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Tik paskui leidžiamas kunigo 

PARYŽIUS, gr. 11. - Ko-
rektinis Loriento teismas še
šiolika frankų bausmės uždė
jo ant Auray parapijos rek
toriaus už religinę sutuoktu-

Revoliucija Meksikoj 
Progresuoja 

REVOLIUCIONIERIAI MARšUOJA ANT SOSTINES 
PREZIDENTAS OBREGONAS IŠVYKO KOVOS LAUKAN. 

PREZIDENTAS COOLIDGE 
REMIA MELLONĄ. 

Rekomenduoja jo taksų maži
nimo programą. 

NORI PADARYT IŠIMT*. 

WASHINGTON, gr. 13: — 
Prezidentas Coolidge pasiun
tė Kongresui biudžetą 1925 
metams, rekomenduodamas 
pripažinti pinigyno sekreto
riaus Meliono programą tak-

MOOTEREY, gr. 11. — 
Buvusio iždo ministerio Ado
lfo de la Huerta sukelta re
voliucija prieš Obregono bol-

Apleido sostinę. 

Prezidentas Obregon aplei
do sostine. Sakoma iškelia
vęs į Irapuato, kur peržiurėV 

|siąs gen. Amaro kariuomenę. ševistinę valdžią progresuoja 
vių ceremoniją, suteiktą vie- ^ V ^ _ r ^ 
nai porai, neturint toms su
tuoktuvėms civilio leidimo. 

Francuzų įstatymuose pa>-
žymima, jog asmenys pirm 
susituoksiant privalo nueiti i Cruz> Guaralajara, Zacatecas, 
asmeniškai minicipalin ofi- Aguascalientes, Tepic, Jala-
san, tenai užsiregistruoti ir jP a i r k i t l l s- Tūi v i s 

kos gyventojai bunais prisi-. v, . . . . ,. . . v , , . ,. .. i^kai armijai, atkreiptai prieš deda prie revouucnos. ' , . . . . ._ , 0 |kairyį gen. Estrado sparną. 
Revoliucionieriai savo ži-į Kalbama, jog Obregonas 

nyboj turi miestus; Vera n0gry§ i<7S sostin|ėn, kaip ilgai 

su sumažinimui. 

s va r 

nebus įveikti revoliucionie
riai. : * n į i w 

Estrada su Sanchez turi 

Išėmus pastos išlaidas, 
1925 metant biudžetas suda
ro $3,018,069,946.06. Šioje su
moje ineina regularės vyriaiv 
sybės ifelaidos ir viešosios sko 
los. 

Gi paštui išlaidą pramato-
ma $313,093,181.50. 

Surplus 1935 metais pra-
matomas 395 milionai dole
rių. ; *& 

Prezidentas rekomenduoja 
pripažinti sekretoriaus Mello 

WASHINGTON, gr. 11. — 
Suv. Valstybių gen. Pershin-
gui 1924 m. sukaks 64 metai 
amžiaus. Pagal armijos re-
guiamdno jis turi pasitraukti 
iš veikiančios armijos. 

Bet Karo sekretorius Week 
paskelbė, kad Kongresas bus 
prašomas gen. Pershingui pa
daryti išimtį — palikti jį ar
mijoje taip ilgai, kiek jam 
norisi. 

AREŠTUOTAS ĮTARIA-
MAS. 

LIMA, jOhio, gr. 12. —Vie
tos policija areštavo vieną į-
tariamą vyruką, kurs ar tik 
nebus Williams, kurio Chica-
gos policija ieško už mergai
tės Rose Borth pagrobimą. 

Žinios iš Lietuvos 
ŠIAULIAI PO KARO. j staiga pasigirdo per lang* 

|šuvis ir tuo pačiu metu kitas 
1920 m. sugrįžęs Lietuvon plėšikas įbėgęs į pirkią parei-

į Šiaulius, ir % pamatęs mies-.kalavo šeimininko atiduoti pi. 
tą likau tarsi stabo ištiktas; nigus. Tuo tarpu ūkininko 
iš kadais gražaus miesto vien sūnui pavyko pasprukti lan-

i 

griuvėsiai telikę! Gatvių ne- kan ir įbėgti pas kaimyną. Iš 
begalima buvo pažinti. Tik šio gavęs arklį jojo į Griškv 
miesto vidury kur ne kur bu- j budį milicijon. Plėšikai, at> 
vo užsilikę namų. Rūsiuose'ėmę iš nimininko pinįgus pa« 
(skiepuose) gyveno vargšai,' bėgo. Tuoj atsiskubino n;i-
kurių tarpe gal ne vienas plė- Hcija, bet... nelaimei. Plėši-
šikas, nes plėšimų atsitikda- kų suimti kiek v ė l i a u * 
vo gan dažnai. Sutemus pa
vojinga būdavo eiti šaligat-

už miliciją atvyko keturi kai
mynių vaiUnai.' Jiems kieme 

išėjo iš kambario viu, nes galima buvo kur i bestovint 
rūsį įpulti, tarp griuvėsių ko- milicininkai pažiebę elektra 

priimti civilę ceremoniją. T ik!sus ie j i atskiriu valstybių { . , . [ f 

paskui gali kreiptis į kunigą! bestai . Tos visos valstvbės - S I T & ^ . J ™ ^ t a k s * "Emil io programą 
del religinio palaiminimo. 

Kas nori su tuo patvarky
mu prasilenkti, tas baudžia-

. jiedu bendrai žygiuoja ant 
ir gi randasi revoliucionierių . . . , r . ~ , ~ 

7̂  ' I sostines — Mexico Citv. Su-
rankose. •, ^i • ., 

Į sidurę su Obregono spėkomis 
Yaqui indionai taipat pas-j jiedu t i k i s i j a s Slltriuškinti i 

ir 
mas pinigiškai. Kunigas nuo kelbė savo nusistatymą prisitraukti toli 
poros tad tuifėjo reikalauti ci
vilio rašto apie registravimo
si. Gi jei jis be to dokumen
to sutuokė, reiškia prasilenkė 
su įstatymai. 

Bet štai kaip tos sutuoktu- už miestą Jalapa. 
vės įvyko: 

Auray rektorius dešimtą 
valandą vakare pašauktas 
pas vieną 31 metų moteriške. 

Obregono valdžią. 
Bet Obregono kariuomenė 

ir gi veikia. Ji nuo revoliu
cionierių atėmė miestą Victo-
ria. Dabar atnaujinta kova 

Dvi priešingas armijos. 
• 

Obregono valdžia vakarų 
šone turi prieš save genero-

• v 
is kuri be sutuoktuvių gyveno k* Estrada armiją, kuri 

?*u vokiečiu ir turėjo jau še-! Jalisco maršuoja ant Moxico 
setą vaikų. Jinai cirgo ir City. Rytuose de la Huerto 
buvo ant mirties slenksčio.' armiją, kuriai vadovauja gen. 

įaus. 

MEXICO CITY NETURIMA 
ŽINIŲ. 

Kunigas abudu sutuokė ma
tant dviem liudininkam. |Tai 
nepaprastas atsitikimas ir a-
tidėliojimas nebuvo galimas. 
Apie kokį civilį dokumentą 
negalėjo but kalbos. Rodos 
ir. įstatymas neturėtų but 
priešingas tokiai nepaprastai 
aplinkybei. 

Teisme kunigas argumenta
vo remdamasis sąžine ir ka-

Sanchez. 
Obregonas manebruoja pir

miausia savo spėkas pastum
ti prieš gen. Estradą, kurs 
skaitomas turįs mažai gabu> 
mų generolas. Nugalėjęs Es
tradą, Obregonas visas spė
kas pašvęstą pasipriešinti ge
nerolui Sanchezui iš Vera 
Cruz šono. 

Bet jei Obregonui nevyktu 
noninėmis teisėmis. Bet te i - . n e i vieno, nei kito nugalėti, 
sėjas atsakė, jogei negalimas tuomet jam prisieitų apleisti 
daiktas nebausti kunigo, j « Į sostinę ir atsimesti į šiaurius. 
jis peržengė įstatymą. 

Rektorius apeliuoja. 
[Tuomet jo kova butų praloš
ta. , V į i " * ! * 

ŠIANDIE IR RYTOJ PAŠNEKESIAI. 

SEREDOJ, gruodžio 12 d. 
DIEVO APVEIZDOS parap. svetainėj. Mokytoja 

Vaičienė kalbjės; "Laimė ar nelaimė?" Metropolitan Sta
te bankos prezidentas advokatas J. Brenza taipat kalba. 

NORTH SIDE parap. svetainėje. Didžiosios Spaudos 
Savaitės Prakalbos, Muzika, Dainos. Kalba visi įžymiau
si Chicagos kalbėtojai. 

WEST SII>E parap. svetainėje. Kalbės advokatas J. 
Vaičvs; "Gyvenk laimingas ir turtingas." Ponia Vaičie
nė: "Kam veltui kentėti?" 

BRIDOEPORTO parap. svetainėje. Kalbės žinoma 
veikfeja p. A. Nausiedienė: "Kame yra gyvenimo sekre
tas" ir ką tik iš Lietuvos atvykęs darbuotojas M. Zujus: 
"Skandintis ar ne?" 

KETVERGE, gruodžio 13. 

[TOWN OP LAKE parap. svetainėje. Kalbės gerb. 
kun. P. Lapelis šia tema: "Kas pirmiaus, višta ar kiau
šinis?" 

Pradžia 8 vai. vakare. Į&anga veltui. Kolektų nėra. 

MEXICO CITY, gr. 12. — 
Čionai labai mažai arba jo
kią žinių neturima apie re
voliucijos plitimą. 

Maisto kainos kįla aukštyn. 
Didieji pirkliai reikalauja 
National Railways pirm visa-
ko sost inėn gabenti maistą. 
Tik tuo būdu bus galima su
laikyti maistui kainų kilimą. 

Karo departamentas skel
bia, girdi, nieko ypatinga neį-
vykę sukilimų klausime. Tik 
pažymi kai-kuriuos pirmiaus 
paskelbtus faktus. 

Vaklžios agentai kaip čia, 
taip kitur areštuoja įtariamus 
pavienius žmones, kurie buk 
remia revoliuciją; 

Areštuotas gen. Palaez jau 
sušaudytas. 

Meksikos senatas turčjo su
sirinkimą. Ratifikavo kai-
kurias tarptautines konvenci
jas. Paskui išsiskirstė neap-
ribuotam laikui. 

ir atsiliepia prieš karo vete
ranų bonusųs. Pažymi, kad 
vyriausybė ir be to pakakti
nai išleidžia sergantiems ir 
paliegusiems, karo vetera
nams. .Tam tikslui jau iš
leista virš 2 bilionu dolerių ir 
metai į metus skiriama po 50 
miliouų dolerių. 

T. SĄJUNGOS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS. 

PARYŽIUS, gr. 12. — T. 
Sąjungos Taryba čia turi su
sirinkimą. Kiek žinoma, [Ta
ryba palies ir Klaipėdos klau
simą. 

LOWDEN PAS PREZI 
' DBNTĄ. 

AUTOISTAI AREŠTUOJAMI 

ją išsisukti. 
Kelis metus mieste nesima

tė jokių atmainų. Tik 1922 
m. išrinkus naują miesto vai-
dybą ir jos naują burmistrą 
p. Ubeiką, daug kas ėmfe keis
tis geron pusfcn. Pirmiausia 
buvo nuvalyti griuvėsiai, rū
siai išardyti, gatvės papra
tintos, šaligatviai pertaisomi. 
Jsakyta piečių savininkams 
apsitverti — tatai padaryta. 

