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PANAMOS KATALIKAI 
TURĖJO NACIONALI 

KONGRESĄ, 
KONGRESE BUVO SVEČIŲ 

IR Iš KITUR. 

Į Labdarių Seimų gruodžio pinigais siekia art i 200,000 
30-31 d. Aušros Var tg para- doleriu. 

. . ' . 
it 

Katalikiškos spaudos 
klausimas. 

PANAMA, gr. 31. — Šio
mis dienomis šiame mieste 
(Panama City) Panamos re
spublikos katalikai piliečiai 

( atlaikė nacionalį, kongresų. 
Kongresas jvyko vietos Vys-
į n p o y Arrieta globoje. 

Panamos respublika yra 
jauna ir maža. . Nežiūrint to, 

r katalike piliečių veiklumas pa 
vy/dingas didžiulių respubli-
kii katalikams gyventojams 
Panamiečiai prie kongreso 
ren.ąęsi^per keletą mėnesių 

} su ximr atsidavimu. Pelto 
viskas kuogeriausiai ir pavy
ko. Kongresas buvo skaitliu-

pijos svet. susirinko Virš 300 
delegatų. Pristatyta aukų ir 
pačiame Seime surinkta virš 

JO dolerių. 
Labdaringosios . Sąjungos 

turtas, ženiė, namai ir grynais 

Nutarta neatidėliojant sta
tyti ligonine, kuri atsieis 225,-
000 dolerių. 

Lai gyvuoja katalikai, lai 
skamba jų darbai! • 

(Žiūrėk 2 psl.) ' - ? > . 

M Valstybės 
Obregono 

PARDUOS NEMAŽATGTNKLU IR AMUNICIJOS 

37 AMERIKONIŠKI JURI- C \ £ R H E £ U N t 

NINKAI2UV0. 
Pramatoma liberalų su kon-

NUSKENDO SU GARLAI- senratistais taika. 
VIU JU(«J0JE JUROJE. 

"--
WASTTTNG(TON, gr. 31. — 

Suv. Valstybių vyriausybė iš-
sprendė duoti pagelbos Mek
sikos Obregono valdžiai su 
tikslu Įveikti revoliucionierius, 
kuriems vadovauja de la Hn-
erta. 

Kuomet Meksikoje kilo re
voliucija, prezidentas Obre-

gas. Nemažai svečių buvo irjffonas čionai prisiuntė savo e-
iš kitų valstybių. 

Svarbiausias kongrese klau reikalingi! Obregonui ginklų 
simas buvo tai katalikiška 
spauda. Katalikams kataliki-

misarą su prašymu parduoti 

ir amunicijos. 
Tšpradžių S. Valstybių vy-

V Aki laikraščiai yra M*n & v ^ i a u s y * ė p a s k e l b i . W A p j ^ 
i kais guviausias reikalas. į ralumą. Bet šiandie, anot 

T> _ i - i-i • - J *v*algfcybės sekretoriaus Hug-Panamos katalikai turi du r * r -

laikraščiu: angliška . . The 
N e w s " ir ispanišką " L a No-
t ic ias ." Nutarta abudu laik
raščiu ne vien ir toliaus pa-

Į laikyti, remti, bet ir platinti. 
Kongresas nutarė kreiptis 

i Panamos valdžia atsaukt ke 
lėtą į s t a tyme kuriais katali-
kams piliečiams trukdoma pa
žanga. 

senai pripažinta. 
.Obregono valdžiai bus par

duota keliolika tukstanč. šau
tuvų ir keliolika milionų dir
žų amunicijos. 

Toks netikėtas S. Valstybių 
valdžios nusistatymo pakeiti-

s sukėlė Čia nemažai sen-
ijo#. Pramatomas triukš

mas, kuomet po švenčių su
si rąiks Kongresas. Daugelis 
yra nuomonės, kad S. Valsty
bės neturėtų maišytis į Mek
sikos # vidujinius reikalus. 
Tttf^pBMft&t^gr... fakoimt, i* 
armijos štabas. Bet to nori 
Valstybes sekretorius, kurs 

KONSTAOTTtfOPOL, gr. 
t" 

31. — Čia g^uta patvirtinan
čių žinių, kad praeita ketvir
tadienį Juodpje juroje nus
kendo amerikoniškas garlai
vis Conejos Ir su jųo žuvo 37 
jurininkai. . . ' ^ 

Conejos plaukė iš Baturao 
į New Yorkų. Ketvirtadieni 
vienas angliškas garlaivis pa
gavo per radio pagelbos šauk
smą. Tuo jaus pagelbon su
skato kiti arčiaus buvę laivai. 
Bet nieko negelbėjo. Nebera
do garlaivio.; 

Kapitonas ,$Uv jurininkais 
buvo valtyse. Tečiaus juros 
audra valtis ssukaldė ir visus 
jurininkus pragaišino. 

Iš Maskvos praneša, kad 
garlaivis Conejos ar tik nebu
vo užplaukfs x aut pliuduruo-
jančios minos. 

įnios is Lietuvos 
LONDONAS, sausio 1. — 

Už savaitės laiko atidaromas 
Anglijos parlamentas. Darbo 
partija tikisi laimėti valdžios 
vairą. [Tos partijos vadas 
MaeDonald jau ^besirengiąs 
organizuoti naują kabinetą. 

• 

Nes yra žinoma, kad premie-
ras Baldwin atsistatydins. 

Bet štai pastaromis dieno
mis vis daugi aus ir plaeiaus 
kalbama, jog Anglijoje kituo-
met negalimi daiktai šiandie 
galimi. Seniaus buvo sako
ma, jog liberalai su konser-

PONIA POCIENE IR 
P. O. MARINI. 

Gruodžio 5 d. Miesto Teat
re įvyko nesenai grįžusios iš 
Amerikos ponios Pocienės i r 
buv. Berlyno konservatorijos 
dainavimo klasės profes.,-da
bar Lietuvos Muzikos Moky
klos prof. Oreste MarMi kon
certas. 

Ponas Marini (baritonas) 
padainavo keletą Deuz'o ir ki
tų kompozitorių romansų ir 
įdomesnes vietas iš operų: 
"Leoncavallo "Pa jacų" 

miau savo rimto 
susilaukus. 

dienrašei< 

("Pro logą") , Rossini "Sevi-
vatistais jokiomis sąlygomis j los Kirpėjo" (Figaro ariją) 
nesivienysią. Labiausia tam 
priešingas liberalų vadas As-
quith. 

Šiandie norima nugalėti vi
sas kliūtis ir susivienyti tiks-

VALDŽIAI PASIŪLYMAS. 

Koperacijos b-vė "Mintis"] 
yra pasiūliusi vyriausyb 
kad butų perduota jai, bend 
rovei, Lietuvos -Telegramų 
gentura " E l t a . " Bencl: 
sutiktų perimti " E l t a , ! 

vo rankas sąlyga, kad butų 
teikiama jai iš vyriaus 
pusės ' materijabnė paspi 
Vyriausybjė principe toki 
sumanymui pritanė. (Elta I 

<*V- V 

-. 

BONUSŲ BILIUS BUS 
PRAVESTAS. 

* • - , 

68 senatoriai stori už bilių. 

bes, įsitikinus, jog neutgdu-; veda užsienių reikalus, 
mas y ra kenksmingas i r pa 
čioms Suv. Valstybėms, Nes 
McksfĮgĮu reikalinga taika. 
Meksikos valdžia, be to, ne-

Nežinia, ar tas S. Valstybių 
valdžios nusistatymas pa
kenks ar ne revoliucionie
riams. 

TRIUKŠMAS FRANCUOJE (*» daugiaus lavonų M oriai 

WASttINOTON, gr. 31. — 
Karo veteranų bonusų bilius 
Kongrese bus pravestas, nors 
prezidentas Coolidge su tuo 
ir nesutiktų. Taip čiona1 

reiškiame, žinant 
nusistatymą. 

DEL ŽUVUSIO ORLAIVIO. 

BAŽNYČIOS PADĖTIS 
LENKUOSE. 

Karo laivyno ministeris 
atakuojamas. 

LONDONAS, gr. 31. — Nors 
Lenkija yra katalikiška vals
tybė, tečiaus Bažnyčios teisės 
varžomos. 

Nesenai fVaršavos ministe-
rių kabinetas sustatė projek
tą atimti nuo visų bažnyčių 
žemes. Kai-kurios bažnyčios 

j turi"* vos menkus žemės skly-
I pus, bet ir tuos Varšavos po

nija nori atimti i r neva pa
dalinti l>ežemiams. 

Lenkų dvasi škija prieš to-
#4į sumanymą kelia protestus. 

Tuo labiaus, jog a u g y b ė baž-

PABYŽTIS, gr. 31. — Žu
vus milžiniškam franeuzų or
laiviui Dixmude su 50 vyrų į-
gulos, pakeltos atakos prieš 
karo laivyno ministepį. 

Pirm orlaivio skridimo Af-
rikon gauta ministerijoj in
formacijų, jog tas orlaivis ne
gana stiprus ir juo pavojin
ga leistis ilgon kelionėn. Ki-
tuomet patsai orlaivio komen
dantas, leitenantas de Grana-
dan, prasitaręs, jog orlaiviu 
Dixmude leistis kelionėn vra 
pavojinga. 

Tuos visus ir kitus apie or
laivi faktus karo laivyno mi
nisterija turėjo. Nežiūrint to, 
parėdyta orlaiviui skristi to-
limon kelionėn. 

vio liekanų. 
Žuvusiu orlaiviu be kitų į-

žymiųjų asmenų turėjo ke
liauti ir admirolas Gilly. Te
čiaus paskutine. * valandą jis 
nusprendė nekeliauti ir savo 
vieton pasiuntė kapitoną Y-
von. Spauda tad admirolą 
aštriai kritikuoja. 

Spauda reikalauja nuodug
niausių tardymų. Reikalau
ja nubausti tuos, kurie žinoję 
orlaivio nestiprumą, tečiaus 

Bizet'o op. "Carmen." 
Padainuotieji dalykai rodo 

p. Marini turint nemenką i r 
veik visuose registruose vie
nodai stiprų malonaus temb-

lu, kad MacjDonaldą a t ša l in t i | r o j ^ ^ į ^ t a i tobulą ir le 
nuo premieiystės. Žinovai 
tvirtina, jog MacDonaldo pre 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
"fffiATSmEHJA." 

Lenkai negali nurimt, kf 
Vilniaus vyskupu yra lietn 
vis> Dabar kaltina jį, kad jis 

ngvai valdomą dainavimo te> paskyręs vakarinės vyskupi-

mieravimas šaliai butų pavo
jingas. Dėlto, reikia apsidrau
sti. • 

Kuomet pramatomas libera
lų su konsvrvati«taih >nisijnn* 
girnas del valstybės gerovės, 
kalbama, jog premiero vieta 
teksianti buvusiam premie-
rui Asąuitbui. 

senatorių 

ra palankus 68 senatoriai, ty. 
keturi balsai daugiaus, negu 
reikia, kad sugriauti Prezi-
dento veto. j 

Amerikos Legiono viršinin
kai daug darbuojasi už bonu
sų bilių. J ie net įrodo, jo 
prezidentas Hardingas nors 
biliaus nepatvirtinęs, tečiaus 
jis bilini buvęs palankus. Tai 
todėl, kad bonusų pravedimas 
randasi republikonų partijos 
programoje. 

