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PRAMATOMAS AŠ
TRESNIS ATEIVYSTĖS 

SUVARŽYMAS. 
SAKO, KONGRESO DIDŽIU
MA STOVI Už VARŽYMĄ. 

A. Legionas ypač stovi 
už tai. 

INDIANAPOUS, Ind., s. 
31. — Amerikos Legiono na-
cionalis amerikanizacijos ko
misijos direktorius Powell 
tvirtina, jog šiandieninis Kon 
gresas, jo nuomone, p ra vesiąs 
gana aštru įstatymą, kuriuo-
mi ateivystė bus suvaržyta, 
jei kartais ir visai nebus su-, to. Dešimtys tuksiančią juod-

Fašistai Pasirengę Kovą 
Laimėti ar 2uti 

TAIP ŠAUKIA MUSSOLINI PRADĖDAMAS 
RINKIMU KAMPANIJA 

ANGUJOS SOCIALISTŲ VALDŽIAI JIS NULEMIA 
GRIUVIMĄ. 

PROHIBICIONISTAS AN-
DERSON APKALTINTAS. 

NKW Y()KK, sans. 31. 

EKSPERTU KOMISIJA 
BERLYNE. 

BERLYNAS, 'saus. 31. 
William IT. Anderson, New J Žinoma internacionalo oksrior 

ROMA, saus. 3 1 . , — Pra- i t io visi priešai lai san^ojasi 
eitą pirmadienį Italijos pro-,tokiu žygių. 
mitras Mussolini atidaro 

& • ». Priešai klausia, delko aš 

spenduota. 
Poneli tai tvirtina remda

masis faktu. Koųgreso na
riai tuo reikalu buvo klausia
mi. 2f")0 narią davė atsaky
mus. Iš j u didelė didžiuma 
stovi ar už tokį, ar kitokį at-
civystes varžymą. 

Kai-kurie Kongreso nariai 
nori, kad šiandieninis įstaty
mas Imtu pakeistas aštresnio. 
Bet daugelis priešinasi, kad 
ateivystė visai butu suspen
duota. 

Legiono rezoliucijos. 
Penktojoj aaeionalėj legio

no konvencijoj buvo padą ry
ta rezoliucija, kad visokią at-
civvste i Suv. Valstvbcs visai 
Mispenduoti. I r tai tokiair. 
laikotarpiui, kuriuomi butu 
galima visus čia gyvenančius 
svetimšalius suamerikoninti. 

Kitos Legiono rezoliucijos 
paliečia pačios pilietybės ver
tės pakėlimą. 

Toms visoms Legiono rezo
liucijoms yra palankus sena
toriai: K)\ven ir l larald iš Ok-
laboma, Ashurst ir Camcron 
iš Arizona, Sbepard ir May-
field iš Texas. 

Be to, Legiono ' rezoliuci
joms dar kiti keli senatoriai 
palankus. 

Couzins priešingas. 
Tečiaus vienas senatorius 

randasi, kuris yra priešingas 
toms šovinistinėms ir fanatis-
tinėms Legiono rezoliucijoms. 
Tai Michigano valstybės se
natorius Couzens. 

J is sako, jog Legiono argu
mentus palaiko. Tečiaus bu
tą didžiai negudrus dalykas 
visai ssupendnoti ateivyst?. 
^Jis tvirtina, kad toksai žy
gis tuojaus atsilieptą į abel-i 
UM šalies padėtį. 

Tečiaus šis senatorius yra 
išimtis. Tai nešovinistas, są
žiningas vyras. Kongrese y-
ra daugybė atei vystės šalinin
ką. Bet nelaimingoji politi
ka juo* varžo. 

neraliams rinkiniams kampa- į n o p a n a į k į n a u parlamento, jei 
niją. Tai buvo Komos š v e n - | m a n ūmt& a u l or į te tas , ir kam 

aš skiriu naujus parlamentan 
marškiniu fašistu su savo ka-
ro vėlokais užpildė Venecijos 
aikštę. Triumfuota ten nuo 
pusiaudienio lifti pusiaunak-
v* 
CIO. 

Venezia rūmuose, kur kituo 
met buvo Austrijos ambasa
da, susirinko virš 3,000 fašis
tu vadu, atvykusiu iš visu Ita 
H jos kraštu. Rūmų ruimin
goje salėje susirinkusieji iš
klausė savo vyriausiojo vado 
Mussolini prakalbos, kuriąja 
inauguruota dviejų mėnesiu, 
priešrinkiminė kampanija. 

