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-Ciceroje Suimtas Lietuvis Juodrankis 
JIS GRŪMOJO ŠV. ANTA

NO PARAP. KLEBONUI 
KUO VEIKIAU BUS. STATO 

MAS PRIEŠ "GRAND 
J U R Y " 

Laiškas klebonui 

Cicero klebonas, gerb. kun. 
V i l i u . . . neda io j . . 29 Myžtom ^ ^ ^ y , m „ Z 

Vatikane Prasidėjo Kardinolų 
Konklava 

v 
' I • 

I - « 

Nesutikimai Pakilę Italijos 
Parlamente 

ROMA, vas. 2. — Šiandie \ atidaromas Italijos parlamen-

sausio gavo laišką su reika 
lavimu nunešti ir padėti pas
kirtoje vietoje 2.000 dolierių. 
Laiškas rašytas guminėmis 
raidėmis. Rašytojas reikalavo 

| t ų pinigu būtinai, be jokio 
Išsikalbėjimo, o jeigu pinigų 
negautii į 48 valandas, tai 
grasino klebonui atimti gyvy
bę, - r Nebandyk, girdi, šu

čiau apie tai buvo paskelbta, 
kardinolų konklavė rinkti nau 
ją popežių. 

AIRIJOS KARDINOLAS 
STOVI UŽ ITALĄ. 

tas. 

PRIPAŽINTA 5 VALSTY
BIŲ SUTARTIS. 

•i '— ••' ummmm 

WASHINQ|TON; vas. 2. — 
Nusiginklavimo ,konfereneijos 
plenarėj sesijoj Vakar užtvir
tinta penkių valstybių karo 
laivynų sumažinimo padaryta 
sutartis. „ Taipat pripažinta 
Pacifiko sutartis. 

PRIEŠ ANGLIJOS PREMIE 
RĄ^PAKYLA^ NAMINIAI 

PRIEŠAI. 

Opozicija gaminasi kovon. 

ROMA, vas. 2. — Čia visi 
visaip spekuliuoja apie naujo 
pppežiaus rinkimus. Pirm kon-1 kas turės pasakyti kalbą. Tu 

Vakar parlamento kuluaruo-
se buvo girdimi kai-kurių at
stovų nepasitenkinimai Itali
jos valdžios programa. Ton \ WASI ENGTON, vas. 2. 
programon ineina mirusio po
pežiaus formalis pagerbimas 
ir pripažinimas. 

Sulig programos, šiandie a-
tįdarius parlamenta pirminin-

LONDONAS, vas. 2. — Vi-
Hurinė Anglijos politika im& 
virti prieš parlamento atida
rymą vasario «6 d. Atidarytas 
parlamenta* turės daug svar
bių dalykų atlikti. Pirmiau-
sia prisieis jam legalizuoti 
Laisvąją Airių valstybę. Pas
kui — aptarti Egipto klausi
mą. 

Kalbama, jog, ^turbūt, bus 
.pridėti ir fytinės Indijos rei-

Kongreso atstovas Hill iš Ma- ^ A n g l y o g k a r Q ^ ^ _ 
ryland valstijos, .kongreso ko- ^ k f t i p ^ ^ C M c a g o s jTr i_ 

IŠ ALAUS IR VYNO VETE-
RANAMS BONUSAI 

mitetui, kuris ie$ko versmių 
gauti pinigų veteranų bonu-

bunę korespondentas, labai su
sirūpinusi padėtimi Indijoje. 

Kultūros Vajus 
VVAUKEGAN, ILL, - $400.00 

Waukegane nedidelė lietuvių kolionija. Bet į gerb. kun. 
Bumšos surengtas prakalbas sausio 31 d. susirinko gražus 
būrelis. I r gražią auką sumetė — $400.00 Kultūros reika
lams. 

Lai gyvuoja Waukeguno lietuviai! 

ATSISTATYDINO CMCA
GOS SVEIKUMO KOMISI-

ONIERIUS. 
s a m s ' į rodinėjo, kad visa ša- S a k o m a > p a t y l o m l s k u o n e k i e k 

gauti mane. nes aš tave pdr- k l a v V . s laikraščių atstovai dau-jrės prisiminti mirusį popežių 
mas sugausiu - taip grūmojo ^Ym[ k a r d i n o l u n e d a v ė $.„,_ \ Benediktą XV. Po pirminin-
juodrankis. 

Kur liepė padėti pinigus. 

O gi į nusamdytąjį gara-
džių, kur laikė savo automo
bilių, prie 1446—50 Court. 
T , . . . . . . a . . . .italas, pasakė poresponden-
Labai aiškiai pažymėjo vietą J ? "-* , ,. s 
, . .x. . * tams" vienas is to kardinolo 
kur įeiti i garadžių per ma- , _ . 
v , . . , . . . . palvdovu buno. 
žesnes duris ir padėti pinigus- * 

"Užimąs &v. Petro sostą tū

tos ramybės nepaklansinėje a-!ko kalbos turės kalbėti premie-
pie popežiaus ^rinkimus, ras Bonomi ir patvirtinti pir-

"Airi jos primatas, kardino- miiirnko kalbą. 
las Loguo iš Dublino, velija, j Parlamento atstovai katali-
kad sekančiu popežimni butų kai, kurių yra 110, reikalau

ja, kad parlamento sesija tuo-
jaus po atidarymo s butų per
traukta vienai dienai, kad pa
gerbti mirusio popežiaus gar
bingą atmintį. 

Tečiaus su tuomi nesutinka 

lis nepatenkinta šiandienine 
prohibicija. Del to butų nau
dinga, kad kongresas leistų 
gaminai ir pardavinėti, alų su 
4 nuoš. alkoholio ir vyną su 
12 ntiošimčių. 

Federalė vyriausybė už tą 
alų ir vyną galėtų imti aukš
tą mokestį ir tuo keliu su
rinkti pinigai galėtų but pa
vartojami veteranų bonusams. 

viršuj durų. O kad butų ga-
i;mo *o J L w o « „ ^ - i t . , J r i niokoti kalbėti itališkai. Tu-uraa tą greičiau surasti,- t u . , - --—. 
mušu didvyris pasirūpino am-įn h u t snmlkmenmgai apsipazi, 
piešti laiške garadžiaus r a n ę s SU o p i a i s santikiais, .gy- l ibera la i ir demokratai atsto-

., , .x - S. , , . , U-uojanfiais tarpe Vatikano ir vai. Šie taipat renua visus 
veikslą, is kurio labai lens:- J • . i^v. . , . , . . , 

/ * * , . ^ ICvirinalo. Pagaliau naujas valdžios projektus, kaip ir ka
va buvo pazmti, kur reikia „ . L n • m • • u v . . , 
padėti p i n L s Prakaitavo na P°> l e ž i n s t u r i P8 '1 '1 1 1 l t a l i ' ° S " W -f " P " e 

bagas. kol sutaisė savo g a r - . ^ f 0 8 , r l t a i ' - ' t a u t O S p S y c h < > 

bingąją gromatą, kaip pas į ( 

MESTA BOMBA Į FIUME 
PREZIDENTĄ. 

jų noro turi prisitaikinti. 
Del to pramatomas nųniste-

Apaštalu Sostas apima vi- r ^ kabineto griuvimas, jei tik 
^ p r m p a z ^ ^ T a i , valdžia seks sa^o nustatyta 
tnyc?oje. kad tik palengvinus gi jis neprivalo perarti jung-;programa, 
klebonui darbą — išpildyti jo »f. . X i t_- i J 

., , L. . v. tis su bile viena kokia vald-
reikalavimą. Na ir, žinoma, v. . ,» . • v, , « . , . . . zia. Aplink Apaštalų Sostą 
lauke gerų pasekmių. . . . x. . .. 

turi susispiesti viso pasaulio Kaip "didvyrį" sugavo. 

Jisai įmetė savo laišką Į 
^ebon i jos dėžutę subatos nak-
tį, o nedėlioję nuėjo į bažny
čią pažiūrėti, ar klebonas sa
kys ką žmonėms apie tai, ar ; 
ne. Jeigu nieko nesakys, ma
nė sau. tas reiškia klebonas 
nusigando ir jau rengiasi neš
ti pinigus. 

tautos* f y 

NESUTINKA SUMAŽINTI 
ARMIJĄ; 

FIUME', vas. 2. — Į nepri
klausomos Fiume^. valstybės 
prezidentą Zanella Čia mesta 
bomba, kuomet prezidentas 
važiavo automobiliu. Tečiaus 
nerfetaikinta į automobilių. 

BALSAVIMO BALIOTAI 
BENDRI. 

GALI GRIŪTI ITALIJOS 
KABINETAS. * 

ROMĄ, vas. 2.» — Šiandie 

Kam reikėjo tų pkvigų. 

COPENHAGEN, vas. 2. — 
|Kuomet Santarvė Rusijos bol
ševikų valdžią pakvietė Genoa 
konferencijon, Leninas suma
nė bolševistine armiją pusiau 
sumažinti. 

Tam griežtai pasipriešino 
karo komisaras Trotzky. š is 

'sako, kad ta Genoa konferen-

SPRING] 
— Pranešta^ 
sarį Dlinois 

1LD, 111., vas. 2. 
:ad šįmet pava-
Istijos įvairiuo-

Policijai ėmus 
Judilbičio, ar jis neturėjo ko- ! e i j a j t a i t i k s p ą g t a i w f e ^ 

Detektivai rado nedėlios ^kio piktumo pfieš kleboną, ta- ^mSt D e i t o mažinti šiandie _ 
naktį garadžiaus d u r b aMa-! sai i ^ i s a k ė , kadne , ir net p r i , a n n i j a b l l t ų n e g u d r u s darbas.JSūv."Valstijų Venatas^ priėmė 

se rinkimuos* tais pačiais ba-
liotais naudofis vyrai piliečiai 
ir moterys pilietės. Taigi, at
skiriu moterims baliotų nebus. 

vienu laivu į%tenai siunčiama 
kariuomenė. , 

Ministerių kabinetas propo-
nuoja induoti parlamentui du 
projektu Airijos reikale. Vie
nas projektas apie airių pro
vizorinės valdžios legalizavi
mą, kitas — apie konstituciją 
Airijai. Sulig tos konstituci
jos tenai t u r ė s i vykti pirmie
ji visatini rinkimai. 

