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Dr. J . Purickis Atsirado 
JIS PATS, KAIP PRANEŠA, ATSILIEPĖ 

Nesenai Liotuvos Vyriau- Dabar Dr. J . Purickis at-
sias Tribunolas buvo paskel- sišaukė pats. Tribunolas ne-

mų. Turkai gyventojus bev BELGAS SAKO, KAD SAN-
ELBEJO 

bes, kad buvęs Užsieniu Kei-
kalu ministeris Dr. J . Puric-
kis, kaltinamas kontrabandos 
varyme, pasislėpęs nuo teis
mo. Buvo įsakyta ji suėmus 
patalpinti kalėjime ir prane
šti Tribunolui. 

galo spaudė. Uždrausta ma
kedonams turėti kadi r ma
žiausius žemjės sklypus. J ie 
turėjo dirbti turkams spau-į 
dėjams kaipo vergai 

BRIUKgRLIS, saus. 13.— 
Turku ' ^ £ * J 0 S senatorius Fontaine 

sultnno " a ^ o l m t i s ^ v a l d y m a ; ) ^ m ' f ? u
k a r o

v
l a i ^ a . S a " 

visur buvo ryškus. 

Suvažiavimas, komitadžai. 
Pagaliaus 1893 metų pabai-

labai gražiai atrodo, p dar 
blogiau atrodo mušu lojikų 
spauda, kuri prie tos progos gojo makedonų vadai atlaikė 
ant katalikų išpylė savo tul- suvažiavimą Salonikuose. Su 

tardės valstybės išgelbėjo A : 

ŠVEDAI KOLONISTAI NORI 
APLEISTI RUSIJA. 

Tuo tikslu jie kreipėsi i 
R. Kryžių. 

STOCKHOLM, Švedija, s1. 
13.— Negalint ilgiaus atkelti 

menka nuo pavojaus ir todėl , ,v . . . . . .: • , . bolsevistmes priespaudos, vi Amerika toms valstybėms tu 
retų atlyginti 88 bilionus dol. sa švedų kolonija pietinėj 

Kultūros Vajus 
NORTH SIDE. 

Sausio 15 d. utarninke, parapijos svetainėje, Tata
re 7 vai. kalbės KUN. J. DAKNYS ir KUN. B. BUMŠAS. 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA. 

Sausio 16 d. seredoje, parapijos svetainėje 7 vaL 
Tai žinok dabar ioi nori! Rusijoj kreipėsi j Švedų Raiv vakare kalbės KUN. J . DAKNYS ir KUN. BUMŠAS 

žies kubilą. 

Prašome rytoj tėmyti 
" D r a u g o " apie tai daugiau. 

Vokiečių Katal. Vyskupas 
Kerta Francuzams 

KRAUJO PRALIEJIMAS PAIATINATE, TAI JI) 
D A R B A S 

SPEYER, Bavarija, saus. Už tai studentų daugumų 
13. — Vietos vokiečių kata- franeuzai ištrėn>ė. 
likų dioeozijos Vyskupas Se-' Šiandie Palatinato gyven-
bastien pakėlė atvira kovą tojai praregėjo, kad franeu-
franeuzams okupantams, kuo zai su separatistų sauja nori 
met tomis dienomis čia įvy>- i u o s atskirti nuo Vokietijos 
ko kraujo praliejimas, kuo
met nužudyta keletas separa
tistų vadų. • 

įVyskupas sako, jog gana 
jau tylėti apie franeuzus ir jų 
piktus darbus. 

Kuomet franeuzai įsikraus
tė Bavarijos Palatinatan, vi
si šios provincijos vokieėiai 
gyventojai laikėsi ramiai ir 
visi jie buvo ištikimi Vokie
tijos valstybei. 

Kiek palaukus franeuzų pa
sidarbavimu sudaryta iš bū
rio vokiečių separatizmo ša
lininkai. Gyvento»jni visas lai
kas separatistams priešinosi. 
Vietos studentai kėlė demon
stracijas prieš separatistus. 

valstybės. I r jei seniaus gy
ventojai lairį'sį ramiai, tai 
reiškė jie- rengiasi kovon. 
Šiandie jie kovos už ištikimy 
be Vokietijai.* 

Dėlto, franeuzai neprivalo 
ko kito kaltinti kaip tik pa
tys save, jei jie šiandie susi
duria su gyventojų pasiprie
šinimu. Jei jie nebeteko vie
tos vokiečių palankumo, tai 
patys kalti. 

iTąi teisingas apkaltinimas. 
Franeuzai okupuotuose Vo
kietijos plotuose daug piktų 
darbu atlieka. Oi iki šiol 
apie jų darbus įieatRiltepta. 
Bet gyventojai uelieteko kan-
trvlK's. 

MAKEDONIJA - EURO
POS KARU LOPŠYS. 

TOS ŠALIES GYVENTO
JAI IR ŠIANDIE NERIM

STA. 

nesutikimai ir prasidėjo nau
jas karas už Makedonijos ne
pasidalinimą. Makedonai tad 
atsisuko kovoti su serbais, 
ir graikais. iTa kova ir šian
die vedama. 

Kova už laisvę ten eina. 

% * 

SOFIA, Bulgarija saus. 12. 
—Balkanai tiesioginiai ar ne-
tesioginiaį buvo svarbiausioji 
priežastis trims buvusiems 
karams Europoje. Tr šian
die Makedonija, Balkanų pro
blemos raktas, ar tik nepa
kels cia naujų karo liepsnų. 
Makedonijoj revoliuciniai bū
riai atnaujino savo veikimą 
ir seka kraujo praliejimas. 

Makedonijos gyventojai ko
voja už laisve. 

1911 metais Serbija, Grai
kija ir Bulgarija susijungu
sios turkams pakėlė karų ir 
paliuosavo Makedoniją iš Tu
rkijos jungo. Rodos, to bu
tų užtekę, jei makedonams 
butų buvus duota laig\t? ir 
nepriklausomybė. Tečiaus 
tos "pr ie te l ingos" valstybės 
pradėjo paliuosuoti šalį skal-

Pirmoji revoliucija. 
Mūsų laikais pirmoji Ma

kedonijoj revoliucija prieš 
turkus sukelta 1876 metais, 
kuomet Rusija paskelto karą 
Turkijai su tikslu paliuosuot5 

Bulgariją iš Turkijos jungo./ 

Bulgarija paliuosuota. Ba
rant sutartį Makedonija buvo 

prijungta prie naujos nepri
klausomos Bulgarijos. Te
čiaus kitose Europos valsty
bėse kilo pavydas, kad Bulga
rija turėtų gauti plačias sie
nas. Tos valstybės suskato 
ir žinoma Berlyno sutartimi 
Makedoniją išnaujo grąžino 

važiavime buvo viena mintis 
— imtis visų galimų priemo
nių, atsikratyti turkų jungo. 
Tame suvažiavime duota prar 
džia makedoruj revoliucinei 
organizacijai. 

Ta organizacija praplito 
po visą Makedoniją. Svar
biausias jos tikslas buvo gy
ventojus paruošti sukilimam 
Visa šalis prisipildė suokalbi
ninku. 

Kiekvienas miestelis a r so
džius -turėjo revoliucinius ko
mitetus. Šie pildė distriktų 
komitetų įsakymus. Distrik
tų komitetus kontroliavo de
partamentai. Šie vedė ir už
sieniuose propagandą. Visą-
gi revoliucine organizaciją 
valdė taip vadinamas kontro
lės komitetas. J i s buvo ir 
pildomasis komitetas. 

UŽDARO SALIUNUS. 

PTIJLAD;RLPHIA, pa., s. 
13. — šio miesto visuomenjės 
apsaugos direktoriaus Butle-
rio įsakymu uždaryta 973 sa-
liunai. Tik savaitė laiko, kaip 
Butler čia valdininkauja. 

sta. 
timis jie negalėjo apleisti nei 
nainu. 

Pagaliaus visur sudaryti 
kovotojų būriai. Tai komi
tadžai. Tai vyr^j ir moterų 
grupės po 30 ligi 40 asmenų 
vesti partizaną kovą. /Tie 
komitadžai * ir šiandie veikia. 

Kitas sukilimas nevyko. 
1903 metais į Sajonikus su

šauktas eontralinio komiteto 
k o r t e s a s aptarti naują su

kilimą Makedonijoj. Kdn-
gresan sukviesti visų depar
tamentų atstovai. Nutarta 
sukelti naują revoliuciją. 

1904 metais suvalius javus 
sukelta revoliucija. Žiauri 
kova ėjo su turkais. Pabai
goje turkai visgi gavo viršų. 
Toje revoliucijoje žuvo galy
bės turkų ir makedonų. Dau
gybė miestelių ir sodžių išr 
deginta. Apie 60,000 gyven
tojų neteko pastogės. 

Po tos revoliucijos įvesta 
visa eilė reformų Makedoni
joj. Bet gyventojams gyve
nimas nepalengvėjo. 
• 1908 m. pačioj Turkijoj į-
vyko perversmes. Jaunatur-
kiai pagrobė valdžią. Pakei
stas sultanas. Makedonai ti
kėjosi nuo jaunaturkįų palen
gvinimų. Bet užuot to, grei
tai pakelta dar didesnė prie
spauda. Makedonijoj imta 
kolonizuoti turkai. 

Tuomet makedonai pradėjo 
turkus galabinti. Visoj šaly 

PATYS SAVE KALTINA. 
— , — , — _ 

WASHIXQTON, saus. 13. 
— Anti-Saloon lyga čia turė
jo suvažiavimą. Už neatitin
kamą prohibicijos vykinimą 
kaltino prohibicinius agentus. 
Kasgi tie agentai? Tai dau
giausia patys tie " lygie į ia i ." 

—rJ Į 
MANILA, saus. 13. — Du-

ess saloje militarinė policija 
viename susirėmime' nužudė 
80 žmonių. 

Turkams pasidarė tad ank- T /w7r»r»vr * c? to 
1 . LONDONAS, saus. 13. — 

Jie imta galabinti. Nak-

donąjį Kryžių pagelbėti ko
lonistams gryžti Švedijon. 

Kadangi pačioj Švedijoj 
šiandie yra daug bedarbių ir 
gyvenimo sąlygos sunkios, 
tad R. Kryžius patarė kolo
nistams kiek ilgiaus palauk
ti. Gi patsai kreipėsi į bol
ševikų valdžią kolonistų rei
kale. 

Švedams kolonistams gyve
nimas pasidarė nepakenčia
mas po to, kuomet Maskvoje 
miriop nubaustas tariamas 
anglų-švedų šnipas Barnovs-

ki. 
Švedai tuomi labai pasipik

tino ir dėlto nori kuogreišiau-
siai išsinešti iš tos raudonojo 
teroro šalies, kur žmogaus 
nei gyvastis nei manta neap
saugota. 

2 NUOš. IMIGRANTŲ. 
WASHINGTON, saus. 12. 

— Kongreso žemesniųjų ru-
jmų imigracinis komitetas iš-

TOWN OF LAKE 
Sausio 20 d. nedėlioję, parapijos svetainėje kalbės 

KUN B. BUMŠAS. 
SAUSIO 20 D. gerb. kun. J. Daknys išvažiuoja is 

Chicagos ir kalba DETROITE, Mich. Tedai užtruks tris 
dienas, ir iš ten važiuoja į Rytus. 

