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i 
VATIKANAS ATSISAKO 

KOMENTUOTI MEKSIKOS 
^ KLAUSIME, 

i 
LAUKIA OFICIALIU DOKU

MENTU NUO OBREGONO. 

Streikas ir Riaušės Okupuotame 
Ruhro Krašte 

Daugiaus pašelpos art. Ryty 
pabėgėl.'ams. 

PRANCŪZAI I VOKIEČIUS ŠAUDO, AREŠTUOJA, 
SKELBIA KARO PADĖTI 

ROMA, sausio 27. — Vie
tos spauda pastaromis dieno
mis daug vietos pašventė a-
pie atstikinms Meksikoje, iš 
kur, kaip žinoma, Obregpno 
valdžia pašalino' Apaštalui 

VOKIETIJOS PREZIDENTAS SKELBIA 
ATSILIEPIMĄ I TAUTA. 

\l 

PERTRAUKE ANGLIŲ 
SIUNTIMĄ VOKIETIJON. 

Ę&Sm, sausio 27. — Ši
čia vakar žmonės atrodė kai-

Delegatą, monsignorą Filippi. p i r a p r jmo . Bot streikas ne-
Tclegramos padavė, kad ] W ] j a u j a > j j s 0ina vis didyn 

Arkivyskupas Filippi pašalin- įr didyn. 
tas už dalyvavimą viešose pa
maldose, kas Meksikos kons
titucija iš lf)17 m. uždrausta. 

Vatikanas to klausinio no-; „^ s a v o ( l a r b n s . 

žia. Aplinkui miešti) užėmė 
strategines vietas su visokio 
didumo anuotomis. 

Franeuzai • su anuotomis 
gali sunaikinti visą miestą, 
jei kiltai koks organizuotas 
pasipriešinimas. 

Kai-kurie anglekasiai aną 
dieną kaž-kodel buvo sušilai-

• ke su streiku, šiandie jie l>ai-
I r kiti pa-

FRANCU2AI KOMUNISTAI \ I X Į r T II U n O 
PAftTOANh- QTT>lB»TirAKr | 0 L I C U U U I RAGINAMI STREIKAN. 

PARYŽIUS, sausio 27 
Franeuzai komunistai gavo iš 

PUNSKAS. Čia gyvento 
ją padėtis dvasiniu ir morali 

LIETUVOS ATSTOVAS KLAIPĖDOJE. 

Maskvos parėdymą sukelti ge- l l i u atžvilgiu visą laiką nuo 
neralį streiką Francijoje. Tuo P a t pradžios lenkų okupaci-l 
budn norimą sutrukdyti Fra-
ncijai organizuoti streiklau
žius ir siųsti Ruhro kraštais 

DIDELIS VOJOETUOS 
DEFICITAS. 

BERLY NA S, s sausio ii. n 11 
Vokietijos Vyriausybė susidu-
ria su dideliu -valstybės del'iei-

l 

komentuoja, nes neturi dar o- skui kitus apleidžia kasyklas. 
žinią nuo Meksikos Daugiau kaip 150,000 vienu ficialių 

valdžios 
gal paskelbs savo pareiškimą.| Duesseldorfe po įvykusiu 

Tik gavus tų žinių, anglokasiu šiandie streikuoja. 

Tik pažymima, jog Meksi
kos sostinėje Apaštalinė De
legacija yra atidaryta. Visu 
reikalą vedėju Delegacijoje 
pa likęs sekretorius, monsig-
noras Tito Orespi. 

Apaštalinis Delegatas Mek
sikoje neturėjo diplomatinio 
]>agrindo. Taigi, šiame inci
dente negalima nei diplomati
nė akcija. 

* 

f ^ ^ a p a Pins XI paskyrė dar 
oH.OHO lirų daugiau šelpti ar-
timųją Rytų pabėgėlius. 

Tie pinigai pasiąsti Smir
nos Arkivyskupui per pulk. 
Haskell, amerikoniškos pašel
pime misijos Europoje virši
ninką. 

Pulk. Haskell Šventasis Tė
vas buvo priėmęs audioncijon. 

kruvinų riaušių, kur l'rancu-
zai šaudė į riaušininkus, areš
tuota 19 asmenų. 

Franeuzų vyriausias vadas, 
gen. Degoutte, be to paskel
bė, kad vokiečių policija ašt
riai bus baudžiama, jei su pil
nu atsidėjimu nepildys savo 
pareigų. 

STREIKAS NEINA 
MAŽYN. 

KARO PADĖTIS. 

PARYŽIUS, saus. 26. — 
Franeuzų gen. "YVoygand ben
drai su gen. Degoutte ir vie
šąją darbų ministeriu Troe-
quer nusprendė pradėjus šia
ndie iš Ruhro krašto nesiąsti 
Vokietijon anglią. Gi atei
nanti sekmtodienį visas Ruhro 
kraštas aklai bus uždarytas 
nuo Vokietijos. 

Rullro krašto valdytoju pa
skirtas gen. AVeygand. ' J o 
įsakymu primiausia imamasi 
perorganizuoti krašto geležin
kelius, kurie neturės nieko 
bendra su Vokietijos geležin-

Arkivyskupas Francesco 
Marmaggi, Apaštalinis Nun-
eius Bukarešte, kurs buvo pa
siustas i Konstantinopolį spe
cialiu Papos, atstovu, kuomet 
artimuose Rytuose kilo krizis. 
atlikęs tenai savo misiją gry-
žo atgal Nunciaturon Bukare
šte. , 

Arkivyskupas Fr.«Marchet-
ti-Selvaggiani, buvęs Xuncius 
Austrijai, paskirtas Propa-

V-*^andos sekretorium ir forma
liai užėmė naują vietą. 

BKPvLYNAS, sausio 27. — 
Aix La Chapelle ir Krenz-
inach distrikte i'rancuzai pas-
kelbė karo padėtį. ^ 

\ 

Užvakar vienur ir kitur į-
vyko dideli vokiečiu sumiši
mai. Kad tai neatsikartotų, 
franeuzai imasi griežčiausią 
priemonių. 

jos yra labai bloga ir ypač 
dvasiniai-reikalai kaskart da-,/ 
rosi vis dar blogesni. Štai 

i 

pats Punskas, kuris yra ne
mažos apylinkės centras, da
bar lenkų okupuotas. J i s 
stovi neutralinės juostos len
kų pusėje. Čia gyventojai tu
rį didelę gražią bažnyčią ir jų 
dvasios reikalai gerai aprupi-

tu, ,kurs siekia iki pusantro"»ami. Bet apšvietimo atžvil
giu vargsiu visai be jokios 
mokyklos. Lenkai siūlė mokv-
to ją lenką, bet, gyventojams 
nepanorėjus virsti lenkais ir 
nepalaikius jo, dabar lenką 
valdžia lietuvią mokytojų vi-

• triltono poperjnią markiu. 

KARIUOMENES ATŠAU
KIMO KLAUSIMAS. 

LONDONAS*, sausio 2 >. -
Anglijos ministeriu kabinetas'*a» nepripažįsta. Čia reįk<V 
šiondie turi posėdį. Svarsto M k o k i l J 7 mokyklų, bet nėr 
anglą kariuomenės iš Vokieti- »* vienos. Nors lenkų vald-
jcis atšaukimo klausimą. 

SUTARTIS SU TURKAIS. 

keliais. 

VOKIEČIAI KELIA 
RIAUŠES. 1 

EBERTAS ATSILIEPIA 
I TAUTA. 

BERLYNAS, sausio 27. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė atsiliepimą j vokiečių tau
tą. Atsiliepimą pasirašo pre
zidentas Kbert ir kanclieris 
Ci ;uno. 

Atsiliepimu raginami vo-

KSSEK, sausio 26. —Kaip 
Ruhro krašte, taip Rhinelan-
de vokiečiai gyventojai ima 
kelti riaušes. Kaikuriuose 
miestuose franeuzų. kariuome
nė šaudo į riaušininkų minias. 

Coblenze vokiečių minia su
naikino ofisus vokiško laikra
ščio, agituojančio už Rhine-
lando atskėlimą nuo Vokieti
jos. 

/Vokiečių separatistų vadai 
slapstosi. 

PARTIZANŲ KOVA. 
BERLYNAS, sausio 27. — 

kiečiai mesti šalin visokius! Vokiečių užsienių reikalų ofi-
nereikalingus pasilinksmini-J sa6 n o r s n e tu r i ' pe rdaug pasi-

Sausio 22 d. sukako viene
ri metai mirus Papai Benedi
ktui XV. Tą dieną Sikstaus 
koplyčioje atlaikytos gedulin
gosios pamaldos. Mišias ce-
lebravo kardinolas Cogliero. 
Buvo ir Šventasis Tėvas Pins 
YT 
.A. 1 . 
— — — — — — — — — — — ^ " ^ ^ 

Ohieagos majoras Thomp
son paskelbė atsisakąs toliaus 
kandiduoti j miesto majorlis. 

mus, perteklius ir išlaidumą. 
Ypatingas pasišventimas už 

LAUSANNE, sausio 27. — 
Santarvės delegatai taikos ko
nferencijoje tomis dienomis į-
duos turkams sustatvtą taikos 
sutarti. Bus paskirtas sutar
ties patvirtinimui laikas. 

žia iš šių gyventojų mokes
tis išlupa, 'kariuomenėn tar-
nauti verčia ir visas jų valsty 
bės pareigas ant ją pečią 
krauna, bet jų svarbiausių 
reikalų nė pažinti nenori... 

Kitokia padėtis šioje de
markacinės linijos pusėje. Čia 
gyventojai aprūpinti pilnai 
mokyklomis, turį savo organi
zacijas, pilnai patenkinti savo 
valdžia ir tt. Bet ištisai ka
talikų try venamas.- *is kraštas 
neturi savą bažnyčios. J kai 

TjOKYO, sausio 27. A- mynes bažnyčias toli ir nepa-
merikon iškeliauja naujas Ja-į togu: taigi ir visiškai be jų 
ponijos ambasadorius Suv. i apsieiną jau daugumas, net 
Valstybėms/ Masano Haniha-; karštų katalikų. 
ra. J i s autorizuotas atnau-i 
jinti joponų ateivystės klau (SKAITYKITE IR PLATIN-
simą. ! KITĘ "DRAUGĄ." 

JAPONŲ ATEIVYSTĖS 
KLABSIMAS. 

i 

Ą. SMETONA buvęs Lietuvos. Prezidentas, dabar pa
skirtas Lietuvos delegatu prie Alijantu Klaipėdoje. 
t . ' .. - , . •." ,.:,., ,' .', ,••"•': , ', - r - 1 "• :,. ., T r - a - 1 ' . » - . - . ' , ' . "J3č 

C H I C A G O J E . 
IŠKILMINGOS IŠLEIS

TUVES. 

AMERIKONIŠKI DOLERIAI 
LAIMĖJĘ KLAIPĖDĄ. 

LIETUVA PRIE KLAIPĖ
DOS SUKILIMO NE

PRISIDĖJO. 

Apie tai praneša Chicagos 
Tribūne. 

tikojimo vokiečių laimėjimu 
Ruhro krašte, teeiaus tvirtina, 

šalies reikalus, už tautos at- J ^ J f r a n c i l Z aį neatlaikysi? ten 
eitj, Nes kaip Vokietija, ta ip 
tautos laisvė ir teisės atsidu-

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litu $1.00 
Angiijos 1 svar. sterl. 4.66 
Franeijos 100 fr. 6.37 
Italijos 100 lirų 4.81 
Vokietijos 100 mark. .0044 
Lenkijos 100 raar. .0033 

n a pavojun. 
Svarbiausios industrines ir 

komercinės firmos panašius 
atsiliepimus paskelbė į savo 
darbininkus. 

VOKIEČIAI NERIMSTA 
ESSUOSE. 

KSSEX, sausio 26. — Ši 
franeuzų okupuotas miestas 
skaitosi visas vokiečių neri
mavimo centras. 

Gyventojai labai piktai at
sineša į okupantus franeuzus. 
Mažiausias incidentas gali pa-
žiebti šj mitalą kaipo parako 
sandelį. 

Dėlto' franeuzai apsidraud-

savo pozicijos. 
Vokiečiai nacionalistai ra

gina Ruhro krašto vokiečius 
organizuotis j partizanų bu* 
rius ir naikinti franeuzus. 

ATPILDYM0 KOMISIJA 
"DIRBA." 

PARYŽIUS, sausio 27. — 
Santarvės atpildymo komisija 
čia kad "&j*tt,*' tai "d i rba . ' ' 
Nežinia jau kelintu kartu nu-
balsuoja, kad Vokietija nepil
do^ sutarties' sąl£gų, neprista
to belgams ir franeuzams rei
kalingų daiktu, 

KLAIPĖDA sausio 26. — 
Amerikonų gyvumas sumeg-
stas su ypatingąja pirkimo a-
merikoniško dolerio spėka, at
sako už Klaipėdos lietuvių su
kilimą ir laimėjimų, anot An
tano Smetonos, specialio Lie
tuvos vyriausybės atstovo 
Klaipėdai. 

Ant. Smetona y/ra buvęs 
Lietuvos prezidentas. J i s at
stovaus Lietuvą čia derybose, 
kurios kaip šiandie čia turės 
prasidėti. Tas derybas ves 
atvykusi ambasadorių tary
bom paskirta komisija su 
Klaipėdos lietuvių proviziona-
le valdžia. 

Kaip gyvumo, taip dolerių 
klaipėdiškiams įteikė ameriko
nai lietuviai, sako Ant. Sme
tona. I r jis pažymi, kad Lie
tuvos vyriausybės už sukili-

ja patyrė, kad visą Klaipėdos 
kraštą valdo paoių klaipėdiš
kių įkurta valdžia. Nors ta 
valdžia tik vieną savaitę gy-
vuo^a, bet j i jau ėmėsi svar
bių žygių, kad Klaipėdos kra
štas be jokio klausimo butų 
sujungtas su Lietuvos respub
lika. / 

Vakar Jonas Žilius, buvęs 
Lietuvos vvriausvbės atsto-

Vakar iš La Salle stoties iš
lydėta chieagiečių- brangina
ma dainininkė p-nia V\ Bru-
čienė. Traukinys išeina 12.45, 
gi jau prieš 12 vai. susirinko 
didelis būrys p-nios Bručienės 
palydėti. Be artimiausių jos 
giminių, matome: p-nias Nau
sėdienę, Mickevičienę, Norkie
nę, Kiriene, Kulienę, Sabonie-
nę ir dar kelias kurių pavard
žių nežinau; beto pp. Pocius, 
Sabonis, Ougis, kun. Česaitis, 
Fabijonas, Bagdžiunas, kun. 
Bumšas, Bagdonas, liekis, minia. 
Mickevičius ir kiti. Visi pa 
kutinį sudiev sako, laimingos 

viena i;arė — p. V. B^čienfi 
laikkzai persiskiria, bet visi 
džiaugiasi ir linki jai geriau
sios kloties vykstant j tolime
sni dainos mokslą. Visi nu-
sijaučia, kad JQS -asmenv 
draugija turi didelio kalibro 
menininkę, kad draugija gali 
didžiuotis tokia dainininke. 