Provizorinė Airijos valdžia 
tomis dienomis Anglijos kabi
netui turi pristatyti konstitu
cijos projektą. 

Pasirodo aiškus ienklai, kad 
valdžios opozicija rengiasi per 
trauĮtti "pa l iaubas" ir išnau-
jo "pulti prefnierą Lloyd Ge
orge. Vice-grafas Kd. Grey, 
sakoma, s t o s i ą s opozicijos 
priešaky. Tan puoliman jis 
sujungsiąs darbo partiją, libe
ralus ir kitus atstovus. Tuo 
keliu būtinai norima sugriauti 
Lloyd George valdžią ir įsteig
ti naują. 

Tečiaus premieras Lloyd 
George yra stiprus ir jis gali 
su savo kalbomis parlamente 
atmušti visas priešų atakas. 

Vakar iš užimamos vietos 
atsistatydino Chicagos sveiku
mo komisionierius Dr. Robert-
son. 

Jo vieton tuojaus paskirtas 
Dr. Herman N. Bundeson, epi-
demiologistas. 

C H I C A G O J E . 
PLAUKIOS LAIVAI TAR 

PE CHIGAGOS IR PHILA 
DELPHIJOS. 

Chicago Steamship Co. pas
kelbė, kad tarpe Chicagos ir 
Philadelphijos trumpoj ateity 
plaukios pasažieriniai laivai. 

Tam tikslui kompanija nu
pirkusi penkis didelius van
denyno garlaivius. Laivai iš 

INFLUENZOS EPIDEMIJA 
NEW YORKE. 

•e=C 

SENATAS DUODA EUROPAI LAIKO ATMOKĖTI 
S K O L A S , 

Taipat atsistatydino Chica- didžiulių ežerų Wellando per-
gos gazo ir elektros komisio- kasu plauks į Lawrence u-
merius. pe ir iš tenai okeanan. 

Pakeliuje iš Chicagos regu-
leriai uostai laivams sustoti 
ir paimti keliauninkus skai
tysis: Detroit, Montrael, Que-
b&c, Boston, Kew ^York ir 
PhiladelpJiia. 

NEW Y.ORK, vas. 2. — Čio
nai pradėjo siausti influenzos 
ir plaučių ligos epidemijos. A-
pie tai paskelbė sveikumo ko
misionierius Copeland. . Miesto tarybos transporta-

Komisionierius pažymi, kad eijos komitetui keli advokatai 

MIESTAS GALI PIRKTI 
GATVEKARIUS. 

epidemijų siautimas yra vidų- j pranešė, kad miestas gali pir-
tiniškas. Taigi toli ne toks jkti nuo kompanijų kaip gatve-
baisus, kaip butą 1918-19 me-i karius, taip ir viršutinius ge
tais, kuomet daugelis žmonių ležinkelius. Tam tikslui nerei

kalinga klaustis valstijos legis-
laturos leidimo. 

Influenza ateina į Chicagą. Todėl miesto majoro ' 
Žmonėms tad iškalno reikia Mausimu projektuojamas įs^a-
npsidrausti nuo t ^ pavojingos tymas visai nereikalingas, 
viešnios. 

sirgo ir mirė. 

-^ i 

ras. Jie dasiklausė. kad tą ga- sipažino, kad tik nedėlioję pir 
radžiu turi pasisamdęs Juozas mą kart painatęs kleboną. 
Judikaitis, Cicero's gyvento- šiaip jau- jis į bažnyčią ne-
jas, 1517 S. 51 ave. vaikščiojo, prie parapijos ne-

VIENA DIENA IŠ NEW 
YORKO LONDONAN. 

Policija rado jo namuose su-! priklausė. Yra pasimetęs su 
draskytą į šmotebus poperą ir savo pačia, 
įmestą į spiaudyklą. Detekti-

t.ONDONAS, vas. 2. — An
glijos oro ministeris paskelbė 

O pinigų jam reikėję del to, Uuris naują# išrastą oru skrįs-
vai visaip dėstė tuos šmote- kad bizniu užsiimti; ir jeigu i ti mašiną, kurią išradęs vie-
Hus, kol sudėjo į vieną daiktą biznis butų gerai pasisekęs, tai »as olandas — Hansch. 
ir pasirodė, kad tai buvo ori- jis, girdi, butų atidavęs pas- Ta nauja mašina gaK nus-
ginalė kopija to paties laiško, kui klebonui tuos 2,000 dolie- įkristi 312 mailių "valandoje, 
kurį gavo klebonas. Sulygi - r ių ; policiją žinoma, tik juo- Be to, ji gali vartytis oro kaip 
nus su kitais Judikaičio ra- kias iš tokios kalbos. patinkama 
šytais laiškais, matyt, buvo, šįaadiena 10 vai. Cicero's ! Angiijos oro ministerija pą-

teisme paskirtas išklausinėji- |^k r ė -5 0 '0 0 0 s v a rW derlingų 
mas šitos bylos, bet kadangi Į p r a k t i n i a m tos mašmp§ p 
tai yrą perdideUs " k e i s a s " , ^ 1 1 ^ 1 1 1 1 1 3 1 -

WASIlINGTON, vas. 2. Debatuojant ap ie . bonusus 
senatorius Simmons pareiškė, 
kad su tuomi klausimu turi but 
pasiskubinta. Nors kartą -jį 

administracijos padubtą, pro
jektą, kuriuomi pasiremiant 
Europos valstybes tuzės atmo-j reikia baigti. Nes tris kartus 
keti Suv. Valstijoms vienuoli- j bonusų klausimas buvo senate, 
kos mįĮįardų dolerių skolą. Su- I r visus tris bartus neturėjo^ 
lig to projekto tos skolos turi pavykimo. 
but atmokėtos užstatų popero-
mis, kurijų pribrendimas ne-

PAGROBTI 7 MAIŠAI SU 
PAŠTĄ. . 

Chicagos sveikumo komisio
nierius Bundeson perspėja 
gyventojus. Žmonės turi sau
gotis persišaldymo. Visuomet Miestely Whiting, Ind., va-
kojas laikyti sausai ir šiltai; kar rytą trys automobiliniai 
perdaug nevalgyti; miegoti iš- plėšikai nuo pastos klerko atė-
vedintuose kambariuose. mė 7 maišus su paštą ir nuva

žiavo ant Chicagos. 
VOKIEČIAI ŠAUDO PRAN- Matyt, jie tykojo pagrobti 

GUZUS. , vežamus pinigus. <Bet jiems 
\ j pakliuvo maišai tik su laiškais. 

BERLYNAS, vas. 2. —-Pe- j Tuojaus pranešta Chicagos 
tersdorfe, Aukštojoj-Silezijoj, Į ir aplinkinių miestelių polici-

aišku. kad ir grūmojimo laiš
kas yra rašytas to paties as
mens. 

Pirma jis da norėjo teisin
tis, bet matydamas, k a i ne 
išsiteisins, atvirai prisipažino, 
ir viską išpasakojo. 

J o namuose skiepe po tre-
pais atrado visą jo "print ing 
ofisą"' su guminėmis raidėmis. 

a-

DR. RATHENAU — UŽSIE 
NIŲ MINISTERIŲ. 

tai jis bus atiduotas į grand 
jury, o tuo tarpu nelaimingas 
vyrelis >eis turbūt į džėlą iki j * 
teismui, jeigu jo kas neišpirks. į BERLYNAS, vas. 2. — Vo-
Parankos reikia $25,00 x»sh Į kieti jos užsienių reikalų mini-
arba $50,000 vertės nejudomos .steriu ^Vjrtho kabinete paskir-
nuosavybės. tas Dr. Rathenau. 

gali but ilgesnis kaip 25 m. sams esanti priešinga. Bet, 
Kuomet senatas apsidirbo įsako, nereikia to žiūrėti. ^ 

su skolų projektu, tuojaus pa- Kiti senatoriai sako, kad 
keltas kareivių bonusų klau- bonusams neturima pinigų. Ne 
simas. surasta, dar atatinkamų vers-

prancuzų kareiviai užpuolė vo jai. 
Anot Simmonso, ir šiuomi |kiečių namus ic pradėjo daryti 

kartu administracija bbnu- kratas. Pakilo riaušės. 
Du prancūzų kareiviu nu

kauta ir 25 kiti sužeista. 

Tam klausimui paduota du 
sumanymu. Vienas, idant bo-
nusai butų , išmokami gautais 
už skolas nuošimčiais. Kitas, 
idant bonusai butų išmokami 
tiesiog iš valstybės iždo. 

Pastarasis sumanymas dau
guma balsų atmestas. 

Gi skolų apmokėjimo projek
tas priimtas 39 balsais prieš 
25. 

mių, iškur butų galima gauti 
pinigus. |Tuotarpu su skolo
mis bonusų negalima rišti. Nes 
skolos, tai vis skolos. Nežį-
nia, kas gali su jomis įvykti. 
Gi bonusai būtinai reikalingi. 

Jei kartais bonusai bu$ pri
pažinti ir prezidentas tai. pa- LONDONAS, vas. 2. Iš 
tvirtins, tuomet visuomenę pri įTokyo pranešta, kad tenai mi 
spaus naujos specialės mokės- rė Japonijos fieldmaršalas, 
tys. princas Yamagata. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie pra-

TIK SUV. VALSTIJOS NE- matomas sniegas, daug šal-
SUTINKA SU GENOA &au. 

KONFERENCIJA. 

LONDONAS, vas, 2. — Vi
sos valstybės sutiko su su
šaukiama ekonomine Genoa 
konferencija, išėmus Suv. Vai- • Merchants Loan & Trust Co. 

P I N I G Ų KURSAS. . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,0Q0 dol. 
vasario 1 d. buvo tokia pagal 

stijaš. Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .50 
Lietuvos 100 auksinų .50 
Lenkų 100 markių .03 
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DRAUOAS ! » 

E i n a kasdieną Išskyrus nedėldienins 
P R E N U M E R A T O S K A I N A : 

Metams $4.00 
Puse i Metų $3.00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

k a s skaitosi nuo užsirasyrao dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir se inas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti i šperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
g u s į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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DAUG TEISYBĖS. 

mccA».. « * = » * ! - j—fc^HUMUfr 

K-
PAŽINKIME JUOS. 

