra daugiau* negu 
kokiais kitais metais. 

Mokinių vakaras. 

Kalėti u vakare buvo ino-
kyklos mokiniu vakaras. Sve
tainė buvo prisikimšusi pub
likos. Pelno liks apie $200. 

Reporteris'. 

vm*9k 

ic i 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 
v CHICAGO. ILLINOIS 

Telefonas Yarda 50S9 
Valandos — 8 iki 11 i i ryt 
po pietų B iki 8 vak. Nedė l lomls 
oflsa-a uždarytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pas ik lausk m a n ė s š iandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Special is tas 

lUkpl So. Ashland Ave. , kaoip . 
18-tos g a t v ė s 

Ant 2 lubų. kamb. 14. 15. 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt 's valst inyčios 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedė l lomls nuo 9 Iki 12 piety 

Dr. I. E. MAKARAS 
tuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10909 S. Michigan Avenue 
Telef. Pu l lman 342 Ir 349 
E L E K T R A GYDYMAS 

IŠIMU TONSILUS 
IvbKliHtiMiis mekdlo priemoitMils: 

1,—be peil io, 
2 ,—be kraujo, 
3 .—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.j 

• Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
• e i t i j darbą, gali tuoj valgyti; dai

nininku balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-

1ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. I 

Ligonius su Įvairiomis l igomis' 
' Ipr i j imu:— 
'Li Kasdien nuo 2 vai. po pietų ikij 

9 '•ai. vakare. 
Nedė l lomls ir seredomis ofisas! 

uždarytas. 
DR. A L . M. RAČKTJS, 

_ GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 
OBSTETRIKAS, 

į | l 4 1 1 So, 50Ui Ave. Cicero, III. 

Biid#epori — Šv. Kalėdų 
ryta. apie 4c30 vaJ. žmonės 
skubiai gatvėmis bėga į baž-
nyčia, kad £avus atsisėsti. Įd
ėjęs radau beveik pilnutėlę 
mūsų didžiulę Šv. Jurgio baž
nyčią, o žmonės per visas du
ris karp vanduo plaukia. 

Prisėdus pilnus suolus, tauri i 
tetai ėmė vedžioti žmones 
ir, kur buvo galima, ten so
dino, bet daug nebtilpo į šuo

lius, nemaža turėjo stovėti ir 
klūpoti ant takų h* pasieniais. 

Apie 5 vai. stygų ir dūdų 
balsai pasipylė nuo vargonų. 

[Pragiedus kunigui pas alto
rių, atsiliepė choras, ir taip 
džiaugsmingai naujai gimęs 
Hetlėjuje Kūdikėlis buvo gar
binamas. 

Katalikams einant pagar
binti "Vaikelį Jėzų atsekė į baž 
nyeia. nemažai bedievių, cici-
likų; kai-kurie jų buvo mėnu
lio šviesos ragavę, taip kad 
sale jų esantiems žmonėms 
dvasia užimdavo nuo kvapo. 
Kiti, net mano pažįstami cici-
likuėiai, kuomet mūsų gerb. 
kun. kleb. M. L. Krušas po 
pamokslo priminė apie bažny
tinę dovanėlę, tSi' tarp savęs 
it katinai. pradėjo markstytis 
ir balsiai kalbėti. Prisiėjo ma> 
tyti per Šv. Velykas tikrai 
kaip jie save vadina beždžio
nės ainiais, socialistą per pa
kylėjimą kudlas šukuojant. 

Bridgeportieciai! Pagerbki
me šventą vietą ir patys sa
ve taip, kad ant sekančių Šv. 
Velykų ir Kalėdų rytą, kurie 
neturės sėdynės tikieto, mo
kėtų prie bažnyčios durių ma
žiausiai dolerį; tuomet para-
pijonams nereikės ant tako 
klūpoti, o cicilikams žmones 
piktinti. , 

Vincukas. 

"SUBJPRI8E P ARTY 

Town of Lake. Gruodžio 
24 d. Šv. Cecilijos choristės 
surengė "Surprifeą" sergan
čiai choristei K. Šlapaitei. 

Sumą išklaususios ir atgie
dojusios bėgom į namus pa
siimti krepšius su gardžiais 
valgiais. Susirinkusios pas
kirtoj vietoj žingsniavome 
Imk Šlapaltės buto. Ištiesų, 
ligonė net nustebo ir išsigan
do pamačiusi tokį reginį. 
Choristės apspitusios ją iš
reiškė savo širdingus linkėji
mus ir suteikė gražią auką 
surinktą tarp choristų. 

Laikas greitai Minko, bet 
jis buvo gražiai, dorai pra
leistas ir ligonei neprailgo ta 
diena. Atsisveikinusios paliko
me ligonę linksmą ir rodos, 
kad ji iš to daug sveikesnė 
pasidarė. Matyt, kad links-, 
niurnas, saldus juokai eina j 
sveikatą. 

