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METAI-VOL VIL No. 20 

Benediktas XV Prieš 
Mirsiant 

Pasaulį 

Kūno perkėlimas bazilikon 
įvyko didžiai iškilmingai. Pro
cesijoje iš Vatikano rūmų j 
bazilika dalyvavo daugybė kar 
.dinolų, monsignorų, pralotu, ir 
Visa Vatikano gvardija. 

Procesijos priešaky, kaip į 

DEL J , ŽILIAUS PAS 

ppaprastai, buvo nešamas kry-
Paskui sekė kardinolas zms. 

ROMA. sausio 25. — Popežiaus valstybės pasekretorius, | v 

. . n: 

300,000 ŽMONIŲ MATĖ 
MIRUSĮ POPEŽIĮ). 

ROMA, sausio 25. — Ap
skaitoma, kad pirmadienį apie 
400,000 Šv. Petro bazilikoje 

'klaida. Vieton"Žilius--Lie-1PerėJ° i r matė mirusio pope-

WASHINGTON, 1. 20 d. 
(Elta). — Eltos pranešime iš 
1. 14 d. įsibriovė stenografės 

Kultūros Vajus 

dekanas Vannutelli. Kiek to-j t u v°8 karinis atstovas Klaipė-į 
lėliau ėjo laikinas Bažnyčios d*h" turi būti: "Žilius—Lie-1 

Ižiaus Benedikto XV kūną. 

valdvtojas kardinolas kamer- ,'tuvos laikinis i Atstovas Klai- ĮINDORSUOJA SUJUNGIMĄ 
SU VANDENYNU. monsignoras Pizzardo, kuris buvo Benedikto XV mirimo j l i n £ a s Gasparri. Kiek tolėliau 'pėdai." Gerb. J. Žilius yra 

liudininku, štai ka pasakoja apie paskutines Šventojo Tėvo Į kiti kardinolai. (Užsienių Reikalų Ministerijos 

gyvenimo valandas: 
"Šventasis ,Tėvas atgavo sąmonę apie 11:30 naktį. 

" Be manęs prie Šventojo Tėvo lovos buvo dar kardino-Į kui karstų sekė diplomatų kor- /*°je atstovauti Lietuvos inte 
las Vico, kard. Giorgi ir prof. Dr. Battistini. Matydamas, [pusas (kūnas). T ; - : . A _ ,. Ak'i..rf 

Benedikto XV kūnas a t v i r a - į k i r t a s prie laikinės San-] WASHINGTON, sausio 25. 
me karste buvo nešamas. P a s - ! t a n r ė s admim^racijOB K l a i p ė - L Prezidentas Hardingas in-

fdorsuoja kongrese projektų 
sujungti upėmis ir perkasais 

kad Šventasis Tėvas atveria akis, Dr. Battistini atsiliepė: 
"Ar teiksis Jūsų Šventenybė palaiminti artimiausius savo 
namiškius ?" 

"J tų paklausimų Benediktas XV pakėlė virpančių ran
kų, kai kad elgdavosi sveikas atlikdamas laiminimo aktų. 

*'Paskui Dr. Battistini dar klausė paciento: "Ar nepa-
laiminsi, Šventasis Tėve, savo prietekųf , f Ir po tų žodžių 
Benediktas XV iškėlė rankų. 

Pagaliau Dr. Battistini paklausė: "Ar, Jūsų Šventeny
bė, nepalaiminsi taikingojo pasaulio V9 

Po tų žodžių Benediktas XV, tarsi paliestas antprigim- j 

resams. Jisai yra nekarinis, 
bet civilis atstovas. 

ANGLAI NUŽUDĖ INDĖNŲ 
VADĄ. 

didžiuosius ežerus su Atlanti-
ko vandenynu. 

PATVINO UPĖ, 

CHATTANOOGA, Tenn., 

Pereita sales ir karidoriai. 

Paėmus kūnų iš sosto salės, 
procesija palengva ėjo į KJe-
mentino salę. Iš ten praėjimu A T T A X T A t , A A T , . . 
• o i . -D • • • • — • • ' ALLAHABArJ, Indija, sau-
l Scala Regia ir i pirmąjį ru-• . * \.\ ., , , 
mų aukštų. Paskui išilgai Ra-įS 1 0 2 5 ~ **&* k a r o

v
t e i s m a s ? s a u s i o 25. - Baisiai patvino 

faelio perėjimu į popežiaus I V******* ™*tW«* sukilimus T e n n e s s e e u p ė . šimtai žmo-
rengimosi kambarį (rakristi-!.P™8 A n * h * a * * W v *** Yo'\mų neteko pastogės. !'* 

Iš ten ilgu karidoriumi, kur, 
sakoma, Benediktas XV paga-

CHIC. DIEVO APVAIZDOS PAR. $2,000 

ELIZABETH, N. J, $2,100 
— - « 

Kun. Br. Bumša jau prade- rekordą? Cicero girdime žada 
jo prakalbas Craicagoje Kultu-! visus "subytinti," bet West 
ros Vajaus Reikalais. jSidė nemano apsileisti. Girdė-

Pirmosios prakalbos įvyko jome, kad ir Bridgeportas su 
Dievo Apvaizdos par. sausio Brighton Parku nežada nusi-

įrian Kunnath BPaji su jo še* 
fšiais palydovais. Visi sušau
dyti. 

PRANCŪZAI LABAI NEPA
TENKINTI. 

tinės energijos kibirkšties, visu kūnu nuo patalo pakilo. At
rėmęs galvų į aukštų pagalvį ėmė dairytis priešais save, kaip- v e s ~? *r n u o *° sus*rgCS, ni* 
ir norėdamas permatyti perdėm visa pasaulį, su dešiniųja 01*a 1 Ducale salę ligi Kons-
visai nevirpančia ranka padarė tris didelius kryžius ir stip- tautino laiptų. Gi šiais laip-
riu balsu atsiliepė: t a i s pagaliau į Šv. Petro ba-

"Mes, Benediktas XV, mielai pašvenčiame savo gyveni-1 ziliką. 
mų už pasaulio taikų." 

Tai pasakius popežių spėkos apleido, kūnas pašlijo ant I 
patalo ir akys apsitraukė migla. Stipriai atsidusęs ir vėl ne-Išneštas į patį didžiosios ba-" tiems laikraščiams. Pažymėjo, 

INDĖNAI GAMINASI 
ARMIJĄ. 

TVASHINGTON, sausio 25. 
I— Iš Anglijos Indijos praneš-
j ta, kad indėnų vadai rekrutuor 
ja ir lavina skaitlingų armijų, 

teko sųmonės. 
dėjimas. 

Daugiau jos jau neatgavo. Prasidėjo mer-

* -t 

Naujo Popežiaus Rinkimai 
Prasidės Vasario 2 

PARYŽIUS, sausio 25. — 
Į prancūzų laikraščių trūkimą. 

Bazilikoje procesijų sutiko'prieš Suv. Valstijų M Į ^ H v j^UMteiJm p H ^ T ^ ^ ^ . 
skaitlingoji kunigija. Karstas McCormielę .pastarasis atsakė 

Tas veikiama paslapčia. Sa-
|Zilikos centrų, kur buvo patai-: jog Pranei ja šiandie tikrai [koma, jau turima armijoje 1, 
j syti puošnus pąstolai, priešais j ima smaugti nulitaramas. 
[ Šv. "Mro'irovylų: I n t tųį£- f *¥*& prancūzų spauda tiar 
stolų karstas su kūnu padėtas, (labiaus puola senatorių. Taip 

l'Po absoliucijos karstas vėl ftoK nužengia kad ima prikai-

GAL ŠIANDIE BENEDIKTO XV KŪNAS BUS 
LAIDOJAMAS ' 

ROMA, sausio 24 (suvėlin-j Benedikto XV kūnas paimtas 
ta).—Šventoji Kardinolų Ko- iš sosto salės ir nulydėtas Šv. 
legi ja rinkti naujų popežių Va- J Petro bazilikon. Tenai, sako 
tikanan susirinks vasario 2 d. 

paimtas ir nuneštas Švenčiau-
siojo Sakramento koplyčion. 
Tenai kūnas padėtas pamatyti 
žmonėms. 

Skaitlingos žmonių minios. 

Kūno pernešimo laiku ap
link Vatikanu ir Šv. Petro- ba
zilikos aikštėje susirinko mil
žiniškos žmonių minios su tik
slu paskutinį kartų pamatyti 
mirusį Šventųjį Tėvų. 

šioti provokiškumų. 

400,000 vyrų. 

23 d. Pradžia graži. Aštuonio-
likiečiai tikrai šauniai pasiro
dė. Ir nenuostabu! Jie visi se
nai suprato mokslo galybę i 
sikurdami gražių ir didelę mo
kyklų, dėlto jie ir savo bro
liams mokslo nepavydi. 

Gražų įdėl| Dievo Apvaiz
dos parapijiečiai įdėjo į L. K. 
Universiteto rūmus, į L. Am. 
Kolegijų ir Moksleivių šelpimo 
fondų. Garbė Aštuoniolikie-
Čiams! 

Tečiaus kitos Chicagos ko
lonijos neapsileis. Chicagiečiai, 
kurie pasirodysime savo au
ka sumušę Kultūros Vajaus 

leisti. Įdonm. Valio į varžyti
nes už mokslų! 

Jeigu neapsiriksime, tai 
Westsidieciai visas kolonijas 
sukirs. Būtų pikta didesnėms 
kolonijoms, kad West Sidė lai
mėtų Kultūros Vajaus vainikų. 
Netolima ateitis parodys, tuo-
tarpu visi darban! 

JBlizabeth, N. J., 22 sausio 
suaukojo Lietuvos Universite
tui 1,700 dol. Linden 400 dol. 
Išviso $2,100. Valio Amerikos 
Lietuvių Katalikų susiprati
mas. 

Kun. Pr. Garmus. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
ĮDOMUS SPAUDOS PRA 

MONĖS AUGIMAS. 

VATIKANE PRAPUTO 
INFLUENZA. 

•jf-w*« 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras; truputį šilčiau. Va
kar žemiausia temperatūra bu-

Rusijos Bolševikai Reikalaus 
Atlyginimo Y * 

ANGLIJA DŽIAUGIASI SUSITAIKIUS SU AIRIJA 
• • • 

BOLŠEVIKAI STATYS SA
VO STYGAS. 

\ MASKVAT 
ma 

Tų dienų prasidės rinkimai, j pusantros dienos. 
Taip bent čia paskelbta. Tai ėsų dėlto, kad mirusio 

Į rinkimų pradžių vargiai j popežiaus noras buvo jam mi-
suspės atkeliauti S. Valstijų,; rus nebalzamuoti jo kūno ir 
Kanados, Brazilijos ir Aust- f nelaikyti per tris dienas iš-
ralijos kardinolai, ^akoma, j statyto Šv. Petro bazilikoj, 
rinkimų pradžioje susirinks 52! Iki šio laiko buvo užsilikęs pa-
kardinolu. Išrinkti popežių jprotys per tris dienas viešu-
reikalinga du trečdaliu visų j moję išlaikyti mirusio pope-
susirinkusių kardinolų balsų. J žiaus kūnų. Taigi, šiuomi kar-

Šventojon kolegijon šiandie!tu su tuo papročiu, sakoma, 
ineina 61 kardinolas. Iš jų y-j bus apsilenkta. 
ra 31 italas. Italai kardino-1 ^ 
, . , TT ... . . -,. Bus galutinas nutarimas. 
lai bus Vatikane paskirtų die-

Galutinas kardinolų nutari
mas apie popežiaus laidotuves j 

, . 7 sausio 25. — 
, kūnas bus išstatytas tik į Ž m o n i u m i n i a s ****** 8U" [Bolševikų valdžia su visa en-

traukta keli tūkstančiai karino {eTgija r e n g i a g i e k o n o m i n ė n 

menės. Visomis gatvėmis ap- » G e n o a k o n f e r e n c į j 0 n . Surin-
link Vatikanu nebuvo galima į į ^ ^ ^ ^ e k f i p e r t u R e n , 
praeiti tarpais žmonių, auto - , ^ ^ d o k u m e n t u g . 0 r _ 

mobilių ir karietų. Įganizuojamas nemažas delega-
Tečiau neįvyko jokių nelai- tų § t a b a g T a m g t f t b u i t e i k i a . 

mių. Nebuvo jokios betvarkės. m o g ^ ^ i n s t r u k c i j o g > J i s 

Žmonės turėjo omenyje liud- M i p l o n i a t i n i a i m i k l į n a m a s . 
nų ir didelės reikšmės momen
tų. , 

nų. Taipat veikiai atvažiuos 
kardinolai ir iš kitų Europos 

Mirimo certifikatas. 