ZANGW1LI PRIE* ŽYDŲ 
VALSTYBE. 

Patirta, kad bonusams y- Chicagoje vieši plačiai ži 

parėdę juo keliauti Afrikon. Apie bonusų biliaus prave-
Orlaivis Dixrnude tai buvęs 

zeppelinaą. Prieš baigsiantis 
karui, vokiečiai tą orlaivį pa
dirbdino bombarduoti New 
Yorką. jPadarius taiką, or-
laivis teko Francijai. 

dim^ daug kalbama. Bet ko
kiu būdu tie bonusai galėtų 
but-finansuojami, dar neras
ta reikalingų versmių. 

nvčių vaVlo žemę is sen$-se-
novės joms geradarių dova-
nota- Ta i amžina dovana i r " L p . t p n a n t o - d e G m n a d < m 

,okio« niokas n o g a h p a n a . t a n - ' ^ ^ ft ^ ^ . . ^ ^ 
t i. atimti arbarpakoisti. j n i n k a i s n į y ^ ištrauko. 

Tpfians VarSavos ponga ^ 
vra kitokios nuomones. I 

VOKIEČIU KARDINOLO 
ATSILIEPIMAS. 

OOLOONE, gr. 31. — Jo 
Eminencija Kardinolas Sebu-
Ite, Cologne Arkivyskupas, 
paskelbė atsiliepimą į pasau
lio katalikus, prašydamas pa
žibos skurstantiems I r badau

jan t iems vokiečiams. 

'asirodo, kad ant Tarpže-
" " I mįų juros orlaivį turėjo pa-

I gauti vėsula ir momentaliai 
sulamdyti, taip, kad įgulai ne
būta progos apsidrausti tam 
tikromis prietaisomis. 

Sicilijos pakraščiais ieško-

15,000 KAREIVIŲ AT-
ŠAUKTA. 

» 

PARYŽIUS, gr. 31. T - Sau
sio pirmomis dieitomis fran-. 
ciTzai Kubro teritoriją oku
puos "neįmatomai," ty. užlai
kys tenai nedaug kareivių ir 
administracijos valdžią grą
žins vokiečiams. Ii5,000 ka
reivių jau atšaukta. 

1 

Kardinolas tuo pačiu tiks
lu atskiriai kreipėsi ir į Suv. 
Valstybių rperarehiją por 
Bostono Kardinolą. 

3,500 AIRIŲ PAUUSUOTA 
B KALĖJIMŲ. 

DUBLINAS, gr. 31. — Ai
rijos valdžios parėdymu,•** 

Airijos kalėjimų paliuosuota 
3,500 airių, kurie kituomet da
lyvavo civiliame kare de Va-
leros pusėje už republiką. • 

tečiaus laikomi katėgime. Tar
pe jų yra ir de -Valerą. Ai
rijos parlamentas išsprendė 
de Valerą i r jo asistentus lai
kyti toliaus kalėjime. NUŽUDĖ PACl^ K SAVE. 

1 — 

STANT^įf, Micb., gr. 31.— 
Williant B . Worden, 47 m. 
farmery^, gyvenęs šiauriuose'joje militarinė policija kovoje 
nuo Wa&tfeurg, imžudė pači^ su morosais 51 < pastarųjų nu 
ir paį»|d\pasfdar£ gal%. lv>vė 

MANILA, gr. 31. — Min-
Įdanao saloje, Lanao provinci-

nomas žydų rašėjas lįangwill 
ir žydų zionistų organizaci
jos pirmininkas Weiteman. 
Abudu skaitosi įžymiausiuo

ju žydų tautos darbuotoju ir 
abudu tonus dienomfe susiki
virčijo. 

Zangwill viešai pasijineši-
no prieš norėjimą steigti žy
dų valstybės Palestinoje. J is 
sako, jog Palestina žfdų vals
tybei netinkama. K*fi P01*-
maža. Anot jo, žydų visa
me pasauly yra apie 16 mi
lionų. Gi Palestinoje gali 
vietos rasti vos puhė niiliono. 

AVeitzman tuotarpu yra 
priešingos nuomonės. ; J is ža
da Zang\villo pažiūras su
griauti i r įrodyti, kad Pales
tina tinkama žydų valstybei 
ir ji turi but žydiška*. 

cbniką. Dainos įspūdžiui pa
didinti daug padėjo skambi i-
talų kalba, kurią visi dalykai 
buvo dainuojami. 

Ponia Pocienė dainavo ke
letą dainelių lietuvių kalba it 
keletą romansų anglų kalba. 
Dainuotieji dalykėliai, kiti 
trumpučiai ir mažiau vertin
gi, parodė betgi p. Poeienjės 
nors nedidelį, tačiaus labai 
•maionų ir gryną balselį ir jau 
'ne pradedamąją, savaimingai 
įdomią dainavimo tecbniką. 

Rodos, abu artistai yra įs-: 
toje Lietuvos operon. 

Publika abiem; kėlė karš
tų ovacijų. 

"L ie tuva" 

jos dalies valdytoją kanau
ninką Kuktą, kad palaikąs 
lietuvius kunigus. 

NAUJAS KATALIKU 
LAIKRAšTYS. 

Senai lauktas katalikų laik
raštis, " R y t a s ' ' gau "išėjo. 
Leidžia bendrovė "Min t i s / ' 
Iš leidėjų ir redakcijos pra-

PO ŠVENTOVĖS PRIE
DANGA. 

Virniaus lenkai visokiais 
budais naikina lietuvių įstai
gas. Štai, "Dziennik Wilen-
sk i " reikalauja panaikint lie
tuvių kliubą, nes jis, gjrdį 
per arti šv. Trejybes b*š& 
čios. 

. 

SUIMTAS. 
Vilniaus rusų dr-jos v? 

bos narys suimtas. J i s buve 
stačiatikių dvasiškosios sei 
narijos inspektorius. 

j i s išsiųstas į Molodečno' 
Įėjimą. 

Lietuvės knygyne (Vilnių 
padaryta krata ir atimti Ii 

nešimų matyt, kad visas rei- tuvįų laikraščiai, 
kalas yra sutvarkytas "biz
nio pamatais." Apgarsini
mų daug, turinys gražus* ben. 
dradarbių daug. B-vės kapi-

jtalas — pusė milijono litų. 
Katalikų visuomenei Lietu

voje, o ir Amerikoje links-

BALTUOSIUS RŪMUS AP
LANKE 7,500 ŽMONIŲ. 

WASHINGTON, sausio 1. 
— Šiandie Naujaisiais Me-

Keliolika republikonų vadų tais Baltuosius Rūmus aplan-
kė 7,500 asmenų, kurie suoV1-
jo Prezidentui linkėjimus. 

AMERIKOS MIESTE 
BROOKLYNE. 

Oia viena katalikų draugija 
pereitais metais išplatino 1,-
369,228 katalikiški} knygų. 

PIKČIAU CARO ŽANDARI 

e-

P I N I G Ų K U R S A & 

Lietuvos 10 H ^ 
Anglijos 1 ster. svar. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

^ E 

r 
*• PLATTOKITK «'DBAUGĄ. 

Litai ir Doleri 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir gx 
šiai patarnauja. 

" D r a u g a s " siunčia į Lietuvą pinigus nevien U tau 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, ta i " D r a u g a s " išrašo čei 
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vmrgc b€ 
atitraukimo. 

Je i kam labai greitai reikalingi pinigai, "Dran ? ^ 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias i n&£ 
išmoka. 

.Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidom! No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
South Oakley Avenue Chicago, Uline 

• 

0 



D R A U G A S 
•m . i i -i. LL =asw 

D I E N R A Š T I 8 
LIETUVIŲ SATAUSŲ 

"DRAUGAS" 
£toa kasdien* išskyroj nedėldienius. 

Mylint 16.00 
Pusei Metų fS.00 

Oi prenumeratą mokasi iskamo. Lai
kai tJuiV"! nuo užrašymo dienos, 
oe nuo Naujų Metų. Norint permai-
ayti adresą visada reikia, prisiųs
ti ir senas adresai. Pinigai geriau
siai siusti iiperkant kr aso je ar ex-
PK* "Moniy Oidsr" arba įdedant 
t̂ kMi« į registruota laiska, 

DRAUGAS FUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Caica^o, Iliinoia. 
T A Roosevett 7791 

tAiOARIU SEIMAS. 
Labdarių Sąjungos 4-sis Šei- Architektas Žaldokas kalbė-

DEL MEKSIKOS 
VARGŲ. 

Buvome rašę, kad Meksikos 
vargai padidėjo nuo 1857 nie-
tų, kuomet masonai ir kitokie 
bedieviai tenai, apvogę bažny
čias, paėmė i savo rankas val
džia. Negabios "Naujienos", 
negalėdamos užkarta suprasti, 
prašo paaiškinimų. 

4 vKodėl Meksikos žmonės 
pritarė tems masonams ii* ne
sipriešino dvasiški josi turtų 
konfiskavimui ?... 

Štai del ko. Meksikoje kata
likai seninus taip gyveno, kaip 
nesenai gyveno lietuviai kata
likai. Tikėjo į Dievą, 
meldėsi bažnyčiose, pildė įsa
kymus- taip, kaip suprato. Ir 
manė, kad to užteks. Mažai 
teplatino katalikiškos spau
dos, tikėjo bedieviškiems šlam
štams. O didžiausia jų klaida 
buvo ta, k'ad visuomenės nesu-
organiza^o į katalikiška vie
nybę. To reikalo nesuprato nei 
pasauliniai katalikai, nei dva-
siškija. Nes dar Leonas XIII 
nebuvo pasakęs: "Išeikite iš 
zokrastijos". 

Bedieviai užbėgo katali
kams už akių, ir dėlto Meksi
ko dabar kenčia. 

mas įvyko gruodžio 30 dienoj. 
Seimas pradėtas iškilmingomis 
mišiomis, kurias atnašavo kun. 
Kudirka asistuojant kun. Bum 
šui ir kl. Mačulioniui. Kun. B. 
Bumšo pamokslas visus sukėlė 
prie augštu ir kilnių minčių — 
juomi žmonės gerijosi visų die
nų. Po skanių pietų, kuriuos 
paruošė ir prie stalų tarnavo 
gražios panelės Zofija ir Lou-
ra Griciūtės, pirmoji sesija 
tapo atidaryta 2 vai. po piet. 

Dalyvių yra virš trijų šim
tų, tarp kurių randasi įžy
miausieji Cbicagos lietuvių as
menys. Visų ūpas kopuikiau-
šias. Visų viena mintis pasta
tyti senai laukiamų namų. 