Begalo gražų ir pagirtina 
pavyzdį choristės, geros šir
dies mergaitės, parodė . Tai 
buvo p. L. Zaleskaitės ir kitų 
mergaičių sumanymas, ir jos 
daug triūso, darbo pridėjo. 
Valio! Šv. Cecilijos choristės. 
Puiku kad negyvename vien 
savo labui, bet kiek galė<la
mos atsižiūrime į suvargusius 
ir jiems kuomi nors padeda
me. Tas šventas ir prakilnus 
darbas nebus pamirštas su
šelptų asmemff Jų dėkingumas 
ir savy jautimai gerą pada
riusi jau yra gausus atlygini
mas, o ką jau besakyti' apie 
atlyginimą už tai pomirtinia
me gyvenime. 

Daugiau tokių gražių ir 
prakilnių žingsnių. 

Omega. 

| 

kalba 
čiai neats 

Taipat b 
mieji paveiks 
vų gyvenimo. 

Pradžia 8 vai. 
Dar 

Kaip 
ės skait-
aus dar-
ėvo pra-

oselandie-
aly. 
ir kruta-

s kooperaty-

l^H 

SeftaHienis Gfao3. 35, 11! 

Remkite ios biznierius k u r k ! 
garsinasi 'urauge", nes jie 
moka kaipnznį vesti ir žmo 
nėms manįigiai patarnauti. 

as. 

JUOKAI ROSE1 

Roseland. — North Vftidės 
vaidilos su savo '4 Vargšui Ta-

Oželįu 

M. E. !ALD0KAS • 
Tsl. Off. Hutboldt 48S4 

Res. Hteiboldt 389S 
1263 K.PanJina St 

lwaakee Ave. 

du" ir "Kuprotu uzeaiu 
lankydamies po kitas Chicai^os 
kolonijas, pridirbo daug triu
kšmo. Juokų būdavo be gafio. 
O prieš Naujus metus, seknia-
dienio vakare, 31 d. gruodžjįo, 
apsilankys jie ir Roselan/d, 
Šv. Vincento a Paulo Dr-jrjos 
vakare, Strumilo svetaiAėj 
Taigi Roselandiečiai, prlisi 
rengkite jiios pamatyti, o Jpa 
mačius išlaikyti. Nl 

Š I M A S 
0 metų prityri-
as plačiai pagar

sėjęs fotograras A. 
^oltkeviėius pagr}-
n iš Lietuvos ir 
avo name 63« W, 

l.8th St.. Chlcago, 
111. atidarė pikčer-
nc, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa-
£ kiškio. 
*£LQSL* t9PjSPjt9j tJPJ^ajSA*SS&99«K 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai! 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFiCTURIn 
DISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th St. Chiea^ij 
Turtas virš $7,000,000.00 

i " " n. ' = 

t'l'eieiouas 

#JJ%^»^®'®.®.'@^^,%®'a^f^^f>i 
Telefonas Boulevard 4199 

A. 
Oraboriusj 

Patarnauju lt 
dotuvėss ves
tuvėse krikft-
tyuose Ir kituo
se reikaluose] 
Kainos prieina
mos 

airds IVS8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 1 

G R A B O R U S I l t ^ 
Balsamuotojss 
Tūrių automo-

IIIUB visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama, 

3319 Aubum 
Ave. Chieago 

PERKANTIEMS FAS 
DOKUMENTUS PADAROfį 

DYKAI. 
Mainydanu, pirkdami ar 
duodami visados kreipkit 
pas ^_ 

S. L FAEI9NAS Cl 

(lhicago,l/l. 

'3307 AūBūrn Ave. Ohicago 

T WVANt)S ^ 
Graborius it Balsamuotojas 

K. SYR^VIčIA 
Automobiliai vlsie*^ ^cfkalams 

2055 W. 29-nd Str. 2t%a \c 21 PI 
|Tel. Canal 6548 TeL ^aiml 0199 

809 VV. 35th St. Chloago. 
Tel. Blvd. 0611 ir 0T74. 

TAS BUS LABAI JUM A N T | 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia s iunčiam pini 
ir parduodami laivokąrtės 
. .Elsam Registruoti Notarai la i 
Atstovybėje 

TeL Lafayette 4229 

PLUMBING 
Kaipo l ieturys, l ietuviams 
dos patarnatiių kogeriausta, 

M. Y l S K A 
3229 W. 38-th Street 

KUN. KEMĖŠIS ROSE-
LANDE. 

INKOT BANKĄ? 

£ 

VISIEMS DARBININKAMS. 

