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6 KINAI ĮŠVENTINTI 
Į KUNIGUS KINIJOJ. 
SAN FRANCISCjO, Cal. s. 

17. — Anot gautu čia žinįų iš 
Kinijos, Honan Nord Vikari
ate, Kinijoj, nesenai šeši jau
ni kinai įšventinti i kunigus. 

Vyskupas Stefano Scarella, 
kurs įkūrė tą Vikariatą, pir- j PAKYŽIITS, sausio 17. — mentas debatuos taksu klau-
mntinis suprato, kad kinu pa- Kuomet čionai ekspertų ko- simą. 
gonų atvertimas katalikystėn misija darbuojasi rasti prie- I r tas pat parlamentas di-

Francija Didina Taksas 
Gyventojams 

- , — 

BUS SUSTABDYTA VIEŠIEJI DARBAI 

T. SĄJUNGA NEPAGELBĖ
JO GRAIKAMS PA-

BĖG6LJAMS. 

bus bergždžias darbas be ki
nu kunigo. 

Tad jis mėgino jaunus ki
nus patraukti mokslan. Te-
ėiaus nevyko. (To Vyskupo 

įpėdinis Vyskupas Menicatti 
įkūrė naują s e m i n a r i j ą . 
Šis Vyskupas, kad patraukti 
mokslan jaunus kinus, Šiuos 
pa kvietė į savo namus, davė 
jiems pasiskaityti knyga). 

Daugelis iš tų jaunųjų tapo 

Tad Morgenthau nori gauti 
paskolą. • ti-

• 

ATENĄI, saus. 16. — <T. 
Sąjunga kitupmet žadėjo pa
mpinti Graikijai ne mažą pa
skolą. Tie pinigai turėjo but 
pavartoti graikų pabėgėlių iš 
Turkijos žemių pagelbai. Bet 

monių sustiprinti Vokietijos džiuma balsų reiškė pasitikę- Sąjungos žadėjimas pasiliko 
markę, tuotarpu Francijos jimo premiero Poincare vald- ( t ik vienu žadėjimu. 'Paskola 
prezidentas Millerand, pasi
taręs su premieru Poincare, 
sušaukė speeialin posėdin mi-
nisterių kabinetą ir ėmė tar
tis apie priemones franko su
stiprinimui. Šiandie franko 
vertė yra vos ketvirtoji dalis 
to, kaip butą pirm karo. 

Kabinetas tuojau* ėmėsi 
griežtos akcijos. Nusprendė 

S. VALSTYBES PASIUNTĖ 
KARO LAIVĄ MEKSIKON. Žinios iš Lietuvos 
WASHINGTONO VALDŽIA 

ISPEJA REVOLIUCIO
NIERIŲ V A D ^ 

PRANO MAŠIOTO 
SUKAKTUVĖS. 

Negali blokuoti Tampico 
uosto. 

katekistais, gi šeši baigė rei- įvairiausios rūšies taksas pa 
1 1 * l _ 1 • ' V į ' . i ! -i . , . r u \ v v kalingus mokslus ir įšventinti 
i kunigus. Kuomet kinai siv 
silaiiks daugians savą katali
kiškų kunigų, tikrosios krikš
čionybės šviesa greitai pra-
plys po tą didelę sali. 

DARBININKAI NORI UŽ
IMTI DIRBTUVES. 

MEXICO CTTY, saus. 37. 
— Daugelis Meksikos dirbtu
vių pertraukia darbus kilus 
revoliucijai ir neturint žalio
sios medžiagos. 

Dėlto Meksikos Generalė 
Darbo Konferencija, žinoma 
su komunistinėmis tendencijo
mis organizacija, nutarė už
imti dirbtuves. 

Sakoma, darbininkai, paė
mę savo rankosna dirbtuves, 
pasidarbuos gauti reikalingos 
žalios medžiagos ir palaikys 
darbus. 

dauginti 20 nuošimčiu. 
Sis taksu padidinimo klau

simas turėjo but tuo jaus p:> 
duotas svarstyti parlamentui. 
Bet iždo ministeris pranešė, 
kad jis prie debatų turįs pa
sirengti. Rasi, rytoj parla-' dintomis taksomis. 

žia. 
Be taksu didinimo Franci-

jos valdžia išsprendė sumaži
nti valdžios tarnautojų ir da-

minkų skaičių. 
Padidinus taksas, tnojaus 

pabrangs gyvenimas. Darbi
ninkai bus nepatenkinti. Nes 
teisingai turėtų išeiti taip, 
kad kuomet 20 nuoš. taksos 
padidinamos, tai ir darbinin
kams užmokesnis tiek nuošim
čiu turėtų but padidinta. 

Tečiaus vyriausybė į taij 
neatsižvelgia. J i - t i k didina 
taksas ir apskaito, kiek galė
sianti daugiau surinkti padi 

Anglija Reikalaus Skolų Nuo 

PAPOS ATMINČIAI 
MONUMENTAS. 

PiOMA, saus. 17. — Šven
tojo Tėvo Piaus XI įkurta 
komisija sudaryti fondą Pa-
pos Benedikto XV-ojo atmin
čiai pastatydinti monumentą 
gavo daug palankumo nuo A-
merikos Kardinolo Daughor-
ty. Čionai tikima, jog žy
mesnieji to fondo dalis bus su
rinkta Amerikoje. 

12 BELGU VAIKŲ 
NUSKENDO. 

BRIUKSELIS, saus. 17.— 
Arti Longwy, Francijoj, ant 
vienos didelės kūdros ledo 
čiužinėjo apie 30 belgą vaikų, 
12 ligi 14 metų amžiaus. Stai
ga vienoj vietoj sulūžo ledas 
ir 12 vaikų nuskendo. 

• CHICAGO. — Po snigimo 
šiandie pramatoma giedra ir 
šalta. /Vakar aukščiausia te
mperatūra buvo 32 laipsniai. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 lihj $1.00 

NORI PALENGVINTI SAVO GYVENTOJAMS TAKSU 
M O K Ė J I M Ą 

w 

LONDONAS, saus. 17. — 
Britanijos Komercijos Rūmų 
Asocijaeija priemierui, už

bl iaus nurodoma, jog A-
merikai atmokėjimas Angli
jos skolų yra beveik lygus 

sienių reikalų sekretoriui ir j šiandie Anglijoje • sukolektuo-
iždo ministeriui pasiuntė lai
šką. Asociacija atkreipia do-
me į skola.9, kokias yra kal
tos Anglijai kai-kurios vals
tybės. 

Nurodoma, jog Francija ir 
Italija šiandie Anglijai sko
lingos arti 5 bilionus dolerių. 
I r už tas skolas nemoka nei 
nuošimčiu. 

jamoms taksoms. Francijoj 
ir Italijoj taksos visas laikas 
yra lengvesnis* negu Ang 
joj. 

Asaciacija pagaliaus pažy
mi, jog aukštos taksos pažei
džia šalies pirklybą ir reika
lauja, idant Francija su Ita
lija mokėtų ne vien nuošim
čius, bet ir bent mažas dalis 

neparu 
Tų pabėgėlių globojimo ko

misijos pirmininkas Morgen
thau nusprendė trumpoj atei
ty keliauti Amerikon ir pasi
darbuoti gauti nors (50 milio-
nų dolerių paskolos. iTečiaus 
kol tai bus atlikta, dešimtys 
tūkstančių pabėgėlių turės iš
mirti nuo alkio ir ligų. I r 
dar klausimas, ar Morgen
thau gaus paskolą Amerikoje. 

250,000 moterų, vaikų ir se
nelių laukia Šelpimo. Graikų 
vyriausybė, be to, apie 500,-
000 pabėgėlių paskirstė po u-
kius. Apie 400,000 kitų pa
bėgėlių patys šiaip-taip pra-
,gyvena. Bet 250,000 pabėgė
lių šiandie gyvena atvirame 
lauke, daugiausia Makedoni
jos plotuose i r Salonikų apy
linkėse. Kai-larrie turi aude
klines paniuręs* kiti tiesiog 
urvuose gyvena. Kenčia di
delį alkį ir šaltį. Neturi tin
kamų drabužių. Įvairios li
gos juos smaugia. Vietomis 
vos ssnpėjjama mirusius lai
doti. Įkurtos pabėgėliams 
kapinės jau kupinos. 

Graikija tiŲėjosi pagelbos 
nuo T. Sąjungos. Tečiaus 
karčiai apsivylė. Dabar bus 
laukiama pagelbos iš Ameri
kos. Bet kas duos tokią dide
lę paskolą — tai klausimas. 

WASHINGTON, saus. 17. 
— Meksikos revoliucionieriai 
blokuoja Meksikos uostą Ta
mpico ir trukdo ten Suv. Val
stybių laivams plaukiojimą. (tuves." Jubiliatas gavo dauge-: 

Gruodžio mėn. 19 dieną ži
nomas mūsų veikėjas švieti
mo ir literatūros dirvoje, 
daugelio vaikų knygelių auto
rius ir " V a i r o " bendradar
bis, garbingas aušrininkas bei 
varpininkas kartos vetera
nas Pranas Mašiotas šventė 
savo gimimo 60 metų sukak-

IŠ OKUPUOTOS LIETU' 
REPRESIJOMS RIBV 

NĖRA 

Karo laivyno departamen
tas į Tampico u^stą pasiuntė 
karo laivą ,Tacoma ir įspėjo 
revoliucionierių vadą de la 
Iluerta, kad jei jis ten kenks 
Suv. Valstybių interesams, 
tai su juo bus apsieinama, kai 
po su pavieniu triukšmadariu. 

Nežinia ką į tai atsakys 
revoliucionierių vadas. 

Bet karo laivas (Tacoma, a-
not žinių iš Galvestono, Tex., 
plaukdamas į Tampico, Vera 
Cruz pakraščiuose užplaukė 
ant uolų ir vakar šaukėsi pa
gelias. 

lį sveikinimų iš visos Lietu
vos kampų. 

Linkime ir mes ilgiausių ir 
sėkmingiausių dar jam metų! 

NAUJA DRAUGIJA. 

DEMOKRATU KONVENCI
JA BUS NEW YORKE. 

Gruodžio mėnesį pas Kau
no m. ir apskrities Viršininką 
įregistruota nauja Sveikatos 
ir Blaivybės Dr-jos "Sveika
tos ' ' įstatai. Visuot. steigia*-
masis jos susirinkimas šau
kiamas sausio mėn. 5 dieną. 
Naujoji draugija steigiama 
daugiausia liaudininkų. 