I 

, 

Busimas Ministerių Kabine
tas Galvanausko tveriamas y-
ra nepartinis darbo kabinetas. 
Tai dar vienas iš šimto atsiti
kimų, kuomet vyriausioji St. 
Seimo krikščionių demokratų 
partija parodė kad jiems ne 
ministerių — valdžios vietos 
rupi, bet tėvynės gerovė. Juk 
jie butų galėję sudaryti sa
vąjį kabinetą pasikvietė ne
partinius žmones, jeigu jie tik 
butų norėję. Bet ne. Jie demo-
kratybės sargai, jie darbo 
žmonių gynėjai, užleidžia ki
tiems garbingą valdžios vai-Į 

Žinomieji p. Hearsto leidžia
mi įvairiuose Amerikos mies
tuose laikraščiai priskaitomi 
prie "geltonosios" spaudos 
rųšies. Dėlto jie taip vadina
mi kad vaikosi sensacijas, 
skelbia šlykščiausius dalykus, 
pataikauja žemiausiems žmo
nių instinktams. 

Nežiūrint to, tie laikraščiai 
taipat pasižymi savo atvirumu 
ir drąsa tarptautinėje ir na
minėje politikoje. Supranta
ma, tas daroma gerai apsis-
kaičius. Siekiama tokia ar ki
tokia nauda. Tečiau drąsiais 
priešams priekaištais sako 
daug teisybės. 

P-no Hearsto laikraščiai 
nuo karo laikų šnairuoja į 
Angliją. Taigi, ją pirmiaus ir 
dabar vis akėja. 

Aną dieną patsai tų laikraš
čių leidėjas padėjo kartų at
siliepimą į pačią Suv. Valsti
jų vyriausybę, kuri perdaug 
draugauja su Anglija, 

J i s sako, kad Suv. Valstijos 
rišasi sąjungon su Anglija Pa-
cifike. Taigi, tuomi pačiu pri-

dieninė mūsų vyriausybė be 
sunaikintos karo laivyno da
lies dar mano sunaikinti i r 
pačią Nepriklausomybės Dek
laraciją! 

Kituomet Suv. Valstijos bu
vo tautų laisvės gynėjos, šian
dien tas jų garbingas vardas 
belieka tik aukštoje ' Laisves' 
akmens stovy loję, kuri turė
tų priminti jų senobinę gar
bę ir eiti pagelbon pasiilgu
sioms, daug kentėjusioms Ir 
bekovojaneioms už savo lais
vę ir nepriklausomybę. 

rą, o patvs sutinka būti pap-
rastais, Juodais Valstybės dar-1 s k I e d a P r i e I n d i J 0 S spaudimo 
biriukai*. Jqs - kitų kryps- \ s*ko> S u v " V a l s t i J 0 S d r a u S a u 

nių vyrai viešpataukite, sako' J a s n t o k i t t š« l i m i> k u r i 

jie, o mes jums tarnausime. 
Tokia yra kr. dem. taktika 

nuo pat pradžios. Imkime pas
kutinįjį ministerių kabineto 
sąstatą. Iš dešimties ministe
rių vos du krikš. dem. Užsie
nio ir švietimo ministerijas bu 
vo užėmę kuomet jie galėjo 
aštuonias ministerijas patys 
užimti, o dvi kitiems paliktu 

Toks apsireiškimas nebūtu 
buvęs blogesnis už šių dienu 
įsigyvenusį principą: kas tvir
tesnis, to ir viršus. Anaiptol 
kr. dem. to principo nepripa
žįsta. Nors j 11 pusėje buvo ša-

ne-
vertina žmonijos pažangos, 
laisvės, demokratybės ir ats
kirų tautų apsisprendimo tei
sės. 

Anglija, sako p. Hearst, ap
valdė Indiją del dviejų prie
žasčių: kad praplėtus savo ka
ro laivynui didesnius jurose 
plotus, ir kad tą šalį išnaudo
jus savo gerovei. 

Indijos tauta skaitoma viso 
pasaulio tautų motina. Indijo
je yra visų tautų lopšys. Ki
tuomet ta milžiniška šalis bu
vo laisva ir kultūringa. Tenai 

A. A. SESUO MARIJA 
MARCIJONA. 

Sesuo Marija Marcijona, 
Pranciška Štulytė, Ka
zimiero Štulio ir Onos Rudei-
čiukės duktė, gimusi rugsėjo 
19, 1895, Kaniukių kaime, 
Skirsnemunės parapijos, Ra
seinių apskričio, Lietuvoje. 

Pranciška atvažiavo Ameri
kon 1912 metais ir gyveno 
Dievo Apveizdos parapijoje. 
Jos gyvenimas pasaulyje bu
vo doras ir pavyzdingas, at
sižymėjęs giliu dievotumu. Įs
tojo į Švento Kazimiero Sese
rų Vienuoliją rugpjūčio 19, 
1918. Priėmė abitą, įstojo no-
vicijatan kovo 4, 1919. Pabai-
gus Novicijatą įžadus padarė 
kovo- 28, 1921. Mirė sausio 
Jo , I . 'LL. 

Trumpas buvo Sesers M. 
Marcijonos gyvenimas kaipo 
vienuolės. Tik dešimts mėnesių 
gyveno padarius profesiją. 
Nors trumpas, bet pelningas 
skaitant jos dorybes. Jos gy
venimo dorybių puokštelis di
delis ir įvairus/ Dorybės ku
rios labiausiai žydėjo A. A. 
Sesers f̂- Marcijonos trumpa
me gyvenime buvo darbštu
mas, kantrybė, malonumas, 
nuolaidumas, dievotumas, pa
sišventimas. Jos seserys vie

šoms. Prie viso buvo sujungta 
nuolat maldos dvasia. Bet kari 
trybė tai dorybė kUri vaini
kuoja Sesers M. Marcijonos 
trumpą vienuolinį gyvenimą. 
J is buvo kryžiais nuklotas. 
Vienas kUno kentėjimas po 
kitam buvo jo s dalis. Viešpa
ties skirta ankstyva mirtis, 
kryželiai, skausmai gausiai 
ją lankė rengdami amžinon 
kelionėn prie jos sielos Sužie-
dotinio. Ilgą laiKą ji sirgo no-
ricijate, bet visuomet linksma, 
kantri! Nei viena negirdėjo iš 
jos lupų nekantraus, nusis
kundimo žodžio. Ramiai, Die
vo valiai klusni, kentėjo. Kan
triai kentėdama ir savo dar
bus bei skausmus Dievui au
kodama, sparčiai žengė tobu
lybės keliu. 

Pabaigus novicijatą ii* pa
darius įžadus, rugsėjo 1921 
Sesuo M. Marcijona buvo Vir
šininkės paskirta į fev. Juoza
po Mokyklos misiją, Scranton, 
Pa. Ten sausio 7, 1922 vir
dama grindinis vašką Užside
gė. Sesuo M. Marcijona labai 
apdegė. Nuvežė ją ligoninėn. 
Maža buvo vilties kad ji pas
veiks, nes ugnis buvo užgavu
si vidurius. Pe r tris savaites 
dar gyveno, kentėjo iki sausio 
28. Žaizdos buvo didelės, vos 
pasijudinti galėja Ramiai ir 
bė skundimosi j i prisirengė 
prie paskutinės valandos. Kan 
triai kilnojami skausmai skai
drino jos sielą. J i buvo savo 
pareigos auka. J i ulmerkė a-' 
kis, bet dorybėmis degąs sie
los žibintas amžinai jai švies 
dangaus karalijoje. 

Danguolė. 

CHICAGOS PASKUTINI!! DIENŲ VAIZDAI, 
• I M ' • ! -

16-os DOLfiRIŲ TAtJKimNKŲ TVIRTOVĖ. I 
Jau ne nuo šiandien tauki-j ant operacijos stalo atsirado: 

galva, pasturgalis ir kojo*. 
Kadangi tautininkai .sakosi 
stovi tarp katalikų ir socialis
tų, tai ir išeina kad jiemg ten
ka mūsų visuomenėje vaidinti 
garbinga pasturgalio rolė. 

m i 

lies gyventojų dorinė jėga, jie a'a[l(x- Indijos tautos mokslo 
įsileidžia aštuonis svetimus mi. Pagrindai perkelti Europon, 
nisterius. Kodėl? Todėl k a d j P a s k u i į k i t a s pasaulio dalis, 
kr. dem. partija ne bru ta l i Tečiaus Anglija tą šalį pa-
fizine jėga kovoja su savo vergė ir iki šios dienos nežmo-
priešais, bet ryškiu įsitikinimo' niškai išnaudoja, 
pavyzdžiu rodo ko jie siekia: Suv. Valstijos visam pa-
visų tautinių jėgų koordina-1 šauliui skelbia laisvę, demo-
cijos vienam aukščiausiam! kratybę ir apsisprendimą. Te-
respublikos labui, cį ije savo j čiau eina iš vien su Anglija, 
partijos tikslams. Tas pofiti- j kuri tiems brangiems ižmonijos 
nis idealas duoda jiems už- j idealams priešinga, 
tektinai atsparos atsistoti I Jei jau taip toli nužygiuo-
aukščiaus visų socialistinių; ta, sako p. Hearst, tai ar šian-

senovėje žydėjo literatūra ir n u 0 l ė s atjautė jos didi geru
mą ir didžiai apgaili netekę 
jos. Jos dorybės, ištikimybė 
kongregacijos įstatams ir sa
vo pareigoms liepė ją gerbti 
ir mylėti. 

J i visuomet buvo linksma, 
maloni, pasirengusi patarnauti 
kitoms. Savo nuovargius ir 
skausmus pamiršdavo kad ki
toms pagelb. ir jas suraminus. 
J i buvo labai darbšti.* Kiek ji 
pajėgė dirbo ir dirbo be nu
siskundimo. Stengėsi meilėje 
ir ramybėje gyventi su vi-

JUOKAI. 
Važiuoja traukiniu. Vaikas 

veržiasi pro langą žiūrėti. 
— Joneli, jeigu tu ątip daug 

galvą iškiši, — tau vėjas skry
bėlę nupus. 