Vakarėlio vedėja įžymi m 
terų darbuotoja, "Moterų Di
rvos^ redaktorė p. A. Nausė-
dienė kviečia vyrų išimtinai 
atlikti programą. Kalba kun. 
Br. Bumšas, dainuoja p. 
Ramanauskas p. A. Pociui 
pianu pritariant, kalba '"J)r . , : 

redaktorius, p-nia Y. Bručie-
nė, vėl dainuojama, skambi-

Naujų narių tarpe 
mes matome didžiai gerbia
mas p-nias: J . Norkienę, O. 

kelionės Europon linki. P-nios Kirienę, J . Leščauskaitę, O. 
Bručienės veidas ramus. J i i-
sitikinusį į savo kelionės tik
slą — siekti aukštojo meno 
viršūnių, savo dainos talentą 
ligi maksimumo išvystyti. Vi-

vas AVashingtone, painforma- si džiaugiasi, kad ji važiuoja 
vo Tribūne, korespondentą, niokslan, nors skaudu ir liud-
jog klaipėdiškių valdžia Lie
tuvai pavedė per penkerius 
sekančius metus kontroliuoti 
Klaipėdos krašto visus gele
žinkelius, paštas ir telegrafus. 

Vakar čia atvažiavo pirma
sis iš Kauno traukinis I r 
tas santarvės atstovus ir pa
čius vokiečius dar labiaus su
purtė. Pažymima, jog nau
joji valdžia pertoli žengianti. 

Neapieis> Klaipėdos. 
P-nas Smetona sako, kad 

jis santarvės komisijai paduo-
siąs sugestijų sutikti su kom
promisu. Būtent, santarvė 
turi pripažinti de facto naują 
Klaipėdos valdžią. 

Sekleckienę, T. Petkienę. Pr . 
Burbienę, O Beinoraitę, Ma
žeikienę, iVertelkienę, Masals
kienę, Maziliauskienę, Minei
kienę. Aleliuniene įr kitas ku
rių pavardžių neatmVnu. 

• 

Reikia pastebėti, kad Mo-
na persiskirti su brangia Clii-jterų Sąjungos pirmininkės p-
cagai dainininke, kuri čiulbė-l mos A. Nausėdienės didelis 
davo mūsų koncertuose. Lai- tame nuopelnas. J i kelia ino-
mingos kelionės, daug, daug t™i organizavimosi sąmone, 
geriausių linkėjimų siekiant energingai buria moteris prie 
tikslo. ,-Visi pasiilgę laukia- Sąjungos. -
me p-nios V. Bručienės sugrį- Nors ir begalo malonu pa-
žtant. tekti į tokį idealinį moterų va

karėlį, rodos nenorėtum iš jo 
išeiti, bet jau 12 nakties. Vi
si patenkinti išsiskirsto. 

BRIDGEP0RT0 MOTERŲ 
SĄJUNGA. 

• f c — H — - • — • ! • • 

Pareitą trečiadienį teko pa
kliūti į Bridgeporto katalikių 
moterų surengtą vakarėlį 
Bridgeporto mokyklos rūmuo
se. Vakarėlio tikslas — nau-

| jų narių pagerbimas ir jau 
esančios ir išvažiuojančios 
Europon narės p-nios V. Bru-

Smetona tvirtina, kad jei čienės išleistuvės. Skaitlin-
mus negalima kaltinti, nes j i / I i e tu^a apleistų Klaipėdos gas moterų būrys, l>ent 50 ir 
p r į e ^0 neprisidėjusi. Nes 

atvykę klanistų ,tai Amerikos lietuvių darbas. Chicagon 
organizacijos viršininkai. Čia, 
jie nori pakelti kovą u2 savo 
narių persekiojimus. 

Prijungimas. 

Atvykusi santarvės komisi-

kraštą, tuomet pačioje Lietu-j vyrų apie tuzinas. Jauki sa
voje del to kiltų -revoliucija, lė gražiai išpuošta, pianas* š«« 
Pažymi, kad jei lietuviai ne
teks tos teritorijos, jie sukels 

kiei, žaidimai, kalbos, dainos, 
skani vakarienė sudaro rimtą 

Antradieny, sausio 30 d., 
6:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. svet. (West Si-
dėj). susirenka Chicagos Fe
deracijos Apskričio Valdyba. 

Tą patį vakarą 7:30 vai. 
kviečiami visų skyrių atsto
vai. 

Visi senosios valdybos na
riai ir visa naujoji valdyba 
būtinai reikalinga. 

Kun. Br. Bumšas. 

naują karą rytinėj Europoj, j ir įspūdingą atmosferą. Nors 
CHICAGO. — Šiandie pra-

matomas sniegas ir šalčiau. 
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MOSUUS NE VILNIUS, 
A p i e Tautų Sąjungą, tenka 

dažniau rašyti. Ne dėlto, kad 
jon prikluu&o . Lietuva, bet 
dėlto, kad ta Sąjunga yra san
tarvės įrankis, dėlto, kad T. 
vSąjnnga nuskriaudė ir skriau
džia Lietuvos respubliką. 

Luusa&noje dar nepasibaigė 
taikos konferencija su turkai*. 
Svarbiausia nesusitaikoma del 
Mosulo žibalo laukų. Turkai 
griežtai reikalauja gražinti 
Mosulą Turkijos valstybei. A n 
glijos delegatas, markizą* 
Curzon, nuolat tvirtina, kad 
Mosulo klausimas turi but 
pavestas spręsti Tautų Sąjun
gai. 

Markizas Curzon žino, kad 
T. Sąjunga nepadarys jokios 
skriaudos Anglijos interesam?. 
Taigi tą reikalą ir nori jai pa
vesti. Bet tai labai gerai žino 
ir turkai. Jie žino, kad kuo-" 
met Mosulo klausimą sutiks 
pavesti T. Sąjungai, tai su ta 
teritorija reiks atsisveikinti. 

Turkams prieštariaujant, 
markizas Curzon štai kokių 
ypatingu argumentų paduoda 
už Tautų Sąjungą: 

T. Sąjunga yra internacio
nalu* kūnas. Jo pareiga žiū
rėti, kad niekur taika nebūtų 
drumsčiama. T. Sąjungos kon
stitucijoje pažymėta, kad jei 
kokioj pasaulio daly grūmoja 
karas. Sąjunga! tuo jaus turi 
veikti ir užtikrinti ramybę.. 

su turkais karas, T. Sąjunga 
privalo veikti. 

Del Vilniaus padėties karas 
lietuvių su lenkais nuolat grū
moja, T. Sąjunga teciaus nie
ko nedaro. Dar blogiau. Fran-
cuzai su savo akcija karu 
grūmoja visai Europai, bet T. 
Sąjunga nei krepšt. 

Atsimenam!© lenkų praves
tą Vilniaus krašte paradoksa
li Vilniaus krašto gyventojų 
"apsisprendimą". Turime at
minty lenkų seimą Vilniuje. 
Tik vienas* biauras Vilniaus 
krašto užgrobimas neišdilo iš 
lietuvio, patrioto širdies. 

Nežiūrint tų visų aiškių — 
aiškiausių lenkų suktybių ir 
neteisybių, T. Sąjunga tik 
ranka numojo, sąjungos šu
lai pareiškė, kad kas atlikta, 
lai atlikta. įvykusio fakto ne
atmainysi. Tokia tai T. Są
jungos ištarmė Lietuvai ir lie-
tuvių tautai. 

šiandie lenkai žiu I o lietu
vius okupuotuose Lietuvos 
plotuose. Puola ir žudo gyven
tojus ncutralinėje , zonoje. 
Siunčia tai Sąjungai nusiskun
dimų Lietuvos vyriausybė ir 
patys skriaudžiamieji gyven
tojai. Bet Sąjunga to visa ne
girdi. Juk lenkų žvėriški dar
bai aiškiai grūmoja ramybei ir 
pačiai taikai. Sąjunga nieko 
nedaro. 

• 

Taip yra dėlto, kad lenkai 
savo žvėriškais -darbais ne
liečia Santarvės interesų. Bė 
to, patys lenkai Santarvei 
skaitosi artimi sėbrai. Tautų 
Sąjunga veikia tilc jos liepia
ma. 

Taigi, kas kita yra Mosuto 
žibalas. Su tuo turkų vilajetu 
stipriai sujungti anglų inte-

Pagaliaus, sakykite, ir pa
čioj Amerikoj atsiranda be
smegenių, kurie stengiasi ton 
Sąjungon įtraukti ir Suv. Val
stybes!-Kokiais tikslais? Kad 
pusekmingiau ginti Santarvės 

_ 
interesus. 

Ar ilgai Santarvė per Tautų 
Sąjungą diktuos savo norus 
visam pasauliui! 

ŠVENTOJO TĖVO PUAUS 
X! ENGUCUJCA. 

(Tąsa) 
Dabartinių nelaimių priežas

tis. — Nesuvaldomi geiduliai. 
Tąsa. 

Ištikrųjų. nebūtų galima pra
manyti siaaudesnė* ligos kaip• ( ^ T> 28); taipat negalėjo ne 
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"kuno pageidimas", tai reiš
kia nesuvaldomi geiduliai ku
rie ne vien' diUšeia šeimy
nas, bet net ir tautas; "pagei
dimas akių", tai yra nesuval
domas turtų geidimas duoda 
pradžią aitrioms klasių ko^ 
voms, peitiaug prisirišusioms 
prie savo interesų; "gyveni
mo puikybiė" tai yra geismas 
valdyti visus politikoje nesi-
šalinant nei piktadarybės nei 
išdavystės. 

Štai tiems nesuvaldomiems 
geiduliams apsigaubusiems vi
suomenės gerove, patriotizmu, 
reikia priskaitytį rietenas ir 
jų lenktynes tautų tarpe. Gi 
tikrumoje, savo tėvynes ir tau-
tos meilė, kuomet krikščioniŠ-
kasai dėsnis vadovauja, sėk
mingai ragina prie skaitlingų 
dorybių ir kilnių darbų; bet 
ta meilė yra^ neteisybės ir 
skaitlingų prasižengimų šalti
nis, kuomet ji peržengia teisės 
ribas ir palieka nesuvaldoma 
savo tėvynės meile. Toki už
miršta kad visos tautos yra 
didžiojo pasaulio šeimynos su
sirišusios broiyb?, kad kitos 
tautos turi taipat teisės gy
venti ir siekti gerovės, kad 
nenaudinga ir netinkama ats
kirti naudą nuo garbingumo. 
Nes, "teisinguntas tautas ke
lia ir nuodėmė jas daro ne-
laimingas" (Prov., XIV, 34); 
ir nėra naudos neį šeimynai, 
tautai, valstybei kuri p a l a 
vino kitų gėrybės, nors žmo
nėms gal išrodyti kad tai gar
bingas aktas, bet visa tai ve
da prie griuvėsių, kaip šv. Au
gustinas išmintingai pastebi: 
"Tai stiklo lainV», lygiai trupi 
ir žvilganti, - kurios tečiaus 

didžioji priežastis taip dide
lių nelaimių pačių tautų buvo 
gaminama; ta priežastis bu
tų prašalinta^ jeigu butų su
prasta šių svarbių atsitiki
mų. Kas gi nežinojo šių šv. 
Rašto žodžių! Tie kuri© aplei
džia Viešpatį bus sunaikinti. 

visuomet bijomasi kad staiga tvarka ir taika nyko; šeimy- ar sumanytasis Vakarų aps-
nesusikultų". (&v. Aug., De 
Civitate Dei, lib. IV, c. 3). 

tolimą nuo Dievo. 

Visuomene baudžiama už nu 
Bet kad šiandien nėra tai-

žinoti šių svarbių Jėzaus, žmo
nių Išganytojaus ir Mokyto
jaus: Be manęs jus nieko no 
galite padaryti (Jon., XV, &) 
ir Tasai kurs su manim neren
ka, barsto (Luk. XI, 23). 

Tie Dievo sprendimai savo 
laiku įvyko; bet ypatingai da
bar jie mūsų akyse pasikar
tojo. Kadangi žmonės nutolo 
nuo Dievo ir nuo Jėzaus Kris
taus ir paskendo blogybių tva
ne, štai delko jų pastangos nu
ėjo niekais. Vieną kartą Die
vas ir Jėzus Kristus išbrauk-
tas iš įstatymų ir Valstybės ir 
autoritetas paeinąs jau ne nuo 
Dievo bet nuo žmonių štai kas 
atsitiko: nėra tvirta*, tikros 
sankcijos vyriausiems teisės 
dėsniams, kuriuose net pago
nijos filozofai, kaip Cicero 
matė amžiną įstatymą, visi 
autoriteto pagrindis subyrėjo, 
nes pašalinta vyriausia prie
žastis kuri vieniems teikė įsa
kymo, kitiems klusnumo tei
sę. Visa visuomenė buvo su
purtyta ir kartą stigo tikro*? 
apsaugos ir visi veiksniai pra
dėjo ginčyti valdžios autori
tetą savo interesams, o ne tė
vynės labui. 

Lygiai nutarta* kad Dievą*, 
Jėzus Kristus jau nevadovau
ja šeimynos konstitucijai, at
mesta moterystės kontraktas, 
kurį Krisus buvo padaręs di
džiausiu sakramentu (Efez. V. 
32) ir paveikslan švento ir n«-
atmezgamo ryšio kurs ji vieni
ja J*U Bažnyčia. Štai delko 
mes matėme vienur-ir kitur 
blanko žmonyse religijos su
pratimas ir jausmas kurį Baž
nyčia j>erdavė pirmam visuo
menės narveliui; šeimynos 

KATALIKįĮ SEIMAS. 
7 sausio 1923 m. 

(Pabaiga) 

Po to referato ir rezoliuci
jos kun. Bum^as daro trečią 
pranešimą apie Katalikų vei
kimo priemonės. Jo turinys ši
toks. 

,Viso pasaulio, visos katali
kybės amžių patyrimas rodo, 
kad be organizuotos vienybės 
negalimas joks naudingas di
delis darbas. Katalikybės ga
lybė ir lietuvių Amerikoje di
deli darbai prasidėjo ir re
miasi ant vieno pamato, ant 
parapijos. Lietuvių katalikų 
darbas turi būti vienybėje, su 
parapija. Bet viena parapija 

tai ne visa Lietuvių kataliku 
visuomenė. Amerikos lietuvių 
visuomenės istorija liūdi ja. 
kad daugiausia užsitarnavusi 
organizacija yra Katalikų Fe
deracija. Tą niintį pripažino ir 
dabartinis Seimas pinuose 
dvejuose rezoliucijose. Su Fe
deracija turi eiti visokis ka
talikų darbas ateityje. Bet ir 
Federacijoje reikia geresnio 
susiklausymo, artimesnių ry-

čios vienybės siekiama, Kele- Į Klimas, Eneeris, Bacevicm, 
tas kitų panašių patėmijinUI Jon. Baltutis, p-lė M, Gurins-

šių. Kad toks artimesnis susi 
jungimas įvyktų, reikalingai Be šitos, lapo priimtos se-

iškihis, kun. Bumžas duoda 
paaiškinimų. 

Rezoliucijų komisija, sulyg 
tų 'pataisų ir referato minties 
įneša tokią rezoliuciją: 

Katalikų Seimas, sausio 7 
diena, apsvarstęs lietuvių ka 
talikų laimėjimus praeityje ir 
dabartinius mūsų artimiausius 
uždavinius, ateities darbus vy
kinant nutarė: 

1. Visose kolonijose steigti, 
kur nėra, Federacijos skyrius; 
kur yra visoms katalikiškoms 
organizacijoms prie Federaci
jos priklausyti. 

