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PRIVATINIU MOKYKLŲ 
KLAUSIMAS OREGONE, 

FEDERALIAME TEISME 
ARGUMENTUOJAMAS 

ĮSTATYMAS. 

Teisėjai spręs, ar įstatymas 
konstitucinis. 

3 2 Darbininkai Žuvo Ang 
« 

JOHNSTON City, 111., s. 
21 

PORTLAND, Oro., s. 36.— 
Vietos federaliamo distrikto 
teisme sausio 1|5 d. trys t'ode-
raliai teisėjai klausėsi argu
mentų už> ir prieš" ( ^gono 
valstybės pravestą į tymą, 
kuriuomi norima } ikinti 
privatines mokyklas. 

Tas įstatymas prav <i 's re 
ferendumu. *-dis turi ait vy
kdomas pradėjus 192H motais. 
Pagal jo,'visi vaikai privers
tinai turi lankytį vientik pu-
bliškas mokyklas, bet no ki
tokias. Taigi, privatinės mo
kyklos turi but uždarytos ir 
panaikintos. 

AdV. Kavanaugh. 
Katalikų pusėje argumen

tavo buvęs teisėjas advoka
tas Kavanaugh. s Jis repre-
zontuoja šventojo Vardo Se-
soris mokytoja?, kurios voda 
nkadomiją ir keletą kitų mo
kykla. 

Adv. Kavanaugh sako, kad 
t€>H*ts*vnio vvkinimns dar to-1 
i L • / <••« •• «i "„„/i.*;-.,; \je dirbo 37.") darbininkai. Kn 
lokai, teeiaus jis skandžiai | J . , v. " 

no dirbo arčiaus išėjimo, tie 

TAI DUJU EKSPLIOZIJOS PASEKMĖS 
KELETAS PAVOJINGAI, KELIOLIKA LENGVIAUS 

S U Ž E I S T A 

V0K1ETU0S MILITARINIS , SUSEKTA KOMUNISTU 
DIKTATORIUS GRASINA. 

» « 
1 — 

Netilti teisės iškelti ginklavi
mosi klausima. 

ŠIMTAI SAVANORIU TUOJAUS STOJO PAGELBON 
darbas. Vietos keturi gydyto*-

— 32 anglekasiai žuvo. a-
'pie t> pavojingai ir keliolika 
lengviaus sužeista Crerar-Cli-
nen Coal Co. rytų pasės ka
sykloje ištikus baisiai eksplio 
zijai praeita jyenktadienį po 
pietų. 

Greitai po ekspliozijos dau 
gelis lavonu iš kasyklos iš
nešta. Lavonai taip baisiai ap 
degę ir susvilę, jog identifi
kavimas nebegalimas. 

Tarp žuvusių randasi kasy 
klos viršininkas ir kasyklos 
vedėjas. 

Pranešta, jog ekspliozijos 
priežastis tikrai nebežinoma. 
Žinovai tvirtina, kad toj ka
sykloj nebuvę jokio pavojaus. 
Visgi spėjama, kad tuiOjus 
but dujų ekspliozįjn. 

Kkspliozijos laiku kasyklo-

paliečia Šventojo Vardo 8eio 
ris. Šiandie jau jos turi nuo
skaudų. Ju valdomos savas-
tys nebetenka tikrosios ver
tės. Nes nebežinoma, kas bus 
su tuo Įstatymu, kurio galė
tų pavydėti buvusioji \Vokte-
ėiuoso kaizerio valdžia. 

(Tuotarpu savasčių teisės tu 
ri but apsaugotos. Ta ap
sauga garantuoja foderalė 
konstitucija, pastarosios ke
turioliktasis amondmontaB. 

Jokis referendumas. 
Toliaus jis'ai išdėjo visą ei

lę juridinių išsprendimų apie 
savasčių teisę ir pareiškė, kad 
jokis kokios vienos valstybes 
gyventojų referendumas juk 
negali pakeisti federalės kon
stitucijos posmų arba tiems 
posmams priešginiauti. 

Kiekviena atskiria valstybė 
turi teisių reguliuoti privati
nes mokslo jstaigas, bet nega-
]i turėti teises tas įstaigas pa
naikinti. Tuotarpu Oregono 
pravestas įstatymas draudžia 
vaikus leisti' į privatinos mo
kyklas ir tuo būdu pačias mo
kyklas naikina. Tuo įstaty-

. rau norima sumonopolizuoti 
švietimo lauka. 

* 

Kalbų klausimas. 
Adv. Kavanaugh toliaus ar

gumentuodamas prisiminė pe-
rniai Aukščiausiojo Teismo 
išsprendime kas link svetimų 
kalbų mokyklose. 

Nebraska, Towa ir Ohio 
valstybėse norėta privatinėse 
mokyklose uždrausti mokyti 
ir net' kalbėti svetimomis kal
bomis. Sakyta, jog turi but 
vartojama išimtinai viena 
angliška kalba. 

išsigelbėjo. Kurie giliaus, kur 
įvyko aktualė okspliozija, tie 
nukentėjo. 

Savanorių būriai gelbėti ne 
laiminguosius kuogreiėiaus at 
vyko iš Herrin ir Bentin, 111. 
Tuo jaus pradėtas pagelbos 

jai roiškė noro ineiti dujų pil-
noii kasyklon ir ten ieškoti su 
žeistųjų ir jiems nešti pagel
ias. 

Kuriems po nelaimes teko 
ineiti kasyklon, tie praneša 
apie baisius reginius. Eksplio 
zija darbininkus pribloškė mo 
mentaliai, taip kad apie gel
bėjimosi negalėjo but jokios 
kalbos. 

Vienoj vietoj rasta 15 dar
bininku lavonų, ant kurui dra 
bužių nebeliko ir visi perdėm 
apsvilę. % 

Žaibo smarkumu pasklydo 
žinia apie įvykusia nelaimę ir 
kaip bematai aplink kasyklos 
inojimą pradėjo rinktis žmo
nių minios. Tai namiškiai tų, 
kurie tojo kasykloje žuvo ar
ba nukentėjo. 

{Skaitlingos žmonių minios 
ties kabykla išstovėjo per va
karą, paskui per naktį, kuo
met gelbėjimo būriai a]>«išar 
voję kaukėmis nukaitę dirbo. 

Tai paprasta Amerikoje 
tragedija, kuri dažnai vienur-
kitur atsikartoja, išspaudžia 
daug ašarų ir sukelia daug 
vargo. -

• _ _ _ _ — — k ^ m m Į . . m • •• 

BEBLYNAS, saus. 26. — 
Vokietijoje be vokiečių mili-
taristų galoną rasti ir vokie
čių talkininkų, kitaip tariant, 
didelių utilitarizmo priešų. 
Vienas tų talkininkų' yra pro
fesorius Ludwig Quidde, ži
nomas istorikas. 

Žinovai tvirtina, kad pro f. 
L. Qnrdde yra teisingas žmo-
frus talkininkas. Jis yra an-
ti-kaizerio biografijos auto
rius. Už tos biografijos pa
rašyme 1896 metais jis niio 
vokieorų vyriausybės pelnė 
tris i^nesius kalėjimo. Jis 
yra arti susipažinęs su tarp
tautiniais įstatymais ir prie
de yrą dar tarpparlamentari-
nės unijos narys. 

Siunčia laiškus. 
Pastaraisiais laikais jis 

pastebėjo, kad Vokietijos mi-
litarizimas po visų apturėtų 
smūgių pradeda išimu jo atsi
gauti. Visoj ATokiėrijoj ku
riamos utilitarinės organiza
cijos. 

iDeHo jis parašė ir pasiun
tė tris vienodus laiškus kane-
lieriui Mars'ni, karo ministe-
riui von Gessler ir militariam 
Vokietijos'1 &kta toriui geru | 
von Beeckt. » 

Laiškuose jis pažymėjo fa
ktais ir skaitliniėmis, jog Vo
kietijos respublikos militarinė 
stiprybė jau pereina Versai-
Heso taikos sutarties leidimą, 
jog be» žinios Reichstago ku
riamos . miiitarinės «organiza-

SĄKALBIS. 

BERLYNAS, saus. 27. — 
Wuortemburgo seime disku 

sijų laiku iškelta aikštėn ne
mažas vokiečiu komunistu su 
kalbis su tikslu sugriauti Vo
kietijos valdžių. Sąkalbiauto-
jai areštuoti. Daugybė gink
lų ir amunicijos konfiskuota. 

Francijos Valdžia Pereina Kri 
PARYŽIUS, saus. 27. — j tribucijos ir gelbėti frai 

Francirjos promiero Poincare j Nutarta padidinti taksas, I'J 
valdžia susilaukė krizio nore-' padidinimas turi but mai 
dama nulaikyti franko kainos, šias 20 nuoš., palyginus 

1/ONDONAS, saus. 27. — 
Anglijos darbo partijos val
džia labai nepatenkintos do
minijos ir posesijos. Austra
lija priešinga. Indijoj prama 
tomą revoliucija. Egiptas no 
rimsta. 

liONDONAS, saus. 27. — 
Geležinkeliečiai vis dar strei
kuoja. Susisiekimas goležinko 
liais visoj Anglijoj, Seotlan-
dijoj ir Valijoj apsunkintas. 

BRAZILUOS SPAUDA Aš-
TRIAI VARŽOMA. 

.+. ..• 

Tam tikslui pravestas 
įstatymas. 

RTO JANETR0,, sausio 26. 
Brazilijos spauda ikišiol buvo 
labai palaida. Bot pagaliaus 
imta ja. tvarkyti. Nesenai 
nauja ]>rezidento Bernardes 
administracija per kongresą 
pravedė įstatymų, kuriuomi 
remiantis laikraščiams aštriai 
uždrausta atakuoti šalies val
dininkus. Už tą nusižengimą 
kaltininkai, redaktoriai ir lei
dėjai, baudžiami arba pinigi
ne bausme arba kalėjimu. 

Su Brazilijos laikraščiais 
blogumai yra tame, kad jie 
daugia'usia leidžiami arba at
skiriu partijų arba pačių po
litikierių. Tos rųšies laikraš-

M M . ' • 

čiai nekuoinot nededa į savo 
skiltis konstruktyvės kritikos. 
Užuot to, be atodairos savo 
priešus atakuoja ir brioja. 

PiYm venerių metų prezi
dento Pessoa administracija 
neturėjo priemonių sutvarky
ti tos rųšios laikraščių. Del 
laikraščių kurstymų viena 
grupė armijos karininkų 1922 
m. vos nesukėlė revoliucijos. 
Dėlto peskelbta karo padpėtis 
ir tuo būdu suvaržyta laikra-

MASKVA, saus. 27. — 
Bolševikų vaklžia paskelbė, 

kad miestą Petrogradą nuo 
šio laiko jie vadinsią Lenin
gradu. 

puolimą. ** 
Praeitą penktadienį valdžia 

parlamentui įdavė projektą, 
kuriuomi proponuojama padt 
d i ilti taksas. 

Iki šio laiko JVancija nedi
dino taksų, bot išlaidžiai gy
veno. Kas metai pasirodyda
vo nemažas defkitas (neprito 
klius) . Tft defieitfj uždengti 
valdžia imdavo nuo žraonhi 
paskolas. Ji mintijo, jog i S 
(Vokietijos .gausianti didelę 
kontribuciją ir tuo būdu vi
sas tas skonis atmokėsianti*. 

Pasirodė, kad Vokietija lau 
kiamos "didelės" kontribuci
jos nemoka, gi deficitas kas
kart eina didyn ir franko ver 
to puola. 

Dėlto vyriausybė nuspren
dė nelaukti iš Vokietijos kon- džiai ^yra pavojaus. 

šiandieninėmis taksomis. 
Kuomet vyriausyljės ats 

vas skaitė projektą, parh 
tas tyliai klausėsi. Bet 
perskaitymo tuojaus pa] 
audra. 

Vienas pirmutinių atsili< 
atstovas Taitingen, galind 
politikas, parlamento didži] 
mos vadas. Jis sakė: 

"Jųs raginate parlamena 
atstovus balsuoti už labiai 
gyventoįų nepakenčiamą 
joktą, kuriuomi norima ai 
šalies uždėti finansinę sunl 
nybo. Turiu paž>miėti, jos; 
šį projektą gali balsuoti nj 
kas kitas, kaip tik vieni 
dikalai socialistai." 