Visų Tėvynės mylėtojų, susipratusių žmonių ge
riausi linkėjimai jj lydės ir seks per visą jo darbo bilų. 
Padėk, Dieve! 

LONDONAS, saus. 13. -
Danijos karaiieniė puikiai išsi 
maudė šaltam vandenyje įkri 
tus vienon perkaso aketėn. 

Turkijai. 
Ilgus metus makedonai gru 'ki lo teroras. iTaip tęsėsi ligi 

mesi su savo spaudė jais tur- 1911 m. >Tais metais Balka-
kais ir .pagaliaus sukilo. Te- nų valstybės pakilo paliuo-
čiaus revoliucija nevyko. Oy- suoti Makedoniją. Paliuosa 
ventojai nebuvo tinkamai pri- vusios pačios susipešė, 
sirengę. Europos valstybės 
jiems neužjautė. 

Po to per penkiolika metų 
dyti ir nepasidalinti. Kilo | Makedonijoj nebuvo sukih> 

Anglijai g r ^ i a geleamkeiie. >p r 0 T 1 ( l ( k x\\ o nmk ^a i m i g 

čių streikas. Nori didesnio u z . l f m t n j , m ; i ; s pr i imi , rėmiau 
mokesnio. 'tįiS j&jo motu cenzu. Mini-

'fnu.ii kvcta iš kekvienos vais 
tvbės 200 asmenų. 

:v'iandieM*Mts iinig :'ntų var 
7>n:o įstatomas Vr.i^ias birže 
lio 30, š. m. J is yra 3 nuoš. 

C H I C A G O J E 
RASTAS NUŽUDYTAS FARMERIS. 

Cook apskrities policija 
klausinėja Northbrook ir Wh 
eeling miestelių apylinkių 
farmerįų apie rastą nužudy
tą Ferdinandą .Tatge, turtin
gą farmerį, kurs vienas senoj 
lušnlėj gyveno. 

Tatge įšalęs lavonas rastas 
peršautas ant kornų stiebų 
krūvos. 

anot policijos, išpažino, kad 
jis nužudęs politikierių Qui-
nn pastarojo saliune, 3530 So. 
Halsted str. 

Policmonas ligi 3.00 nak
ties saliune girtavęs « r pabai 
goie įvykusi tragedija. 

KATALIKŲ INFORMACL 
JĮJ BIURAI. 

Virš 100 kataliku h ikmš-
čių ir magazinų, kurie turi a-
pie 7 milionus skaitytojų, nu 
tarė visuose miestuose įkur
ti katalikiškus informacijų 

Spėjama, jog jis turėjo but biurus. Tie biurai bus ne vien 
nužudytas pirm didžiojo šaPSuv. Valstybėse, bet ir Ka-
čio. J i s buvo žinomas kaipo Iliadoj: 
turtingas ir nepasitiki s ban-

Primary balsavimuose ba- Cbieagojo keliama kova gim 
landy, Chicagoj, bus nominuo Avinų kontrolės klinikai, kuri 
ta 12 municipalių teisėju. nori Čia susivyti lizdą. 

e r±.*r. 

PRANEŠA APIE DIDELI 
VOKIEČIŲ IŠLAIDUMĄ. 
TURTINGI VOKIEČIAI 

PERTEKLIUJE MIRKSTA. 

Tuotarpu milionai gyventojų 
badauja. 

BERLYNAS, sausio 10. — 
Užsienių reikalų ministeris 
Gustav 'Stresemann gryžo iš 
Lugano. Užsieny būdamas 
patyrė, kaip turtingi vokie
čiai, išvykę į kitas šalis, išlai
džiai ir pertekliuje gyvena. 

Dėlto, jo iniciatyva minis-
terių kabinetas nutar i suvar
žyti vokiečių išlaidumą, kuo
met milionai vargšų, jų tau
tiečių, kenčia badą. 

Ministerių kabinetas apgal
vos priemonių sustabdyti ne
paprastą perteklių viešbu
čiuose ir restoranuose i r pa
tvarkyti vokiečius, keliaujan
čius į užsienius. 

Publika nepatenkinta. 
Turtingųjų vokiečių nepa

prastu išlaidumu publika ne
patenkinta. Pradėjus Nau
jais Metais čionai išlaidumas 
nepaprastas. Restoranuose 
vartojami brai\gųs valgiai ir 

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Čionai kilusiose anarchistų ir 
radikalų riaušėse 2 asmteniu 'garimai. ftLeffcflnis ir naktimis 
žuvo ir daugybė sužeista. libacijos. Tai tų darbas, ku

rie pastaraisiais motais dar
bininkų prakaitu pasidarė ne
mažai pinigų. 

Vienas vietos laikraštis pa
skelbė laišką šveicaro. Tas 
skundžiasi, kad/1 kuomet dau
gelis šveicarų badaujančių vo 
kiečių šelpimiui aukoja pini
gus ir drabužius, 70 nuošim
čių Šveicarijos viešbučhiose 
svečių yra vokiečiai. I r šitie 
žmonės ne vien pertekliuje 
mirksta, bet nei savo tautie
čių negelbsti. 

Pigesnis išlaidumas. 
, Kuomet Vokietijoj markės 
puolimas sustabdytas, .daugy
bė turtingi} vokiečių keliauja 
Šveicarijon, Italijon arb 
Austrijon ir tenai pasilinks
minimų vietose 'praleidžia lai
ką išlaidžiai .gyvendami. Mat, 
tenai perteklius , ir visokia 
prabanga daug pigesni, negu 
pačioj Vokietijoj. 

Vokietijos ministerių kabi
netas tariasi sustabdyti tą vo
kiečių kelionę svetur. Pai
sai bus išduodami tik 
tiems, kurie keliaus "busi-
ness ,o, , , arba kitokiais reika
lingais tikslais. 

Kas link viešbučių ir re
storane, tai vyriausybė įspės 
savininkus, idant tose vietose 
nebūtų pertekliaus. Kitaip 
bus sutrumpintos jų veikimo 
valandos. 

komis. Dėlto su savimi galė
jęs turėti nemažai pinigų. 

Nežinia nieko, a r žraogžu-
dis pelnęs daug aukso už tą 
savo nedorą darbą.' 

CHICAGO TURI REKORDĄ. 
i — - — - — 

Ohieago gali pasigirti re
kordu. Peruiai čia nuo auto
mobilių žuvo daugiaus žmo
nių, negu New Yorke, atsi
žvelgiant į skaičių gyvento-
m 

BANKOS "TELLERK" 
PABĖGO. 

PARKŲ POLICMONAS 
PRISIPAŽINO. 

Areštuotas parkų policmo
nas Thomas Carroll, kurs, 

IS West Madison State Įian 
kos nežinia kur pasprūdo j?u 
nas " te l le r i s" (depozitų pri
ėmėjas) Robert Beckett, kurs 
buvo skaitomas pavyzdingiau 
siu bankos darbininku ir "tu
rėjo daug pasitrkėjimo. 

Su juo pragaišo ir 32,050 
dol. bonusais ir pinigais. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų, $1.00 
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 
Francijos 100 frankų 5.16 
Italijos 100 lirų 4.33 
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11 Siųskite savo 
II ! 

Giminėms 

. L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

ii it DRAUGĄ 33 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai natarnauia. "Draugas** siunčia per didžiau
sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

s s 
I I "Draugas*' siunčia pinigus litais, tr doleriais: | 
| | perlaidomis, čekiaU-draftais ir telegrama. 
| § Valandos: nuo 8 rvto uV* 8 va!, vakare. 

Nedėliomis uždaryta. 

I I 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO, E i . f | 
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Pirmadienis, sausio 14 1024. 
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D I E N R A S T I 8 
LEBTUVIV KATALIKŲ 

"DRAUGAS" 
Btna kasdieot iaskyrus n«dėldi«nina. 

Metami 96.00 
Pusei Metų 93.00 

Oi prenumerata mokaai iškalno. Lai
ka* akaitoai nuo uiraiymo dienoj 
M I M Nauja. Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresai. Pinigai geriau 
šiai siusti ttperkant krasoje ar ex-
preeo "Money Order" arba įdedant 
plBigns i refistmot* laiak* 

DRAUGAS P ū b . CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Chicago, Illinois. 
T e l Roosevelt 7791 

gijų nariams savo valdybas kalama atlikti, nutarta -suda- kas jau tiek kartų atkartoti- aršiausių ardytojų norėtų 
daboti reikti) visas jėgas dėti ryti vieną Centralinį Komite-, nai buvo mūsų Kongresų nu-
Bridgeporto veikėjams kad tą. Tokį švenčių komitetą su- tarta, t. y.-siųsti pinigus ne 
apsaugoti katalikų žmones j daro Paskolos stočių ir Liet. kitaip, kaip per Federacijos 
nuo bedievukų išnaudojimo,! Kat. Federacijos Cliicagos ap- Centrą. 
draugijų iždus nuo ištuštini- skričiai. Vienkart del ryšio su Ant galo pavesta Centrali-
mo, o visą koloniją nuo su- kolonijomis išrinkti iš kiek- • niui Komitetui pakviesti Lie-
bedievinimo. Jeigu nuo katali- vienos kolonijos sekanti žino- tavos Atstovą p. K. Bizauską 

~,kų prašoma pinigų, tai katali- nes: Br idgepor t— p. Krutu- ant vas. 17 d. į Chicago. I r 
kai turi teisių turėti ir žinoti, lis ir p;. Aleliunienė. Roseland jeigu pasirodytų, kad atstįovas 

DAUGIAU SUSIPRATIMO. 

kad j ų\ pinigai nebus pavartoti 
žmonių gadinimui. 

PASITARIMAS DEL 16 
VASARIO. 