2. Visą katalikišką darb:: 
Federacijos skyriai vykdo prl 
silaikydami pamatinės katali 
kybėje vienybės su parapijo
mis ir jų dvasios vadais. 

3. Visos Vakarų kolonijos 
pasirūpins prisijungti prie Cni 
cagos apskričio, kad didesnė 
organizuota vienybė įvyktų. 

4. Seimo nariai, tų nutarimų 
vykintojai, iškilmingai pasiža
da savo koluoijose visus- šituos 
Seimo nutarimus ginti, platin
ti ir rupinties, kad jie gyve-
niman butų įvykinti. 

Rezoliucija, po diskusijų, ta
po priimta vienbalsiai. 

kaitė ir kun. B. Biunsa*. 
Gerb. kun. Krušui atkalba 

jos maldą ir sugiedojus vi
siems Lietuvos himną Seimas 
uždaromas 6 vai. vakare. 

Apie įvykusį to Seimo vaka
rą jau buvo plačiau rašyta. 
Belieka tad padarytus nuta
rimus visiems, ir Seimo daly
vavusiems atstovams,* ir Vaka
rų visoms kataliku organiza
cijoms nenaujai išrinktai val
dybai, į gyvenimą einant vy
kinti. 

i 

KILNUS KULTŪROS 
VAJUS. 

REMKIME MOKSLEIVIUS. 

l i e tuv ių H. Katatikų Eede 
racija, be? Tautos Fondas pa 
tiesė mums, —̂ lietuvių visuo
menei, kilnų, gerbtiną, ir brau 
gų užmanymų — tai kultūros 

• v 
1S 
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butų, kad prie Chicagos Fe
deracijos apskrities priklausy
tų visos vakarinių valstybių 
organizacijos, kad butų viena 
visam apskričiui Centro Val
dyba. Toks vakarų susicentra-
lizavimas reikalingas tuom 
labiau, ka*i visos Federacijos 
Centro Valdyba yra bendrie-
siems reikalams ir mažesniems 
vietiniams reikalams yra sun
kiai pasiekiaiųa. (Pagalinus 
tuos visus darbus ir darbų vy-
kinimo budus su visais moty
vais Seimo dalyviai priva'o 
išnešioti į savo kolonijas, kai
po businčiųjų didelių uatsu 
laimėjimų siekią. 

• Po referato pakilo diskusi
jos. P. M. Bagdonas klausia, 

nos vienumas ir pastovumas 
kiekvieną dieną įro, 
žemų pageidimų ir juirtingos*. 
meilės ugnis taip dažnai skal
do moterystės šventumą, tuo-

kritys vadovausis esančia Fe
deracijos konstitucija, ar tu
rės kitą. Kun. I. Albavįeius y-
m nuomones, kad esančiam 
Chicagos Federacijos apskri-

mi pilt teršia šeimyninio ir čiui vardo mainyti neapsiino 
SKAITYKITE IR PLATINKITE 

DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK kos, priežasties reikia giliau 
Taigi, anot Curzono, jei del |6,oe VISAM METUI, PO v į s Ą ^ k o t i - Jau senai prieš karąk tautinio gyvenimo šaltinius, jka, nes galėtų kas pamanyti, 

Mosulo žibalo grūmoja anglų PASAULĮ. ^kurstyta ugnis Kūroj*)je; ta (Bus daugiau) I kad ntes prie skaldymo esnn-

kaneios rezoliucijos. 
1. Imant domėn šv . Kazi

miero Seserų nuopelnus mū
sų tautai išeivijoje, Seimas re
mia rengiamą šv. Kazimiero 
dienoje vajų. . 

2. Pripažindamas seserų lietu
vaičių mokykloms reikalinga 
raą remia susitverusį nesenai 
lietuvaičių šv. Pranciškaus 
vienuolyną ir rengiamą jam 
vajų apie šv . Pranciškaus die 
ną. 

3. Numanydamas labdarybės 
reikšmę ir našlaičių bei sene
li': aprūpinimo reikalą Sei 
ma? remia Labdarių Sąjungos 
tikslus. 

/Priėmus rezoliucijas nutarta 
;>asi ųsti pasveikinimus Clik-a-
gos Arkivyskupui, Lietuvos 
valdžiai per Lietuvos atstovy
bę Amerikoje ir .Lietuvos lai 
talikų visuomenei per Liet. 
Katalikų Veikimo Centrą. 

Pagaliaus išrinkta ntfuja 
Chicagos Federacijos apskričio 
valdyba, kurion pateko: gerb. 
kun. M. Knisas, pp. j&aldokas^ 

bei moksleivių vajų. 
Šis vajus yra vienui 

svarbiųjų Federacijos užma
nymų, prie kurto turėtų kiek
vienas jaučiantis mokslo svar
bą priskifcėti. Kas mums lietu
viams šiuo laiku yra svarbes
nis ir brangesnis jei ne moks
las ir apsvieta? Kas mums pa
dės įeiti į civilizuotų ir kultū
ringų tautų tarpą jei ne mes 
patys f Kas gi kelia civiliza
ciją? Mokslas. • O gi, ar mes 
lietuviai turime < užtektinai 
mokslinčių, profesijonalų ? Ma
žai, Visai mažai sulyginus su 
kitomis kultūringomis tau
tomis. Mes galime klausti sa-
vęs; kas reikia <landi Ir veik
ti kad tą visą arba nors dalj 
trukumo užpildžius, ar turime 
rankas nuleidę sėdėti rrdaul^ 
ti, kad -kitas kas ųonf sveti
mas tą viską mums pagamintų, 
mus išmokintų, ir profesijona
lų duotų? Mes to ilgia r, lauk-^ 
ti negalime, bet patys turime 
tą didelę spragą užtaisyti. Y<\, 
štai Federacija, matant didelę 
ir būtiną svarbą, rengia vajų 
lietuvių kolonijose, iš kurio 
bus didžiausia nauda lietuvių 
tautai jei mes širdies* ir norų 
dėsime prie to. brangaus dar
bo. > 

(Tąsa trečiame pusi.į / 
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VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA 

Pradžios mokyklos. 

Panašus ir pradedamųjų mokyklų li
kimas: iš pradžios lenkai dar per pirštus 
į jas žiuivjo, b<jt nuo 1920 m. jau pradė
jo vis labiau savo norus rodyti, o dabar 
v i sa>savo leteną ant jų uždėjo. Pastatė 
mokytojams įvairių įvairiausius reikala
vimus: del cenzo, lenkų kalbos, ištikimy
bės i r t . t.; del mokslo programo, del mo
kyklos butų kiek būna vargo su mokyklos 
įsteigimu, su formalumais, tai butų peril-
ga šitam striapsny atpasakoti. 

Be to kiekvienas mokytojas gauna 
dar šni-pų, kuris kiekvieną jo žingsnį se
kioja, šnipinėja, kad tik gavus progos mo-
kytoja j)ašalmtį. Į mokyklos reikalus ki
šasi, kas tik nori: atvažiuos žandaras, tai 
mokykloj elgiasi lygiai kįajp gubernato
rius; užėjęs kareivis ar karininkas, kaij> 
koks mokyklų inspektorius, klausinėja, 
kas mokykloj dėstoma, ar lenkų kalbos 
mokinama, delko nemokinama, arba delko 
taip maža lenkų ktflbos pamokų; kai — 
kada toks frantas net užsimano daryti 
čia pat mokytojo ir mokinių kvotinius! 

įveikia žinoti, kad lietuvių mokyklos 
negauna iš lenkų valdžios n e į markės pi

nigų. Pirnuaus valdžia atvirai pasisakė, 
kad lietuvių mokyklos jaį nerupi; bet pas-
kiaus ajiSigalvojo: mokyklas galimu butų 
agitacijos tikslams sunaudoti, ir tuojaus 
jnadėjo daryti jxistangas perimti lietuvi n 
mokyklas į savo rankas. Jau 1921) ir 1921 
m. lenkų buvo laikraščiuose paskelbta, 
kad ieškoma mokytojų, mokančių lietu
vių kalbą. Be to valdininkų ir agitatorių 
pradėta liaudies tarpe agituoti ir pasius 
mokytojus prikalbinėti, kad pasiduotų 
valdžios globai, mat nereikės pirmiems 
nieko mokyti mokyklos užlaikymui, o ant
riems — neteks badauti. Žmonės ir moky
tojai' kratės nuo tokių pasiūlymų; gyven
tojai pasiryžo savo kruvinu skatiku mo
kyklas užlaikyti, o mokytojai kad ir pus
badžiai gyventi, bet priešui pozicijų neuž
leisti, nes, jei lenkai tai paimtų savo ran-
kosna^ vaikus mokinti saviškai, mokyto, 
jus kilnotų sulyg savo noro, arba galė
tų pašalinti niekieno nesiklausęs. Ir da 

kyklas. Lietuviai užgirdę apie tokius vai-, nei vieno lietuvio iiiteligeiitb^, taiikaimic- kintų kaimiečių, kurie reguliariai siun-
džios simuinynms davė suprasti, kad to-1 čiaįatsinastų be vadų, nežinotų, kur eiti, 
kias mokyklas boikotuos ir josnajsavoį ką daryti, ko klausyti." 
vaikų neleis. Visgi to sumanymo lenk. 
valdžiai nepasiek> pilnumoj įgyvendinti, 
užtat visą domesį nukreipė į gyvuojančia* 
lietuvių mokyklas, kad jas savo darbuotėj 
suvaržius, o naujoms nedavus steigtis, 
biems 1922-23 metams, matosi, lenkai j*o-

Taigi lenkai iš pačios pradžios,ėmėsi 
inteligentus persekioti, juos- šmeižti, į T*a-
Įėjimus kišta, kad tokiu būdu lietuvių 
darbą sutrukdzius, suparaližavus, kad vi
sai nuo susi pratusių jų lietuvių atsikra
čius, ištremiama juos koneentrinin Pozna-

ri aną savo sumanymą jvykdinti . Taip, ' nos ai* -Galicijos lageriu, arba išsiunčiama 
pavyzdžiui, jau šį rudenį buvo pasiuntę 
lenkę mokytoją Linkmenų mokyklon ne
va tik lenkų kalbos mokinti, o j)askui kaip 
pasirodė netik lenkų kalbos, bet ir visu* 
mokslo dalykus dėstyti. Kai-kurNnet gra
sinimais verčia žmonas lenkų mokyklas 
ir mokytojus prisiimti. Mūsų tik laimė, 
kad lenkai labai mačai teturi savo mo
kytojų lietuviškai mokančių, o iŠ lietu
vių tarpo retai atsiranda tokių išgamų, 
kurie sutiktų ant lenkų šniūrelio būti ve
džiojami. Jeigu lenkai tai turėtų, tuomet 

bar į mokyklos ir mokytojų reikalus vai- j liet. mokykloms gręstų daug didesnis pa 
džia kišasi, bet visgi gyventojai ir lietu- vojus. 
vių švietimo draugijos turi šiokią tokiai 
j tėkmę į jas, ko nebūtų, jei mokyklos tap-

Lietuvtfn, kaip buvo pasielgta su Vilniaus 
lietuvių veikėjais. Butų per ilga apru-
šinaHi, kaip lenkai elgiasi1 su mūsų veikė
jais, ypač ką jau paėmė savo naguosna. 
Lenku.pasielgimas su Vilniaus veikėjais ,! kai panašių priemonių: keli agitatoriai $u 

tų valdiškomis. 
Nepasisekus tokiems pirmiems mėgi

nimams, sumanė valdžia imtis kitų prie
monių: 1921-22 mokslo metais nutarė vi
suose lietuviškuose pa v.: Daugėliškio, 
Poiuš^g, Kaltinėnų, Melagėnų ir k t , mies
teliuose įsteigti lietuviams valdiškas mo-

Inteligentų persekiojimas. 

Lenk ai savo persekiojimais. daaig jm-
iiečia lietuvių inteligentiją. Calima pasa
kyti, kad visa jų domė nukreipta ją taip 
suvaržyti", kad negalėtų nei krustelti. Sa
vaime stfpiunt»me, kad inteligentijai ten
ka rolė vadovauti kultūriniam ir patri-
jotiniam veikimui. Jei Vilnija neturėtų 

— apie ką buvo rašyta visuose Liet. laik 
raščiuose. Yra tai pyškus faktas iš daugel 
panašių. L*mkai grebiasi kuoįvarriau-
sįų būdų lietuvių veikėjams išprovokuoti, 
kad paskui turėjus progos juos pašalin
ti; jjav.: prikišama proklamacijų, šovi
nių, įtariamo turinio laiškų, pasiunčiamu 
provokatorių, kulfie apsimeta lietuviais fr 
t. p. Kiek tai ręįkia atsargumo, kantry-

tinėja žinias -policijai ar lenkų organi
zacijoms, ypač "Stražy Kresoyey" apie 
jiems pavestuosius lietuvius. Ypač lietu
viai kunigai speciąlėj g!bboj laikoma. Žan
darai ir agitatoriai viešai per mitingus 
'kifrsto žmones, sakydami, reikia išžudyti 
visus lietuvius kunigus, arba jųjų ž o ^ 
džiais — litvomauus, įnomet bus tvarka ir 
niekas jau nebekvestijonuos Vilnijos. 

. Lenkai daro didžiausias pastan 
gas, kad į lietuviškas paraj>ija* butų 
kirti lenkai kunigai. Kaikuriuose parapi-

' jose pa v.: Gervėčių, Gedraičių, stvėrėsi Icn 

revolveriais prievarta išsitraukę kunigą 
iš klebonijos liejiė sėsti vežiman ir tokia 
būdu pervežė Vilniun, č ia jau visa lenkų ^ 
spauda kaip pradeda bubnan mušti, kad 
jmrapijiečiav negalėdami ilgiau j)akv^ti 
lietuvio kunigo ir nesulaukę iš vyskupo 
jųjų tei&hgu reikalavimų j)atenkin'rmo, 
buvo priversti stvertis prievartos. Tokia 
agitatorių gauja, iš Poznanės, Varšuvos ar 

b/ės, gudrumo, kad neįkliūti j lenkiškas u Galicijos atsibasčius!, »pas vyskupą ir vyl-
I>inldesl Kiekvienas lietuvio veikėjo žing- džios įstaigose afišuojasi kaipo paraj>ijos 
sms yra žinomas; einant miesto gatve da« 
nar pastebi ̂ įtariamas ypatas, kurios se
ka, kur eini^isu kuo ir ką kalbi. Tas bnnaJ 

delegacija, kuri su pampi ja neturi _jiieko 
- bendro. 

Gervėčiuose jmrapijonys — lietuviai 
ne tik mieste, bet ir kaime. Kaime lietu- ir sulenkėję — norėjo gintį kleboną nuo 
yių inetUgentų mažai, dažniausia kunigai; agitatorių užpuolimo, bet už tai gavo mu-
ir mokytojai; ji© turi jau_.nuolatinius 

sargus", pasamdytus iš vietinių sulen-n 
šti ir šaltoj pasėdėti. 

(Bus daugiau) 
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L 

tomis jėgomis gelbėkime mo
ksleivius, nes gali visai nusil
pnėti nesulaukę pašalpos. Sa
koma, kur vienybe, ten galybė. 
Ištikrujų, yra tiesa, J ik reikia 
jos laikytis. 