— — — y 

į Mature Gure Institute 
DR. J. A. V £ L O N I S 

Osteopathas, C'hiropratas 
Naturopathas 

Gydau Įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brfghton Park 
Tbeater Bldg., 2-ros lubos. 

Valandos.- nuo 9 iki 12 diena* 
Nuo 6 iki 8 vai. vak. y 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
Tel. Lafayette 5698 

d . Boulevard 2499 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
•03 South Morgan Street 

Chieago, UI. 
• i — • • — 

* • • 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS A K I U SPECIALISTAS 

Palengvina vtsv 
akių tempimą 
kas yra priežas 
timl skaudėjiUM 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusiu/ 
karščiu akių kreivos akys katerak 
to, nemiegi o; net ikras akis indedair 
Oaroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl 
taikomi teisingai, toli ir e i t i matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
erėjtmo ir va ikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomia nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

kiinntfiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim 
Cicero 9999 

TeL Cicero 49 

1928 So. 49 Cour t 
RE. Cor. 41 Court Ir l t Str. r 

»nt lrsaus vatstynyčios. E 
Ii»iwiiiniinfftfinT!ntnimitiiiimiig 

PLAKITE "DRAUGE" 

PRANEŠIMAS. 
tirisats Dr. O. Ii*! Glaser ps* 

relna 1 rankas Dr. Chas. Segs i , 
t ento ir partnerio. Visi senleje 
pažjbtami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. 

i ' 9149 So. Morgam Street 
Ofiso Valandos; N u o 19 ryto 

lkl t po pietų, nuo S iki 7 vale 
Ned. nuo 19 lkl 1 po platų* 

Telefonas Vards 

Bridgeport. — (iaJ dar ne 
visiems žinoma, kad šį vakarą 
pas mus atsilanko darbininkų 
tėvas, gerb. kun. F, Kenušši.̂ . 
Bet turbūt visiems žinoma 
jo 'jautri širdis, sveiki patari
mai darbininkams, jų reikalu 
supratimas. Kiekvienam svar
bu išgirsti jo taip brangius 
pamokinimus, ypatingai mums 
Bridgeporto dailininkams ka
talikams. Todėl, vietinė Liet. 
Darb. Sa-gos kp. prie šios pro
gos ir kviečia bridgeportie-
čius skaitlingai atsilankyti į 
Šv. Jurgio par. svetaine 8 vai. 
rak. 

€ial kam įdomu žinoti kodėl 
šeštadienio vakare rengiama? 
O tai d<elto, kad gerb. kun. 
Kemėšis Cbicagoj lankosi tik 
trumpam Laikui ir todei iš ei
lės maršrute taip pripuolė, nes 
Liet. t>arb. Styga nori duoti 
progą visiems Chieagos (darbi
ninkams gerb. kun. Kemėšio 
fiakalbomis pasinaudoti. 

L. D. S. 29 kp. 

Roseland. -^- Nauju Metu 
diena, sausio 1 d. Visų Šventu 
par. svet. įvyksta gerb. kun. 

Cel. Randoiph 4759 

A. A. S L A K I S 
ABVOKATAS 

Ofisas vidumJestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
R o o m 1303 

{Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

NAUJŲ METŲ VAKARĖLIS 

Tovvn of Lake. — L. Vveiu 
13 kp. rengia Naujų Metų va
karėlį Davis Sąuare Parko 
salėje. Vakarėlis bus su pro
grama ir vakariene. Visi Vy
čiai, taripat ir iš kitų kuopų 
teiksitės dalyvauti šiame mtf-
sų vakarėly. Pradžia 6 vai. 
vakare. Koresponaeiftas. 

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

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 

ARPASI 
Dabargeriausias laikas, kad nesugadinus micšimčių 
perkelti lietuviams wvo pinigus iš svetimtaučių ban
kų į grynai L1ETUV V 

UN3VERSAL\STATE BANK 
DIDŽIAUSU IR STORIAUSIA LIETUVIŲ VALSTIJ1NĖ BANKĄ AMERIKOJE | 

Priduokite mums bile kokio Banko knygele, mes patįs perkelsim Tamstų 
pinigus su nuošimčiais j Lietuviu Banką, be*4ekiu iškaščių. 

'AOETAS 1 BANKĄ KlSENIUJE SKYLES NEPADARYS 

BANKO 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS 

$290,000.00 
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

MŪSŲ KALĖDINIS TAUPYMO KLIUBAS 
Yra parankiausis vaikams ir suaugu šiems. {STOKITE! 