Vaikas neklauso. Tėvas ne
jučiomis nutraukia jam skry-
bėlę ir paslepia už savęs. Vai
kas ima verkti. Tada tėvas 
sako: 

— Cit, neverk. Žhtrek pro 

ninkai (jie save vadina tauti
ninkais) stato savo taukinei 
apsaugoti tvirtoves., Mums ne 
naujiena. 

Tečiaus nepaisant » jų spir
gančių norų, visos jų pastan
gos sutirpdavo kaip taukai 
ant karštos skaurados. Pasta
rasis tečiaus jų seimas pasirį-
žo "a tga iv in t i " visus savo iš
tižusius ir lašiniuose sudribu
sius narius. Reikia tik pasi
džiaugti, kad nors kartą ir tie 
kurie skelbiasi esą tautos rė
mėjais atsikeltų -iš migio i r 
dirbtų naudingą tautai dar
bą. Tokių žmonių mums rei
kia. 

Senai aš pažįstu Chicagos 
taukininkus. Gerai mačiau jų 
šiaudinę dūšią, nuplikusį tau
tos darbui grašį. Nebuvo ma
žiausios vilties kad jie kuomet 
nors kelsis iš amžino snaudu
lio ir ką nors gera padarys. 
Pasirodo neapsirikau. Taipat 
galvojo ir taukininkų gene
rolai. 

.Prieš kelias dienas susiti
kęs su išbudusiais taukinin-
kais galėjau pastebėti jų ne
paprastą džiaugsmą. Jie visur 
skelbė: — Generolas- atva-
žiuoja. Statome tvirtovę. Ka
talikai gaus ugnies. Atefk Į 
prakalbas. AČiu — sakiau. Bū
tinai ateisiu. 

Sausio 29 d. apie antrą vai. 
po piet jau buvau Bridgepor-
te paskirtoje vietoje. Radau 
apytuštę salę. Vieni šneku
čiuoja, kiti Ch. Tarybos pyp-
koriai svilino papirosus. Nu-
sidžiaugiau. Eisiu kompanijom 
Juk niekur man netenka pra
kalbų salėje parūkyti. Parų 

tetvirtiAU, Vasario 2, 1ŽŽŽ 

ti', y ra su kuo skaitytis, nes 
apie niekus fcegu rimti vyrai 
g a l i tauzyti! Taigi ir 
mūsų generolas žino apie ką 
kalbėti. Pradėjo skaityti vi
gus didžiuosius katalikų "gr ie 
kus" . Vienas didžiausių, kad 
jie reikalaują tikybos moky
kloje i r eina valstybines 
pareigas. 

J ginčus su generolu neisi. 
Turi tėve gražiai jo paprašy
ti, į ranką pabučiuoti kad jis 

r£etvirta<itei 

*% « 

Prašau nesijuokti. Rimtai* 
rimčiau negu Dr. Zymontas '^yQ v a į k u į leistų mokintis ar 
kalbu. Dr. Zymontas rodos tu- n e s į m o k i n t i ko tu nori. Vai-
rėtų žinoti, ne veltui jis dakta- k a g m 0 į y k l o s sienose yra po
ras, kad ir kojos ir pasturga- n o g ^ ^ f o nuosavybė. Ten tu 
lis ir galva sudaro žmogaus 1 ^ t a v o v a į ka s privalote jo 
kūną, kad nebeturint vienos j y a u S y t į 7 nes žinai, generolai 
dalies žmogus butų nuskriaus-' k a r į n g į žmonės, ypatingai 
tas, ypač be galvos. Tuotarpu ? gįandieų, kuomet jie organi-
jis užsimiršęs galvą prisispy- y u o j a a rmi ja tvirtovę stato! 
ręs norėjo įrodyti kad tik pa
sturgalis — tautininkai yra 
žmogaus ar lietuvių tautos iš
ganymas. Jeigu jis žiuri į mū
sų tautą kaipo į lavoną, tuo
met valia jam galvą ir kojas 
pamesti po suolu, net šunims 
teduoda mus suėsti, ir tesi
džiaugia savo pasturgaliu. Bet 
mes nemanome kad jis norė
tų save taipat priskaityti prie 

Kalbant apie katalikų val
stybinį darbą, tai čia dar di
desnis jų "g r i ekas . " Maniau 
kad ir langai svetainės išby
rės. Barė juo s be pasigailėji
mo. Gaila, pamąsčiau, kad pra 
silenkė su pašaukimu: butų 
buvęs geras bambiza. Dau
giausiai teko kunigams. Visos 
prakalbos išvada buvo: staty
kime tvirtovę iš kurios visus 

lavono dalies. Nuosekliai jis k a t a l ikus , y p a č kunigus, ap
turėtų branginti kiekvieną gatldygime. J 
mūsų visuomenes dalį ir ją 
daugiaus ar mažiaus pagerbti 
sulyg to kas kokią rolę vai
dinai ar galvos ar pasturgalio 
ar kojų. Mes sakome kad 
mums — galvai visos, dalys rei 
kalingos, nors savaimi aišku, 

Statykim tai statykime, bet 
iš smėljb jos nepastatysi, gal
vojau. Ilgai nereikėjo laukti. 
Generolas įspėjo mano mintį 
ir pradėjo lysti mūsų kišenėn. 
Švelniai, gražiai meilinosi, ža
dėjo pastatęs tvirtovę išva-

kėtn, paspiaudėm ir laukiame. ~P a t s pasisakė ilgą laiką iš 
Taukininkų armijos generolas 
V. K. Račkauskas nekantriai 
dairosi*— armija nesirenka. 
Maniau kad mums, jau ištiki
miems taukininkų prieteliams, 
nei spyčiaus nekalbės. Bet pa

kart galva daug vertesnė u Į ^ į I i e t u v i ų t a u t a i § « k a t a _ 
kitas kūno dalis. j m% verg{^% v i s u s taukinin-

Tiek aš supratau poną^d-rą k us generolais paskirti, 
ir išvadas kurių jis nemokėjo 
padaryti, patsai padariau. 

> Generolo įsakymas. 
JKa s k i t a r ų generolu. J i s ti

krai kuomet nors šveitė kuni-
geliui batus. Įspėjau. Vėliaus 

langą: lig tik aš švilptelėsiu— sigailėje* 
skrybėlė ir atsirasl I „. ,. *.. 

-, . - j , .. . .4 . . Skaudi operacija. 
Tėvas švilpteli ir vikriai j uždeda vaikui skrybėlę: 
— Matai kad atsirado f 
Tėvas įsišneka su motina ir 

nepamato, kaip vaikas pats iš
meta pro vagono langą savo 
skrybėlę ir savo tėvui: 

— Tėtyte, švilptelėk dar 
kartai 

»Pasirodo scenoje Dr. Zy
montas. Miltomai jis kuomet 
nors mokinosi anatomijos o 
gal ir chirurgijos. Pakaman
t inėjo lietuvių visuomenės 
kūną perplpšė jį į tris dalis: 
katalikų, tautininkų ir socia
listų. Kitais žodžiais tariant 

Atėjo "sudna diena". Rink
ta taukininkų tvirtovei aukų. 
Pasekmės kuogeriausios. Jsi-
vaizdinkim 16 dolerių! Tai ti
krai bus graži tvirtovė pono 
generolo beibei. 

Na dabar, katalikų visuo
menė, rengkis karan. Tautinin
kai, arba pono daktaro ter
minologija kalbant, mūsų vi
suomenės pasturgalis pradės 
savo veikimą. Tik pagalvoki
me. Generolas ir jo 
kareiviai prisipirkę para
ko užsidarys tvirtovėje, užpro-
vys savo "kahuolę ir... o tatt-
kininkai, pasaulio pabaiga. 
Brrrrrrr...«...ra. 

Jų štabo koševaras. , 

Ę*V*m*mtĘ*Į' M M M M r - mm. m 

buvęs dv. seminarijoje. Ponui 
daktarui gyvam kūnui opera
ciją padarius gan tvanku pasi
darė. Tiesa, dar prieš jo ope
raciją salėje kažkoks "dū
k a s " nosį neskaniai kuteno, gi 
dabar jo dar daugiaus buvo. 
gorėjau prašyti generolo kad 
leistų užsirūkyti, bet tiek ta. 
Gal greičiaus ' užbaigs saVo 
"spycių . 

Generolas švaistė žodžiais 
kaip žirniais. Gaila tik kad ne-, Maywoode plėšikų nužudy-
Buvo kam jų rankioti. Visą tas Maywood State bankos 
didžiausią kalbos dalį pašv^h-, prezidentas Jolm Soffel pali-
tė katalikams. Garbė jiems! ko apie 2(X),000 dol. vertės tur-
Reiškia kad yra apie ką kalbė- tų. 
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G I N T A R O Ž V E J A I . 
1. ŽYGIS. 

Eikim, vyrai, ^susirinksim 
Ant smėlėto jūrės kranto 
I r į naują, didį žygį 
Kilti tarsimės kartu. 
Įkyrėjo pilką žemę 
Nuo pat ryto vis per dieną, 
Kaip vergai nulenkę galvas, 
Knisti arklu, ar špatu. 

Tik pažvelk į aukštą dangų: 
Kiek ten ruimo, kiek ten pločio! 
Svaigsta galvos, merkias akys 
Nuo žydrumo ir Šviesos, 
O pažvelk į plačią jure, 
Kai ji žaidžia saulei tekant! — 
Ar sukeltoje krūtinėj 
Tau širdis nesuplasnosTl 

Leiskim, vyrai, naują laivą, 
Tieskim bures lrno drobės: 
Žaidžia vėjas, ošia bangos — 
Plaukt bus linksma ir guvu. 
Mus lydės juodi verpetai, 
Drums lig dugno jūrės bangą, -
Tai geltono lino tinklą 
Drąsiai nešim ties laivu. 

Staugia bangos — sūkuriuoja 
I r gelmėj audringos jūrės 
Užkerėto josios dvaro 
Laužo gintaro bones. 
Tai žvejosim šviesų turtą — 
Tyrą, gelsvą gintarėlį 
I r atgal stropiai plukdinsim 
Į pakrantes gimtines. 