Nors šiemet lietingas ru-

pamatė kieme stovinčius ke* 
turis vyrus, kurių vienas lai
kė šautuvą. Milicininkai ma
nydami, jog tai plėšikai, pa-^ 
leido šūvį. Vienas vaikinąs 
krito negyvas, antras, mirti
nai sužeistas, dar pusę die
nos kankinosi. 

PASAKIŠKOS KAINOS. 

Chicagos policija su atsidė-
jirau pildo miesto majoro įs-

ipėjimą, idant trafikos parė-

WASHINOTON, gr. 12. - , d ^ a i m i e s t o * a t v ė s e bt , t ,J 

pildomi. Baltuose Rūmuose Pjeziden 
tą Coolidge aplankė buvęs Il
linois gubernatorius Lowden. 

Praneša, jog Chicagos po
licijos viršininkas veikiai' pa
skelbs daugelio poliemonų pe
rkėlimus. 

Šimtai autoistų areštuojar 
ma. Du teismo kambariu ka
sdien pilnu areštuotų už per-
greitą važiavimą, už nesusto-
jimą ties boulvardais, už ne
turėjimą šviesų ir tt. 

Visi baudžiami. 

Vilniuje viršutiniai balti 
marškiniai kainuoja 7 milio-

duo, bet visą miestą g a l i m a i s markių,-paprasta skrybe-
apeiti sausa koja. Statoma ^ 1—1% miliono lenkų mar-
gražių namų, miestas nuolat ki% rudeninis paltas 3Q0 mil. 
puošiamas ir gražinamas. Jei 
miesto .vaidyba ir ateity *ai& 
rūpinsis miesto ateitimi, tai 
jo atstatymas neužtruks įvyk 

\. m., paprastos kelinės 30 mil 
1. m. t ieste toks brangu

mas, kad paprastam darbi
ninkui nebegalima pragyven
ti. Kainų kilimui nesimato 
galo. Žmonių skurdui nesi-; 
mato pabaigos. 

APRIBUOJA PRIĖMIMUS. 

TCASHINGTON, gr. 12. — 
Prezidentas Coolidge apriba-
vo svečių priėmimus Baltuose 
Rūmuose. Antradieniais ir 
penktadieniais Prezidentas $-
pąč nori but liuosas nuo pri
ėmimų. Nes tomis dienomis 
jis turi kabineto posėdžius. 
Perdaug užimtas darbais. 

Premieras Mussolini Alsi 
sako Diktatūros 

KARALIAUS DEKRETU PALEISTAS PARLAMENTAS 

^GRIŠKABŪDIS, Sakių a.— 
Griškabūdžio miestelis stovi 
gana toli nuo girių, todėl ir f Didžioji lietuvių prieglau

da Vijnįnje traukiama teįs^ 
man; vėl norima atimti iš jos 
namus. Švenčionių • lietuvių 
prieglauda uždaroma. Jos 
vaikai išskirstomi po Vilniaus 
lenkų prieglaudas." 

SANTYKIAI SU BOLŠE
VIKAIS. 

ROMA, gr. 12. — Premie
ras Mussolini išsprendė atsi
sakyti toliaus būti diktato
rium. Jis nori but tiktai pa
prastuoju Italįjos premieru, 
kai kad kitų valstybių pre-
mierai. 

Jam prašant, Italijos kara
lius paskelbė dekretą, kuriuo-
mi paleidžiamas parlamentas. 
Parlamentas kaip šiandie tu
rėjo susirinkti sesijon ir pre-
mierui prailginti diktatūrą 
dar vieneriems metams. Te-

plėšimų čia lig šiol nebūdavo. 
Šiemet tačiau plėšikų atsira
dus, tenka jau ir mums baisių 
atsitikimų patirti. Nekalbant 
apie paprastas vagystes, ru
dens prodžioj* atėję plėšikai į 
Pentiškių kaimą atima pini
gus ir sumuša vieną to kaimo 
ūkininką. Ęet ypač tragin-
dens pradžioij atėję plėšikai į 
vyko š. m. spalių m£n. 30 d. 
naktį. Galiniuose pas ūki
ninką J. Čia, esant visai J. 

1921 m. išvažiavo iš Lie
tuvos 5,452 asmenis, 1922 m. 
— 7,350 ir 1923 m. iki spalių 
1 d. — 6,881 asmuo. Pasta-

MASKVA,%gr. 12. — Ko
misaras Kamfenev paskelbė, 
kad bolševikų valdžios su A-
merika santykiai einą geryn 
ir tikimasi turėti konferenci-
j * . 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; kiek 

L šilčiau. 

Nauji parlamentan rinki
mai bus pravesti ateinantį 
balandį ir jis tikisi, kad gy
ventojai fašistus ir jį patį pil
nai paremsią. Tai dėlto, kad 
kitos politinės stipriai orga
nizuotos partijos šiandie Ita
lijoj nei nėra. Jis jaučiasi, | 
kad visa italų tauta, šiandie jo 
pusėje stovi. 

Nencai derybų apie Tangierą. 

Pranešta, jog Italija nei su 
viena valstybe neturi reikalo 

ruoju laiku išvažiuoja dau-
ukininko šeimynai pirkioje, | giausia moterys. 

Laiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiiw*H 
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11 Siųskite savo Giminėms 

Naujiems Metams 

čiaus premieras jaugsi, kad J tartis. Tangiero klausime, 
parlamentas kartais gaU ne- j T a i t o d e l > k a d gaVQ pusĄ^ tu_ 
atlikti jam tos malonės. Del- į;1 i s p a n į jo ' 
to, išsprendė patsai gražiuo
ju atsisakyti diktatūros palei
džiant parlamentą. 

Diktatūrų nebreikalinga. 
Premieras yra nuomonės, 

jog fašizmas šalį tiek apmal
šino ir visus reikalus pastatė 
normalėn vagon, taip kad 
tolesniai diktatūra nei nebrei-
kalinga. 

Kituomet Prancija su Ang
lija tunėjo konferenciją Tan
giero reikale. Tečiaus konfe-
rencijon nekvietė Italijos. Ig
noravo italus. 

Kad taip, tai šiandie Itali-

s a 
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"DRAUGĄ" 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir Rerjan-

| | šiai patarnauja. "Draugas" siunčia jp^cfiffiati-
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

I | Pramonės Banką. • • « • • • 
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

i | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

,]a bendrai su Ispanįja igno- s Nedėliomis uždaryta, 
ruoš anų valstybių atsiliepi- Į H 2334 SO. OAKLEY A VE. OHCAGO, ILL. 

JSlIlIlIlIHHIHIIIHHIIIIHUMIlI 
mus. 
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D R A U G A I 
\ 

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

DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrai nadildieotas. 

Metanu 16.00 
Pusei Meti) ••.uu 

Oi preaamaraią moJtasi iikalno. Lai
kas skaitosi nuo niraaymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Horint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai gerian
čiai siusti isper kant kr aso j e ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruot* laišką, 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakiey Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Boosevelt 7791 

• — » » ' * • — 

Trečiadienis Oruod. 12 1923 

NEGIMUSIOS DVASIOS. 

RUOŠKIMĖS PRIE U 
VASARIO. 

Šešioliktu vasario netoli. 
Tai mūsų tautos nepriklau

somybės šventė. Visa lietuvių 
tauta, nežiūrint, kur kokios 
dalys jos butų išsiblaškę, dva
siniais ryšiais tur susikaupti 
j krūvą, pagyventi bendru 

(Prancūzijos nykimas). 

"Vedybų — 
Mirgių — 4. 

1. 

džiaugsmu ir liūdesiu del «*-|k | r f o t a s prieauglis dar smnr 
siektu ir neatsiektų tikslų. jy k i ]o> ? , 

Džiaugiamės, kad įsikūnijo 
giliausias tautos troškimai 
per šimtus metų slaptai turėjęs 
vergijos ir priespaudų suslėg
ti lietuvio gūdy. Likome lais
vi ir nepriklausomi. Galime 
dabar atsistatyti, tvarkytis, 
kaip išmanom, kaip mums iš
rodo geriausia. Visi trukumai, 
kurio yra mūsų Tėvynėj, tai 
laikini trukumai. Juos taip-
pat aiškiai mato Lietuvos žmo
nės, kaip ir mes amerikiečiai, 
tik daugybės darbų ir rupes
nių užimtos rank'os ir galvos 
negal sukilti padaryti reika
lingų permainų, patobulinimų. 

Gimimų — nebuvo". 
Tai maža lentelė—nuorašas 

vieno Prancūzijos miesto" — 
Montelimar — už savaitės lai
kotarpį pilietinių aktų, atvai
zduojantis pirmos reikšmes da 
lyką visam Prancūzijos gyve
nime. Tautos išmirimo faktas 
nėkuomet taip nesurupiuo Pra 
neuzijos, kaip dabar. 

Karas nunešė į kapus milio-
nus jaunų gyvybių — pačius 
gražiausius tautos žiedus'. 

Bet tais karo metais ir noT-
malis mirimas prieš gimimą 
davė deficitą skaičiuj 1,500,-
000. Tuo tarpu karinė, ekono
minė ir politinė konkurencija 
paaštrėjo. Kaimynai ir kon
kurentai — Anglija, Italija 
ir Vokietija ir karo metu tu: 

įėjo gyventojų prieauglį. Po 

ko, kad artimais metais gyven 
tojų augimo deficitas pasieks 
nuo 100 iki 150,000 į metus. 

Kad Prancūzija ir atlety tu^ 
retų tokį prieauglį, koks yra 
šiuo laiku, tai už 50 metų ji tu<-
retų 44 milionus gyventojų 
(dabar 39'mil.), tuo tarpu Vo
kietijoj bus apie 93 milionai, 
Didžiojoj Britanijoj — 53, Ita
lijoj — 50, Jungtinėse Valsty
bėse ,— 160 milionų. Perspek
tyvos išvedamos atsižiųrint į 
normalų pastarųjų Valsty
bių gyventojų skaičiaus augi
mą. 

i nei macliieveliška jų diplomą- KAD JAU LYGYB4, TAt-
fų politika. Šimtai Clemencų VISAME KAME. 
ir Poincare'ų nepašalins įsos p i r m 1 9 1 4 m e t ų orlaiviais 
baimės, kurių jaučia prancūzai skraidymas buvo nepaprasta 
net šiandien jau atsistoję ant į<įQmybė. Pačioj Amerikoj ret-

KAD JAU LYGYBE, TAI 
VISAME KAME. 

parblokštos Vokietijos. 
Negimstančių dvasių klausi

mas pakybo prancūzų tautos 
akyse kai koks baisus šiurpu
lingas Memento mori! 

M. 

Kai-kurios Suv. Valstybių 
karčiais. kur-nors būdavo su- n»terų nacionalės , organizaci 
rengiamos svajojimo pramo-iJ08 k<>voja už moterų lygybę 
gos. Tas sutraukdavo skaitlin
giausias žmonių minias. Ne
mažai pinigų surinkta nuo žino 

I nių už pasižiūrėjimus. 
Nežinia kaip sparčiai laku-

Vilnius lenkų rankose. Di
džiausia tautos šventenybė, bo 
čių grabai, paminklai, atskir
ti nuo jos ginkluota siena. Del 
Vilniaus Lietuvai tenka dary
ti didžiausių aukų ir pasišven
timo. Dabartinė armija suima 
visų trečdalį biudžeto pajamų. 
Del to skurstu valdininkija, 
gaudama mažas algas, del to 
negalimi graiti patobulinimai 
kitų krašto sričių. 