44 Del mušu tėvynės, del fa
šizmo mušu kentėtoją krauju ' 
aš prisiekiu, jog mes esame i 
pasirengę kovojant laimėti a r 
ba žū t i ! " šaukt^ premieras 
Mussolini prakalbos pradžio
j e 

Kalbėdamas jis nusakė fa
šistą laimėjimą rinkimuose. 
Pažymėjo, kad fašizmo prie
šai tikisi paminuoti fašistu 
partiją arba miliciją. Tečiaus 

rinkimus," kalbėjo premie
ras. <4Aš jums sakysiu, kad 
tuo būdu butų lengvas laimė
jimas. Tas parlamentas au
torizavo mane diktuoti, bet 
podraug jis mane ir niekino. 
Tad niekinu ir aš savo tuos 
priešus. Senasis parlamentas 
tik painiojo man darbus. Dėl
to aš išnaikinau tą tranu liz
dą." 

Pagaliaus jis pasakojo, jog 
radikalizmas Europoje visur 
nyksta. fTik vienoj Anglijoj 

j radikali? valdžia iškilo. Te-
Į f-iaus neilgam. Jei MacDo-
naldo vidujiniuose šalies rei-

: kainose nusistatymas nesu
griaus jo valdžios, tai ta jo 
valdžia turės griūti nuo išori
nio nusistatvmo. 

Yorko Anti-Saloon league su-
p#fntendentas, vietos teisme 
apkaltintas klastavime. Pri
siekusieji teisėjai išnešė ap
kaltinimo ištarmę. 

Anderson paliuosuotas po 
5,000 dolerių kaucija. Vasa
rio 8 teisėjas paskelbs jam 
bausmės ištarmę. Pramato-
mas kalėjimas nuo dvieją pu
sės ligi penkerių metą. 

Bylos laiku jis aiškinosi, iš 
ko praturtėjęs. Sakė, vie
nas nežinomas jam žmogus 
keliais atvejais davęs 25,000 
dolerių už jo gerus darbus 
prohibicijai. Prisipažino su 
vienu " ^ a g i i e " kolektorium 
dalinęsis uždarbiu. 

tų komisija, kuriai pirminin
kauja Chicagos ' bankininkas 
gen. Da\ves, jau darbuojasi 
Berlyne. Šiuokart ji nepri
sitaiko prie reparacijų komi
sijos instrukciją. 

Gen. Davves pareiškia, kad 
ekspertai taip ilgai busią 
Berlyne, kol nerasią galutino 
išsprendimo, kaip Vokietija 
gali sustiprinti savo markes 
ir kiek išgalint i atmokėti kon
tribucijos. 

Žinios iš Lietuvos 
Iš ŠIAULIŲ MILICIJOS 

VEIKIMO. 

PAŠTU DEPARTAMENTO 
IŠLAIDOS KJLA. 

Prohibicijos vykinimui ir gi. 

VOKIEČIAI PRADĖSIĄ 
MOKĖTI. 

PARYŽIUS, saus. 31. — 
Iš Berlyno gauta neoficialią 
žinią, kad vasario pirmomis 
dienomis jie pradėsią mokėti 
santarvei atlyginimo už armi
jos išlaidas okupuojant Rhi-
nelandą. Pirmiausia atmokė-

i 

sią 45 milionus auksinią mar
kiu. 

" A s noriu pasilikti Italijos 
valdžios priešaky ne savo, bet 
mano šalies gerovei. Kas yra 
prieš fašizmą, tas yra prieš 
mane," baigė premieras. 

SERBAI. PRIIMA FRANCU-
ZŲ PASKOLĄ. 

AVASHI\0T0X, saus. 60. 
Kongreso apropriaciją komi
sija raportavo Kongresui bi-
liu, pagal kurio išlaidos kįla 
pastos ir iždo departamen
tam. 

Ateinantiems fiskaliniams 
metams pastos išlaidos padi
dintos virš 18 milioną dole^ 
rių. Iždo departamentui pro-
lnbicijoš vykinimo išlaidos pa 
didintos ligi virš pusvicnuoli-
kto miliotio dolerio, arba virs 
pusantro miliono daugiaus, 
kaip einaneinis fiskaliniais 

i 

Pastaruoju laiku Šiaulių, mi
licijai pasisekė sugauti vagys, 
kurie mums yra pridarę daug 
blogo. 

Nuo š. m. lapkričio mėn. 15 
iki 30 (L buvo suimta 42 įvai
rus įtariami asmens, i£ tarpo 
kurių daugelis pasirodė esą 
vagys; .ten buvo keletas de-
zėrtirų ir keletas aferistų, bet 
tikrąją plėšiką nepavyko su
imti, nors jau ant pėdu buvo 
užėję persekiotojai. Bet štai 

Valstybe* Gynėjo parėdyme 
šią plėšikų bylos pavestos vi< 
nam Teismo Tardytojui, 
rio bus per dvi savaiti užbai] 
gtos ir atiduotos Armijos Te] 

Į sman. 