Vilniuje lietuvių laikn 
"Lietuvos Ry ta i " redaktoi 
leidėja buvo pašaukta okuj 
ntų žvalgybon, kur ją 
dugniausiai iškvotė reikalai 
pasakyti, kas laikrašty dii 
kitaip sakant okupantų žšį 
gyba panorėjo patirti spaųJ 
dos paslaptį. Net i r Rusij 
jos caro oehranka, žin( 
įsivyravusią spaudos josla] 
ties neliečiamybę, nė neban
dydavo savo nešvarios nosies 
kišti kur nereikia. Matomai,) 
okupantų žvalgyba* tai darj^ 
dama nemato, kad jos nosu 
daug biauresnė ufc* buvusioji 
caro ochrankos nosį. 

NAUJOJI RADIO STOTIS. 

NAUJAS BONUSŲ BILIUS 
SENATE. 

Jei Francija su Italija už j pr incipais sumos. Tuo būdu 
tas sko^fts^mokėtų 5 nuoš. pa- j butų palengvinta Britanijos 
1 ūkanų, t a r Anglija galėtų sa
vo gyventojams sumažinti 
taksas virš 20 nuošimčių. 

taksų mokėtojams. 
Tas klausimas bus iškeltas 

Anglijos parlamente. 

PATIRTA, ŽUVĘ APIE 30 
ŽMONIŲ. 

TOKYp, saus. 17. — Kiek 
ligšiol patirta, nuo pastarojo 
ženyis drebėjimo čia ir apy 
linkėse turėjo žūti apie 30 . 
žmonių. 

Tečiaus medžiaginiai nuos
toliai dideli. Ypač nukentė
ję geležinkeliai. Keletas a-
merikonų sužeista. 

Žemės drebėjimo centras 
buvęs juroje. 

Kiti 3,000 anglekasių su
streikavo iš simpatijos a-
niems. 

NENORI ATŠAUKTI 
KARALIAUS. 

12,000 ANGLEKASIŲ 
STREIKUOJA. 

SIDNEY, Nova Seotia, s. 
17. — Distrikte No. 26 sus-

Anglijos 1 ster. svar. 4.36 j treikavo 9,000 anglekasių, nes 
Francijos 100 frankų 5.16 kasyklų bendrovvs atsisakė 
Italijos 100 lirų 4.33 tartis užmokesnių klausimu. 

WASHINGTON, saus. 17. 
— Suv. Valstybių senatan į-
duotas naujas karo vetera/-
nams bonusų bilius. Naugo 
biliaus autorius yra senato
rius Bursum, republikonas iš 
New Mexico. Tai esąs ne; 
tiek išlaidingas, kaip anas pi
rmasis bilius, kurio Kongre
sas dar irgi nesvar&tė. 

PIRMASIS EGIPTO 
ATSTOVAS. 

ATĖNAI, saus. 17. — 
Graikijos premieras Venize-
los pranešė, kad pirm įvyk
siančio plebiscito jo valdžia 
neatšauksianti iš užsienių ka
raliaus Jurgio. Sako, be j 
karaliaus gyventojai liuosiau 
dalyvaug plebiscite. 

GAL GAUS PASKOLOS. 

MEXICO CITY, saus. 17. 
— Čionai kilo kalbos, kad Ob-
regono valdžia ar tik negaus, 
iš Suv. Valstybių paskolos 
vesti kovai su revoliucionie
riais. 

WASHINGiTON, sausio 17. 
Čionai atvyko pirmasis Suv. 
Valstvbėms atstovas, Yousry 
paša. J is mokslus jėjo Ang
lijoj ir jau visa eilė metų, 
kaip arti susipažinęs su Egip
to reikalais. 

DEL CIGARfiTŲ PAŠOVĖ. 

Herntan .Tolen, 17 m^ 9417 
Perry Ave*, už cigaretus su-
sibariė su savo broliu Fred, 
19 metų, i r rezultate pastarą
jį palovė. 

Pašautas paimtas Auburn 

WA&+HXUTON, saus. 17. 
— Nacionalis demokratų par
tijos komitetas čia suvažiavi
me išsprendė šįmet nacionale 

demokratų konvenciją turėti 
New Yorke. Chicagai nebu
vo progos rauti konvenciją. 

Konvencine:; * pradžia birže
lio 24 d. Kai-kas spėja, jog 
New Yorkas McAdoo nomina
cijai yra pragajfctis. 

ATLIEKA SAVO PRIE-
DERMES EUROPOS 

ŽVILGSNIU. 

PaŠto-Telegrafų valdybos 
pasiraSyta sutartis su Fran-
euzų radio telegrafo Draugija 
del didžiosios radio stoties pa 
statymo Kaune. Tuo reika
lu Paryžiun išvykęs ihž. Gai-
galis. Iš naujosios Kauno 
radio stoties, sulig sutarties 
pažadėjimais, busią galima 
telegrafuoti per 3,000 kilome
trų ir gauti telegramas net iš 
Amerikos. Stoties statymo 
darbai turį but baigti 1924 m. 
liepos-rugpiučio mėnesį. 

ČEKISTŲ PĖDOMIS. 
— I 

Okupantų valdžia su polici
jos pagelba paėmė Švenčio
nių lietuvių " R y t o " draugi
jos prieglaudos inventorių. 
Dr. Rymui už tai, kad jis pri
minė okupantam* jog jie ar
ši aus už Dzeržinskio čekistas 
elgiasi, uždėjo didelę piniginę 
pabaudą i r arešto. 

NEW YORK, saus. 17. — 
Pasitraukiąs iš Anglijos am
basadoriaus vietos S. Valsty
bėje, Sir v Auckland Gcddes, 
čionai kalbėdamas viename su 
sirinkime pažymėjo, jog Dėdė 
Šamas atliekąs savo prieder
mes Europos žvil,gsniu ir tuo 
klausimu niekas negali rugo-
ti. 

DEL ŠVENČIONIŲ GIMNA
ZIJOS UDŽARYM0. 

CIVILIZACIJOS BARBARAI. 

10,000,000. 

Vilniuje jau pasirodė lenkų 
dešimtmilioninės - banknotės. 
Jos yra kiek mažesnės už mi. 
lionines. Kažin ar tai nerei
kia suprasti, jog jų vertė 
greitu laiku bus mažesnė, ne^ 
gu milioninių pasirodymo me-~ 
tu. 

Okupantų, valdžia uždarfc 
Gorodke gudų gimnaziją. Ją 
uždarė todėl, kad įsteigtoji 

NEI PALEISTI NEI 
PAKARTL 

Trinapolio prieglaudos mo
kiniai ligi šiol tebetampomi, 

, , . - . .. , tardomi, šaukiami, nors jų" 
lonku g„mm 2 1 j a netnrėjo nė ] a - p k a l t i n i m u i ^ n e p a t i r i a r 

viono mokinio, tuo tarpu g n - j m a . L a b a i l i ū d n a i k a d gmeiž-' 
du gimnazija pilnutėlė buvo. to aukos neturi ramybės. 

Į imiiiiiiinniiiiniiiiiiiiiiiiiiHi iiiiiiiiiiiiiiiimmiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiĮ 
"iinimiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiin;™ 

i f Siųskite savo Giminėms f 

Visoj Lietuvoj daromi pro-15 s 
testo mitingai ir reikalauja- s 
ma iš Lietuvos valdžios imtis s 
griežtesnių priemonių mūsų 
brolių anapus sienos teisėms s 
apginti. 16, XI I Kaune bu
vo didelė tuo reikalu demons
tracija, Lietuvos universiteto | 
studentų tautininkų iniciaty- j 
va surengta. * 

i 
L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

kk 

Paštų inspektoriai Chica-
goje areštavo 5 asmenis už 
pastos apiplėšimą pirm trejų 
metų. 

DRAUGĄ ff 
i 

- Nes, "Draugas** pigiausiai siunčia ir geriau 
5 i s ! a l Patarnauja. "Draugas*'siunčia per didžiau

sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą * 

| "Draugas** siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama* 

f | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. Du įtariamu bankų plėšiku !§ ž 

policija areštavo, kuomet vie- | 1 ^ ^ 
Park Ugoninėn. Gi šovikas|nas jų kreipėsi pas g y d y t o j a ' ^ S 0 * 0 A K L E Y A V E -

^^^^BlBIiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiM areštuotas. del pašovimo. 
iiiiiiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiimftmmnutiitmiiiiiiniiiiHfliiiiiiiiiiiMiiffiftttiiiirYi 

CHICAGO, DLL 1 1 



D R A U 0 A 8 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

" DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienlua. 

Metams^. 16.00 
Pasai Met^. $3.00 

Ui prenumeratą mokmsl iskaino. Lai* 
kas skaitosi nuo uirašymo dienos, 
s* DM Nauji Metų. Norint pernai-; 

9 s m e n v aee m m • f f ^ a 
Ketvirtad. Sausio 1?, 1924 

nas, kam teljo su pirmaisiais 
Iš M ū s ų K a r i u o m e n e s *»»**•» pergyventi uik* 

. kartų, tas savo amžyje tų die
nų nebeužmirš. 

Bet nebuvo tiek gyva lie
tuvių tauta, kad visą kariuo 

< < 

i t 

Marš, marš kareivėliai! nų, nei šautuvo vartoti tinka 
Marš, marš, balandėliai.!" mai. Bet kuomet jie nelygio-

(Kariška daina). 

Nėra nieko pasaulyje gra-
oyti adresą visada reikia prisius- j y . ^ p i r m o s i o s v a l a n . 
M ir senas adresas. Pinigai geriau 
šiai siųsti išperkant krasoje ar ez-
preso "Money Order" arba įdedant 
sinifns i registruota laiaka. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

Krislai 
Lietuvos Seimas priėmė 

Valstybės biudžetą 1924 me
tams. Ateinančiųjų metų išlai
dos bus 9 milijonais litų ma
žesnės negu Įplaukos. Jeigu pa 
siseks gyvenime taip viską 
sutvarkyti,kaip norima, Lietu 
va dar pasistūmės geroką žin
gsnį pirmyn. Greta su tuom 
Valstybės ūkyje reikia pažy
mėti, kad daug jėgų ir daug 
pinigų sutaupys daromas da
bar valdininkų skaičiaus siau-

"rinimas. Atliks daugiau visuo
menės (farbuotojų, atliks val
džiai ir pinigų. 

Tik viena mūsų nelaimė, kad 
tie atliekamieji žmonės niekur 
ypatingai netikę. Jų diduma 
užsikrėtę svetimo, socialisti
niai bedieviško raugo, patys 
klysdami kitus klaidina ir sa
vo klaidoje užsispyrę, aršiausi 
fanatikai tapo. 