Ateinančią savaitę tas p\ 
jektas plačiai bus debatuoji 
mas ir premioro Poirtcare vi 

SAN ANTONIO, Tex., s. 
27, — Čionai žemėn su aero
planu nukrito ir žuvo 20 mo
tų lakūnas, Įeit. Rusk. 

TAMPICO, Meksika, saus. 
27. — Rovoliiicioniorįai gnla 
ant šio miešto. Kas valanda 
laukiama jų atakų. 

NAUJI ĮVYKIAI PRAMA- i k o v a - J>™ nuolaidesnių gr 
TOMI RUSU0J. 

Taip sprendžia dalykų 
žinovai suomiai. 

ATLANTA, Ga., s,aus. 27. 
Trumpoj ateity Ku Klux klan 
,turės suvažiavimą. Norima 
panaikinti kaukes. 

v v • • 

soiai. 
Praeitų metų pabaigoje ka

ro padėties laikas baigėsi. 
Laikraščiai buvo pasismaginę 
ir vėl vesti griovimo darbą. 
Dolto, pasiskubinta pravesti 
įstatymą. , 

OENEVA, saus. 27. — T. 
Sąjungos darbo komisija čio
nai rytoj pradės sesiją. 

EB. 

ščiausian Teisman ir pastara
sis išsprendė, jog niekas ne
gali priversti privatinių mo-
kvklų nevartoti vokiečiu ir ki
tų kalbų. ", 

Tš to išsprendimo tad gana 
aišku, kad jei privatinėse mo
kyklose galima vartoti viso 
kias kalbas, tai ir piivatinės 
mokyklos turi teisę okzistuoli. 

Valstybės argumentai. 
• 

Valstybės vardu įstatymą 
gynė keli advokatai. Svar
biausias jų argumentas buvo 

Tas reikalas atsidūrė Auk- tas, jog publiškos mokyklos 

esančios demokratijos lygsva
ra. Bet toks argumentas nė
ra argumentas. Nes tuojaus 
į tai atsakyta, jog kaikuriuo-
se distriktuoso, kur gyvena 
turtingieji, publiškų mokyklų 
negali lankyti vargše vaikai. 
Tai dėlto, kad vargšai negali 
jų prieiti, negali arčiaus jų 
gyventi. 

Teisėjai pranešė, kad jiė 
ateity paskelbsią savo iš
sprendimą, ar tas Oregono 
mokyklų įstatymas priešingas 
ar neprie&ingas federalei kon^ 
atitucijai. 

mokanti jumgai. 
Nurodo, kad tai visa daro

ma užga l ia i . Kors tos mi-
litariB*BŠ organizacijos negali 
but naudingos karams su sve
timomis feaUmis, neturint arti-
lerijoB, tečiaus toks valdžios 
elgimasis žemina pačią Vo
kietiją, užsieniuose sukelia 
nepasitikėjimo vokiečiais. Be 
to, ta auganti mititarizmo sti
prybė darosi pavojinga pa
čiai respublikai. 

Diktatorius atsakė. 
Jam į tuos laiškus nieko 

neatsakė kanclieris ir karo 
ministoris. Atsake tiktai vie
nas militarinis diktatorius, 
gen. von Seeckt. Pastarasis 
savo atsakyme pažymi, jog 
jis atsisakąs diskusuoti apie 
tai visa, kas profesoriaus 
Quidde jam rašyta. Sako, 
Vokietijos gyventojams yra 
nelengvas daiktas suprasti ta 
rptautinį paeifizmą, kuomet 
tuos pačius gyventojus tarp
tautinės teisės begalo spaud-
žia; Pagaliaus nėra ko ste
bėtis vokiečiams, kuomet šia
ndie francuiai patys trempia 
taikos sutartį įsibriovę Ruh-
ro teritorfrjon. 

Pagaliaus įiktatorius įspfV 
ja profesorių, idant jis liau
tųsi dirbęs Trieš vokiečių. tau-
tą. Kitaip prieš jį bus pava
rtotos kai:© laikų priemonės 

cijos; ir aikvojami- žmonių su- I l 0 M A ' f.»«' 27, - Rytoj 
susirenka čia fašistų partijos 
vadai. Bus tariamasi apie 
parlamentarinius rinkimus 
bal. 6. 

.OELSINaFORSĄS, saus. 
25. — Mirus Leninui, bolšo-
vistinėj Rusijoj pramatonu 
nauji įvykiai. Taip sprend
žia dalykų žinovai. Bolševi 
ku-komunistų vadQ tarpo jau 
senai pakilo nesutikimai del 
pirmenybės ir taktikos. Jie 
visi pasiskirstę į dešiniuosius 

v •oni jų nori 

ROMA, s. 25. —Kakaliaus 
dekretu Italijos parlamentas, 
paleistas. Nauji rinkimai, pa
skirta balandžio 6. 

GARY, Ind., saus. 26. — 
United Steel Corporation pa
skelbė, kad šįmet čia plieno 
dirbtuvių išvystymui busią iš
leista 9 malionaį dolerių. 

LEWIS AKĖJA BIURO
KRATIJA. 

Buvęs federalis senatorius 
James Hamilton Lewis viena
me susirinkime Chieagoje da
vė vėjo šiandieninei valdžiai, 
kuri esanti biurokratinė, kuri 
linkstanti komunizman ar fi-
nansinin despotizman. Barė 
daug tarnautojų ir valdinin
kų užlaikanti. 

Buvęs senatorius Lewis y-
ra demokratas, gi šiandien ad 
ministraeįja yra republikoni-
nė. 

Bet p. Lewis nepasako, kad 
tai biurokratijai pradžią da
vė demokratinjė administraci
ja karo laikais. 

ir į n iriuosi r.c.. 
nusimesti snmmbė'tfsi bolše-
vl/j^o kevalą ir v#lstyb^ gv-
T^ntojams duoti davgiaus lai
svės. Kiti-gi stovi už tolimo^ 
snį žiaurų žmonių spaudimą, 
už terorą, už persekiojimus. 

Lš to nesutikimai. Kaip il
gai Leninas buvo gyvas, bol
ševikų vadų nesutikimai bai
gėsi tik aštriomis diskusijo
mis per laikraščius. Jam mi
rus, turės prasidėti tikroji 

pės priguli Trotzky, kurs šii 
ndie, anot žinių, atvienėtal 
nuo visokios bolševistinės va] 
džios, išėmus karo komisaru 
tų. Tečiaus Trotzky jaučii 
sį pakaktinai stiprus, turėdi 
mas savo žinyboje raudonąjį 
armiją, kurioje jis, kaip sako| 
ma, yra populariR. 

Šiandie ifaskvoje yra visi 
Rusijos sovietų kongresas] 
Pramatoma, kad, palaidoji 
Leniną, kougreso kils kitir| 
čiai dei tolimesnės Rusijo, 
valdžios. Galimas daiktasj 
kad kongresas suskils į dv 
sau priešinai dali. 

Nežinia, kokios & to gaiė^ 
tų būti pasekmės. Tečiaus] 
Rusijos gyventojai turi pasi
ruošti prie naujų išmčginimi 
ir vargų,- kuomet bolse^ 
ims peštis. Bet jau tada pa
čiam bolševizmui prisiartins 
teismo diena. 

PLATINKITE "DRAUGĄ » i 
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si Siųskite savo Giminėms 
i 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

i ifi DRAUGĄ ff 

Nežinia, ar* profesorius nu
tils, ar gal jis mėgins ir to-

ir jis bua kaltinamas už šalies liaus protestuoti prieš mili-
išdavima. tarizmo stiprėjimą. 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauta. "Draugas** siunčia per didžiau
sia Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

"Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
I I perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto i]ci 8 vai. vakare. 
Nedaliomis uždaryta. 

1 I 2334 SO. OAKLEY AVL CHICAGO, flLL. 
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UBfUVIV KATALIKŲ 

l D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldienins. 

au . . . . •> 16.00 
fDncnimeratą matosi UksJno. Lai-

akaltoii nuo uiraiymo dieno* 
rao Naujų Motų. Norint permai-

sditsą yisada reikia prisiTjs 
MOM artrotaa Pinigai geriau 

siųsti iaporkanf kraaojo ar ea 
"Monoy Ordar" arba įdedant 

i registruot* iaiaka. 
DRAUGAS PUB CO. 

South Oakiey Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel Eooseveit 779i 

KLAIPĖD6S KUMSIMAS UUTj Į SĄJUNGOJ, DAR APIE KUN. L. BRIGK 
MANĄ IR "NAtfJIfiNASr". 

Pirmadienis, Sausis 2$ 1924 4 
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KATALIKŲ PASAULY. 

joslavų Eucharistinis Kon
gresas Zagrebe. 

[Tautinis Jugoslavų Eucha-
jtinis Kongresas įvyko nuo 

iki 20" — VIII. Kongrese 
[yvavo visi Jugoslavijos 
italikų vyskupai šu šv. Sos-
Nuneiįu J. K. Pellegrinetti. 

tfu atvažiavus į stotį, tuks-
itinės žmonių minios sutiko 

[uncijų, karštai sveikindamos 
Šaukdamos šv. Sosto pasiun 

įuo garbei. Tai buvo 17 d. 
It rytojaus buvo vieši susi

vokimai — posėdžiai. Kalbė 
garsiausi kalbėtojai, kaip 

Įvasininkai taip ir pasaulie-
iai apie Eucharistiją, jos įta-
|ą į tautą, kunigiją ir į visą 

kSftulį. Kitą dieną išdalinta 
uuiiems vaikams komunija. 

Įų buvo 2,600. Po pietų pa-
|oryta milžiniška procesija šv. 
fakramentui pagerbti. Čia da-
rvavo visi Jugoslavijos vys-
tpai, per 600 kunigų ir ne-

Lietuvos oficialas " Lietuva 
rašo: 

Mūsų bendradarbis, maty-
damasis su sugrįžusiais iš Pa
ryžiaus mūsų atstovais, p. p. 
Galvanausku ir Sidzikauską, 
uždavė klausimų, kurie pla
čiau paaiškintų platesninjai 
visuomenei kai kuriuos, no vi
sai aiškius momentus dabar-
tinėj Klaipėdos klausimo pa
dėty, patekus tam kiaušiniui 
į Tautų Sąjungą, ir malonin
gai gavo šiokių paaiškinimų. 

Mūsų bendradarbis-
Koks yra skirtumas Klaipė

dos klausimo rišime, patekus 
tam klausimui į Tautų Są
jungą! 

P. Galvanauskas: 
Rišant Klaipėdos klausimą 

Ambasadorių Konferencijoj, $ 
biem suinteresuotom pusėm te
ko vesti tiesiogines derybas. 

Tom dviem pusėm reikėjo 
surasti bendru susitarimu ir 
sutikimu fonuulą Klaipėdos 
statutui ir konvencijai išdir
bti ir nustatyti, kuriuos f>as-
kiau abi pusės galėtų pasira
šyti. Iš vienos pusės šiose de
rybose matome 4 svarbiausias 
Santarvės valstybes, iš kitos 
pusės — Lietuvą. Abidvi pu
sės pateikė savo projektus ir 
viena pusė1 primygtinai reika
lavo priimti savo projektą, o ' T a u t u Sąjungą, veikia tarptau-
kita laikė savo. Suprantama, \ t i n e viešoji opinija, kad ne-
kad tokiose derybų sąlygose Į b u t ų skriaudžiamos mažosios i 
prie susitarimo sunku h u v o t a u t o s < D a r y t i i 5 i^įfa s p a u . 
prieiti. Reikėjo surasti kokį <j imo j T a u t u Sąjungos Tary-
ftora autoritetingą tarpininką, ^ n e t a i p l e n g v U k a i p į A i n -

kuris galėtų abidvi puses at- basadorių Konferenciją. 

misija, p. Laroche vedamoji, 
butų laikiusis derybose. 

Tautų Sąjungos Taryba gi 
turi savo statutų aiškiai apy-
brėžtą procedūrą ir, apskritai 
kitokį darbų metodą. 

Ambasadoriai savo derybo
se su mumis stengėsi 164os 
vasario 1923 m. sprendimą 
Klaipėdos klausimu išplėšti 
kuo didžiausiai savo naudai ir 
mūsų nuoskaudai, reikalauda
mi ir spausdami priimti jų- pa
tiektąjį žinomąjį konvencijos 
projektą. 