AKC. BV-Ė "SUVIENYTA 
BALTUOS KORPORACIJA, 

Nuo sausio 4 d. įsteigė rc-
guliarinį keleiviu ir prekiųl 
susisiekimą tarp Londono iri 
Klaipėdos ir atgal. ,Tas su-l 
sisiekimas kol kas bus palai
komas garlaiviu; "Baltan-

ateina pas Krim. punkto ve- jnic" ir "Balt intfer ." Laivų 

BELGRADAS, saus. 20. — 
Jugoslavijos parlamentas pri 
pažino gaunamą sau iš Fran
ci jos paskolą — 300 milioną 
auksinių franku. Jugoslavi
ja su tais- milionais ginkluo-

deją p. Bredulį vienas Šiaulių 
miesto gyventojas ir praneša, 
kad trys plėšikai: Pipinas, 
Žolys ir Bakutis, vykstą į 
Kuršėnus apipJėSti ir nužudy
ti vieną eigulį. Sužinojęs a-
pie tai Kriminalio punkto ve
dėjas su vienu eiliniu mil., 

maršrutas bus toks; Londo-
nas-Danekas-KJaipėda-L i e -
pojus ir atgal. Pirmas gar
laivis "Bal tannie" išplauks iš 
Londono sausio 4 d. 

MARIAMPOLft. — Sausį) 
2 d. įvyko visuotinas "Žibu-

Stalygu, apsiginklavę nuvyko-lrio" Draugijos susirinkimas* 
į nurodytą vietą ir suėmė vir-
šminėtus plėšikus, kurie ėjo 
plėšti. Suimtieji plėšikai bu
vo gerai apsiginklavę, turėjo 
Kaukes, Šovinių ir užnuodytos 
mėsos šunims numiodvti. 

» 

{Tardant jie prisipažino da
lyvavę nužudyme barono Hei-

metais. Mat, reikalinga už-, tuose plėšimuose ir išdavė sa-
užlaikyti pakraščiu sargyba. 

TEISĖJAS NEPATEN
KINTAS. 

HC au**s= TTT S E 

MacDonald Nori Taikos su 
Francija 

LONDONAS, saus. 31. — 
Anglijos premieras MacDo
nald pasiuntė personalį laiš
ką per ambasadorių Crewe 
Franci jos premierui Poinca-
re. Tuo laišku MacDonald 
painformuoja Poincare apie 
sudarymą savo valdžios ir 

Rytoj čionai įvyks konfere
ncija Airijos reikale. Kaip 
žinoma, tarpe laisvosios Airi
jos ir Ulsterio provincijos 
dar nenustatyta pastovi sie
na. Tą reikalą norima galu
tinai išspręsti. 

Pranešta, kad premieras 
reiškia noro su Francija at- Poincare savd atsakyme pa 
naujinti draugingesnius ry
šius abiejų valstybią gerovei. 
Sako, kilę kai-kuriuose klausi
muose nesusipratimai turi 
but išspręsti, taip, kad ateity 
nebeliktu jokių ginčijamų kla
usimu. 

žymi, jog Franeija visuomet 
stovi už draugingumą su An
glija. Tečiaus Francija ne
galį ir neturį reikalo pakeis
ti savo pozicijos Rubro terito
rijoj ir apsigynimo sąjungą 
klausimuose. 

MEKSIKOS REVOLIUCI
ONIERIAI ATMAINO 

TAKTIKĄ 
TOMIS DIENOMIS JIE PRA

LAIMĖJO VIENA SVAR
B U KOVA-

%.m. . i . • i — . . . — . , » — ^ 

Tad imasi jau partizanų 
kovos. 

MacDonald toliaus pažymi, 
jog jis visuomet pasirengęs iš 
savo pusės padaryti reikalin
gi) nusileidimų, jei premieras 
Poincare sutiks taipat iš sa
vo pusės padaryti koncesijų. 

SOFIA, saus. 31. — Bulga
ru valdžia vietos amerikoniš-
kai pasiuntinybei įdavė dide
lius pluoštus dokumentų, ku
riais aiškiai įrodoma bolševi-

NKYV YORK, saus. 31. — 
Theodore Roosevelt viename 
susirinkime kalbėdamas pažy-
WJo, jog jo brolis Quentin, 
Lakūnas, karo lanke žuvo del 
blog* aeroplano. 