Del to 16 vasario visus lie
tuvius tur suburti į vienų 
mįntį ir siekimą. Pasaulis tur 
išgirsti mūsų teisėtus reikalavl 
mus. Vilniaus lietuvių tauta 
neišsižadės! 

16 vasario šventei išsirašy
kime šiuos obalsius: 

Išeivija sveikiną Vilnių ir 
laukia jo išsivadavimo dienos! 

Nenurimsim, kol Vilniaus 
neišvaduosim! 

Vilnius mūsų protėvių soŝ  
ti n ė ir buvo ir iras! 

Laisvę pažinę jungo nevilk-
sįml . i 

Lenkai džiaugiasi muo^ sos
tinę užgrobę. Liūdime mes tos 
niaurios neteisybė? aVyv&izdoį 
bet tvirtai pareiškla,tiM-, kad 
Vilnius vUtiek mūsų buvo ir 
bus. 

16-tą vasario reiktų surinkti 
kodaugiausia auk; gaivinimui 

- Vilniaus krašto lietuvių tauti
nių. įstaigų ir stipauimui Ue-
ttivjų dvasios biA ju<Iėjwi\o. 

pakilo 
Procesas, kurs varo Prancū

ziją vis į didesnį susirūpini
mą, prasidėjo iš 1886 m. Ne-
varginsim skaitytojo gausin
gomis skaitmenimis, imsime 
davinius tik už pastaruosius 
tris metus — 1920, 1921 įr 
1922. 

1920 m. gimė 831,000, mirė 
674,000, padaugėjo 160,000. 

1921 m. gimė 813,000, mirė 
096,000, padaugėjo 117,000. 

1922 m. gimė 760,000, mirė 
689,000, padaugėjo 70,000. 

Reikia pastebėti, kad po ka
ro skaičius gimimų padidėja 
kiekvienoj šaly. Tą pat matem 

Už 50 metų amžiaus jai gali 
prisilyginti Rumunija ir Ser
bija, kurioms tenka daugini
mosi pirmenybė. 

su vyrais socialiame gyveni
me. 

Kad ta lygybė nebūtų vien 
nudavimu, bet tikroji lygybė, 
tai pakeliamas sumanymas 

ŽODIS AMERIKIEČIAIS. i n y b ė huU* P r e s a v u s i . Bet j pastatydinti ir moterims te
itais metais kilo Europoje di-jderalĮ kalėjimą. Turi vyrai 
dysis karas ir lakunybę pas^ j federailius kalėjimus. Yra vai 
tumėjo tiesiog šuoliu. Po ke-įkams federalės bausminės įsv 
tūrių metų karo skrajojimas į taigos. Tai delko gi moterys 
mašinomis pasirodė paprastas. negali turėti federalio kalėji-
daiktas. Šiandie jis sparčiai mo, kur prasižengusios ir tei
sina pirmyn. Visokios rųšies *m° nubaustos "leidės" gale 
oro mašinos tobulinamos. 

Suv., Valstybėse šiandie ae
roplanai vartojami daugiausia 

Šv. Kazimiero Draugija 
Kaune (37 D. Vilniaus gatvė) 
nuolat išleidinėja naujas viso
kio turinio knygas. Be to šv. 
Kaz. Dr-jai yra pavesta parda
vinėti visi Švietimo Ministe
rijos, leidiniai. Šv. Kaz. dr-ja 
turi visoms mokyklos rankye-

Aštuonioliktam šimtmety 
Prancūzija sudarė vieną treč
dalį gyventojų visos' Europo*. d ė l i u i r pįgiaus pardavinėja, vežioti paštą. Kitokiems reika-
Dabar gi jai tenka 9-gi dalis. mgu kitur. . lams dar nepritaikomi, N negu J 

Visiems knygynams ir ats
kiroms įstaigoms bei. asmeni-

Oro mašinų lopšys yra Ame
rika. Nežiūrint to, Europa šian 

tų but sau vienos uždarytos. 
Šiandie teismo _ nubaustos 

moterys dažniausia turi "pri
eglaudas" vyrų kalėjimuose. 

sių metų mėnesius' žemės re-
formos reikalams nusavinta 
viso 117,405.55 ha žemės. Nu
savinant žemės paliesta viso „ 
482 ūkių su 135,045.25 ha že
mės, iš kurių tų ūkių savinin
kams palikta 17,639 lia 30 kv. 
metrų žemės ir 691 fia 78 kv. 
metr. miško. Per tą pat laiką 
išmatuota viso 83,209 ha že-j 
mės, o nuosavybėn paskirta 
64,520 ha, kurie išdalinti 8,-
313 asmenims, jų 3,875 maža
žemiams, 4,367 bežemiams ir 
71 amatininkui. I šituos skai
čius įeina 2,198 karių, -iš ku
rių 512 žemė atiduota be iš
perkamojo mokesnio. Be to 
per tuos pąt 9 mėnesius išskir
styta į viensėdžius 152 kai
mai su 42,050 ha plotu. 

Nemažiau pastangų dedama 
plėsti mūsų miestus. Pav., 
Rokiškio miestui plėstis pas-Tuose kalėjimuose yra specia 

Kai moterims kalinėms sky- kirta 100 ha žemės; Mažeikių 

ms; daugiau imant, didelis nuo j die su savo oriaivybės išvys-
, Išimtis. Kainos nustatyta Ii- tymu toli pralenkė Ameriką. 

Kas darytina! Susirūpinusį t a i g . P e r s i u n t imas į rašoma mo 
A • A * * I * • t • • * 

nv 

savo ateitimi Pranouzija grie
biasi įvairių gelbėjimosi prie
monių. Teikiama visokių pri
vilegijų toms šeimoms, ku
rios tur vaikų. Paliuosuojama 
nuo mokesnių, o pastaruoju 
metu projektuojama tokioms 

kėjo saskaiton. Be to šv. Kaz. 
dr-ja turi didelį sandėlį vi
sokių devocijonalų: rožančių, 
ivuiruiusių škaplierių — agnu 
tėlių, visokių paveiksle-
lių atminčiai Pirmosios Komu-

!nijos ir kitokių iškilmių; pa-

Tenai po karo daugel vietose įįmą. 

riai. (Tokia padėtis bloga. Jei 
moterys turi lygybę, gos ne
privalo užkampiauti. Jos turi 
turėti nuosavą federalį kalė-

oro mašinomis vežiojami »ir 
įmonės, lygiai kaip trauki
niais. Vežiojama pasta ir pre
kės. Ypač Francija tobulina o-
ro mašinas. Ji pasigamino jų 
tūkstančius militariniams tik
slams. Tarp jų yra .mažų ir di 

Federalio kalėjimo mote
rims sumanymą • paskelbė 
Mrs. Babel "VVillebrandt, ge-
neralio prokuroro asistentė. 
Ji pažymi, kad šiandie mote 
rų prasižengimai eina* didyn, 
ypač įvedus nacionalę prohi-

apskr. miestams .— 250 ha. vi
so 559 asmenims; Mariampolės 
apskr. — 211 ha. — 153 as
menims; Kauno apskr. 78.05 
ha. iš jų Panemunei — 12,5 
h., Fredai — 10,3 ha. Žal. Kal
nui — 1,5 h., Alieksotui 0,25, 
ir Jonavos miestui — 53,5 ha. 
viso Kauno apskrjiyj 167 as
menims; Raseinių apskr. 28 
h.; Alytaus apskr. — 39 ha. 

Liūdime, kad tautos sosUifi h i>TūncxAZlio^ B e t p^t; 

sparčiai eina ttogyn ir už pas
kutinius 1922 metus ji kone su
silygina su prieškarine padėti
mi. 

Skaičius vedybų taip išrodo: 
1920 — 624,000, 1921 — 436,-
000, 1922 — 383,000. 

Tuo būdu gyventojų augimo 
stovis dar nenusistovėjęs. Gi
mimų daugiau, negu mirimų. 
Teeiau mažėjimas gimimų ir 
vedybų, kaip matom iš paduo
tų skaitmenų, eina sparčiai 
pirmyn. Žinovai statistikai sa-

šeimoms suteikti didelių bal- w i M ų > s t o v v l u i r t t 

savimo teisių, būtent vienam ^ d , v w i j o n a l u s d i d e l i a L s ^veltui Anglija dažnai reiš-1 — 
asmeniui duoti kelis balsus, ^ ^ ^ j , t n u l k i a i § V o k i ( , kia baimės. Atsitikime frau-, ^ J J už savo "prasižengi -
Saly vedama smarki agitacija i ^ . ffM -r y^įįfc ^ euzai lakūnai į keletą valandų m ų g 

UA dauginimąsi ^ Mokytieji- ^^^^^ Steljėtiniausias dalvkas tas, 
įmones daro paskaitas, kūno- , . . • . . rt„ , I American Societv of Mecha \ -, m . J r ,, - j 

r ' . kainų pigumu visi pasinaudo-Į A«i^^tin OULICÎ  UI fituia k f t d ^ftm «\qtffcą» fodera-
,e įroelinėja pavojų grasanti fc s u l l ž s a k v m a i s k r e i p k i . nical Engineers suvažiavime „ k a l ė j i r a u i v i e t a siųlo 
Jautai del mažėjimo lopšelių,\ g . § y R f l z ^ ^ j N e w y o r k e pranešta, jog į d e - U ^ y i r g i n i a ^ ^ Tnm 
prieš išminmo skaičius. I . :. : T'mti metu Amerikoje bus su - ' . , ,•. » . , ^ . o n n o W „ 

lv.'jkvaenoje Anu»nkos lietu- * Alltr* * % 'tiksliu skinamas 200 akrų 
Bet visa t«i veltui. M ^ L j , ^rupijoje &jto ti*»k-Vi*$t *¥** &*&&*U«fi»W» ž e l " « * * * **• 

ncpack's gražus• obahiai, arba 11| k ^ ^ j k u H £ Sv. K a z . ' blaivybėje. Aeroplanai xA fa,B m ( m d o , K o n g r e s o 
griausmingi šauksmai, kol ^ ^ ^ ^ į k n v R ų l m t c u . . t iek metų bus taip S M ^ p r i e d e M l i t , teafr plotą nu 

, .. y i . j biciją. Kadangi motervs turi r. . ,^ , . . a 
dehų, paprastų ir šarvuotų.1^ J* , . , . , . , \ . viso 54 asmenims; Kedaimų 

lv.gvl>ę politikoje, tad joS pn t _0 -. . , 
apskr. — 23 h. Žinios del as
menų, gavusių miestuose že
mės yra nepilnos, nes kai kur 
miestelių plėtimo darbai dar 
neužbaigti. 