Seimų su malda, atidaro 
gerb. kun. Kudirka. Renkama 
valdyba. Pirm. J. Petraitis; 
pirm,- peg. B. Sekieckis; rast. 
V. Balanda ir M. Česnaitis. 
Rezoliucijų komisijon: V.. Gal-
naitė; J. Šliogeris; M. Ka
zlauskas; J. Gricius; M. išli
kas. Mandatų komisija: B. 
Vitkienė; M. Brenzaitė, A. Ši-
leikaitė. Finansų, komisija,: J. 
Mikol'ainis; A. Budris, F. Stre-
neiunas. Pasveikinimų komisi-
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SE»y vm»w LAIŠ 
AMERIKOS LIET. KAT. FEDERA 

jo apie namo. pastatymų. Sako 
namo planai jau kaip ir gatavi 
ir galima pradėtį darbų at
einantį pavasarį balandžio mė
nesyj. Buvo parodotas pla
nuojamo namo piešinys. Pa
veikslu visi gėrėjosi i i stebė
josi. Tai bus puikiausią lietu
vių įstaiga Chkagoje. 

Dr. Brąnza kalba apie iigo~-
ninės užlaikymą. Pasiredė,kfc<? 
joj bus 300 lovų privačiuose 
kambariuose. Gerb. Dr. Bronza 
taipgi paminėjo, kad jo paža-
dėta namui paskola $50,000 
penkiems metams ir $.';0iK) a u 
ka ir kontraktas jo pasirašy
tas. 

Fauunėjo, kad niioŠuučiaLyįĮ 
ta kapitalų sudarytų &;Oį0Ou, 
— tai bent 'auka! Seimas jo. 
nuoširdumų ir tokį did^U prie
lankumų; pagerbė atsistojau^. 
13e to, Dr. Bcenza prižadė
jo duoti dpvanai $50 tai mo-
terei kuri surinks dauginusia 
pinig^ų ir nupirkti %<\£crcb-
ant's" pyjpkę ar kų kjtkų už 
$50, tam vyrui kurs daugiau
sia pinigų sulinks- Taipgi iiS 
patalpinti tos moters paveiks
lų "Drauge". 

L Kalba kun. K. Rėklaitis, 

Tryliktojo Federacijos Sei
mo man atsiųstų pasveikinime 

.gavau 5 d. Spalių mėn. š» m. 
Labai malonu, kad lietuviai 

katalikai Amerikoj, susitelkę 
į galingų organizacijų, tvirtai 
laikosi Katalikų Bažnyčios ir 
darbais reiškia meilę savo Tė
vynei Lietuvai. Amerikos lie
tuviai katalikai gausiomis 
aukomis padėjo įsikurti Lietu-
vos valstybei ir, gauti Amer> 
kos pripažinimų de jure, sušel
pė Lietuvoje katalikiškas mo-

* 
monės liko Seinuose. Rodėsi, 
kad klerikai turį išsisklaidyti 
w Seminarija žlugti. Bet kata • 
likų, kunigija ir visuomenė dė
jo visas pastangas, kad prie tp 
•neprileistu, Serakafiij^ iš prar 
d žiu susimetė 2ypl& dvaa#, o 
paskui 1922 metais visuome
nės aukomis įsigijo Gižu- dva-

*2ai C22JT mapga*)> pasistatydi
no sau butų — dideftus "medi
nius namusj*-*- šitoje taip ap
taisė kitus trobesius ir vai?-

negalais tęsia moksle. 
kyklas, padfeja į k u r t i v.enuo T r u k u n l ų d a p . d ^ ^ . ^ 
Ulonu, ir savo dolienais pasta- g ^ ^ ^ . n e i ^ fcsor iams 

ja: Dr. Brenza; kun. M. Kru- \urodo.kaip surinkti reikalinr 
v • rw A* • s*t " • A * T r 

Supranta mūsų bedieviai ka
taliku vienvbės svarba Kur 
yra, nori jų išardytu Lietuvos 
•dv&siškijų keikia, kam ji or
ganizuoja katalikus, kam, gir
di, kišasi į politiką. Bet ka
talikai jau praregėjo.. Ir žino, 
kad apleidus visuomenės orga
nizavimų, bedieviai nujos 
šimtmečių vaisius taip,, kaip 
nujojo daugely šalių.. 

Lietuvoje del katalikų susi
pratimo ir dvasiškijos veiklu-
iųp. b e d i e v i jau ir vilties pra
deda nustoti. Amerikoje daly
kai bent. kiek sunkiau eina. 
#et, jie ciną pirmyn. Ir, čia ne
labai kų jau bepajėgia bedie
viai apgauti. Katalikų vienybė 
kaskart stiprėja. 

"Darbininkas" pagyrė An
glų Darbo Partija. "Draugas" 
jos nepapeikė, bet jų vadus pa
vadino socialistais, nes taip y-
ra. Tad "N-nos" sako,, kad 

šas ir Zofija Griciūtė. Kores
pondentas J. Pautenis. 

Kalba advokatas L Bag-
džiunas. Savo* auka, $20-.00 ir 
kalba padarė gražų įspūdį 
Seimui. 

Toliaus visi raportai iš cen
tro valdybos priimti. Jie su
teikė daug. džiaugsmo Seimo 
dalyviams nes Labdarių Są
junga kaip finansais taip ir 
nariais labai gerai stovi ir 
plėtojasi. Dabar kasoj yra 
$54,409.-10 grynų pinigų, nes
kaitant genies Chieagojc ir 
nuosavybės Gary, Ind. 

Kalba Kun. B. Bumša 'Svei-
kina Seimą Vardu visos Ame
rikos lietuvių katalikiškos vi
suomenės Katalikų FedejTci-
jos vardu. Kaip visuomet, 
gerb. kun. Bumša pridavė 
daug inspiracijos dalyviams. 

jamų namui kapitalų. Pasiro.-
dė, kad namas bus statomas 
tik dalimis ir kad pirma da
lis pradėta balandžio mėnesy, 
tai reikia sudėt bent $120,000 
dolerių. Jo planai buvo nmz 
daug tairie, kad žmonės ic or
ganizacijos aukavę tam tiknų 
sumų pinigų bus amžinai pa
gerbti name. 

Vėliaus gerb» kun. Vaičiūnas, 
patarė surasti žmogų kuris 
visko- atsižadėtu, kaip kun. 
Staniukynas- šv. Kazimiero 
Vienuolynui kad pašvęstų visų 
laikų ir jė^ras vien namo rei
kalams; tuomet be% jokios abe
jonės namas bus tuoj pilnai 
pastatytas. 

Visų viena mintis DUVO pra
šyti į tų darbų gerb. kun. Dr. 
K. Rėklaitį. 

te stipru pamatų pastoviai 
Lietuvos valiutai. 

Juo labiau tad nudžiugau, 
kad Tryliktojo Federacijos 
Seimo delegatai, sveikindami 
mane per savo Prezidijumų, 
išsireiškia šiais žodžiais: **pa-

gĮi&TKROS VAJUS -

ŠVIESOS KELIOtfE. 

Prasidėjo Chicagoje. 
Sausio 1 d. vakare Cicero, 

Sausia, du vakare Aušros 
IVajjBHHir. 

Sausio 8 d. vak. Bridgepoc 
te. 

Sausio 13 d. po sumos Rose-
hmtte* 

Sausio 13* d vakare West 
•PuMlnan. 

Sausta 1-S d. vak. Nortli Si-
<Je. 

Lietuvių 
nytose Vaisia 
pranešta, â oie pini,, 
atidarymų iš Amerikon 
von. 

Bti šiam laikui daugiausia 
buvo siunčiami pinigai į Lie
tuvą apdraustuose, net ir pfap-
įastuose laiškuose. Kelionėje 
daug1 tų pifligų žūna, ir Paštų 
Žinyba neturi galimybės su
sekti tų pinigų žuvimų ir už 
tai neima atsakomybės. Tu-

Sausio 19 d. vak. Melrose rjnt tatai, owen#, Paštų, Tele-

tinkamai neįrerigti, butai, u-
kio inventorius dar menkas, 
trobesiai šaukte šaukiasi tai
symo, stinga kuygyno ir mok* 
slo priemonių, bet vis tik dar
bias eina. Vargas dar didelis, 
o iš pasaulinės valdžios pagel 

sižadam reikalo galimų para- b a l a b ^ D i e n ka: profesorei 
ma Bažnyčiai ir Tautai 

Tuo paskatintas kreipiuosi 
į Federacijos Valdybų štai ko
kiu reikalu: 

Kaip jau yra žinoma, lenkat, 
1919 metais užėmę Seinus, tuo
jau uždarė dv. Seminarijų ir, 
visus klerikus ir profesorius 
išvarė už demarkacijos linijps 
į Lietuvų. Niekas nesuskubo 
nė reikalingiausių daiktų pasi
imti. Dideliausias Seminarijos 
knygynas ir visos mokslo prie 

visais žvilgsniais. Finarsinii?-
žvilgsniu pasisekė žymiau ge-

gauna mėnesini po 75 litus al
gos. 

Šiems mokslo metams kuk
liausiu apskaitvniu Seminari
jai reikia pfaaelpos bent 50,-
000 litų. TUo tarpu žmonėse 
tų litų labai maža; nėra nė 
vilties, kad visuomenė sudė
tų nors unsę reikalingų, l'sų. 

Tokioje keblipje, kriJtaroįc. 
padėtoje ątsMiru£ dv. SctiU; 

narįįai, nematau kftos išei
ties, kaip taktai Šauktis Ame-
DtktiS lietuvių katalikų papui-
bos. Jeigu Federacijos V į ^ y -

riau, negu peniai. Suaukota iš,Va Bastų galimybėj beufc dtdi 
viso $1,700.00 su viršum. *fcems neatidėMnomtr ^išlaidoms 
. Dvasia įp gi jaučiabi tvutes iMiden^ti, prašau pinigus siųn-

nė, vienybė didesnė, pasit'yži* ti įnano vardu per Lietuves TjJ-

Park, I1L grafų ir TJbl'elonų VaMyba tu-
Sausio 20 d. po sumos kun. r i garbės prašyti, kad apsau-

Jonaičio par. Detroit, Mielu Į goti piliečius mio nuostolių, 
Sausio 20 d. vakare kun.'daugiau nebesiųsti pinigų lai-

«Beceišio par. Detroit,.Mieli. 
1 Sausio 20 d. vakare To^m 
of Lake Cliicago, BĮ. 

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

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

Sausio 26 — 
ter, N. Y. 

Sausio. 28 — 
liamptott, N. Y. 

Sausio 30 di Forest Gity, 
iPe. 

Vasario dr d. Scranton, Pa. 
kun. Lopatos pac. po smnos. 

Vasario 3 d. Scranton, P a 
kmu. Kuro; par. vakare. 

27 d. Roches-

29 d. Bing-

škuose. 

Lietuvos Atstovybė. 
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LIETUVIŲ UJ&MAJ&ą} 

REDAKCIJOMS AME 

RIKOJE. 

Kolonijos, kurios gavo laiš
kus prakalbų reikalu ir dar 
neatsakė, malonėkite pasis- i 
kubinti atsakyti. Jei reikėtų • 

h:as kietesnis. O kas svarbiau
sia — tai visi jau įsitikinę ir 
neabejoja, bet mat<^kad-jau da 
bar namus- bus* pastatytas. 

&. Pautenis. 
I # i i i. • ii' . i TTi i ' 

• — ar 
Ant paskutinio puslapio y-

ra pagarsinimas apie "Laivo'3 

kontestą. Paskaityk ir prisi
dėk. $300.00 ant gatvės nesi 

Seimo pasisekimas peikiu* meto. 

k-K) Banką Kaune. 