CHICAGO. — Šiandie gra 
žus oras, vidutinė temperatu- gingumą ir pradėti naują bė
ra, ndros taikos erą. 

MacDonald nnrodo, jog An *• ^ l d ž i o s Propaganda už-
T* • • • •• sieniuose. 

gljjos visuomenes opinija, su 
kuriąja jis turi skaitytis, la-* 
bai nepalanki .Francijos nusi
statymui. Anglai įtaria fran-
euzų valdžią nedraugingume. 

Dėlto, pažymi MacDonald, 
reikia sukelti naują atmosfe
rą, reikia sukelti naują drau-

WASHINGTON, saus. 31. 
Suv. Valstybes pripažino nau 
ją graikų valdžią. Atnaujina 
diplomatinius santykius. 

MEXICO CITY, saus. 31.— 
Čionai patvirtinama žinia, 
kad Vera Cruz fronte revo
liucionieriai pralaimėjo kovą. 
I r tai svarbią kovą. J ie ten 
pakėlė labai didelius nuosto
lius. 

Kadangi jiems tolesnis ka-
riav/imas surištas su nepapra
stomis sunkenybėmis, ypač 
kuomet Obregono valdžios 
pusėje stovi Suv. Valstybių 
vyriausybė, tad, anot žinių, 
revoliucioieriai nusprendę 
tolesniai vesti partizanų ko
vą. Reiškia, jų armija bus 
paskirstyta į neskaitlingus 
būrius ir tie būriai visais šo
nais pradės užpuldinėti ir 
žudyti federalistus. 

Partizaninė kova Obregono 

Stockyardų teisman vakar 
sutraukta iš 8 policijos stočių 
areštuoti žmonės, kadangi ki
ti policiniai teismai rasta pa
vojingi, jei kartais pasitaiky
tų gaisras. 

Teisėjas Sch\vaba begalo 
nusistebėjo atvykęs teisman. 
Bet, pasikasęs pakaušį, tuo-
jaus ėmėsi darbo. 

STAIGA MIRĖ. 

Mrs. Edith McLane, eidama 
iš teatro nusipirko saldumy
nų ir užvalgė. Parėjus į\a\ 
namo, ją pagavo konvulsijos 
ir greitai mirė. 

Policija nori patirti, kur ji
nai pirko "kendes ." 

Mrs. Edith buvo plačiai ži
nomo namų setatymo kontra-
ktoriaus Ch. McLane žmona. 

pamokas mok y f' *hi >r i u o1 

valdžiai pavojinga. Bet po- lojos vaikams šį-tą paskaity-
draug tokia kova skaitosi ir 
negarbinga. Nes yra slapta 
ir pasalinga. 

Bet revoliucionieriams nė
ra kitokio išėjimo, kuomet jų 

ATĖNAI, saus. 31.—(Grai
kų premieras išnanjo susirgo. 
Šiuokart pavojingai. Gal at- priešas iš* svetur gauna mora 
sisakys iš premiero vietos. lę ir medžiaginę paramą. 

vo sandarbininkus-pljf'šikus; 
Laurinčiuką, Končą ir Ivaš
ką, kurie tuojau tapo suimti. 

Be šitų šešių plėšiku Šiau
lių apskrity šiemet suimta 
5 žmogžudžiai ir 19 tikrą plė
šiką, k- a. Lipskis, Balsys, 
Buivydas, Višniauskas, Poro-
rius, Skridulis, Vasyliauskas, 

Nežiūrint į šaltą orą, susirin
ko kelios dešimtys D-jos na
rių ir visų " Žiburio" švieti
mo įstaigų direktoriai. Iš
klausęs C. Valdybos ir Revi
zijos Komisijos pranešimą, 
susirinkimas C. Valdybos vei
kimui 1923 m. pritarė. Be 

kino, Buivydo, Bakučio'i r ki-< to, darė pranešimus iš savo 
Įteikimo skyriai ir "Žiburio ' ! 

aukštesniųjų mokyklų direk
toriai. Paiškėjo, kad veiki
mas mokslo žvilgsniu yra pa
tenkinamas, bet materiale jų 
padėtis gan sunki, ypač tų įs
taigų, kurioms tenka statyti 
savi namai (Kybartų Komer
cijos Mokyklai ir Šakių gim
nazijai). C. Valdybon ir Rev. 

Oepas, Simaška, J . Sabankisf Komisijon išrinkti tie patys 
Leonas,* Jasickis, Kakševi'- a*™*™, kaip ir pernai, 
čius, Briedis Jonas, Stulgis > *" 
Mot, Stulgis Ant., Batūra, 
Butrinas Albertas, Petraitis, 
Ramanauskai. 