Be to visa eilė dvarų cen
trų paskirta parduoti, o taip 
pat ir kai kurie dvarai skirta 
žemės kultūros reikalams, kaip 
pavyzdingiems ūkiams steigti 
agronom, punktams ir tt. Ver-

mo ir doros dvasioj. Koks iš-
rokavimas moterei, netikinčiai 
į Dievą ir pomirtinį gyvenimą, 
našvęsti save vargams, skaus
mams šioj *'ašarų pakalnėj ,\ 
Del prancūzų ištvirkimo ken-

tauta nebus atstatyta ^ į j ^ gaVO t ą B t i * J i ( « i i t f l : ^ n c v i o n l m s vežiojamos Į ] ) i r k t i i r t u o j a u s statydinti . piv̂  dvare, Ukmergės apkr;, 
. ,._._ * , . ~-* -., katalikus. Tuomet nereikėtu o r u p r e k 0 s > b e t i r ž m o n 6 s - S a ' i kalėjimą. Kalėjimas turėtų paskirta 66 ha. žomės ūkio mo-

panašiais dalykais kreiptis ko> i š N e w Y o r k o pasažien- b u t pavadintas "The Fede- k l a i ^ ^ Skočiunų dva-
ie žvdu. ^ . ! r i u ?$&*^£* k o k t ą v a l a n r a l ^ u s t r i f ) Kefonnatory ^ T j k m e r g e s a p g k r ^ __ G0 h a . 

for Women. , ,^ senelių prieglaudai steigti ir 
Mrs. Willel>randt tuo tiks- , . , TT1 

Antakalni dv. Ukmergės 

su 
prie žydų dų atkristi Chicagon bus pajau senai Iielųvoje buvo pa- v '".. . . _ ,•**.•• V prastas* daiktas, reidaujama sutvarkyti parda- • , v 

sųmybi'S žiedas šalčių nebijo. 

Anglijos darbo partija pasi
rengus imti valdžios vadžias 
į tavo rankas, tik reikia kad-
ja prie to pakviestų patsai 
įaralius. , w > 

geidaujama sutvarkyti par*., 
PJ ... . .. , g I ! Ispraiizių tas skrajojimas 

.yinoiimas devocijonalų. Dabar - . . , 
čia ir kitos, net tolimos tau- v C , . , . , . ne visvjms bus prieinamas. 

T̂  . . , v [sv. -Kaz. dr-ja pa ome devocį* t> , „ . , . 
tos. Kai kūnas prancuzii h- . , . į., , Dus brangus. Bet paskui oro 

v. . x . ijonalų panlavin<i)inuvsavo « o v. . č<* -, .- •• 
ga* ž'-no ir tylus, rainus Lae- J . . . , . masinos pakels kompeticiją 

x^ . .. ,_, .,, I bon ir visiems' ir visur esan- . . . 
tuvos Kaimas*. "Prancai" — •. ,. . f • . . . traukiniams. 

tiems lietuviams maloniai pa-

zinomi ir vartojami net tam
siausių žmonių tarpe. 

Neišgelbės prancūzų tautos 

Į tarnauja. 
Kun. P. Raščiukas. 

lu gamina bilių. 

ŽEMĖS REFORMOS VYK
DYMAS ŠIEMET. 

Aeroplanuose bus lovos mie
goti, kai kad šiandie yra žino- Žemės Reformos Valdybot 
muose PulĮmano vagonuose, daviniais, per pirmuosius 9 

apskr.; 60 ha. Ukmergės ka
lėjimo reikalams. 

Ateinančiais 1924 metais 
numatyta išparceliuoti visoj 
Lietuvoj 130.000 ha. dvarų že-
jttės. 

; (Elta). 
- r ? - - • • • • - ' - • 
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K A T A L I K I Š K O S I O S 
S P A U D O S 

MYLĖTOJAMS IR PLATINTOJAMS. 
(Prasidėjus Spaudos Savaitei, neprošalį bus 
pateikti visuomenei apie spaudą platesnių 
minčių. Tuo tikslu dedame šį raštą. RED.) 

Spaudos galybė visiems suprantama ir 
žinoma. Spauda valdo: valstybes, taulas, par
tijas, organisacijas, draugijas; ji diriguoja 
ir kiekvieną visuomenės judėjimą tikybinia
me, politiniame ir ekonominiame gyvenime. 

Spauda ilprovokuoja karus ir sukelia re
voliucijas. Spauda gal but indiferįntinė, par
tinė, tikybinė, tautinė, prieštikybinė ir tt. 

įmonės kokios nors pakraipos, sekdami 
spaudą, daugumoje ir patys tos pačios pa
kraipos lieka. Priežodis sako; "Pasakyk su 
kuo tu susidedi, o aš pasakysiu, kas tu esi". 
Jei mes gan teisingai sprendžiame apie žmo
gų iš to, su kuo jis susideda, teisingiau ir 
lengviau mes galime nuspręsti, koks jis yra, 
ar doras* ar blogas iš to, ką jis skaito. 

Kaštaî  kuriuos skaitome, dar labiaus 
patraukia prie gero ar blogo, negu draugai 
su kuriais susidedame. Iš čia ir gimė ant-

renkas žmogaus mintyje prie kita kitos. Kaip kiai gyveninio atsitikimai. Kur prieštikybi-

jLictuvos Valstybe ir vėl 
ruošias prie Tautinės Šventės, ^g priežodis: "Pasakyk, ką tu skaitai,^ o 
Drebėkite priešai, Nepriklau- aš pasakysiu, kas tu esi". Pasakymas: ""Aš 

galiu skaityti blogus raštus ir būti geru ka
taliku" — yra klaidingas. 
* Mokslo yra priparodyta, kad porskaity. 
tosios klaidos ar melagystės nedingsta. Jos 

kibimi privarvėjus vanduo pradeda bėgti per 
viršų, taip pat ir netiesai, perėmus protą, 
žmogus atsitraukia nuo tiesos, nuo tikėjimo 
ir lieka bedieviu. Todėl blogos spaudos, kaip 
ir blogo valgio, reikia saugotis. Kaip blogas 
sugedęs valgis nuodija ir užmuša kūno gy
vybę, taip pat negera, klaidinga, priešinga 
apreikštai ir naturaJei tiesai spauda — nuodi
ja ir prašalina visa, kas yra gera žmogaus 
širdyje. Išnyksta Dievo ir artimo meilė, o 
be Dievo ir artimo meilės tokių žmonių gy
venimas nepakenčiamas ir nelaimingas. Kur 
mažėja Dievo ir artimo meilė, ten didėja ne
apykanta, kerštas ,o iš to seka suirimas ir 
vaidai šeimynose, parapijose ir net valsty
bėse. To viso blogo priežastimi dažniausia y-
ra bloga spauda. Kur išsiplatinus tikybiniai 
tautinės pakraipos spauda, ten ir žmonės 
labiaus tikybiniai ir tautiniai susipratę; uo-
liaus remia Iietuvos ir vietinių parapijų rei
kalus. Ir priešingai, kur^ spauda prieštiky
binė arba tautystės skraistė prisidengus, o 
nuolat kovojanti su Katalikų Bažnyčia, teli 
tikybinis ir tautinis susipratimas yra žmonė
se mažas, Q to susipratimo nesant, negali būti 
nei tikybinio, nei tautinio uolumo ginti Lie
tuvos ir Tikybos reikalus ir juos remti. Prieš 
tikybinė spauda sisteinatįngai ir nuolat vaco 
Katalikų Bažnyčios griovimo darbą. Ir toji 
spauda — prieštikybinė — h*tai simpatizuo-
jd "nezaležninkams" ,visokier.is sekantams ir 
net drąsiai perša neprigulmingą-^ bažnyčią*\ 
saviesiems skaitytojams. 

Prieštikybinė spauda stengias sukelti 
žmones prieš klebonus ir kilus nesusĮprati-
iriams, juos išpučia ir naudoja prieštikybinei 

nė spaudu, įsigalėjo, ten katalikiškųj,ų orga
nizacijų ir parapijos veikimas susilpnėjo, ten 
tikybai ir dorai graso pavojus*. 

Nėra tokio rašytojo, kurs galėtų apra
šyti visas nelaimes blogųjų raStų padarytas, 
Jerimijaus ašaros, apverkiančios Jeruzolimo 

monce; ir tvarko savo gyvenimą beveik tuo, 
ką jie skaito kasdien laikraščiuose' . 

Tas pats Popiežius 1883 m. Vienas vys
kupams taip rašė. "Tarp geriausiai parink
tų ginklų tikėjimui ginti, mušu nuomone, 
tinkarruavusia ir geriausia šiais laikais yra pa
statyti priešais laikraščius — laikraščius ir 

renkas žmogaus mintyje, tartum, anie lašeliai 
i padėtąjį kibirą. Vandens lašeliai renkas | agitacijai. Dalies mūsų išeivijos^sfubedievini-
kibire prie viens kito ir ilgai varvėdami jį mo ir demoralizavimo jau didžiausia kalti-
pripiido. Taip pat ir perskaitytosios netiesos 

sugriovimą, neapverktų tos nelaimės, kurią pav"tokiu būdu suardyti tikybos priešininkų pla 
darė žmonijai blogieji raštai. Kad pasaulyje nus 
dabar taip nupuolęs tikėjimas ir taip panie
kinta dora, tai daugiausia blogų raštų dar
bas. Dėlei šmeižta, pramanytų prieš Bažny
čią ir jos tarnus, milionai atsitraukė nuo 
Kristaus. 
Kaip kovoti su bloga spauda? 

Tinkamiausiu ginklu kovoje su bloga 
spauda yra platinimas geros spaudos. 

Tą! ginklą pataria vartoti garsiausieji 
Katalikų Bažnyčios vadai: Štai jų žodžiai 
Šv. JTėvas Pius IX sako: 

"Mūsų laikais reikalingesni yra tiesos 
apgynėjai su plunksna, negu tiesos skelbėjai 
sakykloje. Dtdto privalo kliudyti blogąją 
spaudą iar platinti gerąją kie^cvienas krikš
čionis, kuriam brangus yra jo paties ir kitų 
išgąnymae. Ypatingai ta priedermė yira už
dėta, tiems, kuriems yra pavesta ginti tikė
jimą sakykk>jfl,\ 

Šv. Tėvas'Pius X sako: "Prieš blefas 
knygas mes turime pastatyti geras knygas, 
prieš klaidą statykime teisybę; prieš blogų 
raštų nuodus mes privalome pastatyti g&rų 
raštų vaistus; prieš blogos pakraipos laik
raščius mes turime pastatyti aukštos doros 
laikraščius!" 

Leonas XIII 1899 m. rašė Basilijos vys-
kupanis: "Kartotinai patariame Jums dar
buotis didžiausiu uolumu ir išmintimi — 
leidžiant ir platinant katalikiškus laikraščius. 

ninke yra prieštikybinė spaudai Tai rodo aiš- Į Nes šiais laikais žmones nuffMo savo Htto 

Tas pats Leonas XIII sako: "Geras laik
raštis yra nuolatinė misija parapijoje" 

Pius X, kuomet jį aplankė vienas laik
raštininkas, pasikalbėjime, ištarė tuos atmin
tinus žodžius: ";žiandien nėra garbingesnės 
misijos, kaip krikščioniško laikraštininko. 
Ir paėmęs jo plunksną — peržegnojo sakyda
mas: "Aš laiminu jųsų darbo isnilą". 

Kardinolas Laobre sako: ''Laikai vien 
statįymo bainy&ų ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar vienas tik dalykas svarbiausiai: 
tai pripildyti šalį gerais laikraščiais". 

Šv. Tė>vas Piiia IX sako: "Kiekvieno 
kataliko yra šventa priedermė paremti ka
talikiškąją spaudą ir ją koplačiausia paskleis
ti tarp žinomų". 

Garsus darbininkų prietelis, Vokietijos 
vyskupas Ketteler sako: "laatalikas, kuts 
galėdamas neremia katalikiškosios spaudos, 
neturi teisės vadinties geru Bažnyčios vai
ku". 