O kai vėl pasieksim krantą, 
Pasitiks mus jaunos sesės — 
Ir užtrauksim skardžią giesmę 
I r galingi ir jauni. 
O ant mųs gimtosios žem«s, 
Vien iš gintaro sukrautą, 
Mųs' laimėjimo šventyklą 
Kursini džiaugsmo nešini. 

I r sudėsim ant altorių, 
I r ant aukurų užžiebsim, 
I r skliautais aidėt paleisim, 
I r užbursim J varpus, — 
Ką mes kentėm, ko gedėjom, 
Ką svajojom, kuo tikėjom, 
Kaip kovojom, kuo laimėjom 
Renkant gintaro turtus. 

2. ŽVEJŲ DAINA. 

Ei, užkįt, siauskit, putotos bangos, 
115^101^ Viršūnėm' taškydamos — 

Plukdinkit* neškit mųs ' baltą laivą 
Nuo smėlio kranto į tolį blaivą 
Juodais verpetais švaistydamos. 

Kaip baltasparnės bangų žuvėdros, 
Po melsvą ju*ę skrajbjame; 
Verpetuos laisvę ir Šviesų turtą, 
Į gintarynus dugne užburtą, > 
Audringoj jurėj žvejojame. ' 

Nors kartą, vyrai, pakelkim^ galvas, 
bangoms krutinę statydami į \ 
Tai veltui vėjai, nuožmiai gustauge;, 
Pravėrė gelmę, kaip mirtį baugią, 
Piltas į veidą taškydami. 

Nuplėšim baltą nuo stiebo burę — 
Į gelmę vairą skandinsime! 
Tik karštas širdis draugėn sukūrę, 
Valia geismingai per audrią jure 

krantą laivą plukdinsime. 
Jau leidžias saulė — liepsnomis švaisto, 
Ir krinta bangos murmėdamos. 
Kaip paukštis laivas į krante plaukia, 
Kur visą dieną vienystėj laukia 
Mųs' jaunos sesės ilgėdamos, 

3. Į ŠVENTYKLĄ 

Pripinkite, sesės, vainikų žalių 
Iš pievų ii- girių kvapiųjų gėlrlį, 
Papuoškite aukurus i r altorius, 

Užkurkite smilkalus gintarinius. 
O kai tik sulauksime ryto aušros *> 
Ir skardžiai trimitas iš kuoro sugros, 
Pakelsime balsą ir eisim visi 
Kur spindi mųs ' džiaugsmo-šventykla 

šviesi. 
Kaip miškas mųs ' vėliavos žydrios šla

mės, 
I r sienos drebės nuo triumfo giesmės, — 
Skliautai gintariniai, paskendę aiduos, 
Kaip pajūrio uolos per audrą skanduos. 

Išnarstėm mes jūrės drumstug verpetus,. 
Žvejodami gintaro šviesius turtus. 

0 Kas žuvo garbingai — garbė amžina, 
Gyviems gi nauja atgimimo diena.5* 

Sveiką mūsų žemės šventykla šviesi! 
Tu naujo laimėjimo žiedas esi. 
Me s eisim tolyn su šviesos spinduliais 
Garbingais Žmogaus i r Dievybės keliais. 

* <. Putina*. 

KABO ŽYGIO DAINA. 
Kur dangus ttgnia liepsnoja, 
Pėč nū*ilĮį£ gelmes, 
Bėrds širmos pabalnoję, 
Jojalrte t ik mes! 

0 namie sesutė, 
I r sena motutė, ' 

I r mergelė lelįėlė, 
Rūpesnėlį kai sukėlė, 

Laukia mųg kasdien, 
Laukia mųs kasdien. 

• • • • 

Lauk, sesele ir matuše, 
Lauki, mergužei! . 
Priešą piktąjį atmušę, 
MeS sugrįšiu vėl. 

Motę nuraminsim, 
Sesę pradžiuginsim. 

JHlko Iškąrą seserėlei/ 
Aukso žiedą mergužėlei, — 

Meilės žodelius, . 
Meilės žodelius. 

Nešk, turgeli juodbėrasis, 
Pro gimtas šalis. 
Žvangant kardui, mano rasis 
Paskirta dalis. 

* 

Jeigu virsiu lūšiu 
tš audringų mūšių/ 

Tai abu į bočių puotą 
SkriMme erdve gaisruota -— 

J į dausų j&alis,* 
1 dausų Šalis.* 

ftflttnas. 
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f DR, A. I 
QYDYTOii 

_ 4442 Sou< 
S TelcfonanJ 
5 Valando*: 
g p l e t ų ir 7-8| 
S n i a i s tiktai 
miiiiiimiinmii 

•Of f i ce TeL B | 

D . M. T. 
GYDYTOJ; 

PerkeH 
4601 SOI 

£VAI*: 10:80 
1:30 Iki 8:3| 

Kam. 
Tel. 

«4Traw 

r 

i 

v** 

0 P 

SC._C.T~ ~ g C 

DR. 
_Gydau B e V* 

10737 S. 
Nuo 8 Ibi 

.2418 W. 45 
(Pr i e 

N u o 2 I 

* j = 

DR. 
GYDYTOJ-j 

Ofisas 
S252 

Ant vtr&aos 
Valandos: nl 
| — 4 po pij 

Nedėlic 
T d e f o i 

ITJTCHI 
| Perkėlė e 

4 7 2 t SO. 
SPE< 

D B O T U , t** 

flYal.: ryt« 
ipo pietų; 

Itedė*t©a»»s: p 
IR. 

[GYDAU 

0 | 
SS47 

9 lkl 11 
Telefoi 

111 
Nuc 

gas-S1: 

IDr. 
3107 

CHJC-4 
Telefc 

|Valandos: 
po pietų | 

Įtnlfe a n o 

DR. 
1900 

Tel 
Valandos: 

Gyvenimas: 

j TeL 
I ' 

9 - • • • • • -
TeL Oanal 

DR. F . 
Lietui 

1821 Soj 
Valandos: II 

po pietų; 
_ • • • • • » » • 

DIU.I 
3303 S. 

:•: 

B — • » • m » m > 

HMi 

http://SC._C.T~


Ketvirtadien., Vasario % 192Ž 
— 

* 
i — — 
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ĮDR. A. K, RUTKAUSKĄ:9 
I GYDYTOJAS Ir CHIRl'RGAS 

4442 South \ l4s tera Avcniie 
Telefonas La fa y et t e 414« 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o j 
Spietų ir 7-8 vakarais* Nedėldie-9 
gnlais tiktai po pietų 2 iki 6 vai .g 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiS 

Jįoffice TcL Blvd. 78tt» • 
S Pranešimai 

Š D . M . T . STRIKO l/I S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CRTRCRGA8 
Perkėlė savo ofisą | 

o 4*01 SOUTH ASHLAND AVE. 
•JVAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 lrx> 
S 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

L Ham.: 2914 W. 43 St. g 

Tel. Lafayette 26S 

Tel. Blvd. 7049 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTU VIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 •**•{[ 
įSeredoruis nuo 4 iki t vakare. _ 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydau Be Vaistu ir Be Operacijom 
10737 S. Michigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

1418 W. 45 Str. Chlcago 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

DR. S. NARELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėltomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

' • • 

fo lTcHARLES SE6AL i 
jPerkėlė savo ofisą po numeriui 
Į47S9 SO. ASHLAND AVENUE 

8PECIJALISTAS 
Diiovų, Moterų ir Vyru l Jgų 

s 
I 
8 ral.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5g 

ipo pietų; nuo 7—8:30 v a k a r e . | 
I 

Telefonas Drcxel 2 8 8 0 | 

• p u y i e i - ų . M U V i 
ENedėnomis: 10 fti 1. 

DR. 6. M. GLASER« 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas 8141 So. Morgan S t , 
:iįKorto 32-nd St., Chicago, 111.; 

SPECIJ AUSTAS 
fMoteriškų, Vyrioku ir chronJškųi 
j | ligų- • 
& Ofiso Valandos: Nuo 10 rytoi 
įĮiki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.; 
^.Vedėliomis nud 10 iki 2 pd pietų. 

Telefonas Yards 687 

= 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 094 
OFISO VAL.: 

8 iki 10 v. ryto, 1 lkl I Ir 7 Iki 
9 v. 
Tel. Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 
= 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIlIlIUIIIIIIlIflIMm 
Telefonas Ves Borea 984 

Retu 1189 Independenoe Blvd. 

DR.A.U0TH, 
Rusas Gydytojas rl Uttrurgas 
8peoUalistas MotertSke, Vynska 

Valkų Ir Tisų chroniškų Ilga 
VALANDOS: 18—11 ryto 1—8 pt 

pietų, 7—8 tak. Nedettomls 19—19 8 
'*lsaa 8854 So. Halstoi St., G8dsagf 

Telefonas Drover 8888 
«miMllflltlilliilttllltttllllltlllimtlllf»t« 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 94 Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėlij u* Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res. Tel.: Mldway 5519 

DRAUGAS 
T — 

[ » » • ii • • — • • « > a » i r, •* _ j > » n m i M t i i i i m j n i c « « » H i i > i i 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
i<ą* " - • • m*' i . « m « 

ANT PIRMO ŽINGSNIO 
GUMBAS t KAKTĄ. 

"*•» 

f 
I 

S 
I 

I 

2 Vakarais, 812 W. 88rd St 
Telefonas: Yards 4681 

TZZ • 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle ttmt 
Ksmbaris 894 

Telefonas Central 6899 
ft*=S^##a=S3a^9)6J6J | H. i § »•»» 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

19 lkl 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2. 1*1 8 vaKare. 