Jų tarpe du svarbesniu plė
šiku, vienas Bagočiauskas ir 
vienas Šulčys, kėsinosi pabė
gti ir tapo nušauti. Sulig 
Šiaulių Apygardos Teismo 

ROMA. — Sausio 2 dieną 
Lietuvos įgaliotasai Italijai p. 
Petras Klimas ir ponia Kli-
mier|ė buvo priimti atskirioj 
audieneijoj Ital,ų karaliaus ir 
karalienės, dalyvaujant sosto 
įpėdiniui ir karaliaus moti
nai. 

^ - = 9 Z 

DETROIT, Mieli., saus. 31. 
— Iš South Dakota valstybės 
pėsčia — virš 1,000 mailių, 
čionai atvyko Mrs. Mary He-
nsen aplankytų savo susirgu
sį sūnų. 

MICHICAN CITY, s. 31. 
— Šio miesto komisionieriai 
padarė rczoliiucįją, kad čia 
viešose mokyklose pradedant 

iš Biblijos. 

ALBANY, N. Y., saus. 31. 
Pakeltas kaltininmas, kad 
NTew Yorko finansistai dar
buojasi prieš veteranų bonū-
sų bilių. 

liiiiiiiiiiiiiniiiiiiiriiiriiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimil 
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1 1 Nes, "Draugas" pigiausiai siunaa ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
| | sią Lietuvos banką — U k i o B a a k ą . 
i | "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
| f perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
I I Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare 

Nedėliomis uždaryta, 
1 1 2334 S 0 . OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL 
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D B A UGAft 

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

yj „DRAUGAS 
Una kasdieną išskyrus nodeldionlua. 

i 

•I 
Mttami 13.00 
Puri Metų 13.00 

Oi prenumeratą moJuui ižkalno Lai-
'kti akaitosi nuo užrašymo dieno*, 
'•• UBO Naują Metu. Norint permai-
Jaytl adresą Tisada reikia prisius-
M k senas adresas. Pinigai geriau 
•tai siusti isperkant krasoje ar ex-

* preso "Money Order" arba įdedant 
1 pinigui | registruotą laiiita 
i DRAUGAS PUB CO. 

2334 South OaKley Avenua 
Chicago, IluBoi3. 

Tel. Koosevelt 7791 I 
Į NAUJI LENKŲ ŽYGIAI 

PRIEŠ J. E. VILNIAUS 
VYSKUPĄ MATU

LEVIČIŲ. 

rengiamės neužilgo Mes 
švęsti Lietuvos šešių metų Ne 

KATALIKŲ PASAULY. 

ROMA. — 6v. Tėvas pas
kyrė Tėvų Miehal (T Herbigny 
rytų Bažnyčios Kongregacijos 
Patarytoju ir Tėvų Joseph 
Jaudron Vienuolių Kongrega
cijos Patarytoju. 

PARYŽIUS. — Katalikiš
kojo Universiteto Paryžiuje 
Rektorius Mgr. Beaudriilart 
smarkiai remia paskutinį šv. 
Tėvo raštą, liečiantį Fraucijos 
vyskupystes. 

MUSSOLINI APIE KATA
LIKYBĘ. 

rai žino, kad italu tauta, ku
lia, jis atstovauja, be Katali
kų Bažnyčios nežinia kokiais 
keliais nueitų, kokią sau atei
tį sutiktų ir užtikrintų. 

Anot jo, katalikybė Italijai 
duoda daug nepaprastos tau
tinės ištvermės. J i duoda tau
tai didvyrių. 

"Be katalikybės kas j vyktų 
.su i ta lais?" klausė Mussolini. 
' 'Kas butų su mumis f Dirs
telk, mano brangus pone, į di
džiuma Europos gyventojų, 
'Tie žmonės ištroškę vienų lin
ksmybių. Visi sustoržievėję. 
Paskendę materializmam Ir 
jei jie yra protestantui, jie 
nupuldę savo religijų patys 

REPUBLIKONŲ IR DEMO 
KRATŲ GINČAI. 

LIETUVOS SOTŲ ŽBHBLiS. ] tybinė prekybos valdyba pa
sirašiusi, sutartį su Prancūzų 

Katalikybė kiekvienai tautai \ grimzdami abejonei!. Jiems re 

Repubiikonai nori pravesti 
i statymą,, kad butų uždėtos 
taksos aut įvairių bondsų, iš
leidžiamų paskirų valstybių, 
miestų ir*kokių nors kitų val
diškų įstaigų, ar korporacijų. 
Iki šioliai i r dabar tie bdnd-
sai buvo paliuosuoti nuo tak
sų. 