PER ŠI BANKĄ GERIAUSIAI SIŲSTI PINIGUS LIETUVON 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 9999 

!Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4981 

i y » ^ < » > w » M f » ^ » M mmM ? J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETL VIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 5 1 1 - i i 7 H. Dearborn 
Street TeL Dearborn 9999 
V a k a n a s : 1979« S. Wabash 
Roseland Tel Pu l lman 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St, Chicągo, III. 

o r n 9099 
!>a«h Ave. 
oan 89T7 

V'alentine Dreasmakiug GoHege 
2407 \V. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«43 

Moko Siuvimo. Patternų kir-j 
pimo, Designing „bizniui ir na-j 

i mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
įmokėjimais. Klesos drenomis Iri 
jvakarais. Reikalaukit knygelės.] 
[Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
llių Taisyme. Norint informacijų] 
Įrašykite ar tolefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

LIETUVIAI NAUDOKI-
TES PROGA! 

Pigiai. Kas norite nusipirkti 
visokiu gyvu daiktų kaip tai* 
ančių, žąsų, kalakutų, vistų, k iau
lių, par.sų, karvių ir šviežių daig-
tų, tai kreipkitės Š1410 adresu: 

A N D R I U I PO6KA 

3253 N. Heenab Ave. 

II Tarpe School ir Beliuont Ave's 

L I T A I - DOLERIAI-LIETUVON 
Būnant man Lietuvoje, teko patirti karp JT* ižmokaini pinigai, siunOiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. 
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskirtu, vie-

• įvis manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafą laike 4 

arba 6 dienu. Sulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar i 
yra 'paliepiama. 

Teisingos informacijos del atvažiuojančių i£ Lietuvos ir į Lietuvę, — kas gali 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Įgaliojimai, pardavimo ak^i, visi yra padaromi greitai ir taisykliŠkai. 
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas. 
Apdraudiiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. « 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

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

Chieago, UI. 
Tel: Yards 4669 

Du Ofisai: 

\ 

4600 South Wood Street 
Chieago. Iii. 

TeL: Lafayette 6256 

y 
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KSŪCKS 
— — — » — — m - m 
H i M ^ i ^ m — • * u i i • i 

Šeštadienis Gr 

S 

MA 
UTIKTI NAUJUS METUS 

!Tdelioj, Gruodžio 31d. 1922 
SVETAINĖJ, 1711 So. Ashland Ave. 

1—1 m 

A D A S Pirmas Praizas $50 

Įžanga 50c. Ypatai 

3E 3E 
Pirmas Praizas $50.00 

-£z 

T(Wgf OF LAKE. — fcv. 
Jurgio K . K. Dr-įa laikys prie-
šnietiiul susirinkime sekmadie
ny, ffifiiodžio.31 cl. 2 vai. po 
piet\T- Šv. Kryžiaus par. svet. 
46 ifr Wood g-vių. Visi nariai 
atsilankykite. Turime daug 

AVKSJT SIDK. - bv. Kazį-.' sva)rbių reikalu aptarimui. 
imi-ro Akademijos Kcnw.ro 101 Rifiksiiiie valdybą 1923 m. 
^ v . i u s tees prifšmetinį su- S s Aimčausikas. rast. 
nrnkhną gruodžį* JI d.f Auš J 

Oucago miesto tarybos ko- r o , V a i U l ^ . mo"kykIus kam- "^IRUTES" MASKARADAS 
iUaiyj, tnoj po sumos. Viso.*; 
n;i*»'s atsilankykite, nes hu« 
rankama valdyhti ateinantiems' 
metmti>. Atsivykite ir naujų 
nariu. Valdyba. 

.SKELBTI GAISRININ
KAI KLANISTAI. 

tetas, kuriam pafresta ištir-
fldanistų veikimą miesto tar
inio jų tarpe, paskelbė pa-
irdes peiikių gaisrininkų, 
irie priguli klano, organiza-

! \YK8T SIDE. — D. L. K. I°J^ 
Tai kapitonas llinds, gaiš- Keistučio, Jaunikaičių ir Bro-

Ininkai: Peterson, Nelson, H * i r Sese?n| Am. Dr-jos su-
' r u v /* T> i isirinkimas įvvks sekmadieny, 
ttdieke ir Green. Pareika- 3 l d ^J^ ( 1 > ? c > m 2 -
ita juos pašalinti iš tarny- *|. Meldažio svet., 2242 West 

(s. Urcen yra kolektorius, 12.'»-rd PL, 1 vai. po pietų. 
Ino kiekvieno Imsimo klanis- Šitas susirinkimas yra labai 

jis Aolrktiioja po 20 dole-
^Ifr io V) dol. eina or-
•ijos eentran, s\ <"> dol. 
>rini už darbą 

A N E Š I M A I . 

svarbus kiekvienam nariui ir 
narei. Bus rinkimas naujos 
valdybos 1933 to, k turime la
bai daug dalyte aptarimui. 