Lietuviai senovės laikuose 
buvo stiprus, nebijojo nei ga
lingiausių, nei žiauriausiu 
priešu. Nebijojo kryžeivių, ru
su, lenku neį žiauriausių toto
rių. Jų užpuolimus lengvai at
remdavo apmokėdami už pa-

, .. . darytas skriaudas. Tais 
ii vadovų vesti tautos reika-! i , ;u • K . . , .. / 

., . * . . IfiJoos lietuvis buvo stiprus Ir 
Uis. jei nereiktu proiesnonalu • i • • T- . . , . 

(Tąsa nuo trečio pusi.) 
Lietuviai amerikieėiai daug 

į ėn r ir teberiame Lietuvos 
reikalus su didžiu pasišventi
mu. — yra kilnus ir šventas 
darbas. Bet, ar mes tik tuo 
galime pasitenkinti, o kitus 
visus reikalus šalin atmesti? 
.Vt'iralinH*. <»al«'»tume j e i n e r e i k -
l 

ii- mokslinčių. Bet pas mus y-
!ii didelė jų stoka; ir, kad tų 
rukumą pripildžius, neturime 

h,ūkti kaipo grybų išdygstant 
|MI lietaus, bet kaip tik prie
šingai turime daiginti i-
išdygusius auginti, nes kituo 

buvo! O vienybėje, nes vienas 
u>. kitt], visuomet užstojo, vie
nas kitam pagelbos ranka da
vė ir gyveno broliškoje mei
lėje. 

Sako, myl'k artimą kaipo 
]>ats save. Trumpas .sakims, 

kiii būdu gali dauguma nu- !1)et. < i a u g j i s re^ki^ j i k ^ 
džiūti ir išfiykti. k m l i n a ž a s < k a i - u s į jį k r e i . 

— Vyrai pajudinkime že-pta domės, mažai totirupina 
mę, visi į vienybe ir suvieny-tuo. Mums nėra artimesnio 

MES KVIECIAMEITAMISTA 
Atsilankyti ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil

onai a tsakant is savo vertė. 
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 
48 th Avenue and 25 th Place CICERO. ILL. 

= 

kito kaip lietuvis, tadgi taiTjc^ąs darbininkas! "Užmiršo 

* r — — ™ - _ . . . . 1 1 

$175,000.00 : 

» 

Ši mėnesį mes išmokėsime $173,000.00 dovanu mu- j 
i 
i 

sų 35,000 depozitorių, kurie taupyno pinigus, formoje 
nuošimėio. 

Ar ir tu gausi dali šių pinigų?- • J J 

Taupimo aecount'as yra tai siena prieš nelaimes, 
v ligas, blogus laikus ir tt. 

[v Atidaryk aceount'a šiandien 

"CHICAGOS DIDŽIAUSIOJ BANKOJ 
IŠIMANT DIDMIESTI" 

! 
! 

musų privalo žydėti toji mei j 
lė. 

Dabartiniu, moksleivių va 
jaus laiku vargšas moksleivis 
kuris būtinai reikalingas' pa 
gelbos, šiaukiasi į lietuvių vi 
suomenę ir prašo paminos 
Laukia jis ka"d paduotų arti 
nio meilės ir brolybes rauką i J 
palengvintų sunkią- naštą neš 
ti — finansiniai* sušelpti. 

Daug yra moksleivių, kurie 
vargsta, triūsia-kad užbrėžtąjį 
ruožą pasiekus. Daug iš jų tai 
po yra, tokių, kurie nespėjf 
mokyklos suolo, po lekcijos 
apleisti skubinasi prie darbo 
kartais sunkesnio nei kuomet 
e&a dirbę dirbtuvėje. Neturi 
užtektinai poilsiui laiko. Nt 
vienas pasakė, kad butų žino
jęs jog reiks i taip sunkiai 
vargti, butų nepradėjęs nei 
mokintis. -Bot nuo "pradėto ii 
mvlimo darbo — mokslo sun 
ku atsitraukti. Todėl stengia 
si, kovoja visokiais budais kad 
pasiekus tą netik kas jair 
brangu, gerbtina ir prakilnu 
bet ir musų tautai. Daug, daiu. 
iš jų nelaiku atsiskyrė su šiu< 
pasauliu neįstengdami nešt 
tų sunkenybių. Didk* skaičių? 
mušu • moksleivijos, y-m net 
virtos sveikatos, bv va landi 

.gali tapti džiovos auka, niu 
! Mink i u darbų. Ištikrųjų ap 
mąsčius OŲ padėtj graudu, ap 
verkt i na. Tokiame stovy yrr 
daug Amerikoje lietuvių mok 
sleivių, ypaė atvykusiųjų H 
Liet., neturinėių nei tėvų neT 

giminių kas juos sušelptų h'A 
turi patys save šelpti. 

Musų tad šventa pareigi) 
jiems duoti pagalbą iš meilė? 
ir piisišventimo, stiprinti juos 
netik dvasiniame reikale bet 
ir materialiniame gyvenime. 

Lietuviai ypatingai per 

NORTH VVESTERN TRUST & 
SAVINGS BANK 

Mihvaukee Ave. ir Division Str, 
Narys .Federal Reserve Systemos — Po Valdžios 

Priežiūra — Taipat narys Chieago Clearing House 
Assoeiation. 
Ant visų depozitų padarytų ant ar prieš Sausio 15, 
1923, nuošimtis bus skaitomas nuo Sausio 1 dienos. 

• 

! r. 

rą buvo iyielai<*irdingi Tėvynei 
— Lietuvai, bet moksleiviai 
buvo veik iki šiol užmiršti. 
Užmiršo moksleivius darbinin
kai nežiūrint tai kad jis yra 
darbininko sumfs ir kad ji-

K J 

SALUTE BITTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetite^ o labiau
siai užkėtėjimą viduriu. 
Galima gauti aptėkose j r 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodvta ant bon-
kų. 
SAiUiTE BITTBR MFG. 
616 W. 31-st. Chieago. 

Tel. Boulevard 7351 

juos jirofesijonalai nepaisant 
o kad jie pirmiau vargo ii 

salikė paramos! jBal užtai ka*d 
fusų nešelpt"1 kuomet jųs* pa-
gal'bos lankstė? Lai šaliuasl. 
visos neapykantos1 jr tebūnie 
visiems garbė Šelpti vienas ki-

i 

tą reikale, o šiame momenU 
moksleivius. Nebūkime savy-
meiliais, nes ji, gimdo neap}r-
'cantą, godumą, mylėkime ar
timą, nes artimo meilė gimdo 
brolybę ir pasitikėjimą. Savy-
meilė yra prapulties banga, -i 
artimo meilė laimės ir vienv^ 
bės; savymeilė kursto tik save 
oatenkinti, o aiiimo meilė pa
tenkina artimą kaipo save; sa
vymeilė augina pasiputimą, 

• 

sutveria pražūtingus karus ne-
tik vienai tautai bet visai 
žmonijai, o artimo meilė nusi
žeminimą, taikumą \r šventą 
ramybę. Žmogus egoistas sten
giasi viską apglėbti, kitus pa
vergti1, o altriustas artimą 
gelbėti ir jį mylėti. Ar gali 
smogus egoistiškai gyvenda
mas jausti širdyje linksmumą 
\r ramybę? Ne, kadangi jo už-v 

[aviniu yra kad vien patenki
nus save, kaip turtais taip 
tušeia garbe. Nėra vertas pa 
^arbos jis todėl kad jis jos ne
užsipelnė. Bet altriustas, tai 
|is vertas didžiausios pagar
bos ir užuojautos. Kas verčia 
larbininkus prieš kapitalis
tus kovoti — tai jų pačių ego-
"stiškumas, jų savymeilė. Ne 
hutų jokių straikų nei lokau
tų jeigu visame žydėtų broliš
ka ir artimo meilė! 

Užbaigus vajų matysime 
mes savo darbus atnešant nau-
ią net mums patiems kadangi 
jausim,"-s altruistais, mylį arti
ną, matysime tuos paėius mo
ksleivius linksmesnius. Moks-
!eivija bus visados didžiai dė
kinga, visiems šelpėjams ; r 

LITAI - D O L E R I A I - L I E T U V O N 
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. 
Todėl, kas noii kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskirtą vie-

u' pas manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegTafą laike 4 

arba 6 dienų. Sulyg pareikalavimu, p i n i ^ s dastatome tiesiog į namus, ar 1 .i 
yra paliepiama. 

Teisingos informacijos del atvažiuojančių iš Lietuvos ir į Lietuvą, — kas gali 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
J galiojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir 

Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 

rnusų pasišventimo darbus. 
Tie negalės užmiršti sav^ ge-
rndėjų, nes visuomet prisi
mins jinies tas šauksmas, pra
šymas pa&elpos vargų *paleng-
vinimui. 

Lietuviai; visi dalimi prisi
lakime, moksleivius varge pa
remkime. Su noru ir širdimi 
jiems aukokime. 

Jie nekęs tiek vargų ir busi 
a imi ogesni 

PAŽINK SAVO KAIMYNUS 
^ Ten gerai kur mus nėra, sako sena žmonių patarlė. J i tinka 

viskam, bet gal but, geriausiai tai šiai apielinkėj, Town ot Lake. Ar 
Jųs žinote, kad savo kaimynystėje Jųs turite vieną iš didžiausių, 
datigiausių ir moderniškiausių Bankų? Taigi ateikite i'r susipažinki-' 
te, ir bus ten gerai kur mes esame. 

Je ig -u J t t s n e k a l b a t e n e i žodž io a n g l i š k a ^ . Jus j a u č i a t ė s kai |> 

namie atėję į' / 

PEŪPLESSsIlBAHK 
KODĖL? 

Dėlto, kad čia yra kalbama lietuviškai. 
Jus galite atsiimti savo pinigus kada. tik norite. 
Jus galite atsiimtji savo pinigus kada tik norite. 

LAUKTI NEREIKĖS. 
Ar gali kur būti geresnis Bankas? 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 fr Ashland Ave 

^SSS^ 
ra 
^ 
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me buvo tik du: G ūgis ir Jur
gelionis, atsivedę svetimtau
čius advokatus. Veikiausia, 
kad jie nesuprato teisėjo ang
liškos kalbos, jei taip drįso 
rašyti. O gal jie norėjo apmo. 

savo. 

nyti šėrininkams akis tikslu, 
^eradėjams\ flėr^s ' i r 'brangiu^ kad šie prie jų kreiptųsi pra

šyti malon?s, idant jų šėrus 
pripažintų? 

Jeigu tie ponai taip džiau
giasi savo "laimėjimu", tai 
kodėl jie neįdeda teisėjo pa
reiškimo su jo parašu į laik
raštį, Kodėl jie nerašo to, kad 
teisėjas jiems davė įsakymą, 
(paskirdamas laiką, nuo 19 d. 
sausio) dti mėnesiu laiko, už
baigimui jų tyrinėjimo, 

iT> , , * . * d r i J a u skas , p. Aleliunier.ė O 
Parodyki 3ųs, ponai, kri- Bajorinienė, Z. b r i n k a i t ė ^ £ 

* % savo teismgų darbų. | M a , i l l l i > % A , ^ J * 

— jūsų šunybes i š - jb , , j . Budreckienė, J . 0gm-

^ , V. F . Andriulis, V. Buv 
S?lia, V. Kardelis, J . Danuše-
xttW, f>. Janušauskienė, p . 

Aš visas 
1 kelsįu aikštėn. 

K. Jamontas. 
729 W. 18-tli' St 

Chieago, 111. 

AUKOJUSIEJI LABDARIŲ 
SEIME 14 SAUSIO 1923. 

' ' N. ' ' begėdžiai meluoja, 
Jr musų darbai bus visados j kad Jamonto advokatas nepri 

•tf gerbiami! 
P. A. T. Kocrus. 

ATSAKYMAS "NAUJIE-
NŲ ; ' MELAMS. 

tais}-kliškai. 

num. 17 tilpo ,begė-
jdiška melagystė. Ten <lžiau-
giamasi, kad K. Jamontas 
upralaim>ijcs' bylą kas dėlei 
pervedimo šėrų. Norėdami už
griebti " N . " šėrininkų nuosa-
|vybęv t ie ponai, matomai, no-
jri būti advokatais, bet nesu
pranta angliškos kalbos. Teis-

renges' atsakymo, dėlei kurio 
užsifc.sė byla. Kodei jie nepa
sako, kad jie, nenorėdami už
mokėti teismo išlaidų, atidė
liojo bylą dieną iš dienos. Gri
gaitis pradėjo vsavo "teisinį-
mąsi" jau 2 mėnesiai vatgal, 

iPo $10.00 aukojo. J . Kri-
minskaiu>, O. B. Vaitkukiai, 
8. Brendza; 

Po $5.00 aukojo: Kun. Ku
dirka, kun. Skripkus, Beino-
raitė, Balmėnaitė, Jereckienė, 
Zyle, K. Varanavičienė, kun. 
Vaičiūnas, V. Paukštis, Vait-
kaičiutė, Vidrigiensė, Jerec
kienė, Saunora, Krotkus, lvi-
kelienė, J . Saunora (antro 
kar t ! ) , A. Ramanauskaitė, M. 
Vasiliauskas, K. Mačiulionis, 
J . Purtokas, J . Spruugau.?-
kas, P. Grybas, E. Marcinke
vičius, P . Vaskunas, K. Val
kūnas, B. Nausiėdienė; 

Sekleckienė, V. Petkevičius, 
p. Šaulienė, p. Bacevičius, M. 
Dambras, V. Daugirdienė, S. 
Jucevičius, Dr. Česaitis, B. 
Nutaut, M. L/ukauskis, J. "bhi-
tauskas, V. Bukauskas, J . 
Barčius, B. Alkinavičienė, A. 
Noieikienė, P. Labanauskas, 
K. Lepickas, E. Stogienė, I'* 
Vaicikauskas, F . Smilgevičius, 
M. Palionis, A. Benaitis, Ra
jeckas, Vitkus, "Br. Vladas, J. 
Riška, Abraškevičius, K^accvi-
čius, Marke\ičius, Anciukai-
tis, Salukas, Milašauskienėr 

Šilkinienė, Veriga, Valuckis, 
Norbutas, Januška, S. Mar
cinkevičius, P. Mockaitė, Jau-
ntvinieni's K. Mockaitė, N. Se-
kait^, K. Zabelienė, A. Bilai-

901 West 33-rd Street 
Chieago, Dl. 

Tel: Yards 4669 

Du Ofisai: 

• 

4600 South YVood Street 
Chieago, IU. 

Tel. r Lafayette 6256 

Lietuvos Valdžios Privilegija. 

2,310 LIETUVIŲ 
Kali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu-
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 

. Ameriką., Žmonės turėdami Cu-
I nard bilietus gali ant syk išva

žiuoti, nes Cunard laivas- plaukia 
iš KurcpoB beveik kasdieną. Iš
važiuojančius iš Lietuvos per Cu
nard Liniją, lydi kompanijos Lie-
;uvys atstovas, kuris palengvina 

-M« iieivlo Vargus. 
l"ž patarnavinąą nėra ek.«tra kaštu 

Del tolesnių informacijų kreip
kitės vrie laivų kompanijos agento 
savo mieste, arba 
l>rie arčiausio. A 

teeiaus da r ir iki giol neateina i $4.00 "aukojo" A 7 " Venclaus • ]*>,.U. J™^jutė, Kurieiiė, 
užbaigti. Jurgelionis pradėjoS^**; 
antras mėnuo tam atgal, o 
dar ir po šiai diena į neužbaig
ta. 