Pius T, didelis rėmėjas katalikiškosios 
Spaudos, būdamas Venecijos patriarku,- pra
garsėjo visam pasaulyj, jam buvo pranešta, 
kad katalikiškas laikraštis t#Defesa" turi 
sustoti, nes pritruko lėšų. Venecijos patriar-
kas pasakė: "Aš aukoju viską, kad palaikyti 
"Dt&sa". Jei reikės, aš uJtetaVsiu saro vy
skupiškąjį žiedą bei kryžių ir savo kardino-
ližkuosius rūbus, nes noriu, kad tas laikraš-

lt is būtinai ir totiaus gyniotų". 
(Bus daugiau) 

« 
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Lietuvon Vyčių 14 kuopos 
priešmetinis susirinkimas Įvy
ko gruodžio 5 d. Buvo neskait 
lingas, bet ypatingai svarbus, 
nes priežmetinis, todėl turėjo 
būti skaitlingesnis. Bet vistiek 
buvo gyvas. Uabus pirnunin-
kas J. Gudas mokėjo susirin
kimą gražiai vesti. Pirmiau
siai nepabaigti reikalai, iš bu
vusio susirinkimo raportai ir 
laiškai greitai perbėgta, tik 
kiek ilgiau apsistota ant ra
porto atletų komisijos, kuri 
pranešė kad jau uniformos at
letams nupirkta ir atletai pa-
sirįžę darbuotis drauge su kuo
pa. 

Rengiami vakarai. 
Sulaukimui Naujų Metų Vy

čiai rengia pasilinksminimo 
vakarą, o Tengimo komisija 
darbuojasi kad butų linksmes
nis ir pasekmingesnis. 

Atletai pranešė kad jie taip
gi rengia pasilinksminimo va
kare tuojau po Naujų Metų 
Vyč>.j naudai kad padidinus 
Vyčių iždą ir sustiprinus at
letus — bolininkus, nes uni
formos kainuoja apie $150. 

Laiškai su užkvietimais pri
imta šie: Labdarių Sęjungo?, 
kuri kvietė dalyvauti Seime. 
Išrinkta delegatai. Kad netus-
čius nusiuntus, padaryta ko-
lekta. Tam tikslui J. Zalage-
nas pirmas paklojo $5; su 
smulkesnėm aukom pasklarė 
$10. Pinigai įteikti delega
tams. 

l Federacijos vietinio sky
riaus užkvietimas dalyvauti 
Seime priimta ir išrinkta dele
gatai. 

Svečias. 
Su-man atsilankė svečias 

gerb. kun. Dakinevičius, visai 
nesenai iš Lietuvos. Sveikino 
Vyčius ir linkėjo daug gero 
jaunimo organizacijai. 

Valdybos rinkimai. 
Dvasios vadas — kun. H. J. 

Vaičiūnas; pirmininkui—Juo
zui Gudui atsisakius, kuris 
taip pavyidingai ir nenuilstan
čiai darbavosi per šiuos metus, 

režisieriui J. P. Bukančiui an
tru kartu vaidino veikalą, "fcv 
Akvilinos' Kankines Mirtis" 
gruodžio 2 d. lietuvių salėja 
Veikalas įdomiai perstato pir 
mųjų krikščionių persekioji
mo laikus, kuomet visokiais 
budais pagonįs mėgino išrauti 

i iš Krikščionių jų tikėjimą, 
kankino ir žudė kada nepasi
sekdavo. Vaidinimas buvo tik
rai gyvai atliktas ir patiko su
sirinkusiems žmonėms. 

"Sv. Akvilinos" rolę pui
kiai išpildė Stasė Sliimutinie-
nė, šios kolonijos vaidinimo 
žvaigždė. Akvilinos motinos ro 
lę nors sunki dalis* vienok ge
rai atliko Gertrūda tBukan-
čiutė "Teklytės" rolę gražiai 
atliko O. Bukantienė. T. Ru-
liūtė Emerencijos ir A. Ča-

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. 

"Draugas"'siunčia j Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais., ž 

Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-draf-
ta. kurį Tamistoš įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. 

JMBDTJS 
Bviežus 

Tikrai Ga
rantuotas 

Geriausias Medus koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 PenkĮu sva.ru viedrukai . . $2.20 
6 reukiu svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkly svarų viedrukai ... $10.00 

Siunčiame eznreas'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GILL 
23$ W. Huron fįt. Chicago, 111 

Septintos lubos. 

X*»*9WW*999*9**&*****9* 

D A N T I S T A I 

jo vieton išrinkta taipgi gabus 
veikėjas J. šlegaitis; jo pag.,|pas, Karininko rolėse gyvai lo 
— A. Rublianskaitė, protoko
lo rast. — V. Vilkauskaitė, 
turtų rast. — L. Krikščiūnas, 
iždininku — J. Zalagenas, iždo 
globėjai — B. Lenertas ir M. 
K a> kaus kas, maršalka — J. 
Klikunas, ražisierė — A. Ru-
bliauskaitė, jos pagelb. S. Lau-
raitienė, žaislų vedėja — P. 
Gudienė. , 

Nauja ir labai darbšti val
dyba pateko ant kitų metų. 
Tikimos gražios sėkmingos jų 
darbuotės. ^ Pats K. 

Vyčių sus-mas šiandien Šv. 
Antano par. svet. 

Rytoj vakaras su labai turi
ninga programa, kurį rengia 
Spaudos draugija. 

sė. Kiti mažesnėse dalyse atli
ko kaip reikėjo. 

Jurgis Bukantis, mūsų ga
bus* resdsierius, daug pasidar
bavo del sio teatro, surinko 
gerus vaidintojus, išmokino ir 
pasekmingai scenoje atliko už 
ką mes jam linkini didesnių 
pasisekimų. 

Mentis. 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Chieago, IUinois 

• i i i »• i .111 i i • — " _ T — Į Į = 

iŠ WEST VIILE, ILL. 

ŽINIOS IŠ VVAUKEGANO 

A D V O K A T A I 

fiv. Akvilinos Kankinės Mirtis 
Scenoj. 

Vyčių 47 k p. vadovaujant 
-

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* by1»* T H m > T d n u M M . Eursamt-
augt» Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
pffrdarlzn* D«*um«i t iu Ir įgaliojimas. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLI>G. 

Telefonas Kando Iph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1667 

KRUPAS L2EJ0 2 VAL. RYTE 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Street 
Room t04 — Telef. Ilandolpa l t 0 0 
Vai: Nuo t ryto iki 5 po plotų 

SJOt So. Halsted Str. 
Telef. Tardo 101S 

Chicago. 
• Į • m m tĘfl 

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

i 

Ofisas Didmicstyj: 
29 South La Salle Street ! 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

Kambaris 530 

Padėkavonės Dienoj Puota. 

29 lapkr. vytės surengė 
"surprise banąuet" del veik
liausių Vyčių narįų. 7 vai. va
kare jau visi buvo susirinkę 
puikiai išdek o ruo toj svet. Kva 
!»>tiiai nuo stalo visų nosis 
traukė ton pusėn, kur puikiai 
papuoštas stalas apkrautas 
skanėsiais, stovėjo skersai 
svet, įėjus dvas. vadui, kun. 
Brigmanui ir choro ved. Ku
dirkai, sėdasi prie stalų ir po 
maldai, visi sutinusi Dievo do
vanomis. Vak. ved. Karpiutė 
paaiškinus rengimo tikslą, dė
kojo Dievui už pereitų metų 
pasisekimus darbuotėje. Pro-

Tai buvo greitus užpuolimas be jo
kio persergėjimo išanksto. Laikau 
brangus — o daktarą labai sunku 
gauti. Tuomet atsiminus motina apie. j 
Dr. Drake's Glessco, uždavė vaikui, g r a m ą , i š p i l d ė V y t ė s . K a l b ė j o ' 
keletą lašų. Vaikas kaip bematant n ų ' v . , , , - . x _ r . 
rimo ir nustojo vemti. Dr. Drake'a « ^ k p . bUVC pirUl-K&i: J . V e i -
Glessco yra vartojamas per 15 me
tus ir Žinomas kaip geriausias vais
tas nuo krupo. Pasiklausk daktaro ar 
aptiekoriaus ką jis mano. Kaina 50c. 
— vertas $50.00. (ApgT.) 
i , . • i — i 

$kaityk ir Atmink 

tapė* 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Offetas VkfunnfestyJe 
CHICAGO TEMPLE BUHiJMITG i 

11 West Washin*rton Street 
Room 17M Tel. DeufeoiB MKI 
Namu Tel. Hyda P » » *"*_ 

§ • • • • » • • • • • • > • ! • • • • • * • • Į mt 
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KAD 

PETER A. MILLER 
i Jau persikėlė ] kitą vietą, šertą 
[ tąvorą iipardavė, o vien tik nau
ją dabar užlaiko, geriausi patar
navimą suteiks savo kostumeria-

[ Į ms, taip Ir naujiems, katrie atsi
lankysite. 

Kada aš norėjau išeiti iš biznio 
metai atgal, jeigu, kurie mano 
k o s t u m e r l a l n e b u v o u ž g a n ė d i n t i , 
tai tneldžiu ateiti, o busit užga
nėdinti, nes aš dabar pasilikau 
ant visada tam pačiame bizny
je, aš esmi tikras lietuvis. 

Patyrimas O a ų Meti) 
Pritaikau akinius del Jaunu ir 

senu- Jeigu akiniai nėra tinka
mai pritaikyti, tai visą žmogaus 
kūną vargina. Ateikit pas mane, 
o suteiksiu teisingą patarnavimą; 
aš esmi tikras lietuvis. 

PETER A. MILLER 
2254 West 22-nd St. 

Tcl. Canal 5838 
CHICAGO, BLL. j_ ii 

veris, A. Kleinis, J. Rakaus
kas ,varg. J. Kudirka ir dvas. 
vadas. 

Minčių gražių tame vakarė-, 
lyje netruko. Ši puota nebuvo 
skaitlinga nariais, kaip abel-
nai kituose vakaruose, bet dva 
sia ir ūpas vis4ij, viršijo visas 
puotas. Reikia atsimint kad už 
vadus turime, gal visoj Ame
rikoj du didžiausiu jaunimo 
prieteliu, t. y, varg. J .Kudir
ką ir dvas. vada kun. Biig-
mauą. Jiylvieįų linksmi bu
dai jaunimą viliote vilioja. Be
je pamiršau, kad kp. pirm-
kauja jaunas energingas vytis 
J. Rakauskas. Jo pirm-vime 
» 

neteko pastebėti partingumo 
nariuose, ir taip vienybėje 
dirbdami, daug nuveiksime. 
"Subruskim broliai tad į dar-
Jbą"! o vaisiais mūsų tegul 
džiaugsis Dievas ir mūsų tė
vynė Lietuva. 

Vyčių sus-mas. 

jGrnod. 3 d, laikyta mėn. sn-

. 