V. Dii9»a, centro pirm., 
P. Np*erauskas, rast. 

j?įmet "Birutė" rengia di
delį metinį maskaradą, Pulas-
4ci J svet. 1711 So. Asblond Av. 
sellmadienyj, gruodžio 31, 
19J2, nutikti Naujus Metus. 
fcupt vakare publika ras 
daulg linksmų žaidimų ir šo
kim $500.00 praizų bus išda
linta tiems, kurie tur^s gra
žiausius kostumus. Pirmas 
pitaizas, $50.00 pinigais, bus 
atftduotas didžiausiai grupei 
miiskaraiiiieeių. "Birutė" kvie 

i visu* kurie nori linksmai 
aukti Naujus Metus. s 

tfŽINOJO ROŽANČIAUS 
nEKTRLVMS ŽINOTINA. 

/ 
DIKVlf A P V N Z D 0 8 P J 

Kai. Spaudos IVsįos v 
kp. matinis susirinkime | j 
•ausio 1 d. tuojaus po" 
inaldu. Dievo Apveizdos 
mokyklos kambary. 

Kviečiame susirinkti 
8ausi# 1 d. 3:30 vai. po pie-

Jų įvyks Amžinojo [iožane'mns 
|Vpskričio susirinkimas Šv. 'narius, kurie esate užsi 

į y ž i a u s para}>. mokyk fo > j j , . j r kurie tik užsiraš 
kambaryje , Town of Lake. |'ne>ate užsimokėję, i 

Ohieagos ir apielinkės sky- Į <*)t kurie norės galės 
ių valdybos būt inai suvažiup- jįuo'jaus gaus knyga i , ne 
eito. Tur im" kelis svarbius x r l prisiųstos. / 
Liau*imu.s i> rišti. Taiuos^i y į į f*>i*itų »*eiif n* 
iti įdomaują Amž. Uož. nariai 

rra prašomi dalyvaut i sus.-me. 
Susir inkime dalyvaus gerb. 

'^ėvas Alphonsas Maria P. C. 
8 v a r b u visiems dalyvauti . 
V. A. Galnaitė. apskr. pirm. 

ORTH SIDE. — Detei Nau 
q Metų; šventės Lietuvių Po-
tinio Kliubo mėnesinis susi-
inkimas likosi atidėtas ant 
i to pinnadienio, sausio (Jan.) 

S d. 7:30 vai. vak., bažnytinėj 
salėj. Nariai, malonėkit tai į-
sitėmvti. Rast. 

S. L. R. K. A. CHICAGOS 
APSKRIČIO labai svarbus me 
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 31 d. 3 vai. po pietų. Au
šros Vartų par. svet. 2323 W. 
23-rd PI. Cbicago. Visos šio 
apskričio kuopos prisiųskite 
savo atstovus. Turime svarbių 
reikalu aptarimui. Rinksime 
valdybą 1923 m. 

Kai. Kudirka, pirm. 

BRIDGėPORTAS. ~- Lie
tuvių Laisvės Kliubas rengia 
7 metinį balių sekmadieny, 
gruodžio 31 d. Mildos svet. 
3142 So, Halsted St, Prasidės 
6 vai. vak. Įžanga 35e. asme-. 
aini. Komitetas. 

c: 

1B. CHARLES SEGAl I 0R| p§ L m i m 

REIKALINGA moteris pri^ 
namų darbo; drapanų nereikia 
plauti, tiktai pagaminti valgi 
ir prižiūrėti vaikus: Atsišau-
Kire. 

J. K. REKAŠIUS 
4612 South Welb Street 

Telef. Boulevard 2310 

(Irumlžio «J0 d. Svarbu. Vi-

i -atvyksta. 

I> j^ re i tų »*e t^nar i« i , ku . 
rie dar n»^atsiėm/ knygij šia-
iae susirinkime įgausite. 

Aukotojų Kultūros vajuje 
paliudijiuia^ (diplomai) bus 
ati<lucd#^-*dar jų neatsiėmu-
siems. 

Šiame susirinkime bus rinki 
^Vartų par. (iiedrininkų labai mas yakrybos 1923 m. ir daug 
svarbus sibirini;iir.a^ Įvyks kitokių svarbių reikalų aptar-
sekmadienyj, -ruodžio 31 d. A -'"ae. Sus-me bus kun. Br.Bmn 
vai. po pietų. Aušros V. vi \ šas, Kat. Spaudos I)r-jos or-
par. mokyklos kambaryj. ganizatorius. 

Valdyna. 

• 

^TEST xli)i-\ Ausi 1 1 ^ 

P R A N E Š I M A S 
Narys. 