Bolševikų valdžia turi dide
lius projektus. 

Ji žino, kad Santarvės val-

šalių. Bet iš tolimų šalių la-j įvyks rytoj rytų, sausio 25 d. J „ i " . . Y , 
^ . v • A- . •• • T> i it.+ m • T • Žemiau pasirąžęs gydyto bai abejotinas suspėjimas į f 
rinkimus. 

Iš italų kardinolų rinkimuo
se nedalyvaus tik vienas Nea-

Paskelbtas neofieialis parei 
škimas, kad šiandie karstas su I 
popežiaus kūnu bus uždarytas, 
taip kad.žmonės negalėtų bu-

Apie Benedikto XV mirtį Z ^ 8 ekonominėje konferen-
Bomos miesto valdybai prista-f01™6 P ^ ! 8 W a n 8 U n * ^ 

.tytas ir įregistruotas toksai ! * * " » B n 8 1 3 a
v . s k o h n g a . k u 0 n e 

• • •. 4-jju ± /r J vvisoms valstybėms, neišėmus 
Imiruno certifikatas (liudy-* J ' 
L,' v. n e i Amerikos, 
jmas): 

' Kuomet tas konferencijoje 
įvyks, tuomet bolševikų dele
gatai paduos savo kontr-reika-

,lavimus. 

jas liudija, kad 6:00 rytų, sau
sio 22, Jo Šventenybė, pope-
žius Benediktas XV, Giacomoį 

r v A- i i> • « «n«ti Sn „ h n v»' i i - ! D e l l a C h i e s a ^ m i ^ nuo Vbron-'! B o l š e 5 ^ k a i Pareikalaus mi-
poho kardinolas Pnaco. ^es ..uuoti 30 rūbų, kaip tai seniau c h o m o n i a „ ( - ^ . n ž j l iardų rublių atlyginimo Rusi-
labai senvvas ir menkos svei-'D u vo daroma. ' . ^ j ]^ a : ma otlvirimmA sako turi 

įdegimas), pakilusio iš influen-f,^1' x a auygmimų, saKo, turi 
Kūno perkėlimas bazilikom, fzos. Dr. Baffaele Battistini. ^ tduotV. S a n ^ a n n ė s ^ ^ 8 ir 

katos. 

Popežiaus laidojimas. 
-

Benedikto XV laidotuvių iš-
Benedikto XV kūnas iš so

sto salės • perkeltas Šv. Petro 
kilmybės, sakoma, bus sutrum- [bazilikon vakar, sausio 23. 

1 pati Amerika. 
f Bolševikai nori aukšto atly-

1 f ginimo už čekų-slovakų brio-
WASHINGTON, sausio 25.jvimųsi per Rusijų Siberijon, 

BRYAN ATSILIEPIA. 

Kūnas aptaisytas Vyskupo į— Žinomas nuolatinis demo- <už admirolo Kolčako, veiki-
kratų partijos kandidatas į S. 

pintos. Kaip rytoj po pietų 
jo kūnas bus palaidotas. Te-
čiau visgi nieko tikra apie tai 
negalima pasakyti, nes trųks-
ta oficialių žinių. jpirštinės. Rankos sudėtos ant j kongresas busiųs demokrati 

Vakar vakare, sausio 23 d.,krutinės, pirštuose rožančius. nis. 

rūbais, ant galvos uždėta pon-
tifikalė mitra. Ant rankų 
pontifikalės purpurinio šilko 

Valstijų prezidentus, W. J. [̂ ko ekspedicijų; gen. Denikino 
Bryan, tvirtina, kad busimasis 

mus; toKaus už: Archangels-

karų; gen. barono Wrangelio 
Krime ekspedicijų; gen. Yu-

įdenico veikime Pabalti jos val

stybėse ir pagaliau gen. Pet^ 
luros Ukrainoje. 

Bolševikai sako, kad tie vi-

Neį viena pramonės šaka da 
bartinėj Lietuvoj taip sparčia^ 
neauga, kaip spaudos. Štai 
skaitlinės trijų metų, kurios 
pačios už save kalba: 

Kaune 12 spaustuvių, Šiau
liuose — 2, Mariampoly — 2, 
Panevėžy — 1, Telšiuose —1, 
Raseiniuose — 1, Biržuose 1 

[ir Vilkavišky — 1. Išviso 21 
spaustuvė. 

/ Lietuviams priklauso šiešios 
[spaustuvės, žydams -
jlenkams — 1. 

Dar steigiasi 7 spaustuvės: 
Kaune 4, Mariampoly — 1, 

j Ukmergėj 1 ir Tauragėj 1. 
si veikimai ir tos visos Rusi- į I r d a r d v i spaustuvės rūpina 

si persikelt iš užsienio į Lietu-
vų: viena iš Petrapilio, o kita 

joje ekspedicijos buvo inspi 
ruojamos ir finansuojamos 
Santarvės valstybių. Taigi, j'jg Rygos. 
tos valstybės už tai bolševi
kams turi gausiai atlyginti. 

ANGLIJA ' 'NUSIPLOVUSI 
RANKAS" 

Be to, Kaune yra 4 litogra 
fijos ir 1 cinkografija. 

MIN. KABINETO SUTARI 
MAS MAŽUMŲ KALBŲ 

KLAUSIMU. 

ROMA, sausio 25. — Influ-
enzos liga, nuo kurios mirė po-
pežius Benediktas XV, paiie-
(£ įr kai-kuriuos Vatikano per
sonalo narius. 

Sakoma, jog tuja liga užsi
krėtė mirusio popežiaus brolė
nas, markizas Della Chiesa, 
kuris lankė sergantį Benedik
tų XV. 

Mirusio popežiaus sesuo, 
grafienė Persico, serga infhi-
enza Venecijoje. Jos padėtis, 
anot žinių, paaršėjo, kuomet 

14 ir1 jai pranešta apie brolio miri
mų. 

Taipat, sakoma, jog vienas 
ar du nuo influenzos mirę Va
tikano gvardijos nariai. Tai 
įvykę dar pirm popežiaus sir
gimo. Todėl spėjama, kad 
Benediktas XV nuo to užsi
krėtęs. 

Dr. Battistini visuose Vati
kano rūmuose pravedė dizin-
fekcijų. Susirgę tuojaus siun
čiami Šv. Mortos ligoninėn, 
kuri yra Vatikano teritorijoje. 

KAUNAS, (Elta). — Mini-
n u t a r ė : 

kur, oficialinėmis žiniomis, gy 
vena 20 ar daugiau nuošimčių 
žydų, lenkty arba gudų tauty-

[bės, skelbiami, greta valstybi
nės kalbos, ir paminėtųjų tau
tybių kalbomis.'* 

LONDONAS, sausio 25. — 
Laisvosios Airių valstybės vir-1 sterių kabinetas 
šininkas Collins ir Ulsterio'" 
premieras Craig iš čia iškelia
vo Airijos sostinėn Dublinan, 
kur turės rimtų pasiteiravimų 
apie sujungimų Ulsterio su vi
sa Airija. 

Ulsterio premieras Craig 
pagaliau susiprato, kad ta jo 
menkutė dalis Airijos negalės 
ilgai gyvuoti be visos Airijos. 
Dėlto pradėjo rūpintis ateiti
mi. 

Pirmiau patsai Craig neno
rėjo nei kalbėti apie susijun
gimų. Bet šiandie jau yra ki
taip. 

Anglijos vyriausybė pradžių 
gusi, kad nors kartų apsidirbo 
su Airijos klausimu. Sako, te
gul dabar patys vieni airiai 
taikosi. Anglija savo atliko ir 
daugiau į jų ginčus neturi rei
kalo maišytis. 

Skelbiamieji visų žiniai vie- Svetimų šalių pinigų vertė, 
[tinės karo ir civilinės valdžios mainant nemažiau 25,000 dol. 
įsakymai ir skelbimai tuose gausio 24 d. buvo tokia pagal 
administracijos vienetuose, [Merchants Loan & Trust Co. 

PINIGŲ KURSAS. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .47 
Lietuvos 100 auksinų .47 
Lenkų 100 markių .03 

"DRAUGO" BENDROVĖS SUSIRINKIMAS. 
Sausio 26 d. 1922 m 7:30 vai. vakare Aušros Vartų para

pijos svetainėje 2323 W. 23-rd PI. Chicago, Ei. įvyks "Drau
go" Bendrovės šėrininkų susirinkimas. Šėriminkai privalo at
sinešti su savim pasiųstus jiems laiškus, arba šėrus. Draugijų 
"Draugo" šerininMų atstovai turi turėti savo valdybos įgalio
jimų. 

Prašome nesivėlinti, kad nereikėtų sėdėti iki vidurnakčiui. 

"DRAUGO" B-VĖS DIREKTORIAI. 
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LIETUVIŲ KAIAIJLKV DIENRAMIS 

"DRAUGAS" 
Etea kasdieną Išskyrus nedėldieniu* 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams t6-®6 

Pusei Metu t 3 - 0 0 

Pranumeratoa mokasi įškalno. l a i 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ta* seinas adresas. Pinigai gei Įausta 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus J registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. ' 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
«niiiiiii(iiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii!iiinr» 

MIKO PETRAUSKO 
KANKLĖS. 

pos, bendrai galima pavadinti 
tautinės lietuvių dvasios ku
riniu. 

Ar Mikas Petrauskas pianu 
skambina, ar smuiku graC-ii-
na, ar solo bei keliais bakais 
pianui lydint dainuoja, visur 
tryška tyra, skaisti, gili, a-
merikonizmu nesuteršta lietu
vio dvasia. Čia butų gera pa
minėti kompozitoriaus muzi
kos vaidmenį mūsų išeivijos 
tautiniame gyvenime, bet ne 
šia proga. 

Kompozitorius tai harmofil* 
zuoja liaudies dainas, tai pasi
gavęs mūsų poetų sielos žo
džių kuria naujų, negirdėtų, 
bet lietuvio dvasioje gimusių 
melodijų žemam, vidutiniui ir 
aukštam balsui pritariant pia
nu. 

Mūsų muzika ir solisto pla
tus repertuaras. Pradedant 
paprastomis, kasdieninėmis, 
jumoristinėmis ir baigiant šir
dį žavėjaneioinis, dramatiško
mis dainomis, skamba jų a-
kordai. Dera pažymėti 'kad 
kompozitorius taikosi prie mū
sų liaudies. Ne tiek sau, kiek 
kitiems dainuoja. Dėlto jo dai
na visiems prieinama, niekad 
nesvetima. Jis yra gabus dai
nos populerizatorius ir tuomi 
auklėja meno skonį savo tau
tiečių tarpe. 