) 

Katalikų Federacijos Centro 
iniciatyvi penktadienį sausio 

Per 40 vai. atlaidus šv. Jur- 10 d. buvo sušauktas pasita-
gio bažnyčioje kun. Bumšas į rimas visų kolonijų veikėjų 

p. Šliogeris, Cicero — gerb.' galėtų atvažiuoti, tuomet šauk 
kun. H. Vaičiūnas, 18 g-vė — 
p. Zizas. West Side,,— kun. B. 

ti if vieną didelį massmitlngą 
vas. 17' d. o vakare surengti 

Bumša$ North Side — p. A. ' gerbiamam atstoviu sutikimo 
Bacevičius, Town of Lake — vakariene. 
p. Kaniušėnas, Brighton Cark 
— p. B. Nenartonis. Tie Žmo-

Ar rengti kokia vakarienė, 
jeigu pasirodytų, kad atstovas 

nės pasirūpins sušaukti savo negali atvykti, palikta Komi-
kolonijose bendrus lietuvių teto nuožiūrai. 
draugijų susirinkimus, ku- Į visas tas iškilmes ir Cen-

aakė pa.nok.1^ apie reikfclin- ir organizacijų atstovų,- del ri«0i«; b .u s S ū t a r t » s snmlkme- į traJis Komitetas ir kolonijų 
gumą katalikams vienybės. 
" Kristaus ir šv. Rašto žo 

šių metų Nepriklausomvbės n i š k a i * k i J m i u P™gmmas ko- \ sudarytieji komitetai kviečia 
. dienos šventimo. " jlonijos*. j visus lietuvius, kurie tik pa-

Vlžiais, visos Katalikų Bažny- j Susirinko iš visų kolonijų, j Nutarta, kad surinktos au-
čios amžių praktika remda- kėnius West Puilman, apie 40 kos butų siunčiamos Vilniaus: 
mos jis nurodė, kaip katali-! žmonių. I š to skaičiaus tik ke Vyskupui J . Matulevičiui, Vii-į 
kams yra vienybė reikalinga j i e t a s žmonių tebuvo atėjusių maus lietuvių našlaičių nau- | 
ir kokia turi būti kataliku infoniraciniaia tikslais. Ki t i ' da i . Sutarta Vyskupui siųsti, 
vienybė. Visi atnaujino dva- Yįsį atstovavo savo kolonijų' «es dėlei lenkų visokių kon-
tioje pasiryžimą laikytis tos J draugijas ir organizacijas į-' ū k a v i m ų per Vyskupą yra 
vienybės meilėje ^ ir tiesoje, j galioti. Susirinkimui, vadovą-', kelias mažiausiai pavojingas. 
Ir visiems aišku ' buvo, kad j v o p> j Mickeliunas, Paskolos ' Su Vilniaus Vyskupu ir len-
«i» tais, kurie nei Kristaus t̂ocrivj Cliicagos apskričio pir- kams ne taip drąsu apseiti 

mininkas. Sekretorius buvo žvėriškai, kaip jie apseina su 
kun. B. Bumšas. Lietuvių komitetais, Jaikras-

Nutarus neatidėliojant nioš-, čmis ir mokyklomis. Koloni-
tis prie 16 vasario šventės re- jose surinkti pinigai bus pri-

ngtis, svarstyta, kaip tą bran statyti iškilmių komitetui, 
gią dieną tinkamiau apvaikš- kurs visą sumą su aukotoju 
Moti; ar visiems vienoj vieto
je, ar kolonijomis. Kolonijų 
atstovai pareiškia, kad butų 
naudingiau renirti koionijo-

kažkokios pagelbos. Mes ne
galime tikėti, kad katalikų 
parapijos vadas norėtų savo 
parapijos reikalą garsinti be
dieviškoj spaudoj. Nes juk ir 
mažam vaikui, ir prastam pra
sčiokėliui suprantamas daly
kas, kad bedieviai nerems; 
tik išjuoktų tokį negudragal-
vį. Nes ir parėmę vieną kokį 
biznelį, jie patys išsigaišins, 
pritrauks katalikų žmonių 
prie savo šlamšto ir paskui 
dešimteriopai pagadins žmo
nių sielas. Kiekvienas susi
pratęs katalikas žino, kad gar
sinimas katalikų darbo bedie
viškoj spaudoj yra kataliky
bės pardavimas... s 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
pusgalvis. Atsiprašau, ifiunaalt 
miesto viršininką". j 

j 
Mandagus atsiprašymas. 

Amerikos genero le nemėg-
Valdžiai pagarba. 

Žynius Anglijos artistas 
Foot, keliaudamas Anglijos davo labai airišiu. Teko tam 
pietinėj dalyje i r pakliuvęs j generolui dalyvauti puotoje, 
užpečkinį mažą miesčiuką, už- ! kuomet čdT nebuvo prohibici-
ėjo į valgyklą. Po pietų savi-*jos šitoj palaimintoj šalyje, 
ninkas klausia, ar užganėdin- Į Padavus vyną, generolas atsi-
tas jis pietais. stojęs sako: 

a Aš papietavau, kaip nie-1 '4 Gerbiamosios ir gerbiamie-
kas kitas Angli joj" — atsa- [J* Turiu Tamstas perspėti, 
kė užganėdintas artistas. I ^ d aš išsigėręs nemoku sa-

"Atsiprašau; pas mus yra ivęs suvaldyli. I r turiu tokią 
jau toks įstatymas, kad mies- j silpnybę, kad pasigėręs pr*a-
10 viršininkui visame kame i•&*<** kolioti visus airišius 
daroma išimtis. Tad malonėk paskutiniai s žodžiais. Tad iš-

' Tamsta sakyti, kad išimant kalno atsiprašau ir meldžiu 
Atkartojame, mes 'mįfi^)^^^-^^!^^ jnepaskaityti už blogą, jei kas 

tikėti k»il tass " N n n " af«« 11 , , i e s i° virsiniUKą . | r J ««* J 
ufceti, K a u t a s iN-nų atsa- , ;*w.in niplmni „„ panašaus atsitiktų Si vakarą"; 
kymas butų tikrai atsakymas1 J o k l u l b l m c m niekam ne

norės atsiminti ir t i n k a n u / t ą \ Westviilės parapijos k luonu i ***&£ ,*~ a t s a k ė j U o k 

dieną pagerbti ir savo dvasią gerb. kun. L. Brigmanui. Grei 

meilės, nei tiesos nesilaiko, 
negali būti vienybės. Su jais 
besidedant į vienybę pasida
ro tik ištižimas. Dėlto ir šv. 
Raštas ir amžių praktiką į-
*ako katalikams, kad su neti
kėliais ir žmonių klaidinto
jais neturėti nieko bendro. 
*'Kas Bažnyčios neklauso tas 
legul bus tau, kaip srabmeldis 
II* muitininkas". mis, nes ir žmonių didesnį skai 

Ino Kun. Bumšas dar p r i m i n ė j e g a | i l H A pasiekti ir peli 
Jiusų Amerikos lietuvių ka- Vilniaus krašto reikalams d* 
f&likų skaudų patyrimą. Kiek 

IU 

,iau gauti . Sutar tu rengti ko-
«iUisų kruvinais pinigėliais ]onįjomįS) tarp vasario 10 d. 
utvertų pašalpinių draugijų- • «« , 

1 . 

nujojo laisvamaniai? Kiek mū
sų prakaitu pastatytij svetai
nių pasisavino bedieviai! Phi-
iadelphia, Grand Rapids, Ci
cero ir daug kitų kolonijų ka
talikai nukentėjo finansiniai, 
ir kenčia moraliai. Nes už jų 
pinigus sutvertose draugijose 
»r svetainėse ištvirkėliai ga
dina žmones. Kad neatsikar-
(otų patirtos klaidos, kad- ne
nukentėtų katalikai išnaujo, 
r.ųn. Bumšas nurodė, kad ir 
3ridgeportiečiams reikėtų bu-
**• atsargiems: nesidėti su ne
aiškiais žmonėmis, nepadėti 
jiems savo pinigais neaiškaus 
biznio varyti. Katalikai apsau
gojimui savo tikėjimo ir savo 
kišenių privalo dėtis į katalikų 
vienybę, į Katalikų Federaci
j a 

Duok i stalą, tuojau žirk
les atsilieps. Pasirodė, kad 
buvo reikalo toki pamokslą pa 
eakyti. &tai "N-nos" prane
ša, kad Bridgeporto laisva

manių Susivienijimas kurs ga
na gudriai veda už P*sės net 
porą kvailiukų katalikėlių, 
labai ant kunigo Bumšo esąs 
supykęs. Išrinkta esanti komi
sija parašyti prieš kun. Bum-
lą rezoliucija, liciskia Bridge
porto Auditoriumo statytojai 
prisipažįsta, kad kum Bumšo 
pamokslas jiems pritinka. Rei
škia jie prisipažįsta, yra be
dieviškos dvasios ir mėgins už 
katalikų pinigėlius katalikus 
^vadžiot i . 

Mes prieš Attuiiornin.'ą ne
turėtume nieko. Bet kad jo 
statytojai, Bridgeporto lais
vamaniai, surinkę pinigėlius 
iš katalikų nori panaudoti 
juo.- katalikų tvirkinimui, tai 
nevienam protingam smogui 
tas negali patikti. 

Reiktų žmonėms aiškinti 
iuiedangiausia, reiktų, drau-

kad toji šventė į tą laiko tar 
pą jau butų visur apvaikščio
ta. 

Kad kolonijose butų dides-

atgaivinti. 
Pamatiniai to susirinkimo 

nutarimai visi buvo padaryti 
vienbalsiai, nei vienam ne
prieštaraujant, nei vienam ne
pareiškus, kad susilaiko. 

Chicagos veikėjams linkime 
geriausios kloties. Butų link
sma, kad visos kolonijos ly
giai panašiai iškalno subrustų 
ir lygiai panašiai susitartų. 

LABAI KEISTAS DALYKAS 

a 

' V 

is Naujienų" numeryje 
sausio 10 d. radome tokį jų surašais įduos Federacijos Cen 

trui, kad persiųstų. Del par-jredakcijos atsakymą: 
davimo visų reikalų Federaci-1 "Kun. L. Rrigmąnui. ,— Pa
jai, atlikus darbą buvo kilę a- Što įstatymai draudžia tokius 'piktinimą viešai parodytų, 
hejonų, ar tai yra reikalinga. 
Bet paaiškėjo, kad sudedant 

Ciausia **N-nos" pačios prasi
manė, kad tokiu būdu mela
gingu sukompromituoti gerb. 
kleboną. O gal yra koks nors 
Amerikoje kitas "kun igas ' ' 
L. Briginanas, niežai iežriinkas. 
Juk ot, yra vienas gerb. kun. 
Linkus, mylimas veikėjas Cl-
ceroj ir yra kitas kažkokioj 
skylėj ir gi Linkus tik bam-
bizas save " k u n i g u " tituluo
jąs. Gal čia panašiai atsitiko. 

Mes būtume labai dėkingi 
gerb. kunigui L. Brigmanui 
iš AVestvilie, UI., kad jis mū
sų sunkias abejones teiktųsi 
iablažkyti, ir "N-nų" pada
rytą katalikams žmonėms pa-

'lalykus skelbti laikraščiuo-j I r Amerikos visuomenė, ir 
ye, dėlto tamstos pranešimo jo paties parapijos žmonės už 

visų darbų rezultatus į Centrą, 
palieka medžiaga mūsų istori
jai, nepražūva atminčiai nei 

raginant kolonijas, dirbusiųjų darbas, nei aukavu
siųjų vardai. Beto, visų mūsų 
darbų rezultatai dedami į kny
gą, daugina mūsų visų drąsą 
ir palaiko vienybę. Tad ir 

negalime įdėti" . 
Ką tai reiškia f 
Yra Westvil|e, III.- lietuvių 

parapijos klebonas, vardu 
kun. L. Brigmanas. Bet mes 

« . N-nų , , išvilkimą į šviesą bus 
dėkingi. 

, Katalikai. 
'(Selca parašai). 

= E 

nio pasisekimo, bendriems rei- [sutarta vienbalsiai laikytis, to, 

negalime tikėti, kad katalikų Nebėra garbingesnės misi-
kunigas turėtų kokių reikalų jos, kaip laikraštininko. Aš 
su bedievių — socialistų lai- j laiminu jų pašaukimo simbol|. 
kraščiu, kad • iš katalikybės Popiežius Pius X. 

damos artistas. 
Bet valgyklos savininkas, 

žmogus teisingas ir Įstatymų 
uolus pildytojas, užsispyręs 
reikalavo pirmenybės savo 
miesto galvai. Supykęs Foot 
iškolioja kvailą žmogelį ir 
nusispiovęs išėjo. 