Valdžioje būdami jie nemato 
nieko gero, kas kitų dirbama. 
Išėję iš valdiškų vietų jie dar 

iiuosiau ims gadinimo darbo, 
socialistinės propagandos. Ir 
nėra *kito budo jų gadininjo 
apsisaugoti, kaip tik jų skait
lingą burį praskiesti dar skai-
tlingesniu buriu žmonių švie
sių, mokytų,dorų ir "katalikų. 
Tik savo katalikišką apšvietę 
įsigijusi Lietuva galės laisvai 
atsikvėpti, imties nebe viduji
nio apsigynimo nuo supuvu
sio bedievizmo, bet pilno pro
duktyvaus statymo darbo. 

dos, pirmosios dienos. Ryto 
aušra, pavasario "pirmosios 
dienos, pirmas gėlių žydėji
mas, pirmieji žali lapai dau
giau širdį džiugina, negu gau
singiausias ruduo. Ar -tai bus i 
simylėjusių jaunavedžių pir
mosios šeimininkavimo * die
nos, a r vienuolio ką tik pa
dariusio apžadus žmonių labui 
save paaukoti, — tos pirmo
sios dienos palieka gražiau
sius atsiminimus. Nes pirmo-

Isios dienos, tai dienos vilties 

mis eilėmis išeidavo i gatvę, 
\isų akys džiaugėsi, visų š i r - j m e n e b u t u S a l i m a i š savano-
dys kilo. 

Lietuvos patriotas, daili
ninkas ir istorikas, Tadas Dau 
girdas, gulėjo ant mirties pa
talo Kauno miesto valdybos 

1924 metų biudžetas panai
kino išlaidas užlaikymui žydų 
u* baltgudžiu ministerijoms, 
tialtgudžiai nieko nesakys, 
aes jų kaip ir nėra dabartinė
je Lietuvoje. Žydai beabėjo 
sauks, kad tai yra jų perse-
Juojimas. Šauks ir Lietuvoje 
;r užsienyje. Socialistai jiems 
padės. Jau pradeda. Bet iš tų 
šauksmų nebus nieko. Mes nie 
tuomet neįtiksime nei žyda
ms, nei socialistams, kol visiš 
kai jiems nenueisime bernauti. 

Žydų ministerija valstybės 
pinigais užlaikoma, valstybei 
ttieko neduodavo. Žydai turė
jo tik savo prekybos stipri
nimui, savo šmugeliui ir išnau 
Uojimui Centrą. I r visvien 
Lietuva jiems nebuvo gera. Ne 
natyti žydų nei kariuomenėje, 

j e i valstybiniame darbe. Jie 
ien, kur pinigų galima pada-
*«yti. Jeigu žydai nori tureli 
tokį Centrą, tegu sau turi, bet 
tegu sau patys jį ir užlaiko. 
Bartuškų Vinco, o su juom ir 

daugelio kitų pageidavimai, 
kad jau liautumės ištižimo po
litikos, įsikūnija. Pamažu, bet 
auolatos eina Lietuva pirmyn, 
savy stovy n, tvarkyn. 

Tam stiprėjimui mūsų tau
ros varomas dabar Kultūros 
Vajus. Darbas tai sunkus, at
sakomi ngas, begalinės svar-

namuose, mažam kambarėly, 
visų apleistas. O už jo langų, 
mankštinami buvo mūsų lais
vės gynėjai ir buvo girdėtis 
kariškos komandos žodžiai, 
lietuviškos komandos. Ir mirš
tantis Tėvynės mylėtojas su 
ašaromis tarė: " K a i p as lai
mingas, kad teko man nor* 
mirštant išgirsti savos kariuo
menės lietuvišką komandą. Ar 

(rių sudaryti. Tykojančių mu-
' mis praryti neprietelių skai
čius nemažėjo, bet augo. Trys 
tūkstančiai galėjo žūti už t'ė-
vynę,bet negalėjo jos išgelbė
ti. Reikėjo jų daugiau. Tad 
reikėjo nors varu atvesti jų 
daugiau, jeigu nebuvo sava-
jiorių. Paskelbta tapo mobili
zacija. Ip nuo to laiko pasi
baigė gražiausios mūsų ka
riuomenės dienos* 

Lietuviai Užsieny 
— i,, 

(Mūsų specialio koresp.) 

Eribourg'as, Šveicarijoje. 

33 gruodžio 1923 metų p-lė 
M. Ambraiiejutė išlaikė Fri-
bourg 'o Universitete kvotimus 
tr įgijo filosofijos daktaro 
laipsnį.Tai yra antra lietuvai
tė įgijusi taip aukštą, mokslo 
laipsnį. Mums yra dar malo 
niau tai pastebėti, nes D-rė 
M. Ambraziejutė katalikiška
me veikime jau yra parodžiu
si savo gabumus vienu tar
pu redaguodama ' ' Laisvę' ' . į 

nėtos yra po įvairias Iv. Kry
žiaus Vienuolijos Įstaigas mo
kytis. Reikia tikėtis, kad su 
laiku Šv. Kryžiaus Seserys 
Lietuvoje užims nebepaskuti-
nę vietą. Jau ir, šiais metais 
Anykščiuose jos laiko' pra
džios mokyklą. Garbė kilnios 
širdies sesutėms. 

Pirmas Sniegas 
Pirmam sniegui pasirodžius, 

visi bėga jo pasižiūrėti ir pa
sigerėti jo nepaprasto gražu
mo, kurio krikštolinki maži 

sparnuotos, kilnių pasiryžimų Į aš tikėjau kada sulauksiąs? 
aienos, kuomet dar šviečia 
(raug žadančios ateities spin
duliai. Mūsų Nepriklausomos 
Tėvynės gynėjų pirmosios 
dienos buvo lygiai tokios; drą
sios, kilnios, širdį džiuginan
čios. 

Iš pratižių jie nebuvo išnii-
klinti vaikščioti sutartinėje, 
nemokėjo dar nei kariškų daU 

Mirti lengviau ' \ 
Lygiai panašiai jautėsi visi 

liietuvoje, kurie sulaukė po 
tiek persekiojimų ir sunkių 
\ argų, netikėtos laimės, Nepri
klausomybės. , 

Vajaus pasisekimu buvo susi-
•upinę. Bijojome, kad gal pa
vargę žmonės nebeatsilieps į-
jyviausį reikalą. 

Pasirodė kitaip. 
Bolševikų laikraštis taip 

rašo: 
4 'Kuniginiai pradėjo taip 

adinama ' 'kultūros vajų". 
Išrodo. 

"kad prisišienaus pusėtinai 
pinigų savai propagandai. Vle 
aame tik <; Cicero, 111. mieste
ly jie surinko virš tūkstančio 
dolerių". 

Ačiū bolševikams už gerą 
žodį. Mes irgi tikimės, kad 
pasiseks. Nors mes ne politi
niai propagandai renkame, 
bet apšvietai. Bet tuom la
biau norime,kad laimėtume, 
bolševikai toliau sako, kad 
mes, katalikai, veikiame visu 
minrkumu. Ir gi ačiū už gerą 
žodį. Kad taip iš bolševikų lu
pų į Dievo ausf! Tik ar jie tie-
*ą sako? Dirbti tai mes dir
bame. Bet kad tai butų visu 
smarkumu, vargiai taip yra. 
Mes galėtume dar smarkiau. 
Reikia tikėtis, kad įsilinguosi
me dvigubai. Jeigu jau mumis 
dž energija, ir pasišventimą 
garbina, tai žiūrėkime, vyrai, 
kad negarbintų jie už dyką... 

Džiaugėsi žmonės ne iš to, 
kad mūsų kaimo berneliai ap
rėdyti tapo amerikoniškais u-
niformais; ne iš to, kad tikėjo
si juos Lietuvą išvaduosiant 
iš atplaukusios vokiečių, bol
ševikų, lenkų audros. Džiau
gėsi štai delko: tie kaimo 
berneliai, suvirs 3,000 pra
džioje, subėgo savo žemės 
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ginti nevaromi, savo noru. 
Džiaugėsi visi. kuomet Kau
no Aikštėje darant pirmąją 
priesaiką, kareivis sujudintas 
gražiomis iškilmėmis, su aša
romis viens kitam sako: "Bro 
'ei i mano, kaip širdis džiau
giasi, kad Lietuva auga".. 

Džiaugėsi žmonės, matyda
mi, kad po tiek vergijos mc-
*ų išliko sveika tautos dva
sia, atsirado joje i r pasišven
timo ir skaistybės ir drąsos. 
VTisi mūsų kareivėliai tuomet 
fcųvo vienos minties: "Už Tė-
rynę!" . 

Sutrauktos tapo minios vi
sokio plauko. Vieni ėjo, kad 
reikėjo; kiti del to, kad- varė. 
Vieni tylėjo, kiti patylomis 

j keikė. Naujieji būriai taip pat 
išpradžių nemokėjo nei šautu
vo paimti, nei sutartinai ko
jos kelti. Bet naujieji būriai 
nesidžiaugė susigriaudinę, kad 
Lietuva auga. Nes nežinojo, 
ką daro. Buvo jų tarpe tokių, 
kurie sakė: " K a s man Tėvy
nė? Man Tėvynė ten, kur ge
ra" . Jie nenumanė, kad sau 
gerą reikia uždirbti, iškovoti. 
Tamsios galvelės nekuriu ne
galėjo" suprasti, kad ir svetur 
uždvka niekas nieko neduoda. 
0 meilės neturėjo. J ie butą 
mylėję tą Lietuvą, jeigu ji bu
tų jiems buvusi jau priruoš
ta ir duosni. Bet jos auginto
jais būti jiems nesinorėjo. 

Reikėjo jiems ne tiktai ka
riškojo mokslo, bet ir naujos 
dvasios duoti. Nebuvo tam 
/irtonių užtektinai, nebuvo ir 
supratimo. 

gabalėliai, nepaprastu savo 
Mums pribūva nauja moksline ; . . ... ... ... . 
s A T L V ^ V — _„: , . :„„ i blizgėjimu, viliote, vilioja, 

prie savęs kiekvieno akį. Į iega. Nuoširdžiai sveikiname 
naują filozofijos daktarę p-lę 
M. Ambraziejutę. Linkime 
daug laimės bei pasisekimo 
darbe. 

L. Katalikų Federacijos nuo
pelnas. 

L. Katalikų Federacija 
sparčiais žingsniais sieki'a sa 

ir linksmino Lietuvos kaimie
tį savo gražiomis dainelėmis, 
dabar sunkiai ir kantriai ken
čia sniego slegiami, retkar
čiais suvaitoja, sugirgžda, su
braška, ir vėl tykiai su viso
mis šakelėmis lenkiasi prie že
mės, prašydami Visagalio, kad 
atsiųstų švelnų vėjeli ir pa-
iiuosuotų juos iš sunkios prie
spaudos. 