Tarp įvairių dainų kurios 
pasižymi savo tikrai muzika-
le, poetine, tono vaizduote, Y-
patingai daug švelnaus jaus
mo, gilaus susitelkimo vyksta 
kompozitoriui įkvėpti minori
nėms liūdnoms dainoms. 

Jau keli mėnesiai kaip Re-
dakcijon prisiųsta mūsų vieno 
talentingiausių kompozitorių 
p. Miko Petrausko muzikos 
kūrinys penkių metų (1917— 
1921) Kanklės, kaina $5. Iš
leido Lietuvių Muzikos Kon
servatorija 769 Broadway, So. 
Boston, Mass., U. S. A. 

Ilgai mums teko laukti re
cenzijos šiam leidiniui. Vienas 
mūsų įžymus muzikas buvo 
pasižadėjęs supažindinti visup-
menę plačiaus su kompoz. Mi
ko Petrausko muzikaliais vei
kalais ir jų privalumais. Te-
čiaus nevisuomet jiems pigu 
rašyti apie savo profesijos 
kolegas. DeKo nors ir pusiau 
profano muzikos srity išmin
timi, einame tą pareigą. 

Ypatingai mums malonu pa
brėžti keli žodžiai apie komp. 
M. Petrauską, kuomet šiandie] R e i k i a džiaugtis ir sveikinti 

DRAUGĄ, 
— — — ' — 

Trečiadienis, Sansio 25, 1922 

Laiškas Iš Lietuvos. 
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PIRMASIS LIETUVOS GAI
LESTINGŲJŲ SESERŲ 

SUVAŽIAVIMAS. 

Š. m. gruodžio mėn. 18 d. 
vienkart su kariuomenės su
kaktuvių Įgulos bažnyčioje iš
kilmingomis pamaldomis buvo 
sujungta ir gailestingosioms 
seserims pamaldos. Iškilmin
gas pamaldas atlaikė vyskup. 
Karevičius ir savo pamoksle 
gražiai paminėjo gailestingą
sias seseris. Po pamaldų Ka
rių kliube įvyko pirmojo Lie 
tavos gailestingųjų seserų su
važiavimo atidarymas, kuria
me apart gailestingųjų seserų 
dalyvavo pakviesti garbės 
svečiai: Steigiamojo Seimo na
riai, visuomenės veikėjai, vai 
džios ir visuomenės įstaigų at
stovai ir t. Suvažiavimą ati
darė Steig. Komisijos Pirmi
ninkas J. Kristutienė, savo kai 
ba nušviesdama suvažiavimo 
svarbumą, tikslą ir jo užduo
tys. Pabrėžė kokia turi butl 
Lietuvos Gailestingųjų Seserų 
Sąjunga — būtent valstybinė 
Sąjunga. Po to buvo išrinktas 
suvažiavimo Prezidiumas ir 
Steig. Komisijos Pirmininko 
pasiūlymu suvažiavimas pri
ėmė šį pasveikinimą: 

"Pirmasai Lietuvos gailės 
•ingųjų seserų suvažiavimas 
karštai sveikina Steigiamąjį 

SS =c = 

tuvos Gailestingųjų Seserų 
Sąjungos kūrimu ir pažymi 
jos reikalingumą. Primena, 
kad šiuo pirmuoju Lietuvos 
gailestingųjų seserų suvažiavi
mu neapsakomai džiaugiasi 
mūsų Patriarkas d-ras J. Ba
sanavičius. Beto (paliečia vie
ną iš opiausių dabartinių klau 
simų, būtent kovą su kūdikių 

\mirtingumu. Kai-kuriuos tos 
kovos budus nurodo kaip ta
tai yra daroma Švedijoje, Vo
kietijoje ir kitur. Nurodo ko
kią svarbią rolę toje kovoje 
lošia gailestingosios seserys 
Reiškia pageidavimo, kad gai-
lest. seserys greičiau prisidėtu 
prie to darbo. 

Moterų K. Centro Komiteto 
atstovas. Centro Komiteto var
du sveikina šį pirmąjį Lietu
vos gailestingųjų seserų šuva J sesers. Nurodo kokią svarbią 
žiavimą ir linki sėkmingiau
sios kloties gailest. seserų dar
be. 

D-ras Alekna. Sveikina su
važiavimą kaipo Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus atstovas. Pa
brėžia, kad Liet. Raudonasai 
Kryžius gailestingųjų seserų 
organizavimu buvo susirūpi
nęs jau metai atgal, bet del 
tam tikrų aplinkybių tas už
davinys negalėjo būti vykdo
mas. Pritaria Lietuvos Gailes
tingųjų Seserų Sąjungos ku

lių suvažiavimą armijos kape
lionų vardu. Reiškia pageida
vimo, kad gailestingosios se
serys save pasivadintu slaugė
mis, nes toks vardas geriau tik 
tu. 

Steig. Seimo atstovas J. Žit-
ineviČius. Sveikina šį suvažia
vimą kaip ūkininkas ir tų var
du kuriems atstovauja Steig. 
Seime. Džiaugdamasis pir
muoju Lietuvos gailestingųjų 
seserų suvažiavimu karštoje ir 
poetingoje kalboje nupasakojo 
gailestingąją seserį " Ūki
ninke, štai su aušra po tavo 
langu darželyje išdygo lelija 
ir glamonėjama pavasario vė
ju tave žadina: kelkis neran
gusis darbininke, imk žagrę į 
rankas ir eik sužėlusių dirvonų 
plėšti.',.... Pažymi, kad jam 
kaipo Steig. Seimo atstovui 
prisėjo daug ligoninių atlan
kyti ir pabrėžia, jog nei vieno 
karto neišgirdo ligonių nusis
kundimų ant gailestingosios 

BENEDIKTO XV GYVENIMO BRUOŽAI. 
(Tąsa) 

Sausio 18, 1915, Benediktas 
XV išnaujo pakilo darbuotis 
taikindamas įsįkariavusią Eu
ropą. Viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose buvo įsakyta vis
iems kunigams ir tikintiems 
vasario 7 dieną melsti Galybių 
Viešpaties, kad atsiųstų Euro
pai taiką, kad įkvėptų žmo
nijai artymo meilę ir gerą va
lią. 

Paskui liepos 15, 1915, vie
nerių metų karo sukaktuvėse, 
jis išleido atsiliepimą į Euro
pos valdovus pareikšdamas 
jog Viešpats palaimins iš jų 

Praėjus trims mėnesiams 
pačios Suv. Valstijos su gin
klais įsimaišė Europos karan. 

Sava ranka rašytas atsiliepi-
mas. 

Rugpjūčio 8, 1917, Benedik
tas XV ir vėl pakėlė taikos 
balsą, kuomet buvo matomas 
neišvengtinas Europai kata
klizmas. Tuomet popežius 
paskelbė savo ranka rašytą at
siliepimą į visas tautas. Šau
kė tautas ir kariaujančių ša
lių valdovus būtinai baigti ka
rą. Nes kitaip busianti sunai
kinta visos Europos per ilgus 

tą, kurs pirmutinis iškels ary- šimtmečius sutverta civilizaci-

Seimą, Ldetuvos Valdžią ir rimui, reikšdamas linkėjimų iš 

chicagiečių laukiamas kompoz. j t u r m t t a i P ^ tautinės dai-j 
pasirodys koncerte. Visos mū
sų dedamos pastabos apie jo 
muzikos karakterį teks paly
ginti ir patikrinti visiem^ at
silankius koncertam 

nos auklėtoją,, kurs nepaisant 
savo pareigų, kaipo konserva
torijos vedėjas, daugina mū
sų neskaitlingą harmonizuoto
sios dainos įdėlį, savo tautinės 

"Kanklės" didelio, 190 d v a s i o s kompozicija kartu su 
pusi. sąsiuvinio formato lei- Sasnauskiu, NaujaKu, Šimkų, 

Pociumi ir kitais, kuria lietu
vių tautos muzikos meno 
šventovę. 

dinys talpina penkių metų 
kompozicijas — mėnesinius 56 
leidinius. ' ' Kanklės'' tuomi 
yra patogios, kad atskiros 
penkerių metų kompozicijos! Tiesos sakytojai t a n k i a i 
surinktos į vieną sąsiuvinį.! r anda d u r i s uždarytas. 
Daug jų jau negali knygynuo-j Geriau nukentėti už tiesą, 
se gauti, kitos pasimeta, kuo- j n?£U praturtėti per melagystę, 
met atskirais lakštais gauna-' Pirk tiesą ir jos neparduok, 
mos. Tuotarpu čia pilnas jų į Tiesa ir alyva galop iškyla 
rinkinys. jį viršų. 

"Kankles", sulyg savo įtal-j Tiesa pergali viską. 

Kariuomenę, narsiai gynu
sių Lietuvos Nepriklausonry-

Sveikinimai ir linkėjimai. 
Sofija Čiurlionienė. Mūsų 

rašytoja ilgoje ir gyvoje kal
boje apibudino gailestingąsias 
seseris, nurodė tas ydas, ku
rios tankiausia gimsta mote
rų — seserų tarpe kūrimo dar-
be, davė gailest. seserims vi
są eilę puikiausių patinimų,. 
ragino uoliai tęsti \: žadėtąjį 
darbą, vystant s įganytąją į-
dėįą ir pažymėjo, ksd stipriai 
gailestingųjų seserų sąjungai 
įkurti reikia kaos\ priausios 
vienybės, kuri bu--: sąjungos 
jėga. Sveikina ir Hnkėja ge
riausių pasekmių gulėsi, se
serų darbe. , 

P. Prusienė. Džiaugiasi Lie-
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to darbo susilaukti gražių vai
sių. 

D-ras Žemgulys. Pabrėžia, 
kad Lietuvos Gailestingųjų 

rolę sulošė mūsų gailestingo
sios seserys kovoje už Lietuvos 
Nepriklausomybę. Reiškia lin
kėjimų susilaukti kuopuikiau-
sių vaisių jų pasišventimo dar
be. 

Gauta iš įvairių Lietuvos 
vietų pasveikinimų telegramų 
ir laiškų. 

Kiek ir trukumų. 
Gal butų buvę ir daugiau 

valdžios ir visuomenės atsto
vų kalbų tik labai gaila, kad 
suvažiavimo pirmininkas per 
savo nesugebėjimą kaip suva
žiavimą vesti nelaiku posėdį 
uždarė. Del tos pat priežasties 
sulig paskelbtos dienotvarkės 
negalėjo būti perskaityti pa-

Seserų Sąjungos reikia stip- ruoštieji referatai apie gadles-
riausios vienybės tą svarbų! tingasiąs seseris ir jų reikšmę 

vos (taikos) šakelę ir išties 
savo ranką priešui pasiųlyda-
mas sąžiningomis sąlygomis 
taiką. \ 
Šaukiasi Washingtonan del 

taikos. 
Kovo mėnesiu, 1916 m., Be

nediktas XV ir vėl šaukia pa
saulį taikon. "Kiekviena ka
riaujanti pusė", sakė jis, " te
gul aiškiai išdėsto savo troš 

ja . 
Reikalavo, kad vokiečiai 

evakuotų Belgiją ir kad visoms 
mažosioms tautoms butų duo
ta laisvė ir leistas apsispren
dimas. 