Man 
• u teikt 

JHEVO APVEIZDOS PAR. 
- Šv. Jono Evangelisto I)r-jos 

);rie.-metinis susirinkimas Įvy-
labai malonu gr.it.j žmon.ui.s ks sekmadi-env, gruodžio 31 d; 

i š ias žinia.s, u2tai kad aš no- <o>>o . . i T • i v 
A t,e kurie abejoja į 9 - - } l \ l V a I - P ° V^U< ^ ^ 0 

parap. mokyklos 

>t: v iSS^T TOKIA ritoGA 
r p A S I T . U K O t 

rardavi .uui bevelk naujas mūrinis 
n a m a s 2-jų paryvenlmu G—6 k a m 
bariai, elektra, niaudtnOs, aukštas cc-
mentuutas nklepas, Hkalbynts. urarn-
ure del :jų masinių, peClų ap*itdomu!». 
randt>S| 1102.00 ant įnėmmit, . preki' 
'kt;«i »..r .00.00 priimsiu lota, arba 
.!titvn;#)iliu kaipo dali imoki-jimo. 

F. J. 3ZEMET 
'4180 Archer Avenue 
Tel. I*afayette 6824 

PAIEfiKAU Kazimiero Jankaus 
( Y a u n k o ) Jis yra angliakasys, pirmau 
gyveno Lediord. TU. dabar gird«'jau 
g y v e n * Chica«*oj. Jis pats ar kas apie 
ji l i n o praneški te Muo adresų; 

THOMAS SHI \ 
9 i « Nor th NUith Street 

Kast Nt. I ioals , III. 
į 

JPARSIBUODA groeernė la 
bai pigiai. Vieta apgyventa 
vien lietuviais atsišaukite Šiuo 
antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausiom 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavus 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerike JO metų. Darba su 
pratitu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

IVIrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 

'erkelė savo ofisą p o numeriu j 
4729 SO. A S H L A N D A V K N C E 

SPECUALI&TAS 
Džiovų, Moterų i r Vyrų JAgų 

|Val.: ryto a u o 10 — 12: nuo 2—5| 
>o pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

j.VedėlJomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2SS0 

t 

Tel. CansJ 287. Vak. Ganai JI 18 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1SS1 sooth Halsted Street 
va l sndos : 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 

po pietų: f ikJ 9 

P A R S I D U O D A labai pigiai g n m -
džiaus bisnis su visata {taisymais, 
bizni* e ina gerai patys automibllini 
užmoka randa ir p a d a r o pragyveni-
ras. 

MILDA 
Moving & Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Tatarnaujam diena Ir naktj: per-
kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam } kitus miestus 
ir valstijas. Užla ikome keturis tro-
kus. I'laialtsial patarnaujant ir darbą 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS. 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

mm «a»»i — 

gvarantuojam. 
Taipgi užlalkom vartotų rakandy 

Telef. Boulevard 2813 f ir pečiu. 
V. BAODONAS, 

Telefonas PulLman SSSfi 
10901 So. Michig-an Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Itcpublie 142S 

1600 W. Garfield Blvd. ' 
fiiaur: v a k : k a m p a s 55 ir 

Ashland Avenue 
Vaf. Nuo 1 iki 9 va i : vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų k a s 

tiutu aeriau. operacija ar Naprapa-
t\ thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 

1 diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų a p -

, s lmokės tstirtl abu g y d y m o būdu. N a 
naudojamos grpriansai koncert ini} , 9n9štMai p r a g a l i D U g o s priežastį, o -

peractja prašalina l igos apsireiški
mas, bet paliekta l igos priežastis 
Naprapathia reiSkla an^ v isados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti ta ip po 
pirmos operacijos, tuoj s eka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekama operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė !» pavoj ingesnė i š 
laikyti ir tuora kart l igonis Įlėkta 
neišgydytas. 

I 
Yra geriausios; patariamos ir 

Grojikų ir Mokytojų. 
Mes taip-gi turime gerinusį pa

sirinkimą ir kitų muzikaliu instru
mentų. 

Klausk mūsų kataliogo, o gausi 
jį dykai. 
OEORGI and VITAK MTJSIC CO. 
4639 S. Ashland A ve-, Chicago. 111. L 

J. Ml. 
2357 W. St r i . CHlciso. 

D. PETRAVIČIA 
3227 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
Chicago, UI. 

a— 
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P A P R A S T A S 
CONFETTI if BAILOON 

I 
?%H 

1 

riu kad 
kad patįs persitikrintu ka gal ima pa- ApVt ' lZUOS 

kamhnrv. 
Vi s į nariai malonėsite atsi

lankyti, bus rinkimas nauįos 
va' lv'fM)> ir rinkimas darbiniu-

Apveik los par. svet. 
J. R. nut. rast. 