Tautų Sąjungos Taryba, im
dama svarstyti klausimą, pa
skyrė, tam tikrą Komisiją iš 
neutralių ir nesuinteresuotų 
šalių atstovų ir tai Komisijai 
pavedė išstudijuoti visą klau
simą 16-tos vasario decizijos 
ribose ir pateikti bešališką 
sprendimo pasiūlymą. Čia įne
šama į klausimo svarstymą ai
škumas, ir klausimo svarsty
me mes tampame lygioje pa
dėty su Ambasadoriais, kaipo 
užinteresuota šalimi. 

P. Sidzikauskas nuo savęs 
pridūrė. 

Tautų Sąjungoj visai kito
kia atmosfera. Čia stengiamasi 
vadovautis aiškiais principais 
tokiais, kaip tarptautinis tei
singumas ir tarptautinė mora
lė, tautų taikinimas ir kiti. Į 

Mūsų skaitytojams gal nu
sibodo jau vis apie tą patį. 
Bet kad kun. Brigmanas ne
tik prušoį bet žada pykti-*jėU 
gu nerašysime..., 

Jįš jnUms atsiuntė fayJtf lai
šką, kuriame rašo: 

"Ar "Draugas" mano tik 
ųžpuobkams tarnauti; o apsi
gynimui nef..,. 

"giuomi aš reikalauju (mU-
sų pabraukta), kad mano ra-

oihku ir tam1 flinašiafl.. (N# diiitytoj»W&om kart su ma-
;kun. Br., betf p*t*ai dafl&asį; (nlfek turi reikalą. 
suaidėjiuias katattkiį siti be- | Hįfofi L. Briginifauur. 
dieviąis, taip buvo p&vadin- ltedi jttieaišas; Jokio rei-
tos. Red.)s it ant galo prašo kalo nėra ir būti negali kata-
'manęg, kad iš išblaskyčia jų likų kunigui turėti reikalą* su 
sunkias abejonės... Taigi- ne- bedievių spauda. Vienas tšra 
duodami* gerai dalyko ap~ reikalas, kad su ja kovoti, jos 
<rmel2r#. (Ėint gi Šmeižfks, jėf melus ir klaidinimus žmonėms 
kun. pats prisipažįsta, kad ji] parodyti. 
spėjimas- yra tiesa! Red.) iv l Friė pragos reikia pažym&-
^ 1 prašo malonės. Suėirius k*u ti, kad gerk. kun. Brigihanas, j tyjtV ruošti ir gaminti naujų 
von tilpUsio šmeižto turihį, pn ' a tvykę į Westvilfe, rado ir Mokslo* jėgty platinti ir kelti 
sieina rimtai nusijuokti. (O žmones, ir turtą i r pastogę, jiokslingumą* ir kriksėionišką-
mums rimtai liūdna; Ėoįlb Pairaplja gyvuoja ne penkis, *;ų kultūrą Lietuvių Tauto-
Nors, jaučiuosi įžfeifetu, viertok Bet 30 metų,. Žmonės atsimena 

iiefrikos lietuviains kataliJ-
l*ams svarbu yra žinot* kata l i 
*ų/ mokslininkų organizacija 
bei veikimą Lietuvoje. Pirmai . 
,is įstatų sako, "Lietuvių Kuv 
:alik«« Mokslo Akadeifljiu y*n 
draugija, kurios tlkslik^ yni 
utelkti lietuvių ka&likų mo

kslininkus, sudaryti jicm.s p*-
•ogčsiiių sąlygų mokslui tirti 
ir \-aisingai dirbti moks!» s)i-

šytasai (sausio lo d: 1924m.) 
atsakymas "Katalikams" prie | skaitydamas minėtų autorių ir gerb. kun. Al. Skripką, ir 

tik silpnybę, pasistengsiu jų gerb. kun. Kazimierą Skrip-
prašyma išpildyti. Tai^j ka, i t kun. A, Deksnį. Jų pas 

pirmos progos tilptų dienraš
ti je "Drauge". 

Ar tas laiškas patarnaus 
kun. Br. apsigynimui^ mes la
bai abejojame, bet ką padary
si. 

Saus. 15, 1924. 
Gerb. Redakcija. 

Malonėkite užleisti vietas 
" Drauge'' sekančiam mano 
atsakymui. 

Atsakymas "katalikams" 
(seka parašai). 

"Draugo" 11-me No., tu!i 
pasirašiusi "katalikai" (Seka 
parašai) užsipuola ant manęs, 
už tai, kam aš mėginau dėti 
pranešimą į "Naujienas" (ku 
rias atsisakė skelbti) išvardi
nant mane negudragalviu, ka
talikybės pardavėju, nezaliež-

sija turės I išstudijuoti visa 
medžiagų, bet iš jos tegalės 
paimti, tai, kas tinka bešalis-

tangomis buvo sutvarkyta pa
rapija, mokykla, sutvarkyta 

gerb. "Katalikai". įsidėmėki
te. Ačių Dievui, jau penki me
tai, kaip esu kunigu ir tiek 
(jat metų kaip klebonauju S. 
S. Petrt) * Povilo parapijoj k u s > . K m i ' L ; Brigmanas per 

,e" . t a i yjia L. K. Moksloj 
.•Skademiios^ tikslai. Giliau į-
h d g ę , matome kaip kilnų bet 
<artu: ir sunkų uždavinį h. IC. 
\L Akademija užsibrėžusi at-
likti. Jos nariai yra ketverio-

bažnycia, įsteigti vargonai, lie-1 pi: 1) garbės; 2Y nariai mok-
tuviškos seserys mokino vai-' alininkai; 3) mokslo mėgėjai 

r 4) nariai mokslo rėmėjai. 
VVestviriė,- BĮ. į kiirę atėjęs ^ r b m o gražiai kleboniją, su-' j , . K. M. Akademijos garbės 
neradau nė žmonių, nė t u r t o | t v a r k ė betaine: {Tai gerai.Bet ^ a a r i 0 vard^ įgyti yra neleng-
nė tinkamos r*istogės(Ne tiesą 'negerti 'visus nuopelnus sau ij , a , nes reikia pasi*ymė« ypa-
Žiurėk prierašą. Red.) o šikn-, priskaitytii Ir riegerai,^k«d lie liūgais nuopelnais kokioje no

rs šakoje, arba didžiai nusi
pelnyti Lietuvių Tautai j arba 

diė, mekam nepatartina, nei 
diktuojant, (Ne tiesa: ir pa
tariant ir diktuojant Bainy-
člos valdžiai, Bažnyčioj ka
nonams ir katalikų tikėjimui. 
Red;) turiu pilna bažnytėle 
žmonių ir labai gerai gyvenu. 
Neblogiausia, sugyvenu i r su 
tais, kurių 

tUviškoš mokyklos nebėra... 
Gerb. klebeno patarimą a-

pie artimo meilę mes atsimin-! stambiomis aukomis ir nepap
sime. Bet vienkart prisimihav (;aKtai naudingu Akadeuu^ai 
me Kristaus žodžius žmonėms i \riusu pelnyti t«-> vardą. J* K. 
sakytus apie įstatymų mokyto J M,- Akademijos nariai moks

lininkai gali būti tie lietuviai 
katalikai, kurie tebėra ar yra 

jus, silpnus darytojus: 
"Ką jie (įstatymo mokyto

jai) sakys — darykite, bet imVę aukštųjų mokyklų pro-
jus pasirašiusi ju-darbų nedarykite" .Tad ka rCsoriai arba yra pasižymėję 

"Katalikai taip labai bijo-. t a l i k a i k m B r . wvyzdUo ne^ mokiiio darbais. Nariai moks-
(Kataiikarbijo bedi |n o rėdami sekti, su bedieviais | 0 mėgėjai gali-buti abiejų Jy-

kos spaudos.O Katalikų Baž* n o p a n o n : , s SUsidėti. 
nyėia nepataria ir draudžia, 
ypač kunigams, su ja "neblo
giausia" sugyventi. Tame ir 

vesti į susitarimą. 
Paskaitomos žmonių minios,bu į Tokiu tarpininku dabar tam 
ę̂ iki 80,000. Vienų velia*) f rV Tautų Sąjungos Taryba, 

procesijoje dalyvavo viršaus I čia jau ir yra tas skirtumas 
KX>. Procesijai pasibaigus, į-; larp šios Klaipėdos klausinio 
ryko viešai ir iškilmingai rišimo stadijos ir pirmesnio-
jvenč. Jėzaus Širdžiai Eucha- šios, kad dabar jau yra tar-

Musų bendradarbis: 

kam sprendimui. Priverstinos j yra visa priežastis mūsų gin-
galios teturės 16-tos vasario K*o. Red.) Kadį išblaškyti tas 
d^iziją, kas yra pasakyta ir sunkias jūsų abejones, bei tą 
Tautų Sąjungos Tarybos re
zoliucijoj, kurioj pabrė&ta.kad 

istijoje pasišventimas. Visos 
;atalikų iškilmės padarė į sta-

pininkas. 
Yra skirtumo ir pačiame 

takos iš šalies; šiandien vie
nokis ūpas, rytoj, pakišus ko
kį naują reikalavimą, jau4 ki-

— — 

Marv T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 

•- i 

Matikius didžiausio įspūdžio, klausimo svarstyme. Derybo 
lietimo ministeris Dr. Jonit • j se> k u r įo s ^jo su Ambasado-
h išreiškė savo nuostabą, pa j ri3il^ nebuvo numatytos pro-

latęs kaip gyvas yra eroatų c e d u r o s . Derybom buvo nuo-
atalikų tikėjimas, pasižadėjo i Mw j a i l ( , i a m a s p a u d imo ir į-

ttitaisyti daromas katalikams 
Jk valdžios pusės skriaudas. 

Prieš išsiskirsiant Vyskupai 
(Sudarė komitetą, kurio rupes
nis bus organizuoti metai į me 
tus Eucharistijos kongresus \-
vairiose Jugoslavijos vysku
pystėse. 
Katalikų vyskupų suvažiavi

mas atidedamas. 
J{, Eilvezė. Pranešimu iŠ Ro 

moa, 1924 metais buvęs numa
tytas viso pasaulio katalikų 
[vyskupų- suvažiavimas atido- ! 

damas 1926 metams. 
Lietuvoje Pajevonys (Vilk. 

apsk.) Žmonės džiaugiasi ga-
vį uolų kleboną kun. M. Sa-
kevičių. Baigiama statyti nau 
ja parapijos bažnyčia. 

Kernavą. Mirė a. a. kun. 
Jonas Žemaitis. Užbaigė sta
tyti bažnyčią, bet jos pašven
tinti nesulaukė: 13-lapkr. 1923 
m. mirė. Palaidotas Melagė 
liuese. 4 ' i # l i j ^ 

Šeštokai (Mariamp. apįkr.) 
Ruošiamasi statyti bažnyčią. 
Priruošiamieji darbai atlikti, 

; laukiame pavasario. 
Jv . Tėvo laiker.^os Mišios bus 

girdimos visam pasauly. 
3 . Roma. Ĥ *. Tė\^a^ patvir

tino projektą pastatyti Vati-
^tino sodnuose galingą raflio 
fttoti. Tos Nuties pagelba po
piežius, laikydamas mišias, ga 
lės huti girdimas viso pasau
lio katalikų. 

Ar turės priverstinos galios „ ; ! j S r p . ^ p a s k i r t o j i Komi-
l'autų Sąjungos Tarybos spre
ndime Ambasadorių ir mūsų 
išdirbtieji Klaipėdos statuto ir 
konvencijos projektai? 

P. Galvanauskas: 
Tie projektai, kaip tokie, y-

ra niekam nepriverstini. Pa
galiau, kai del mūsų vadina-j ko kito atstovai! ar nemano 
mojo projekto, tai nėra jokis ma tuo padaryti visą Klaipė 
mūsų kontrprojektas; tai yra 
tik gynimosi dokumentas nuo 
nepamatuotų Ambasadorių rei 
kalavimų. Kai del Ambasado
rių projekto, tai kadangi mes 
jo nepriėmėm, tai ir jis at-

EIBTUVir/ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADE

MIJA. 