Kiek anksčiau Benediktas 
XV specialiu raštu išmetinėjo 
vokiečių ir austrų-ungarų val
dovams už jų pakeltą žiaurią 
kovą su nardančiomis laivė-

kimus. Tečiau kiekviena' te- P * S a k ė ' k a d t i e v a l d o v a i 

būna pasirengusi prie būtinos d e l to n e t e k s J o k i o neutralių 
šalių sąjausmo. 

darbą atlikti, Q jei tos vieny
bės nebu« 6unkn ko gero iš to 
viso laukti. , 

Steig. Seimo narys kun. Mie-
leška. Sveikina suvažiavimą 
Švento Vincento a Paulo Drau
gijos vardu. Nurodo tos Drau- suvažiavimo vietoje į gatvę vė-
gijos uždavinius ir palygina 
juos gailestingųjų seserų už
daviniams. Reiškia vilties, 
kad šis Lietuvos gailest. sese
rį) suvažiavimas įkurs tą Są
jungą kuri dirbs tą patį aukš
tos įdėjos darbą. 

Kun. Sabaliauskas (Žalia 
Rūta). Sveikina gailest. sese-

valstybės ir visuomenės gyve
nime, kas begalo but suįdoma-
vę gailest. seseris ir garbės 
svečius. 

Nejaukų įspūdį padarė, kad 
tokiai gailest. seserų šventei 

liavos nieks ne pasirūpino iš
kabinti. Mat kai-kurie Steig. 
Komisijos nariai del asmeniš
kų menkniekių tos Komisijos 
Pirmininkui paskelbė "boiko
tą" ir dėlto jiems pavestojo 
darbo nepadarė. Buvę nusis
tatyta suvažiavimą suardyti. 

(Bus daugiau) 

savo dalies reikalų aukos. 
Dar pirm to Benediktas XV 

rašė Austrijos imperatoriui 
Pranciškui Juozapui, idant ji
sai savo pasidarbavimu su
trumpintų karą. Tuomi pačiu 
tikslu rašė ir Vokietijos im
peratoriui. 

Gegužės mėnesy, 1916, A-
paštališkas Delegatas Suv. 
Valstijoms, Arkivyskupas 
Bonzano, prezidentui Wilsonui 
įdavė popiežiaus pranešimą. 
Prezidentas buvo prašomas, 
kad Suv. Valstijų vyriausybė 
pasidarbuotų kaip nors sutai
kinti karu įliepsnotą Europą. 

Tas popiežiaus raštas pasi
rodė tuomi laiku,, kuomet t»r-
pe Suv. Valstijų ir Vokietijos 
pradėjo kilti krizis. Ir todei 
prezidentas Wi!.sonas popie
žiuj atsakė, jog jis nepalankus 
popiežiaus sugestijoms grąžin
ti taiką Europai. 

Paskui Benediktas XV šau
kė Vokietiją paliauti belgų ei-
vilių žmonių deportavimą Vo
kietijon ir reikalavo grąžinti 
Belgijon visus deportuotus. 

Popiežius pagaliau smarkų 
protestą pakėlė prieš vokie
čius, kuomet jie iš tolumos 
pradėjo bombarduoti Paryžių 
ir žudyti žmones. 

Bet jau rugsėjy, 1918 m., iš 
Vatikano pranešta, kad Bene
diktas XV tik tada pra
dės darbuotis taikos klau
simu, jei bus ar tos ar kitos 
kariaujančios pusės prašomas. 

Netrukus kovos laukuose 
padarytos paHaubos. 

(Bus daugiaus) 

Kas turėjo nelaimę! Kas 
turėjo nuliūdimą? Kas turėjo 
gįncus? Kas turėjo apkalbas? 
Kas turėjo sužeidimus be prie-

Kitas raštas iš Vatikano į'žasties? Kas turėjo randonas 
prie vyETAOI !j-mSHRDLU 
akis. — Tie, kurie sugaišo prie 
vyno; tie, kurie ieškojo mai-

Baltuosius Namus, "VVasliingto
ne, atsiųstas sausio 16, 1917 
m. Tuomi raštu Benediktas 
XV patvirtino prezidento \ šyto vyno. 
Wilsono taikos notą. Salemonas. 

. . T v — 1— tim. 
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(Tąsa) 
Bet to nebuvo gana mokintis norintiems 

spalvuotiems žmonėms. Jie susirado dar 
i r mokytoją. O kadangi jie negalėjo mokėt 
jam nei už mokslą, nei tinkamai jį užlai-
kyt, jisai pakaitomis pasilikdavo kiekvie
noje trobelėje po dvi dieni ir taip mokin
davo. Niekas nebuvo nei per senas nei per 
jaunas, kad galėtų but priimtas į tą nepa
prastą mokyklą. Ketverių — penkerių me
tų vaikai mokinosi kartu su septynių — 
dešimtų metų žilaplaukiais seneliais, nepa
prastų norų perimtais — nors prieš mir
siant mokėt pasiskaityt Šv Raštą. Žino
ma, uolesnio mokinio už mūsų mažąjį Ba-
kerį nebuvo, bet mokintis jam buvo gana 
painu; jis vos vieną valandą galėdavo is-
rast liuoso laiko pašvęst mokslui, nes da
bar buvo pristatytas prie anglių kasyklų, 
kame darbas buvo dar sunkesnis negu 
druskos kabyklose. Bet gerasis Dievas, ku
ris visa žino ir mato, matė jį vargšą ir čia. 

Kada vieną dieną jis dirbo pačiame gi
liausiame požemyje, jo ausis nugirdo ke
letą pastebėtinų žodžių. 

"Tu sakar, kad ten Gampioae galima 
dauk ko mokintis?" kalbėjo vienas. 

"Žinoma, o, be to, dar ir darbas eina". 
"Kas gi įkūrė tą mokyklą t7* 
"Generolas Amstrongas, kada karą už

baigė. 
Jis išrado, kad negrams reikalinga ne 

tik laisvė, bet jie dar turį ir ko-nors gera 
pramokt. Dėlto tai jis ir įsteigė Gamptono 
jiems tą didžiąją mokyklą*f 'Daugiau tuom 
tarpu Bakeris nieko negirdėjo. Bet to buvo 
gana, ir jis užsidegė nepergalimu noru — 
pastot į tą mokyklą; jis nerimo, nelygi- ir duonos kąsnį-kitą; o jau laikas vykti 
nant karštligės pagautas. 

Gamptonas nuo Makieno buvo per 500 
anglų myHų tolumo; kaip čia užsidirbus 
pinigų tokiai kelionei? Tuomet buvo gene
rolo namuose, kuris vedė anglių kasyklų 
darbus, viena liuosa vieta tarnui Niekas 
nenorėjo jo§ paimt. "Ponia generolienė— 
labai pikta moteriškė," buvo visur kal
bama. Ir čia mūsų Bakeris buvo vieninte
lis drąsuolis. Ir žiūrėk tu jo — jam gana 
gerai ėjosi. Jis mokėjo šiaip-taip sugyvent 
su savo ponia ir į dviejus metus galėjt 
daug ko pramokt ir daug kame prasila-
vint. Jeigu vakare turėdavo liuoso laiko, 
eidavo į mokyklą arba pats sau vienas : 
mokindavosi, arba skaitydavo sav© bib
liotekoje. Tuo garbingi* vardu jisai vadi
no vieną, tam tyčia parinktą, seną dėžę, 
kurios vieną pusę jis buvo išėmęs, vidu
ryje, įtaisęs lentynas ir visa, kas spaus
dinto jam kada-nors patekdavo į rankas, 

ten kraudavo. 
Atėjo ir 1872 metai. Bakeriui sukako 

jau keturiolika metų. Jis buvo jau ir ska
tiko kiek susitaupęs; jau jis tiek turėjo 
pinigų, kad butų užtekę užsimekėt jam 
nakvynėms ir kelionei Gamptonan pašto 
vežimu. Geležinkelių toj šaly tuomet dar 
nebuvo. 
"Be to aš esu jaunas įr stiprus ir pakeliui 

galiu savo darbu uastpelnyt sau nakvynę 

į numylėtą tikslą", kalbėjo jisai vienas 
sau. 

Dabar jis visus savo sumanymus papa
sakojo mamai. "Tu sumanei prakilnų žy
gį, mano brangusis sūneli", kalbėjo ji ji, 
"mano širdis krūpsi — ar ištesėsi, taip 
pat jaučia ir persiskyrimo skausmą; bet 
mes tau nekliudysim; lai Dieva& tau pa
deda". 

Kada sužinojo druskos ir anglių karšy
klų darbininkai, kad vienas iš jų tarpo 
yra tokių prakilnių minčių, didžiavosi tuo
mi ir reiškė jam dauk užuojautos? o ku
rie išsigalėjo, tie steagėsi padovanot jam 
ką-nors naudinga keliones: kas valgio, kas 
kiek pinigų, kas medviknnę nosinę skare
lę arba šiaip kokį daiktą. 

Kai rudeni 1673 metais Bakeris pasku
tinį kartą atsisveikina su savaisiais, j a 
ryšulys vis tik d u nafena perdaug di
delis; visą Savo mantą jis susidėjo į rau* 

doną krepšelį, kurį nesunkiai nešė. 
Kartais pėsčias, kartais ant pašto veži

mo stogo važiavo jis vis tolyn ir tolyn. 
Tokia tolima ir sunki kelionė! 

Vieną vakarą sustejo pašto vežimas 
ties kažin — kokiu viešbučiu prie didelio 
kalno. Visi keliauninkai buvo draugingai 
sutikti; kuomet gi ir jaunutis Bakeris no
rėjo įeit vidun paskui kitus, viešbučio sa
vininkas užstojo jam kelią ir suriko: 
"Lauk f negrams ne vieta mano namuos f" 

Nelaimingas berniukas! Naktis tada bu
vo šalta, o arti daugiau namų nebuvo. 
Kad nepastyrus nuo šalčio, beliko jam vie
nintelė pagalba — ligi rytui išauštam4 

vaikščiot, be paliovos vaikščiot. 
Kada drąsusis vaikas, keletai dienų 

praslinkus, išvydo pirmutinį didelį Ricli-
mondp miestą, kokio jis dar nebuvo ma
tęs savo gyvenime; jam jau nebuvo nė 
vienos monetos kišenėje. 

Kas dabar daryt? Kur dabar eit, kad ne
reikėtų vėl ištisą naktį pavaikščiot nemi
gus gatvėje? Buvo jau vėlus vakaras^ bet 
skanėstų ir duonos krautuvės buvo dar 
atdaros. Bakeris buvo baisiai išalkęs. Jam 
skaudėjo galvą ir sąnarius nuo nuilsimo ir 
savyje jis jautė didelę pagundą pasigriebt 
sau ką-nors iš valgomųjų daiktų. O butų 
buvę gana lengva pasiimt obuolinį arba 
duoninį pyragaitį/ kurie bovo padėti pa
sižiūrėt šalę krautuvės. Didžiulės šinkos 

ir šviesiai-rusvos keptos antys taip pat 
buvo padėta prie skanėstų krautuvės du
rų. "Oi, kaip aš alkanas!" dejavo varg
šas Bakeris, Visą puikų išauklėjimą, vi
są aukštą mokslą, kuriuos aš išsisvajpjau, 
atiduočiau, k a d maą butų galima suvalgyt 
bent vieną šitų ančių kuisį." 

Bet tvirta širdimi stengėsi nusikratyt 
jisai tas nedoras mintis. Tuom tarpu pa
matė vargšas gatvės kertėje medinę bu
delę. "Čia butų gera vietelė nakvynei", 
tarė jisai sau pusiau balsiai. 