Taip ir Gedimino kalnas su 
apaugusiais jo medeliais, ne 
vien sniego, bet ir žiauraus 
lenkų dvigalvio aro yra pris
lėgti, po kuriuo sunkiai ir kan
triai kenčia žiaurią priespau
dą. I r ant Gedimino kalno 
taipgi tylu, nes nebeskamba 
lietuviška daina, nebeplevėsuo 
ja Lietuvos vėliava ir nebe-
frypia širmieji raitelių žir
gai. Vien tik balta pasišiau
šusi višta tupėdama sukvaksi 
*.ki vanagas pasigavęs nupeš 

kuri bežiųrint saulėtoj die
noj, nuo saulės spindulių at
simušančių nuo sniego kriks-
tolinhj gabalėlių net akys pa-
raipsta. Pirmas sniegas iš pa- pasišiaušusias plunksneles, 
lengvo krisdamas per dieną ir fjfc retkarčiais praeina pro 
naktį apdengia visus kalnus ir j į ^ švebeldžiuodamas nusku-
kalnellus, pievas ir žaliuojan- vpS Jenkiškas ponelis. Pasižiūri 

vo kilnaus tikslo. Geros širdies -čias lankas ir samanotų_baku-|, g s u nepasitikėjimu ir eini 
tolyn, manydamas kad nebeil-žmonių sudėtos aukos neina 

veltuk Štai Katalikų Federa
cijos^ dėka katalikiškai Lietu
vai duota nauja mokslinė pajė
ga: L. Ka. Federacijos šelpia
ma p-lė M. Ambraziejutė pa

lių šiaudinius stogus. Taipgi 
•>ai i ii reiks žiūrėt. Gedimino 
liekanos sunkiai atsidusta. 
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Kariuomenės .vadai, — ne 
dvasiškiai. O jeigu dar negera 
dvasia patys užsikrėtė, tai jie 
protauja, kad kariuomenei 
galima įduoti dvasią vienais į-

ir ramius didvyrių kapus, 
kuriuose ramiai ilsisi tėvynės 
sunųs už ją gaivas padėję. Ir - j j u r e < i a m o s į savo prispaud* 
juos apdengia, tarsi, nekalty-' j | l s i r tankiai vaitoja prašy
tės baltu rūbu, kad apsaugo- ( l a m o s s a v 0 tikruosius ainius 

galėjo eiti mokslus garsiame ^ ™ k a P u s n u o g i a u r i l > j * ištiesti pagelbos ranką i r pa-
Fribourgo Universitete ir igy-1 ™ i r d a v u s *iems r a m i a i l l s e t l s liuosuoti jas iš po žiaurių pri-
ti filozofijos daktaro laipsnį, j i k i Pavasario skaisti saulute , p a udėjų letenos. Bet nevisi jo 

Lietuviai Katalikai! Nebo- Į P r a d ė s š i ld>*U i r ^ r o ^ 1 g a m " . niniai klauso jo prasimo, nes 
kime įvairiausių tamsių ga lv-1 t a v ė l a P d e n & s S r a ž , a u s l u ž a " ' d a u g iš jų atsiranda išgamų, 
bių, kurios stengiasi mūsų v e i - j l i u s k>' ( h l ' ° s e s e k ' «******» kurie vieton padavus pagelbos 
kimą trukdyti. N e s i g a i l ė k i m e , 4 ^ ^ * « » * * »' * * l f t l s" ' ranka, peilį smeigia jam į šir-
nei darbo, nei aukų.Sušelpda- t , s ^a^^ 1 1 1 1 8 - U?į. Bet ateis gražus pavasa-
mi vargelį vargstančius stu- Taip, baltas sniegas neap-jrio rytas ir gal neužilga ir jo 
dentus, — save sųšelpiaiųe, lenkia nieko, visus lygiai ap- tikrieji ainiai, kurie visada 
nes vis naujos mokslinės ie- \ dengia, tiktai Nemuno visu klauso jo balso, išliuosuos jį iš 
gos mums į bendrąjį katali- Lietuvos upių ir upelių moti-
kiškąjį darbą pribuna. Su JŲ nos negali apdengti, nes jo 
pagelba mums patiems leng- banguojančios vilnys pasigrie-
viau bus savo kilnų tikslą sie- be balto sniego murkdo po sa-
kti. 

Ingenbohl, Šveicarija. 

I Nematai jų tarpe nei gil
tų, nei vagilių, nei paleistu
vių, nei per naktis šokančių 
užkampiuose. Nebuvo baimės, 
kad kokia nors svetima agi-
cacija juos prie maišto šukel
ių. O kuomet jie, tokios pui
kios dvasios, pramoko kariš
kų taisyklių, pasidarė jėga. 
kuria buvo galima sunaikin
ti, bet apgalėti nebuvo gali
ma. Kam teko matyti tas pir
mąsias mūsų apsigynimo die-Į 

sakymais, vien "kariškąja drau- lg trijų šonų dideliais kal-
sme. Taip protavo ir mūsų pir- n a i s apsiaustas, netoli nuo di-
mųjų karininkų diduma. Nors delio keturių kantonų ežero 
prieš akis stovėjo Vokiečių i r j r r i e kaino prišlijęs stovi visoj įomi įr sustabdė visoki judė* 
Rusų suirusios kariuomenės Šveicarijoje garsus Ingenbo-Į j j m a . T u Q m e t pasidarė amži-
pavyzdys. kariuomenės vadai ' hi ' į0 fcvento Kryžiaus Seserų j n a tyla, tarsi, butų visa gam-

vim ir neša į Baltijos jura, 
palikdamos paskur save juodą 
ruožą skersai žemės pavirsi 
tarsi perskirdamos tą žemelę į 
dvi dali. Sniegas užėjęs visus 
prispaudė po savo sunkia le

po žiaurios priespaudos ir ta
da su pavasario ankstyvu ry
tu, sniegas nutirps, lenkų a-
vas praniks kaip nebuvęs, o 
ant Gedimino kalno užplevė 
suos trispalvė Lietuvos vėlia
va* 

Jonas Z—nis. 

nieko nebuvo išmokę. Nors ir . Vienuolynas. Puiki Seserų 
Runų ir Vokiečių k^riuome-." bažnytėlė, ligoninė, patsai vie-
nės jėga buvo paremta dėrži- 'nuolynas, bet dar gražesnis 
mordu smarkumu, ir susmuko "Teresianum", įvairiausi mer 
akyse dėlto, kad dvasia buvo 
išnykusi, kariuomenės vadai 
ilgą laiką kariuomenės dvasios 
reikalais visiškai nepasirūpi
no* 

To reikalo ėmėsi pati visuo
menė, civiliai žmonės. 

(Bus daugiau) 

gaičių kursai. Tų mergaičių—• 
auklėtinių Seserys gali priim

ta išmirusi. Gatvėse, kur ra-
tei barškėjo ir arklių patka-
vos tarškėjo, visur tyku, tiktai 
kada nekada, kaimietis rogėse 
susitraukęs nuo šalčio tvkiai 

Viena brangiausių žmogaus 
dovanų ir vienas stipriausių 
kultūros veiksnių, yra sugebė
jimas raštu ir spaudos ženklais 
išreikšti žodį — tobuliausia 
minties tarpininką. 

Rašte ir spaudoj tartai min
čiai nei laikas, nei tolis ribų 
nestato, tiktai nutraukia nuo 
jos melagingą kaukę, pro kūpi ašliaužia ir viskas, dar ret 

t; ligi keturių šimtų, r - vietos j karčiais žvirblelis iš po stogo \'tią £ 3 3 ? w 2 
y. a. I i Tngenbohl 10 prasidėjo : S i i n d e 8 8 u 5 i r g k a ? p a S i k a p s t o T a d f t l i e k a p a m i n k ] a s _ 

ant šiukšlyno, bet vėl skubias! niusų menkystei, a r mušu di 
dybei. 

i • mūsų, lietuvaičių, seserų 
Kazimiero Vienuolija. Dabar Jysti pastogę. Taipgi ir tie 
Ingenbohlyje yra 4 lietuvaitės nekalti medeliai, kuriuose vasa 
naujukės, o kitos 8 išsiunti- j ros laike paukšteliai čiulbėjo 

Kokią mintį mes tarsime? 
V. Mykolaitis-Putinas. 

•4 *. 

Bartuškų Vincas. 

LIETUVIU NUOLAIDUMAS-IŠTIŽIMAS. 
prisilaiko iki, po šiai dienai dauguma Lietu- savoji kalba yra visko pradžia ir pabaiga. 

/ (Užbaiga). 
Atsimenu 1919 metais, laike valdiško pri

ėmimo atkeliavusių iŠ Franci jos ir Anglijos 
militarių misijų, užkviestas žydų orkestras 
per visą pietų laiką griežė rusų tautiškus 
motyvus, Lietuvos karininkų pačios čerškėjo 
garsiai rusų kalba, tarsi didžiuodamosis 
Lietuvoje turinčia laisve. Tas dėjosi tuomet, 
kada bolševikai buvo 17 mylių atstu nuog 
Kauno. Man neteko kantrvbės. Kuomet aš 
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pabariau žydukus už rusiškų motyvų grie
žimą, tuomet jie manifestatyviai apleido sa
lę. Dalykams paaiškėjus, pasirodė kad tai 
buvo karininko X paliepimas griežt Rusijos 
motyvus. Rusės Lietuvos armijos vyrų pa
čios, kalbėdamos rusiškai aiškinosi tuom, kad 
Lietuva nekariauja su Rusija bet su bolše
vikais. Sugryžus orkestrai į salę, žydukai 
pradėjo griežtį lietuviškus motyvus. Neku« 
rie lietuviai tuomet mane barė už šoviniz
mą. Vienas iš jų buvo net tris metus ambasa
dorium. Štai prie ko prieinama su lietuvišku 
jstyžimu! Liurbiškumai ir savo teisių neger
bimas pas lietuvius neturi rybų.* Jeigu mes 

bo«.Visi, suprantamieji ap- p a t y s s a v o n e g e r b į u m e , ar gi galime reika-
^vietos svarbą, to Kultūros lauti, kad kiti mus gerbtų! Tokios politikos 

vos valdininkų. 
Jeigu Lietuvos kunigaikščiai, susipačia-

vę su rusėmis, dingo lietuvystei ir katali
kystei, tai dings ir mūsų iš liaudies iššėjuai 
inteligentija, turinti Lietuvos vadžias savo 
rankose. Man matos mes turėtume reikalau
ti, kad Lietuva neprileistų prie atsakomingų 
vietų tų savo nelaimingų vaikų, kurie, ne
bodami tautiškų principų pačiuojasi su sve 
timtautėmis — lenkėmis ir rusėmis. Rusų ir 
lenkų raugas plečiasi mūsų pastogėje ir už
krečia plačiąsias minias. Prieš karą mūsų 
liaudis, nusižiūrėjus į savo vadus, jau buvo 
pradėjusi ištautėti. Kas gi bųs, jeigu mes 
ir, nepriklausomybę atgavę, bernausime sve
timiems? Toks mūsų aukštų valdininkų elgi
masis piktina svetimų valstybių atstovus 
Kaune. Jie be 'abejo praneša savo valdžiai 
apie lietuvių negerbimą savo kalbos, apie 
rusų — lenkų kalbų įsigalėjimą mūsų val
džios įstaigose, apie Lietuvos sulenkėjimą, 
surusėjimą. Tas pagalios stabdo mūsų val
stybės normalų kurimąsi^ir tvirtėjimą. 