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija jau veikia nuo 12 

baime iš pusės bedieviškuos 
laikraščiuos prane&mųj ir kad 
mažiausias vėjo pūstelėjimas j -ugpiučio d. 1922 m., kuomet 

sija išdirbs konvencijos pro-! neprisiimtu jus prie bedievių; | josios įstatai tapo užregištruo 
jektą 16-tos vasario decizijos v«ta ką. turite daryti: 44Bukite j ti Kauno Miesto i r Apskrities 
ribose. .gerais pavyzdingais kataH- Viršininko raštinėje. Tai-juri*. 

Mūsų bendradarbis: i k»is> o »« akiplėšomis, ramy- dinė L. K. M. Akademijos 
Kodėl į Tautų Są-goS Komi-j ^R ardytojais, kreipkite dau- veikimo pradžia. Į lietuvių 

siją įtraukta iš Tranzito ir ^Jau domės j meilę artimo, o j Katajikų Mokslo Akademiją 
Transporto Komisijos, o ne iš tie visoki pavojai savaimi p r t ' susil ietė žymiausios lietuvių 

oyks' \ (Nepranyks, jeigu mes j Sfctalikų mokslinės pajėgos. 
mylėdami paklydusius brolius" (Tai Lietuvių Tautos kilniati-

dos klausimą tranzito klausi- — (tas gerai; -*- mylėsime ir s-is žiedas, lietuvių katalikų 
mu ir ar ne tam tie atstovai klydusius- reikia mylėti; sU pažiba; L. K. M. Atia-de'mijai 
skirti iš Tranzito K-jos, kad patį jų klaidinimo darbą. Pa- «adovauja Lietuvos Uaiversi 

! Cių lietuviai katalikai, isėje 
l»ent aukštesniąją mokykla ar, 
l>a tolygią t specialine. Gyve
nantieji užsieny moka me
lams Akademijos iždan neina* 
iiau $5 dolerių. Tai patf na
riai rėmėjai, gyvenantiejir! ni-. 
sienyje, įmoka L. K. M*. Aka
demijai neinaliau $5. Malohu 
yra mums pranešti apie L. K. 
&f. Akademiją Amerikos inte-
J igentams ir paraginti juos dė* 
tis — rašytis į L. K. M. A. 
narių skaičių. 

Lietuvių Katalikų Akade
mijos reikalais kreipkitės- j 
parof. M. Reinį, Kaunas-Lai&v. 
Al. 61. Europe. Lithuama* 

=e? 

Londonas. Kalbama, kad A-
palaikyt visien ' reikią *eto Profesoriai. Akaaemijof« " ^ i 0 ^ nujoj i valdžia tol no-

ijięno- nirmininka* yra J. B. Vvsk. F. P r i P a w a n t i Rosijos balsvi-kijos tranzito reikalavimus, kovoti. Red.) Tą, (rtaujięno 

tokis. Nebuvo pastovios lini- puola. Žinoma, Tautų Sąjun 
jos, kurios Ambasadorių Ko- gos Tarybos paskirtoji Komi-

yra 
Lietuvos gelžkeliais i rNemu- 'se netilpusį) pranešima, kuris ' Skvireckas (Rotušės Aikštė, 
nu. !jus taip išgazdino, pasiunčiau V), sekretorius prof. Dr. M. 

į visus tuos laikraščius, kuri\| iieinys (Laisvės Alėja dl), A-(Bus daugiau) 
1 1 - ' •'- B! —— = i ' ' mm. . *m* — • • — ^> n — mmmmmm 

kų valdžios, kol jie neprisi
pažins prie Rosijos skolų H* 
tbms valstybėms. 
I Į Į I > I —— 

i i 

Vertė JONAS TARVIDAS. 
šito reikalo angliškojo, originalo savininkai, 
Renzinger Brothers, suteikė leidimą jj išversti 
Spali IJ 26 d. 1923. 

-LxJL. 

(Tąsa). 
— "Tai tu," — burbtelėjo Dėdė Jonas, 
tu mano broliaduktė Katarina?" — 

— "Taip — taip, Dėde Jonai", — dre
bančiu balsu atsakė mergaitė. 

Jis nusišypsojo. Senai jį kas bevadino 
"Dėdė Jonas". Dabar/ visi ji vadina "se
nis Dilionas", "Senas Titnagas", ir taip va
dina jau nuo seno. 

i— "Tu. išrodai jau nebemaža Katarina. 
Kiek jau turi metų?" — 

— ""Bosiu trylikos ateinantį mėnesį, Dė
de Jonai", — atsakė Katrytė. Kalbėti jai bu
vo labai sunku! Kieme girdėjosi malonus bal
sai, liet čionai, kambaryje, viskas tyku, ny
ku; 

— "Trylikos!" — atkartojo Dėdė Jo
nas. — "Negaliu tikėti kad taip seniai... Try
lika metų!" — Čionai sustojo valandėlę, pas
kui rąščiu balsu traukė: "Na Katarina, tikiu 
žinai, jog aš esu^tavo globėjas?" — 

— "Taip" , — atsakė Katrytė. — "Moti
na Paulą man sakė kad..._sakaU man aiški
no." r -

— "Gerai,- tai gerai. Aš bijojau, jog ra
siu tave per "mažą suprasti, bet matau kad 
ne. Kaip matai, aš esu darbininkas smogus, j.. Kalbėtojai ašaros veržėsi iš akįų; ii mis 
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nimi turi kalbėti paprastai, atvirai. Turime 
pradėti teisingai; ir, galiu pasakyti, jog jei 
kas kitas butų tavo globėjas, aš. visai į da
lyką nesikiščiau. Bet kito nėra, tai gi turime 
daryti ką galime geriausia. Aš viską darysiu 
kas yra gera ii* tikiu jeg tu taip pat suprasi 
mane". — 

— "Aš — aš mėginsiu", — atsakė Ka
trytė. 

— "Taigi; pirmiausia, aš nemyliu vie
nuolynų", — rūsčiai tarė Dėdė Jbnaa 

r—> "Nė centas mano- pinigų neėig į Eo-
piškų kunigų ar vienuolių kišenes. Supran
t i ? " — ' 

Katrytė nesuprato. Toks uJisiptiblimas, 
toks niekinimas to, kas ja i buvo brangu; ne
leido Dėdės Jonotcalbos suprasti. J i tik galėjo 
stovėti yt nebylė, ir išplėtus, akeles bepras
miai žiūrėti. 

— "Kada ta jūsų mokykla užsidaro.?"— 
paklausė Dėdė Jonas. 

— "Kitą mėnesį", — nedrąsiai atsa
kė Katrytė. x 

— "Jei taip, geriau tuoj užbaigkime", 
— tarė jos globėjas. —"Ki t ą mėnesį aš Var
giai galėsiu1 čionai .atvažiuoti; tai*gi važiuosi 
dabar su manim* Per vasarą pabusi Black-
stono Ridge, o paskui pamatysime. Bet jau 
nebebus Popiškas vienuolynas, atsimink! Aš 
perdaug girdėjau apie juos, perdaug. O ko
kiais čia, nematytais skudurais tave aprė
dė? Ar tu loši angelą ar šventąjį ar ką?" — 

— " O Dėde Jonai... ne... n r ! " (Sunkiai 
alsuodama šnabždėjo Katrytė.) r-̂  "Aš esu 
Gegužės Karalienė, Mergaitės balsavo už ma
ne, ir Motina apvainikavo, ir... ir..." — 

rųstus, paprastas žmogus ir, Katarina su nia- tojo kalbėjus. Lauke, ji girdėjo žavėjančią 

muziką; mergaitės dabar šoka, ji žinojo, bet 
jų vargšė Karalienė buvo atskirta nuo ją, 
šaltame, liūdname pasauly, kur viskas buvo 
šalta ir baisu. 

— " Karalienė ? A! filackstone nebus Ka
ralienių" — bumbtelėjo Dėde Jottas. — "Bet 
jėi norėsi; galėsi turėti arkliuką. Ar turėjai 
kada arkliuką?". — 

— "Ne" , T— atsakė Katiiytė, purtidama 
savo gėlėms — vainikuota galvelę. 

Ir šunis, — ar tu myli šunis?" 
Aš nemanau, kad aš juos myliu", — 

drebančhi balseliu atsakė; 
-*» "A, gaila kad ne: Blaek*tohe nedaug 

kas yra mylėti jaunam ar senam*'. -r- I r Dė
dė Jonas suraukė kaktą, rodos manydamas-
ką nors nepaprastą.— "Bet, Jtatariha, da^ 
bar bus tenai tavo namai* ir turėki daryti 
geriausia* Taigi susikrauk savo daiktus, ry
toj važiuojame. Aš čionai ryt ateisiu puse 
po dešimtos. 2iurėk, kad man nereiktų, lauk
ti. Laikas, man pinigai: matysi, kad aš rie-
apgaudiriėjii. Pusė po- dešimtos, lygiai, at
mink!" -^' ' 

Jisai išėjbi Išblyškusi, drebėdama Kati*y^ 
tė stovėjo ant vietos, iki nebegirdėjo jo sun
kių, žingsnių; paskui, puldama j kėdę,. išmetė 
savo leliją ir apsipylė ašaromis,,— ji niekad. 
W p neverkė, net ir kada jės brangus tėve
lis ja, apleido. Nes tada maloiiųs draugai pra
nešė liūdnas naujienai, meilios rankos, apka
bino vargše- našlaite-, saldųjs balsai tarė šven
tus palinksminimo ir vilties .įžodžius. Bet da
bar nebuvo nei meilės,, nei pasigalėjimo,- nei 
šviesos tamsoje, kuri apsuuo ja/; upelis aša
rų, rodos, rieše su savimi praeitį, ateitį ir 
dabartį i tamsybių ir nusiminimo bedugne, 
kur vien Dėdė Jonas buvo, nuožmus ir 'rųs-

•w» —m m • - " • 

tus, neapkęsdamas visko, ką ji mylėjo, 
— "Katryt! Katryt! Katr>-t! Kur tu, bran-

guąii" —Motina Paulą įeidama pamatė Ka
trytę verkiant ir vėl maloniai tarė: — "Kas 
pasidarė, Katryt?" — 

; — " O Motin, M o t i n i " ^ - I P nelaimingo ji 
Mazar-Karalienė atsistojo, verkdama ir visa 
drebėdama puolė į Motinos rankas. — "Aš 
negaliu...-as negaliu bebūti Karalienė. Oį aš 
niekad; niekad nebebusiu linksma* Oi' — 
O! Motin!"..— 

— "Mano vargše!" -^ ramino Mitina 
'Eik. čionai, sėsk!" — Motina 

Paulą nusivedė Ka tu tę ir pasisodino šaly 
savęs ant sofos. ~ "Kttdel, tu drebi kaln 
apasl Pasakyk man viską. Ar Dėdė Jonas 

buvo nemalonus?" .— 
— 'O, ne, ne! Labai nege^-ras^ -^ Dn-

samlama, tarė mergaitė. - "Tamsta nežinai 
koks jis negeras!" — 

# Gal Motina Paulą žinoj* nes iš jo iaiškn 
jv suprato; bet ji nesakė viso ką žinojo s 

. ..— "*!** A e ^ e r a s Kairv't?" - paklausė ji meihki. 
\--\~~ °i to^ P l k t a s» toks nemandagus, 
toks negražus!" -^ drefcėtfamat atsakė Kat
ryte. — " I r jis taip negražiai- kalbėj*,. taip 
negražiai apie vienuolynus ir kunigus ir visa 
k ą ^ m y l i i u Ir. ir.. {^trym a p s i ^ , ^ 
roalm) }iB mane išveš iš šv. Uršulės arit vi
sados!" — 

Valandėlė buvo- t>iUMh ranfeij Miu^lfri-
ke apkabinus našlaitę Katrytę, labiau m> 
spaude , 

1,1 ~ v ^ 5 i t a t r y t f ' - P l a i š i * , paklausė Motinu Paulą. 
"Rytoj M 

mas. 
buvo aimanuojantis ateaky-

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SALIKŲ SKAUDOS 

icą KUOPOMS. 

padinių, kaip vaizdavo mono-

tllHOS iŠ CLEVELANOO, 
Kalba, dialogai, monologai ir 

dainos. 

Sausio 13 d. ž. m. šv. Jur
g io pąrap. s v e t parap. komi
tetai su nekuriais veikėjais 
arba su jų pagelba įrengė 
gražu vakarą, kurio pelnas 
yra paskirtas del naujų varg. 

Žmonių buvo prisirinkę 
pilna svet. Nors ši svet. yru 
gana erdvi, bet ja publika 
pripildė pilną. 