ADVOKATAS 
VidunniestiJ Ofisas 

I Room 1728 C^ilcasjo Temple Blds; 
7 7 W. VVashinston St 
«BBJBJSSSB^BSBB| imSBSSBlmmm^Ę^'^ m m *••• • • •""^•SSSSSSSSSSSSl*^^^"W 

CICKKO Ofisas: PanedėUo vak 
1S14 S. C l o o p Av. Tel. Cicero 50381 
BKIDtJKPORT Ofisas: Kitais vak. 
32S6 S. Majsted St. Tel. Boul. 8737 

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

IIKTTJVIS ADVOKATAS 
Dien.: P . 514—818— *** ^- > į * 5 
bom Streat Tel. RasMiolpb 5584 
%*aka»ls. 1Q738 So. Waba*h Are J 
į ^ e l a o d Tel. PulUnao 8277 

m i r i i • - ' " m m * 

MOTERIMS IR MERGINOMS 1 
Gal }ųa turit Geltonus plaukusi O gal jua plaukai yr» juodi J 

Ar KaiUniniai Kuii, ar Aukaurts parvoe; lUuivi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vianok naiiurlnt kpkio* apalvxw jie nebūtų, neleiak 
pld^aooma sunaikinti jų graiuiuot 

Rufflma atliks tai,. j«i jus ttk laika nuo latko juo* u»u*i«te. 
Nežiūrint ar jya aavo plauktu ūmt »tbe<tevk supintus i kasą, ar «u-
aukiua > mantą, at «ai jau «Mt tronpai nuaikirpe, vienok jųa nega
lite daleian. kad ueavarioa, iškriks p!«ukano« auRadvtu jutu itvaiz-
d.i! Jums nereikės kentėti uestnakusao dėlei nieKjimo ir beailupimo 
gslTos olos, jei naudosite MmffUs. 

Netkėkit mušu Mliuf. Kuijrfrkit 65c. bonką ir pačios per-
gitikrinkit,-, kad Rufflm, yt*. tnirSJou piieSu pleiskanų ir kartu yra 
piikiauaui plakų tosiku. koki tik kads esate naudoje! Galima 
gauti apUekoa*. 

F. AO. RICHTER «l CO. 
104-114 So, 4t« Stssjst Br-akljs. N. Y. 

inas. Išduota raportai nuo 2 
vakarų, 6k ne visai aiškus, nes 
šlapiam orui, ne visi atsilankė 
IT nesunesė pinigų už bilie
tus. Vistiek paaiškėjo kad ka
tra jau finansiniai gerai stovi. 
Kadangi didžioj svet. pėr šal
ta sus-inus laikyt, tad nuo šio 
laiko, choro rep. atsibus Utar-
ninke ir Pėt. gi sus-iiiai Pirm., 
po bažnytinėj svet. lygiai 7 va 
lando- vakare. * 

Sausio mėn. ketinama staty
ti operetę "Katriutės Ginta
rai" ,tad lankykimės visi. 
Dabar nors Advento laikas, 
linksmj'bifl nustojom, bet dar
buotis griebkimės smarkyn. 

Paskutinį pirmadienį šio 
mėn. bos renkama nauja val
dyba tad jau iš anksto turė
kime mintyjer idant 1924 m. 
vadovautų, t. y. patektų rim
ti nariai valdybon, nes tik tuo-

. w . . . . . Nekurios motinos •erčia kūdikius am 
l l i e t V i e s p a t a U S V i e n y b e i r m e i - J k s t l vaikščioti, nes joms smagu arba 

gaji pasigirti kaimynėms. Bet tokis 
papratimas yra labai neišmintingas ir 
gali pažeisti kudikj. 

Gamta pati gali geriausia nusprę
sti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Kada kūdikis pajunta užtektinai spė
kos, jis pats bandys eiti, bst pirm 
to nereikia jo raginti. Jei po dvylik
to mėnesio jis nei nemano bandyti. 
tai pasitark su gydytoju. 

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir nuo
latos augs stipryn ir vikryn jei duo
si geriausią priežiūrą ir maistą. Vik
ri ir stipri sveikata yra dalis dau
gelio tūkstančių vaikų, kurie buvo 
išauklėti ant Eagle Pieno, kaip dė
kingos motinos liudija. Šioms moti
noms nėra geresnio maisto ir pasek
mių kaip Eagfe Pienas. Saugu sa
kyti, kad daugiau vaikų tapo išauk
lėta ajrt Kagle Pieno, negu ant vis'j 
kitų dirbtinų maistų kfmvon sudėtų. 

Neeksperimentuok su kūdikiu davi-
nėjant abejotiną maistą. Borden's Ea 
gle Pienas yra sveikas kūdikių mais
tas, nes jame nieko kito nėra apart 
gryno pieno ir gryno sukraus. Nėira 
jokių abejonių apie jo grynumą arba 
puikias pasekmes. Gydytojai rekomen 
davę Eagle Pieną tukstandems ir 
tukstantiems kūdikių, kurie buvo ne-
daaugę ir menki. Eagle Pienas yra 
lengvai suvirškomas ir patikėtinas ku 
dikių penėjime. 

Skaityk šilus straip^iius kas Mi

lė, kada vaklybos nariai, šven
tai pildys savo pareigas. 

Geriausių pasekmių L. V. 85 
kp. linki. 

Vytė. 

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

AKT NAUDOS. 

FABIONAS CO, 

809«. na st, mm 
T«l. BoiUcvard Wll ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekminga! siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 9 

STHA1PSN1S 50 

VAIKŠTINĖJIMAS 

Nėra paskirto laiko, kada kūdikis 
tu}.*etŲ pradėti vaikščioti. Tai priklau
so nuo jo abelno augimo, o ypač są
narių. Abelnai kalbant, kūdikis turė
tų pradėti eiti apie metus laiko — 
bet nekurie pradeda dar vėliau. 

šiame dalyke svarbiausia yra at
minti, kad nereikia raginti kudikj vajr 
toti savo sąnarius jei tie nėra per-
stiprus. Nėra jokios naudos jei kūdi
kis pradės vaikščioti anksti, ir ankstu 
maa nerodo jo pi.-otiško išsivystymo. 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos, \ 

(vestuvėms bankietams, pagrat>am*< 
Ivainikal ir 'kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikėme powder'j, per-< 
jfuma, plaukams tinklelius (bair] 
>nets). 

Patarnavimas mandagiausias, j 
kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SH0P 
3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

DR. 0. K. ČERYS 
DENTLSTAS 

4454 8. Westera Avenue 
Vai.: mio 4 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 

Tel. Isifayette S415 
S T * • • • • • ' • • • • • • • • • » • • • • » , • • • 

Dr. P. C. Luomons 
Iiietoria Pantą Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. Leavltt 6ts. 
Tel. Ganai 6222 Chicago, 111. 

VAJ^ 9 iki l t ryto dr 1—t.Ss 
vakare. Ned, pagal sutarta 

r Tffl. Blvd. T#4J 

Dr. C. Z. Vezelis i 
L I V r U T l i DENTISTA8 

4712 MO. ASHLAND ATOHTJC 
arų 4T-tos Gatvės 

Valandos: nuo f ryto lkl 9 rak. 
Saradomia ano 4 iki 9 vakarą. 

i 

Tel. Iiafayvttc 4225 

P L U M B I N G 
Kaipo Uotuvys, llctuviafns visa* 

dos patarnauju k-aogeriausia 
M. YUSRA 

S228 West Sft-th Street 
^ m ~~~ ' " " i . 

• 

• • » < - < » » » » » • • • • » • i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

i 

Chicagt), UI. 
» » » ' • - » » " • • • • • 
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i IR IŠ LIETUVOS 
.VMT S. V, VALDŽIOS LAIVCT. 

Naudokis keliavimo 
smagtunais ir pato
gumais ant bile vie
no . i š didėlių ir 
greitų Suvienytų 
Valstijų Valdžios 
laivų. ltcffuliariski 

išplaukimai, dideli Kambariai, at
skiri kambariai šeimynoms ir ve
dusioms poroms. Puikus, jvairųs 
valgiai. Tannų mandagus patarna
vimas. Pasivaikščiojimui deniai, so 
tiuliai — rūkymui kambariai Ir 
visokios rųšies patogumai. 

IŠPLAUKIMO DIENOS: 
Pres. Hardin? Grmid. 22 Sausio 26 
Amerira GruocL 29 Vas. 7 
Geo. Ws^hlugton Kaus. 12 Kovo S 
Prcs. Haoadvelt Sausio 19 Vas. 23 

Del informacijų rašykite. 
UNTTED STATES LINES 

110 8 0 . DBARBORN 8T. CH/CAGO. 
Lokaliai agentai visuose miest 

Valdantieji Operatoriai del 
UNITED STATES SHIPIN8 BOtRD 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTLSTAS 

4191 Archer ATenne 
Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė-
Uoj 9 Iki 12. 

Tel. Lafayette 9911 

Akinių pritalsymo mene 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ax jums skauda galva T 
Ar jūsų akys ašarojai 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukanfloa 

taškus ? 
Ar atmintis po truput] malėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir emiltis aky I 

se? 
Ar yra balta dėmė ant voką? 
Ar turit katarakta? 
Ar tari žvairas akis f 

! 
John d. Smetana 

AKINIU SPECIALISTAS 
19)01 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšte virš Plntto ap* 
itiekcs, kambariai 14, 15, l t ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

*' 

LIETUVIAI GRAB0RIAI 

vaite ir pasidėk ateičiai. 

G A V O P I N I G U S L I E T U V O J E 
KUKIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

J urg. Nakvosas 
Pov. šeštokas (St Charles, III.) 

' Mot. Legeraitię 
R S o n s a i l o :: 

v 

, 

P, Songailo 
St. Žitkevičius 
L. Naumavičia (Springfield^ 111.) 
Mot. Karinau skas (Cicero, 111.) 
K, Kanaverskienc 
Bern, Vavrinskis 
J. Sumokoris 
Kun. J. Kuras (Scrantou, Pa.) 
U. Ąnnonienė (Donorą, Pa.) 
Pr. &iogerienė ; 
Juoz. Eiškas 

/ Kaz. šerpetis 
K.Setpetis 
J, Šarka 
A. Juokubauskaitė 
F. ViB&a (Cicero, Dl.) 
E. Svenekaitė 
Juozas Blankus 
V. gilaitė 
St, &rvinskiutė (G^ry, Ind.) 
J. Mockus 
S. Butrimas' (Rocliester, N. Y.) 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS 
9334 Sb. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
4t4»m9 Įcas4įen$, ifokTrw Iveufa^eiu^ ijd 8*T. v. 

S. D, LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborlus 
2814 W. 23rd PI. 

Clcago, 111. 
Patarnauja laldo-

tuvėee kuopigiausia. 
aeikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1371 
410* 

r 

DR. 0. VAITUSH, 0, D, 
LIBTI'VIS AKIŲ SPECIALISTAM 

Palenartns VISBJ 
aklų tempimą 
kas yra priešas^ 
tlml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, n er vo
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karfičiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; neUkras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo Ir valkos einančius mokyk ̂  
lon. Valandos: nuo 16 lkl 1 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 19. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
• 

te savuosius. 

DAKTARAI 
NAPRAPATH 

B " • - • • • • • • • 

T e l e f o n a s B o a l e v « r d V 4 1 S S 

A.Masalskis 
Graborius 

• 

Patarnauju lai-; 
dotuvėse ves-
tnvese, krtkstj-t 
nėe tr kitooae { 
reikaluose, štai* i 
nos prieinamos, j 

3307 Aubum A?e. Chicago.» 

Telef. Boulevard 031S 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRAPATH 
9 S. Morgaa 6t. Chioaga. 

Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 i k i 12 . 

4652 South Ashland Avenue 4652 South Ashland Avesr-' 
IValao: 9 iki 12 piet Vak; Utar. j 

6 iki 8 vak. petn. i 
'Rezidencijos Tel. Brunswiok 4887 
Dr. C. YUCIUS D. 0. Ph. C. 