Niekas jo nebojo; jis įėjo budelėn, pasi
dėjo savo raudoną krepšį po galva ir už
migo. 

Daugeliui metų praslinkus, kada Bake
ris Washingtonas, karštas kalbėtojas, pra
bilo tame pačiame Richmondo mieste, ap-
suiptas džiūgaujančios minios, jo akys ne
noromis ieškojo tos medinės budelės, gu
rioje jis gulėjo suvargęs, suskretęs, mirš
tamai nuilsęs, mažas J^liauninkas, 

Rytą, kai jis pabudo, buvo vėl visiškai 
pasilsėjęsj tiktai alkis jį vis tebekankrno. 
Čia pastebėjo jis netoliese priepaukos tilto 
laivą, kuris buvo jau iškrautas. Tuoj nu
ėjo jis į kapitoną, kuris tvarkė darbą. 

'"Tamsta, kapitonai, ar galiu aš padėt 
kraut, kad užsidirbus kiek duonai?" 

"Žinoma", atsakė šis maloniai. 
(Bus 4angiaus) 
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IDfi. A. K, RUTKAUSKAS! 
E = 
= GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Wcster Avenue 

I Telefo— M Lafayette 4146 
Valandos: 1-11 rytais, l - l prS 

Saietų Ir 7-9 vakarais. Nedčldie S 
Eilals tiktai po pietų I Iki S v S 
iiiiiiiuiiimiiimiiiMiiiiiiiiiminimiiim^ 

^=s , T = 

3 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai 

Ofisas 3140 So. Morgan S*., 
Kertė *2nd Bt., CMcago, RL£ 

SPECIJALISTA8 
Moterftku, Vyrišką Ir chroaUku 

i i 

Hgu 

JOffice Tek Blvd. 7820 ^ 
Pranešimas » 

D . M . T. STRIKOL'ISE 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą J 

4601 SOUTH ASHLAND A VE. 
JJYAL.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 IrĮc 
i 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
O Nam.: 2914 W. 43 St. (* 

Tel. Lafayette 263 į 
krero^*¥*iro^*Mro'ra«»yffo-3 

f OFISO YALAlfPOS: Nuo l t ryto= 
*iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
j į N e d ė l t o m l s n u o 10 ik* » » o p i e t y 
S Teleofnas Tartis 987 

Tel. Blvd. 7042 

Dr- C. Z. Vezelas 
LIETUVIS DENTiarTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

ralandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.Jjj 
' redomis nuo 4 iki 9 vakare, [h 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

įGytiau Be Vaistu ir Be OperacŲo* 
10737 S. Miehigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

119 W. 45 Str. Cnlcago.g 
(Prie W M M Avenae) 

Nuo 2 lkl 7 vakare. g 

DR. S. NA1KEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

_jit viršaus Unlver. State Bauk 
/alandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
t—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2344 

DR. MAURiCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4931 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAK: 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki J ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimis Ir nedėlloj po pietų 

Oakiand 1294 

LIETUVIAI GRAŽIAI PASI-
RODŠ. L. D L. P. SU LAISV. 
— SANDARIEČIAIS RĮŽOSI 

PAKENKTI, BET NEPA
VYKO. 

4WliUIH!l!lllllllllillll!IIIUI!llllllIIIHIIB 
Telefonas Voo Buren 194 

Re*. 1189 Iadepcndenoc Brv*. 

DR. A. A. R8TR, 
. Husas Gydytojas ai 

teoecijallstaa Moteriško, Vyriška 
Vaikų Ir visų chroniška liga 

VALANDOS; 10—11 ryto 1—9 Rf 
pietų, 7—S vak, NedėUomis 10—19 A 
OfKas 8354 So. Halsted St., C M — f 

Telefonas l>vover M9S 
t?«iimimiiiiHii;fimiiitHHiiiriiiiiiUfiai 

f o l GHARLES SEGAL j 

! 

|Perkė lė savo ofisą po numeriu i 
§ 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE | 

SPECIJALISTAS ! 
Dik>vų, Moterų Ir Vyry U » 

Sval . : ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 j 
S o pietų; nuo 7—8:36 vakare, g 

idė'iomis; 10 lkl 1. 
Telefouas Dffcsd 2880 g 
mmmmmmmBBtm*: 

PL M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

AU B E GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emerald Avenue 
11 ryte Ir » iki 19 vakare 

alefonas Boulevard 9397 
781 W. lS-th Gatvė 

Nuo ? 1M 8 vasare. 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kantp. Oakiey Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

piotų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—241 
Res. Tel.: Midvvay 5512 

U 

$801.15 Universitetui. 

Schentctady, N. Y. — Lic-
tuvių Sclaenectady yra neper-
daugiausia. Šiose dienose didis 
nedarbo laikas. Tečiau vietos 
lietuviai nenusiminę. Jie turi 
įsisteigę keletą katalikiškųjų 
draugijų ir turi savo bažny
čia — Šv. Kryžiaus vardu. 
Gerb. kun. A. Tamoliunas. lai
ko munis pamaldas jau nu© 
rugpjūčio mėn. 1921 m. Para
pijos stovis ir tvarka geriau
sia 'prilaikoma. 

Šių metų sausio 9 dieną tei
kėsi pas mus atsilankyti augš-
tas svečias didžiai gerk kun* JAUNIMAS. — MOKSLEI-
Pranas Garmus su prakalbo- VIAI. 
mis Katalikiškojo Lietuvos 
Universiteto reikalais. Lygiai 
7:30 vai. vakare parapijinė 
svetainė buvo kupina. Gerb. 
kun. A. Tamoliunas, paaiški
nęs apie lietuvių katalikų vei-
kiiiK) svarbą, pakvietė didžiai 

| gerb. svečią kun. Praną Gar-
mų užimti kalbėtojais vietą. 

į V. W. RUTKAUSKAS i 
J ADVOKATAS j 
f Ofisas Didmiesty j : 
f 39 Bootb La Baile Street I 

Kambarį* 824 
Telefonas Central 6 S 90 

^•^->^*^^;^t~«f:K;^^^s•K^^R^^<•*>^^• it W- >c it feSt «rffi- ir 

g Vakarais, 813 W. 33rd II 
Telefonas: Yards 4481 

•m 
.« m m m mm m m m m • • mt 

kaupu. 
Tokiai mažai lietuvių ko

lonijai, kuri taip gražiai pa
rėmė dklžiai gerb. kun. Prano 
Garmaus misiją^ išti^rųjų, 
priklauso garbė. Todeliai, lai 
gyvuoja duosniai aukavusieji 
Šchenectados lietuviai katali
kai! 0 visi triukšmadariai ir 
kenkėjai, k. a. L. D. L. D. su 
laisv.-sandariečiais tesibaigia! 
Niekingų jų šauksmų katali
kiškoji visuomenė neklauso ir 
neklausys V U i tad, valio lie
tuviai katalikai ir visi tie, ku
rie duosniai aukoja Katali
kiškajam Lietuvos Universi
tetui, kurs išugdys ir išauklės 
dorų ir apšviestų darbuotojų 
gražiajai ir kultūringai Lie
tuvos ateičiai I Parapijietis. 

vyras ir duk^ė lanko giminės 
Bostone. 

Detektyvų . sarzantas Ker-
wlck įsakė Kaleskienei liepti 
dukteriai, kuomet sugrįš į 
\Vorcesterį, reportuoti polici
jai. Bet iki šiol nereportavo. 

Tyrinėjimai parodė, kad 
jaunosios tėvas* ir motina vis
ką prirengė del jos sutuoktu
vių su Kazlausku, bet mergai
tė atsisakė su juo vesti ir jo 
vietoj apsirinko Mazgolį-

Kazlausko, kurs buvo atva 
žiavęs Worcesterin del su
tuoktuvių, nebuvo šiame mies
te vakar. Manoma, kad jis su
grįžo Bostonan. 

«ss jsisžsž 

įDr. M. Stupniekij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

[Valandos: — 8 lkl* i i « ryto: 
{5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio-h 
(mis ano B iki » vai. vakare.. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Tol. Canal 2119 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare, j 
Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str. 

TeL Prospect 8466. 

Tel. Canal 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ix 

Chirurgas 

!

1891 South Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 

po pietų; 6 iki 9 vakare 
%t« • • mm m m m . m .m u i I 

9f Tel. Boulevard 2160^0 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

13303 S. Morgan Str. 
oį CHICAGO, ILL.£ 

?%» • • • • • • » • » » » • • ! • • » » 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Iffchigan Ave. 
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

6:84—8:88 vai. vakar*. 
J Residencija: 10.S38 Perry Aro. 
i\ Tel PuUmaa 842 Ir PuU. 849: 
» • • • • • • • • • • • • • , „ . » > « « « « g 

ŠI ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

f ADVOKATAI 
* Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
ž$7 S. Dearborn St , Roo«n 1040< 
•| Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
% Telefonas: Boulevard 653. 

į J. P. WATTCHES 1 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
į D l e u : R. 511-127 N. Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 6096 
j Vakarais: 10736 S. TVabash Ave. 
| Koseland Tel. PuUman 637? 
]£m • • • a a a a a a a » a a a - > , > a a a a a a a » l 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidiuniestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La SaUe Street 
Room 1303 

Vnlandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Namų 

> • • • • • 
Tel. Hyde P a r k 3395 

M-

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis KontraktoriuB, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakiey Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

^Telefonas Boulevard 4139 

i d0^%m\ ^ ^ a s a ' s ^ s l 
Graborius ] 

Patarnautų lai-j 
dotuvėse, ves- > 
tuvese, krikS-? 
tynose ir kituo-^ 
•e reikaluose^ 

J ^ p * Kainos prielna-
^^Bfil^ mos. 

•3307 Auburn Ave. Chicago. mm 

Homestead, Pa. — Jau senai 
kai iš šios apielinkės buvo 
matyti žinelė laikrašty. Taigi 
aš pasirįžau supažindint skai
tytojus su šiuo kampeliu. Štai 
nesenai jaunimas vėl pradėjo 
veikti. SuloSė veikalą- "Gemo-
vaitė". Veikalą taip nusisekė 
atvaidinti, kad net apielinkės 
kolonijos užkvietė jį atlošti. 
Kiekvienoj vietoj buvo pri
grūstos salės. 

Negana to, 'veikėjai vyčiai 
surengė vakarėlį arba 'party' 
lankti Naujų Metų ir sykiu 
apvaikščioti gerb. kun. S. J. 
čepanoiiio gimimo dienos- su
kaktuves. Tame vakarėly biN 
vo taipat susirinkę, studentai 
iš mokyklų parvažiavę del 
Kalėdų. Čia kiek nors apie 
juos parašysiu. 

Kleofas Bardzilauskas lan-
ko Notre Dante Universitetą. 
Jis jau baigia tretį metą. Yra 
kibai gabus. Jis mokinasi tei
sių. Kitas, Petras Petraitis, 
lanko. Carnegie Institute of 
Technology. Jis yra gabus mu
zikantas, mokinosi pas Prof. 
Brosky. Jo orkestrą, susidedam 
ti iš studentų, yra viena iš 
puikiausių šios apielinkės. Bu
vo ir keli studentai iš higb 
schools. Lietuviai pradeda 
daugiau ir daugiau suprasti 
mokslo vertę. Keli metai at
gal buvo tik ar du Mgh 
sekool studentu. Šįmet yra 
kokis desėtkas. Lai didinasi 
lietuvių studentų skaičius. 

Pavalgęs. 

C H I C A 6 0 J E . 
PATAISYMAS. 