Tad kas daryti gali by kas užklaust. 
Man matos reikia gydyti Lietuvos dvasia. 
Turime visi prisipažint prie kaltės, kad mes 
daugiau laiko pragaišinome svetimų kalbų 
besimokydami, negu ^savos brangios lietuvių 
kalbos studijomis. Mes turime pasimokyti 
nuo franeuzų bei anglo — sakstį, kuriems 

Mes turime daugiau ugdyti savąją tautišką 
sąmonę. Vienu žodžiu dauginu branginti 
lietuvybę. Mes perdaug nuolaidus. Tai yra 
liga netik senovės lietuvių didžiūnų, bet 
ir mus pačių. Istoriaka liga/ Iš jos pasigy 
dinsim jeigu visur ir visuomet aukščiau sta
tysime prieš visas kitas mūsų turtingiausi*) 
pasaulyje kalbą. Pažinę gi tą apystovą, kad 
perdaug didelis nusileidimas svetimiems, pra
gaišino senovėje mūsų tautą, šiandien pri
valome būti griežtais su svetimtaučiais. Ne
norinčius' gerbti lietuvių kalbos lauk vykime 
iš valstybės įstaigų. Užgauliojančius lietuvių 
jausmus žmones salinkime iš Lietuvos, kaip 
kad daro amerikiečiai. Jeigu žydai, gavę 
autonomija Lietuvoje tyčiojasi iš mūsų, a-
not inžinieriaus Paulukonio tvirtinimų, pri
minkime jiems Palestiną ir panaikinkime jų 
ministeriją. Jie juk nesiunčia savo sūnų Lie
tuvos gintų; jie juk neperka Lietuvos Lai
svės bonų, jie juk nori ekonominių privilegi
jų, šalę kultūrinės autonomijos, jie juk neap
kenčia lietuvių kalbos, vartodami sale savo 
žargono — rusų kalbą. Vykime juos pas 
Trocki. 

giai atseinančią jų ministeriją. 
Lenkai uždarė Vilniuje Hetuvių p r i e 

glaudas. Lenkai panaikino Švenčionių 
£im-

Lietuvos valstybė užlaiko baltgudžiu mi
nisteriją, tų baltgudžiu, kurie svajoja turėti 
mūsų žemes savo busimoj nepriklausomoj 
valstijoje. Jeigu jie visai nemaną išsižadėti 
savo keistų norų — panaikinkime muns bran , 

naziją, Amerikos lietuvių pinigais užlaik-
mą Lietuvos gi valdžia, nežiūrint tų barba-
n a k ų r f pusės lenkų žingsnių, nežiūrint kii-
myjancių kalėjimuose mokinių ir inteligen
tų, nežiūrint baisių persekiojimų lietuviu 
spaudos ir lietuvystės apsireiškimu Vilnijo! 
je ir Suvalkijoje, iki po šiai d4enai šelpia len
kų gimnazijas ir labdaringas įstaigas Lietuvo 
je. Ką tas reiškia? Ar gį Lietuvos valdžia 
nezmo kaip pasiųsti ultimatumų Tautų Lvjrai 
ir negavus užganėdinimo porą mėnesių, ne
gali uzdaryii nors trijų gimnazijų Kaunijoj, 
nežino kaip išsiųsti i i Lietuvos rybų lenkų 
Liausų, Svigeickių, Pa.škevycių ir panašiu 
Lietuvos priešų! Mums čion Amerikoie bere-
vemantiems lietuviams širdis kraujuose mau
dosi, žiūrint į tą liurbiškumą ir tautinių po-
tulatų negerbimą iŠ pusės dabartinės ir b n 
vusios Lietuvos valdžios. J«igu išsigimimo 
procesas nepasiliaus Lietuvoje, jei 
miuns nepriklausomybe atgavus, y ra baimės, 
kad ir vel nenustotume laisvės, kelkime tad 
augštai Lietuvos vėliavą; didžiuokimės lie
tuviais gimę, branginkime ir visur ir vi
suomet vartokime savo brangią kalbą; pa-
rodikime svetimtaučiams kad mes ne liurbiai 
— ištižėliai ,— bet laisvos Lietuvos piliečiai 
žinanti ko mes norime i r kur einame! 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
* • _ _ 

G I G E R O J E 
Rengia pasilinksminimą. 

Xek. Prasidėjimo Panelės 
šv. draugija vasario 10 d. 
nngia puikų vakarą, parapi
jos svetainėj. Kaip visados 
laip ir dabar, vakaras bus la-

žina atilsi Onos Daineliutės.' 
Velionė nuo pat savo jaumj 

dienų buvo pasišventusi Die
vui ir tėvynėj; nors ir šioj ša
ly gimus, bet darbavosi savo 
tautai nenuilstančiai. Būdama 
septynių metų pradėjo lanky
ti šv. Antano parapijos moky
klą. Moksle visur ir visuomet 

Imi įdomus, todėl visi kvie- atsižymėjo savo gabumais. Mo 
ciami atsilankyti. Šios drau- 'U y k l jJ h&i& Judama keturio-
gijos mergaitės deda visas pa
stangas, prakilniems tikslams. 
Jos prieš Kalėdas sušelpė ne
turtingas šeimynas. Ir nenuil
stančiai darbuojasi, parapijos 
reikalais, o ypač naujos baž
nyčios. Todėl neužmirškite, jas 
Šiame vakare paremti savo at
silankymu. Senas ar jaunas 
vra nuoširdžiai kviečiamas at-
silankyti. Taipgi nuoširdžiai 
kviečiame visus Chicagiečius, 
o ypač jaunimą, nes tai bus 
tikras " Valentine I)ance'\ Vi-
s* valio, į vakarą. Yra dar lai
ko, ruoškitės iškalno. Kas re
mia mus, remia pats save. 

Laidotuvės. 

Šeštadieny, sausio 12 d. 
192-1 m. įvyko laidotuvės am-

likos meti}, 1920 metais. 
Užbaigus mokyklą dirbo ne

nuilstančiai, ypač jaunimo 
tarpe. Buvo narė šv. Griga
liaus choro, ir Lietuvos Vyčių 
11 kuopos. 

Amžina atilsi Ona buvo 
paklusni tėveliams ir geras 
pavyzdis jaunimui. Šiandieną 
liūdi jos visi netik tėvai, kurie 
negali užmiršti šitą skaudų 
smūgį, bet liūdi jos ir šios ko
lonijos jaunimas, su kuriais 
ji dirbo, sykiu vaikštinėjo i 
mokyklą. Ašaros riedi per vei
dus, atsiminus tas dienas ku
rias praleidome su amžina at
ilsi Ona Daineliute. 

Kokie metai atgal jau ve
lionė pradėjo jausti silpnumą, 
bet ir tai ėjo dirbo, kiek ga-

D A K T 
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Telefonas Boulevard 10 S 9 

Dr.SABrenza 
4S08 So. Ashland Avenoe 

Chftcago. 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
plet Iki t po piet: C:t* vak. Iki 
9 St vak. 

A R A I 
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! Dr. A. K. Rutkauskas 
GYl*rTOJA8 IR CHIRCRGA8 

4442 So. Western A ve. 

lėdama veikė itiusų tarpe ir 
ji Užpelnė garbės vainiką mū
sų kolonijoje. i 

Gaila mums buvo žiūrėti į 
jos lavoną, paguldytą baltame 
grabe ir papuoštą baltai, kaip 
leliją ką tik beskleidžianeią 
savo balto žiedo lapelius. O, 
mirtie! tu išplėšei ją iš mušą 
tarpo vos tepražydusią tetu
rinčią 17 metų ir 8 mėnesių, 
mes jos liūdime. J i mirė, 
bet jos darbai ir pasielgimai 
pasiliks mūsų mintyje. 

Laidotuvės buvo iškilmin
gos, visi draugai ir* draugas su 
teikė jai paskutinį patarnavi
mą. 

Buvo laikomos trejos šv. Mi
šios. Gerb. kunigas P. Vaitu
kaitis sakė pamokslą. Jis ge
rai žinojo velionės gyvenimą. 
Dauguma prisiartino laike šv. 
Aiišių prie Šventos Komuni
jos paaukaudami už jos sielą. 
Po šv. Mišių nulydėjo į šv. 
Kazimiero kapines.Tenai gerb. 
'clebonas kun. H. J. Vaičiūnas 
sakė paskutinį pamokslą, ku
rio klausės liudėtojų būrys. 
Bet, anot gerb. klebono žo
džių, ne tas baltas grabas 
ims sutraukė į tą vietą, bet 
įos geri darbai, kurios liūdi 
*i kolonija. 

Lai Dievas suteikia Onutei 
sielai amžiną ramybę... 

Ašara. 

Telef. 1 a f a j - U r 4149 

Telefnuas Neeley 7 4 3 t 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai v isokias vyru ir 

moterų iytiSkas Ueas. 
2101 Madison Street 

Kamp. Western A ve. — Chlcago 
Valandos: I—4 po pieta 7 — • rak 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgam Street 

Chlcago, 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Dr. CHARLES S EGA L 
i Perkė lė savo ofisą po numer io 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyru Ligų 
Va.1.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.S0 vakars 
Nedal iomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Dreael 2880 
j . • i • mm 

Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
S315 So. Halsted Street 

Valandos; Nuo 9 iki 3 dieną. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedė l iomis 9 iki 12 dieną. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 w . 47-th at . 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo ( 
lkl 8 vai. vak. Nedėl iomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

_ > 
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D R. M A K A R A S 
U E T U V Y S GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS. 
1444 W E N T W O R T H A V E . CHI-
CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 404 
K e t v e r t o vakarai*: 10458 S. Sta»*» 
Str. Rose land. Tel . Pu l lman OS40 

I 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be mariaim*, 
t )—B« peilio 1* b€ skausmo, 
3)—Be kmuje , 
4>—Be Jokie parojans sveikatai, 
R)— PaeUeniai Bereikia niršti. Ka

li tuoj Talžyti, tr rali eiti 
i darbi*. 

Pagydo GalI-stoneV (akmenis tulžyje) 
Ir akmenįs šlapumo pūslėje be o-
peracljos, su tam tikromis moka-
llikomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Grde> vi—Mas ligM pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profeeljonaiį patarnavimą teikia savo 

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 3 vai. 

po piet iki t vai. vakare. 
Nedėliomis Ir aeredomis ofisas užda

ryta*. 

Dr. M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

COTCAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis) ofi 
as uždarytas. 

V • J 

[Dr. M Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
N a m a i : 0641 So. Albany Avenue 

Tel. Prospect 1980 
Vai., pagal sutarti 

Rezid. Tel. Vau Buren 0204 
Ofiso Tel . Boulevard 9893 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Special istas Moterišku. Vyrioku 

Ta lku ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 1—8 po piet. 
7—1 vak. Ned. 10—12 d. 