_. . .. . „ . _ „ paprastai, ta ip i r šį> sykį at-Pirmiausjai sv. Jurgio pa- f , ., . . . . , . t • , ,. I vaizdavo puikiai ir juokingai 
i-ap. orkestrą pagrojo ke l i sJ« . Vr v *• • 

., v . ,. . įGerb. Urbsaieiai tai yra pa 

kričio atstovų. 
Žnibiite kaįr jaacfejfr rW-

tis, net* atstovai stebėjos iš* .,...,. ,.— 
Uur tMr skonių randasi Ba~j **K * * W r Katalikų Spau 
jomie: Pritrako' net liėdKų it * * Wt ig3W «Wwri» bus: 
staliį. Žfrnenhj buvo suVirS try* ^ 5 ® 5 ^ r j f ^ J ^ j o s : 
alintai: t Sociali* Klausimas, pa m. 

i$t» prot K. Paltaroko, ia-

rai, tik biskį peraštrių iasi-
i-eiskimų pavartojo, p-lė T. Sa
kalauskaitė atliko monologe: 
-Nešvari gaspadinė-. Teisy- Vakariene gaidžiai v a l g a n t , ^ S E « ? S S B ^ 1 9 ^ ^ 1 ^ k i w 
l* sakant, tai buvo ir nešvari, P- ^ Stiu^uakaa atidai pru ^ T ^ ^ ffijfc į ^ 
jeigu randasi dar tokių gas- g»ma, Poškindamas tikslą. A ^ p ^ s l a p i u s ^ ^ ^ 

ros dienoj ir pakv^ė kalbėk w ^ ^ $ ^ fr Fe_ 

Ka tik pagrySo i* Lietuvo? 
J. G. LukŠis ir atsivežė gra 
irf krntamujų paveikslu ku-

Sekretorius rios rodys šiomis/Jienomis: 
.-•.y-- | Sausio 28 d. loet. Bendro 

ĮSIGYKITE ftlAS KlfYOAS vės svet. Dix ir 25-th St. De-
"K* mokslas gali! pasakyti troit, Mich. 

logistė, tai ištiesų daugiau nie- F- Diemeika* Apskrita jfami- į ̂  ^ įm Tesimokyti*. 
ko nevertos jos, kaiptik seno* mką. Jis nųpieie gražia kai-1, % įjetaV$r &&&vdftm 
vca lietuvių dievams paauko- b * ^ < ^ - ^ t u v i V ^ < ^ 9 > ! i f c t ^ 
tiį už jų tokį apsileidimą. Ji 3 Jo kalbėjo Gentix> narya^p. ; ^įjį^^įį^į^į^įt 

gražius šmotelius; jai vado 
vavo J. Luiža. Po tam, pro
gramos vedėjas, gerb. kun. V. 
V'ilkutaitis yavo iženginėje kai 
boję gražiai pakalbėjo apie da 
bartinį didelį darbą — tai 
naujų vargonų įsteigimą šv. 
Jurgio parap. ir tt. Paskiau 
gerb. klebonas perstatė vaka-
ro programą, kur bus pirmiau 
šiai suvaidinta juokingas dia
logas: "2ydas ir Dzūkas'\ 
Dialogas buvo atliktas gra 

savo užduoti atliko pagirti-i & Ma8uU&.Jo kalba įmonėms 
nai. Antrą dialogą atliko, P r . j l į b a i ^ t i k a Paskui kalbėjo-
Urbšaitis ir Pet. Urbšaitfc:! S*rb- kun. C, gaurusaitis ir 
"Dvi kumuti". Jiedu kaip|Serb- ***- Kelmolis. Jų gra

sioms kalboms žmonės buvo 
l*tenkiati. 

Po vakarienės buvo šokiai. 
vyzdingi vaikai; jie taip visi 
pamylėję savo bočių kalbą ii* 
apsėjimus, kad tokių vaikų: ne 
bedaug galima butų rasti,kaip 
jie, o gal užtai toki pavyadiU* 
gi, kad nuo mažens priklauso 
prie L. Vyčių 25 kp. 

Paskiau sekė dainos. Daina
vo gerb. St. Greieienė ir p-lc 
T. Sakalauskaitė' duėt|; su
dainavo gražiai ir sutartinai. 
Audijencija gausiais delnų 

ir. buvo duodamos dovanos 
tam kurs pašoko gražiausiai 
anglišką ir lietuviška šokį. 

Už anglišką Šokį pirmą do
vaną gavo p. A. Gustaitis iš 
Patersdx»t N. J, su p4e A. če-
snute iš Bayonnės. Aiatrį <Jo-
valią gavo už lietuviškus šo
kius p. Navickas su ponia 0. 
Kalinauskiene * Bayoim^. 

SvfcBių buvo ii aunančių ko
lonija: Šrooklyn* H. Y., ir 

juokingai, ypač žydas, j -*0$*f? P^erto atkartoti, ^ y ^ į u ^ ^ j ; ^ ziai ir 
, v, , J- - padainavo ta pačia. 
kuris savo užduoti atvaizdavo * % 
gana tinkamai. Žydd rolėj A. 
Slavinskas, šio dialogo auto
rius, Dzūko — J. Brazaitis, 
kuris irgi-savo dalį atliko ge-

DENTISTU 
»r. m. ŽILVITIS! 

DENTIftTTAiS 
4i»S Archer A v ei ui e 

n u . : • iki 9 rak. kudlen. Nedė 
U6J t Iki i a 

TtL Laf»yetCe «0§! 

DY. P. G. Luomons 
Uetvrts Dantij Gydytojas 

2201 W. 22-Dd A 8o. Leavitt Sts. 
Tel. Ouud t t l S Chlcago, UI. 

VAU. » lkl 12 ryto Ir 1—8.1» 
Ned. pcjral sutarti. 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS D EK TĮSTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
Arti 47-tos Gatvės 

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

DR. 0, VAITUSH, 0 , D, 
L l S T C m S AKIŲ HPBCIALIHTAM 

Palengvins visi, 
aklų tsmplm* 
kas yra prležas 
ttml skaudėjimo 

ralvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, rkaudančlut ir užai degusi ur 
karščiu aklų kreivos akys katerak 
to, nemteslo: netikras akis Indedarr. 
Daroma egzaminas elektra parodan-
tti mažiausias klaidas. Akiniai pri 
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan 
tlsma pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir va.»:us einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 19 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 19 iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland A ? 

Akla V prltaisymo mene 
20 meti} prityrimo 

Toliaus gerb. St. Greioieuė 
dainavo solo, kuo publika la
bai buvo patenkinta kaip dai
gomis, taip balsu, '7/-^ JH> kie
kvieno išėjimo solisto Imto 
priversta atkartoti. Matyli , 
kad gerb. solistė žymiai yra 
pakilusi balse, negu pirmiau 
CJarbė elevelandieeiams, kad 
susilaukėme savo kolonijoje 
net dvi žvaigždi ,— gerb. M. 
Cižauskienę ir gerb. St. Grei-
eienę; ir mes dabar galime 
pasididžiuoti ir {msigįrti, 
kaip Cliicago arba kitų kolo
nijų lietuviai džiaugiasi ir dU 
džiuojasi savo artistais, dai
niais, muzikais. Antra solo 
dainavo p-lė J. Kupravičiutė^: 
ji padainavo gana gražiai, kad 
net publika ją. pri verste atkar
toti, J. Šeštokas su balalaika 
paskambino kelis šmotelius, 
kurie žmonėms patiko. Pro
grama baigėsi su Liet. himnu. 

nsoms kuopoms, kurios tik 
prisius »arių mokesti * fnuo 

•SW - • » W . • t * - - * * f * Į * 
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nario po $1.00), tuojaus bus ICTUVaV AMPfilKJll 
isaiųatos. %. v»rtė packant. y* 
oa | l l ( i , 

Pasiskubinkite. 
ffstalijru Bpanaos Dr-jos 

apie pasaulio pabaiga/'. Kiav 
nat tik lfic. ' 
'Lit«raiuroa Teorija'' v^do-

vėlis augltesniojHoms molcyk-
lom«. Paraše K. Biaauskas 
Kaina 60c. 

DRAUGAS, ' PUB. 00. 
2334 S. Oakley A m H 

Chicagro, UI. 

K ' 

sr 
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I 
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Harrisoiiį, Ji. J., Paterfionoį »•. 
j . ^ndottp, N. Y. 

O tiesa, bočiau pamiršęs. 
Baigiant vakarieniauti Suav-
mo Uuojios sekretorius Kru&in 
skas paskaito laiSka nuo Se-
iefV Svl PranciSkus ii Pitts-
burgho. AtsikroįpimUt persta-
to Stąiwftu*ką apie tai pakaU 
\m. Savo kliboje įu A; &*ę 
Sauskas ragino mūsų miesto 
lietuviams* aūkoti; del Severų 
I^aneiškieeių kiek kas gali, 
nes anot jo katalikų moky
toju, trumpį mums Amerikoj 
ir sietuvoj. 

adai' 

Surinko rodos $}3.75, Gaila 
kad'nedaug, bet sulaiku niusų 
^oloniįii, atsi lygins: 

feiam vakaro rengime daug 
yra pa8idaraavc Sie a « n e n y s : 
p. A. Adomavičius, «T Krušin-
skas, p-ni P . Ifrulinskienė su 
dukterimi ir dąugiaus, kurių 
pavardžių nebepamenu. 

• 

Girdėjęs. 
- Bravo B^Wttal : Neatsilikite 

l 'AUEJf laMA 

a r J«OM akauda salva T 
Ar juaii akys aAaroja? 
Ar jrra uždegtos T 
U«glua ar niežti? 
Ar skaitant akys «r«a pa»ar« 

•taT 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plutaančlta* 

taAkuB T 
Ar atminti* po tropotf maieja'' 
Ar akys opios Svtesal T 
Ar Jaučiat* kaip ir •aniitls mMj 

Ar yra balta dėme ant voku T 
Ar turit katarakta? 
Ar turi tvalras akla 7 

Df, Jan J . Smetana 
A K i m C SPECIALISTAi 

s 1801 80. Ashland Ava. 
Kampas 18 gatves 

Ant tresto a»*ito viri FlAtto ap-
tiskos. kambsrlal 14. 15. ! • Ir^17. 
Valandos ntio Suryto ikt t- vakare. 

dirb- j 
I 

BAYONNE, N. J. 
* 

Mūsų kolonija sujudo dirb 
ti kiek tik turi jėgų. 

20 d. sausio buvo Rckrivie 
nijimo L. R! K. Amerikoj Ap
skričio suvažiavimas šv. My
kolo parapijos salėj. Atstovų 
buvo daug iš visų kolonijų. 
Buvo valdybos rinkimai, bet' 
vienbalsiai užgirė seną valdy
bę. 

Vakare 7 vai . buvo &uxeng< 
to vakarienė pagerbimui Aps- i 

" * " " t , • • . l ' U J . I J , 

nuo kitų kolonijų. 

V i s pirniim ir pirmin. 

i^aa#ao#< 
GUNARE) 

LIE ruvoit PEfr 10 OICMU] 
Vienintelis vandenin kelias TJeto-! 
voo per Soutbamptoo am Mllilnnj 
'aivn-
AQUITAH!A M»URET»»Uj 

DCDCUClūlL 
pcncROAnur 

Apleidžia New Yorką. kas SubatO-
mis. Greitas persėdimas South-
amptone. Uetuviai yprtlškai ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai | 
Hamburgą 

K L 5 J J 1 " ^ * «t^-^>»»rA»»»assJ 
•"• (I Haraburrs 103.50) $3.99 

K K L i U V I A I U LIETTCJVOS 
a*da lalvaa PilUvoJ važiuojant 1 So-I 
utbamptona Ir ten psrsAoa ant Mil
žinų laivų. Plaukta kas savaitą, 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del Vai n y ir reikalingų j 

dokumentų atvažiuojantiems keleivi*-f 
ma gulite šauti noo bile arenta. Rsi.4 
icalaukit. Jų rra jueų mieste arba *r\ 
piennkej. 

Oanard l ine , ' [ \ 
| 4 0 N. Dearborn 
Si. ChlcatfO 
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mf^OaV PtWWiftW 

Monterio, Mae». — 28 — 3' 
vasario* 

Norottofi, Mass. — 4 ' — 9 va< 
eažrio. 