Repubiikonai tvirtina, kad 
daugybė turčių sukrovė savo 
kapitalus į tuos bondsus, gan 
na gerą nuošimtį ir pabėga 
nuo taksų. ,m 

palaima. 

Norbert Vallez, aukštesnio-
>-ios Mons mokyklos profeso-

ligija tai tik viena formula, gi 
daugiaus nieko' ' . 

Mussolini sakė, jog kas-kita 
yra su katalikybe. Katalikų 
Bažnyčios idealai visais am-rius nuvykęs iš Belgijos Itali-

prignlmybės šventę. Besirenk; jon turėjo ten pasikalbėjimą 1 į ^ g u r t ) i n g i - TlJ_ i ( l e a l ų s k , 

kia pasaulis. Katalikai (žengia darni prie Aų iškilmių, verta j fcU Italijos valdytoju Mussoli 
mums prisiminti, kokį baisu n i. Profesorius jam sako: 
vargų, persekiojimą, skurdą. "Ekscelencija, Belgija nėra 
šmeižtus patiria mūsų Vadai! m a ž a tauta. J i didelė tauta 
lenkų užgrobtoje Lietuvos da- savo technikine spėka, savo 
iv. Diena į dienų vis naujos pilietine energija, garbės jau-
skaudžios iš okupuotos Lietu- j smais, artistiniais tvariniais ir 
vos žinios ateina. Persekioji-; kuogražiausia, lygiai kaip Ita-
mams galo nesimato. Uždaro įjja...' 
lietuviii gimnazijas. Varžo mo
kyklas. Lietuviams neleidžia 

"Savo aktive katalikybe", 
pertraukė preinieras Mussoli-

mokytojauti, lietuviams gy- j n i . 
dytojams draudžiama žmones Toliau prof. Vallez aiškino, 
gydyti, mokiniams lietuviškai 
kalbėti; našlaičiai mėtomi iš 
prieglaudų, sekvestruojamas 
lietuvių turtas, uždaromi laik
raščiai, ištremiami visi. kas 

kaip Belgija ir Italija jaus
tųsi laimingos, jei abidvi val-
stybi turėtų vienodą politini 
nusistatymų. 

Mussolini klausė su atsidė

tais idealų keliais. Siekdami 
jų jaučiasi laimingi. Juose dau 
giaus tikybos ir ištvermės. 
Juose Bažnyčia palaiko reika
lingą moralybę, be ko nebūtų 
tautose tvarkos ir vienybės. 

Mussolini baigė savo pasi
kalbėjimų su profesoriumi tais 
kadžiais: 

Katalikų dvasiškiją valsty
bė turi statyti aukšton vieton. 
Pasitaikant kiekvienai progai 
aš pats parėdau, idant civiliai 
ir militariniai autoritetai da
lyvautų didžiose religinėse ce
remonijose. Taip buvo mieste 

Demokratų kandidatas į 
prezidentus p. McAdoo tvir 
tina priešingai. J i s savo tvir
tinimą remia išvadžiojimu, 
kad pramonininkai — koinpa-
nieriai, ar jiems lengvinsi ta
ksas ar paliksi tas pačias 
kaip dabar yra, į pramonę 
daugiau kapitalo neįdės, nes 

Karnas. Sausio 2 d. atsista 
i ydino žydų reikalų minisieris, 
Rozenbauinas. Prašymas pa
tenkintas. 

Kaunas. Miestas rūpinasi 
fvesti vandentraukį ir kana-
lizacijų Kaune. Tais tikslais 
iš Berlyno buvo parkviestas 
specialistas, prof. Briy. 

Biržiai. Pelės. Priviso foer 

galės pelių. 60 — 70 m. žmo
nės nebeatmeną, panašių atsi
tikimų. Pelės naikina javus 
kaip laukuos paliktus — ku-
giuose, taip i r į klojimus su-, ^ ^ . į ^ &Jit vienos sa-
vestus. Ūkininkai nežino k a s , , ^ ^ ^ ^ ^ Rasmussen 
daryti. 

Kaunas. Laisvoji Lietuva 
be Vilniaus ir Klaipėdos kra
štų užima 53,433 kv. kilomet
rus. Vienam kvadrat. kilome
trui atsieina 38 gyventojai. . 