Savininkas irgi užsigavęs 
apskundė svečią miesto val
džiai ir artistas tapo suimtas. 
Sargybiniai pristatė prasikal
tėlį į teismą, kur teisėjas buvo 
pats miesto viršininkas. 

Ponas Foot, — tarė smar
kiai teisėjas, — mūsų mieste 
yra nuo amžių paprotys gerbti 
valdžią ir atiduoti visame ka
me pirmenybę valdžios galvai, 
aiiesto viršininkui. Už tams
tos, nepadorią drąsą aš tamsta 
nubaudžiu užmokėti ar vieną 
sterlingų svarą, arba pasėdė
ti kalėjime pusę dienos. Pa
sirink, kas tamstai patinka. 

Dantis sukandęs artistas už
simokėjo pabaudą. I r kreipda
mos į valgyklos savininką ta
rė: 

4 * Vi šame pasaulyje nėra ki
to tokio kvailo 'asilo, kaip tas 

Tuo jaus atsistojo ai risis ir 
sako: 

"Gerbiamosios ir gerbia
mieji. Aš ir gi panašiai, išsi
gėręs nemoku savęs suvaldy
ti, ir turiu toki paprotį: jeigu 
kas tik žodį ištaria blogg 
prieš airišius, tai aš tuoj kim
bu tokiam į apykaklę, duodu 
su keliu į minkštą vietą ir me
tu pro duris lauk. Prašau ne
supykti, jeigu kas panašaus 
atsitiktų ir šį vakarą... 

SKAITYK "DRAUGĄ" 

PLATINK "DRAUGĄ'" 

Tauta, turėdama kaiminys-
l«ij stiprų priešininką, gali iš
likti nepriklausoma ir to prie
šininko gerbiama, tik tuomet, 
jei ji yra stipri ir gerai ap
ginkluota. Mūsų laikais vienas 
stipriausių ginklų y r a gera 
Krikščioniškais ir tautiniais 
idealais paremta spauda. Spau 
da ir armijas nugali. 

Neturint geros spaudos, ne 
toli nužengsime ir žemės ūkio 
kėlimo darbe. 

M. Krupavičius. 
• • — 

K U L T Ū R O S V A J U S . 
, i 

DEŠIMTUKŲ VAJAUS UŽBAIGA. 

Pradėti naują darbą,, nepabaigus senojo, 
yra negerai. Federacija praeitą pavasarį buvo 
surengusi "Dešimtukų Vajų". Vasaros laike 
sunku buvo kas nors žymaus padaryti. Tad 
Federacijos Kongresas atidėjo Dešimtukų Va
jaus užbaigą iki Naujų Metų. 

Jau buvo Federacijos Centro skelbiamos 
to Vajaus pasekmės. Buvo skelbta, kad su se
naisiais metais tas darbas pabaigiamas. Pas
kelbus, kad kolonijos atsiskaitytų iš surinktų 
aukų, Federacijos Centras gauna laiškų su 
prašymais, kail dar palaukti, nes įgaliotieji 
kolonijose veikėjai nesuskumba surinkti išda
lytas knygeles. Nesurinkus, negalima daryti 
laimėjimų traukimo. 

Tad Federacijos Sekretoriatas šutomi skel
bia visoms kolonijoms, Fed. skyriams, drau
gijoms ir atskiriems veikėjams paskutinį kar
tą štai ką: 

Su Naujais Metais dešimtukų Vajus, kaįp 
buvo skelbta, jau yra pabaigtas. Visiems pa
ėmusiems kvitas, duodama yra laikas iki 1 va
sario 1924 metų, kad iki to laiko pristatytų 
pinigus ir kvitų galus Federacijos Sekretoria
tui (2201 West 22-nd Street Chicago, III.) 
Neprisiuntusieji iki 1 vasario dienos į laimėji
mų traukimą ir laimėjusių kontestą skaičių 
neįeis. Ne gi galima laukti dar iki kito pava
sario. 

Tad su dešimtukų vajum prašom atsimin
t i : jau jis užbaigtas; iki 1 vas. reikia viską 
pristatyti Sekretoriatui. Viens kitą paragin
kite. Ateina kitas darbas, tai jam paliuosuo-
kite vietos. 

Visiems tame vajuje pasidarbavusiems nuo-
[ širdų ačių tari'ame. O kieno bus laimė, tam ir 
dovanos. 

NAUJAS DIDELIS DARBAS. 
Federacijos Kongresas įsakė Valdybai 

moksleivių ir Tautos apšvieta rūpintis per vi
sus metus. Kultūros Vajus turėjo tęstis per 
visus metus. Tuojaus po Kongreso buvo pra
dėtas darbas. Sudaryti tapo planai, surengtas 
maršrutas, važinėjo kalbėtojas. 

Bet pradėtas ir gražiai ėmęs vystytis 
darbas nutruko ne del Federacijos Centro kal

tės. Vienas žmogus, svečias iš Lietuvos, savo 
sutarties neišpildė, nuo apsiimto darbo atsisa
kė. Mūsų darbas rėmėsi ant jo duotojo žodžio. 
Jam pasišalinus, visas darbas kuotik nesu
griuvo. Prisėjo ieškoti kitų būdų, daryti nau
jus planus. Per tai susigaišino laiko mažne 
pusė žiemos. Ir dabar su Naujais Metais tas 
darbas tapo atnaujintas. 

Pirmieji 'atnaujinto Kultūros Vajaus žin
gsniai parodė didelį pasisekimą. Per tris die
nas, trijose kolonijose, padaryta trys tūkstan
čiai dolerių. Jeigu visur su tokiu pasišventi
mu ir supratimu veikėjai pasitiks tą reikalą, 
jeigu kiekviena kolonija padarytų po 1,000 
dof., tuomet iš 120 kolonijų susidarytų $120, 
000.00. Arba kitaip sakant mūsų apšviet. rei 
kalai taptų aprūpinti, kokiems 5 metams. Jei 
tiek nebns, bus mažiau, bet bus. Nes reikalas 
yra didelis, ašarotas vargas mumis verčia Kui 
turos reikalais susirūpinti. 

PRADŽIA TYLOJE. 

Bių metų pradžioje, atsisakius sutartam 
žmogui mums padėti ir netikėtai nutrukus 
taip svarbiam darbui, Federacijos Centras dė
jo visas pastangas, kad pasekmingai darbą 
atnaujinti, bet reikėjo atnaujinti jį pasekmin-
giau. Nes laiko daug susigaišino ir reikėjo jį 
pavyti. Nes nutrukus mūsų darbui, mūsų prie
šai, vieši ir slapti, džiaugėsi: " J a u dabar, sa 
kė, Federacijai bus galasJ". Reikėjo parodyti, 
kad katalikų vienybė, .katalikų visuomenės 
darbas negal pražūti del vieno žmogaus pasi
šalinimo, nors ir mėgintų kas tą progą išnau
doti mūsų nelaimei. Reikėjo tad pasirūpinti 
savoms jėgomis išvesti šventą darbą, jeigu iš-
kitur atėjusioji pagelba paspruko. 

Kad apšvietai gauti iš geraširdžių žmo
nių paramos, reikėjo taip tos parnmos prašyti, 
kad duodantieji ką nors gautų, kad ir prašan
tieji ką nors gautų. Reikėjo tą Vajų taip sut
varkyti, kad ir aukojautieji gautų dovanų, ir 
aukas renkantieji. 

Bet rinkti iš vienų ir duoti kitiems butų 
negražu. Reikėjo dovanoms surasti lėšų ne iš 
surinktųjų aukų per Kultūros Vajų, bet kokiu 
nors kitų būdu. Tad per paskutinius senųjų 
metų mėnesius tyloje buvo daromas darbas. 
Buvo eita pas kilniausius žmones, pas savus 
ir svetimtaučius, buvo rinktos aukos po atski
rus žmones, iie viešose prakalbose įau ne mok

sleiviams, ne Kultūrai, bet apšvietps rėmė- 450.00 grynais pinigais. 
jums dovanos buvo surinktos. 

Tos dovanos, kurios Kultūros Vajaus au
kotojams' ir darbuotojams yra pažadėtos, 
tos dovanos jau yjra surinktos. O visos aukos, 
kurias geraširdžiai suaukos arba surinks 
eis t ik tam tikslui kuriam jos skiriamos: ap
švietai, neturtingųjų moksleivių pašalpai. 

KOKIOS DOVANOS? — AUKOTOJAMS. 

Apšvietai per šių metų Kultūros Vajų ga
lėsime dvejopu būdu pasidarbuoti: aukas duo
dami, aukas rinkdami. 

Aukas duodantieji gaus dovanų, ir aukas 
senkantieji gaus dovanų. 

Aukotojams yra skiriama iš viso 100 do
vanų. Pirmoji dovana yra $2,000.00 doleriu 
vertės. Kiekvienas, kas paaukotų nemažiau 
$2, ^ali laimėti L. Liberty bonų už $1,300.00, 
kas su nuošimčiais sudarys jam $2,000 į kiše
nę. Yra darv99 dovanos, už 750, 500, 300, 200> 
i(X),-po 50, 10 ir 5 dolerius. Viso dovanų bus 
skirta aukotojams už 4,500.00 dolerių vertės. 

Tos įniliiinškos dovanos bus suteiktos 
šį rudenį per Federacijos Kongresą. 

Beto dar, jau nebe laimę traukiant, bet 
kiekvienam davusiam nemažiau $6.00 bus su 
teikta atmintis, ar tai knyga, ar kitokia do
vana. 

. Kas bus šiame Vajuje apšvietai aukojęs 
nemažiau* $50.00, 'ar tai gyvais pinigais, ar tai 
Lietuvos bonais, gaus garbės diplomą, kurs 
jam pačiam -bus atmintis gražaus darbo, vai
kams tėvų kilnumo pavyzdys; bus tai liudy-
nias, kad mūsų lietuvių Tauta yra dėkinga 
supratusiems šviesos svarbumą. Vienkart bus 
dar suteikta to mūsų švento darbo, Federaci
jos atmintinė knyga, — kiekvienam aukavu
siam nemažiau $50, pinigais, ar bonais. Ir 
knyga bus kiekvienam atskirai spausdinama, 
su asmenine spausdinta dedikacija. 

AUKŲ RINKĖJAMS DOVANOS. 

Tiems, kurie iki pavasario paž ibės rink
ti aukas mus£ tautos apšvietai, tiems kilnieim 
ir brangjiems žmonėms bus duodamos irgi žy 
mios dovanos. 

Aukų rinkėjams dovanų yra 50. Pirmoji 
dovana yra $500.00. Ir gaus ją tas, ktis dau
giausia surinks aukų. Sekantieji gaus mažes
nes dovanas*. O iš viso tų dovanų yra už $1,-

l 

G'ali atsitikti, kad aukų rinkėjas, ir su
rinks daugiausia už visus ir dar paaukojęs $2 
laimės didžiausią dovaną, skiriamą aukoju
siems. Tuomet jam gali pasidaryti iš viso 
laimės už $2,500.00. 