P#fc*it, MieH; ^ S — il\ 
^aaario.. 

H W - Brtt^ttį Cdttti rifoo f* 
— U toro; 

N 

30 
ATVt«r»i«y; Oosit. — IT 

'.« 

balandlio. 

Broo^ty;^ Š . Y. 
įiiaiidžio. 

— ^ — (t 

T — U 

•/' ifi»^oo©^^o«©«©dao©ooooa©o<J 

'• GambFiifee, Mass, — H — 
Sfc bvalandfio. 

LawT«n^>, Mas». — 21 -
T\ balandžio. 

J*fįjfoina*.-ConiL — 28:-r— # 
s. 

t^ėąifiėld,- Htu&s. ^ 5? — lt 
gegužės. 

Tolimesnė Misijų eijra bus' 
paskelbta vėliaus. 

GAVO PINIGUS 
inrUT* PBR "DJfLaUOĄ" i l B ASiiSHl^ 
Nikaloįunas Pet. 
Vaiškunas K. 
Lisauskas AL 
Vasiliauskas Alb. 
Zupkienė Ona 
Penkauskas Ant. (Mu^kegan, Mioh.) 
Pavilionienė Kast. 
2virg2dyrias Š! 
Misevičaitė Juf. (cable) 
šia'ulas J). (Racino, Wis. telegrama) 
Vishniauskas Jonan (Zanesville, Oliio.) 
Hfeiiiis Jonas (Cicero, lU.) 
Aleknaitė Juzė (Cicero, 111.) 
Atoliš' Jonas 
Giniotiėl Leonas 
J^knevi51us 
Noreika šerias 
Kuncis Jr 

Bersinaitė Aneiė . 
Kvibtkus Petras 
Ėimkus J. 
Šiliu8 t, 
Birbilas J; (Pitlsburgli, Pa.). 
Paliulienė Kot. 
Rev. lg. Aibavičius (du siunt.) 
8t. Žvirgždynas 
Karalius Jonas 
Pupiisis Sor\̂  L 
Rev.-G. A. Pauliukas 
Bučinskas Ant. , 
Krikščiukaitis Ant: (du siunt;) 
Pinas Kastas (Cicero, Ill.)x 

Za&torialg. 
Vaičiūnas Adoni. 
Vitkus lg. (du siunt.) 
Kunckienė Elz. 
Vagjntai Jurg. (Cieero; IU.)' 
Siajįs Jurg. 
Rėklaitis Vi. (Sheboygarii Wit/)? 

Zubė J. 
Žvirgždienė-
Stanislauskas F. 
St. Žvirgždynas 
Pavilauskas J. 
Rubis .Leonardas 
Martišius Ant. (du siunt.) 
Kun; lg. ASb^čius 
Cibulskis Pet; 
Makutis Dionizas 
Seredis Jonas 
Dovaliutė Ona 
Valiukas F. (Melrbse Pat*; Ugf 
Ūselis Pet. (Melrose PaT ,̂ Hi:)J 

Dainanauskiėnė Eik- • 
Jasit^kaitė'St. 
Kraujalis Pet. » 
Zupka Sim. 
ilorazaįt^ itdole 
felltaualfete^. (Intf: Ha¥bo¥, Ind^)r 

Matai A. (Cicero, Itt) /• 
JTiidvaraitė Kott 
Klevin«kienė Oria (<3^nd} Bk^ids) 
Bla%s 'Y. 
Pėtrošiitt K. (Cî en>;- Mf 
Gen^iSiėnė įGê lê  -
Jorigilas Jonas 
Kavaliauskienė Ona 

Vaizgila Alei 
(gematulskis Vldi ((^ceroy W:)\ 
Petravičius Antį 
Piktinas Ambr. 
\fesiliauskas Alb. 

• 

Viliunas Juoz. 
y III H k a Wtll III \T 

Sleias Ant: x 

Jančiauskienė ife 

putiog aOroniKa sKtutdfiK 
IVe. Tel. Roosevelt 7 W f 

Atdaras kasdiena, iSskyrus Svėntadienloa"Ud tf*V# *• 

7 

Sausio 2T df. Sv. JTuir|J6 pa-
rap. 8 v e t Detroft; Mich. 

Fradzla T;3D vai. vakare 
. Įžanga- 36c. Vaikams 15c. 
' s u ' "• • , * • , ' • i . " • • — '"'" , r > s ' 

Maliavojiao I 
reletonas Oaaal 723S , 
PETRAS CIBULSKIS 

a f a i m s J i t o r i u s 

frUrZŲ.. 
IR ° 

POPIEilO! 
kRAUTUi 

^ e p a p i 
mūsų t)isnl< 

augimas 

kla sailnllW 

Kostu mer lami 

patarnavimą. ] 
2338 So. Leavitt Street 

• ' » — • • n 

Gertais ran-ripelląrtoTr7Mlitti 
He^st . l^* to, kB0iailf'jSTrl*al B»> 

venUf Sis*-"V H> •S«ki-«i». dienos 
farV&.Ętn' fftlcoin. ktrfsak ir pefism 
sutsll jisleHfvinnr.s. i 

tmogus, k-jris,<' ;rbsn ssro musku
lais, ne*a t būti sert»»*lu. Psxo«Ssinkit 

' f«»-Esr»t»Wfs l*«;tr .• lhUsid»n.a. TjeUB. 
I§v«į»ąkJf•<•»>«< ' 'ftuį^fia ir disflsn-

iių <Ą**ri PsM.EksnttSris palsirb 
sveikus 2mi>nss irer&j* radiįtrj*! 

36c i r 7Cc. ui benks aptiekęs** 

r. AO. IOCHTTH A co. 
H>4-114 bo. 4ta St.. 

• • I •'.• = 

CLAV A W A Y T H E r y E A R S 
ApRly Boncilla Dsautiaėr casmfc clsfetsr 
your facc, and rtsl vThtte'it drles, %mn 
removs arvd te* ard f«*J thsvvonderfui 
differcncs in ths co!or a^d tsaturs oi ths (skM. i 
Cuara r. tsed to d o th ate d c ftn tte t Mnat for 

i.ttfs faė^t»» ntoiie?nUtn^Ji tKe-

(tuss".and'rnu9crčs. hizkc th* «Mn toft 
endsmooth. 5 
Yog cah obtain jregul̂ r f.̂ :e» rrom your ( 

favoritą toilet cou rt*sr. If.'not; ttkiš thts 
ad. wHn 10 canislo Boncilla Laboratories, , 
indianspoli*, lnd»an», tot s trial ttibav 

Trindamas su Ruffles 
IŠtrinsi Pleiskanas Lauk. 
Kieftti, idectt visą diena — ja.s ast 

•teMtte i*' kist tu pleUaai}' tiek 
imssi 1 Juo daugiau jus kasote, juo 
daugiau pleiskanų'išpuola ii just} gal. 
vos. suteršia jusg drabužius, djro ne-
maloainno kiefcmenam arti. jus eSSai 
člsia, Ir vis neapsakomai niettll 

PtuffUs 
pleiškam) nalkfaitdjas sa puikiosasi 
paaekm&nii. 

[L )T tam* D*rs jokios' paslapties, 
1 ttmffUm yra sudarytas gabių ir paty

rusiu k rauku, kurie išdirbo fonnulą 
spedaliai pasktrta sunatklntmni pleis
kanų perų — ic IHffl— atUtka sava 
darbą. 

rįmSftakit bonką! Itrrakit truputi 
Riitnin i savo galvos odą kasdien 
apie per pairsite laiko. O' kuomet 
pleiskanos jaa išnyks,- tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankinsi "nk 
65c. ui bonka. Galima gauti aptiekose. 

tt At>: RlCHTER&Cd. 
104-114 * , . 4tk 3t. . Brooklra, N. Y. 

D A K T A R 
f * » W » » * mm m m < • • mtfm^mmm^ 

Telrfooas Bouhvard f»Sf 

I renza 
4S4M S o . Afhlaund A r e n s e 

O k i c a g o . OI. 
T a i . : t r y t o lkl I I p lot . ] p o 
p i s t iki 1 p o p l e t : • U r a k Iki 
i:It . rak. 
> • • < • • • • . . . — W | 

*.M 

f* S 
BOulevard 0 5 8 7 TI 

Dr a 
1707 W . «7-tki 8t. 

Vatandrjs nuo S iki 11 dlsns>. noo f 
Iki I vai. rak. NsdėUomls »ao I 

tkt t rai. po plstų. 
• • •• 

relefotias Heclej 74Sf> 

i 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo apsčiai lai visokias ryrų Ir 

tootsrų lytiškas Ilgas. 
I s f l Ua4isoa Street 

Uamp. TTsatem Are. — Chlcafo 
Valandos: f—-4 po piety 7—9 rak. 

Tel. Boulevard 21«0 
! DR. A. J. K A R A L I U S 

Eietnvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ohiea»o, TU. 

Retld. TeL Van Bnren 02M 
Ofiso Tel. Boulerard »8t3 

Dr. A. A. R0TB I 
RUSAS GYDYTOJ aS IR 

CHIRURGAS 
Specialistą* Motertšav Vyriškų 

Vaikų ir Tisų chroniškų ligų. 

0flsis3335S.Halstu.St; 
Vai.: l t — I I ryto: f—t po pist, 
7—* rak. Ned. 10—II d. 

Res. H S t Indepeodenre BHd. 
CMtfcago 

. ^sa^sa^aS>fcsS>»ssss>sa>sss>^s^ss»*aw*<» mt +m m mm • • ^ s s i s s s s i s» i*s> •— 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po immerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Li«ų 
Vai.: ryto nuo 10—II nao S—• 

i po pietų: nuo 7—8.10 vakar* 
Nedėliomls: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2880 

- Į - T A 

" * - n a 

— — . —— 

dr. Matirice Kahn 
Gydytojas Ir OhirargM 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave. 
Tel: Yartts 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare, 
Nedė į mo W iki 1% piet. 

—J' i i i • " " m . 
»-q-v i a • • { '"1-4 ' J » . t ^ " , W V » ' j .\9WJJ' 

Dr»A, 
Gydytojas, Ctouunps, Obs 

T^raru SSTsia 

i 

f > s ^ 0 s ^ o 3 l 3 s « s s ' (akmesM tultyja) 
tr aksasnta l las^mo pasUis IM» • -
Įįisi acIJflSi sa tam tncrotitia HSMES* 
Hskosals prtsaasaėmta bsĮ valaUta 

msTallna sii dėilma. 
ams paaekmlnfal. U- j«4 

dars 
pataraavhns talkia sava 

14USo. 50 Ave. Oioaro, 01. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo I **V 

po pist iki t vai. vakarą. 
MadAUomta tr seredomls ofisas a t d s -

rrtaa. 

mm 
.m. m , , . * M ^ 

m . A, A. KUlKaUSKaS 
OY»TTOJAS IR CHIRlTROA» 

4442 S a Western Ave. 
Telef. Lsvfajetts 414S 

I m a • < » — • •>• • « » a a > i > n I I U S S O * | 

Tel. Blvd.' 1401 
] Dr. V. A, Š I M K U S 

SS15 So. Halstcd Street 
į Valandos* Nuo 9 iki 3 d l̂ena. Nuo 
'7 — 9 vakare. 
* Nedėliomls 9 lkl 12 diena. 

Or. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO HiLINOlS 
Telefenaa Tards a#$» 

Valandos — 8 Iki 11 13 ryto po 
pietų 5 iki 8 raka Nedėliomls ofi-
• «as uždarytas. 

U s f i ' • » •" •' ' 

r. M. Strikol'i 
l ietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4001 So. Ashland Avem» 

TeL* Boolevard 78fi0 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
6641 SO. AJtNiiry 

Tel. Prospect l t M 
Vai., pagal sutartį 

1į+<m*m»m • • • • • • » ! • m*m*mmmmmmmm+m*m* m mm .. 
r 
frei, 
l m 

Oaaal 02S7 Vak. Oanal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietovis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1$21 86. Halsted Etreet 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki I 
p p p i e t ų : S 1^1 ' 9 v a k a r e 

» • ! • • 1 ' ' mt • m m 

f" Jai'T DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

TeL CanaI 2118 
Ofiso va!.: l t ryto iki 12 p* 

K 
5 iki 7 ral. vakare. 