TaiK^nąs gilių padėka, už ajU 
siųstų man Tryliktojo Federa^ 
ei jos Seimo pasveikinimų, suun> 
čiu ganytojiškų palaJuniuwi;ą 
Federacijos Valdybai ir yi-
siems. lietuviams kątalikauLs, 
priklausantiems prie Jūsų gar
bingos organizacijos. 

| Seinų Vyskunas A. Karosas. 
> • 

(Laiškas). 

Visas gerb. lietuvių, laikr-aš-
čįų Redakcijas psašome sįų^ti 
mums kaiį> siuntę ir toliau per 

ištisus 1924 metus Jūsų laik
raštį. Atsilygindami,, mes taif, 

; pat per visus 192į£ metus sių-
sim: dienraščiams, savaimėje 2 
ir 3 kart einantiems, savaiti-

plakatų, praneškite. Kalbėto-
. . . ^ . L .v . . ,wams ir a.visavaUiniams po ,1 
jai bus nesenai atvvkę is Lie-p *"•? 
tuvos. Kolonijos yra prašemos ^ T A ' % ' 1<A 

rūpestingai prie tų prakalbų Prašome pi*anešti mums tik-?prisirengti,Hsumosiant progra 
r*% ir sutraukiant žmonių kuo, 
daugiausia. 

Už darbų atlygins Dievai, 

si ų adresų po Naujų Metų, ku
riuo siųsti pakaitais Jums 
dienraštį. 

sidžiaugsime gražiomis pasek
mėmis. 

Federacijos Sekretoriatas. 

2201 West 22-nd Street, 

Chicago, 111. 

. . 

Tauta pasakys ačiū, patys pa- j Administracijos adresas. Kau
nas, Kanto gatvė 14. 
** '"Lietuvos" Red. ir Adm. 
Pi S*. Amerikos lietuvių dien

raščius ir didesniuosius savait
raščius prašome šį mūsų laiške 
atsispausdinti. 

—m • 3 « -

VERGIŠKUMO LIEKANOS. 
(Laiškas iš Lietuvos). 

Skundžiamės, dejuojam, kad daug .sveti
mu, ligų mus apsėdo, kad lietuviai _yis dar 
pasiduoda svetimoms įtakoms. 

Lietuvoj dar smarkiai yrta į g a l ė j ę s rusų 
raugas .̂ Gryni lietuviai nekartų savo taipe, 
iš papročio, tauška rusiškai. Devyni lietuviai> 
o vienas jų kampanijoj žydas, rusas, ar len* 
kas — tai būtinai kalbama rusiškai arba len
kiškai. Kaipgi, mat, reikia prisitaikinti, kad, 
Dieve saugok, svetimo jausmų neužgavus, 
nepadilginus. 

Mūsų inteligentus, politikus, diplomatus 
valdo svetimtautės ^žonkos". Inteligentų 
tarpe skamba įvairi kalba, tik nebylė lietu
vių kalba* Mat, taip "žonkos" nori. Kaiku-
rios "žonkos" jaunų kartų moko mylėti 
"šventų Rusijų", religijoj laikytis pravos-
lavijos, trikampės žegnonės, gerbti 
visa, kas tik rusiška, o nemylėti, kas lietu
viška Kitos "žonkos" jaunos kartos širdis 
kreipia tai prie Varšuvos, tai prie- Paryžiaus* 
Berlyno, Wa^liingtono ir t. t. 

Mūsų inteligentijoj negana tautinio lie
tuviško typo. Tai mišinys įvairių įvairiausių 
typu, tik nežymu originalio —r lietuviško. Tam 
pačiam asmenyj koncentruojasi šis tas rusiš-

SKAITYK " DRAUGĄ1 * ^o, šis tas lenkiška, vokiško, itališko, pran-
euzisko — ziųrint, kiek. laiko kurioj šalyj-

pų 
4' Darby \ muša *' Drau 
Bereikalo džiaugsmas. Nors 
katalikų laikraščių tarpe ir 
butų nevienodos nuomonės so
cialiuose klausimuose, "N-
noms" klius visvien nuo abe
jų. Kai mes, katalikai, susimu 
Šime, kviečiame bedievius į 
mūsų tarpų: pamatysite, kaip 
jums nugara pradės peršėti. 

sodžiaus miestan įšokusį jaunimų ant piršte- |( girtuokliauja, išpažįsta laisvą,nieilę; tai, anot 
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PLATINK MDRAUGĄ'» 

Priešas šiandienų dar ne
nusiginklavo, o jo galingiau
sias ginklas yra spauda. Ne-
duokime jam to įrankio mo
nopolio. 

Kardinolas Andrieu. 

lietuvis inteligentas yra pagyvenęs. Lietuvių 
šviesuomenė vergiškai sekė ir tebeseka sve
timtaučius, stengdamiesi jeįti į jų typų, o 
apie lietuviškų iki šiol nieks nei neužsimena. 
Svetur lengvai pažinsi inteligentų prancūzų^ 
anglų, vokietį, italų, japonų* net lenkų, bet 

.nepažinsi inteligento lietuvio. Tokių pat įs-
tpudžių nekartų gauni ir pačioj. Lįeinvoj. 

Jaunus mūsų karininkus ir, apskritai, iš 

lių suka ruaės, *' paliokaitės''. Jos vis saviš 
kai tebedresyruoja " meškų" lietuvį. Statis
tika mums rodo, kad didesnę pusę Kauno 
miesto gyventojų* sudaro lietuviai,, o vis dėl
to čia svetimtaučių "dūko" išrado labai 
daug, o lietuvių — maža. 

Vergiškumo žymių pasireiškia visame ka
me. Užplūdę gaivalai iš rusų, ne vien Lietu-

.v.os duona valgo, brangina pragyvenimų, 
kurs jau ir taip- per brangus, ypač mažas 
algas gaunantiems valdininkams, bet jie neša 
Lietuvon ir rusų/"kultūra". Tįe: gaivalai 
apio Lietuvą mano, kad ji tik laikinai at
puolė nuo rusų. Užtat jie nenor taikintis pri0 
Lietuvos parėdymų, nenor mokintis lietuvių 
kalbos, visur sprausdamies! j su rusu kalba. 
Kalbinami lietuviškai, jie df-f-siai atšauna: 
"Jų nesupranti. Jų z Kavkazą> w. Maskvy!" 
Ir šie gaivalai, atsibeldę į Lietuvų del duor-
nos kųsnio, dęl išlikimo nuo b^ševiįų, pei
lio, norį kaž kokios pagarbos, išcudžiar akcen
tuodami savo paėjimų iš Maskvos, ar nuo 
Kaukazo. 

Vasaros metų poetingi Nemuno* in Yi-Hjos 
krantai lietuvių širdis kartiną, sar-0 yajzdais. 
Tokio besarmatingumo, tokio chuliganiško 
elgimosi, kaip' teko pastebėti apie 'Kaunu, 
užsieny nerasi, žinoma, nokajbant apie Rusi
ja. Nejauku, kad* kultūringos tautos neimtų-
lietuvių vadinti besa^mačrij tauta> Galėtunie 
aiškintis, kad tai daro žydaį,, cttsąį ir kiti 
.^vetinitaučiai, bet kur tad mūsų. valdžia T Ą 
/privalo drausti viešų nepądąramą,,^ 'žįurėt^ 
tvarkos. -

Lietuvoj yra daug inteligentų, kurie sps-
' jauna į Vakarų kultūrų, o.garbina rusų "kul
tūrų". Anot jų, Vakaru kulfcura pasenus, ei
nanti i& m'ados. Kas Idta, girdij B^tu kultū
ra: ji nauja, jį ateities kultūra. &alįn viso
kie suvaržymai, padorumo dėsniai, nes jįe tįk 
žmogaus laisvę suvaržo. Jei mergina ruko, 

Rytų kultūros garbintojų, yra kultūringą. 
* Dabar Lietuvoj' pastebiama, kad įvairio

se Uiišriojje ljW*npanijoae moterėlių dalis 
čiulpia "citbukus" neprasčiau už vyrus, ne
prasčiau už juos pakalba ir apie laisvų* meir 
lę. • * . ' 

Skundžiamės val-įjininkija,, kuri mėgdžio
ja rusiv ^činovninkus". Žinonia,. čaa daug kai
ta netobula sistema. Kaip buyo prie rusų^ 
taip daugeliu žvilgsnių y m ii* Lietuvoį Ąps-
į^ritąi, iš.- rusų perėjp- Ę^žiųra, kad darįa^ 
žemina ypač mokytų, žmogų. Kų veikia jau
nuomenė Hupsu ivuo darbo laijkufc valdžios 
įstaigose dirbama po 6-7 vąl; AisJ^u, lieka 
gražaus Mko šitio — tuo užsjinati,, šip-to, pa? 
simoltjuitu Bet Uuoslaikis. praleidžiama šo
kiams, /'šca^ieTcaina", kodavimams, tik ne 
naudingiem^ pąsinipkyniams. 

Iš. rû jų. ir v p k j e ^ l#ikų; t Lioluvų. perėjo 
nepaprastas noras šokti ir a^sk^Hąi lUiks,-
mintis. Šokiai pjadedaiu^ X-8; vai, vakaro, 
baigiama ^-5 vai. ryto, $rba, kitajs žodžiais 

i sakant,; prąde.^mavtenis^ntj.o baigianti švin
tant. -Yra išsidirb.cs ôkčaų> tvpas. Tckie ne
praleidžia nei vieno, šežįa4ieiiio> h sekmadie
nio šokių, Šokama visoki y^okiiMisi goKJaį, 
Į Lietuva suvilkta-šokiai iš vi$ųj j^asviačių ą 
šokama sū didžiausiu paniėgimu uet tie, ku-

,rie svetur yna išiję- iš'.'madj^s.. 
Jaunimas ą$f& tar-e* maža . pasigerbia. \™*h karie ir stabmeldžiais būdami — skais-

Vyriškis didžįpojasįJįaį (kugeliui meVątiių tumu atsižymėdavo, i>eiki)a naujos šviesios 

"evangelijos", išpažįsta laisvų meilę ir t. t. 
Nup miesto neatsilieka ir kaimas. Tų pa

čių ligų i? či'a yra. Kai kur jų užeisi gau
siau) negu mieste.. Provincijos merginas smai -

Ikiai tvirkina kareinuai. Bušu ir vokiečių, 
"sajdfcto" mūsų: mergelės lenkėsi iš tolo. Ti
kybos, tautos žvilgsniu jis buvo nepaken
čiamas.. Dabar-gi kareivis — tai mūsų pačių 
brolelis, kur nuo Aukštaičių, ar nuo Žemai
čių. O kad jis tyko "seselei" nutraukti vai
nikėlį, tai< "seselės" nevisupmet d&siproti 
arba nepaiso.. 

Visos šitos vergiškumo, žyniės ir. svetima 
kultūra,, i į kurios iki šiol nesuspėta casiliuo-
suoti, smarkiai kenkia mūsų tautos kiliniui 
iv pažangai. 