Suprantamas dalykas, kad laimėjusieji 
dovanas aukotojai i r surinkusieji daugiau
siai aukų rinkėjai, gali savo laimėtas dovanas 
pavesti, kam jie norės. Federacijos Kongreso 
laike jos bus paskirstytos. Laimėjimų trauki
mą ir skyrimą prižiūrės atskira komisija. Vi
skas bus atlikta taip, kaip čia skelbiama. I r 
Vajaus užbaiga nebus jokiu būdu atidėlioja
ma. 

Iki Liepos 1 dienos dirbsime visi išsijuo
sę. Per vasarą tvarkysime rezultatus. O Kon
grese bus rezultatai paskelbti ir dovanos iš
siuntinėtos kiekvienam kam bus skirta ar tai 
pagal laimės, a r tai pagal darbo. 

KAS REIKIA DARYTI? 

Reikia štai kas daryti. 
Kur jau "buvo Kultūros Vajaus prakal

bos, reikia rinkti aukas, kur tik galima. O 
galima visur. Šventą darbą dirbame. Kiti, 
atsilankius prakalboms, apsiimkime darbą no
riai, karštai pasiryždami ištverti ir laimėti. 

O kur dar Kultūros Vajaus prakalbos ne
įvyko, tų kolonijų veikėjai, drauguos ir skv-
riai, siųskite Sekretoriatui laiškus ir prašyki
te, kad jums pristatytume tuojau kvitų knv-
gelių ir instrukcijų. Suraskite patys darbuo
tojų. Padarykite gražią pradžią. Kad kuomet 
atvyks kalbėtojas, kad jau būtumėt pradžią 
padarę ir bereikėtų ją apvainikuoti. Šitaip da
rant, didesnė garbė, nes didesnį susipratinm 
rodo. 

Su prakalbomis važinėja gerbiamas kun. 
Juozas Daknys, atvykęs iš Lietuvos prieš pat 
Naujus Metus. 

Visai mūsų visuomenei siunčiame linkėji 
mų, kad pasisektų tasai mūsų darbus. Nes jo 
pasisekimas, mūsų visuomenės laimėjimas. Su 
karšta Tautos ir Tėvynės meile, Dievo vardan 
pradėkime tuojau, užbaigiame iki galo! Visi 
sustokime, visi prisidėkime! 

Federacijos Sekretoriatas. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
100,000 d*]. Per1923 IR. 4,000,- t-kiekvienam .įėjusiam jaegė po Vyčiai dar žada ką nors ne-

— 

SI0UX CITY, I0WA, 

&enai laukiamas koncertus 
įvyko Naujų — Metų vakare 
sv. Kaz. Par. svetainėje. Kon
certą davė šv. Cecilijos cho
ras JVJ vadovyste varg. E. 
^lapelio. Koncertas buvo ii-
gas ir įdomus nes su>ul-\įo 
net iš 28 įvairių šmotu k. •. 
solų, duetų, kvartetų, dainų 
dainelių. Visi savo \\v. Juo'i; 
atliko kuo puikiausia, kaip 
visas choras taip ir. pavieniai 
nes visi buvo puikiai išlavin
ti. Nekurie net ir su dideliu 
pasižymėjimu. Už tai jie gavo 
nuo publikos nemažai aplo
dismentų, būtent, M. Adomo
nienė, A. Petronis, J . Straz-
daitė. Biržetaitė, V. ">siu\ V. 
Biržietis, K. Baranauskas, ir 
A. Juodel is . Koncertas taip vi-

siems patiko, k&G daugumas 
sakė dar pirmą sykį luks pui
kus ir grąžos koncertas šioje 
svetainėje. Kaip girdėjau jau 
bent keli žada prisidėti prio 
choro. Nors snigo, pustė ir ša
lo, bet publikos daug atsilai
kė, nes visi iš anksto žinojo 

kad neapsivils atėję. Po kon
certui griežė orkestrą i r bu
vo šokiai iki vėlumui. 

Kore&p. 

Midland Co. 

Nauja moderniška, skerdyk
la, kuri kainuoja apie $3,000,-
000 nedirbo per ilgą laiką, sau
sio 31 d. bus parduota ant li-
citacijos. Taigi tikimės, kad 

000 galvii gyvulių nukirsta. 
Čionai ur parduota už 102,-
104,400 dolerių. 

Kolonijos raportearis. 

BAYONNE, N. J. 
Mūsų kolonija sujudo, kad 

dirba tai dirba. 
30 gruod. buvo prakalbos. 

Kalbėjo L. Šimutis. Jo vaiz
dinga kalba žmonėms labai pa
tiko. 

6 d. sausio buvo vaikučių 
po pardavimui kokiai kompa- t e a* t r a g i r k o n c e r t a s . 
nijai ji galės neužilgo pradėti 
dirbti. Toj skerdykloj galės 
apie 500 žmonių dirbti. Mes, 

Choras iš 60 ypatų gražiai 
atliko viską, vedant A. Stan-
šauskui. 

rolę. Žodžiu sakant, visa s ve*'paprasto surengti trumpaiti 
tainė tik ir margavo rožėms. 

Visa publika rož6m'»» pa
laike. 

Reik spaudos platintojų. 

Nors dįon veikimo nemažai, 
puošta sėdo prie stalų kur bu 
vo pagaminti labai gardus vai 
giai. Svečiai negalėjo atsige- b e t i r y r a trukumo, lleikalin 
rėti jaunų Vyčių gabamu, k a d ; S a s yra čia Federacijos sky-
iaip viską pagamino kuo ge r

 r i u s> r e i k k a ^ kas k'atalikiš 
liausią. Vakarienės laike buvo i k * spauclą platintų tarp vieti-

l nių lietuvių. Tada ir veikimas. išpildyta programa, suside
danti iš deklamacijų Išpildė 
sekančios mergaitės: ' 'Pas 
veikinimas" i— A. Naujeliuiė; 
" L a i v a s " -=- A. Grudutė; — 

lengvesnis ir vienybė geresnė 
nes skaitydami gerus raštus, 
geriaus galėtų atskirti kas yra 
tikrai naudingo del palaiky-

" A š busiu vėjelis" — A. gira- mo .vienybės ir tikro susipra 
kūtė; " Į r a t ą" — A. M t o -
kiute. Po vakarienės prasidė
jo šokiai prie trukšmLjĮGs mu-

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvę, saviesiems, siuskite 

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

" D r a u g a s " siunčia į Lietuvę pinigus ne vien Litais, bet 
ir Doleriais* 

Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s " išrašo Čekį-draf-
ta. kurį Tainistos Įdėję į laiškų pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. * 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas11 

pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. • 

lietuviai, rūpinamės pasinau- 2 0 ^ s f t u s i o b u s S u s i v į p r 
doti proga, pageidaujame pa 

zikos, ir tęsės iki vėlybo lai
ko. 

didinti čionai lietuvių skait
lių, padėsime lietuviams čio
nai gauti darbų. Labai laukia
me atdarimo tos didelės sker
dyklos. 

Girdėtis, kad Illinois Cent
ral gelžkelių 'kompanija žada 
statyt i čionai " k a r š a p e s " , j au 
nupirkta žemės. Taigi bus dau
giau darbų. 

nijimo L. R. K. A. 60 kuop. 
vakarienė ir bus Apskričio su
važiavimas. 27 sausio Moterų 
Sąjungos 59 kuop., bus teatras 
Vaidins " A š Nepaisau", 

o . TT v. . ! v naudai. Tokio pasisekimo ne-
3 vasario Vyčių ir choro bus Į , .__ _w . v.*^ v 

Taipgi '• Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No-
timo . (Tad sus iorganizuoki t .1 r ė d a m i platesnių informacijų kreipkitės: 

— - * ' D R A U G O " PINIGŲ SIUNTIMO SKYBIUS 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 

Iš tokio rūpestingo prisiren-
Kimo pasekmes ir gana geros į. , . . v .. _ 
! * . 6

 A1.. 6
 A , J h u v o labai saitas, bet ant 

buvo. Gryno pelno atliko $^i 
kurių pusę paskyrė parapijos 

= 2 5 T = 

Sioux Cityje gyventojų yra 
apie 90,000. Kalėdų biznio pa
daryta ant 5,000,000 dol. Vie
nų 'automobilių parduota aut 

** i • • šokiai. 
Tai kiek mūsų kolonijoj 

darbelių yra*. Juda kas tik ga-
!». Gerai, dirbkime kol yra ga
lima. 

Vaikutis. 

D A K T 
telefoną* Boulevard 1230 

Dr, S, A. Brenza 
4*»8 So. Asblaod Avenae 

Cbtcago. UI. 
Vai.: » ryto iki 12 piet: 1 po 
plet iki 1 po piet: «:!• vak. Iki 

* 9 H rak 

>» 
A R A I 

B » » » « • » • • • » » » • • • » • • • • • • • • ' • • B 

' Dr. A. K. Rutkauskas 
G V * * V T O J A S I R C H T K L ' B G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telcf. Lafayetf* 41M 

Vetefouaa 8etlcy 7 132 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* Tyrų ir 

motam lytiškas ligas. 
3401 Madlson Stnjrt 

HLamp. Westem Ave. — Cblcago 
valandos: S—« po pieta 7—• vnk. 

Tcl. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago. 111. 

Dr, CHARLES SEGAL 

įDr.MauriceKahn 
o 
!! Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yards 0994 

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

Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 
t H f f M H » v U t » v H f * v « « » f t ^ 

Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyry Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—11 nuo K—i 
po pietų: nuo 7—8.30 
Nedėliomls: 10 lkl 1. 

Telefonas Drescl 288© 

SPRING VALLEY, iUL. 
Jaunimo darbuotė. 

Šioj kolonijoj gerai trytuo-
ja Vyčių 28-tą, kuopa. Gruo
džio 29 d. j i surengė " Rožių 
Balių". Neiškentęs ir a i nuė
jau pažiūrėti koks tas bus ro-
iių balius Hemą, kada visos 
vožės nušalę. Bet įėjęs nuotė
kiu. Visa bažnytinė svetainė 
luvo rožėmis išpuošta. Ir 

buvo girdėti šios kuopos gy 
vavime. Bene bus didžiausias 
nuopelnas kuopos pirmininko, 
katras t$ vakare visur gyvas 
buvo. Ir prie visų darbų da
bojo kad tvarka butų geriau
sia. Juomi buvo P. A. Iva
nauskas, tai yra vienas iš ga
biausių šioj kolonijoj. J is yra 
choro pirmininku, parapijos 
komitetų raštininku ir S. V. L. 
K. K. A. 146 kuopos rast., ir 
visur savo pareigas atleika la 
bai pavyzdingai. Nors yra čia 
gymęs ir nematęs Lietuvos, 
bet darbais labai prijaučia 
Lietuvių tautai, ir kad mūsų 
kolonija turėtų daugiau tokių 
darbuotojų, tai kur kas geriau 
skambėtų apie mūsų veikimą. 
Man teko nugirsti kad mūsų 

Tcl. Blvd. 1401 
Dr. V. A. Š I M K 

3315 So. HalMcd 
Valandos; Nuo 9 
7 — 9 vakare. 

iki 3 

Nedėliomis 9 iki 12 

Street 
dieną. 

dieną. 