C H I R O P R A C T 1 C G Y D Y T O J A S 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 6-1; 5-8 P. M. fiventad. 8-11 
1579 MHvvaokee Avenue 

l a m p . Rol«y tr North Ava. 
Ofiso Telef. Brunswlck MM 

•>"4. 

Telefonas Boulevard 1076 
DR. M. S T A P K L I O K I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki9 vai. sa*. 
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatves) 
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būdą.- neailpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra santffl 
jis dar smagumą- teikia, . 

Jeigu jau aplajrtklat net keletą gydytojų, pas kūrinos pagelbės ir gf 
nesustr&dal, o sergi širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais susišlapinimais, ar kitokia sena liga, ateik, o aš noria* 
patarnausiu. 

Pranešinąs pacijentanus ir draugams 
Dr. JI. JAKUBAUSKAS 

NAPRAPATH 
Gydau be vaistų ir be operacija 

Perkėliau savo ofis& iš 3538 So. Halsted St. į 4647 So. Hal-
Isted St.. prie 47-tos gatvės. VaL nuo 9 iki X2 ir nuo 8 tfp 9 
v. vak. Tel. Boulevard 4774. Hedėlioms nuo 9 iki 12. Rose-
lando ofi»»w: 11132 So. Michigan Ave. VaL nuo 2 iki T vai. 
vak. Telefonas PuUman 5147. 

http://sva.ru
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RISTYNIU PASEKMES. 
»• Požėla iš lenkiško "steiko 

padare "hot dogs." 

Užvakar vakare, 3chool Hali 
svetainėje (Town of Lake ko
lonijoj), įvyko ristynės. Ri
tosi net keturios poros. Juo-

KONCERTAS JAU NETOLI. 

Justo Kudirkos koncertas 
Tia pat. Bilietų žymi dalis jau 
parduota. Kas nori turėti ge
resnę vieta, tur paskubėti . 

Justo Kudirkos koncertu i-
tlomauja ne vien lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai. Jų ir bus ne
mažai. Dainininko Babravi-

lėdn diena, t. y. gruodžio 26 įėjo sekančios: 
diena. * • Gerb. kun. Skripkus — dva-

Kažin ar jau visi patėmijo, šios' vadas, M. Gurinskaitė — 
kad tą dienų. Mot Są-gos CliU pirm,* A. Kazlauskaitė —vice 
cagos Apskritys rengia vaka- pirm., E.,šl«kiutė — rast., 
ra, kuriame Brighton Parko M. Rapul^vičiutė r— fin. ra&., 
Vyčiai vaidins " Sibiro Žvaig- K. Garuckaitė — ižd., J. Leš-
Mę". čauskaitė, M. Pąulikaitė — iž-

Kas matė 2-ra# gruodžio o- do glob., M. Vainauskaitė *— 
peretę "Į Tėvynę" ir ja gėrė- maršalka, J. įeškauskaitė 
josi, tas tftsilankęs pasigėrės — korespondentė, 
ir "Sibiro Žvaigžde", kuri ne Tjr_įa džiaugiasi gavusi to-

zas Bancevičius (Drapeznas ^ p r a m i n t a s t a k a s { s v e . 
dzūkas) su vokiečiu, kurį du t i m t a u < H ų p u b l i k a n e u ž e L s > k o l 

syk paguldė. £>. Dudinskas n u f S s a v Q ^ \ u r ė s i j n e t o . 

Koncertas, kaip žinote, bus 
m. gruodžio 23 d. Stude-

backer Teatre. M. 

BUNCO PARTY. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Amerikoj (L. D. of A.) trečia
dieny, gruodžio 12 dienų š. 
m., lygiai 8 vai. va k. Leo 
XIII Council K. of C. svet. 
820 W. Garfield Blvd. rengia 
Bunco Party. 

Pelnas šio vakaro skiriamas 
Kalėdiniam Fondui sušelpimui 
Lietuvos našlaičių. 

Teko girdėti, dalyvaus įžy
miausi lietuviu asmenys. 

Rap. JAM. 

NORTH SIDE ŽINUTES. 

su Peterson (švedu) P"*? ( H us dainininkus, kaip Justas 
valandos. Jie abu ėmėsi gan K11(jįrka 
smarkiai, bet užsibaigus lai
kui tapo nuo estrados paša«-
linti su pripažinimu D. Du-
dinskui garbės. Mat p. Pe
terson sakė, kad į pusę va
landos Dudinskų paguldys, ko 
neįstengė padaryti.. Dar bu
vo viena pora didžiulių, kurie 
ant estrados vienas su antru 
žiauriai elgėsi ir vartojo ne
svariausias įmones prieš sa
vo priešą. Bet tai, kaip lietu
viai sako, buvo vis tik šiau
dai. 

Vakaro žvaigždėmis buvo 
p. K. Požėla ir lenkas Leon 
Poplawski. Pirmame susi
rėmime p. Požėta lenkų ap
galėjo į 22 minutes, gi antra
me, į keletą minutų. Nors 
p. L. Poplawski tapo perga
lėtas, bet apie p. K. Požėlą ši
taip išsireiškė: "Per keturio
lika metų esu ristikas, bet to
kio priešo dar nebuvau ra
dęs, kokį tupėjau šįvakar." 

Vienas šaly manęs sėdintis 
lietuvis štai ką pasakė apie p. 
Požėlą; 

"Jei lietuviai turėtų nors 
pusę kapos (30) tokių vyrų, 
kaip p. Požėla, tai Vilnius 
nuo lenkų atsiimti butų gali
mą į valandą laiko, o iš Var-
savos jie išvyti butų galima į 
antrą valandą." Reiškia, kad 
\ dvi valandas lenkai butą 
išvyti iš Vilniaus ir iš jVar-
pavos. 

Dar vienas išsireiškė kad, 
Požėla lenką pirmiausia pa
darė (sumalė) j "hamburger 
steiką," o paskiaus padarė 
"bot dogs." 

Be to, p. Požėla atvaizdino 
"Peklos kalvę" ir laikė pia
ną ir pianistą ant krutinės. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Homo Novus. 

JAUNIKLIS KALĖJIMAN 

Už suvažinėjimą automobi
liu vienos moteriškės Reuben 
Lyons, 18 m., nebaustas vie
neriais metais kalėjiman ir 
500 dolerių pabaudos. 

vienam žiūrėtojui išspaudžia 
ašaras matant, kaip caro lai
kais" lietuviai ištremtieji Si
biran buvo* kankinami. 

Taigi turėkime atmintyje 26 
d. gruodžio. Nepraleiskime pro 
gos nepamatę šio gražaus vei
kalo. Ypač Bridgeport iečiai 

kią energingą ir entuziastišką 
pirm. p-lę M. Gurinskaitė. Ti 
kimės, kad su gabia pirm. dr-
ja kur kas daugiaus pakils. 

Siame susirinkime prisirašė 
3 naujos narės -— pJės. 

Lai gyvuoja N. Pr. Merg. 
įsidomėkite tai, nes Bridge- * M * i r 30 S * * W valdyba s u 

porte šv. Jurgio parapijos sa
lėje tas vakaras Įvyksta. 

Viena iš visų. 

BRIDOEFORTAS. 
** 

RASTAS TIKRAS BRA-
VARAS. 

Cook apskrities šerifas pa-
trago grasinimų ir įsakė savo 
asistentams daryti kratas į-
vairiose užeigose. 

Pirmiausia atlikta krata E-
vergreen užeigoje, 95 gat ir 
"VVestern ave. Kasta 76 bač
kos su tikruoju alum ir galy
bė "moonshine." Areštuoti 
užeigos' savininkai. 

Ir visur kitur, kur tik at
liktos kratos, rasta daugybė 
"monshine." 

Perstatymas. — 

Ned. 25 d. lapkričio vietinės 
L. Vyčių kuopos mėgėjai at
lošė komediją "Į baląjmolęs 
sausas neišliksi". Veikalas 
nei šio nei to. Pamokinimo 
nedaug, o jokio nemažai. Lošė-
jai savo roles gana gerai iš
pildė. Žmonių buvo skaitlin
gai. 

Par. komitetai pasidarbavo. 
Kas met prieš "kalakutinę 

parapijos komitetai surengia 
parapijos naudai paukščių ker 
o;ošių. Šįmet jis gana gerai 
pavyko, nes padaryta pelno 
virš $160. 

Komitetai dabar kolektuoja 
anglim. Sako, kad žmonės' gau
siai aukuoja. 

Labdarybė neužmiršta. 
Northsidiečiai katalikai sa

vo pavargėlius neužmiršta. 
Kaip tik katrą nelaimė palie
čia, jie tuoj subruzda jį ar ją 
šelpti. Imkime, kad ir Pran
ciškos Martinkienės nuotikį. 
Prispaudė žmonelę liga, tuoj 
vietinė labdarybės kuopa ats
ikreipė į geraširdžius' ir vieti
nes draugijas, kurie sumetė 
aukų $96.50L IŠ Arkidecezijos 
labdarybės iki šiol yra gauta 
$120. Iš tų pinigų, jai esant 
pavieto ligoninėj, pasamdyta 
moteriškė, kuri prižiūrėjo, jos' 
tris vaikus, užmokėta už val
gymą ir randą. Taipgi nupir
kta reikalingi vaikams drabu
žiai. Gi ir dabar, jai sugrįžus 
iš ligoninės,' rūpinamasi jos 
likimu. Reikia priminti, kad 
nemažai tame reikale yra pa
sidarbavusi mūsų uoli darbi
ninke Am iii ja Andruškevičie-
nė. Ji nesidrovėjo paprašyti 
aukų šiam reikalui. Tolesniam 
darbui vietinė Labdarybės kuo 
pa yra išrinkusi tam tikrą 
komisiją. Taigi, kada ji krei
psis su aukomis neatsakykime. 

Rap. 

Iš N. P. M. P. Merg. Dr-jos 
4 veikimo. 

s N. P. Merg. Dr-ja laikė me
tinį susirinkimą gruodžio 2. 
&v. Jurgio par. svet. Narių su 
sirinko skaitlingai, kurios en
tuziastiškai svarstė dalykus. 

Tarp kitų klausimų buvo pa 
keltas prasimas, per Labdarin 
gos Sąjungos dr-ją, kad jiems 
surengtume vakarą savo var
du. Dr-ja su mielu noru ap-
siėmė tą darbr atlikti. Į komi
siją tapo išrinktos p-lės K. Ga
ruckaitė, E. Slekiutė ir A. Kaz 

energinga pirmininke prieša
ky. 

Korespondentė. 
-

— 

AUŠROS VARTŲ PARAPI 
. 

JOS VARGONAMS 

AUKOS. 

Po $1.00: J. Grigaliūnas, O. 
Gabraitė, T. Aleliunas, L. Kir-
šis, J. Širmulis, M. Petraitie-
nė, J. Tarvainis, B. Šimelis, J. 
Zakarauskas, L. Krusavičius, 
K. Kerpauskis, J. Vitkus, J. 
Vitkus, A. Lukoševičius, L. 
Indorilaitis, M. Poviliūnas, M. 
Kiškunas, M. Pestlninkienė, J. 
Petraitis, V. Tautavičius, Al. 
Glebauskas, J. Domeikis, A. 
Rinkunas; F. Virginis, J. Ja-

». galviutė, J. S t a f o M J . Toto-
ingos Są-gos Sei- i a it is , O. ValanĮlea^ V. Do-

lauskaitė. Vakaras įvyks sau- ras ym Pastarnokas, E. Kirs-
sio mėn. 1924. 