Bet iŠ baisių nelaimių ir vargų ilgai 
slegtos tautos; jau kįla diegai naujps prakil
nios dvasios, budo. i«v pąprotių. Bue^ Bievas, 
Lietuva susilauks naujosv šviesios, darbingos 
ir susipratusios visuomenės. Kuo greičiau 
mugu; tauta išsilauž i$ IJytų kultūros lukšto, 
typ;, greičiau Lietuva įeis į šviesių, skaidrių 
ateitį. 

Kad taš persilaužimas iš vergijos .Kekapų 
į tijtf-ųjų, laisva greičiau įvyktų; kad greičiau 
pametę svetimus dievus ir svetimų ištvirkimų 
garbinę, lietuviai s.ušipxasfcų osų lietiiviaiš; 
kad susiprastų tauta- esanti tų protėvių ai-

yra galvas apsukęs, mergina gifciasi* kiek ytųy. 
,įŲlų/del įoa. "mųi-inažį".. 

Nežinia kuri pavietrė j Lietuvų ątoicšėr 
madų plaukus-kirptis ir pusiau, vyriškai rė
dytis. Ypač' tokiu.typų daug pas socialistus. 
Nfckajrtų, tenfra gfrdėfcį nusišfuiwHimi ja»tnesr 
nių, įr. ątviresni% socialistų^ ką4»5as juos pui-
klauso, labai menkos rūšies daljieji. lytis. Tai 
vis tos, kų plaukus, vp-iškai kerpa, trumpus 
sijonėlius dėvi, gyvenime laikosi Tolstojaus |* 

kaitos. Btnkia, kad lietuvių inteligentija nau 
;jpji butų skaisti dora ir skaitlingą. 

tjl̂ rdfejome,. kad Jųs, amerikiočiai, tūks
tančių nesigailite apšviętos reikalais. Sųsi-
mildamieji, nepameskite Kultūros darbo; J\y 
sų Kultūros Vajai — tai iTietuvių T̂ r̂feo* 
gyvybė!.. 

Ex-Amerikietis. 
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D R A U G A S 

jpEj padedant. 
PKa maksljo bertainis 

araiso Universitete prasi-
'deda sausio 2 d. 1924. Ta die
na, visi studentai įsiregistruo
ja, o sausio 3 d. jau prasidi\< 
\glilaris klasių lankymai. 
l 4 t nauji moksleiviai, dieiiį 
kitu pavėlavę, gali įstoti ir 
!:"ins duodama lygus u/iv.o-
kestis gale mokslo beriainio, 
iiiuima, jei to užsitarnauja 
geru savo mokymosi. 

Lietuviams čion patogu. 
Labai prieinama, neaukšta 

kaina eion galima siekti ::io-
ksla. lietuviai, būdami neiu* 
tingi, turi ta, patogumą. Turint 
kiek savo sutaupytų pinigu ir 

švenčių Sesers vi 
suomet j% rūpestingai ir dai-1« 
frai puokStėiais išpuošia. Štai 
ir per šias Kalėdas didysis al
torius ir Betliejaus kūtelė pa
rėdyti per Seserį Cailistą pui-

I lUkfl IIklrfr Hlf|^ lt | M 

Dabartiniam laike lietuviu 
eion yra į trisdešimtis. Pažiu-
roaūs jie yra: k a t ą M k * M y g ~ i g £ l & g i S S a / ^ l 

įai, sociabstai ir vienas ? . _ ' , . vamaniai 
kitas komunistinių pažyalgiį. 
Kai kam gali atrodyti kad 
Čion katalikai neturėtų, moky
tis. Kaipgi, juk jie gali tap 
ti bedieviais? Bet gyvenime 
ne visad taip yra* o ypač val-
paraisiečiij katalikų tarpe. 
Kiek man žinoma, jei čion at
važiavo katalikas moksleivis, 
jis tokiu ir išvažiavo ik jos. 
Turim mes šiandien gerus 
dvasios vadus ir svietiškius 
inteligentus iš katalikų tarpo 
kurie šiam universitete vieuj 
padėjo mokslui pagrindą, kiti 
net ir baigė tapdami profesio
nalais. Jie yra katalikų visuo
menei žinomi, tad jų įvardin
ti ne matau reikalo. Taigi aiš-

• • i « • • i • 

Atlaidai. 

cti augžtoji mokykla (liigk 
Scliool) o paskui ir augs-
riaus siekti. 

yvmią dali dasidirbant, esant 
t__ii • ' ,. t • i • ku, kad katalikams-nėra čion 

mokykloj, galima lengvai bai- ~ v . . . . . . . 

LIETUVA AMERIKOJ, 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. Luklis ir atsivežė gra
žių krutamujų paveikslu ku-
rjos rodys šiomis dienomis: 

Sausio 3-4 — Parap. Svet. 

Oory, Ind. 

Pradžia 7;30 yal. vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

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

ADVOKATAS 
V e f e bjr1«« T I « H N Td"H>in"> Kjcxam»-
mmmįm Abstrakto*. VmiMrm pirkim* f 
p r i o r i m o Dokumentas Ir įgaliojimo 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefoną? Randolph 3281 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas C anai 1*67 
• ^ 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 

70 W. Monroe Street 
Room 994 — Telef. Randolph 1000 
• a i : Nuo t ryto lkl 5 po platu 
Vakarai*: S10S So. Halsted 6tr. 

Telef. Vardo 1011 
CnlcafO. 

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

Metropolitan State Banko Name 
Tel. tana i 0699 

1 * l l 

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

• «OJ»» m 

Ofisas DldmlestjJ: 
29 South La Salle Str< 

Kambarin 550 
Telefonas Centrai 6S90 

IVakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 4081 

•m m m m • » t • 1 ~ "*" — "* ** ** ~" 

išbedic vėjinio pavojaus kaip 
kaikurie vaizduojasi. 

Kas valdo? 

Praeitų metų vasara paskli
do gandai buk universitete 
užvaldys Ku Kiux Kito orga
nizacija, Bet gandai buvo ber-
gzdi. Šiandien mokykla veda
ma ir tvarkoma taip kaip ir . 
seniaus 
ra ta pati, gį kaukuočiai jo-j 
kio bendro su mokykla netu
ri. 

Bendrabutis. — Knygynas. 
Nuo praeitų metų lietuviai 

katalikai moksleiviai turi nuo
mavę nama,"i- kurį susiburė-
gyveuti patys lietuviai. vNamas. 
yra netoli universiteto rūmų, 
todėl labai paranku jame gys 
venantiems. Jei kas norėtų ko-
kių del mokyklos ar apsigy-T 
venimo vietos informacijų 
gali kreiptis šiuo adresu: J. 
Paukštys, 455 Locut St , VaiU 
parai so, Ind. 

Antra vieta, ką lietuviai] 
brangina, tai knygynas. Jame 

su kuom grožėkis. 
Pirmosios — Bernelių šv. 

Mišios atnašauta 12 valandų 
nakties. Per s v. Mišias Seserel 
Winifred vargonuojant, cho
ras šauniai sugiedoįo uuer-
nefius'\Mat choras senai buvo, 
giedojęs, išsilsėjęs, tat ir ne 
nuostabų kad smarkiai trau
kė ir net nfldonu buvo klausy
ti. Tas pats choras giedojo 
ir per sumą. Manau sau, kad 
mūsų bažnyčioje kas sekma 
dienį taip giedotų, tai jau but 
kas kita. 

Šįmet Kalėdų šventės diena 
buvo nešalta ir graži. Sąveikas, 
"blaivus ir gerps valios žmogus 
galima sakyt,. Kalėdas Jsma-
>gias turėjo. 

Pipiru žentas. 

gų, bet lietuvių kalboj ywĄ 
daugiausia. Šis knygynas yra 
tai lietuviams švietimosi š&h 
tinis. Jis yra ant 751 Cyrus 
gatvės. Informacijų apie moi 
kyklą galima gauti ir lietuvių-
knygyne. 

Jei kas norėtų atvažiuoti, 

Praeitų, metų. gsuod. mėne
sį šv., Cazimįero bažnyčioj 
atsibuvo l^turiasdešiiniis va 
landų atlaidai. Buvo. tai nepa
prastos iškilmės, kuriose da
lyvavo be vietinių kunigų. 
daug svečiu, kunigų. Savo įs-

- pudingais, pamokslais jie ne 
vienp. širdį ancian prie Dievo: 
pakeik. 

Žmonių bažnyčion lankėsi 
skaitlingai. Labai daug ėjo 
prie šv. Sakramentų. Ne tik 
sveiki, bet ir tfe kurie pris
pausti ligos buvo Dievo ma-

%nėmis aprūpinti. 

Bažnytinėms iškilmėms pa
gražinti vietinis parapijos cho 
ras, vedamas p. J. Jankaus, 

; pasistengė labai gražiai s'igie-

rapijon Vargonininkautų, be^ 

savo uolumu — darbštumu jau 
, pasi^ym\jo mokindaiuas net 
Iria chorus: suaugusių, baigu
sių mokyklų ir lankančių šv. 
Kazimiero mokyklų vaikelių. 

Atlaidai paliko neišdildomų 
įspūdį. Ačiū už tai mūsų gerb. 
kleb. kun. J. J, Kaulakiui, doti. O tas dar labiau zmone-

įįį širdis uždegė prie karštės- k u n- J- * ^pukaičiui ir varg. 
nės maldos. P-as Jankus dar 
i nelabai senai atvyko mūsų pa-

«NMS Iš CIEYEUNOO. 
Priešmetinis susirinkimas. 

Gruodžio 23 d. liet. svet. 
i vyko D. L. K. Vytauto Dr-
jos priešmetinis sus-mas,, ku-

T"V .T J T T ris nartais buvo skaitlingas, o« s, nes Administracija y- • . ° svarst)Tnars gyvas. 
Pirmiausiai- buvo išklausyti 

Įvairių komisijų, raportai, ku-
rie narių likosi priimti vien
balsiai. Bet vienas iš draugi
jų sąryšio dalykas buvo gana 
svarbus ,— vasario 16 d. 1924 
m. saryšys yra nutaręs reng
tis prie apvaikščiosimo L. Ne
priklausomybės šventės. Drau
gija mielai pristojo prie to 
darbo prisidėti. 

Paskiau sekė naujas valdy-
lios rinkimas 1924 m. Į val-
dybo; įėjo sekanti nariai: pirm. 
— J. V. Sadauskas, vice-pirm. 
— F. Baranauskas, nutarimų 
rast. — M. Ardzijauskas, fin. 
rašt. — J. Bleizgys, ižd. —- J. 

yra daug įvairių kalbų kuy- '^įkutis, ižd. globėjai - A. 

•! 

lai pasiskubina. Dar ne vėlu' 
pradėti mokslas. 

Manageris. 