Pereitais metais jie džiau
gėsi, kad Jamontas jau su-
bajikrutines. Bet Jamonto ir 
šiandien "b i l o s " yra apmokė
tos, o jūsų neapmokėtos, de 
lei ko teismo reporteris neno
ri .eiti dirbti. Seniau jums bu
vo gerai, kuomet galėjote im 
t» iš U N " šėrininkų kasos pi
nigus i r vestį prieš juos1 by
la. Sakykit, ponai, a r tai gra
žu, kuomet jųs nenorite da 
leisti šėrininkams būti jsavinin 
kais jų pačių šėrų?! J ų s nori
te ta skymą, pervaryti per 
teismą. Bet nepavyks! Bus su
laužyti jūsų visi begėdiški 
skymai. 

Aš esu pasirįžęs kiekviena 
šerininką apsaugoti ir apginti 
jų reikalus taip pat, kaip i t 

Co $2.00: B. Andreliuna\ 
M. Puselskienė, M. Česien.?, 
Vailaitis, Savickienė, Saikus, 
Petkevičius, P . Stasiuhs, F-i-
davicia, Maziliauskas, Aitutis; 
Mironas, S. Kybartas, J . Bren
dza, J . Mockus, Aleknavičienė, 
A. Ruikis, J . Gaiauka, A. Jo-
duras, D. Vaišvilienė; 

Po $1.00: J . Zdankus, N2v, 
A. Bruožas, O. Zakaras, A. 
Nausėda, J . Berkelis, L But
kevičius, N. Kregždienė, C. Je-
?inskienė, P . Jereškienė, P, 
Paciulienė, B. Zetkienė, Iv. 
Petrošienė, B. Juška, O. Bar-
tušienė, M. Žaldokas, O. Pc 
čiukaitė, J . Rupšys, N.\T, J . 
Kutis, J . Guruckasv A. Stum-
brys, A. Šėdis, J . Rokienė, B. 
Naudusienė, K. Čepienė, P. 
Čužauskienė, J . Mickeli'unas, 
A. Penkauskas, D. Stonis, J . 

Baltutienė, Normantas, Stra-
domskienė, Zamurskutė, Va-
zalaitė, Raudaitė, Kavanaus« 
kas4, Gečienė, Velička, Luko-
šaitė, Judvikas, Paliunaitė, 
Butvilienė, Tamošauskienė, 
Veliunienė, s Zalangauskiccė, 
Gurinskas, Virbickienė, Zau-
rienė, Jasinauskienė, Aite tie-
m i, Šėdienė, V. Vainauskienė, 
Puzeraitė, / . Petraitis, As
trauskas, Astrauskienė, Geru-
levičius, Norbutas, Nevuli^tė, 
Budinskas, Našliauskis. 

Buvo ir daugiaus aukavusių, 
bet per laiko greit, jų pavar
dės tapo arba neužrašytos, ar
ba per greitumą užrašytos ne
perskaitomai. Dovanos auka
vusieji, jei kurių pavardė pra
leista. Dievas, kurs mato Šir
dis, teatlygins visiems auko
jusiems šimteriopai. 

Čionai neįtrauktos aukos pi© 
MomįįTm, J . teteiki*, K, An- tų ir vakarienės laike. 

/ 

\ 
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-Šeštadienis Sausio 2?,*1923 
f • į i i i i i f ; 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT
STOVO GEKB. A. ŽMUI 

4 DZINAVlčIAUS 
MAKŠRUTAS. 

LIET. ŠAULIAMS AUKOS. 

Šeštad. Sausio 27 7 vai. va-į 
kare Kaušas City, Kansas. 

Sekiuad. Sausio 28 7 yal. 
vak. St. Louis, Mo. 

Sekmad. 28 2 vai. p. p. East 
St. Louis. 111. 
Rrmad. Sausio 29 7 vai. vak. 

Collinaville, 111. 
Trečiad. Sausio 31 7 vai. 

vak. Springfiekl, 111. 
Penktad. vasario 2 d. 7 vai. 

vak. Westville, 111. 

MOTINOS ŠIRDIS. 

Cicero, 111. — Sekmadieny, 
sausio 28 d. Šv. Antano par. 
tvet. Moterų Są-gos vietinė 
kuopa rengia vakarą^ Vaidins 
nepaprasta veikale, " Motinos 
Širdis" ir dar kita gera, Vai-
dintojai-os parinkti, sako ge
riausi. Na, rytoj ir pamatysi
me. 

Beūsis. 

Rockford, UI. — Sausio 14 
d. 2 vaL p. p. C. L. O. C. avet. į 
vyko prakalbos Liet. Šauliu 
reikalais. Žmonių surinko ne-
perdaugiausia ir tai' įvairaus 
plauko, bet dauguma jų. buvo 
geri savo {Tėvynės mylėtojai. 
Kalbėjo L. Šaulių §aj. įgalio
tinis, A. Žmuidzinavičius. Au
kų Liet. Šauliams surinkta 
$363.26. Čia paduodame var
dus aukotojų ir kiek kas au
kojo: 

Šiukšteris Liudvikas $50 
doi. (bona). 

Šiukšterienė Aleksandra $50 
doi. (bona). i 

Vaitkus Povilas $50 doi. 
(bona). 

K. J. J. $50 pinigais. 
Gedgaudas Vladas $20 pini

gais. 
Po $10: Kairys Ant., Juce-

\ ičia Juoz., Straznickas Vi'kt., 
Digrys Jonas, Rupsis Ant., 
Šiuraitė Petrė, Valius A.; 

[Po $5; Užubalienė .Katrė, 
Grybas Ant., Lietuvninkas J.;' 

Po $2: Kriščiūnas Pr., Jan

kauskienė Pėtr., Misevičienė 
Antelė, Getautis Ant., Blažke-
vičia J., Ivanauskas &;•. 

Naujunas Juoz. $1.01 (kiek 
turėjo); 

Po $1.00: Panevėžys Jonas, 
|Reroeneius St., Šokas Daniel-
nie, Bimkiutė Mariukė (mažo 

Į mergaite), Ivanauskas K., Ma
tusevičius Z., AnušaUckas V., 
Babavičius J., Bagauskac K., 
Litkevičia M., Taliunaa B., 
Siautėla J., Žvinikas Js» Bal
čiūnas J., Burmanskas J., Va
laitis J., Blaškevičius A., Va-
rakojienė A., Navickas K., Si-
linskienė M., Lapinskas L, 
Laurynaičiutė M., Geležius P.. 
Marcikaitis J., Zigmantas, 
Isiavieius J., „Stankus A., 2a-
gunas J., Matusevičius J., Ka-
sokas A.. Markūnas J., Bru-
čus J*, Petraitis J., Mar&u-
tienė M. 

Bar smulkiais kelete dole
rių. Viso susidarė $3 3.26. 

Vardan Šaulių pagelbinės | 
kuopos, 

Povilas- Vaitkus 

choras, padainavo "Ilgiausių 
+metų" ir kitokių dainelių ir 

įteikė jaunavedžiams dovaną 
— laikrodį, kaipo atmintį. 
[Taipgi if Vyčių buvo vestu
vėse. Vy&ų kp. jaunavedžiams 
dovanų .davė sidabrinių daik 

jtų. 
Jaunimas linksniai laika, pra 

leidęs išsiskirstė linkėdami 
jaunavedžiams laimingo gyve
nimo. 
Vyti* ir choro korespondentė 

Ne vienas pasiturintis 
žmogus nelaiko visų savo 
pinigų aut 3-čio procento, 
ir net keliose vietose iš
sklaidytus. 

i 
• * i * 

Turtingesni inionča skolina savo atliekamus pinigus 
a n t n a i m j , f a b r i k ų ; e t c , — a n t p i r m u M o r g i č į ų a r b a 

bonų ir gauna nuo 5% — 6% j metus ant savo įdėtų pi
nigu. Pirmas Morgičius yra saugus investmento būdas---
nešantis G# į metus. Todėl mes patariam Lietuviams 
daugiaus in'teresuoties apie Pinutis Morgičius. Mūsų 
valdyba su mielu noru veltui išaiškins Tamistai apio 
Pirmos Morgičius ir kitokius investmentus. 

Nebelaikyk savo pinigus ant 3-čio procento, bet 
• 

y padėk juos ant 6 nuoš. pirkdamas mūsų augštos ru-
| sies Pirmus Morgičius. 

į METROPOLITANSTATEBANK 
Pirmutinis Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje 
2201 W. 22nd. Str 

DARBUOTOJŲ Sr/TUOK 
TUV4S. 

VaJley, HL — Saasio 
7 d. 8:30 vaL ryte, &v. Onos 
bažnyčioj, per mišias kun. 
Heb. A. Vaitis sutuokė Petrą; 
Evanauska su Morta Sirakai-
te. Šv. Onos choras gražiai 
giedojo per šv. mišias. Jauna-
.vedžiai yra I>. Vyčiu 28 kp. 
ir Susi v.* L. R. K. Am. na
riai. Jaunavedis yra Šv. Onos 
choro pirm. pag\ Abu yra įžy
mus veikėjai. Jaunavedė^ yra 
neseniai atvykusi is Lietuvos, 
vos metai, o jaunavedis yra 
Amerikoj gimęs ir augės. 

Jaunavedžių vestuvių puo
toj dalyvavo visas Šv. Onoa 

i 
• 

* * p * t 

CHICAGO. 
vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Banko- Vai: Kasdien nuo 

Itaruiukais ir Krubutomis iki 8:30 v a i rak. 

H. 

M . E. ZALDOKAS 
' v 

r«L Off. Humboldt «IM 
Re* Humboldt 331! 

1263 N. Paulina St. 

dttaaca 

PARAPIJA. — ŠV. KAZ. j 
DRJA. 

1 

Nashua, K. H. — Lietuvių 
yra apie 1,500. Turi nuo airi1) 
gautą pigiai muro bažnyčia 
svetainę, kleboniją ir keletą 
lotų žemės. A. a. kun. Tylos 
rupesniu ir parapijos įtaisyta 
savos didelės kapines, kur Ir 
a, a. kun. Tyla palaidotas. Ton 
pat yra didelis miškas, parap. 
nuosavybė. A. a. kun. Tyla 
buvo geras kunigas ir suma
nus parapijos vedėjas. 

Treti metai eia klebonauja 
gerb. kun. P. Daniunas. Mo
kinami vaikai ir veikia kelios 
katalikiškos dr-jos. 

Į Šv. Kaz. Dr-ją įsirašė: 
Kun. P. Daniunas, garbės na
riu, $100 boną; amžinaisiais į-
sirasė: 1) Mar. - Kleponiutė 
$35 ir 2) Myk. Dantuną Lie
tuvoje įraše brolis ksnigas ir 
įmokėjo $35; metiniu. įsirašė 
32 nariu. 

Įsteigtas Šv. Kaz. Dr-jos 
skyr. Garbės pirm.,— kun. P. 
Daniunas, pirm. — K a z . Na-
dzeika, vice pirm.—S5m. Ku-
dzma, rast. — O. Bugaiiaitė, 
ižd. — St. Kupčiūnas; valdy
bos nariai: J. Endrekienė, V. 
Tamoliunas, K. Trein avičienė 
ir M. Kleponiutė. Skyrius rū
pinsis Švi Kaz. #r-jai narių 
rinkimu ir laikraščių užraši
nėjimu. Visi naudokitės jo 
pagelba. 

Gfrb. klebonui, visiems na
riams ir skyriuf, taipgi pagel-
bėjusiems užrašinėti, tariu 
didžios padėkos ir pfrgarbos 
Žodžius, „ , 

Kum. P. Kasčiukas. 
Mano pastovus antrašas: 50 

Sixth Str. South Boston, Mass. 

IGIK ŠIANDIE ŠIO BANKO KNYGELĘ 
Kapitalas ir Per-

viršis 
$290,000.00 

Banko turtas virš 
$2,500,000.00 

UNIVERŠAL STATE BANK 
(under štate Oovernment & Clearmg House Supe>rvisio») 

3252 So. Halsted St., Chicągo, 111. 
PRADEDANT ŠIUOS 1923 M. BASISTENGt TAMSTA 

PERKELTI ISKITŲ BANKUI ŠI BANKĄ 
Visus Savo Pinigus 

NES REMDAMI SVETIMOSIUS — DAROME 
SAU IR SAVO TAUTAI ^DIDELĘ SKRIAUDĄ. 

PINIGUS LIETUVON Geriausia siuučia 

UNIVERŠAL ST"E BANK 

P P R A N E Š I M A S f 

*4j0» fotocrafaa A.J 
Voitkevlčiu* pagrrj-o 
o UI Lietuvos IrO 
avo name 036 VT.į 
tth S t . chica«re.« 

(U. atidarė pikče»-J 
nr, pagal naujau* 
sioa mados. 

Nepamirtkit mr 
viSkio. ^ 

• 

-

S A L Ų T A R A S B I T T E R S 
Kaa tas "Salutaras" Bite-

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per speeialis 
tas — chemikus, kori »u-

2» drutlna nęrVu*. pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu«< 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus syste'mai \r\ priduodii 
stiprų, - drutinanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esamo išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką, rekomen
duoja n̂ e savo šaknis — He 
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystams atsaky
ti k id mes esame šaltine* 
sveikatos. 

0Q 

QQ 

H Am Gure Institute 
i DR. J. A. VELONIS 

Osteop&tbas* Chiropratss 
Naturopatbas 

Gydau Įvairias ligaa, o ypatto-
gal užsisenėjusiaa, be raistu if 

operacijų, — naujausiais bu 
dals. 

4224 Aroher Av. Brtjrhtoo Partt 
Tboattr B ldc , a-ros lubjoa, 
Vslandos; ouo • iki 12 diena 

' Nuo 6 iki I vai. vak. 
Nedoj dieniais nuo 9 .11d II* 

Tei. Lafayette 588$ 

Kaipo patirta gyduolė, nss jis yra labai pasekmingas plačioj A-
nietikaj,. bet taipsl ir Kuropoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaujami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reitatlsukite savo aptlekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te ts&iai iš mūsų. ' 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

S A L U T A B A S B I T T Ę B S 

• * i ' — — ^ i — 

rol. Yartls 03*2 
Dr. F. A. MANEUS 

NAPKAPATH 
Vai. nuo 9 Išryto iki J*; Vat vak, 
Ket ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
33*T Kuicrald Ave. CIUcago, 

:j> 

T«L Lafayotte 4222 

PLOMBIHG 
Kaipo lleCu vye, ltatnvlsjns vJ 
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA 
2222 W. 22-th Street 

H i n a H n H B H N 2 J M i 

' • 

OARY, IKD. ĮDOltfYBĖS. 