Susirinkusieji neaptildomai.* 
delnų plojimais entuziastiškai 
pasveikino didžiai gerb, sve
čią. Po to prasidėjo turininga, 
iškalbinga ir žavėjanti jo 
kalba. Kiekvienas, kurs girdė
jo jo kalbą, gavo gražiausių 
įspūdžių, kurie užsiliks ant 
visados klausytojų atmintyje, 

Cia reikia pastebėti, kati 
buvo puikiai •suorganizuota L. 
D. L. D. ir laisv.-sandariečių 
gauja pakenkti prakalboms. 
Mat, jų " draugė4 * E. N. Jes-
kevieiutė, rods " Moterų Bal
so" redaktorė, pirm laiko ap
važinėjo aplinkines kolonijas 
šnieiždama didžiai gerb. sve
čius: kun, Praną Garmų ir 
kun, Br. Bumšą. Be to gi vir
šui minėtosios gaujos keletas 
turėjo net brauningus. O jų 
visų "vady^us" yra atsižy
mėjęs Rusijos Sovietizmo šu
las ir vietos L. D. L. D. pir
mininkas A. Gudzinskas. Bet. 
pamatę tvarkos dabotojus ir 
girdėdami nesugriaunamus di
džiai gerb. kun. rr. Garmaus 
argumentus, nebeišgalėdami il-
giaus rausti, iš gėdos prasiša
lino viens "po kito is svetainės, 
^.linėtasis A. Gudzinskas tu
rėjo po pirmosios svečio pra
kalbos užduoti klausimų, bet 
nelaukęs galo, išdūmė. 

Kad ir didis nedarbas, kad 
ir L. D. L. D. su laisv.-sanda
riečiais rįžosi pakenkti, tečiau 
vietos lietuviai katalikai, kad Worcester, Mass. — Wor-
ir mažas, bet susipratęs bure- . cester Eveaing Gazette paduo-

"Draugo" 297 aum. (1921 
m.) tilpusioje reporterio p. P. 
G. korespondencijoje apie įvy
kusį. L. Vyčių >Cnicagos Aps
kričio choro koncertą buvo pa
stebėta, buk L. Vyčių 14 kp. 
nepildanti Apskričio nutari
mų: — priklausančios prie 
Apskričio kuopos nerengia tą 
pačią dieną dviejų vakarų, kad 
viena kitai nepakenktų. 

Įnešus L. Vyčių 14 kp. at
stovams paklausimą Apskri
čio sus-man, sausįo 8 d., ar 
teisingas yra rep. užmetimas 
14 kp. buk savo vakaru ji ken
kė Apskričio koncertui, susi
rinkimas apsvartęs dalyką pa
brėžė, kad Apskritys su tuo 
rep. pasakymu nesutinka, nes 
1) 1921 m. nebuvo registruo
jamos Apskrityje kuopų vaka
rams dienos, 2) L. Vyčių 14 
kp., kaipo gyvuojanti anapus 
Chicagos ribų, rengdama tą 
pačią dieną vakarą nieku bū
du nepakenkė Apskričio choro 
koncertui. 

B. Jakaitis, Apskr. pirm., 
Alb. C. Alafcurdaitė, račt. 

ANCHOR DONALT SO 
1)U)ILU'SI, MODERNIŠKIAUSI PA

SAULY LAIVAI, BACHUS APSI- , 
ĖJIMAS SU KKLIAIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli Jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
SAXO!STA Kovo 7 
Cahta $130.(X* UI KJ. 9103.50 

Taksų $5.09 
Per CHERBOURO SOLTHAMPTON 

LTVEllPOOL and GLASGOW 
SATTTRNIA (iš Portlando) Vas. 19 
ALBANIA (Cabin tiktai) . . Vas. 18 
ASSYRIA (IS Boston) . . Vasario 4 
AOdTANIA Vasario 7 
Per AngLia ar Harabnrtra 1 Danzig 

9106.50 
Per Liepojų $110.00 

Tas S5.00 

KAIP JUSĮI AKIS 
Ar esi nervu o tas, kenti galvot 

skaudėjimą, ar tamistos ak)s 
ašaroja, raides susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metu patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
IMI So. Ashland Ave , Oricago 
kertė 18- tos gatvės; 8 kibos 

Kamkarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 .dien. 

LIETUVIŠKI KRUTAME PA 
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

lis, duosniai aukavo kataMkiš-̂  
kąjam Universitetui Lietuvo
je. Didžiai gerb. kun. Pranas 
Garmus pareiškęs, kad gerb. 
kun. A. Tamoliunas Amsterda*-

KEI VIENAM NEI KITAM. 
— TIK KELIŲ VAL. 

DŽIAUGSMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys 2-jų ak 
tų komedija Lietuvių paroda 
National darže. Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoja. Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Sausio 24—25 parap. svet 
Westville, Ui, rodis. 

. Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

nie jau aukavo $100.00 ir čia sutuoktuvių, kurios įvyko an-
dar aukoja ekstra $50.00 Uni- tradieny (saus, 17 d~), tuoj po 
versitetui, susirinkusieji gar-* 
šiai plojo ir padidintu upu pa
rodė savo širdžių duosnumą 
paaukodami $801.15 Katali
kiškajam Univetsitetui Lietu*-

"iiiiiifiiiiififiiiiiiHiiiiiiitiifiiiniiiaii 
I S. D. UCHAVVICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
S Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sfriausia. Reikale meldžiu ataišau-s i kimfl«;i kflH 5VliPTiAf»tflHn<? H P -
ScU. o mano darbu busite užga-5 , h ** 
snėdlnti. 
=2*14 W. 2Srd PI. Chicaap, OLS 
IUIUIIUIIIIJIJIII^ ° $& tor w w-

da sekančią žinią sausio 20 d* 
Petras M. Mazgolis šį rytą nu
vyko Bostonan (Mass.) ieško
damas žmonos kuri slaptingai 
pranyko keletą valandų po 

mergaitės atsisa&ymo vesti 
Petrą J. Kaz«ausk% Amerikos 
lietuvių Audimo B-vės pte-
aidentą. 

Miazgolio advokatas Charites 
voje. Be to gi girdėjosi, \ąd ;R, Johnson kvietė detektyvų 
kai-kurie dar pasitarę, vėliau j biurą ištati dalyką. Tardant 

f priduos savo auką. Taigi, ti-*per perkadbėtoją kloune B. 
Kaleskienė, jaunosios motina 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste-
nografijoa, typewrUing, pirkly boa tefe-
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikių ės eokno-
mijos, pilietyatės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
lkl 10 vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago, 

tuviai, katalikai dapildys vias gyvssaanti po mm. 5 Milton 
it pasakė polkljai, kad jos 

ANT PARDAVIMO restau-
r&nas lietuvių apgyveatoj vie
toj Roselande. 

1«22 Michigan Ave. 

ANT PARDAVIMO parlor setas, 
library statas, kam oda. k* vaiku ve
žimėlis. Atsišaukite 6040 W. 29 l'laec 
Cicero, m . 

ii fioer. — tt*wtuorne s,uk) 
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VALENTINE DRESMAK1NO j 
COLLEGES 

2401 W. Madlson, 1860 N. Wclls. 
0205 S. Halsted Streeta 

127 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattcrnų kir

pimo, Designing bizniui ir na-
auLina. Vietos duodama dykai. 
Diplemai. Mokslas lengvais at-
inokėjimais. Klesos dienomis & 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seelcy 1443 

SARA PATEK, pirm 
&&v^e4vt>tytv*«««%t/tve't«*4v*e/»«j: 

BEPROTYST* DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, LR PRASA 

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES IŠ VIDURIŲ. 

Dabartiniai pgychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dant^, dėlto prižiūrėjimą* 
dantų būtinai yra reikalingas 
Taipat atrasta, kad paprasto* 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stučkinės privarc 
žmogų prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekartą numiršta ii 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todei jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi viršminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

I>auguma mote 
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
tisai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjį, 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti 
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi* 
durnose, skausmą 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk 
lai kad kas nors yra negerai su 
jittfli skilvių, kad skirviniai kir 
minai tenais ponavoja. Pas vai 
kas tuojaus galima patemyti, jif 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
M-Hsutaisytas kad panaiknti 
'fekih'ines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas badas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradiek gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos lir. 
gost Laxtan yra parduodama* 
Dro. Lameeo Lab., Forbes ai 
Mottltrie, PittsburgJbL, Penn*. 

ANT PARDAVIMO PI«IAI. 
Mūrinis 2 augščių namas statytas 

ant 3 Lotų su € flatais 2 storais, sa
li unas 1 susirinkimams, svetainė ir 
šokiams svetainė Atsišaukite: 

5086 — 5040 W. 29-tli Plaee 
Cicero, IU. 

(Hawthorne sub.) 

šfc^rran^uT^įAū¥ 
TE LIETUVIU. DIENRAŠTI 

"&RAD6Ą" 

Šiandie Pinigę Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
52 centai ui 100 Auka. 

— arba — 

192 Auks. už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturrg 
District Bank 

State Bank—r-Clearing Kouse 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $0,060,000.00 

| R « « L TeL Cicero 3650 
1 Ofiso TeL Cicero 4t< 

i DR, J. SHiNGLMAN 
Praneša visiems kad po Sau-( 

sio 1, 1922 perkeJIa resideneija| 
po numeriu 

1325 So. 40 Court 
Ofisas bus toj pačioj vietoti 

kaip ir dabar. 
N. E. Cor. 49 Court Lr 18 Str. 

ant viršaus vaistysičios. 

Telefonas Yards 1138 

OTANLEY P. 
MAftgTĮTA, 

us 
Balsamaotojas 

Tūrių automo-1 
bilius visokienisS 
reikalams. Kaina ^ 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.į 

I Š P A R D A V I M A S 
Pust — Prekės 

Vyrų ir jaun\j vaikynų Siutafir O-
verkotai 929 - • $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $16. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, iaunų vaikinų ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame ui 
puse buvusios kainos Turime kuferin. 
ir volizų. Gausi u i pilnas verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Neda
liomis iki 6 vakare. 
( [ {steigto 1002 

S. 60RD0N 
1415 S. Ha!sted Street ; 

• II — — • ^ — a ^ 
, — — t*-11 — • • • • • - • • . . . . - — — — • „ i m. • , . i ^ • i T 

F&8IGNAS Sr M!CK(EYICZ. H 
(jreriansiii • iuntin as 

laivakortes, pašportai ir t.t 
N O T A I f M I s \ s 

i i ' . t i i : 

| i i 8 i i r i t. i i r i 
809 W. J6!h St , arti S. Halsted St 

l e ! bonie .ird 611 
. A 9 i.' • 

V„k . „i : Ut»r„ K I 
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PRANEŠIMAS 

DR. C K. CHERRYS 
DENTISTAS IR RADfOGRAFAS 

2201 W. 22nd Str., kamp. 
Phone Canal 622 

Įsteigė savo ofise pilnai apru-3; 
pinta X — spindulių, laboratoriją.^ 
Traukiama X —splndrulių paveik-1 
slai suradimui įvairių dantų, gal-į 
vos ir žandų ligų. 

Tel. Boulevard T27 

Emerald Dairy Uetuviška 
P 1 E N I N Y Č I A 

Išdirbame geriausią pieną, 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už
sakymus pristatome į groeeiv 
nes ir namus. Duodame "ie*-
boxes" ir ledus. Kainoe piges-!< 
nes negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

°j 3251 So. EmeraM Ave 

1 DR. A. E. MUIER i 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Otisas 1015 W. 47-tfc Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—Z 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir 

Šaukimai lafayette 1104 
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CHICAGOJE 
: • : 

N U P E I K I A TEISĖJĄ. 
i - - • - -

Vakar Chicagoje buvo laido
j amas piktadar io nužudytas 
detektivas Paldina. Po gedu
lingųjų pamaldų Šv. Panelės 
Pompejos bažnyčioje kunigas 
sakydamas pamoksle kaltino 
teisėją, kurs po paranka pa-
liuosavo pkitadarį , gi t as nu
žudė detektivą. 