Rea vai.: 2 Iki 4 no pietų 
41P3 A r c h e r AVeirne 

T e L I s i f n y e t t e OOM 
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:UDIS PRISIPAŽINO WEST — SAIDIEČIŲ 
ŽINIAI. 

Irm koletos savaičių A u-
DL, areštuotas AVnrroii Rytoj sausio 29 d. š. m. Weet 

Lineoln, advokatas ir &ė- Sidės parapijos svetainėje 
Srilturistas. Jis įtartas saikus antroji gerb. kiro. Dr. K. 
pačios ir jos brolio mmi- Rėklaičio paskaita: "Roma 

NOfcTH SIDE. 

CK A V 0 A S 
••'•" • * - ) • • » r PinpyfceiBS, Sausis 2g, ,1924 

10. 

[is gyveno Aurora apylin-
je mažoje fannoje. Tenai 
pįo gėlyną. 
>erniai sausy staiga iš fa r 

jis pragaišo. Kiek pa
ras netikėtai pragaišo jo 

ir pastarosios brolis. 
Fž keletos nW»nesių LineobL 

prado. Jis lėmė tvirtinti, 
jo pati jį buvus pag

ros. 
lek palaukus jis išnaujo 

įpuoiė. Tuo tarpu jo pa-
8̂ giminės pradėjo jos ir 

brolio ieškoti. (iiminės 
Įė gauti laišku su pražuvn-

tos pačios vardu. Tai lai 
fr"° kaulijama pinigu. 

Svai cnseke, kad tas 
)ln rašo laiškus pražu-

ii08 savo pačios vardu. Jis 
TQ pasislėpęs Chieagoj. Bet 

is ir areštuotas, 
iliojans imta klausinėti a-

jo žuvusią pačią ir jos 
>lį. Lincoln Lšpat pradžių 
ižino Aurora policijai, kad 
pati nušovė savo brolį, gi 
pats nužudė pačia. Abudu 

romi sukapojo j dalis ir di-
Įliame gėlyno kakaly snde-

olicija visur ieškojo iro-
u ir neberado. Paskui 

ncobi keletą kartu savo is-
minia keitė. 

Ai'tgalo šį šeštadieni pasn 
tikra"teisvbe. Jis abudu 

iūdv. Abiejų lavonus snde-
no. 'Bet abi'.?:j <>elvas įdėjo 
IMvvetmin bUkari ir tą blo 

]f.metf' to-! vieton, kur pi-
Auroi".; v.soke»s sj.š-

VOf*. 
!r • > 

Nuvedė jis policiją mirmTy 
n vieton. Iškasta iš sąšlavų 
©kretiuis blokas. Atskelta 
l dalis. Viduj rasta abiejų 

n galvos. 
Tai negirdėta Illinois va?s 
bėję atlikta žmogžudystė. 

Amžinasis Miestas". 

šioje paskaitoje gerb. Pre
legentas papasakos apie pir
mųjų amžių krikščionių kata
kombas ir gražiausias pasau
lyje Romos bažnyčias. 

Prašome visų west — sai-
diecių atvykti į šią įdomią pa
skaitą, kuri bus iliustruojama 
gražiais šviesos paveikslais. 

Rengimo komisija. 
• 

•r.*os 

• » ^i'' • rgi praeito šeštadienio š| 
bet Chicagoje žuvo nuo auto
mobilių 28 asmenys, nuo "mo 
nshine" 22, nuo revolveriu 

Iš vaistinės, 1000 Paulina 
lf. keturi plėšikai paėmė sa-
». automobiliun 200 dol. ver

ias degtinas ir nuvažiavo. 
n r 

Ai ^F Ai 
M. RAMANAUSKIENĖ 
(Po tėvais Kulišauskaitė) 
mirė sausio 25, 1924 8:15 

čfc- vak. 60 metų amžiaus 
raėjo iš Suvalkų red. Ju 
rn — Gudeliu kaimo. Pa
liko dideliame nuliūdime 
vyra Stanislova, sunūs 
Joną ir Stanislova, duktė 
jį Konstancija Kazlaus-
Kįenė. Kūnas pašarvotas 
po num. 3206 So. Lime St. 
Laidotuvės įvyks panedė-
ly, sausio 28 d. 1924 iš na
mų j Šv. Jurgio bažnyčia 
9 v. ryte. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv Kazimiero 
kapines. ' 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras Stanis
lovas, Sunai Jonas ir 
Stanislovas, Duktė Kons
tancija Kazlauskienė. 

Naujų vargonų reikale. 

Praslinko netoli metai, kaip 
yra pradėtas didėti s darbas, 
įsteigimas naujų vargonų. Au
šros Vartų parapijos bažny
čiai. Ištikrujų, tai ne juokai 
užsiimti toki darbą, kuris rei
kalauja didelio pasišventimo. 
Vis gi tai ne vienas tūkstan
tis dolerių; bet sukelti $5,500.-
00 dol. tai yra ne juokai. Bet 
štai choras laiko sau už gar
be pareikšti, kad turi jau pa 
darė $3,500.00, iš kurių tapo 
Mirinkta pas gerbiamus para
pijomis apie $1,500.00 o kiti 
$2,000.00 tai yra visų metų 
darbuotė Aušros Vartų para
pijos choro PU gerb. p. Sabo
niu kuris Įsitempęs dirbo ant 
tiek ant kiek jam laikas lei
do. 

Bet toli gražu dar iki ga-
Įnį, trūksta dar $2,000.00. ku
riuos Imtinai turime pada
ryti. Taigi, kad nesustoti ]*u-
siaukely, tam tikslui yra ren
giamas gražus vakaras ir kon 
certas su šokiais suimtoje, v.t-
sąri o — Fed. 9 dieną, 1924 io. 
koncerto programa išpihhs-
Aušros Vartų par. choras po 

i 
vadovyste p. K. Sabonio. 
sudainuos solo keletą, dainelių 
Girdėjau kad ir p. K. Sabonis 
ir taipgi vaidins labai juo
kingą komediją "Žydas ir \)z\i 
kas-*' kur turėsite juokų iki 
sočiai. Vaidintojai šios kome-
iijos bus p. K. Sabonis ir to
limas Sprlngfieldietis p. J. 
Grūstas. Taigi nepamirškite 
minėtos dienos, nes kaip ži
note kad visas pelnas šio va
karo yra skiriamas naujų var 
gonų įsteigimui. 

Mokinys. 

Padainuos ir mums, 
Einu ana dien skersai Wa-

bansia ave. ties Lincoln gat
ve, girdžiu kalba, sustojau 
pasiklausyti. 
— Matai, a r aš nesakiau, ką T 

kad poni Elena Rakauskiene 
ir mums padainuos kada nors, 

— Taigi, taigi i r aš taip 
maniau. Juk ponai Rakauskai 
mums priklauso, o ne Cicerui. 

i— North S. kadaisia buvo p. 
Rakausko tėviškė. 

— Ar tai jis čion gyveno 
pirmiau? 

~ Taip. 
— Tai jiedu mūsų. 
— Sakai mums padainuos. 

Tai kada gi? 
— Nugi nedėlioj, vasario 

10 d. šv, Mykolo parapijinėj 

t i vakara t no jaus po Velykų' KlarpMos tjodtas/"-4 ' 
• plotinėj svetainėje. Rengimo KftjS n t ,r a m a t c s Klaipkto* 

vakaro komisijon Įėjo A. Mar 
tinkevičia, J. Berkelis ir J. 
Daugirda; taipat nutarta ren-
gti šiais metais' pikniką. M. 
Kareekui pavesta paimti dar
žą. 

Koresp. 
mę, — • i, , > • • • . 

L. VYČIŲ CHIOAaOS APSK 
CHORAS. 

vo pasekminga visuokuom. 
Nariai skaitlingai atsilankė, 
ir dar naujų atsivedė prisira
šyti 

Choro pirm. p. Ramanaus
kui pasidarbuojant narių skai 
Mus didėja. Prisirašė prie te 
noru: J. Adomaitis, Pr. Či-

svetaineje p-ni Rakauskienėj \ , i(TT v. ,, v , . . . -. , izauskas, ir ^Vycio'' redakto-
duos koncertą. Zinai, brolyti, . ^r r*. •• « •*• 

. . : . . . ' , . ' nus M. Zujus. Mergaičių prr-as ją syki girdėjau dainuo- . y . . 14. *̂ T> I . . ,* . , .%, sirase prie alto: M. Paulaus-jant. Ištiesi}, yra ko pasiklau- r" . . t .:. % , .- ,^i . . . . . , , kaitė iv antros varqo nesuzi-syti. Klausaisi ir vis nori kad f . . . . - y. . . j , 
. . . , . ^ įnoiau. Ateinančiam penktadie-
dar daugiau dainuotų. Ot, sa- .v m £ T , v j 

' . ' . . Iny w Town of Lake žada at-
kau, kam Dievas nesigailėjo1

 x. .. . v , v. •, . . 
. V važiuoti virs dešimt damimn-

talento. , 
kų. 

Choro .ūpas geras, mokina-

kalno gauti pas visus choro 
narius ir visose žymesnėse į-
staigose. , 

Dul-dul-dudelė. 
fTrr- ',.'1 i , 'iii i ge s 

SKAITYK ^DEAUGĄ" 
PLATINK "DRAUGĄ" J 

uosto tai " Klaipėdos • Julės''į 
perstatyme, galės matyti. I îi-
vas bus padirbtas su įvairo-
mis elektros šviesomis, ir - su 
elektros pagelba, bus matoma 
kaip laivas atplaukia ir išplau 
kia. Abėlnai imant Visos Sce-
nerijos specijališkai dirba-

• mos tam perstatymui. 

I Taigi įsitėmykite gerai die
ną kada bus perstatyta sekm. 

^ - ^ *, »*<"* ""'^130 A; kovo 1924 m. Aryau 
svetainėje, L. V. choras turė- | G r o t t o t e a t r e a n t 8 i r W a W : 
jo repeticija, Ši repeticija bu-' s h A v e m i e t u s ^ U t e ^ j j 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-
NYTI VISADOS KREIPKlTfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

AOT NAUDOS. 

FABIONAS CO, 

809 W. 351b SI , Chtcago 
TeL Boulevard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
UDAVIMO RAfirrus. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•j Parduodam Laivakortes. 

» *m • • — 

are 

Entantė išlošė karą tik spau^ 
dos pagelba. 

Kardinolas Mercier. 

Metinės Sukaktuvės 

Puiku, Jonai. Ši žinia, iS-
tiesii, mane džiugina, nes tu-|nu3Lsi g a n p^apgiai, nes jau 
rėsim progos išgirsti begalo didesnė pusė operetės išmok-

ta. Po repeticijos pasilinks-giažii^ dainų ir sykiu p-os Ra
kauskienės malonaus soprano 
balso. Taigi i koncertą eisiva 
abu. Dabar einu ir savo dr-
gams šią linksmą žinią praneš-
ti. Labanakt. 

— Labanakt, atsakė Jonas, 
ir paspaudę dešines, nuėjo. 

Tropijau laiką ir vietą, pa
maniau sau. Taigi į p. Rakaus 
kienės koncertą eisiu ir aš. 

Raporteris. 

Dr jos susirinkimas. 

minta prie victrolos, kurią 
advokatas Stasulanis parūpi
no. 

Pasibaigus žaislams visi nu
ėjo \ Jucians valgyklą užkąs
ki. Tarpe etoesro nariu matėsi ir 
.svečiu: p. MiekeFiunas ir p. 
Stulpinas. 

"Klaipėdos Julė." 
Galutinai viskas yra sutvar 

kvta. Svetainė Arvan Grotto 
yra paimta ant 30 dienos ko
vo 1924 m. Vieta visiems ja ii 

jj^f 

ro Vartų dr-ja laikė metinį su 
brinkimą, kuris įvyko skait
lingas. Protokolas perskaity
tas ir vienbalsiai priimtas. Iš 
duoti komisijos raportai iš 
įvairių v ei kimij draugijos rei
kaluose; taipat nuo metinio 
nprokaviino knygy. Pasirodė 

DIEVO APVEIZDOS ?AR. 