I I 

D r . M . Storom 
Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

ralandos: — 8 lkl 11 i i ryto: 
po pietų lkt S vak. Medelio-) 

uis nuo i Iki S vai. vakare.( 

%\mm• •• » • • » » • • • • • • • » • — 

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

Tel. Ganai 9118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 9811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 8466. 
; • » • » » » » » » » • > • » • • » • » • • • • • * fc 

•i -55= 

' 

• • • • • • • » • • » » • • • • » ^ » » » ^ | 

TeL Canal 257, Tale Canal 2118 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lki4 
po pietų; 6 iki 9 -vakare 

Tel. Boulevard 2160J 

DR. A. J . KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

£3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.M 

ierryar^sTrs^rreTs^ryi^^ 

ANTANAS A. 0LIS 1 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS : 
Veda bilas visuose teismuose ) 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn St , Room 1040< 

Telefonas: Central 1774 \ 

Vakarais: 8251 S. Halsted S t j 
Telefonas: Boulevard 653. < 

* € € € € € € € < * i € € C C C € C € C € C C € C € * 

8 * » • » » • • » » » » • » » » » • • » » • » • m į 

i. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 811-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10788 S, Wabash Ave. 
Roscland Tel. Pullman 8877 

•~- ' t a 

Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I 
ADVOKATAS 

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

18 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 8 po pietų 
I Namų Tel. Hyde Park 3395 
w w » » » • » » » • > » — » » » » » » • • • • • mš ', 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23 čio Plaee. 

telefonas Boulevard 4188 

:•: 

Dr. L L MAKARAS 
Uetovis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 18908 8. HJchlgan Ave. 
VaL 10—11 ryte; S—4 po pietų, 

8:80—8:89 vai. vakare. 
Resideocija: 10888 Perry Ave. 

Tel. Pullman 142 Ir,Poli. 849 
Siu • • • • • • • • ^ » • • • • • » • • » » • • » 3 J 

A. M; 
Graborius 

i 

Patarnauju lai 
dotuvėse, ves 
tuveae, krikš 
tynos* Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina 
mos. 

507 Anbnrn Ave. Chicago. 
s€€€€€€€€€€€€€6<€€€€€€' 

iiiiiifSiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiinjL 
S. D. UCHAWICZ s 

-v LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-1 

SKiauaia. Reikale meldžiu atsl iau-3 
Skti, o mano darbu busite u iga-S 
§nėdlnU. = 
S2S14 W. 9Srd PL Chicago, DJU3 
3 Telefonas Ganai 9198 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiuiiuiiiuiiiua 

Kas organizatoriai. 
Cicero, 111. — Sausio 22 d. 

čia įvyko atidarymas naujos 
Liuosyoes svetainės (Liberty 
Hali). Per kelis -metus svetai
nės vajus buvo varomas taip 
vadinamai korporacijos for
moj. Kadangi organisatoriai 
buvo vien komunistai ir įvai
raus plauko laisvamaniai (jų 
čia tik keliolika randasi) tai 
šėrų pardavinėjimas visai pra 
štai ėjosi, nes katalikai, vieti
nė lietuvių visuomenė nekrei
pė domės į jų partijinį biinį. 

Kokių priemonių griebėsi. 
Matydami, kad vieni nieko 

neišdarys, griebėsi priemonių, 
kad ir katalikus prie savęs pa
traukti ir vaikščiodami po 
stubas, bei prakalbose skelbė, 
kad svetainė steigiama fdel vi
sų Oiceros .lietuvių gerovės ir 
kas tik pirks šėrus turės lai
mę tąja svetaine naudotis. 

Su tokia apgaulinga agita
cija pasisekė jiems ir iš kata
likų išgauti nemaža pinigų ir 
išbudavojo taip vadinamų 
"tauosybės svetainę'\ 

Visi su nekantrumu laukf 
svetainės atidarymo. Štai virs-
niinėtoje dienoje svetainė ati
daroma su programa. Uždan
gai pasikėlus, gilumoje scenos 
sėdi eilė svetainės atidarymo 
rengimo komisionierių; išski
riant viena kataliką, kiti vi
si komunistai ir laisvamaniai. 

Programa. 

Iš pačių rengėjų galima bu
vo spręsti kas programą iš
pildys. Seka prakalbos: visi 
lietuviai kalbėtojai laisvama
niai. Kalbėjo ir svetainės ar
chitektas svetimtautis. Antru 
kart uždangai pasikėlus, pasi
rodė Chicagos komunistų cho
ras ir eilė laisvamanių solis
tų bei solisčių, kurie visą 
programą ir išpildė. Kadangi 
svetainėje didesnę publikos 
dalį sudarė katalikai, bei tie 
kurie įtikėjo organizatorių ap
gaulingiems * žadėjimams, tai 
kilo publikoje neramus ginčai: 
del ko vakaras toks partyviš-
kas, delko programoj nedaly
vavo niekas ir iš katalikų pu
sės? 

Ko ir kaip ginčytasi. 

Priežastis buvo štai kokia: 
Kiek teko sužinoti kad ren
gimo komisijoj daug ginčytasi 
kaslink. programos sutvarky-

• ^ m m m m m^ 

mo. Galų gale išėjo taip, kad 
komunistai savo poziciją išlai
kė ir programos išpildymui nu 
tarė pakviesti vien savo plau
ko žmones, kuriems pagal rei
kalavimą gerą užmokestį pa
skyrė. Komunistams priešin
goji pusė visgi nerimavo ir 
prikalbinėjo 'priimti į progra
mą tautininkų ir vietos kata
likų chorus, bei solistus. Pa-
galiaus, komunistai ant tiek 
nusileido, kad sutiko priimti 
peršamuosius dainininkus, tik 
be jokio jiems atlyginimo. Lais 
vamanių komisionieriai džiau
gėsi nors fokiu laimėjimu ir 
savo peršamiems chorams bei 
'solistams nutarė užmokėt net 
,iŠ savo kišeniaus. Tas buvo 
daroma su tikslu, kad nors tuo 
syk visug patenkinus. Sužino
ję apie tokią komisijos vaidi
namą komediją vietinis kata
likų choras bei solistai ne
priėmė komisijos užkvietimo. 
Nedalyvavo nė Chicagos tau
tiškas Birutės choras. 

\ 
r-

Vakaro įspūdžiai. 
Tarp gražios rimtos publi

kos maišėsi iš visų Chicagos 
kampų suvažiavusi komunis
tiška, bedieviška šunauja, ku
rie maišydainiesi publikoje 
pilna burna bjauriojo katali
kus. Mat čia jie jautėsi kaip 
namie. Kur tik nepasisuksi 
visur ištvirkimas dvokė. Jau 
net stebėtis reikia, kad mū
sų tarpe tiek daug sugedusių 
gaivalų.randasi. 

Nors kalbėtojai susiriesdami 
aiškino, kad svetainę išbuda 
vojo ne kas Kitas kaip tik 
Ciceros lietuviai, kuriems ly
giai ji priklauso, bet toli gra
žu teorija su praktika nesu
tinka . Už sudėtuosius sun
kiai uždirbtus dolerius ant 
pirmo žingsnio katalikai ga
vo gumbą į kaktą. 

Lai jau būva katalikams 
šis paskutinis pasimokinimas. 
Ciceriečiai katalikai! jauski-
me ir budėkime, nes čia po 
šonu išsibudavojome bedievy
bės lizdą. >Tėvai ir motinos! 
kreipkite daugiau domės ant 
savo paaugusių kūdikių nes 
ištvirkimo angą turime pas 
savo namus. Ten buvęs. 

UKES-FARMOS. 
Lietuviai norėdami pagerinti savo būvi, apsiginti nuo bedarbės, 

streiku ir tt. AS gyvenu gražioj kolonijoj, tirštai lietuvių ąpgy-
ventoj. Būdamas seniausių gyventojų gerai žinau apielinke, pa-
žjstu žemės vertė ir geruma. Tam. tikslui leidžiu ūkiška laikraš
ti "Amerikos Ūkininkas" kur nurodoma kaip lengviau galima įsi
gyti žemės sklypeli ir kaip su ja verstis. Kadangi mano tikslas 
yra kiekvienam teisingai patarnaut ir gulUj parodyt daug- gerų 
nebrangių ūkių kurias galima įsigyti ant lengvų išmokėjimu. Aš 
busiu ypatiškai Chlcagoj 2 savaitės pas J. Grušą 8147 So. Halsted 
Slroet 2 lubos iš priešakio. Galėsite mane matyti kasdiena nuo 2 
po plet iki 9 vai. vakare. Taipgi itVfežlau daug medaus, kas nega
lės užeiti tegul rašo 
M. WALENČIUS P. O. Bos .88 Hart, Mk.li. 

liko, Tiesa,- jos pasigailėjimo 
vertos, bet kas jų taip greitai 
pasigailės, ne s kiekvienas tu
ri savo svarbius reikalus ir 
užsiėmimus. Bet mūsų didžiai 
gerb. klebonas kunigas J. 
Svirskis, būdamas gailestingos 
ir kiltos širdies žmogus, at-
jausdamas kiekvieną reikalau
ti pasirodė rūpestingu ir šia
me atsitikime. Ne tik pats pa
siskubino suteikti joms nema
žą auką, bet dar tuo nepasi
tenkino; jis ragino žmones 
kad ir jie atjaustų seserų ne
laimę. Tam tikslui padarė 
rinkliavą bažnyčioje. Geros 
širdies žmonių čia taip-gi ne
maža atsirado. 

Aukojo sekantieji: 
P o 6 dol . : A . ir O. Lel iugai , J . 

ir ^ . Zarankai, Agnieška Kučins-
kienė. 

Jareekiai — $3.00. 
Švcikauskicnė — $2.00. 
Po 1 dol.: V. Gaueas, P. Kriš-

čiokaitis, K. Jankauskis, Dzikienė, 
Ona Godelienė, Magd. Bendorie-
nė, Bronislova Lotaitė, Elzbieta 
Samienė, Kazimieras Dabulskis, 
D. Malinauskienė, Alek. Karpa, P. 
Atkoeaitis, Lileikienė, Žukauskai, 
Nomavičienė, Milmontai. P. R. 

Po 50c.: Budginienė, Levickie
nė, Subotas. 

N. N. 25c. 
Be abejo, seserį s kiekviena 

tars kuoširdingiausią ačiū, 
bet ypatingai tos kurias pa
sieks ta taip reikalinga pagel-
ba. 

žibutė. 

MOT. SAJ. KP. AUGA. 

AUKOJO SESERIMS LIE 
TUVOJ. 