Kaunas. Lietuvos Bankas 
1 d. sausio turėjo: aukso, si
dabro... už 16,700,957,64; do-

twidrove l>uran, einant karia 
j i pasižada pristatyti bendro
vei liai§ už 5 milijonus aukso 
rublių. . ' : 

Londonas. " Daily Tefegra-
p h " skelbia, kad Anglų pre
kyba per paskutinį bertainį la
bai pagerėjusi okvtfavus Ru-
hro kraštų, pastaraisiais me
lais žymiai padidėjęs anglių 
eksportas — vidutiniai 25<%. 
Atrado Tautelę pražuvusią, 90 

metų. 
Kopenhaga. Pakely iš A-

Itetvhlma. Sausio M, 1^24 

DANTIS BEKRAPŠTANT, 

jo yra įdėję užtektinai. Jei jų 
. , . , . , , ' lenui svarų ir kitos tvirtos 

pinigų yra Įdėta } bondsus, tai < ^ ' 
, . . , , . ! . vai. uz/ 46,.)21,846,28. Bankno-tie yra sutaupyti ir atliekami . , 

tų 'apyvartoje buvo Lit. G0,-
nuo pramones. mjLvnoo 

Bet p. 3JcAdoo nepaduoda 
savo plano taksų sumažini
mui. 

ŽINIŲ ŽINELES. 

Repubiikonai kolei kas lai- Varšava. Norėjo nužudyti 
kosi savo plano. Jie rodo Wil-, Pilsudskį Varšavoje, kažinkas 
liamo Rockefellerio pavyzdį, i padėjo jam bombų. 

Šis milionierius i Standard 
Oil kompanijų yra įdėjęs sep
tynis milionus dol., bet dau-
giau kaip keturias dešimts mi-
lionų i netaksuojamus bond
sus. 

Taigr jis visą beveik savo 
(Jenua. Dvasiškijos įeigos turi kapitalą turi liuosą nuo t.'k-
but padidintos. Tam tikslui! su. 

tik lietuvių, lenkų prispaustų, ; j i m u profesoriaus išvedžioji-
naudai gyviau veikia. I r kur Į m ų > r e t k a r ^ a i s pertraukda-
bus galas visiems tiems perse-' l i a m a , k a % i r reikaiaudamas \ * P ^ s prie biudžeto pridė- Kas laimės? 
kiojimams? Tas neduotas len- , m a į š k m i i n ų arba reikšdamas 
kų Vilniuje užsilaikymas, ta* | fcavo n u o m o l l e . 
jų žiaurus lietuvių persekio-^ - T a i p " , tarė pagaliaus lta-
jimas, kaip tik įrcnlo, kad ne1 j j J 0 8 valdytojas. "Belgija su 
jie yra teisėti tos srities šei- U a l i j a t u r į v i e n v t i s į t a į a r„ parėdymu visi mokytojai pri-

• • i * • • • • i j * i i i i J • mininkai, - jaučiasi jie nėra- t i m i a u s i u o j u l a i k u . Tamsta t u . 
mųs, lygiai kaip vagis sveti- r i t i e s a pažymėdamas katali-
mą arklį nujojęs. k y b ė s g v a r b f t t a u t ų g y v e n i m e . 

Vilniuje lenkai paskutiniu Italijos visa stiprybė, jos 
laiku vėl pradėjo smarkiau džiaugsmas i r ypatingoji pro-
veikti, persekioti lietuvius. oa a t e i t v p r į g u i į n u o katali-
Jki šiol visur beveik jų pkv k ybės" . 
nai įvykdavo. Jei negalėdavo ž o l i a u s Mussolini pareiškė, 

jau 38 milionus lirų daugiaus 
\alstybių išlaidų. Valstybė tu
ri prisidėti prie katalikybės 
platinimo ir palaikymo. Mano 

valo tuo reikalu darbuoti; 
Gražinau garbingą Kryžių mo
kykloms. Patariu Kryžiaus 
ženklą išstatyti ir pačiame par 
lamente". 

Tatai taip kalba didis Ita
lijos vaklytojas Mussolini, o 
pažiūrėkite, kaip apsiputoję 

_ ROMA. — Pranešama iš Ro 
mos, kad šv. Tėvas paskyrė 
Jar vieną milnjoną lirų auką 
tiukentėjusiems nuo }vairių 
kataklizmų Francijoj*: sušelp
ti. 

kitaip, tai su prievartos pa- Uacj j j s katalikybę visuomet m**** btnlieviai puola ant ti-
gelba. Bet Vilniuje yra mums 
lietuviams brangus žmogus. 
Prieš ji lenkai kelintas jau me 
tas dantį griežia. Kreipėsi ke
lis kartus į Rymą. Tuom tar
pu nieko neginė . O tasai lie
tuvystės Vilniuje šulas yra J . 
K. Vilniaus vyskupas J . Ma
tulevičius. Jį įtaria lenkai, 
kad jisai remia lietuvius ir 
gudus Vilniaus krašte. A'ori 
prašalinti, tik nežino kaip. 
Ieško įvairiausių būdu. 