Į. Labdaringos 
mą išrinkta šios p-lės dėle- brovolskis, O. Maliauskis, P. 
gatėmis: M. Gurinskaitė ir E. Vaišvila, M. SurzickayJ. Ra 
Šlekiutė. , - ,_ f c „; gainis, J. PraiK&ytis, E. Di 

Kitiems metams Valdybon Hauskaitė, J. Baltrušaitis, J. 

Vatuolas, F. Janusevičius, S i i 
Rokas, J. Grigonis, M. Dagis, 
I Baltušnikas, O. Masąlkiutė, 
M. Lebingus, B. Terkšlis, J. 
Barkauskas, I. Lenkas', J. Juo-
zauskas, J. Mikėnas, P. Bels
kis, M. Kosėk, V. Vaišvila, M. 
Macijauskas, A. Lušaitis, Ąg. 
Kairaitė, J. Grinelis; 

Po 50c.: V. Juška, B. Petke. 
vičius, J. Skrickas, J. Baciu-
nienė, K. Navardauskienė, B. 

f 

Kotkus, D. Toliušis, P. Minei-
kis, J. Vanagas, A, Brazaus-^ 
kis, J. N., Brigida N., V. Bra-
zauskis, K. Trauauskas, V. Sa
kalauskas; T. Novaisa, 0 . Ra-
clamskienė, j . Dovidonis, \Q. 
Goduluone, A. Kundrotas, E. 
Tviatutienė, A. -Sonusevičius, 
M. Kamarauskienė, P. Stocku-
nas, J. Akominskis, B. Sutkus; 

Po 25c.: N. Mockevičienė, 
A. Bitinaitė, M. Bitinaitė^ J. 
Janelis, N. N. 

(Užbaiga). 
(Apg.) 

I E Š K O 
PAIEŠKAU Antano Gudeikio gavau 

iš Valdžios pinigų jūsų IMnda, Pra
šau atsišaukti laiškų arba ypatiškai 
Jūsų brolis 

PETRAS MAURICA8 
408 N. StateSt. Westv!llc, HJ. 

PARDAVIMUI. 
L.Š 

A N T R A U D O S 
Kambaris ant rendos, dviem 

geriems vaikinam. Kambaris 
šviesus, apšildytas', elektros 
šviesa, ant 2 lubų. 

Atsišaukite: 
2235 West 23-rd St. 

Ant Pardavimo Kanarkos. Al 
turiu daug įvairių įvairiausių 
.kanarkų kurios puikiausiai 
gieda. Giedojimas gvarantuo- t* 
tas, norėdami pirkti atsišauki
te pas 

Ant Rudokas 
2936 West 39 St. 

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

GERAS BARGENAS parsiduoda 
dviejų biznių kampinis mūrinis na
mas HT dideli pagyvenimo kambariai, 
arba mainysiu ant mažesnio namo. 

Atsišaukite: 

3985 So. Ketl/.io Ave. 
Tel. iAfayctte 0368 

• •• ••" • • ' — 

P R A N E Š I M A I . 
TOWN OF IJIKE. —- Gruodžio* 12 

d. 8 vai. vakare Davls Sąuare Par
ko salėj, vietos Vyčiai tupės metinj 
susirinkimą. Hiame susirinkime pri
valėtų visi nariai dalyvauti, nes bus 
renkama kitiems metams valdyba. 

Korespondentas. 

IA Vyčių 16-tos kuopos ptriesmetl-
nis susirinkimas Įvyks gruodžio 12 
d., 8 vai. vakare fiv. Jurgio parapijos 
svet. 

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti, taipat bus rinkimas naujos val
dybos sekantiems metams. 

Valdyba. 
• 

AMERIKOJ i 

. 

Ką tik pagryžo iš Lietuvos 
C. (f. Lukšis ir atsivežė gra-1 

Zių krutamujiį. paveikslu ku
rion rodvs šioniis dinomis: . 

Gruodžio 12 ir 13 Meldažio 
svet. 2244 West 23 Plaoc Chi-
CSLgO. 

Pradžia % ;3Q vai. vakare 
Įžanga 35<?. Vailfan^s toc. 

ip4* 
w*t\ 

ANT PARDAVIMO naujas 
mūrinis namas. Parduosiu ar
ba mainisiu ant namo, loto, au-
tomobilaus, bucernes, groser-
nės arba kito biznio. Kreipki

tės: J. LEPO 
722 W. 35 St. Tel. Boul. 3249 

ANT PARDAVIMO. Turiu 2 pla
nus, tatg-i viena noriu parduoti. Par
duodu Fisher Pianą, geram stovy tu
ri jręrus balsus. Kaina tik $150.00. 

Atsišaukite: 
2210 West 22-nd Street 

2 fl . flront 

L O T A I 
PONAS WORKINGKAN 

Statyk kaip nori. 
V* akrų taip žąžai kaip $179 
i/£ akrų taip žemai kaip $395 
35 mlnutos nuo miesto ant C. B. &• 

Q. Kainuoja mažiau kaip 10c. — $0 
traukinių kasdiena. Arti mokyklom 
krautuvių ir bažnyčių. 

$50 Cash. Balanca $fi.00 kas mė
nuo. * 

Norint informacijų pasiųskite ku
poną. 

0LIVER SALINGER CO. 
629 First Nat'l. Bank Bldg. 

Chicago, UI. 
Vardas 

Adjrosas ; 

Gerbiamieji: — Malonėkite pasiųsti f£ 
man reikalingas informacijos apie 
% ir % akrų lotus. 

SrtC 

D A K T A R A I 
i M •»» — • • • • • • • • J I 

Telefonas Boalevard l t S t 

Dr.SABrenza 
8o. AsblaBd A»enae 

Chlcsgo. IU. 
Tai.: t ryto iki 1S plet: 1 po 
plet lkl t po plet: C:lt rak Iki 
»:It rak. 

— • • m 
74tf 

Dr, I. M, 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

motorų lytiškas ligas, 
S401 Madison Street 

Ikamp. YVestern Ave. — Chlcago 
Valandos: 1—4 po ploti] 7—9 rak 

DR. F. E. REICHARDT 
Specialistas chroniškų ligų. 
Buvęs pirmiau Irving Park 

Senatorijoj vyriausiu 
gydytoju. 

Valandos nuo 3 iki 6 kas
dien, penktadieniais ir nedė-
liomis ofisas uždarytas. 

Kalbama Lietuviškai 
2009 North Avenue 

(Kampas Milwaukee Ave.) 

Pi h 
- Į » 

« - * i m m m » » m m mĘĮ i 

! BARGENA^bAKliENAI! 
, . . . . . . 

• • • • •- . - ' * - • • 

MH i, - • 

o įren
gimai. Nemokėk dubultevai 
už materiolą. Mes turime vi
są eilę visokio didžio vany 
virtuvėms sink'y, closet įren
gimų, wash basinu, boilerių 
anglims ir gaziniy šildytuvų 
ir viskas kas tik reikalinga 
prie Plumbing ir apšildymo. 
Musy kaina yra viena vi
siems. Mes garantuojame už 
materijolą, kurį nuo mus 
perkate. Jeigu jums nepa
tinkama, mes ar atmainysim 
ar sugrąžinsime pinigus į du 
metu laiko nuo pirkimo ir il
giau. 

• • 

Tel. Ro*levMd t i l t 
DR A. I . KAKALIUI 

Lietuvi* Gydytojai 
S3C8 South Morgan Itnoft 

CkJcago. m. 

9 -

~~~ +*Uk 

Dn Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 631 8. Ashland Ave. 
t e t Yarda 0994 

i 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkalė f»vo ofisą po numerio 

4729 Š. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—8 
po pietų: nuo 7—8.10 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas I)rexel 2880 

• • • • » • » • • • • ' * 

Valandos 

Prieš pirksiant kur nors kitu r neužmirškite ateit pas mus.. 
•-

• . . . < . ; ^ 

iurėk Kad Butų Tikra Pavardė 
• 

Chicagog dvi bankos, Re-
poblic ir National City, jun-
gUfl kruvOft. 

''SIBIRO ŽVAIGŽDĖ' 

Laikas greitai plaukia ir 
kaip bematant ateis antra Ka-

MLEVY 

Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 19 iki 12 piet. 

IVI B l v d 1401 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS1& ($o. Balsted Hireet 

Valandos: Nuo • ikJ I dtena. H no 
7— % rak. 

KedAUomla t lkl 1S dleaą 
* 

? DR. M A K A R A S 
IiH7TUW8 GVI>YTOJAto 1H 

ornRUKtiAs. 
1444 WENTWORTH AVE. CH1-
CAGO 1IFJGUT6, U X . Tel. 404 
Ketvergu vakarai: 1045S S. State 

St. Roaeland. Tel, 849. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetiikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -J. 
1)— B« martnim», 
* ) — B« pelito l* be skausmo, 
3)—B« Kraujo, 
4)—Be Jekto pavojaus sveikatai, 
fi)— raeUentai nereikto rtreti, ra

li taoj vaisyti , to rali eiti 

Parvdo 'Gall-«t«ne«> (akmenis tulžyje) 
Ir ntmurl* šlapumo pūslėje be o-
peracljos, stt tam tikromis moks-
Ulkomls priemonėmis bei vaistais. 

Apkartusiems surraiina girdėjimą. 
tirda ttosklas liras pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profeaijenali patarnavimą teikia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave., Cicero. 01. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo i Vai. po piet iki t vai. vakare, 
Nedėliomis ir seredOmis ofisas užda

rytas. 

Tel . Botrtcvard 0&S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1T07 W. 47-Uh 8t. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo C 
Iki 9 vai. vak. Nedėliomis nuo I 

iki 2 vai. po pietų. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 ifl ryto po 
piety 6 iki 8 vak. Nedėliomis ofi-

\sua uždarytas. 

j 

-^ - -—~—+ 

22-nd & State Str. 

TeLCalumet įįįį MES KALBAME 
•s r" 
'-•-V'+r-kM 

• v . v * 

R e z i d . T e l . V a n B u r e n 0 2 9 4 
O f i s o T e l . B o u l e v a r d 9 6 9 3 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS DR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyrišku 

Valkų ir Tisų chroniškų ligg. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2— 8 po piet. 
7—8 •ak. Ned. 10—41 d. 

Rea. 1139 Independente Blvd. 
Ohlcago 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4101 
| » — W » < W » S ' U M . M « i » s s * Si • I 1 

'Dr,M.Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir OHTRUROAS 
4901 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7899 
•ai . : 2 Iki 4 ir f lkl • 

Ned. 19 lkl 12 
i 9941 So. Albanj Aiunsjf 
Tel. Prospect 1980 
Yal.: pasai sutarti 

IVL Ommm) 992. Va*. Os«al 9119 

OR. P. Z. ZALATORIS j 
Untvtis Ovdytojas Ir 

Ohlmrgu 
1991 

Vakandos: l t iki 12 iyt9: 1 lkl 4 
po platu: f IM 9 vakarą 

OR. k. L TUSU 
1900 8o. Halsted Str 

«9L Oaaal t i l t 
Ofiso r a l ; l t ryto iki 12 po plat 

l lai 7 ral vakaro. 
vai.: l lkl 4 po platų. 
4191 Arofcer Ava. 
f l i . Lafaystts t t t S 

- 1 
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