Re*. 1130 Indcpendeure Blvd. 
Chlcago. 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

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

SO. BOSTON! MASS. 
Susirinkimas. 

Draugystės D. L. K. Keis
tučio atsibuvo metinis susirin
kimas nedėlioį sausio 6 d., 
1924 m. po No. 694 Washing-
ton St., Boston, Mass., 3-t*i$ 
vai. po piety. Visupirma ap
rūpinta draugystės bėgantieji 
reikalai, vėliaus buvo nubal
suota pakelti ligos pašelpa, 
nuo 6:(X) ant 7-nių. dol., t. y. 1 
dolerį daugiau į savaitę. To-
liaus liko nutarta del kožno 
nario užsimokėti assesmentus 
po 23 centus ant metų. Ir tie 
pinigai bus skiriami del pasta
tymo akmeninio paminklo del 
kožno nario kapo kuris nu
mirs. Toliaus pasiliko posmer-

Toleftmas Canal 72S3 
PETRAS CIBULSKIS 

Malia \oj imo Kon traktorius 

D A Ž U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumer iams 

patarnavimą. 

2338 So. Lcavitt Street 

LIETUVA AMERIKOJ 
Ką, tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. Lukšis ir atsivežė gra
žių krutamujų paveikslu ku
rios rodys šiomis dienomis: 

Sausio 17 d. parap. svet., 
Racine, Wis. 

Sausio 18 d. Eagle Tlieatre 
W«stville, m. 

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

K — 

DR, A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po piet 

5 iki 7 vai. vakare. 
Ros. vai . : 2 Iki 4 po pietų 

4193 Archer Avenue 
Tel. Lafryette 0098 

Tarpelinas Pa
naikina Gerkles 

Skaudėjimą 
Kuomet gerklę taip skauda, kati 

negali .nieko aiuryti net ir andeus ry-
j ima s duoda skausmą — tuomet at
s imink naują išradimą, kuris suteiks 
greitą palengvinimą. 

Naujas Turpontine Ointament tup-
Jaus panaikins tą skausmą atleis ty-
nimą. 

Naujas Turpo išradimas yra taip 
sudarytas, k a d grei tu laikg imlengvi-

| na ara visai prašl ina skaudėjimą, 
gerklėje. Ištrynus nepal ieka nrl jo 
k ia kvapo. 

Turpo greitai sustabdo gyeitai šal 
ti, krupą bronehitis ir neuraigiją. 
Palengvina rumatUmui, pleuriay tr 
lumbago. 

Nelauk, ilgai su skaudama gerkle. 
Nusipirk nuo savo vaist ininko Tur
po šiandien. Nebūk be Turpe'ntine 
Ointment. nes jis savyje turi gydan. 
čius vaistus kaip Menthol ir Camp-
hor, Turpo 35 c. ijp 70 c. už dėžutf. 

tinė ta pati $200 ir "Darbi
ninkas " pasiliko už organą, 
ant visų metų. 

Valdyba. 

Vakaras puikiai nusisekė. 

Buvo surengtas puikus va
karėlis ned., sausio 6 d. 1924. 
Pasijonisčių vienuolyno ir naš 
laičių prieglaudos namo nau
dai. Vakaras prasidėjo su pra 
kalba gerb. kun. K. Urbona
vičiaus, kuris gražiai pakal
bėjo apie Pasijonisčių vienuo
lyno ir našlaičių prieglaudos 
reikale. Žmonių buvo daug 
prisirinkę. Įteikia pastebėti, 
kad visi labai gražiai užsilai
kė, net malonu buvo žiūrėti. 
Veikalas "Grafas Kaimiejio 
Beniu' buvo suloštas labai ;>c-
rai. Atsilankę visi būva užga
nėdinti ir taip daug prisijuo
kė, kad nekuriems net ir šo
nus pradėjo skaudėti. Veikale 
dalyvavo šie: Antanas, grafo* 
— V. Medonos, Stasys, bajo
ras — J. Sandą. Liudvikas, 
grafo tarnas ,— J. Paura, Juo
zas, ūkininkas — V. Savic
kas, Agnieška, ūkininko žmo
na — M. Dusevičiutė, Marytė, 
jų duktė — M. Žukauskaitė, 
Rozbui, užveizda — J. Nauja
lis, Vladas, bernas — N. N., 
Ignas ir Pranas, samdinin
kai — A. Bendoraitis ir S. 
Znotinas, Matijošius, apielin-
kės gyventojas — Vasiliaus
kas, Andriejenė, kampininkė 
— Z. Žukauskaitė, šokėjos: A. 
Grabijoliutė, Z. Jokubauskai-
tė, A. Račkauskiutė, muzikan
tės: sesutės Vervečkaitės. 

Pertraukose dalyvavo gerb 
sesutės: soliste M. Gribaitė ir 
pianistė A. Gribaitė. 

Taipgi dainavo gerb. S. 
Paura ir S. Motiejūnaitė, a-
kompanuįijant gerb. M. Kar
bauskui. 

Deklemavo sesutės Am'ira-
ziutės, kurios publikai labai 
patiko. Taipgi Čapaitė ir B. 
Skriskis pajuokino publika. 

Dalyvauto jai programe sa
vo u/duotis labai gerai išpil
dė. 

Vakaro vedėįu buvo V. Gm-
dzinskas. ; 

Rengėjai to vakaro taria 
nuoširdžiausi aciu visiems da
lyvavusiems tame vakare ar 
kuom nors prisidėjusiems prie 
programo .papildymo. \čiu 
taipgi ir atsilankiusiems. 

Rengėjai. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER •'DRAUGĄ" SIE ASMENT*: 

Vaišnorienė B. 
Jonyla V. (Brooklyn, N. Y.) 
Jereekas K. 
Baltaduonienė Apol. 
Sautz M. 
Butvydas Kaz. (Gary, Ind.) 
Špitlis J. (Cicero, 111.) _ 
Kanaliauskas J. (W. Pullman, IIL) 
Kiela Mot. 
Servą D. (Cicero, 111. (du siunt.) 
Jusis Pet. . 
Saradomskis Ig. 
Ignotaviče Cond. (du siunt.) 
Wilkas Dom. 
Žvirgždynas S. 
Balsis V. (Cicero, 111) 
Kunoa Dom. 

, Laurinskaitė Ag. 
Raz,ausky (New York, N. Y.) 
Kučinskas V. 
Karvelis » , 
Stogienė H. 
Vaišvanis 
Rėklaitis Vy. (Sheboygan, Wis.) 
Pučkoris P. (Cicero, 111.) 
Petrošius Jonas 
Petrošius Tadas 
Kūn. Bičkauskas 
Vaitas xVnt. (du siunt.) 
Geložaitė Anelė 
Šakenos (Melrose Park) 
Maksvytis D. , 
Mykolaitienė F. (Cicero, 111.) 
Pečiukaitis Juoz. 
Ragainis Ant. (du čeldu) 
Kistrickis 
N. N. 
Kun. Šiupšinskas 
Kun. Pangonis 
Misevičius V. 
Milaknis Jurg. 
Biaškevičius 
Zajankaitė Myk. 
Mozeris Ant. 
Petrulis Alf. 
Masiunas Kaz. 
Paplauskas Mot. H 

Rudokas D. (Cicero, 111.) 
Jankauskas Kaz. 
Sutkienė M. 

\ PugžĮis M. 
Rimkus Povilas 
Karvelis Dom. 
Kairys P. (Cicero, 1U.) 
Binkis P. (Cicero, 111.) 
Jaronimaitė Marijona 
Karkauskas VI. (W. Frankfort, UI.) 
Pavilonis Kaz. 
Užundenis Juoz. 
Valaitis Juoz. (Cicero, UI.) 
Petronis J. 
Rev. Ig. Albavičiiis 
Strimskis Kaz. 
Strimskaitė Anast, 
Vaisgila Alex 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oaktoy Ave. N TeL Roosevelt 7791 
Atdaras kasdiena išskyrus šventadienius iki 8 v . i 

i 
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PINIGUS LIETUVON 
NusiunČiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Tttrime tiesioginius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St, Chica^o 
tur tas virf $7,000.000 00 ssj 

• 'II —— 

NAUJA 
KVIETKINYCIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos, S 

areštuvėms bankietams, pagraTjams * 
^vainikai ir kitoms pramogoms. 

yaipgi užlaikome powder'J, per-1 

f urna, p laukams tinklelius (aalrj 
3ta). 
Patarnavimas mandagiausias, i 

[kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABiONAS CO 

809 W. 35111 SI.. Chicago 
Tel . Bouleyard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A S T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus i r 
% Parduodam Lairakortes . 4 

Telefonas Canal 5395 

JDHN 6. MEZLAISKIS 
Generalifi Kontraktorins, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, ni. 

f Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo itetuvys, HetuTla«ns visa

dos patarnauju knogerlaosia 
M. YLŠKA 

8228 West 88-th Street 

d r 

žiema išnyko. 

Pereita nedėli^ buvo apsi-
reišk\is žiema. Buvo šaltoka, 
snigo, pustė. Bet jau fcnt ry
tojaus, ėmė gaišti žiemos žen
klai iki pagalios vėl visai at
šilo. Gyvsidabris termometre 
lipa augšeiau 50. 

Lenkų burdingbosių* orga
nas "Keleivis" suaimanavo, 
kad baisus oras užėjo. Matyt 

i J- • -

ANTANAS GARMUS gerai 
žinomas kaipo senas Real Es
tą te Insurance, taipgi Pirmi
ninkas National Agėncy and 
Loati ?vorporacijds, šaukiuosi 
į visttis Cieeros PiHečius 6 la
biausia i Cieeros Lietuvius 
kad padettj man kaipo kandi
datui ant Miesto Kolektoriaus, 
Cieeroj ant Republikoniško tl-
ldeto Pirmas- Balsavimas bus 
tttarnlnke vasari 6 26 1^24. 

ANTANAS GARMUS 
1314 So. 48-th Avenue 

Cicero, 111 

Maikis jau paseno ir subobę-
jo kad kurkės opumo pasie
kė. 
^ , - , . i t. • * ' ^ 

Popiežius Pijus I X ' sako;r 
"Kiekvieno kataliko yra šve
nta priedermė paremti kata
likiškąją spaudą ir ją kuopla-
ciausiai paskleisti tarp žmo
nių. Geri laikraščiai yra nau
dingiausiu daiktu ir verti di
džiausio užmokesnio." 

-a 
Telef. JUotenj skyrtuj Canal 4289 

Vyrų skyriuj Roosevelt 8811 

H. F I S H M A N 
Moterų Ir Vyrų Drabožlal 

Kailiniai ir Naminiai D a l y t a i 
Gasb ar ant Išmokėsčto 

Atdara Utarninkais, Ketvergaia ir 
Subatomis iki 1© vai. vak. Kedė-

liomls iki 1 vai. 
1227 — 29 So. Halsted S t 

2 ir 3-čios lubos. , 
Chlcago, UI. 