Chicago Heights, BĮ. — Ma
tėme laikraštyje, kad Seseris 
Kazimierietes Lietuvoje pati
ko nelaimė ,sudegė jų drabu
žių padėlys taip kad nieko ne 

Grand Rapids, Mich. — A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 42-
ra kuopa per vakarienę lau
kiant Naujų Metų laimėjo 
dešimts naujų narių — veikė
jų. Dabar kuopos darbuotė 
pasmarkės. 

Mot. Sąį\ centro rast. M. 
Vaičiūnienė lankėsi Chicagoj 
sausio 5 d. Paskiau, saus: 12 
d. aplankė ff)etroitą, kame bu
vo pakviesta sakyti prakalbą. 
Netik Mot. Sąj. 42 kp. bet ir 
visa kolonija džiaugiasi tokia 
energinga veikėja kaip p-nia 
Vaičiūnienė. 

VYČIŲ SUS., VAKARAS. 

Sheboygan, Wis. — L. Vy
čių 51 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 14 d. Visi nariai bei 
narės malonės susirinkti. Dar 
yra neužsimokėjusių savo duo 
kliu. Laikas užsimokėti. Kvie
čiame ir kitus prisirašyti prie 
kuopos. 

Vas. 26 d. L. Vyčių 51 kp. ren 
gia teatrą su dainomis. Kvie
čiame mylinčius vakarėlius at
silankyti į vakarą. Stengsi
mės kiekvieną patenkinti. Da
lyvaus įžymiausi dainininkai 
bei dainininkės. 

S. L. Rėklaitis, kp. rast. 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

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 Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Vasario 2, Detroit, Mich Šv. 
Antano parap. 

Vasario 3, Dearborn, Mich. 
Šv. Juozapo Parap. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

— — i , • i — — i i II i . -
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IEŠKOMA savo sūnaus Igno 
Mežutavičiaus,. gyvenusio Lisben-
polyje, vėliaus išvažiavusio į Le-
wistoną. Kas apie jį žino, nuošir
džiai prašome pranešti. 

Adresas i 
Ona Mehitavičienė, 

Šiaulių miesto, Šimšės g. 
Savi namai. Lithuania. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LDffiTUVIS AKIV SPECIALISTAS 

P&lensvin* visų akių 
tempimą luta yra 
priežastimi skaudė
jimo ftalvoe, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

'r užsidegusius karščiu akių kreivos akys 
teaterakto, nemieglo; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomu teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einandfui 
mokyklon. Valandos: nuo 1S iki t vakaro 
Nedėliomis nuo 10 lkl 1 vaL po pietų. 

165S W. 47 St. ir Ashland A v 

Šiandie Pinigu Kursas 
Siunčiant LAetuvo* p*r BMM: 
66 centai ui 100 Anks. 

— Arba — 
180 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas " 
Trumpame laike. 

Central Manufacturiug 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

|H*«. TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 4t{ \ 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 40 Oomt \\ 

N. E. Cor. 49 Court ir I I Str. 5 
i ant viršaus vaistyničlos. 

-Telefonas Yards 1118 

Bf AHLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORirs m 
Balsamuotojas 

Tūrių autom o 
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Anbnrn 
Ave. Chicagoj 
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DR. C. K. CHERRYS 
D E i m S T A S IK RADIOGRAFAft 

2201 W. 22ad Str., kamp. Leavittl 
Phone Canal 622M 

Verpėja. 
2 ! 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

l»l%*b QU3e* KOMCBtTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausių Chieafoje 
Parduodame už žeminasî  kainą: kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiftkama drukuoti it ofiso darbami yra naujau-
ties madoa. Užlaikom viaoMua laikrodžiui, žiedui, fliubi-
niua ir deimantinius; gramafonna lietuviškai! rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
maskoliškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 

Teleft Drsver 

1 > 

REIKALINGAS jaunas vaiky-
nas '^messenger" gerą proga a-
teičiai. Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 So. Halsted Str. 
riToW**sW5sTtarstfi*^ 

TERPENTINAS 
PANAIKINA ŠALTĮ 
Panaikink tą šalti tuo jaus! Ne

lauk ilgai — neduok jam progos 
insisest tam kosuliui kuris kanki-
tto tave. Terpentinas greitai ta 
šalti panaikins. 

Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpentine gy
dančiais vaistais, kurie tuo jotus pa
lengvins pasitrinus skaudama vie
ta. 

Turpo greitai sustabdo skaudė
jimo gerklėj, runiationu bronchi-
tis ir neuralgijos. Palengvina ko
jų skaudėjimą, pleurisy, lumbago, 
ir išsisukimus. Nedegina ir nepu-
slėja. 

Nelauk ilgai su krupių — Veik 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptekoriaus. Nebūk be 
Turpentine Ointment savo na
muose. 

Turpo turi savyje Menfhol ir 
Gamphor, — kainą 30c. ir 60e. dė
žutė. The Glessner Company 

Findlay, Ohio. 

£ Įsteigė savo ofise pilnai apru-* 
į p i n t a X — spindulių laboratorijai 
^Traukiama X —spindulių paveik
usiai suradimui Įvairių dantų, gal
avos ir žandų ligų. 

Tel. Boulevard 727 

Emerald Dairy Lietuviška 
PIENINYČIA 

Išdirbame geriausią pieną, 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už
sakymus pristatome į grOcer-
nes ir namus. Duodame "iee-
boxes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

Šį 3251 So. Emerald Ave 
s\nwnnoij?niWot rt^B: 

• • • i 

DR. A. E, MILLER 
JI GTDYTO#AS Ir CHTUURGAS 
J| Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 

Vai. £—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Ofcsas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ked. l t—2 

Ofisas TeL Blvd. 9964 
Res. Tel. Sutarimai ir NaSttSMal 

šaukimai Lafayette 1106 

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES 

[2407 W. Madison, 1850 V. WcllsJ 
6205 6. Halsted Street* 

1S7 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Sinvimo, Patternų kir«| 

Jpimo, Demigning bizniui ir Mjf 
jmams. Vietos duodama dykai.] 
^Diplomai. Mokslas lengvais 
•mokėjimais. Klesos dienomis 
^vakarais. Reikalaukit knygele 
jTel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pt 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YtJSKA 
3228 W. S8-th Street 

PUTINKITE "DRAUC4' 

file:///l4stera
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DUAUGAS Kstvirtadien., Vasario 2, 1922 
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UGRIUVES GYVENIMĄ 
t Trijų Aktų Dramą 
[Premijuota Blaivybes Konkurse] 

Stato Scenoj i 

LIETUVOS VYČIŲ 36-TA KUOPA 

ioje, Vasario 5 d., 1922 m. 
SCHOOL HALL SVETAINEJW 

Prie 4#4os ir Honore Gatvės ' ; 

PRADŽIA 7:00 VALANDĄ VAKARE. 

Nepraleisk progos. Pamatyk šį gražų veikalą. Po vaidinimui bus šokiai. 

Kviečia visus 

Rengimo KOMITETAS. 

H H H f l M H t H t f H f ^ t H » » H l l f t H I H H H f M » f t i 

NAMŲ STATYMAS IR TO 
U A U S BUS BRANGUS. SKERDYKLOSE STREIKAS 

ATŠAUKTAS? 

>»%%e»»^»»»e»#%%»»»»»»e»^e^*^^^*^^^^^^^»*/»»^^^^g rį atvaidino A. L. R. K. JSlot. 
Sų-gos 4 kp. Artistai savo už
duotis išpiHė kuogeriausiai. 
Draugija yra dėkinga Mot 
Šaj. kp. už pasidarbavimą. 
Kaip buvo žadėta minėto va
karo pelno dalį $10.00 pasky-! 
rė našlaičiams. 

Priegtam, perstatymo tar
puose buvo priminta, kas no
rėtų paaukoti del našlaičių. 
Aukojo po d o l : Juozapavičie
nė ir Žibienė. Smulkių aukų 
surinko $4.00. 

Viso labo Labd. Sąj. 4 kp. 
(vietinei) pasiųsta $16.00. 

Draugijos narys. 

jSkerdyklų darbininkų or-
nizacijos Ainalgamated Me-
Cutters and Butcher Wor-
«n of North America sek-

Btorius-iždininkus Lane štai 
Jka pranešė streikuojantiems 
cįarbininkams Chieagoje ir ki
t o s e miestuose: 
j " M e s patariame tuojaus nt-

•pukti streiką. Ilgesnis strei-
Hfe 'bus nenaudingas, [r kui-
gjp i »ivsai prisidės tik prie 

r#ų padidinimo darbininkų 

ET a i p praneša angliškoji 
spauda, kuri visas laikas ne-

HBvo palanki streikuojantiems 
darbininkams. 

es neturime žinių, ar tas 
ybė, ar gal ne. 

t jei darbininkų organiza 
jos sekretorius pataria at-
ukti streiką, tai tas jo pa
inias reiškia streiko atšau-

Bet dar ir daugiau, 
iškia, kad darbininkai pra

ėjo kovą. 
palaimėjus kovą daugelis 

įreikininkų vargiai gaus dar-
kadir už menkiausią už-

iokesnį. 
Patys darbininkai t e g u l 
rendžia, kas yra kaltas, jei 

buvo išvesti streikan ir 
ko nelaimėta. 

Taigi, ir samdos DUS 
brangios. 

Namų statymo kontraktprių 
ir darbininkų arbitras, teisė
jas Landis, paskelbė naujas 
užraokesnis darbininkams 
šiems 1922 metams. 

Užmokesnys ne tik nesuma
žintos, bet dar kaikurių uni
jų darbininkams po keletą 
centij padidintos. 

Pranešta, kad amatninkų u-
nijos su tuo nuosprendžiu- su
tinka ir, turbūt, visi darbi
ninkai gryž darban prie na
mų statymo. 

Tik keblumas tame, kad u-
nistai atsisako dirbti su neu-
nistais, kuriuos darban nu
samdė žinomas piliečių komi
tetas. 4 
• Pasirodo, kad namų staty
mas Chieagoje ir šįmet ne
bus pigesnis. Žmonės tad nes
tatys namų ir todėl samdos 
visa s laikas bus brangios. 

APSIRGO. 

Bridgeportas. — Sausio- 30 
d / vietinės kolonijos katalikų 
darbuotojas ir L. Vyčiu Chica-
gos Apskr. pirni.j3. B. Jakai
tis sunkiai apsirgo plaučių už- J 
degimu. J o draugai linki jam 
greito pasveikimo. Ratas. 