LIETUVIAI LIETUVIUS 
PLĖŠIA. 

PO PAMALDŲ. 

T O W N O F L A K E . — Sau
sio 23 d. apie 9:15 vai. rytą 
i ies Šv. Krvžiaus bažnyčia vie-
na. lietuvį, pasirengusį važiuo
t i .Lietuvon, užpuolė d u plėši
ku, ta ipa t lietuviu, automobi
liuke. Norėjo iškra tyt i to žmo
gaus kišenius. Tuotarpu poli-

- Tikra i t as su paranka pa- iHJos detektivų seržantas nuo 
l iuosavimas buvo indomus. į 46-os i r Wood gat. kampo tą 

Kuomet piktadaris buvo su- j pamatė. Pradėjo šaudyti . So-
imtas už didelius plėšimus, .*erį sužeidė, bet j is pabėgo, 
teisėjas j am paskyrė 30,000 , Antrąjį suėmė ir nuvedė poli-
dolerių paranką. Niekas nega- ' cijos nuovadon. Šv. Kryžiaus 
Įėjo tokios didelės parankos ' par. klebonijos langams kliu-
padėt i . P ik tadar i s tad buvo j vo pora šūvių. 

Iš Bridgeporto. — P-nia N. 
vakare nuvyko į " t a u t i e č i ų " 
bambiznyčią ant Union Ave. 
pasimelsti, bet pamaldos vir
to į kokią ta i komediją i r to
kiu būdu p-nia N", kirkužėje 
užgaiso l ig po dvyl ikai nak
ties. Parė jus namo gavo nuo 
savo vyro diržų i r turėjo bū
ti šaltame kambary iki vyras 
nustojo pykt i . 

Tautietis. 

PRANEŠIMAS 7 kuopa (Aušros Vartų parap.) YMftNVNNJJtffcigl 
West Side. ! m*4Mi4W 

laikomas kalėjime. Žinoma, 
j a m ten nejauku buvo. 

Tuomet piktadario advoka
tas kreipėsi į teisėją sumažin
t i paranką. Teisėjas sumaži
no iki 20,000 dolerių. 

Bet kuomet ir su tokia pa
ranka j is buvo paliuosuo-
tas , tuomet teisėjas paranką 
sumažino iki 10,000 dolerių. 

Šią paranką padėjo profe-
sionalis parankininkas. Pik
tadar i s paliuosuotas. Paskui 
šaukiamas kelis kar tus neatė
jo teisman. 

Detektivas jį gaudydamas 
p ra rado gyvastį. 

Mat, vagiliams buvo pasku
tinė proga šį žmogų apiplėš
t i . Rep. 

TEAT. K U U B O "LIETU
V O S " DARBUOTĖ. 

PAGALIAU PRALOŠĖ. 

Chicagoje pavogta 11 auto

mobilių paroje sausio 23-24 d. 

PRADEDAM PRIPRASTI. 

Bridgeportas. — Sausio 22 
d. 9:30 vai. vakare ant 33-čios 
ir Halsted st. gatvių valkatos 
užpuolė lietuvį (specialų a-
gentą) . 

V—ks. 

NAUJA ĮSTAIGA. 

Bridgeporte, prie Auburn 
Ave. i r 33-čios gat. a ts idarė 
nauja įstaiga, Real Es ta te i r 
Foreign Exehange, vedėjais y-

Chicagos mokyklų taryboje 
anais metais pakelta smarki 
kova del mokyklų superinten- į r a pp. Bružas ir Viačulis. Nau-
dento. Politinės frakcijos nuo- J ja i įstaigai linkima gerų pa-
savas tarybas statė. Vieni ta
rybos nar ia i parsikvietė iš ki
tu r brangiai apmokamą supe
rintendentą. Ki t i jį pašalino. 

Pagal iau tai visa ats idūrė 
teisman. Keletą tarybos na
rių teismas nubaudė kalėjimu. 
Apeliuota vyriausian valstijos 
teisman. I r pralošta. 

Nubaust iems dabar liko ar
ba eiti kalėjiman arba apeliuo
ti aukščiausian šalies teisman. 

SUIMTA DU LIETUVIU 
PLĖŠIKU. 

Šiaurinėj miesto daly poli
cija sugavo du iš trijų plėši
ku. Tai Alfred Jocius, 21 m., 
i r Daniel Stumbris , 22. Abu
du iš Bridgeporto kolionijos. 
Policijai žinomas i r trečias, 
kurs tuo t a rpu pabėgo. 

Niekšai prisipažino apiplė
šę daugybę žmonių. 

IŠTVIRKĖLIŲ LANDYNE. 

WEST-SIDE. — Nepersenai 
į mūsų koloniją atsibeldė sen
bernis — socialistų sėbras y . 

*Gr. pos K. K. ir susinešė su to 
kia pat kekše V. Ž—te. J iedu 
gyveno be jokio šliubo i r pik
tino apielinkės žmones. Galop 
policija sužinojo jų begėdiškus 
-darbus. Subatos rytą beauš-
t an t atėjo du detektivų ir su
t rukdė jų meilės ryšius. 

Be šios porelės, detektivai 
užtiko patį šeimininką mun-
šainę begaminant. Nieko ne
laukę pašaukė vežimą, surinko 
bravoro įtaisus ir išvežė visus 
į So. Robey šaltąją ant nak
vynės. 

Tokios operacijos žada į-
vykt i visuose namuose, kur už
uodžiama munšainėlė ir palei
s tuvy bės landynės. Matęs. 

sC'kmiu. 
A. Girgžda. 

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
DARBUOTĖ. 

Cicero, EI. —• Laikytame me
tiniame susirinkime sausio 8 
d. 1922, pasirodė graži pra
džia. 

Prisirašė net penkios nau-
jo.s narės, būtent : pianiste M. 
Šerpetaitė, Bron. Žansonaitė. 
O. Paulai tė, Barb. Kukšta i tė 
ir O. Bukauskienė. Iš visi] ma
ty t bus nemaža nauda. 

Praėjusių metų valdyba, y 
pač pmn^jO. Rimkienė apleis-
dama vietą, pasakė puikią pra 
kalbėlę, linkėjo kuopai daug 
ko naudingo. J a i buvo išreikš
ta didelė padėka už pas idarba 
vimą pereitais metais, nes iš
tiesi) nedaug Ciceroje tokių 
moterų y ra kaip p . Ona Rim
kienė. Taipat i r kitoms buvo 
išreikšta padėka u ž gražų pil
dymą savo pareigų. Nauja 
pirm. T. Mikolaitienė irgi 
daug pasižadėjo; t ikimės kad 
ištesės. 

Nuta r ta padaryt i kokį išlai-
mėjimą, kad padengus skolą 
Lab. Są-gai, nes mųs kp. yra 
įsirašiusi į garbės nares. Už-
gavienių vakarienės tikietai 
jau pardavinėjami; pa tar t ina 
išanksto įsigyti. P r ie gardžios 
vakarienės i r puikaus progra-
mo dar bUs proga ką nors iš-
laimėti. Vakariniuose kursuose 
įvyko šiokis tokis pagerini
mas. Sekantis pamokos vaka
ras bus sausio 26 d. O. Rim
kienės stuboj, 
ct. 

1308 So. 48-tb 

Koresp. 

BIZNIERIAI GARSINKJTĖS 
" D R A U G E " 

Town of Lake. — Liet. Te-
atrališkas Kliubas Lietuva lai
kė metinį susirinkimą 13 d. 
sausio š. m. 8 vai. vakare Šv. 
Kryžiaus baž. svet. Susirinki
mą atidarė ir vedė pirm. F. 
Stasiulis. Kliuban įstojo sep
tyni nauji nariai. Kaslink li
gonių paaiškėjo, kad mūsų du 
draugu sirgo, 1. Jonas Vaišvila 
turi kraujo užsinodijimą ran
koje, bet jau sveiksta; 2. Ju
stinas Čiliauskas turi sulaužy
tą ranką. Nelaimė atsitiko ant 
ledo bečiužinėjant. 

Išduota raportas kaslink 
vakaro, kuri s įvyks 19 kovo* 
Nutarė vaidinti didelį teatrą. 

Priėjus prie naujų dalykų 
nauja valdyba užėmė vietą, se
nasis pirmininkas atsisakė.Tai 
jo vieton tapo išrinktas darb
štus ir energingas narys Pra
nas Vaišvila, pag. J. Vaišvila; 
nut. rast. E. Ivaškevičiūtė, fin. 
rast. E. Brazauskaitė, ižd. A. 
Lukaševičia; iždo glob. Kaz. 
Valkauskas i r Kaz. Šlepaitė. 
Kadangi F . Stasiulis atsisakė 
nuo pirmininkystės, visi na
riai nenorėjo kad j is toks 
darbštus narys paliktų be nie
ko ta i tapo įprašytas apsiim
ti už režisierių pabūti . J i s su
tiko. Ta i vietoje mūsų d raugo 
Juoz. Paleko buvusio režisie
rium dabar y r a draugas F . 
Stasiulis. 

Toliaus buvo klebono pra
nešta, kad kliubas ištuštinti! 
kambarį, kurį var tojo savo 
daiktų sudėjimui. Kadangi jis 
parapijai labai reikalingas, 
tai kliubas nu ta rė ištušt int i i r 
visus daiktus sutiko pri imti 
N. Klimašauskas. 

Užsiminta kaslink velykinės 
išpažinties. Nu ta r t a ' k a d butų 
kontroliuojama i r išdavinėtos 
tam tikros kortelės. Kliubas 
yra sutvertas ant katalikiškų 
pamatų tai ir pildo visas ka
talikiškas priedermės. Taipos-
gi nu ta r ta įstoti į Labd. Są
jungą kaipo narys i r įmokėjo 
$6.00 metinės duoklės. Taigi 
kliubas remia visus prakilnius 
darbus. K u r t ik a ts i randa ko
kie naudingi darbai t a i kliu
bas tuojaus i r paremia. Iš t i -
kro garbė kliubui i r visiems 
nar iams priklausyt i prie to
kios prakilnios organiz. 

Narys N. K. 

ŠĮ VAKARĄ ROSELANDE. į £ ! L H 1 V ^ l 

S u Kulturo s Vajaus reika
lais, gerb. svečias, kun. Br. 
Bumšas š į vakarą, sausio 25 
d. ' kalbės Roselande, Visų 
Šventų parapijoj. Prasidės 
7:30 vai. vak. Daug nepapras
tų naujienų bus galima iš
girsti. Rep. 

LABD. SĄJ. CENTRO SUS: 

Labdaringos Sąjungos Cen
tro mėnesinis susirinkimas 
bus šį vakarą, 7:45 vai. sausio 
25 d. Aušros Vartų par. svet. 

Visų kuopų atstovai (vės) 
yra kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Centro;knygų patikri
nimo komisija išduos raportą. 
Taipat bus išduotas raportas 
iš Centro vakaro. 

Centro valdyba. 