. _ • • • - 1 — ~— *•" - - -

DAKTARAI 
NAPRAPATH 

• » • • • * 8 
Telef. Boulevard 0818 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

8949 S. Morgan St. CbAcaao. 
Valandos Paned. Sered. lr S u -

batom aup 2 iki 9 vai. vakare. 
4889 SOttth Aahlanu A«emae 

Vai. Utar. Ketvr. ir f eta. nuo 
2 iki S vai. vakare. 

—— 
• M - M i • • ^mm m si 

Te ie f inae Uonlevard 1074 
D l . M. S T A P U L I 6 H I S 

Priėmimo valandos: Huo I ryto lkll ^9>l. ^vmJc 
484T atftttfc Halsted f t r c e t 

(kampa* 47 gatves ) 
Prane f imai serrantiam*. T«Hu garbės praneft Tamstai , kad 81 gydau 

tokias l igas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju a8uj» ser
gančių gydymui būdą; nosilpninu ligonių vaistais, nei operac i jomb nevar
ginu, o gydau — N A P R A F s i T U O S būdu. Gydymas atuo badu yra sargus. 
Jis dar s m a g u m ą telkia. 

Je igu Jau apianklat net keletą gydytojų, pas kuriuos pagalbos lr gt 
nesustradal, o sergi širdies, nervą, ramatų, paralyžiumi, inkstų, *usų ns» 
girdėjimo, sukt inia is tusislApinlmaia, ar kitokia i e n a liga, ateik, o as norisi 
n< 

II 
Prarasimas pacljentams ir dfeucuns 

DU J. J A K U B A U S K A S 
-K GYDAU B E VA18TTJ I U B E O P E R A C I J Ų 

Perkeliate sfcvo ortsą iš 8538 So. Halsted St. Į 4847 Sd. Halsted St., 
prie 47-S8* gAttfeft. Vai. , mio 9 iki 12 lr nuo 8 iki 9 v. vakare. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėliomis nuo 9 Htft 18. Koselando ofisas: { 

11182 f K ¥**&&£ l & T * . J •=*- i 1S- I V » A vak. T ^ e f o n a s : 
< 4 | -

\ l 
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D R A U G A S Ketvirtad. Sausio 17, 1924 
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DAR VIENA BANKĄ 
APIPLĖŠTA. 

Vakar pirm pietų šeši pl<V 
šikai apipljėšė Lansing State 
Imnka, Lansing, HL, už 4 mai
lių nuo Hantmond, Ind., ir pa
sprūdo automobiliu su 7,5(K) 
dolerių. 

Plėšikams einant laukam iš 
Dankos su pinigais, tarpdury 
pasisuko medžių pirklys Beek 
man iš Hammondo. J is mjė-
gino piktadarius sulaikyti. 
Vienas iš jų šovė į Beokma-
na ir pavojingai sužeidė. 

Susėdus jiems automobiliu n 
jie pastebėjo kaip viena mo
teriškė užrašo jų antomobi
liaus numerį. .Tad ėmė į ja 

I šaudyti. Bet nepataikė. 
Per pusvalandį visų apy-

linkių policija pairi Formuota 

SVEČIAS "DRAUGO1 

REDAKCIJOJ. 

. Saulio 15 d. " D r a u g ę " ap-
hmkė svečias iš Eytinių vals
tijų muzikas A. Visminas, kurs 
buvo atvykęs pas Savo arti
mus draugus pasisvečiuotų. 
P a s Visminas praeita vasara 
viešėjo Lietuvoje iš kur tik-ka 
grįžęs. (Jerb. svetys išvažiavo 
į Amsterdam, N. Y. prie gerb. 
kun. Židanavieiaus užimti var 
gonininko vietą. Sėkmingos 
darbuotės! 

kštas dar taip smarkiai pa
dirbs kaip praeita, nedėJę t— to 
k s jam pirma vieta. P-ni M, 
Šaulienė ir % Šatkus vejas p. 
Šmukštų. 

Pirmutinini matydami dau
giau konkurentų savo užpa
kaly, tikiu kad jie nepasi
duos taip pigiai vejantiems. 
Ką, draugijos ir kuopos daro? 

Draugijos nors nevisos iki 
šiam laikui rūpinos tame rei
kale, bet dabar jau ir jos pra
dėjo galvoti kaip eia padarius 
kad draugijos nariai liktu 
populeriškiausi. 

P A R D A V I M U I 
NAMAI 

BRIGHTON PARK. 

Susiyien. L. R. K. A. 160 
tep\ laikė metinį susmią 13 d. 
sausio bažnytinėj svet. Užėmus 
naujai valdybai vietas ir per- PARSIDUODA Ciceroj krau-
oėgus kp. reikalus buvo ska l -™ v < ; ' i r 3 ūaių n a m a s a n t 5 0 p ė 

4»r*«o i«;*u«« i. i dų kampimo loto skersai nuo 
tytas laiškas nuo gerb. kun. lietuviškos bažnyčios ir vie-
Kazėno Seserų, Pranciškieeių šos mokyklos. Savininkas, pri 
vajaus reikale. Laiške buvo 
žymėta, kad iš visų kolonijų 

verstas parduoti iš priežasties 
ligos. Atsišaukite: 

1445 South 49 Avenue 

PARSIDUODA ant greitųjų 
buėernė ir grocemė iš priežas
ties nesutikimo partnerystėj 
savininkų. Atsigaukit tuojaus 
šio antrašu: 
4511 So. Wood St. Chicago. 

A D V O K A T A I 

IEŠKO 
lietuviškos bažnyčios ir vie- P A I E g K A U m!99 s e s e r s veronikos 

Janužik^s ( p o vyrui Jokubauskienė) 
gyveno Maasachussetts valstijoj ir 
brolio Antano Janufio gyvenusio Chi-
cagjo. Kilę i i Kauno red. Raseinių 

j Apskr. Čepaičiu kaimo. Jie patys ar 
laike to vajaus. Šiokia ar, to- Cicero Telef. Cicero 6463 *»• apie juos žinote praneškite nes 

l ikau našle ir noriu su jais susiži
noti. 

ROZALIJA ŠIMKIENE 
34SO So. Hals ted Street 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Vato bytas vkkisM Telsamss*. Erzami 
nttsj* Abstraktu*. Padaro pirkimo Ir 
pardarlmo Dekum«tait Ir galiojimo* 
7 South Dearbom Street 
ROO!tt 1538 T R I B Ū N E B L D O . 

Tele fonas Rando lph 8241 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telefonas Canal 1687 

T0WN OF LAKE. 

kia- zinig, ar auką apturėjo. O 
iš Brighton parko tai visai 
nieko. 

Nariai tuo laišku labai susi
domėjo, i r buvo duotas ineši-L. Vyčiu 4 kp. valdyba turi 

naujus planus kaip ju kuopos m a s W*parhilęfWftTpe uarin 
nariai gali laimėti. Viską jie f*9 t a i i #&$**• B e t M « į 
laiko paslapty. Motoro S a j i m - P k a d mrių s l l s l n c b u v o n e s " 
gos kuopa žada " suby ty t i " ^ ^ J * * ° ?*!£** ? ž d* s ,ir" 
visas draugijai ir kuopas. 

PARSIDUODA 2 blzmlavi narfiai nu 
žeminta kaina vienas randasi po 
num. 1900 S. Union Ave. antra* 1827 
S. Ūnion Ave. Dabar yra proga' pirkti 
už mažą kainą. Labai geras biznio 
namas .* Ten vis iems pasiseka daug 
pinigų padaryti. 

GEO. M. C R E R N A r S K A R , 
I.yotks IU. Tel. t-yous 30» arba Lyons 
1552. J. N 

Vajus čia pat, ruoškimės. 

Sausio 20 d. 7 vai. vakare 
M . Kryžiaus parapijinėj sve
tainėj bus labai trukšmingos 
prakalbos, kalbės žymiausi kai 

apie plėšikus. Policija ap&-įMojai, kaip tai kun. B. Bum-
tojo visus vieškelius. Bet iki- Šas ir ką tik atvykęs iš Lietu-
šiol pjėšikai nerasti. vos kun. l>r. K. Matulaitis. 

Visgi patirta antomobiliaus Beto dar Ims grabus progra-
niuneris. Automobilius pa- mas susidės iš deklamacija, 
vogtas Chicagoje sausio 11 d. 
Į r 'policijoje užrekorduotas. 

Chicago* detektivu virši
ninkas yra nuomonės, kad 
bus tie patys plėšikai, kurie 
anądien užpuolė ttrighton 
Parko banką ir keletą asmenų 

* * • » • 

pašovė. 

dainų, ir smuiko solo. 

Aš ne abejoju kad Sajun-
gietėa #ali dideli žingsnį pada
ryti pinnin. ) 

Kitas bruzdėjimas. 
Aštuonioliktos kolonijoj vėl 

pradėjo "munŠainė" atsiduo
di nuo gatvių kampu. Mat, 

^1 tuščias, tad iš tokios kolo
nijos duodant dolerį kitą butu 
sarmata. Taigi nors jau vajus 
praėjo, bet dar ne vėlu. Tik 
brightonparkieeiai, visi lietu
viai katalikai, išbuskime iš 
miego, išgirskime Sesučių, 
Prane i skiečių atsišaukimą į 
mus ir stverk i mės darbo. O 

TRAUKINIS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ. 

Vakar ties 15-a gatve nuo 
bėgiu nunoko Miehigan Cent-
ral geležinkelio j>asažieririis 
traukinis. Del snigimo maši
nistas nematė išsuktu bjpgiu 
signalo, kur turėjo sustoti. 
Traukinis tad Įvažiavo paša
riniu kelian ir nuslydo nuo bė-
gi*. 

Trys traukinio tarnautojai 
sužeista, gi pasažicriai tik 
smarkiai supurtyta. 

Visa laimė, kad traukinis 
palengva važiavo. Dėlto ne
įvyko didesnė nelaimė. 

Tadgi visi Townoflei k iečiai 
nepamirškit ateiti i tas truk-

[ sminga** Kultūros Vajaus pra
kalbas, nes kalbės ką tik at
vykęs iš Lietuvos kun. Dr. K. 
Matumitis. J is galės daug 
nauju žinių suteikti apie mušu 
tėvynę Lietuva. Beto visko 
kalbėtojai išaiškins kaip gali
ma laimėti labai daug pinigu. 
Vi»i To\\ n oi' Lefkiečiai atei
nančiam sekmadieny j šv Kry
žiaus parapijinę svetainę. 