U 5 
Nuo 

i 

1 

Tel. Boolevard 0587 

Dr M a r y a 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 80. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo 0 
lkl S vai. vak. Nedėliomis ano I 

iki 2 vai. po pietų. 

D R. M A K A R A S 
LIETUVVS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
1444 WENTWORTH AvTE. CHI
CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 4»4 
K et vergo vakarai-: 104*3 8. R*afe 
Str. Roseland. Tel. Pullman 034 D 
! • • • • • » • • • « « J » « I « « « » » » I » » | 

f Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be mari ui m«, 
t )—Be peilio it bfl skausmo. 
3)—B« kraujo, 
4)—B« Jokio paTojaus rreikatal. 
K)—Pacijentui nereikia airtrti, ra

li tuoj valrrti . Ir gali eiti 

Paffydo 'Goll-Mtoaes* (akmenis tulžyje) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
poracljos, su tam tikromis moks-
Uikomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Gjiaa visokias ligas pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profenijonali patarnavimą teikia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 3 vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir aeredomis ofisas užda

rytas. 

Dr. M. Stupaicki, 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iŠ ryt* po 
pietų & lkl S vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas 

i 

Dr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 Namai: 6841 So. Albany Avenue 
Tel. Prospect 1080 
Vai., pagal sutartį 

r -JI 
Resid. Tel. Yan Buren 0294 

Ofiso Tel. Boulevard 9603 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyrišky 

Vaikų ir visų chroniškų Ugų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. HalstedSt 
Vai.: 16—11 ryto: 2—8 po piet. 
T—8 vak. Ned. 1»—18 d. 

Res. 1189 Indcpendeure Blvd. 
Chicago. 

0ma • s • • n s s s s s s s s s s s s i s s n 

*Tel. C anai 0257 Vak. Canal 2 1 1 8 ! 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etrcet 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 8 
po pietų; 6 Iki 9 vakare 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" filE ASMENIS: 

Razicki Bene. 
Pastarnokienė 
Ignotą v iče Condr. 
Re v. Linkus (Cicero, UI.) 
Milaknis Jon. (Dayton, Ohio) 
Vilkas Povilas 
Vaieikausskas Petrtos (Micsigan, City) 
Paskienė Ona (E. St. Louis, 111.) 
Pet. Baltušis 
-Misevieaitė Jufrazina (telegrama) 
P . Ražinskas 
Bukauskas Vai. 
Kunce Mot. 
Pučkorius Pov. (Cicero, UI.) 
Česnauskis P . 
Karvelis Jonas 
Miliauskas A. 
Klimait Ver. 
Norkus A. 
Silkinienė (Cicero, 111.) 
Aleksa Vladas 

, Uelžinienei P. (allrtford, Conn ) ^ 
Gadeikienė M. 

• Marcinkevičius 
Smilgevičius Pet. 
Baliunas Jonas 
Laurinkus Ant. 
Juravičius J . 
Gaižauskas Julius (Farmington, III.) 
Vaičiulienė R, 
Saunoras J . 
Lukošienė J . 
Bukauskas Ant. 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Avt. T ę l Roosevelt 7791 
Atdaras kasdiena, i |skyrus Šventadienius iki 8 • . ^. 

.• 

.^*s' "H , 

MOTERIMS IR MERGINOMS! 
| s turit Celtovua plaukus! O (ral Jųs 

Ar KjSuniniai Kudi, ar Auksines panos; Rausvi plaukai ar Vfcdft-
Gat jųs turit Ccltrtius pkukua! O ffal Jųs plaukai yra. juodi I 

Kašuniniai Kudi, ar Auksinės panos; Ra.ua v i plaukai ar V brič
kai Raudoni i Vienok nežiūrint kokios apal\x>s jie nebūtų, neleisk r 

I 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 13 po pl#t 
& iki 7 vai. vakar*. 

Kes. vai.: 2 lkl 4 po pietų 
4193 Archer Avenue. 

Tel. Lafrrette 00M 
<> •mmm 

DR, A. L. YUŠKA 
1900 So. Haisted Street 

Tel. Canal 3118 

pleiskanoms ntoaikinti jų graiumo! 
Kmfflm* atliks tai, jei jųs tik laika nuo laiko juos naudosite 

Nežiūrint ar jųs aavo plaukus dar t«l*d«viit supintus j ka^i. ar su-
Biiktus i maeĝ iĮ. ar irai jan esat trumpai misikirpe, vienok fijs nega
lite daleisti, kad nesvarios, iškrikę p'eiskanos mtS&dytų JUKŲ išraiž
dą ! Jums nCTelkįs kentėti ReAnairumo dėlei niežėjimo ir bcsilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufftt: 

Netikėkit mūsų lodiiui. Nuslpirkit 65c. honką ir pafios pey-
•itikrinkite, kad Rufflmt yra miltinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu nlakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekoac. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 S». 4th Street Brooklyn. N. Y. 

vyrai! Red.). 

Parap. susirinkimas. 

6-toj sausio atsibuvo šv. 
Onos parapijos metinis susi
rinkimas. Nors tą dion§ oras 

su
sirinkimas. Nors tą dieną o-
ras buvo labai šaltas, bet ant 
susirinkimo žmonių atsilankė 
labai skaitlingai ir parapijos 
reikalus svarstė labai rimtai. 
Buvo išduotas raportas iš* pra
ėjusių keturių mėnesių. Iš ko 
pasirodė, inygų $804.00. Tas 
parodo kad mūsų parapija ga
li gerai gyvuoti tiek ineigų 
turint be velikinių mokesčių. 
Parapijonų ūpas buvo labai 
pakilus, visi pasižadėjo veikti 
kiek galėdami savo bažnyčios 
naudai. 

Darbai pasitaisė. 

&ituom tarpu prie mūsų o-
ras labai atšalęs, per tai ir an
glių kasyklos pradėjo geriau 
dirbti, ir iš kitur pribuvusiam 
yra galima darbas gauti, tik - Geras mokslas yra toks tur-
turi būti praktikuojamas ang- tas, kuris niekada ne nyksta 

vandenio par 1.00 
Juozapa Zbarauskis, Pa

vandenio par 1.00 
Juozapas Račkauskis, Už-

ventės par 1.00 
Agnieška Ringaitė, Ą]i-

ventės par .#-.1.00 
Lavanora Vasiliauskienė, 

Užventės par. A . . . . 1.00 
Jurgis Pulkis, Užventės 

par. .'. 5.00 
Alex Norkus, Užventės 

par 1.00 
Joseph Grigorovicz, Užven

tės par 1.00 
Petras Tamašauskis, Už

ventės par 1.00 
Prakseda Meškauskienė, 

Užventės pfer 1.00 
Joseph Grozinski, Pa

vandenio par 1.00 

GUNARO 
LIETUVON PER 10 DIEK! 

Vienintelis Tftadenta kelias Lietu
von per Soutbampten mtH 
latrai 

:AQUITAN:A MAURETANIJ 
BERENGARIA 

Apleidžia New Yorka kas Subato-
'mis. Greitas persėdimas South-
aaiptona. Lietuviai ypatiiUcal \j-
d i m i . 

Regul iar iau I š p l a u k i a Uaolal | 
t Hamburgą 

tmiL(l VH|aT« 9i««.SO)Barta Taksai 

Viso surinkta $43.00 

(I HaintMU-r« 103.50) $S.M 
R K L E I V I A I U L I E T U V O S 

• ida laivui PiliavoJ važiuojant \ Bo~( 
uthamptona. tr ten peratda ant M4I-, 
žinų laivų. Plaukia kas Bava.lt*. 

Gr«ičlaual laivai pasaulyj*. 
Informacijų del kainų Ir reikalingų i 

dokumentų atvailiiojaotiama keleivta- f 

ma gulite gauti nuo bile agento. Rei-< 
kakauklt. Jų yra jūsų miestą arba a-' 
pieUokeJ. 

Cunard Line, ( ^ 
140 N. Dearbom 
St. Chleago 

t^^6^C^Ž^^<>^»CO^S^^^»^^> 

/ r 

lekasys. 

"Garnys" nepabūgo šalčių. 

Pas mus nors žalčiai "gar-
i.ysM atsilankė palikdamas 
Mortai ir Petrui Ivanauskams 
gražia, dukterį iš ko jiedu abu
du labai džiaugiasi. 

Girdėjęs. 

AUKOS ANT KOLAINIŲ 
BAŽNYČIOS SURINKTOS 

PER JURGĮ PULKI IR 
AUKOTOJŲ VARDAI: 

Leonas Šveikauskis, Kra
žių par $1.00 

Ludvisė GaidemaviČienė 
Kražių plar 1.00 

Ludvisė Kardelienė, Už
ventės par 1.00 

Olesia Pulkaitė, Užventės 
Par į 

Jonas Pulkis, Užventės, 
par 

Jurgis Pilkis, Užventės^ 
par 

Juozapas Gudaviee, Ba
takių par t . . . . 1.00 

Jonas Jankauskas, Bata
kių par. . . , 1.00 

Kazimieras Gimus, Batą,-. 
kių par. .» 1.00 

Pranciškus Kasakaitis, 

ir atneša kiekvienam begali
nę naudų. 

Tad skaityk katalikų laik* 
ražėius ir knygas, o pats busi 
mokytas ir tapsi naudingas 
šeimynos, visuomenės ir vals
tybės narys. 

Pranai čisavinis. 

1.00 

1.00 

5.00 

VLkČIKI PAGARSlJĘS 
LIMMESTAS 

Naudojama* nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų. 

Nuo skausmų krutinfje :r pet-iuo*r. 
Kuomat reuroatinnaa jutų muskulu* 

sutraukia t mazgą. 
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuraUfijos gnaibymų. 
Nuo iinarinimų ir numulimų. 

Nuo dieslių ir skausmų. 
Patrinklt juom* — Pravys slcausmą 

Milin. 
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas. 

35c. i r 70c. už bonka aptiekose. 
~ F. AD. RICHTER & C a 
104-114 So. 4th St.. Brooklvn, N. Y. 

r,-w -*w mnnmwm'm-'m-'<n^w.*w>ww\'*T-^vw 
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Magdelena parkai tė , 8ve-
kšno's par I 1.00 

\n tanas Bartkus, Yaigo-
vos 1.00 

DR. 0, VAITUSH, 0, D, 
LEETLV18 AJtĘB. SPECIALISTAM 

Palengvina r\aą 
aklu tempimą 
kas jra priežaa 
Ūmi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, rkaudan«uB h- trteidefu«iui 
kar«iu aktiį kwl*o8 akye katerak-
te, nemle«;ie; neUkraa akis hrdedam 
Daroma egiamlnaa elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan-

Tv+ntTAnn ^ „ . , tiems pagelbsta. Sergėkite am ô f j -
l > t a A 0 n ų p a r 1.U0 g ė j t l 0 O

V i r r a * u s einančios mokyk. 
lon. Valandos: nuo l t iki 9 rakaro 
Nedėliomis nuo l t ikt 1?. 
11H& W. 47 S t ir Asbland Av. 