. . . . . 428.68 
Vakarienė gryno pelno davė 51.35 
Mėnesinių jeigu 53.75 
Kolekta po namus 125.50 
Iš įvairių šaltinių gauta per-Pet

rą Cibulskį 200.00 
Aušros Vartų Mot. ir Merginą 

Dr IO.OO 
Įeigos už valgius 140.45 
Aušros Vartų Vyrų ir Mot. Dr. 

5.00 
Labdarių $ąj. viet. kp, 2.00 
Mykolas Brazauskas 5.00 
Juoz. Budreckienė 2.00 
Aušros Vartų bažn. dėžutė 19.72 
Šv. Antano dienos kolekta . . 24.00 

$1,067.45 

L. Vyčių 16 kp. svarbus su
sirinkimas įvyks 25 d. sausio, 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio par. 
svet. Todėl visi nariai ir norin
tieji prisirašyti prie L. V. 
organ. esate kviečiami atsi
lankyti. Valdyba. 

Cicero, BĮ. — Šį vakarą, sau
sio 25 d. L. Vyčių 14 kp. tu
rės žaidimus ir draugišką pa
silinksminimą Šv. Antano par. 
svet. Valdyba. 

8 kuopa (Nekalto Prasid, par.) 
Brighton Park. 

Per Petraitį įduota 500.00 
Tag Day surinkta . . 614.00 
Garbės narių ir metiniai mokes

čiai per Petr. . . . . . . ..,400.00 
Kapinėse surinkta 167.65 
Moterų Sąjunga 20 kp. G. n. 50.00 
Saldž. V. Jėzaus Šird. Dr. 42.00 
Bažnyčioje surinkta 73.46 
E. Z 50.00 
Labd. viet. kuopos ineigų . . 25.00 
Jadviga Steponienė 25.00 
Šv. Juozapo Dr 10.00 
Nekalto Prasidėjimo Dr. . . 15.00 
Altoriaus Puošimo Dr 5.00 

1,977.11 
9 kuopa (Melrose Park). 

Šv. Jono Dr. G. N. mokestis 78.00 
Joanna Garbašauskienė G.N. 15.00 
Labd. vietines kp. ineigos . . 20.00 

$113.00 
12 kuopa (Racine Wisc). 

A. Zigminskaitė prisiuntė . . 26.00 
Vietinės kuopos mokestis . . 10.75 

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS K P 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

Pirm. — Motiejus Svaranaueius, 
2,008 West 23-rd Street. 

Pirm. pagd. —- Alek. Cibulskis, 
2243 South OaHey Ave. 

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
2216 S o u t h Leavi t t Str . 

Turto Rast. — Mart. Česnaučius, 
2213 W e s t 23-rd Place . 

Iždininkas. —- Petras Cibulskis, 
2343 West 23-rd Place. 

Kontrol. rast. — Ant. Janilienčius, 
2142 West 22-nd Place. 

Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė, 
2$26 West 23-rd Street. 

Centro Atstovai: Antanas Jani-
lienčlus ir Aleksandras Cibulskis. . 

L. D. S. CHI. APS. SUS. 

Liet. Darbininkų S a g o s Chi. 
Aps. susirinkimas įvyks sau
sio 29 d. 1922 m. 2:30 po pie
tų West Sidėje. Aušros Vartų 
parap. svet. 2828 W. 23 pi. 
Chicago. 111. 

Susirinkimas labai svarbus, 
yra daug užsilikusių dalykų. 
Visos kuopos prisilakite atsto
vus. ...,- Valdyba. 

APYSKAITA. 

ŠV. ANTANO LABD SĄJUN 
GOS U ž 1921 M. 

(Pabaiga). 
6 kuopa (Šv. Mykolo parap.) J 

I North iSde. 
Klebonas Kun. Baltutis . . 100.00 
Aleksandra Žaldokas 100.00 
Elzbieta Kremenskaitė 100.00 
Po namus surinkta *425.00 
Garbes narių mokesčiai . . 307.00 
Tag Day surinkta 333.50 
Kapinėse surinkta 182.72 
Ona Kavaliauskienė G. n. 100.00 
Šv. Antano diena rinkliava 50.00 
B. Radišauskienė 25.00 
Moterų Sąjungos 4 kp. auka 55.00 
Šv. Mykolo dr. met. duoklė 15.00 
Šv. Juozapo dr. met. duoklė 15.00 
Judita Kremenskaitė 10.00 
Šv. Cecilijos Dr 25.00 
Labdarių Sąjungos viet. kp. 15.00 
Viet. kp. auka per Daugirdienę 

15.65 
Gyvojo Rožančiaus- auka . . 16.00 
P. Petrulis '.' 10.00 
Jieva Valaitienė 30.00 
Smulkių aukų . . - . 16.09 
A. Nausėda 5.00 

$1,950.96 

$36.75 
15 kuopa (Westvūle, III.) 

Prisiuntė 88.10 
16 kuopa (SJieboygan, Wisc.) 

Per J . Galginaitj prisiųsta 26.34 
21 kuopa (Kewanee, TU.). 

Per St. Jucevičių prisiųsta 66.00 
22 kuopa (Rockford, IU.). 

Per A. Rupšj prisiųsta . . 50.80 
Centro piknikas davė pelno 580.86 
Cent bazaras Brigh. Parke 747.90 
McMahon and Hoban inter. 250.00 
O. Brazauskienė paaukavo 530.00 
J. Ražauskas ant 2017 Union Av. 

už žemę 25.00 
Už tikietus \ h. Seimo vak. 67.45 
Už atvirutes 43.56 
Metropolitan S. Bank int. 268.21 
Įvairių smulkių ineigų . . 174.01 

IS viso $15,823.61 
Išlaidos 1921 metais. 

Stan. Jucevičiui kelionės lėšoms 
padengti agitacijos tikslu . . 29.00 
Stan. Mažeikai už baksus . . 45.00 
Draugui Pub. Co. už įvairius apg. 

99.50 
P. B. Sekleckiui Tag Day lėšos 

14.00 
A. Žaldokui už Post Cards 90.83 
Draugui už 4,000 konvertų ir 

x2,000 laiškų 122.50 
Draugui už ženklelius, programas 

ir laiškus 17.10 
Už diplomus•., 160.00 

Išlaidų $577.93 
Įeigų $15,823.61 
Išlaidų 577.93 

Lieka $15,245.68 
Nuo 1920 m. liko 19,521.46 

Pinigų Labdarių Kasoje. 
$34,767.14 

Labdaringos Sąjungos Kom. 
3 = 

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS. 
Gavome 18 Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantičkų, ir kitokių 

knygų. Didelis Šaltinis, Aukso Altorius, Balsas Balandėlio, Dangiš
kas Balsas. Kantičkos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rašymui popieros s i pasveikinimais ant šv. Kalėdų. 
Atviručių su Lietuviškais parašais šv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popieros laiškams rąžyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. 
Del šių dalykų meldžiame kreipties pas 

PAUL P. BAIiTCTIS 
901 W. SS-rd St. Tel. Yards 4660 Chieaffo, UI. 

Priešai šv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 

1 P A J I E Š K O M E i 

Reikalingas pusininkas į Lietuvišką Dirbtuvę, ku
ri turi išdirbtą biznį ir išsiplėtojusi po visą Ameriką ir 
mašinerijos yra visos naujos. Dirba apie 30 žmonių. Or
derių išleidžia apie 10,000 per mėnesį. Reikalingas žmo- £ 
gus su $6,000 arba aukščiau. Gera proga. Atsišaukite S 
adresas: Įg 
168 N. Mtehigafe Ave. Kamb. 200 Chicago, IU. 

PINIGAI LIETUVON. 
Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teisingai pasiektų paskirta 

vieta, siųskite per mūsų įstaiga. Mes dastatvme pinigus i trum
piausi laiką ir visuomet J paskutini paSta, be jokio atitraukimo. 

Siunčiam© pinigus per telegrafą ir išmokame laike 5 iki 7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai mažos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų įstaigą yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus Iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus 

del važiuojančių J Lietuvą. 
Parduodame namus ir Uotus, ir apdraudžiamo nuo ugnies ir 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, iš kurio galima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" į visas dalis pasaulio. 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės prie 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 West 33-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yards 4669 Chicago, IU. Tel. Lafayette 6256 

A. O L S Z E W S K I S 
Geriausiai siunčia 

PINIGUS I LIETUVA 
I r visas dalis svieto. 

- * • * -

Parduoda Laivakortes, parūpina Pašportus, pa
darą Ingaliojimus (Doviernastis) ir kitus legalius 
dokumentus. 

0+4* • 
Inšiuruoja nuo ugnies namus, furničius, automo

bilius, ir 'perkantiems namus peržiūri jų popieras 
ir padaro visus pirkimo raštus. 

. < » » 
Užlaiko didžiausią sankrovą Lietuviškų knygų, 

paveikslų, mapų ir muzikos. Prisiųskjte' 2c. štampą 
ir gausite knygų kataliogą dykai. Ofisas atidarytas 
iki 9 valandai Utarninkais, Ketvergais ir Subato-
mis. 

Adresas: 

A. OLSZEVVSKI 
3251 S. Halsted St, Chicago, III. 

- * • • • -

P . S. — Šiame ofise Utarninko i r Ketvergo va
karais Advokatas Antanas Olševskis J v. turi savo 
valandas kuriose duoda lietuviams reikalingus 
patarimus provų reikaluose. 

*&&WW,+W*&&'®W&&% 

MILŽINIŠKAS KONCERTAS 
Rengiamas 

Šventos Agnietės Choro 
(Brighton Park) 

NED , SAUSIO 29, 1922 
Schoo! Hali Svetainėj 4758 So. Honore Street 

Duris atsidarys 6:30 Pradžia 7:30 
lllfllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllflllisilllllllllllllllllllllll 

Kviečiame ant mūsų puikaus koncerto kaip senus taip ir jau
nus nes turėsite progų išgirsti puikių dainų, solu, duetų ir t. t. o 
mes stengsimės visus kogeriausią užganėdinti tas gailėsis kuris 
neatsilankys nes pirmas iš puikiausių koncertu. Po koncerto bus 
šokis turėsite gera proga pasišokti. 

Kviečia visus ŠV. AGNIETĖS CHORAS. 

. .Al 
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Jp Ar Jus fUckina P2ei«k*tvo* ?* 
N A U D O K I T E įįtffflCS T 
Ar Joms Galvos 
NAUDOKITE į^tlffJeS 
Ar J*H*f Plaukai s lenka? 
NAUDOKITE JįjU/flCS . 

Ar Jų» Norit« Ap»au^ct?Juos ? J 
N A U D O K I T E įjfuffieS ¥ į 

UHaUgraul savo plaukų gražiais ir tankiaU \ 
N A U D O K I T E JįttffleS \ 

ikymui galvos odot tv«Juu ir Ivanai { 

- - -ud 
Užlaikym 

NAUDOKITE Įfttffles 

i gauti visose apttekose po 85c. bonka, arta tiesiog 
iš išdirbėju per paŠty už '5o. bc/nką. 

F . A D . R I C H T E R dc C O . 
3rd Avft A. 3 S t h St. Brooklyn. N. Y. 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
T\iY%'U^-1-|-rr£|V§Uavv, Kukardų, visokiu Ženkleliu, Guzikučh?. Ant-
JL/1I ijl/\J.\\5 spaudy ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite Ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark , N. J . 

UUIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlMIlIlflIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIft 

DIRBTUVE i 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- I 

I L̂ OUTIHHyiIMŪĮIl '-v " k'to^u draugystėm reika- § 
s Kcuffl vMErl Htf J Jįngų dalyky. 

A. J. POŽĖLA 

i^ a i i " ^ 1908 W. Divisioo Str. Chicago. 1 
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