A. A. Slakijs 
ADVOKATAS 

OtiMmą Tldarmlestvie 
r CHIOAGO TĘ5IPLB BUILDIJIG 

71 Weet W*s|»to«toi| Street 
Soom 172« TdTDegrbocn »051 

ąum TcL Hjdt> fmrk. SStS 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VltJmro^ii l Otiam* 
17M CfclcMft Temple B4d« 

7 W. Washžngton St. 
. 1 . . I ! • • i » l ' • ' ' " -

ICKRO Ofisas: Panedėllo v ak 
11314 s. Cloefto Av. Ttel, Cicero »04» 
BRiDGEPOKT Oflaast Kitais vak. 
323« 8. Halsted St. Tel. B<x*J, «737 

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

L i E T t V t e ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—51$— \W N. Deajf, 

_t TJel; Randolpb 53*4 
10136 So. Wabaah Are. i 

I 

KENOSHA, m 
i 

K alodų šventė šįmet pas mus* 
— Šv. Petro parapijos bažny* 
ėioj buvo nepaprasta. Mūsų 
bažnytėlė nedidelę, vidus josį 

LIETUVIAI GRABORIAI 
SSE 

S, D, LACHAVVICZ 
Lietuvis Qi»ba*las 
2314 W, U « d PI. 

Gtcago, UI. 
Patarnauja laido-
•ėae k.uopi«lau»ia. 

Reikale meldžiu ftt-
alsauktl. o mano 

bu busit* Ulsa* 
nėdlnti. 

TeL Caaal 1S71 
* l t t 

A = 5 S ^ a c 

Telefc 
• • • . • • » • • • at»< • ^ • • » • • • 

. Bo^.r«'44#J|: 1 

V- v \ \ atabariiu I 
P»u»niaaju lai-
t a v # « v«p-
fėaą krtkJt?-

qeikalaoąa> Kai . 

330T AuiMi'ii A78. 

i- TT 

Kunigiškis ir J. Slankauskas, 
tvarkdarys — J. Sukis. Taip 
gat buvo išrinkta ir kitos 
komisijos, k. t, į sąryšį, T. 
Jlondę, Naš. Fondą, sajės ben
drovę ir spaudos. Matyti iš 
valdybos 1924 m. sąstato, kad 
susidėjo- iš gana veiklių na
rių, kuri galės nemažai pasi
darbuoti del savo draugijos 
labo; nors ir pereitais metais 
valdyba dirbo gana smarkiai: 
prisirašo keli nauji nariai. Ir 
Siame sus-me X KVe#eras pri-
rašė net penkis naujus na
rius: P. Muliolį, J. Povilionį, 
f»r. Urbšaitį ir J. Ruksteli, (o 
penkto vardas neteko sužino
ta). 

(Ha reikia tikėtis, kad ši 
draugija ir šiais metais nema
žiau pakils narių skaičiuje, 
kaip ir pereitais me
lais. Nors ši draugija ir ne-
persenai susitvėrusi, bet gali-
ina sakyti, kad ji geriau gy
vuoja negu kitos Ckvelande 
draugijos, nea prie šios dr-jos 
daugiausiai priklauso- tik jau-
ri naciai. Prie vir&uje minė
tos draugijos galima prisira
šyti ^iie kuiiam jaunam vy
riukui nuo 18. m. iki 35 m.,, o 
dabac kaip sykis yra numažin
ta įstojimo mokestis — tik $1. 
Norintieji prisirašyti prįe šios 
d r-jos — prašomi atsilanky
ti j sus-mus, kurie įvyksta kas 
ketvirtas nedėldieuis liet. 
svet. 

574416 

3E J 
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C i g a r e t a i 
Džiovinti tabaką LUCKY 
STRIKE oigaretams atsiei
na labai brangiai bet pa

laiko skoni. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiama 

Telegramų per 2 dienas. 
^rlajjįamis pex 25, 
"tuiuie tiesiogyniua snafci 
tymus-su Lietuvos Bankai 

[Pasinaudokite prega siuns 
daną pinigus Lietuvon 

WP 
HGBTiUi MM ICittBM 

mmi mt \ 
p 112 W.. 35-UL St^CSii 

STRAIPSNIS 53 

TINDAMAS SUVIRŠKINIMAS 
MAISTO SVARUS. A 

m . . . . . • 

p. Jankui. 
Žydinti gėlelė. 

3C 

GAVO P I N i G U S U E T Ų V O J E 
KUEKI0S SIUNM PER " D U U i S į " &IB A5MENĮS: 

Norvaišas Ant. 
Šimkus J. 
Suslavičius Kaz. 
Kriaueiuniut j Alena 
Laurinaitis Fr.(Port Washington) 
Dausinas Ant. 
Raudonis K. 
Valauskis Kaz. 
Brazas Juoz. 
Kunokienė Elz. 

p Galinauskas (Gary, Ind.) 
Šlepaiče Ant 
Miltinis K. (Melrose Paik, 111.) 
Kraujaiis Adom. 
Tfumpienė AL 
Berkelis Juoz. 
Strumskis K. 
Aldakauskienė Ona 
Mikšys St. 
Klizenta Ona (Cicero, 111.) 
Žemaitytė 
Aukštuolis Ig. 
Cicertas Pr. 
Laurutis L. , 
Andreliunas B. 
Kuzma Jurg. 
Sabutis Jokinus (Chicago Heiglits, 111.) 
Indreikus Ant. (Cicero, 111.) 
Bernotas P. (Springfield, IU.) o 

Kunskis Jonas (Gary, Ind.) 
Vaitkus A. (St. Joseph, Mo.), 
Žastautienė Marijona t 
Saradomskis Ig. 

0EAUGO PIKIGC SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oaklą? Ave. TeL Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

kalingą, sotumą augimui, ir prie] 
lengvai virškomas. 

Bonden'a Eagle Pieną* 6iįan< 
auklėja daugeli valkų, kurių tėv« 
pratėviai buvo išauklėti S&#« Pi 
60 ir 70 centais. Kada pajfvarstai, 
Borden's yra plenęs vartotas per 
gentkart©s> ir ku« kasdien, vartoja L 
daugiau ir daugiau žmonių, tai m 
butl tam priežastis. O priežasti* 1 

Daugelis motinų su smagumu giria
si kad jų vaikai "valgo viską." Šitos 
motinos nesupranta, kad vaiko vidu
riukai nėra ant tiek jau išsivystę, 
kad galėtų tinkamai virškinti bile ką. 
Pilvas ir virškkniroo organai, kaip ir l.kf4 ^ 8 Pasirodė saugus, tinkąs 
visi kiti organai ar muskulai, išsi- tt*k WJ«o.. l* *moaės juo užsigan 
vysto laipsniškai iki pripranta prie iDc* 
valgių suaugusiųjų. Nežiūrint kur eisi šitoje saly ar 

Joks maistas nėra naudingas jei O 8 ^ * v*** *«•««* Borden's 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis. ; p l e n * Šviežią ir sveiką veik klek 
vaikas gali suvalgyti valgj skirtą su- ***>& krautuvėje. Visais atžvilgiais 
augusiam, o vienok negauti užtekti- i vienatinis saugus pienas auklėti k 
nai sotumo ,vien dėlto, kad jis tą Į k iU8» kuomet motinos pieno nė 
maistą negali asimiliuoti. Svarbiausi Kada prisieina jūsų -kudikius-isa 
dalis kūdikių penėjimo yra tinkamas , lėti j stiprius, sveikata, vyrua bei 
parinkimas valgių. Tokie valgiai 
kaip šutintos pupos, virti kopūstai, 
keiksai, blynai ir kepti valgiai užga
nėdina suaugusius bet netinka vai
kams. 

toris, niekas nėra taip svarbu pit 
se dienose kaip maistas. Del tos p j 
žasties žmonės senai metė bandini 
Išmintingi žmonės nerizikuoja 
cotinos pieno nėra, jie nesusirui 

Pienas turi būti duodamas jiems su ' b«* t««J Pradeda vartoti EJ 
kiekvienu valgiu, nes augantis vaikas 
tiek pat pieno reikalauja kiek- kūdi
kis. Parink pieną kuris švarus ir svei
kas. Eagle Brand Tiemas ypatingai 
tinka vaikams dėlto, kad suteikia rei-

Eagle Brand pi«a&. Pasinaudok, 
tyrimu milionų vaikų laike paskj 
nių trij.ų gentkarčių. 

Skaityk a lydžiai įkas savaitę 
straipsnius ir pasidėk atoioiai; 

D A K T A R Ą 
Telefonas Bonie»ard 1IS9 

D r, S, A Brenza 
4t0§ 6 a Asblaod ATCOM 

Oliicago. m . 
Vąk: • ryto iki 
piet iki I po piet: 
9- lt rak. 

>. ui . 
12 piet: 1 po f 

t: C:lt vak. Iki! 

ĮSIGYKITE &U& KNYGAS I 
"lateratturos Teorija" vado1 

vėlis augštesniosioms mokyk 
loms. ParaSe K. Bizauskas. 
Caioa 60o. 
^•Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą". Kai 
na tik 15c. 

"DRĄTCAS," PUB. CO. 
2334 S. Oakley Ave., 

. Chicago, BĮ. 

DAKTARAI 
NAPEAPATH 

Telef. Boulevard 0S1S 
Dr. Natalii Žukauskas 

NApRAFATH 
•S24» S. Morgan St. Cbteago. 
-Valandos Paneds Sered. Ketvr. WiO 
.2 iki 9 : Sub. nuo B iki »,: ^«A n u o 

9 ik i 12 . 
4«o5 Soutk Ąsbland Avenpe 

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

'' Pranešimas pacijentams ir ciraugaKis 

Bi. J. J A K U B A U S K A S 
GYDAV BE VAIJJTŲ IR BE OPERACINĮ 

P»rkė«a« savo ofisą is 353S So. Halsted St. i ^ ^ ^ 1 % X ^ . ^ 
prto 4jTtos gatvės. Vai., mio » «U 12 ir nuo 8 iki » v. vakare. 
Tel S L l e U r t 477^. Nedėliomis nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
I S M S O T i n g a i , T Ave. Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas: 
Pullman 5147. 

priėmimo 

Telfilpnas BooĮevana 107* 
DR. M. S T A P U L I O - N l t t 

valandos: Nuo 9 ryto lkl9 vai. vak. 
4*47 South Halsted; Streot 

(kampas 47 gatvės) 
Piranasimaa sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a8 gydau 

* o k i a V l S S r S S r S i buvo^pavadintos^nebeišgydomomis. Vartoju nąuj* ser-
fen«ų g ^ y m u i " S u d į ^ a S l p i U n u ligonių vaistais, nei operaeijoml. nevar-

u,^ gydau - - NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargu* 

- ^ I g T J a u ^ t a S S S " net keletą gydytoju, pas kuriuo- pagelbos Ir J 
BtsusJradai^ o sergi širdies, nervy, ram*tu , pajalyžlumi. Inkstų, a j a j j 
&TdajUaoTnakilnUti» sualšUpimtoali. ar. kitokia sena ilga, ateik, o a i noria* 
patarnausiu. 

THefnuas Seelej 74gf 

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

moterų lytiikas Ilgas. 
2101 Madison Street 

tvanip. W este r n Ave. — Chioago 
Valandos: 1—4 po piet« T—t vak. 

Tel. Boulcvard 21«0 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

C h i c a g o , UI . 