Jei km ^Dnmgtei" parašo 
20 metų prttyri.gjnebutoiekKi« iš šios lietuviu 
mas plačiai paga*-if[ ~ 

kolonijos, 1,ai kodėl .-man tikrų 
Žinelių nepftduoti. ' 

Čionai laiškanešio jau neap-
[siciirfca. Apuokai vidurnakty 
turi j*u jam pagelbėti. Vjmą 
ryta, atsikėrę, žįujrimo visi pa-
kantpiai apkaišioti Bostono 
laisvamanių oįganuv" Sanda
ra^. Tarp visokių piiovoBiij 

[ant to kas katalikams brangin
tina, radoine, ir korespotndenci-
jâ  apie vieno barmilykį sva
jones. Esa; steigiama, ap gal 

[jau įsteigto, eia mokykla, su 
dideliai ankstu vardu. Jos įs
teigimui tas ir tas pasidarJba-
vo, toks ir. netoks, ten mokys 
to ir to, kaip fca jau'esa ir mo
kina. (Svarbiausia tenai moki
ną, tai kaip žmones sako, 
*' biusologi jos "j O to mokini
mui yra eia žmogus be Užsiė
mimo, bet &u titulu, ' 

Rašė ir uDrauge , ? apie;tą 
' * Wusologi jos * *• taip aųį^tį 
mokyklą. Bet žmonės1 čionai 
kvatojasi iš tų nebutnae kių ap
rašymo. v 

^ * 

Tai gariečiams huifioristikos 
skyrius. \ 

— Tiki į Dievą? 
— Tikiu. 
-^ Kodėl tiki? 
— Kad nerandu budo ar ko

kio nors dalykėlio kurs patei
sintu8, mano atsitraukin}ą nuo 
tikėjimo ir kuriuo galėčiau są-
žinės išmetinėjimams atremti. 

— Ar galimas koks paiitei-
skiimasf Nyieko neatsako. « 

Rimtesnis žmogus susimąs
to tada. Bet yra tokių, ku
riems turbūt i r-mąstyti sun
ku. Užad nestebėtina, kad yra 
pas mus biblistų (bolševiku 
kaip ir nėra, nes biblsitai juos 
surijo), taip tokių šakar — 
makar, na ir šiaudadušių ka
talikų arba kandidatų į lais
vamanius, paskui \ bolševikus 
ir galiausiai į biblistus. 

pažįsta kat. tikėjimą. Galima 
tikėtis, kad ta mergelė ras tie
soj ištvermę ir pergalę. 

Draugauja su tuo tituluotu 
be užsiėmimo "blusologijos" 
mokytoju ir kai-kurie Valpa-
r&iso's fietuviai susivėlėliai, 
gal kitas ir doresnis žmogus, 
tik turbūt iš nežinystės. Barz
delė ir titulas, kaip matyt, 
kai-kuriuos žmones ir lengvai 
privilioja. Gal mano, kad su 
kuo sutapsi, tuo patapsi. Tas 
tiesa, bet ne tuo kas išsvajo-
jama. 

Simas Smiltys*. 

bar tikimės kad gaus regulia
riai kasdiena. Visus antrašus 
gerai sutvarkėm. Kuriems ne
geroj vietoj paliekama malo
nėkite pranešti agentui 

1906 S. UnkmUve. 
b\ Union Ave. 

sologijos'-mokyM^ojinaino J C ^ a , - ^ & n t l e n g V ų i š m o k e s Č U , 

Pas mus yra ir nėra< vienas 
k l i u b a ^ . J i s i š v a r d o lx*gak> 

garsus, ir "Drauge" ir laisva
manių "Sandaroj" ir t. p. Jis 
yra aukštai susirišęs su ta 
taip aukš\a, žmonių praminta 
4 * biusologi jos'' mokykla. 

Gyvena čionai viena taip sau 
nieko, gera šeimyna. Buvo 
rodos geri katalikai. Sutapo* 
kažin kaip su tuo ant popie-' 
ros garsiu kliubu. Įvyko ka- Į 
žin kas bažnyčioj, kas neapsi- į 
mąstančiam žmogui rodos ko
kie šešėliai pradėjo jam tem
dinti tikėjimą ir tuo " pasi
teisina ' savo atsitraukimą nuo. 
bažnyčios, tikėjimo pametimą. 

Kalbos eina, kad if ta šei 
mynėje, išskyrus dukterėlę, at- | 
sitraukė nuo bažnyčios, ir ią .1 
savo dukterį siunčia į tą ^Jfrlu- , 

G HIG A G 0 J E. 

Albumėlį dviejose dalyse. Jo
se randasi gražiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pirmos dalies 
40c. ir II dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nedaug turime 

Drangas, 2334 S Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL. 

i- i i - -r*r- Tmez*v*-

HETUVYe GRABORTCS 

BRIDGEPORjFO IR 18.T0S 
KOLONIJŲ "DRAUlfOl' 

JSKAITYTOJAlVtS. 

vii'šminė-Nuo naujų metų 
toms kolonijoms yra naujas a-
gentas, A. Banaitis. Skaityto
jai, kurie negavo reguliariš-
kai" "Draugo" arba kurie vi
sai negavo per kurį laiką da- 1»14 w* 1 S M Ftofie 

Patarnauju laidotuvėse aopigiauaia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 
darbu busite užganėdinu. 

g. D. LACHAVVICZ 
Telefonas Ganai 1271—2199 

Obicago fll 

! • • • ! 

P. KV0RKA & SONS 1 
1549-51-53 W. Chicago Avenue j 

i 
\ 

Rakandai, Pečiai, Kar 
petai, Pianai, Victroloi r 
Siuvamos Mašinos, Plau I 
namo* Mašinos t&c. 

ri j>asilikti ištikima bažnyčiai, j 
palaikyti artimus santykus su 
tuo doru jaunimu ykurs dar iš-

Telefonas Monroe 3683 

r 

» 

H 
I 

1 
I 

C 
i 

Va 
po 
ofi 

ti 
s 

; 

: 

Te 

I 

ii ftotii 

i 

i Vi 

% , 

a' i 

Al 

K— 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
^ i 

V^i 

v. 

. r V V. 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

Musu krautuvė—viena ii didžianai^ Ohica(roja 
Perduodame ui žemiauiią kainą, kur kitur tai f negausi 

liaiinėbų laiSkami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
į los mados. Užlaikom risokiae laikrodžius, ž iedus i l iubi 
aiai ir deimantiniai; gramafonai lietovifikaii rekordai! i? 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų i? prūsiškų iidiv-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia.\ Dir
bame Tiiokiui ženklui draugystėms, taisome laikrodžiui Ir 
antikai iSkus instramenrus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiskų dalykų. 

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

Telefonas B0ULEVARD 7309 
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Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

= = E f u • * — • y -
Šeštadienis Sausio 27, 1923 
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5 ^ 
' Tt* Blvd. 7049 

S Dr. C. Z. Vezelis 
l iUrrcns M M H M I 

9719 SO. ASJ3LAND AVKJTUK 
ARTI 4 T . ( M G M r t e 

Valandos: a u o t ry t* Iki t rak. 
Berado mis nuo 4 iki 9 vakare. 

^ ^ • ; j -

= 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke le s a v o ortsa p o n o m . 
1241 — 4 j 80 , Halsted Street 
Naujame J o c i a u s B e s t . S hibe> 
Priima LsfeaJas omo 9-11 A, M. 

•S P . M. 
TeL Boulevard 1179 
Rezidencija* TeL P a i r t a s 9574 

z „ = 

North Side. — Rytoj, sausio 
28 d. parap. svet. 7:30 vai. 
vak. Mot. S a g o s i-ta kp. ren
gia vakarėlį. Bus atvaidinta 
komedija "Vienas isį mūsų tu
ri apsivesti". Be to bus-dainų 

, j r kitų painarginimų. . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, I U L D f O U 
Telefonas T a n ą aOSf 

Valandos — 1 Iki 11 l§ ryto 
po pietų S iki t rak, Nedėl iotais 
ofisas uždarytas. 

\j 

TeL Bouierard 9400 

DR. A. J . KARAUTJ3 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbicago, IU. . 

= ^ 

* £ iUL9X*S*A*t*AtfA*A9j&Jtt J t t * * 9 

\ DR. A. L J U Š K A i 
1900 So. Halsted Str. a 

• TeL Ganai a u s 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 19 po ptet. £ 

S iki 7 Tai vakaro. 
Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4199 Archer A ve. s 
Tel. Lafayette 00»8 < + : 

i 
e e e 

j Tel . Ganai 9S7. Vak. Ganai 911 

j DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r * 

I Chirurgas 
1991 South HalsfeJ Street 

Valandos: l t iki 12 ryte: 1 iki 
po pietų: f, Iki 9 vakare 

' " » " » — 

TURI APSI 

JAU PAS&ŪTIMĮ KARTĄ. 
— 

West Side. — Jau paskntjnį 
karta teturima/ progos laikraš
ty pranešti apie Aušros Var
tų par. choro ta taip nepap
rastą vakarą rytoj, sausio 28 
d. Meldaaio svet. Du puikiu 
veikalu vaidins. Jų vardų 
šiandie* neminėsiu. Ryt atėję 
pamatysite. Bus, tarp kitų i r 
žydelis. Prie to dar išgirsite k 

grašių dainų. 
• Pelnas skiriamas vargonų į 

laisvintu. Ickus. 

ATMOKĖS PINIGUS. 

Pranešama visiems turin
tiems nuoš. raštiškus paliudi
jimus A. 01szewski Trust, kad 
jie Įteiktų tuos paliudijimus 
Olikfago Title & Trust Co., 201 
— 69 W. Wa*hington St., ir 
jie gau> paskatinį atmokvpjimą. 
Tie paliudijimai turi būti ati
duoti. 

SUS-MAS m AUKOS LIET. 
ŠAULIAMS. 

15.00 

72135 

• M t = = 

• i 
LIETUVIAI ADVOKATAI I 

f£ . . . . . . 

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

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
R a m baris 530 

Telefonas: Central 9990 

Į Vakarais 3?23 S. Halsted St 
Telefonas: Vards 488) 

!l!:?£392iE£k'I2§iBi£?*!:;*3Eii9JB 

A. E. STASULANI ' 
A D V O K A T A S i 

AbvNtraklai c \amiuuojaui i . pinigai 
ant real estate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
k AMHAKYS 1164 

Chaniber of Commerce Bldg 
133 W. Washingtoa Street 
ToleL Frankl in 1176^-4845 

V A K A R A I S 
S2S6 So. Halsted Street. 

( E a g l e Muši c Co.) 
Telef. Bottievard 879T 

SS' 

Recid. U i . Van Bursn »>»« 
Ofiso tel. Boolevard 9819 

Dr. A. A. R0TH 
RTOAS GYDYTOJAS tr 

CBTRUKfiaJB 

Ofisas: S999 & Hals ted St. 
< n j . : i t - n ryto: 9 - 8 po | V i m p i n i g ų , 
ptet. T—tvak. Kad. 2 9 — U *• 
mea 1199 lndapenAeoe9 Blrd. 

RoflekJMį IH. — L. Vyei? 
84*a ftį>. laikė susirinkimą sau
sio 23 d. t teug svarbių daly
kų apsvarstė. Nutarė perorga
nizuoti ir remti Visų Šventu. 
parap. chor%. Jei bus gjalima 
ir vardą pennainyti, nes vl?i 
Vyčiai yra choro nariai. Nė 
vyčių kad ir yra chore, tai vi* 
sai mažai, O šiais laikais Visų 
Švetitų par. choras yra trup dj 
pairęs. 

Vasario 11 d. paskutinį sek
madienį prieš užgavėnias r»m 
gia šokius, su dovanomis. &m 
duotos trys dovanos teims, 
kurie geriausia pašoks, oirmą 
dovana už lietuviuką šoki, ant
ros dvi už amerikoniškus. Ge
ri šokėjai, nepraleiskite pro
gos. Ginėjau kad brangios 
dovanos bus duodamos. 

Prieita ir prie Klaipėdos 
krašto gynimo. Taį gyvas tau
tos reikalas;. Iš iždo paskyrė 
$10, nariai suaukojo $15 611 

Aukojo sekanti: 
B. Misevičius $5.00 
J. Rarasauskas $2.50 
St. Stankus $1.50 

Po $1.00: P. MrkolaitR J . 
Podži imas, B. Liutkevičių*, 
N. Stankus, J . Pivariunas; 

O. Susniute 50c., M. Vaš-
kiutė 50e. 

Viso aukų $25.00 bus įteig
ti Saulių įgaliotiniui A. Žmui
dzinavičiui. Ncrs tai nedidol*' 
auka, bet dole/is prie dolerio 
ir milijonus mute. Ši kuopai 
dar nepaskutinė auka, t ik pra. 
džia, dar daug narių pasiža
dėjo duoti, gal neturėjo su na

šiems metams kuopa užsi-

Chicacosi federacijos 
Apekrierui 

Lietuvos i£rfkščkmių 
Demokratų partijai, 
per Tautos Fondą. 

Lietuvos Raudona 
jam Kryžiui, per 
Tauto* Fondą . . . . . . 27.00 

Lietuvos" fcaulių Są
jungai, -per Liet. 
Ątst 392.15 

Persiuutimas pinigų m 

atsiėjo 
Surengimui Kultūros . 

Vajui 
Ilankpinigiai už dar-
' ža piknikui, 1922 

m ^ l 9 2 3 m 
Už vien^ seriją visą, 

ir tikietus vienuo-
lynui . . ^ 

u D^augui , , už laiškų , 
popiera, tikietus, ir 
kvitą* A • •. • 16.75 

7.17 

13.34 

50.00 

15.25 

F z žiedą, dovana St. \i 
Tamošaičiui 10.50 

I .abclarylK^i, garbės 
nariu 25.00 j 

Už šėpą Fed. 12 
skyr 15.00; 

Už laikraštį Cicero 
Neys . . . / 20,00 

J. Mockui už išlaidas / 
l i e t . L. Pask. vajuje 74.51 

Paskolos draugijai 
(smilkai) 27.20 

Šv. Antano parapijai . . 300.00 
Viso $7,167.61 

Palyginimas. 

IŠIMU TONSI 
Tobi«iMl«inis wbM prlenoaifflit: 

i . — » e pcilki, 
2^—be ksanle , 
S,—b# marinamo, 
4/—*e skausme , 
5,—be Jokio- pavojaus sveikata^ 

[Po- operacijos, pacjjsntaa gali tuoj 
eiti { darbą, gali tuoj valgyti; dąi-j 
nininkų balsas tampa malonesnis,] 

[visa sve ikata geresnė. Kuriama Ii 
[ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
dlntl. 

Ligonius su Įvairiomis Ugomisj 
prijtmu:— 

Kasdien nuo i vai. p * pietų tki] 
9 vai. vakare: 

Nedėltomis ir sersdomis 
uždarytas. 

DR. Al i . M. R A Č K V S , 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
1411 So. KOth Ave. Oloero, ni.1 

•f=e 
PINIGUS LIETUVON 

Nusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiauiifti Jr Or^ėUniiti 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURIIG 
OISTRICT BANK 

1112 W. 35-ih St ChicafO. 
Tnrtan viri f7,000,000.00 

[eigų $7,427.4!J 
"Ižeigų 7,157.6! 
Balanso lieka* ižde 

1 9 $ m $269.82 
Draugijų ir kuopų prie Fe 

deracijos 12 skyriaus, Cice
ro, IUrnois priklauso 19. 