Akiniu pritaisymo mene 
20 metų prityrimo 

UMFTOMAI PABKlisTIA 
Akiu. Ligas 

Ar Jums skauda galvą t 
Ar jūsų akys ašaroja f — 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavert 

•ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plakančias 

taikus ? 
Ar atmintis po truputi matė)* ' 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiat* kaip Ir smiltie aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? . 
Ar turi žvairas akis T 

John t). Smetana 
AKINIU SPECIALISTĄ* ', 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvei 
Ant trečio augftto viri Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 16, II Ir 17. 
Valandos nuo • ryto lkl t vakarą. 

H IĮ I I I - , 

v«* * 

Bemkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi diea-| 
ražty "Drauge" . 

DAKTARAI 
NAPRAPATH 

Telaf. Boule\ard ©813 
Dr. Natalii Žukauskai 

NAPRAPATH 
S24t & Morgan St. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. m«t> 
2 iki 9: Sub. nuo S Iki 9: Ned. nuo 
t iki 12. 

4652 South Ashland Aveoae 
Valan: 9 iki 12 plet. Vak: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. 

Ludvisė Melkuskaitč, 
Laukuvos par 1.00 

Kostancia Martinkienė, 
Laukuvos par 1.00 

Liudvikas Nutautis, Pa
vandenio par-. . . . . . . 5.00 

Ona Rudminaitė, Žvin* 
gių par , . . . 1.00 

Jonas Aliošius, Kražių 

Antanas Rudinykis, Šiu-
pilių; par 1.00 

Alzbieta r>arzauskaitė, 
'Luokės par 2.00 

Zofia Zbarauskaitė, Pa-

Telelonas Boolevard 107* 
DE. M. S T A P U L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 2 . ryto iklt vaL vak. 
4647 South Halsted Street 

y (kampas 47 gatvės) 
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a i g»d 

tokias ligas kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują aer-
Kančiu gydymui būdą- nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar* 
ginu. o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargu* 
jis dar smagumą, teikia. „ . 

Jeigu jau aplamklat net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbės Ir 
nesustradal, o sergi Sfrdles, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų I 
girdėjimo, naktiniais suslilap^ntmals, ar kitokia sena liga, ateik, o a i no 
patari) ausiu. -

mwmmmmmmtmmmmmmmmmwmmwmmmmmtmm^mmmmmmmmtmi^mmmmwmmwtmmmmmmmmmm^^mm^m^mm^m 

įnešimas pacijentams ir draugrama 

DR. J. JAKUBAUSKAS 
GYl>AU BE VAISTŲ IH BE OPERACIJŲ 

Perkėliau savo oflsa i§ 3428 So. HaLst«l St. f 4447 So. Halsted St* 
prie 47-tos gatvės. Vai., mio 2 \k\ 12 ir uuo 8 iki 9 v. vakare, 
Tcl. Boulevard 4774. Nedėliomis nuo, 0 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 So. Michigau Ave. Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas: 
PuUman 5147. 

http://Ra.ua
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CHICAGOJE 
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nes. Visi tėmykite "Beauga/1 

šifj nedėlę, nes bus kontestas 
skelbiamas toliau.' Beto, bus 
daug naujų dalykų iš Aštuo

nioliktos kolonijos pranešta. 
i 

iATVAžIAVO KUN. DR. K. 
\ MATULAITIS. 

Kun. Dr.-K. Matulaitis šio-
bns dienomis atvyko iš Lietu
vos į Ne\v Yorką. Už Motos 
tjienij atvyksta Chicagon. 

Gerb. kun. Daktaras, ėjęs 
pokslus Mariampolėje, Reiną 
seminarijoje, Petrapilio Aka
demijoje, Rusijoj, šiais mo
liais Šveicarijoje Friburgo U-
hiversitete įgijęs Filosofijos 
Daktaro laipsni. Jis priklauso 

'ėvų Marijonų Kongregaci-
ai. 

Amerikos katalikams pribu 
va viena stipri j«*ga. 

I kslę, ir kiek išgalėdami pa-Į 
rems ta. darbą. 

Butų mums labai gražu,' 
* 

kad mūsų kolonija pralenktų 
Cicero. 

Kazys. 

ROSELANDE. 

WEST SIDE. 
N 

UŽPULTA BANKĄ; PA-
ŠAUTA TRYS. 

Praeitą šeštadieni šeši ple-
j*ikai užpuolė Brighton Park 

tate banką, Areber ir K>d-
e ave. Teeiaus pelnė vos 
1 dol. Pirm pa^prųsiant au

tomobiliu, pašovė bankos ka-
pierįų, vieną pašalini snangir-

į žmogų ir vieną vaiką. Pas-
i važiuojančius paleista ke
tas šūvių. Spėjama, vienas 

piktadarįą bus sužeistos. 
Sutrenktas į telefone F'UI-

pą aule mobilius atrastas ties 
3C gat. ir Indiana ave. T'ik-
ttadariu nei vieno. 

Gražus mokyklos vaikų va
karas. 

Sausio 9 d. Meldažio svet., 
įvyko gražus Aušros Vartų 
par. mokyklos vakaras. Pro
gramą atidarė gerb. klebonas 
kun. F. Kudirka. Pirmiausiai 
\aikų choras puikiai sudai
navo keletą dainelių, kurios 
labai publikai patiko. Mažiu
kai vaikai suteikė gražių pa

piliečių kliubas. 
Oion yra g*ana daug įvairių 

draugijų ir kliubų ir iki šiol 
jų užteko. Bet dabar jau tuomi 
nesitenkinama, ieškoma kas 
nors naujesnio. &tai nesenai 
būrelis lietuvių suorganizavo 
^įatija kimba, būtent, Lietu
vių Amerikos Piliečių Politiš
ką Kliubą. 

Kliubo tikslas — sutrauktį 
visus apylinkės lietuvius j vie
ną kūną ir kad tokių budn ir 
lietuviai pakeltų savo balsą, 
pasirodytų kad ir jie dalyvau
ja politikoje ir yra žinoma jų 

tarimų kuriais prijuokino pu- ftaipo lietuvių vardas . Negana 

AREŠTUOTI UŽ GRASINI 
MUS. 

Areštuoti keturi asmenys 
vi siunčiamus nuolat inins 

[grasinimus Cbieagos sveiku-
jmo komisionieriui Dr. Bun-
denson. 

WBST SIDE. 

Gerb. A«». J. Dainys, s ve-
cias iš Lietuvos, turėdamas 
keletą dienu Laisvų, lankysis 
po namus, rinkdamas aukų 
Blusų moksleiviams ir apšvie 
tai. 

West SMe. 
[Lietuvos svečias aplankys 

namus. 
Gerbiamas kun. J . Daknys, 

[kuris nesenai atvykęs yra iš 
Lietuvos, ir kurio gražią kal

bi i ką. po tam buvo suvaidin
ta juokinga komedija, kurią 
atliko Br. Clasparkiutė, BĮ. 
Simanaviėius, Ant. PovilaUs-
kas, ir Ant. Janušauskas. 
"Nak t inuka i " mažos mergai
tės papasakojo savo " s a p n u s " 
kuriais nemažai padarė juo
ku. "Išdykęs Kaziukas", ko
medija, taipgi puikiai išėjo. 
Urieiutė pasakė gražias eiles. 
Drilius " 1 don't want to play 
in your ya rd" taipgi išėjo ge
rai. Po tam "Ne\vs boys" jm-
driliavo. Ispaniškas šokis fa
lini puikiai išėjo; jį atliko di
džiosios mergaitės. "Lietuvai
tės malda' vidutinės mergai
tės labai gražų įspūdį pada
re. Ant galo mokyklos choras 
sudainavo keletą irražiu daine-
liil. 

to. Lietuvių vardas turi skam
bėti miesto taryboje. Mums y 
ra aišku, kad mes, būdami dar
bo žmonėmis, kitokiu bu lu 
neprieisime, neprasilaušime i 
prieakį kaip tik naudodamiesi 
pilietiškomis teisėmis, daly
vaujant politikoje, ir atėjus 
balsavimamsj-pastatyti valdy-
bon tinkamus žmones. 

Kliubas stengsis sutraukti 
prie savęs piliečius ir nepilie-
«'ius ir tiems nepiliečiams kliu 
bas pagelbės išsiimti pirmas 
ir antras pilietiškas popi 'ia*. 
ftis kliubas nesilaiko joki >s 
partijos, prie jo gali prigulė-
t i kiekvienas lietuvis. 

Nors kliubas neseno i susior
ganizavo, bet jau narių turi a-
pie šimtą. Kliubą1- laiko savo 
susirinkimus kas antrą prne-

Keikia tik stebėtis iš to ! dėlį kiekvieno mėnesio K. Stru, 
kaip puikini Seserys Kazimie-
rietės moka išlavinti vaikus* 
pasirodyti Scenoje. Matyti, 
kad šis programas buvo labai 
rūpestingai priruoštas. 

Žmonių buvo pilna svetai
nė. 

Pasivėlavusi. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Minėtos parapijos kontes-
ti>*, kuris buvo paskelbtas pir
miau, eina visu smarkumu. Ti-
kietų pardavėjai varo smar
kiausią konkurenciją, kad lai
mėti parnasais dovanas. 

Šią nedėlę daugiausiai 
ba mes esame girdėję pra- i W , i i m o t i k i e t u v r a p . m h u v 

eitą sekmadieni, lankysis mu- h . v i ( . t a s u ž i m a t ( ) k i a s . 
sų kolonijoj po namus. Prieš 
išvažiuodamas į Detroitą tu
rės keletą dienų liuosų. J i 
s a i rinks aukų pas gerašir
džius žmones musij mokslei
vių naudai, apšvietos reika
lams. 

Gerb. kun. F . Kudirka pas 

1) Z. Pankauskaitė 
2) B. Oželienė 
3) B. Pentverieno 
4) Kaz. Radavieienė 
5) Km. Valentinaitė 
(i) Vi ne. Tverijonas 
7) O. Stasiulienė 
8) E. Benaitė 
Be abejo, šią savaitę bus kelbe apie tai nedėlioj iš sa 

kyklos. Beto išdalyti tapo p l a ' ( i i d e l ė s permainos. Mat," dau_ 
katai su pranešimu apie tai. ( } a r nėm p r į ( iavę išparduotų 
Plakatai labai gražaus turi- tikietu. Kol kas reikia pripn 
nio. Keikia tikėtis, kad žmo- žinti kad p-lė Pankauskaitė 
nės supras tinkamai £era. ti- " b y t i n a " ir suaugusius žmo-

jui los svetainėj ant 107 gatvės 
M- Indiana ave. 7:30 vai. va-
Kare. 

Sekantis metinis kliul>o su
sirinkimas atsibus sausio 14 
«i. 
(ierbiamieji Roselantlieėiai ir! 

apylinkės lietuviai, malonėkit'' 
atsilankyti šin susirinkiman! 
kosk'aitlingiausiai ir prisira-j 
syti prie kliubo. Mokestis ti 
ktai 25 centai į metus. 

Kliubietis. 