)ra*a»+»»+»%»#»+%*»»»»»»»»l 

Dr. Maurice Kahni 
Gydytojas ir Chirurgas 
6 3 1 S . Ash land Ave.; [ 

Tel. Yards 0994 
Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

j Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Dr. i K. Rutkaask* 
GYI»CTOJA8 n t CHIKUKGA% 

4442 So. Western Av«. 
^*m^*mw* M^m^^^J^'+Ę^ ^A^^B 

\m » p » • • ą « i ^ » P 

Dr, GHARLES m k \ 
Perkėlė sava ofisą pp 

4729 S. Ashland A?i 
SPBCUALI6TAS 

Vikarų, Motam ir Vyną Lig* | 
•Vai.: ryto rfuo 10—1? n\*o J-
^ o pietij: nuo 7—•. • • 
Nedėllomls: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel SI 

» » • • 

Blvd. I M I . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
1515 8o. Halsted Street 

b a n d o s : Nuo » iki S diena. H> 
f—9 vaJc 

» Nedėllomls t lkl 11 dieną, 
įm*m-m*m>m»^~m*m~m.m m mm m m ^ m m m tm*mrmM 

f" 
TeL Bpo*evar4 M87 

Dr Marya 
Dowiat-Sa»j 

1107 W. 47-tta SS. 
Valandos nup S lkl 12 dieną. nu« 
iki t- vai. vak. Nedėllomia nao] 

Iki S vai. &o RieUi. 

• » » • mm m • • » ^ » -a • • •. • • • *>m. • 

DR. MAKARAS 
LIBTUVVH GYDYTOJAS EB 

C H i m i t G A S . 
1444 WENTWORTH AVE. C7HI-
CAGO HEIGHTS, UJU Tel. 4*4 
Ketvergo vakarats: 10451 8. State 
Str. Roseland. Tol. N t t m a n OS40 

DnA^Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Ons-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinim*. 
«)—B« peilio ix bt •kSMBM'l 
3)—Be kraujo, 
4)—Be Jokio pavojatis sreikotai, 
R)—Pacljentol ttoreflda Blrstl, sa 

li tuoj Talsrtl, Ir gali oltl 

^ I 

i m- • • « » Pagydo 'GaH-otoneo* (akmenis taliyje) 
_.__ . . ir- •lnaonĮii slajmmo pūslėj• bo. o-

peracljos, su tam tikromis mok*-
llikomis priemonėmis bei vaistais. 

[ Apkurtusiems sugrąžina girdėjime. 
Oyda> visokias Ugaa. passkmtavU, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
ProfeslionaU patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Giem. UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S va*. 

po piet iki » vai. vakarą 
Nedėllomls ir oeredmma ofisas usda-

rytaa. 

Rezid. Tel. Vau Burjsn 01t4 
Ofiso Tct BotUevard tOOS 

Dr. A. A. ROTH 
RISAS GYDYTOJaa 1B 

CHIRCRGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

VaUtų ir visų enronržkų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: t—t po piet 
7—8 vak. Ned. 10—Ii d. 

Ree. 113» Independente Blv4. 
dhieago, 

» • • • • • » • M » * 
, 

i mm • » • • m*m' 

Dr.ML 
3107 S. Morgan 

CHICAGO ELLHf01« 
Teletonas Varde 8a)3a 

Valandos — & Iki 11 a ryto 
pietų 5 lkl 8 vak. NedėUoUiuj 
sas uždaryta*. 

įįm<m>mrm • • » • • » ^ » » » • » • • • • • ! • • 

Dr. M Strikol 
Uotųvte 

GYDYTOJAS ir CMTRVUGAJb 
4001 So. Asaiaod Avpnue 

TeL Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 Ir S iki 9 

Ned- 10 Iki U . 
Namai: 6041 So. Albany Av 

( TeL Proepect 1050 

į&m m m mm * m mm -mm. • • • • • • ••• • » • 

Tci. Canal 09S7 Vak. Oanal 

i DR. P. L ZAUTORI 
Lietuvis Qy4ytpjas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 lkl| 
po pietų: 8 Iki 9 vakare 

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

Tel. Canal 2118 
Ofiso Hal.: 10 ryto Iki 12 po p{ 

6 iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų 

H^ 

4193 Archer Atenue 
Tel. Lafajette 0098 

file:///glilaris


D R A U G A S 
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CHICAGOJE 
— • • » ! 

Iš LABD. S 4 0 6 S DAR« Aušros Vartų f an̂  svetainėj, na ir K. ir Bąr)/[>raNaugže- P»r*iyta ABVBRTI8ED. 
a, 

METROPOLITAN STATE 
BANKAS. 

frAGALUUS IR ŽIEMA. r ° ©fisan, 6221 So, Halsted 
; St, Suskaldyta geležinė spi-

Dangolis žmonių aimanavo, nta ir paimta apie 800 dol. 
žjmet Chieagoje neturime 

Mnos, kad Kalėdos nebuvo 
lltos, kad nėra šalčių. 
Tie visi tegul dabar džiau

ti. Užvakar iškalno nusa-
žiema atėjo su sniegu ir 

ličiu. • ~#r;| 
JJOB džiaugsmo ypač anglių 
rkliams. « t g 

I 

tOHIBICUA CHICAGOJE. 

Chieagos majoras Dever pa
kibė, kad čiouais ir toliaus 

Įrohibicija kuogriežeiausia 
is vykdoma. Policija ir to

jaus darys "reidus" jtaria-
«e vietose. Chicago turi 

it "sausutėlis." 

NUSAKO GERBŪVI. 
ItfcHeji Chieagos "biznie-

nusako, kad 1924 metai 
Jhicagai ir visai saliai bus 
>rbuvio metai. Prezidento 
Įnkimai kilusio gerbūvio ne-

tabdysia. Pačiame mūsų 
deste darbo ir užsiėmimų pi-
J busią. ".'įp' 

IMAŽINASI MIRTINGUMAS 

Direktorių susirinkime liko 
nutarta išmokėti šėrininkams 
S% dividento. Pasikalbėjime 
su Banko prezidentu p. Jonu 
Bronza, jis pareiškė: "Mūsų 
bankas yra tokiam stovy, kad 
paskelbdami tokį dividenta 
mūsų direktoriai ėmė domėn 
ne ta, kiek pelnys šėrininkai, 
kurie, paprastai, yra pasitu
rintis žmonos ir kurių tt&ra 
taip daug, kaip dopazitorių, 
bot atsižvelgė į tai, kad Ban
ko kamtalo perviršis (surp-
lus) butrrHkldosnis, o tas savo 
keliu padaro banką tvirtesniu, 
saugesniu dol depazitorių. 
Mes tik tuomi ir didžiuojamės, 
kad mūsų Banko kapitalo per
viršis auga ir didėja žmonių 
pasitikėjimas". 

Pasidėkojant Banko prezi
dento p. J. Bronzos ir direkto
rių teisingumui bei rūpestin
gumui Banką pastatyti ant 
tvirtų pamatų, tos pastangos 
duoda puikius rezultatus. 

Šiandien Metropolitan State 
Bankas laikomas vienu iš go
riausia vedamų ir tvirčiausių 
v:same Chieagos mieste. 

Raporteris. 

Chieagos sveikumo depar-
lento komisioniorius Dr. 

tuifcienson paskelbė skaitli-
[ių, iš kurių matosi, jog mu-
0 mieste žmonių mirtingn-

eina mažyn. 
1923 metais Chjeagoje mirė 

iso 33,940 asmenų, 5,570 as-
»nimis mažiaus, negu per 

^raėjĮusius dešimt} metų im-
it aplamai. . Į *r gausiai jas apdovanojo. Dė-
Perniai daugiausia žmonių \ k'™80ii Seserys kasdieną mel-

VIENUOLYNO GERADA 
RIAMS PADĖKOS 

ŽODIS. 

Atėjus linksmoms Kalėdų 
Šventinis, Vienuolyno priote-
liai gražiai Seseles atsiminė -•' 

kapus nuvarė širdies liga. 
'askui seka plaučių liga. 

SKELBI KANDIDATŪRĄ. 
Federalis senatorius Medill 

teCormick formaliai prane-
kad jis išnaujo busiąs kan-

latu į senatorius. 
-

Sen. MeCormick vra Ulino-
senatorius. Jau penkeri 

tetai jis darbuojasi Kongre-1 
le. Jis yra priešingas (Fan-

Sąjungai. 

ŽUDOSI VAIKUČIAI. 
Aliau McCartby, 17 metų, 

I džia Betlėjaus Vaikelio vi-
šiems jų geradariams didelio 
atlyginimo, o šiuomi ir viešai 
išreiškia dideli "įvertinimą su-

9 1 I 

teiktų dovanų ir gilų už jas 
dėkingumą. Daug jos kaltomis 
jaučiasi gęi*b. Casinnams \< 
Cicero, p. Vorygai ir kitiems 
prioteliams iš Town of Lako, 

1 gi-rb. Lindžiams iš Brigliton 
| Parko, gerb. Naugžemiams, 
Žiogams, Zopelams p. Čemau-
skui gerb. Bubniams ir daug 
eliui kitų iš Bridgeporto kolo
nijos. Iš ton kai kurių tik do
vanos, bet no vardai mus pa-

BUOTĖS. 

Labdaringos Są-gos Seimas 
puikiai pasisekė ir medžiagi
niai ir moraliai Žmonių ūpai, 
išsiskįrstaiit iš Seimo — kil
nus. Bėgy pirmos dienos posė 
d/ių jeigu butą virš 17 šimtų 
dol. Tai puiki parama. 

Laike Seimo sužinota, kad 
namas jau tikrai bus statomas 
ši pavasarį, tad sukelti tfamo 
statymo fondą reikėjo rasti 
tinkamos priemonės. Kaip tik 
kun. K. Rėklaitis Seimo daly
viams išdėstė 5 budus kuriais 
butij geriausia sukelti namo 
statymo fondas, pasirodo, kad 
lengviausias būdas fondo au
ginimui yra šis: Namo staty-
Y.mi reikalinga plytos. Pasiro
dė, kad plyta kainuoja $2.."0 
Tad sumanyta, kad pfttdedart 
nuo 1 sausio Labdariams rei
kėti} padaryti po visas lietuvi ą 
kolonijas plytų kompaniją, nes 
kiekvienas darbininkas lietu* 
vis gali po vieną plytą nusi
pirkti, ir to jis visai nei ne- susirinkimas, bus išduotas ra
jaus. Laike Seimo tas sumany- portas iš kuopos praeitų motų 
rnas geriausiai žmonėms pati- darbuotės ir nauja Valdyba už-
ko, nes tik vien plytų fondui ims vietas. Todėl visi nariai 
siraukota virš $300. Ar negrą- malonėsite atsilankyti, 
ži pradžia? Į Korespondentas. 

Atstovai išrinkti į Seimą: A. miai. 
Janusas, P. Kirkitskas ir K. 

Budrienė. 
Komisija išrinkta del ren

giamojo pasilinksminimo va
karo, kuris įvyks šaus. 13 d. 
— 1924 m., šv. Jurgio par. sa
loj. Į komisiją išrinkta: A. Bu-
dris, P. Čižauskas ir J. Sta-
sulanis. 

Kuopos narys, J. Žakas pra
nešė, kad apleidžia mūsų kuo
pą ir išvažiuoja į rytines val
stijas. Vytis J. Žakas yra daug 
pasidarbavęs L. V. 16 kuo
pai. Pirm kelių "metų yra bu
vęs kuopos valdyboj. Ateinan
tiems metams buvo išrinktas 
} valdybą, būtent: vice-pirmi-
ninkus ir finansų raštininkus. 
Taipo-gi jis yra nemaža pasi
darbavęs katalikiškoj ir tau
tiškoj dirvoj, .lis buvo, netik 
vyčių, bot visų Bridgeportie-
čių mylimas. Tikimasi, kad jis 
kada nors vėl sugrįš į Cbicago. 