Del 16 vasario. 
Kadangi jau laikas rengtis 

prie Nepriklausomybės Šven
tės paminėjimo, tad utarninke 
sausio 29 d. šaukiamas yra vi
sų draugijų atstovų ir veikėjų 
susirinkimas. Visi kam rupi, 
kad mūsų kolonijoje Tėvynės 
nieiiė pas žmones nemažėtų, 
bet augtų ir stiprėtų, kviečia
mi vra susirinkti utarninke 
parapijos mokykloje 8 vai. va
kare. Negi norėsime pasilikti 
užpakalyje, kuomet visos ko
lonijos švęs tą dieną iškilmin
gai. 

Prašome visų atsilankyti, 
lengviau tuomet ir gražiau 
darbą atliksime ir patys pasi
džiaugsime. 

1 . . į j o t i e j i : 

Sausio 13 d. šv. Mykolo ptir. {ym ^ r a i ž i n o m a . tikietai ne 
vetainėįe Motino Dievo Auš-į i ; ž i l g a p a s į r m iys . Tokiu būdu 

iškalno bus galima išsirinkti 
geresnes sėdynes. Choro na
riams rėmėjams, bus pasutsta 
r.o du tikietus iš geriausių sė-j 
dynių. Pasirodo kad beveik pu 
sė~ sėdynių bus užimta choro 
narių rėmėjų, nes Jų skanau* 
didėja, Yra gaunama, iš aplin 

Cezaras Paplaustos 
Mitv MUM*) 2». IMS. Mei 

nės itAniaUlos už jo <1U*1A 
utarninke saukto 29 i 11 
Dievo ApveizdoN bainjdioj 7:45 
inr>lo. Kiton iHiŠIOB bu«* o i ua~ 
b«toinit4 v««»rto 1 d. IK; Oncm 
baftayaoj SS-tOfi ir Hotk^ell 
Katvta. * 

NūoAinMtaJ kileiHu Vlmn « ^ 
mlnc5. (Tnintran ir puifaBuim 
(Inlyviuiii ši»kM- pamaldom*. 

NUUIMIUA: 
Moterte Teotlora /Paplauskiene 

(Po tėvais Bsktaltė) 
v 740 We#»t 22-nd Klr. 

ar = 

kad draugija yra labai geram | k i n h ) ohieagos miestų laiš
kai su užsimokėjimu į rėmėjų 

b narius. 

NELEISK LIUOSO LAIKO 
V E L T U I . 

Aš turiu gera progą kur ga
lima padaryti liuosu laiku 
daug pinigų. Darbas lengvas 
ir pelningas. Atsišaukite tuo-
jaus pas: 

Y. M, STULPINĄ 
3311 South Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 

>tovv, nes nors ir buvo dūle-
lės iwigos praeitais metais, 
bet ineigos pei*viršijo išeigas, 
vis tai ačiū diaugijos nariu 
sutartinei darbuotei. Išdavus 
raportus, nauja valdyba užė-
iiė savo vietas čiaip: pirm.̂ — 
VT. Andruskeviėia, vice-pinn. 
— J. Daugirda, nut. rast. — 
A. Janušauskas, turtų rast. — 
A. Vashunas, kont. rast. — J. 
Orasdauskas, ižd. ,— V. Nau
sėda, iždo glob. — J. Kaitu
lis ir A. Plančiunas, tvarkda
riai, — J. Berkelis ir M. Ka-
reekas, taikos teisėju — A. 
Mareinkevidia, rast. prie tei
sėjo — K. fšerpitis, prie vėlia
vos — J. Riska, M. Grigas,' urbutait** po vyro vardu MOHOJUB 

Waveris, gyvona West Frankford, 
IDinoia. Meldžiu nuoftirdžiai duoti ži
nia apte ja. Kreipkitės šio adresu: 

PBAHK URBCTIS 
1'41» *o. 49th Avė. ncero , Iii. 

IEŠKO 
PAIESKAU aavo Mser« Monikos 

ii- M. Stungis, korespondentu 
— A. Janušauskas. Kat. Fede
racijos susirinkimus lankys J, 
Daugirda ir A. Plančiunas, o 
Labd. — į. Berkelis ir J: Dau
girda. Draugija nutarė sureng-

Metinėa Sukaktuvės 

A. 4 - A. 
ONOS BAGDONIENĖS 

mirusios sausio 28, 1922. 
Metinės pamaldos už jos 
dūšia įvyks panedely, 
SAJudo 28 d. 1924 Aušros 
Vartų bažnyčioj 6:30 vai. 
ryte, 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se pamaldose. 

Nuliūdę: Vyra* Aleks. 
Bagdonas, Dukterys Sta 
niskva ir Ona Bagdonai
tės. 

Mmunis mi'di Hukaktuvhi uia-
no iuyltaK> tlraugi> 

A. t A. 
KAZlM. BALdAIčIO 

JIEŠKO DARBO 
NA.UJA8 Ijetuvofl meisteri* par

važiavo į Ohicag-a. 
IeSko darbo. A* eau patyręs bū

da vojime nasaų Ir taisyme seiuj, 
MaJevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus. 

Pafiauklte 
jomr MisKFi 

4145 So. Mai>l<nvood Ave, Chloago. 
= m • • • L J ' 

P A R D A V I M U I 

B I Z N I S 
PARSIDUODA. pskarne (bakery 

shop). Biznis iadirbtas per 18 metų. 
Apielinkė apgyventą lietuvių, rusų, 
tenkų. Biznis Rerai eina. 5 piokoriai 
dirba. Priežastis pardavimo važiuoju 

.UetUYon. Atsišaukito tuojaus..^ 
Z1461 Meelcėr Ave. * " JoUet, DT. 

kuri mitilko ndalmė gr|fttajit na
mon iš Racloe Wt*. samsto 27 
d. 1933 m. tapo užmuštas au-
tomobiham a. a. Kazys Bal*aJ-
« s gkmo Iiietnvoi s;rao(lžk> 16 
d. 189a m. iŠ tėvq Ir Jono Ir 
Marljoaos BaK-ak-ta paėjo Ii 
Kauno Redybos Rasetnų apskr. 
Vakuidiskės JuUmo, AmcHkon 
atvažiavo IJcpos S <L 1010 m. 
pas broli JUP«1 K«»«»fel»a, Wls. 
Velionis Kasys BaKfcJtte tarna
vo Suvienyta Valstiją karino-
menei beirljo pasasllnes ksršs 
užsitarnavo antro laipsnio t-toi-
teoaato Urėdą. Saa^tięs iš ka-
riuofncnė* ėjo mokyklon Tyler 
Art InsUtute mokintis piešimo 
ir jau butų baigęs mokslą rug-
piacip mėnesy 102S mu bet Štai 
nelaimingai mirtis neleido Jau
nam artistui pabaigti to prakil
naus mokslo. Velionis Kaitys 
Balcaitld Ubai mėgdavo mokslą 
ir maac pabaigs?* mokslą lai-
minga ir linksma gyvenimą; ves
ti bet štai sutiko nelaimė ir už
baigė jo laimė ir linksmybe par
minus negu jisai mane. Hors 
metai laiko jau praslinko bet 
man nuo minties nenuėjo ir už
miršti negaliu dar karta tariu 
širdingai adtu visiem dalyvavu
siems laidotuvėse Ir meldžiu a > 
MiiankyU ant pamaldų, kftržos 
bus šv. Jurgio bažnyčioj utar
ninke sausio 10 d, 1924. 10:SO 
vai. rfte. 

Lai Usisl ramiai jaunas ar-
ttstas šaltoj žesnelėj mirties ne-
laiku pakirstas. 

Helena Waatiauskaitė 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy*, lietuviams visa

dos patarnauju kuogerlansia 
M. YUiSKA ^ 

122S West 3a-tn Street 

A D V O K A T A I 
JOHN I. BAGDZIUNAS 

ADVOKATAS 
bylas »l-o«^ Teismuase. •rsassl-

loaia Abstraktui, Padare plrkimp v 
pi l iai Inu Dekumento* Ir Isauojtsias. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1M8 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolpii S201 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas O n a i >»*7 

S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

7 t W. Monroe Street 
Room f«4 — Telef. Randolpb StOO 
Vai: Nuo f ryto 11d S po pietų 
Vakarais: 8208 So. Halsted Str 

Telef. Tards 1015 
Chlcago. 

U - i i l i - - - - - • • ' • • 
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•ya 

bna8 Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Gencralis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
8319 West 24-th Street 

Ohicago, SI. tmmmmmĘ 

, ... 
Telef. Moterų skyriuj Canal 4288 

Vyrų skyriuj Roosevett 8811 

[\ H. F t S H M A N 
Aioterų ir Tyrų Drabužiai 

KaUinlat ir Kammtai Dalykai 
Oaatt ar ant ISmokėsčio 

•Atdara I'tarninkaia, Ketvsrgais iri 
Subatomis iki 10 vai. vak. Nedė-

liomis Iki 1 vai. 
122? — ' 2 8 So. Halsted St. 

2 tr 3-člos lubos. 
Chlcago, 111. 

— -m > j į 

LIETUVIAI GRABORIAI 

r=i= 

D. UCHJM 
' u e t n v t s Grabortus 

2814 W. SSrd P t 
Cloago. HL 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigtauaia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TU. Oanal 1171 
- *l.t»-

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

Metropolitan State Ranko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal •«»» 

• < 

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

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

KambarLs 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas: Yards 4681 

!• • • ssasaa • • » • • » • • • • • »»•»• »• 

! • • • • ' 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE BUHiDING 

77 West Washington Street 
Room 1726 Tel. Dearboru 0057 
Hamų Tel. Hyde Park SS65 

6800 

A. F 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldurmiestij Ofisas 
Room 170.1 Chlcago Temple Dldg. 
7 7 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio vak 
1?14 S. Cicero Av. TeL Cicero 5036 
HRIDC.KPORT Oflsa«: Kitais vak 
Sliitt H. Halsted M. Tel. Ikuil. 6737 

> = i = 
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Telefonas Boulevard 41S» 

A Masalskis 
Graborius 

i 
ratarnaojq lai- j 

dotu vėne ves- j 
ui .ese artkst, t 
nee Ir kituos* { 
reikaluose. Kai- i 
oos prieinamo* i 

3307 Aubuni Ave. Ohicago.J 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 N. Dcar 
boru Street Tel. Randolpb 5581 
Vakarais. 10736 So. Wabasb Ave. 
RoMiand Tel. Pullman SR7 7 

DAKTARAI 
N4PRAPATH 

*< 

te 
Telef. Bou.rvard 0313 

Dr. Natai ii Žukauskas 
NAPRAPATB 

3269 8. Morgan St. Cbtcajso. 
Valandos Paned. Sered. ir 8u-

Latom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4652 South Astuand Ąvenoe 

Vai. Utar, Ketvr. ir Petn. nuo 
a iki 8 vai. vakare. 

t«M*H 
Telefonas Boulevard 1076 

DR M. S T A P U L I 0 N I S « 
priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki9 vai. vak. 

4647 South Halsted Street 
. ,. (kampas 47 gatvės) 

Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aS gydau 
tokias ligas, kurios Buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau apianklai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagalbos ir .gi 
nesuslradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų n*, 
girdėjimo, naktiniais susišlaplnimais, ar kitokia sena liga. ateik, o aš noria. 
patarnausiu. 

— 

* » 

PRANEAIMAS 6BRGANTHHMS: Pasekmingai gydau NaprapaUjos 
bodn stalgisn ir ctironiškas Ilgas be vaistu ir operacijų. Jeigu Tams
ta pala ar kas iš prlcteltu *eTg£ Širdies, nervu, ramatų, paralyžiumi. 
tnk»ro- ausų, naktiniais suslšlaplniniaia ar kitokia sena ilgo, ateikite 
aš noriai patarnausiu. DR. J. J A K U B A U S K A S 
Valandos: nuo t Iki 12 dlen^ Ir nno 8 iki 0 vakare; Hcfl. 8 11d 12. 

Telefonas Rouievard 4774 
4647^0. HALSTED ST., KAMPAS 47tli. ST. 

VALAKDOS: nuo 2 iki 7 vakare. Telefonas Pullman 5147* 
11132. SO.mOHIGAK AV $. ROSELAND, ILL. 
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NUSIPIRKITE LIETUVOS 
ŽEMLA PĮ 

Tūpdami Lietuvos ŽBMTiAPĮ matysite Lietuvą kaip 
ant dehio. Iž Žčmlapio j>amatysit Įdek Lietuva "t*nri dabar 
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "pra
šu pane" turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 
pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

Kaina tik 45c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Ave. Chioago, UI. 
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