Po\vn < I* Leikieėiai, nepasi-
duokim kitoms kolonijoms,me.<$ 
turime bnt pirmoje vietoje 

žik 

niesto majoro įsakymą Dėdės tikslą atsieksime. Nebus tada 
Šamo tarnai pradėjo ptuTiirfti'mums sannatos, prieš Liet. 
WF ją uoslės sugedo. kataliką visuomenę. Narys. 

Senberniai. . " " 
8enl>ernių centras yra. Vie-

^i į-engėsi vesti, kiti pamesti 
*avo meilužes, treti mano bė-
^ti iš aštuonioliktos. Žinonė* 
&ako taip: kol nykštukas bu-
;o gyvas tai ir senberniai gy
vavo gerai. Dabar dingo ka-
iinkur nykštukas, iširs ir sen
berniu <*ontras. Tikrai vargas. 

Kupstas. 

i 

POLICIJA SUSEKĖ 
AUTOBTA. 

žak. 

DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Kas bus populeriškiausi»? 

Paskelbus Dievo Apveizdos 
parapijos ši kontestą, visi pra 
o'ėjo įdomauti, kas bus popu
leriškiausi s aukščiau minėtoj 
parapijoj. 

Kad tapti populeriškiausi u 
v ra lengvas būdas. Parduoti 

Henry Maynard, 21 m., 46 daugiau tikėtą Populeriškumo 
st. ir Prairie ave., automobi-1 rContesto. Daugiau pardavę fi
liu važiuodamas sužeidė Wm. i k e t u . ^ u l s dovanas, kuriems 
Sutton, 62 metų. Sužeistą j >*ra ^ m a m a 200 dol. Be do-
įtempė tad savo automobiliun, | ™ n u &*&* dalyvauti kruta-
keletą blokų pavėžėjo ir vie-1 ruošiuos paveiksluos kaipo 
non gatvaitėn išstūmė. S u - I u r t , s t a s i r Pripažintas popu-
žeista senį rado policija ir j ' ^ šk i aus iu žmogumi parapi-
paėmė ligoninėn. *°* 

Sužeistasis teciaus atskni- I ***** k o n t e s U > >T a i s t o" 
nė antomobiliaus numerį ir *? a P i e : ' ° n » * * S P ( ^ a m a k»d< 
pagal aną susektas Maynard. - i e i U l l a , k u P * * * * ^ * * l>a-

bar kol kas i>le Z. Pankaus-
- — i • 

kaitė yra pirmutinė ir ji dir
ba kad, likti pirmutine. Bet 

"Kauluku vakaras" . 

Ketvirtadieny, sausio 17 d. 
Dievo Apveizdos para p. salėj, 
įvyks, Liet. Vyėių 4 kuopos 
usirinkimas. jx) susirinkimo 

bus kauluku metimas, (Buneo 
Palty) ir bus puikios dovanos 
duodamos. Įžanga veltui. Šis 
vakaras yra rengiamas na-
riams ir taipgi yra kitų kolo
nijų Yyėiai nariai kviečiami 
atsilankyti. 

* 

Narė. 

A. f A> 
ST. MUSNECKIS 

mirt* salLsio 14 d. 1»24, 10:20 
vai. rak. 38 raolŲ amžiaus. P a -
t'jo iš l i a u n o rvd. RaNctnii; a|J-
^kr. K <-imrs para p. Amerikoj 
iširyv<i»o 13 meitj. 

Pa l iko tlidoliamo milimliiuo 
mot«Tj J ieva, 5 valkos (Potras 
16 m. Marijona 12, Ona 8, Praii 
<-i£ka 1, RtanUlava 2 nu-nesiu. 

Kurias pasar\otaK po num. 
4315 South Pairficlil Ave. 

lAidotiivėK Jvyks pi-tnyč-ktj 
.sausio 18 «1. & uaniij j N d \ a l -
«> Pras . Sv. M. P. haln>, ia 8 
vai. rytf. P o pamaldų lmn mriy-
iW-ta | .šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviet innn- visu.1 
Kinifrnės, dranagus ir pa/.|Mamus 
dalyvauli laidotuvėse. 

Nul iūdę: 
Moteris J icva ir vaikai 

Miisn.VeUai. 
liaidotuvėmK užsiima Grab. 

1. J. Z(»lp. Telel'uiiah Boidcvanl 
520». * 

** • 

Ant Pardavrmo (2) dvieįj 
flatu (Jx6 kartibarh) van
denių apšildomas mūri
nis naujausios mados ; NA
MAS. Statytas praeitais < me
tais su ažuolinims floorois ir 
trįmingais. KAINA TIK $14,-
(KK).OO. Priežastis pardavimo 
sužinosite ant vietos, 
452Š S. Turner ave. Tel. Neve
da 0991. 

B I Z N I S 
Ant Pardavimo Ice cream ir 

saldainiu krautuvė geras biz
nis senai išdirbtas prie Jietu 
viškos bažnyčios, savininkas 
turi kita bizni, viena turi par
duoti greitai. Atsišaukite 

4409 So. Fairfield Avenue 

A, f A. 
PADĖKOS ŽODIS 

Mes Dainelių seimjTia norime 
Išreikšti luitlėkoM i o d | dalyvavu-
vusktn* mušu muuyl^tos dok-
reJės laidotuvėse. Gerb. kun. 
klebonui U. J. Vaičiūnui, knn. 
A. i i nk u i pomokslintoanJ kun. 
F . \airuUaiėkii ir per b. kun. 
Dakniui . TaipRi d fko jam sese
rims Ka/.lmierie(ėms. varff. A. 
Stulpai Lauraičiui ir Andrejų-
nui. Chorui. Mercaič | i | Dnuilti-
jai Liet. Vyčiu M kp. ir visoms 
draugėms Irurios suteikė pas
kutini imtarnavimą paaukoda-
m«>s šv. Komunija ir visiem") 
kurie ta dieaia paatiRavo šv. 

Komunija HIŽ jos siela. Dėl io
j a m e vis iems g iminėms. paž|s-
tamiems. «!rangams ir ka imy
n a m s kurie dalyvavo laidotu* ė-

• 
Niiliiulę: 

Tėvai J'ulKe. ir AKX)U\ Daineliai. 

PAIEŠKAU kambario, kad 
b'utij šviesus ir švarus. Atsi
šaukite šiuo adresu: 

J. POCIUS 
4437 S. Talman Ave. Chicago. 

D E N T 1 S T A I . 
Dr. M. ŽILVITIS] 

DENTISTA8 
41tS Archer Avenue 

Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė-
Uoj 9 lkl 13. 

TeL Laf»yette 60€1 

l»l» » • » • • » • » • »fl 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. Leavltt Sta 
Tel. Oanal 0229 Chicago. m . 

V A I A . 9 iki 12 ryto Ir 1—8.10 
vakarą Ned. pasai sutartj. 

TeL Btvd. 7042 

DR. G, Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHL.AND A V E N l E 
Arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Reredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

LIETITVIAI GRABORIAT 

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

70 W . Monroe Street 
R o o m 004 — Telef. R a n d o l p h 2000 
Vai: N u o 9 ryto iki S po piety 
Vakarais: 8208 So. Hals ted Str. 

Telef. Yards 1011 
Cnlca fo . 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 6099 

g 

I y. W. RUTKAUSKAS 1 
A D V O K A T A S 

Ofisas D idmies ty ] : 

29 South La Salle Street 
Karo bari s 530 

Telefonas Central 0300 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas : Yards 4081 

# • • » • • • — » » » ' 

im. 
Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicapj 

PKARl i QCKEH KONCKRTTNA 

Praneša, knil por trejus me
tus Cook apskrity, taigi ir 
Chicagoje, piktadarybės su
mažėjusios 43 nuošimčiais. 

p. J . Šniukštas matyt kad ve
jas pirmutinius. Jeigu p. Šmu-

^ U P W V ^ f c J r ^ ^ ^ r 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais'ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalvkų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvi* Grabortus 
2314 W. 23rd PL 

Cicaffo, IU. 
Patarnauja laido-

tuv^ee kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mauo 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

i* 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldunnfestyje 
CHICAGO T E M P L E BUILDLNG 

77 West Washlngton Street 
R o o m 172A Tel. D e a r b o m 9057 
N a m u Tel. Hyde Park SS»5 

i ta. u**LtUmm mtbl 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vld-urmiestij Ofisas 
Room 1726 Cbieaęo Temp le Blda 

77 W. Washin«ton St. 
CICERO Ofisą*: Pancdė l lo vak 
1314 S- Cloero Av. Tel. Cicero &0SC 
B R I D G E P O R T OflMUi Kitais va* . 
<2Sfi S. Halsted St. Tel. Roal. 6737 

• - • » » » • • ' • • • • a • •• a 

Telefonas Uoolevard 6199 

A. Masalskis 
Graboriua 

Patarnauju lai
dotuvėse vea-
tuvpse, k r u > t / - 1 
aėe Ir kituose 
reikaluose. K a i - . 

prieinamos. į 

•*&&- -om-

f- f » » ^ » » » — mįmimm » "fl| 

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

LIETUVIS A D V O K A T A 3 
Dien.: D . 514—516—127 N. D e a r 
b o m Street Tel. Randolph 5591 
Vakarai*. 10736 So. Wahnsh Ave. 
Rose land Tel. P u l l m a n 6S77 

3307 Aubura Ave. Chicago. i 
m ak • • a* — • wą+ *> m — i 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien 

raišty "Drauge" . 

r 
Norint Žavėjančias Akys. 

turėti reikia vartoti M U R I N Ę kasdiena. 
Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

URIN 
foR faun E V E s *****"* 

tkmrtMm t o . , U JU«t Ohi« St., Chi«««« 

Write for Fr«e Book: 
"Uo-m to Afak* tbe €ye* 

Beamttful' 

^ 

r • LITTLE JULIUS SNEEZER 

Ė 
MAN-A-LK/6 

FcTL ėLU£.' 
OU> PAL O F 
VOURS. S*AM60? 

VVHV, HE'S M 
VE H05PITAL, 
B E U t T MB A t t . T H £ 

AeoaT ? 

WELL H£'J* BEErV Ą 
TCLUIN'ME FOK PE Lr\ST 
MONTM^AT HE'y Cr\*\UE 
TO U\CM HIS vVlFC-

BY BAKER 
AND yeSTBRDAi l 

IŠ VOKIETIJOS 

MALDAKNYGES 
Ką tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 

".Balsas Balandėlio'' minkštais apdarais $2.50 

kietais apdarais 1.50 

"Aukso Altorius'' gražiais kauliniais apd. 

Mišių; maldos su paveiks

lais $1.50 

Minkštais skuros apda

rais $2.25 

paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais $1.75 

Šaltinis labai gražiais kaulo apdarais . . $3.50 
Aniolas Sargas rausvos skuros apd. . . $2.00 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 South Oakley Avenue 

a a 

ii 

>> 
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ii 

Chicago, niinois. 
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