Ateinantį trečiadienį, sausio 
2 d., 1924 m. įvyksta metinis 

Labai gražu riepamirsti tų, 
kurios visa širctfmi dirba mū
sų katalikiškai/visuomenei. 

A L. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

Chieagos paSte (vidnmlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj%pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 

PARDAVIMUI. 
R A K A N D A I 

TIAKANDAI ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA 6 kambarių mažai 

vartoti rakandai. Parduosiu kartu ar
ba po Smota. ir t. Grand Pianą*. 

Ant 3 lubų H fronto 
15 tO N. Hoyne Aro. ('h k-a po. M. 

Apie likusius 4 sukėlimui 
fondo budus pakalbėsime kitų Į 

sykį. Kom. 

NORTH SIDE. 

*.• Siuomt pranešame visiems 
draugijų darbininkams kurie 
apsiėmę darbus ant 6 d. sausio 
1924 m. dirbti Wicker Park 
svetainėj prašome pribūti ne 
\ėliaus kaip 4:00 vai. po piet. 

Taipogi visų draugijų ko
mitetų pribūti tą dieną tuo pa
čiu laiku. A. Nausėda 

Dovana Seserims. 
(ieros širdies keturių šeimy

nų žmonės suteikė dovanų 
gerb. Seserimą Kalėdų šven
tėms. Jais yra: J. ftirneekis, 
Žogų šeimyna, Zapielų šoimy-

N A M A I . 
Norintiems apsigyventi smagiausioj 

miesto daly West Pullmane turiu dar 
viena narna ant pardavimo vertes 
512,000. Parsiduoda už $9,500. Jo
kios priežasties nčra atvažiuokite 
persitikrinti. 

S. MARKŪNAS 
C54 VVcM 120-th Strert 

Tclef. Pullman 2834 

ANT PARDAVIMO labai pigiai 2 
flatų namas lietuvių kolonijoj, 5 ir 
6 šviesus kambariai, gazas ir elektra 
2 blokai nuo bažnyčios, 1 blokas nuo 
stoties (I. C.) 2 blokai nuo s^reet 
karu. Atsišaukite: 

MATArRAR KI! PKI.IS 
12242 KmeralU Aveniu-

Tol. Pullman 8347 

K - — 
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ATVAŽIAVC IŠ LIETUVOS. 

Per P. B. Baltutis (901 W. 
3o*rd street) iš Lietuvos U va 
ži.ivo Sie asmenys: 

Pronislava SlabaševiėiutM ir 
Olė Bruktenaitė iš Kidlinėnrt 
\mv. Tauragės apskr. Ras Fe-
lik ą Dniktenį, Oliicap'o, 111. 

Antanas Katauskas \>. Nau
miesčio parapijoB: Tauragės 
ai>skr. pas Xife. Ov<'ilingą, 
(^ iMin D].* 

Rap. 
P įea^ro, 

. 

BRIDGEPORT. 

Iš jaunimo darbuotės. 

i 

siekč. Visiems esamo u/ viską 
jdvokato sunūs aną vakarą sirdingi'ausiai dėkingos. Augs- j Lietuvos Vyeių 16-tos kuo-

BgirtĄio su savo draugu Gausiojo gi maldaujamo, kad ] P°s savaitinis susirinkimas į-
towland MdCarthy. Tai įvy- lVisur laiminti? gera sveikata ^)'k<> gruodžio 26 d., šv. Jur-
co vienoj biliardinėj. Anas ir pasisekimu visuose užsio-' o i o mok. kambaryj. 
•irmasis antrąjį nužudė ir rimuose. < Nors susirinkimas buvo ne-

tsai pragaišo, turbūt, įšoko laimingiausiij, Dievo palai-
nios pilniausių 1924 Naujų 

j Metų, visiems mūsų Gerada
riams Amerikoje nuoširdžiai APIPLĖŠTAS TEATRO 

> OFISAS. linki. 
Pirmadienio anksti rytmetį Dėkingos. 

rs įsilaužė National teat- Švento Kazimiero Seserys. 

skaitlingas, bet įdomus ir 
svarbus: 

Laiškas buvo skaitytas iš 
Labdarių Centro; tapo priim
tas «ir išrinkta tris atstovai į 
Labd. Są-gos Seimą, kuris į-
vyksta gruodžio SO r— 31 d. 

U z Truputi Gerų Norų 

-$300.00 
- OVANŲ 

Kas nežino "LAIVO"? Tįk tas, kurs įdomiais 
klausiiiftiis nesiįdomauja. "I^AlvrK,, ra.si atsakjTnų; į 
įvairiausius klausimus, "LAIVE" rasi gražių apysa
kų, žinių iš viso pasaulio. Rasi lygiai moksliškų strai
psnių ir lengvų juokų. Jei skaitysr"LArV4.M, širdis 
Tau džiaugsis ir verks, išmintis didės, špilkas gyve-
numas nebus nuobodus. 

Ar supratai! Ko ola nesuprasi! Supratęs tad, nu
eik pas savo pažįstamą ir jam tą patį pasakyk, para
gink, kad "LAIVĄ" skaitytų. , 

"LAIVAS" eina kas savaite ir yra pigiausias 
Amerikoje lietuvių laikraštis. 

Kas gaus "Laivui" skaitytom nuo Naujų Me
tų, tas gaus dovanų. 

1 DOVANĄ VERTĖS $120.00 
1 DOVANA VERMS $100.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 50.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 25.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ 10.00 
1 DOVANĄ VERTĖS $ * 5.00 
VISO 6 DOVANOS UŽ $300.00 

Kas užrašys daugiau, tas gaus pirmą dovaną. 
Kas mažiau-mažesnę. Tad suskubkime visi! 

Ryt apie "LAIVO" kontestą bus daugiau. 
Tuotarpu to užteks. 

Atminkime: "LAIVAS" kainuoja tik 
$1.50 i metus. "LAIVO" adresas: 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago, Illinois. . 

Prašydami laiško paduokite laiš 
ko num., nes su juo greičiau 
\&\Ską suras negu su pavarde, 

805—Baublis Pet. 
909—Binulaitla Jos. 
941 Gukanskis Jurgi B 
9*9—Janušauskas Jurgis 
965—Jozaicui Peterul 
959—Kaladinskiene Magdalena 
980—Kuduliene Juzia 
984—Lobas Agni«Ska 
985—Lukas Jonas 
992—Martinkus F. 
994—Mataitis Jurgis 
997—Mažulis Jaoob 
999—Morkūnas G. 
1002—Nartkus Mrs. A: 
1003—Nakwasas Jurgis 
1004—Nesteckls Paul 
1007—JJorkus Anton 
1010—Paulauskis Amt. 
1011—Perminaitel Leokadijai 
1014—Povilius Fel. 
1015—Prikas Anton 
1017—Radvinskas A. 

N 
PIRKTI, P A L ™ 
NVTI VISADOS^ 
PAS MUS. TAJ 

ANT NAUDO* 

Š. L. FABIONA 

KĄ TIK ATSPAUSDINTA. 
Knyga pianui — solo, turin

ti 25 LietnviSkus populari£-
kiausius šokius, puikioj leng-
\oj formoj, kaina 75c. apmo
kant parsiuntimą. 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 South Ashland Avenue 
Chicago. BĮ. 

809 W. 35111 St. Cbicago 
Tel. Bouievard 0 6 U ir 0774 

I PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. * 

Telefonas Canal 5395 

| JOHN 6. MEZLAISKIS j 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namu, 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, 111. - 4 

Tel . lAfayc tte 422S 

i P L U M B i N G 
Kaipo Uetuvys, lietuviafns visa-

I do** patarnauju kuugeriau>ia 
M. YLSKA 

S228 VPest 38-Ui Street 

DR. 0. VAITO, 0, D. 
lilKTLTVIB AKIŲ SFRCI AUSTAS 

Palenyrlns rlsg 
aklų tempimą 
kas yra priežaa^ 
tlnul skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą. 'kaudančiue Ir uitrtdegusius 
karščiu akly kreivos akys katerak-

! to, neralegio; uetikraa akis lodedam 
Daroma egzaminas elektra parodan-
tlu mažiausiai klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk _ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 

! Nedėllomis nuo 10 iki 12. 
, 1545 W. 47 St ir Ashland A 

* « i. 
r 

D E N T I S T A I. 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTTSTAS 

4l»S Ascher Avenoe 
Vai..- t iki 9 
Uoj O iki 12. 

vak. kasdien. Nodė-
. • 

Tel. Lafayette 60B1 
' • 1+ m m 

Dr. P. G. Luomons j 
Lietuvis Dantų • Gydytojas 

2201. W. 22-nd A So. Leavltt RU. j | 
Tel. Genai 6222 Ghi<«go.-fll. j ' 

VAt*. t Iki U ryto ir 1—8.80 { 
vakare. Ned. pagal su tart j. 

Akiniu piitaisymo mene 
20 nietu. prityrimo 

i\ 

9 KTTIĘ JPĮLnrS SNEEZER m * " BY ttAkth 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. Z, VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
Arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki, 9 vaka.re. 

UlMJPrtlMAl PAHKftflpVl* 
Akių Liga* 

ax jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja * 
Ax yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
• r skaitant akys greit pavat* 

sta? 
Ar kvaišta galva? 
ar matote kaip Ir plukan^u 

taškus ? 
Ar atmintis po truput} malėja* 
ar akys opios šviesai? 
ar jaučiate kaip ir smiltį* aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta ? 
Ar turi žvairas akis? 

John J . Smėtana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virs Pls.tto ap 
tiekos, kambariai 14. 15. 1 \ ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 

Kaina 35c. 
aptiekoM 

NENUSIGĄSKIT— 
JIS TIK IEŠKO BAMBINO 

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.* 

BAMBINO 
Įreg. S. V. Pat. Biure. 

yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonid 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mSgsta jį. Jie net prašo daugiaua. 

• Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 

*n kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti* 

F. AD. RICHTER A C C , 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y. 

MOTERIMS IR M E R G I N O M S ! 
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal Jųs plaukai yra juodi 1 

Ar Kastaniniai Rudi, ar Auksines parros; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtu, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti ju gražumo! 

Raffl— atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
NeiiuriHt ar jus savo plaukus dar tebedėvk supintus i kasa, ar su
suktus i mazgą, ar gal jau esat trumpai nusikirpe, vienok jus nega
lite dsleisti, kad netvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dą ! Jums nereikės kent*ti nesmagumo dėlei niežėjimo ir beailupimo 
galvos odos, jei naudosite Rmfflm*. 

Netikėkit rausų Sodžiui, Nuaipirkit 65c. bonks ir pačios per
sitikrinkite, kad Rafftmm yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakg tonikų, koki tik kada esate naudoje! Galima 
gauti aptiekose. ~"~v 

F. AD. RICHTER A CO. 
104.114 So. 4tk Stree* Brooklyn. N. Y. 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
v 