daryti su Chir<H)raktika. 
Apie Liepos l'J22 aš r a p / v a u di

deli šalti bet j tai domus neatkrei
piau, vė l iau tas išsivystė < kosulį ku
r i s m a n e bai.siai pradėjo kankinti . 
A n t ga lo atsigul iau lovon, pašaukus 
b lena antra daktarą pripažino k a i klj. l ilUSŲ V a k - i n i i k l i r s į v y k - ? 
tunu "fiu- ir kad turiu bent keičia sekmadieny, sausio 7 (k Dievo 
savaičių gulėti. Biskuti man pagėrė-
jua a š visai apkurtau ir nieko nega
lėjau girdėti. Tuojaus kreipiau?! prie 
Aklų-Ausų-Nos ie s ir CJerklės Specia
l istų bet po egzamino pasakė kad 
m a n nėra vi l t ies ir kad nekuomet 
daugiau negirdės iu? 

Viena diena v ienas iš mano drau
g u ž inodamas kad aš labai sergu už
ėjo m a n ė s aplankyti . P a m a t ę s mano t o j , g n i o d . 31 d . 4 v a i . DO p i c -
padėti j i s preuKjo man aiškinti apie * „ & Y K r \ T y i a i m Tvnrnr*. c r o f 
Chiropraktika. išpradtjų aš netikėjau " į - , ^j*?? P ^ P 1 . 8 ™ . 
bet j is m a n e pnka lb ino kad nuva- S l U i n S U s U * i n k i m a n VISI L l l -
f iuočiau su juo pas v iena ehiroprak- I n l a r i n g O S 8 ? į j . n a r i a i - ė s CSttte 
tika, ant galo sutikau. Nuvaž iavome i l r r l i n o - i i - M a J U t n i o 4 c . ; i « « l , . . r 
pas Dr. Charles Smanko, 300! Wast ^ r C l i n o a i p r a š o m i a t s i l a n k y t i . 
22-nd street. chicago, m., dei pasi- i ra daug dalyku aptarimui ir 
tarimo. P o pirmo nuvažiavimo jis b l l S l i n k i m a s V a l i ] y DOS 1 9 2 3 111. 

Pr. Veryga, pirm., 
Ver. A. Galnaitė, rast. 

TOWN OF LAKE. — lab
daringos 8a-^os l kuopos prie-
šmetinis susirinkimas bus ry-

A. *f A. 
MAGD. PLUSKE-

VIČIENĖ. 
mirė gruodžio 28 d., 5:45 
ryte, 33 metų amžiaus A-
merike išgyveno 10 metų. 
Paliko nuliūdime 2 vai
kus Bronislovą 9 metų, 
Pranc^kų 7 metų. 

Laidotuvės* įvyks utar-
i:tinke, sausio 2. 1923 iš 
namų 4315 So. Hermitags 
Ave. į Sv. Kryžiaus baž
nyčią 9 vai. ryte, o po 
pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti 
aidotuvėse. 

Nuliūdę kūmai, : 

A. Shalmas ir 
Rai 

RENGIAMAS — 

24-tos Kuopos 
SUBATOS VAKARE 

GRUODŽIO 30 D., 1922 
M. MeMažio Svet. 2242 West 23-rd Place | 

I 8 vai. vak. Muzika Filipavičiaus Įžanga 50c. | 
Z \ ** 

^ • • • • i » » » » » ^ » ^ » » » m ^ ^ » » - m ^ ~ » ~ » » » ~ m » » » » » » » » » « . • » • » » « > » » 

I Lietuvos Vyčių 24 kuopa kviečia visus Chicagos šo- S 
| kiu mylėtojas dayvauti šiame nepaprastame vakare. I 
I Kviečia RENGĖJAI. i 
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METINIS . 
BALIUS 

Simono Daukanto Jaunaomenes Teat. Kliubo 
— Įvyks — 

PIRMADIEN, SAUSIO 1 D., 1923 M. 
Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 

Prie Union Ave. ir 18 gatvės 
Prasidės 6 vai. vakare 

Gerbiami Draugai ir Draugės, malonėkite ab 
kyti į šitą balių. Taipgi atsilankykite ir visi chia 
čiai j Utą iškilminga balių. 

įžanga 30c. Užprašo KOMITETAS' | 

i 

IŠKILMINGAS METINIS B A L I I S 
RENGIA 

&s 
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SKANI VAKARIENE I 
Ir 

ipnjkai. 

tuojaus pradėjo savo metodą gydy 
m o ir po penkto karto aš pradėjau 
jau daugiau girdėti, dabar jau visai 
gerai girdžiu. 

N ė r a žodžiy kuriais aš galėčiau iš
reikšti savo padėka už sugrąžinimą 
m a n girdėj imo ir patariu v is iems 
kurip« panašiai serga pamėginti ši 
būda gydymo pas gt-ra ir pasi t ikima 
Chiropraktika. 