Išviso narių yra apie 1,225, 

DB. MAURICE KAHN 
41YDYTCWAa 0 1 CHIRURGAS 

4991 8a. Ashland Ave. 
tffel Tards 994 

TeL Tards 9994 
OFISO iAJU: 

• —19 T. ryto. 1—I Ir 7—9 r. T. 
We4ėliomia: nuo 14 r. ryte lai 
1 vai. po pletu. 

!. ' • • l T r i * ^ » 

• I I • m •• m 

n * II > i i a wi i n**»m*m 
Valdyba. PLATINI^IT <4DRAUGĄ. T r 3 ' * « 

k A . L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR OHIBURGA9 

4449 « e . treoteea Aveme* 
TeleC. l * f a y e t t e 4149 

T9»n44e: U I feteJaT 1-9 *> 
pietų ir 7-1 vakarai*. Nedeldle-
aials t iktai po platu • lkl I vai 

71", J JJLI, -~— 

i 

:•: 

1. Rautluiph 47&4 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOK.1TAS 

Ofisas vtdumiestyje 
ASSOCIATION UJLDO. 

. 19 Kouth La Salle Street 
Room 1S03 

Valandos 9 ryto iki 5 po piettjj 
N a m u Tel. Hyde Park 1395 

3 = 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe

reina i rankas Dr. C h a a Segs i , 
tento Ir partnerio. Visi s e n i e j i 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjime* tr gydymą kaip Ir 
auo paUse Dr. O. M. Olaser* 

9149 flo. aforgaa fttreot 
Ofiso Valandos: N u o 19 ryto 

iki I po pietų, nuo i lkl 7 rak. 
Nsd. nuo 19 lkl f- po pieta, 

Telefonas Yards 997 -

K——<w i m m I M I * — — i > a 4 

Krėžė daug naudingų darbų 
nuveikti. Tam-reikalinga daug 
jtsgu. Taigi, Itoselaml iečiai, 
fttokit^ į talka, rąžyki te prie 
kuopos. Nariai, pasidarbuokite 
naujų narių prirasyum. 

M. I. K. 

AR GALVA SKAUDA? 

I p. WAITCHS 
L a w y c r'~ 

LIBTTJVI8 ADVOBAYAA 
Dten.: R. 511-197 91. Dearboro 
6trr«< TeL Dearbosa 94#9« 
Vakarais: 10736 8. Wabaeb Ave, 
Kosefand Tel PnlUnan 9977 

Tai pirmi symptomai kure rslka 
lauja pagelbos. 

Gal retkaejugl akiniai r 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 99 m e t ų prityrimo * 

JOHN J. SMETANA 
Aktu Special istas 

ISOI 8a . i i t i i s a d Ase . , kasa*. 
14-toa gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14. 19. 14 k H 
Ant viršaus P l a t f s val i t inyelos 

Temyk saaao parašą 
Valandos ouo 14 ryte lkl 4 vakar* 

Nedėliotoje ouo • iki U platų 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 

' r r * ^ 

Apie Kristaus Sekimą, ^i 
Knygutė paradyta Šv Tornu is 
Kerapio. Ją skaitydanis, žmu 
gns randa tikrų dvasiai imiis 
tų. Ne vienas paklydėlis j.'j 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelio. J i tinkama visiem* 
lo apdarais $1.20, skuiros apd. karsč^ akkj 
luomams; Jos kaina, su audek 
$1.80. 

Draugas Pttb. Oo. 
2334 So. Oakley Ąve., 

» mm m 
įt*orkė4ė savo al lsų c 

4729 SO. ASHlUAirD A V E N U K 

S I ^ c r j A U S T Ą S 
Džiovų. Moterų ir Vrrų Ligų 

| V a J . : ryto aųo 10 -y U: n u o l ^ - l 
" p o pietų: l iuo t ^ l . ' I P vakare 

Nedeliomie: 19 ^ l» 
Drtael 

Dr. O/VATNJSH, a D. 
L I E T I T l s A n J V VPiiCLMJSHAB 

Chiea^o, m 

Palengvins vist 
a k i u . tampiau 

Mitvoe, mraigaiio. aptemimo, narvo, 
tuma. skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos a k y s katerak-
to. nemiegip: netikras akis lodedkm 
Daroma egzaminas e l s k t m parodan
tis mažiausias k la ida* Ak 
taikomi telsiMpI* tpM Ir eltt 
UemM pggelbale, Sergėkite egvo 
ge j lmo Ir valfcne eiėsnffPsk >ėjkgp9i, 
lon. Valandos: nuo" 10 iki 8 vakaro 
Nsdė l iomis nuo 10 Iki S vai. vakare. 
1545 W. 47 St. i i Aihland Av. 

CICERO, ILL 

A. L. R. K. Federacijos 12 
skyriaus atskaita. 

Jei^os 1922 metų. 

Kultūros vajuį $o,302.25 
Vilniaus (jynimp Ko

mitetui , 44.lo 
Lietuvos Našlaičiams 44.04 
Labdarių Hkyriui per 

Tautos Fondą ,41.31 
'Krikščionių Demo

kratų partijai, Lie
tuvoje 723.9.5 

Lietuvos Huudoiiajatn 
Kryčiui 27.00 

Lietuvos Šaulių Sų-
jungai 392.35 

Pelnas nuo pikniko . . 538.65 
Metinės Mokestys 

Kat. Federacijos 
12 skyriui . . . . . . . . . . 22D0 

i*ridavėPaskolos Ko
mitetas 30.57 

Auka laikraič.iui Ci
cero News 1D.(X)' 

Viso $7,227.23 i 
liulansas nuo 1921 tu. . . 200.15 

Viso $7,427.43' 

Išeigos 1922 m. 

Kultūros vajui per 
Tautos Fomiai . . $5.297.32 

Vilniiiu.i(;ynimoKo-
mi t^ui per Liet. ' 
Misija 44T.ia 

Lietuvos našlaičiams, 
p«r TaiifO^ Fondą . . 44.00 

Našlaičių skyriui , . 
par ^Tautas Fondjį. . . 41.31 

II <m^~ I M 

Pienas Pas 
Šalies Duris v>. 

. . . * V ' 

. . / . ?<** 

Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose -- pas 
visoj šaly-krautuvininkai kasdien pristato Bordeno 
Garuodintoji Pieną. Lietuvės šeimininkės pradeda 
pirkti pieną nuo krautuvininkų, nes Bordeno Kom
panija aprūpina jų reikalus.. 

\ 

w& s j 

Borden'o Garuodintasis Pienas yra tyras kaimo pie
nas su paliktais jame paviršiais. J is yru geriausias 
pienas namų reikalams, kur tik pienas- reikalingas. Ar 
bandei kada jį su kava? Jei pabandysi, tai patirsi, kad 
kava turi visai kitokį skonį. J i s yrai puikus virimui 
visur, kur tik pieną?, a r paviršiai vartojama. 

1. 

\~S 

./"• 

THE KATIONS MH»| 

ATSIMINK 

Borden'o-Gamodintasis Pienas yra dusyk riebesnis 
u i paprasta pieną. Pareina vartoti pusė vandens 
ir pusė Borden'o Garuodintojo Pieno, jei nori 
vartoti jį kaipo paprastsą pienf. _ 

2. Jei turi savo recepte kur reikia paviršių, imk U 
pačia apštį Borden'o Garuodintojo Pieno, kaip 
paviršių. 

3. Borden'o Garuodintasis Pienas yra ekonomingas 
vartoti. 

4. Jūsų krautuvininkas žino. kad Borden'o pienas 
yra jaugus i r tyras, kuris suteikia pilna paten
kinime visierasjo kostutneriams. Todėl jis laiko 

, jį tamstai. 
Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė. 

TflE BORDEN COMPANY 
Borden Buildinę, New York 

Ofisas Chicag-oje: 

510 N. Dearborn Street 

Telefonas Dearborn 310^ 

Sf*t% 

C 

- \ i • • 

-• 

fiorde 4U 
UMSVVEETEMEO 

> • « $ & 
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DU TEATRU 
» 

IR 
N 

KONCERTĄ 
Rengia C> Aušros Vartų Parap. CHORAS 

Nedėlioję, Sausio-Jan. 28 d. 1923 m. 

M, Meldažio svet. 2242 W. 23-rd Place 

Po perstaymui bus* šokiai 
Pelnas skiriamas vargonų naudai. 
Pradžia lygiai 7:30 vak vak. įžanga: 75c; 50c; ypatai ir vaikam* 15c. L 

- • ^ p ^ , • * « » » • 

* * * * - . • ? * * » . . ^ § t e * 

KAR$TA "NAUJIENŲ 
ŠTABUI. I PRANEŠIMAI. 

klausėte, meldžiam atsilanky-
ti į susirinkimą. 

Valdyba. 
cs a c 

/ T ^ 
LDS. CHICAGOS KUOPŲ 

DOMEI 
1 

K. Jamontas ir jo advoka 
tas Ilarold Mulks šaukia tei 
sman p. P. Grigaitį ir KL' Sekmadieny, sausio 28 d. 2 
Jmgelionį, reikalaudami po v a l- P° P i e t ^ A u š r ° s Vartų' 
$30,0* už molus ir šmeižtus F*1*- mokykloje, įvyks LDS 
paleistus p. K. Jamouto ir Cb-$<* Apsk. labai svarbus 
adv. H. Mulks adresu. Kuria susirinkimas kaslink įvykusio 
pirtį, ar tik neišnfeudjs ***- f- Kemėšio maršruto. Pi 
"Naujienų " štabo J 

PRANEŠIMAS 
Pranešama visiems turin

tiems nuošimčių eertifikatus—*j 
paliudijimus A. 01szewski 

JAMONTAS ŽINO KA 
DARĄS, 

Sausio 30 d. bus teismas, 
kuriame bus sprendžiama a-
pie "N-nu/' šėru transporta-
eija. Jamontas neduoda sa
vęs vadžioti už nosies mekle-
riams iš **X-nn" .abazo. 

nigus kurie įėjo per kun. Ke
mėšio maršruto prakalbas, ma
lonėkite atvežti į ši sus-mą. 
nes- maršruto rengimo komisi
ja nori apmokėti visas bilas. 

Kviečia 

Piras. 'Šv. M. P. parap. svet. 
Visi draugijų bei kuopų atsto
vai, o taipogi ir pavieniai na
riai, kviečiami atsilankyti, nes 
turime svarbių reikalų apsvar-
stymui. 

Kviečia Valdyba. 
. D J E V O " A P V E I 2 D O S V \ R . 

— Kat. Federacijos 15 sky
riaus metinis susirinkimas bus 
sekmadieny, sausio 28 d. 2 vai. 
po pietų, Dievo Apveizdos par. 
mokyklos kambary. Kviečiamo T r u s t Co'» 2 0 1 — m W - W a 

draugijų atstovus skaitlingai slnngton Str., ir jie gaus pas- 2100 

susirinkti, nes yra daug,svar- kutinį atmokėjimą. Tie paliu
dijimai turi bu(i atiduoti. 

(Apgr.) 

DIDELIS GARAVO BIZNIS! 
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis iSdirbtas Ir 
randasi preroj biznio vietoj; reikia 
apio $6,000 Įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa 
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas JT. 
Yushkewitz, 4043 Archer Ave., prie 
California Ave., Chicago, '111. f 

ANT PARDAVIRO mūrinis namns 
su dviem bizniais. •— S a l o n a s įr 

T r U S t , k a d j i e į t e i k t ų tUOS p a - i n d ž i u krautuvė. Kįekvicnoje biznė-
«, , . . . ~ . . nvxi 0 -*e y m Pa^yvenimui po 4 kambarius. 
l l U O r u m u s C i u c a g O I l t i e & Sallunas parsiduoda su visu bizniu įr 

gaisais. Pardavėjo, rasite saliuneC ^ 
I Atsmaukite: . 

"West 21-th St. X. W. Kampas 

S Telefonas Boulevard 418t 

A. Masalskis; 
Graborius 

patarnauju !«*•( 
Aoturėat Tea-j; 
turėta krika** 
tynoaa ir kituo*# 
ae rsikaluose| 
Kaimo* pritina
mos 

13307 Auburn^ve . Chicago 

Valentine Dressmakln* Coilege 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Soeley 1«4S 

Moko Siuvimo, Patternų klr-j 
Iplmo, Designing bizniui Ir na-
jmams. Vietos duodama dykai i 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-
(mokėjimais. Klesos dienomis ir? 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 

{Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
l i ų Taisyme. Norint informacijoj 
[rašykite ar telefoauokite. 

SARA PATEK, pirm. 

bių reikalų aptarimui ir rei
kės rinkti valdybąv 1923 m. 

Valdyba. 

Dr-stė Ovard. Liet. Kar. 
-Mindaugio Xo. 1 laikis metinį 
susirinkimu šeštadieni, sausio 
27 d., 1023 m., 7:30 vai. vak., 
1). Šemaičio svet., 1750 S. V-
nion ave. Visi nariai malo
nėsite atsilankyti ir atsivesti 
naujų draugu, nes* bus prie-

gausio 1!) d., vakare, Mel-' m M ] m o l g M 2- m e t ų v e J . 
<lažio sve t a ine įvyko M i r t - j ^ į s t o j J m o ^ j ^ mokm 

rinkimas šėrininku Pirmo Lie-

DIEVO APVEIZDOS PAft. 
— &v. Jono Evangelisto Dr-
jos metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, sausio 28 d. 1 vai. 
po pietų, Dievo Apveizdos pa
rap. mokyklos kambary. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, 

Maršruto Komisija. I n ^ J"" *£»*•? r a P p r t a s k ?" 
i nu tetų patikrinimo knygų ir 
I komitetų vakaro buvusio sau
sio 7 d. 1923 m. 

J. R. rast. 

PARDAVIMUI medinis narnas, ke
turiems pagyvenimams po 4 ruimus, 
su elektra, gazj}. Parduodama pigiai, 
ant lengvo išmokėjimo. 

Kreipkitės J 
JONĄ JTNfcirj, 

A^t an^ru lubų, priešakyje, 
1417 So. 50-tr Ave. Cicero, m . 

RRIGHTON PARKO NAMŲ 
HARGENAI! 

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų mnro namas po C 

Virimo Magasinos; Vždėjas The kambarius su elektra, maudynėmis ir 

MN*RA PIENO. lįUKA 
ŽMOGAUS". 

C. Houston Goudiss 
Leidėjas, The Porecast, Amerikos 

I j . vvIrArtBs 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
AntomobiliaJ visiems reikalams 

J 2055 W. 22-nd Str. 2146 W SI PI 
I Tei. Canal 5548 > Tel. Canal 019» 

PRANEŠIMAS. 

PIRMO LIET; VALST. BAN
KO SAVININKU SUSI

RINKIMAS. 

tuvių Valstybinio Banko (Me-I Kviečia Valdyba. 

tropolitan State Bank). Šeri- S /L . R. K. A. Cliieagos ir 
ninku dalyvavo apsčiai. Visi apl ip ta* Apskričio svarbus 

-i. siiMT-inkimas įvvksAusros \ ar 
jautesį linksmai. Atidarius su- xų p a n ,al(-,j ( 2 : ^ W. Ž3 Plae^ srrinkimą, valdyba išdavė vi 
gų metų veikimo raportus. Ir 
kiekvienas šėrininkas gavo ra
štu raportus. Pasirodė, k»d 

r bankas pereitais motais pada-
r j gėrę. bizni. IŠ mporto taipgi 
paaiškėjo, kad pereitais metais 
bankas atsistojo ant stipraus 
pamato, ką užtikrina jo prisi
dėjimas prie Cle.aring House 

! Assoeiation (Prie stipriausiu 
tankų susivienijimo). Pr i s iė 
jus šiam bankuį prie Clearing 
House, kiekvieno kreditoriaus 
pinigai yra užtikrinti doleri* 
ant dolerio. Pereitais metais 
tis bankas savo šėrininkams 
i g m o k o j o 8-tsj nuoKin i t j . 