šv. Stanislavo (S. Kasmaus-
kis) šv. Kazimiero (M\ Pauk
šta). Negaliu pamiršti, jog be
maž visos draugijos yra gar
bės narės Labdaringosios Są
jungos, be to jos moka po $6 
į metus kaipo metinę duoklę. 
Reiškia, mes visi branginame 
gerus darbus, kurių vertę pil
nai suprasime tiktai keliau
jant amžinastin. 

v Šiame susirinkime prisira
šė vienas naujas garbės na
rys ponas Nikodimas Sadaus-
kis ir įmokėjo $40. Labai ačiū. 

Kadangi šis suš-mas buvo 
priešmetinis, tad liko išr inkta 
valdyba ir įvairios komisijoj 
kurie darbuosis šiuose metuo
se. Valdyba paliko ta pati; 
būtent, garbės pirmininkas — 
gerb. kleb. kun. A. Skrypka, 
dvasios vadovas — gerb. 
kun. A. C. Martinkus, pirm. — 
F. Veryga, viee-pirm. — T. 
Panavas, fin. rast. — V.-A. 
Galnaitė, II rast. r— M. Svai-
kauskas, ižd. — J. Petkevi
čius, ižd. globėjai — Z. Ge
čaitė ir A. Butkus, korespoh 
dentė c~ V. A. G. 

Atstovai lankyti Labd. Sąj. 
Centro susirinkimus šie: P. 
Veryga, A. Radavičius, A, 
Butkevičius ir V.%A. Galnaitė. 

Lankyti vietinio K. Federa-
4 

cijos 7-to skyriaus sus-mus: 
p-lės Z. Gečaitė, V. Galnaitė 
ir A. Butkevičius. 

Ligonių komisija: }>-lė N. 
Sakaitė, M. Paukšta, A. Ra-
davičius. 

Knygų peržiūrėjimo komisi 
ja: V. A. Balanda, S. Kasm'au-
skis, V. Katauskieny. 

I,abd. Sąj. t-mos kuopos 
susirinkimai būva kas pasku
tinis sekmadienis kiekvieno 
mėnesio. 

Tyla. 

CHICAdlEČlAI, ATSITMKI 
TE LAIŠKUS. 

TOWN OP LAKE. 

Iš Labdarybės stoties. 
» 

Gruodžio 23 d. Labd. Sąj. 
Ima kuopa turėjo susirinki
mą šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje. 

Labdarybės susirinkimai bu 
na ne taip labai skaitlingi, 
bet gerų norų, bei gyvumo tai 
nestokuoja. Visi kreipiantys 
domę Labdarybėn yra pilni 
ambicijos, vienok niekas taip 
daug malonumo nesudaro 
kaip miisų gerb. draugijos, 
prislųsdamas savo atstovus. 
Šių draugijų delegatai daly
vavo susirinkime: §v. Pran
ciškos Rymietės (M. Mikšaį-
tė), šv. Agotos (N. Sokaitė) 

A. f A-
KAZ1MIFRAS K R A B A M S 

inir<"- satislo 12 d. 1924 m. 4:35 
\*1. ryte po .vuiikknt «>ikra«ijos 
š \ . Anlano lU(imlii«'j. 6 m«>tŲ 4 
nu'n. anuiaus. 

PaUko (lhli'liainr riiiliudinu' 
tėvą V«ifiiislUK» motina l rš«l<- ir 
broli Julijona Kranjalin^. 

Hitnas -Mtšar\«»tas im n.uii. 
4H12 W. 15-th Sti., iUvrtK 

laidotuvės |vjks I'tarntaikis 
sausio !5 d. !924 iš namu į 
*»v. Antano ha/.nyčia 9 vai. ryto, 
IV> immaldij Ims nulydėtas į šv. 
Ka/Jmh*:o kapines. 

Nuoširdžiai kvit-ėiame visus 
Rinuncs, draiiffus ir pažįstamus 
dalyvauti Jaidotuvė.sc. 

NtUhulv: Tėvas Augustinas 
Motina rršulo 
lU-oli.x Julijonas Kraujaliai. 

9S 

Chieagos pašte (vidamieaty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatę persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVEBTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde, 

3—Altoravicus Jonas 
6—Baltulis Ana • 
10-—Oekanauskis J o e 
23—Gesovicione Ojįa 
26—Guda Antanas 
32—Karpavyclenei Katariuai 
41—Mažulis Jacobus 

, 43—Martinkaiti Mary 
55—Kumpikenicul Petrui 
58—Poprockas Ignacas 
63—Sadaustoni Nikodemus 
64—Sakunas Pranas. 
67—Shimkus A. 
70—Simonas Jocis 

74—Slezaa Leonora 2 
7 5—Stauka Bofija 
77—Sulkus Anton 
86—Vaišnoras B. 
88—Villms Adom 
89—Walangevicius Petras 

D E N T I S T A I . 
0r. M. ŽILVITIS 

DENTISTAS 
41M Archer Avenae 

Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė
lioj 9 Iki 12. 

Tel. Lafayette S061 
Į II • i. » » • mm m w w w » ^ » ^ » i » » » į 

A D V O K A T A I * 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd Sk So. Leavitt Sts. 
Tel. Gfcnal 6222 Chica«o, 111. 

V AL. 9 lkl 12 ryto ir 1—S. 80 
vakax«. Ned. pasa i sutartj. 

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

PARSIDUODA 4 kambariu 
rakandai. Norint galima užim
ti ir tuos kambarius. Atsišau
kite 

670 West 18 Street 
2-ros lubos 

B I Z N I S 
Ant Pardavimo Ioe cream ir 

saldainiu krautuvė geras biz
nis senai išdirbtas prie lietu 
viškos bnžnyčios, savininkas 
tj.ri kita bizni, viena turi par
duoti greitai. Atsišaukite 

4409* So. Fairfield Avenue 

.PARSIDUODA ant greitųjų 
bučerno ii* grocerne i^ priežas
ties nesutikimo partnerystėj 
savininku. Atsišaukit tuo jaus 
?io antrašu: 
4511 So. Wood Št. Chica^o. 
v. i, „. i-rre-j— j r s : .;f' ."•• ,gr=r 

-F-*"% 

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

AXT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO. 

809 H. M SI. CMcaio 
Tel. Boalevard 061> ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
"% Parduodam Laivakortes. % 

i _ M 

Tel. Blvd. 7042 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENCE 
Arti 47-tos Gatvės 

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

LIETUVIAI GRABORIAI 

JOHN I. BAGDZiUNAS 
ADVOKATAS 

vato *!•« »»-»•«• i,ei",u^lrfS!!TB!; 
nuoja Ab*tr«ktn«. Padaro P**™f» " 
pardarim* D^omentu* tr IsaUoJIma^ 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBLNE BLDG. 

Telefonas Raivdolph S261 
Vakarais: 2151 West ?2 St. 

Telefonas Cmml 16^7 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room !W4 — Telef. Randolph MOO 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais: S208 So. Balsted Str. 

Telef. Yards I S l i 
Chica«o. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortus 
2S14 W. 23rd PI. 

Clcmco, Dl. 
Patarnauja laido

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

TeL Ganai 1271 
9190 

Bonlevard 4199 

A. Masalskis 
Graboriua 

Pataruaoio lai
dotuvėse ves> 
tuvėse, krlkity 
aėe ir kituos* 
reUuiluo.se. Kai 

prietnarooe 

3307 Auburn Ave. Chicago. 
« « - a ^ . a . 

• • • • 

A. f A-
JONAS DAMULIS 

mirė sa*isk> 21 d. 1924 m. 11 
vai. vak. 42 metu amžiaus. Pa
ėjo IŠ TattragėfcApskr. Šilalės 
parap. Komeslmjko kaimo. \ -
merikoj išgyveno 15 metų. Pa
liko dideliame nuliūdime IJe-
tuvoj motina, žmona Ir sung. 
Anų rikoj broli Juozapa ir bro
lienė Marei jono. 

Kiuias pašarvotai po num. 
915 VVest 82-nd Street. 

l.aidot-u\ės jvyk» Utarnmkę 
sarusio 15 d. 1924 iš tironu į 
šv. Jurfrio bažnyėia O vai. ry
te. Po pamaldų bu* nulydėtas > 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vle«us 
giminės, draugus ir pa/jstamus 
(laiyva'iiti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis Juozapas 
Ir brolienė Marei Joną Damulial 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GeneralJB Kontraktorius, 
statytojfts ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, IU. 

Telefonas Canal 72S3 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojimo Kon t »«ak toriui 

D A Ž U 
iR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mušu blzrlo 

aug-imas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

• • - r 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. " Tel. Canal C6M 

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

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

KambarLs 530 
Telefonas Central CStO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakijs 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDING 

77 West Washington Street 
Room 1726 Tel. Dearborn t057 
Namu Tel. Hyde Park SS95 

tel. L»earO»ra IH>67 
a Ę 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidurmiestij Ofisaa 
lloom 172« Chieago Temple Blda 
7 7 W . Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedclio vak 
1314 8. Cicero Av. Tel. Ciecro 503€ 
1RIDGEPORT Ofisai: Kitais Tal» 
<2S6 S. Halsted St. Tel. Boal. «78: 

Mm t T i ~ ' - - — ~ » 

1. P. V V A I T C H E S 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATA3 
Dlen.: D. 514-p-Sie—J27 N. Dear 
bom Street Tel. Randolph 5581 
Vakarais. 10736 So. VVabash Ave 
Rof^eland Tel. Pullman 637? 

( 

f 
Telef. Motern skyriuj Canal 4280 

Vyru skyriuj Roosevelt 8811 , 

*m 

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

Kailiniai ir Naminiai Dalykai 
Cash ar ant įSmokėsčio 

Atdara I.'tarninkals, Ketvergaia ir j 
Subatomis iki 10 vai. vak. Nedė-

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

2 ir 3-čios lubos. 
Chicago, m . 

Tel. lafayette 4223 

P L U M B I N G i 
Kaipo llctuvys, lietuviams visa> 

dos na tania u JŲ kuo|teriau.sia 
M. YUftKA 

* 3228 West S8-th Street I 

Ar skauda, 
• degfa tau kojos? 

MENTH0LATUM 
greitai pagelbės, 

pamėgink 

-̂ -

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER 

KH6R7T P ' ra^^l 
]SH0ULD 0f L 

DI6D.' 

DO VOU KN0W 
WHf\TWASTH£\ 

iT?r 

THiNK. SO' 
Ht SWAlLC»m> 
ATAPf 
Me^suRe! 

T 

JHE POOR FCLLOVVj 

l 
HE WWT AR0tWC 1 
TOTH8 BAC^Oft į 
TH5 HOUSB AN/D 
t)1£D By THE VARO! 

Iš VOKIETIJOS 

MALDAKNYGES 
Ką tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 

"Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50 

kietais apdarais 1.50 

"Aukso Altorius" gražiais kauliniais apd. 
* 

Mišių maldos su paveiks

lais $1.50 

Minkštais skuros apda

rais $2.25 
paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais $1.75 

Šaltinis labai gražiais kJaulo apdarais . . $3.50 

>> ti 

ff 

Jt 

>t 

n 

Aniolas Sargas rausvos skuros apd. . . $2.00 

DRAUGAS PUB. CO, 
2334 8outh Oakley Avenue 

l d ^ » « p i » » » — » » » » » » » » » » » » » » » » « » » » » . 

Chicago, Illinois. 

http://reUuiluo.se