Su pagarba 
IiL.-tXCHK TUMPAfJH. 

Stibsoribed and i w o m to before m e 
thfs 17-thursday. 

Joseph 1,1'ĮKI 
Notary Ptiblie. 

BĮ, A N C H E M I : K \ 
State of I l l inois County of Cook 

spa l io A. D. 1922 
i į^_ ( \ p ? r . ) 

ISDl'ODl* ANT RAXDOK. 
4 kambarių randa, v iena iš k a m 

barių, savininkas nori pasilikti sau. 
N a m a s garu apši ldomas, elektra, ga-
zas. maudynė, gazinia penius, k a m 
bariai beismento, randa $25.00 į m ė 
nesi . Kreipkitės . 

5«00 Marshfleld Avenne 
(Apač io j ) 

BIZNIERIAI GARSINKITE5 
" D R A U G E " 

Vi'*<*i gr^8 

LAUKIANT NAUJU METŲ 
Dr-ja Motinos Dievo Aušros Vartų 

——h Rengia 
Didelį Trulrimuig^ Vakarą 

NEDĖUOJ, GRUODŽIO 31 D. 1922 M. 
šv, Mykolo Parap. Svet. 1644 Wabansia Avenue 

Pradžia 6 vai. vak., trauksis iki 1923 m. Įžanga 25c. yp. 
• " • - - r ~ *- ~~,mm*»^^mmmM-tmmmmmm*%.m.r-mmmm-Ji 

Vakaras bus su įvairiais pamarginimais ir žaidimais. 
Muzika bus 4ž pat Lietuvos kurį griež puikiausias lie
tuviškas meliodijas. Visi kviečiami, seni ir jauni, atsi
lankė tikrai džiaugsitės ir n e s ė s i t e užmiršti šio vakaro 
gražumo. 

KKečia visus KOMIO'ET^VS. 

G R A Ž U S P R O G R A M A S ! 
Rengia 

Labdaringosios Sąjungos 7 Kuopa | 
OTBDĖLIOJ, GRUODŽIO 31 D., 1922 | 

Aušros Vartų Parap. Svet. 2323 W. 23-rd PI. | 
9 vai. vakare Įžangai 50c. 

Atsilankykite visi į šią vakarienę nes tai viena iš ska
niausių vakarienių. Beto bus gTažus programas. Bus dai
nų, lošimų, kalbų ir kitokių pamargiuimų. Po programui 
bus lietuviški žaislai. 

Kviečia visus Labdaringos Są-gos 7 Kuopa. 
niifiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiifiiifiiiiiiifiiiiiiiiiii^:»«U3Js:ss»£iii«niiifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifis^ 

Dr-stė Lietuvos Mylėtojų Cicero 

Nedėlioję Gruodžio 3 1 , 1922 
Lietuvių Liuosybės Svet. 14-th St. ir 49 Court 

Cicero, BĮ. 
Pradžia 6:30 vai. vak. ir trauksis iki Naujų Metų 

Musika po vadovystė J. F. POCIAUS 
Kviečia visus KOMITETAS. 
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r-TAS METINIS BALIUS 
Rengia Lietuvių Laisvės Kliubas 

Laukiant Naujų Metų 
NEDALIOJ GRUODŽIO 31 D., 1922 M. 

Mildos Svet. 3142 So. Halsted Street 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35 c. Y] 

Kviečiame visus atsilankyti į žį vakarą tnes tai' bi 
vienas iš puikiausiu vakarų ir galėsime laukiant Na 
Metų, gražiai pasilinksminti prie geros muzikos 
vaujant P. J. Rakauskui. KOMITETAS 
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I IMPFRFECT IN ORIGINAL 

TEATRAS ir B ALIUS! "Žmogžudžiai" 
Penkių ve iksnį drania su dainomis scenoje stato Dr-ją Dr. Vinco Kudirkos. Naujų Metų vakare. Panedėiį 

Sausio (Jau.) 1 d.. 1923 m. K. Meldažio svetainėje 2242 W. 23 PI. Veikalą sulos Laisvės Kanklių Misras Choras Po 
vadovyste A. P. Kvedero. Geibiamoji publika %į Drauciją visuomet stengiami' parengti vakaras kad publika atsilan
kius nesigailėtųt taigi ir šį kartą deda visas sj&kas kad vakaras visais atžvilgiais pavyktų ko puikiausią,, kad artai-
lankiusieji butų pilnai užganėdinti apart veikalo bus puikiai žydinčių rožių kuriom jaunimas galės puikiai pasitfuofc-

os turės <J«ug&usia rožių gaus puikias dvi dovanas. Pradžia 7 v. vak. Orkestrą "Pilipavičius, j ti, merginos kurios 
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Kviečia RENGĖJIA1 j 
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