HaSL 

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00 

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lieetuvon, per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kelioųc. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportu išrūpinta 3,000. Visi 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę l . 

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokameupinigus že-
"miausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per mūsų Banką per
siuntė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MŪSŲ KURSAS YRA 
ŽEMIAUSIS. 

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4% 
priskaitoHius kas mėnuo. ' 

RAŠYKITE: 

BALTIC STATES BANK 
294 Eif hth Ave., New York, N. Y. 

' (Telefonas — WATKil^S: 2142) 
Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. 

vakare; subatomis nuo 9 vai. išryto iki 7 vai. vakare. 

Bridgeportas. — Sausio 31 
d. 2 v. p. pi Šv. Elzbietos li
goninėj mirė ą. a. Stasė Jo-
vaišaitė, L. Vyčių l_6-tos kp. 
narė. Lai ilsis ramiai Viešpa

tyje. Ratas. 

'akar Chicagos gatvėse ne-
lėse su automobiliais du 

logu užmušta ir du kitu su
osta. 

VAKARAS. — NAŠLAI
ČIAMS AUKA. 

APSUKRUS VAGYS. 

Brighton Parkas. — Sausio 
29 d. š. m. Juoz. Skusevičius, 
mėsininkas, su automobilium 
nuvažiavo pas pažįstamus, 

(taipogi Brighton Parke. Kiek 
Dievo Apveizėtos Par. — Dr-, pabuvęs važiuodamas namo 

[•parsivežė juos pas save. Buvo 
dar tik 6:20 v. v. -

Parvažiavęs paliko aurtomo-
! bilių prie savo namų (kampas 

RALTUOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Bro.Jw, Neverk NY U 

T I E 3 L 
KELIONE PER HAMBIJRGĄ,Pl t l /CĄ 

/ A R B A LIEPO JtT • 
VA4IUOKTT VISI PARANKIŲ I R 

TIESIU KELIU 
Lietuviai važiuojant | Piiiavą apienkia 

-?\ Lenku juosta (kar idoriu) 
Įsa Trečia K lesa Padal in ta I Kambar ius 

Ant 2-jų. 4-riy, 8-šiy Ir 8-nlų LOVŲ 
EKTONIA išplauks Kovo 8 

POLONIA Vasario 23 1922 i 
Trečios KJasos Kafaios J: 

m x HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $100.50 
ĮĮJI L IEPOJU $110.00. 

Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie aavo agen. 

NEPAVYKO VAGILIU-
KAMS. 

stė šv. Jono Evangelisto lai
kė metinį susirinkimą sausio 
29 d. 1922. Apsvarsčius drau
gijos bėgančius reikalus, priei
ta prie raporto vakaro būvu- 46-tos ir Fairfield A ve.) ir su 
sio sausio 22 d. 1922 m. Pasi- j svečiais įėjo į stubą. Nesupėjo 
rodė neblogiausios pasekmės; I apsisukti stuboj, kai patėmi-
žmonių atsilankė nemažai. 
Visi buvo patenkinti, nes va-

. 
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STAN. JOVAIŠAITE j 

aalrė sausio 31 d. 1:50 vai. po 
pietų šv. Elzbietos ligoninėj 25 
metų amžiaus. Prigulėjo prie &»• 
Jurg io parap. "Kanklių" ehoro 

J F Mergaiėių Dr-jos Nek. Prus. 
| ftv. M. P. Paliko dideliame no-

, l iūdime motina Ona tfc>vaišienė 
Seser i s Ona Grigonienė. l 'ršule 
p Va nauskienė. Elena Jovaišoitė. 

Laitlotuvėš {vyks subatoj va-
; sąri o 4 d. ii namų 3261 8o. Hal 
Įpted Str., j sv. Jurgio bažnyčia 

9 vai. ryte. o iŠ ten bus nuly-
rdėtu i Sv. Kazimiero kapines. 

I Visi giminės, draugai, paž|stax-
pai nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Motina. Ona JovaLšienė 

Seserys 
Ona Grigonienė 

Uršule Vasnauskienė 
Elena Jovaišaitė. 

jo, kad jo automoblliaus jau 
nėra. Nepamatė vagilių ir au 

karas buvo su perstatymu ku- J tomobilių dar nesurado. B. N. 
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| LIETUVIŲ AT YDAI! | 
I / Siunčiu I 

PINIGUS LIETUVON 
ir visas dalys pasaulio, greitai ir teisingai, tie
siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
arba bankos skyrių* ir kantoms, be jokio ati
traukimo. 

Bridgeportas. — Sausio 30 
d. 11 v. ryta 32-ndlPl. ir Au-
burn Ave. keturi vaikai apie 
11—12 metų banduL pieno vog
ti iš vežimo. Tapo pagauti* ir 
nuvežti į policijos nuovadą. 

Vincukas. 

pilnai užsimokėję; o kurie nėra 
pilnai užsimokėję tų diplomų dar 
negauna. Skaitlingai susirinkite. 

E. M. nut. rast. 

r l 

BRIGHTON PARKAS. — L. 
Vyčių 36-to kuopa laikys susirin
kimą ketvirtadienyje, vasario 2 d. 
1922, McKmley Parko svetainė
je. Pirm susirinkimo bus choro 
praktika, kuri prasidės punktua
liai 7:30 vai. vafare. Atletams 
taipgi svarbu atsilankyti. 

Valdyba. 

AiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiinHiiiiiiiiiiiŲiiiiiiiiiiiuiiiiiuj. 
§ Padarysime 500 namų l inksmais | 

fAteikJ mus dirbtuves brenčiy i 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
-visokio išdirbinio re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phono#ra-
plrų reguliarė kaina 
nuo $125 I k i $200 

KAINAVO 
$125 

DABAR 
$34 

Tik 500 Phonographu su tokia kaian 
KAINAVO $150 

DABAR $48 
i 

I {VELTUI Jusu pasirinkime iš 25 rekordų, 500 plieno 
adatų, taipgi daimanto ada ta su kiekvienu 
phonographu. Ateikite pas mus ir mos VELTUI1 

PRANEŠIMAI. 
DIEVO APVEIZDOS PAR. - ^ _ ^ ^ ^ _ 

Labdaringos Sąjungos 4 kuopa * BRIGHTON PARKAS. — Dai 
laikys mėnesinį susirinkimą vasa- lės Ratelis, laikys mėnesinį susi-
sio 2 d. š. m. parap. mokyklos rinkimą ketvergo vakarą, va#. 2 
kambary. Prasidės tuojaus po pa-}d. 7:30 v. vak. M. Pr. P. Šv. 
maldų. Kviečiame narius kuos-
kaitlingiausiai atsilankyti, nes yra 

par. sve.t. (44-tos ir Fairfield 
Ave.). Visi nariai skaitlingai su-

daug svarbių reikalų apsvarsty- j sirinkite. Yra daug svarbių rei-
mui. Taipogi kviečiame garbės 'kalų apsvarstymui, 
narius, kurie dar nėra pilnai už- Pirmiau susirinkimai buvo lai-

gjsimokėję, kad ateitų ir užbaigtų komi pirmąją seredą, o nuo pe
rnokei savo pažadėtą duoklę. Dip-: refto mėrvsus-mo atkelta susirin-
lomai jau yra prirengti, pradėjo kiniai į pirmąjį ketvergą. * 
dalinti garbės nariams kurie yra ! Valdyba. 

i Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini- § 
jų į Lietuva ir iš Lietuvos. . i 

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin- | 
E. gus dokumentus del važiojančių į Lietuva. į 

^ Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni:, , i 
eius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau- | 

- šiai inšiuruojų storu langus." E 

Užlaikau krautuvė knvgų, maldaknygių di- I" 
dehų šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk- z 
so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. = 

I JOHN P. BUDGINAS I 
| 4549 South Hermitage Avelnue Ohicago, HL | 
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Extra! Pirmą kartą Ckicagoj. Extra! 

"VERPĖJA PO KRYŽIUM" 
STATO SCENOJE. 

A. L. R, K. MOTERŲ SĄJUNGOS 3 KUOPA 

Ned., Vasario-Feb. %, 1922 
Dievo Apveisdo* Par. SvBt. 18 Gafc. ir Union Avenue 

Pradžia punkt. 7:45 vai. vakare-

Šis triveiksmia Reikalas yra parašj'tas iš Lietuvių gyvenimo 
XV Amžiuje, baudžavos laikuose. Gerbiamiejai norime priminti 
kad Siame veikale ima dalyvuma gabiausi artistai-mėgėjai šios 
kolo«ijos, ir deda visas savo pastangas, kad veikalą atvaidinus 
kogeriausia. Tai-gi gerbiamieji Tėvynainiai užtikrindamos, kad 
Jiusite patekinti lošimu, visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. 

Po perstatymo šokiai. KOMISIJA. 

parodysime gražiausių phonographu. Kiekvienas phonographas yra _ 
: 'peržiūrėtas mūsų mechanikų, 15 metų patyr imo ATEIK TAIP E 

= GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI- " 
= KYŠIME I R KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSOL = 
= VELTUI PRISTATOME VISUR. -JEI GYVENI U* MIESTO~~PA- = 
: SIUSIME C. o. O. D. DALEISDAMI P E R Ž I Ū R Ė T I PIRMIAU, NEGU S 
1 MOKĖSI PINIGUS. '-

I MAIN SALESR00M FACTORY BRANCH | 
ri 4020 So. HaLsted St. Chicago, 111 Arti Tailor Str. E 
r Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų. E 
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Knotted Cords 
Make Noisy Lines 

yįrvutė kuri sujungia jūsų telefonp instru-
0 menta su varpo dėžutė yra padaryta iš mažų 

dratukų apvilktų su nmterijolu. Šie dratukai 
yrą labai plonf ir lankus. J ie labai greitai su
sigadina. 

Prenumeratoriai yra prašomi vengti sukinė
ti telefono virvutė, nes tas greitai nudilina plo
nus dratelius ir jie trūksta, Tuomet telefonas 
pradeda girgždėti, gi vėliau visai sugenda. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANT 

y 

\* 

"v 