Direkcijos raportas priim
tas vienbalsiai, sykiu išreiš
kiant valdybai padėką. Šiems 
metams direktoriai ir valdyba 
išrinkti tie pitys asmenys. 
Valdybon Įeina: Jobn B. Bren-
/a, advokatas, banko prezid.; 

x John Krotkas, S. A. Szym-
kie^iez ir Steven 8. Tyrako\v-
ski — vice-prezidentais; Ju
lius C. Brenza, kasierius. Di
rektoriai: J . Zientek, J. Krot
kas, J . B. Brenza, J, Tyra-
kowski, Ed. Mau, S. A. Szym-
kiewiez", B. J. Krolikowski, 
Emil A. Basener, J. Mackte-
\vieh, J. C. Brenza ir A. Dar 
gis-

Chicago, 111.) 28 d. sausio, 3:30 
po pietų. \'isos kuojx)s malo
nėkite prisiųsti kuoilaugiausia 
atstovu i ši suvažiavimą. 

Apskričio valdyba. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
— Amžino Rožančiaus Dr-jos 
svarbus susirinkimas įvyks 
sausio 28 d. tuojaus po miš
parų, par. mokyklos kamba
ry. Visi nariai-ės būtinai atsi
lankykite, nes turime' daug 
svarbių reikalų aptarimui. Fin. 
rast. Ona Pranckevičiutė būti
nai lai atveža knygų, nes ji 
bus labai reikalinga šiame sus
inę. Nežinom kur p. Pranckevi-
čiutė, girdėjom kad Bridgepor-
te, tai kitaip ir negalėjom jos 
paprašyti. 

Valdyba, 
Ver. Lukošienė, cirm., pag\. 
E. Benaitė, nut. rast. 

Forecast School of Cookery; 
Valgio Direktoriun, Pcoples 

Home Journal. 
PIENAS tiktai Yienas produktą? 

kuris būtinai reikalingas kaipo mai
stas. Taigi maistas turi usimti pir
ma vieta visur. 

BE* pieno žmogus negalėtų gyven
ti gali aUmti koki kita maistą, bet J į^ : d a v i m " u [ 
palik pakaktinai pieno, o žmonija bus 
pilnai patenkinta. 

PIENAS tai vienintelis maistas ku
ris sustiprina naujial friuuni kudl-
kj. Pienas tinkamas kiekvienam, 
mažam ir suaugusiam. Jis vartoja
mas visose įstaigose. 

BORDEVS EVArORATED PIE
NAS, tai grynas pienas su palikta 
jame smetona, jo rudis Ir gerumas 
garantootan. Nusipirk keletą kionuėi'j 
nuo savo grocerrtinko. 

Perspausdinta su pavelijimu m:<> 
' Forecast, Kansol 1921. 

Copyright, 1920 by. 
C. Hbiiston Goudiss | 

- . (Angr.) 
= 

Reikalingi vyrai dirbti lumber jar 
doj, darbas pastovus. 

Herman H. HettleT l/ntnber ( o . 
2501 Elston Avemic 

A. L. B. K. MOTERŲ SA
GOS CUieagos Apskričio meti
nis susirinkimas įvvks sekma-
dieny, sausio 28 d., 2 vai. po 
pietų, 6v. Jurgio par. mokyk
los kambary, Auburn Ave., ir 
o3-rri St. Vasij kuopų .prašome 
atsiųsti atstoves. Valdybų na-
r>s lai atstovauja kuopas, jei
gu neturi išrinkusias atstoviu. 
Yra daug svarbiu, reikalų ar>-
svarstymiA, ir bus naujos val-
<lybos r i n k i m a s . V a l d y b a . 

NOHTII STDE. — Liet. R. 
Kat. 8v. Kazimiero Brolių ir 
Seserų Dr-jos metinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, sau* 
sio 28 d. tuojaus po pamaldų, 
Šv. Mykolo Ark. parap. %svet., 
1644 W. Waban«ia ave. Visi 
nariui kviečiami atsilankyti, 
turime daug svarbių reikalą* 
apsvarstymui. 

A. Janušauskas, nut. rast. 

įtr.iK \ I . I \ < ; I V Y R A I . 

Reikalingas naktinis porteris. Turi 
turėti A l paliudijimus. Atsišaukite 

423 S. Marki* Street 

kltaisparankumais; kaina $7,500, pd-
sė reikia jneSti. o likusius lengvais 
išmokėjimais. 

Pardavimui medinis namas 2 ąug-
fitų po 6 kambarius^; statytas ant. 
lounpinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $3,500 greit.«4 i 

Pardavimui naujas muro, namas 2 
anp.štų po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran-
kumais; kaina $6,700; p.irsiduos leng
vais išmokėjimais. 

Pardavimui puiku* medinis namas 
2 nugStu po 4 didelius kambarius, 
kaina $3,800, galima pirkti lengvais 
iftmokėjlmais. 
-i • 

Del tolesnių informacijų atsilanky
kite diena ar vakarais pas J. Yus-h-
kevvita, 4034 Archer Ave., prie Cali
fornia Ave., Chicago, III. 

SAVIEJI REMKfTE SAVAS 
Į S T A I G A S 

11M 

STANLEY p. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR 
Balsamuotojsa 
Turiy automo- j 

billus Tlsokiems I 
raJkaJama. Kaina į 
prieinama. 

3319 Anbnrn 
Ave. Chicago. 

I 

Nepaprasto įvyksta 
Vasario-Feb. 4 d. 192\ m. 

m 

Dievo Apv. par. Svetainėje 
L. Vyčių 4-ta Kuopa. 

1 

METINIS BALIUS 

z Reikalingas žmogtts dirbti kaipo 
generalis ianltorius — $45 mėnesiui, 
karu baris ir. valgis. 

Wa*hiiiffUm Park Hosp. 
4S7 11 CO^U Street 

BRIDGEPORTAS. — A. L. 
lt. K. Federacijos 26 skyriau! 
metinis susirinkimas įvyks sau 
sio 28 d. 1 vai.' po pietų Šv. 
Jurgio par. mokyklos kamba
ry. Visos katalikiškos draugi-
jojs ir kuopos yra kviečiamos 
prisiųsti po du atstovą nuo 
kiekvienos organizacijos j 
Fed. susirink i mąV,

lOrgavniz(aici: 
joms kurioms jau nebebūtų 
galima išrirttti • ̂ stovus, tai 
laį jų valdybos atsilanko. Tai
pgi į šį sasirinkimų kviečiami 
atsilankyti ir pavieni1 katali
kai darbuotojai. Šiame susi
rinkime bus renkama vaklvba 
1923 m. . Valdyba. 

i 

TIKRAS PIGUMAS 
Naujas 2 aukštų mūrinis namas, 

cementuotas beisementas, aukštas 
stogas, storas. 3 flatai; grasas, mau
dynės, elektriką. Parduosiu už 
$12,500.00. 

M. Abramovicz, 
2015 So. Kobe v St. I 

I 

BRIGHTON PAEK. -r A. 
L. B. K. Federacijos 19 sky-

Sėrininkas. j r i u% laikys ,metinį susiriri-
-~-; kimą sekmadieny, sausio Z8 

t d. 2 vai, po pietų, Nekalto 

I 

TXTRA. 

• • • • • • 

DRAUGO PINIGE SIUN
TIMO SKYRIUS 

. v 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Į šventadienius) nuo 9 vai 

ryta iki 8 vaL vak. 
Naujas mūrinis namas, cementuo

ta* besementas. 4 flatų; ąžuolo Įtai
symas viduje. Gasas, elektriką mau- OQQ> a« A 0 I . I A _ A-rrA^M^ 
dynės. Rendos $220 ant mėnesio, i * * * * SO. O a f c l e y AvenUf f 
Parduosiu arba išmainysim. Kaina 
129,500.00. 

M. Abramovicz 
»»i* e*. n«f«t «*. 

(Kampas 23-rd Place) 

XORTH SIDE. — L. D. S. 
20 kuopos susirinkimas DUS, 
sekmadieny, sausio 28 d. tuo
jaus po pamaldų. Šv. Mykolo 
parap. svet. KvieČiamį atsiląiy 
k y t i v i a i n a r i a i , t a i p g i i r nau3A 
k u r i e j a u p r i s i r a š ė a r n o r į p r i 
s i r a š y t i . 

Valdyba. 

REIKALINGOS merginos nuo 
16 iki 20 metų amžiatis dirbti 
automobiliams lampas. Prity
rimas nereikalingas. Atsišau
kite po 8 vai. ryto. Tik tos lai 
ateina kurios pasirengė dirbti 
tuii mokėti AngliŽkai. 

Illinois Miniature Lamp 
Ddv/sion 

2243 VVest Harrison Street 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMO 
Beveik naujas mūrinis namas 6 

pagyvenimu po 4 ir 5 kambarius, 
elektra, maudinės, aukštas, skiepas 
ir stogas, namas randasi ant Eme-
rald Ave. arti 38 St. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino į 
ant mažesnio namo, loto, arba far 
mos. 

P. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

RENGIAMAS 
Dr^stės Dievo Apveizdos No. 1 

NEDĖLlįOJ SAUSIO (JAN.) 28 D., 19^3 M. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18-tos ir Union Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25c. 
Šis balius bus kitoks negu paprasti baliai, nes bus 

duodamos dovanos. Norinti prisiralytį prie draugijos 
bus priimami veltui. rtviečia visus KOMITETAS 

" • * • 

JQWN OF LAKE. — U L. 
Paskolos Stoties bendras susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 28 d. 2 vai. po pieta, 
Šv. Kryžiaus parap. svet. Sus
inąs bus labai svarbus. Pasi
tarsime kaip tinkamiau pami
nėjus vasario* 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
švente. Šiuomi kviečiu visas 
Town of Lake organiaacijas ir 
visuomenės darbuotojus į ben
dra, sus-mų. Susirinkite visi, be 
skirtumo pažiūrų ar tikėjimo.' 

' J. Janusas, pirm. 

TOWN OF LAKE. — Labd. 
Sąj.' 1 kuopos metinis susirin
kimas bus rytoj, sausio 28 d., 
3 vai, po pietų, Šv. Kryžiaus 
parap. mokyklos kambaryje. 
Visiems nariams svarbiu daly
vauti. 

Valdyba. 

L. DARB. &4-GOS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS. 

WESTSIDE. — Sekmadie
ny, sausio 28 d. tuojaus po su-
fnos įvįjtks metinis Lietuvių mašinoms. Platesnių 
Darbininkų Są-gos kp. susirin-. l^eipkįtyspas: 
kimas. Visi nariai kurie prisi ** ** "rr 

rašėte per kum. F. Kemėšio 
prakalbas, ir kurie seniau pri-

•c: 
PARDAVIMUI 

4* 
, HFAIi ESTATK BARGENAI. 

I flatų — % ir *. kambariai arli 
šv. Kazimiero Vienuolyno ir Mar-
quett©, Parko. Aržuolų trimuota, ug-
niaviejė, knigoms šėpos, tlle vesti b ui o 
ir vanos, miegiamieji porčiai, Atimu 
šidoma. 

Ant kampo iS-C'.OB ir Western 
Ave. parsiduoda biznis. 

Ant 63-ėios parsiduoda bizniavas 
lotas 26x135 pd, $750.00 iškaišo ki
tus lengvais išmokėjimais. 

5 9-tos bizniavas kampas Western 
Ave. 58x125 — $4,750.00. 

Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
plewood 58x125 pd. arti Šv. Kazimie
ro Vienuolyno. Kaina $3,500.00. 

E. L. POWERS 
63-rd & RockweU Streets 

Atdara Nodėldicniais 
Telefonas Prospect 0600 

"~EXTRA BRIGHTON Pi \RKE 
Parsiduoda bizniavas namas pirmos 
kliasos bučernė ir grocemė, biznin 
geras gražioj apielinkėj, augštesnė^s 
kliasos Žmonių apgyventa." Važiuoju 
Lietuvon parduosiju ir forniėius už 
žema kaina. 
2462 W. 46 PI. Chicago, Hl. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda pusė garage biznio. Par
duosiu už jūsų tikrą pasiųlymą. Biz
nis gerai išdirbtas. , Nepraleiskite 
progos. 

J. M. 
2657 W. SUtli PI. 

AUKSINK fROGA. 
Parsiduoda arba išsimaino arrt 
namo ar Farnios, 60 automo
bilių telpantis garadžius, su 
vįslijįs, įtaisymais IK visoms 

ž i n i ų 

^ 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 South Hatoted Street 

Tel. Boulevand 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35»l Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKLMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. < 

MILDA 
Moving & Expressing 

Anglis ir Malkas 
Patarnaujam dieną ir naktj: per-

kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus, 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
g va rantu o j am. / 

Taipgi užlalkom vartotų rakandų 
ir pečių. •* 
V. BAGDONAS, 

D. PETRAVIČIA 
3227 $o. Halsted St. 

Tel. Yards 3408. 
Chicago, m. 

S0K1S SU DOVANOMIS 
Trys Dovanos Geriausiems 

ŠOKĖJAMS 
Rengiama* 

VISU ŠVENTU DRAUGIJOS 

Ned., 28 Sausio January- 1923 
ŠV. J0RGIO PARAPIJOS SVET. 

Prie Auburn Ave. ir 32-ro PI. ^ 
Pradž'a 7:30 v. vak. Jžanga 35c ypatai I 

J | L M 

"MOTINOS SIRDIQ" 
• ™ " 4-rių Aktų. Drania ^ ^ 

iRengiama Moterų Sąjungos 2 ros Kp. 
SAUSIO (JANUARY) 28 D., 1923 M. 

Šv. Antano Par. Svet. 49-th Ct. ir 15-th St. Cicero, 111. 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare panga. 35c. — 50c. 

Gerbiamieji: — Veikalas yra near>sakoinai gražus, ir 
pamokinantis, ypatingai nurodoma motiniška meilė, jos 
širdies genimas, rimtumas ir t. t. Taipat perstatoma po
ra kurioje užkilus nesutikimo audrai, kito iš?jimo ne-
permatyta kaip tik persiskyrimas — divorsas. Bet ir čia 
motina pergali, nauja meite užviešpatauja, ir viskas lie
kasi ranm. Žkxlžiit sakant kas neatsilankys .ant perstatv-
nio, graudįsįi • Kviečia KOMISIJA. 

x* *¥B?r5sTr?râ sTaW£ **r^^ r«T7r«ii5^^^r5^Tr*^^Y»vr?r s 

1 $300'^ v A NU $300
! 

ANTRAS Li IĘJ t - L.13MASKINIS 
B A L I U S 2 

Rengiamas 

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELPINIO KLIUBO 
CHICAGOJE 

SUB., 27 SAUSIO (JANUARY) 1923 M. 
M. Meldažio Svetainėj 2242 W. 23-rd Place 

OPradžia 7:30 vai. vakare. 
Mtuika Nario J. Philips J 
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