"Pakraščių Globos Dr-jos" 
nuvažiavimas Varšuvoje išne-
6ė šiuo klausimu tokią rezo
liucijų: "Suvažiavimas krei
pia domę į žalingus valstybei 

-tato pirmon vieton kaip val
stybėje, taip tautoje. I r jis ge-

kėjimo. 
L. " Vienybė* \ 

Latvija. 

Latgaliečių frakcijos lydei rs 
Latvių seime kun. Trasunas 
paskirtas šv. Tėvo prelatu, 
šitų titulą, kaip spėjama, ken. 
Trasun'as gavęs už pasitama-
rima I^atvių katalikų bažny
čiai. 

Dujų ginklai. 
E ii vežė. Vokiečių radi o pa

duoda nepatikrintą pranešimą, 
kad Šveicarų karo vadovybė 
Įtaisiusi dujų dirbtuvę šveica
rų kariuomenės ginklavimui 
tobulinti, atsitikus karui <luj 
omis. 

Priešalkoholinis mitingas. 
Švelcšna. Sausio 1 d. po i š 

maldų ties bažnyčia įvyko 
Įiriešalkoliolinis mitingas. Pa-
tvirtintas viešu balsavimu vai 
ščiaus tarybos nutarimas apie 
uždarymų visų alkoliolio gėra
lų įstaigų. Nubalsuota: neleis
ti šiais metais jokių girtybės 
įstaigų, kaip tai traktierių ir 
alndįsių. Pernai veikė tiktai 1 
alude. 

"L ie t . " 

rado seną Eskimosų tautų, ku
rios pasaulis nežinojo jau nuo 
1830 metų, kad ją buvo užti
kęs kapitonas Ross. Ta tauįa 
labai pikta, kadangi mažai 
merginų turi ir dažnai vyrai 
piaunasi del jų. O mergaitės 
jie nužudo prie gimimo, ka
dangi maisto labai mažai jų 
^penėjimui ir auklėjimui tu
ri. 

Raudonas sniegas. 
m 

Londonas. Pranešimu iš 
ttulmstad (6v<*lijoj) sausio 2 Į grįšiu nuoga j i a m o n l . — 
d: miestely buvo keistas apei-

Mergina dar 
prieš sutuok
tuves pradeda 
«avo laimės 
pastovumu ru 
pintis. 

{KarespoiHkjneija, ne jaofca*). 
Chieagoj yra garsių gydyto

jų. Jų vienas gyvena Ashland 
Ave. I r j is nioka įvairiai ope
racijas padaryti- l igonis mo
teriškė iš So. Racine Ave. at-
plumpėjo pas poną gydytoją, 
i ad jai operacijų padarytų. 
»3ydytoja« nurodė moteriškei 
priėmimo kambary nusivilkti 
eisus viršutinius rūbus, o patį 
ligonį paėmė operacijon. Ope
racijai pasibaigus, išeina ligo
nis į priėmimo kambarį. Žiu
ri, jos rūbų nėra. 

—Ponas daktare, — klau
sia nusigandus moteriiškė: — 
kur mano drabužiai? — 

— O k# aš žinau, kur tu 
juos padėjai... *+> 

r - Kaip fai?S ponas man dra 
bužius pavogdinaif Kaip a š 

Rusai parduoda Prancūzams 
linų. 

Maskva. Rostos pranešimu, j (Italijos) į Lietuvų. 
Rusijos vasaros vakari] vals-

reiškimas. Tą dieną nuo pat 
ryto saigo ir pavakare snie
gas krito raudonos spalvos, 
ištyrus sniego kristalus, rasta 
milijonai raudonos spalvos kir 
rainelių. 

Londono mokslo sferose pa
brėžiama, kad plačiam metoo-
rologiniajiuc Kaemtz'o darbe 
r ra paminėta, kad Alpėse ir 
Pirenėjuosc irgi kritęs raudo
nasis sniegas. Tyrinėtojas 
Ross taip pat buvo radęs Bal'-
fino įlankoj raudonojo snie
go- Ištyrus jį per mikroskopą, 
buvo pastebėta, kad sniege1 

buvę mažytėlių raudonų grū
delių, kuriuos mokslininkai 
skaito augalų dalelėmis. 
Buvusis Londone sekretorius 

p, Babinavičius yra paskirtas 
Lietuvos Atstov. Amerikoje se 
kretorium ir išvyksta paskir-
tojon vieton. 

Grįžta K. Petrauskas. Teko 
patirti, kad dainininkas p. Ki
pras Petrauskas sausio mėn. 
pabaigoje grižta iš Milano 

— Sveikas moki pinigus pa-
uuti, o neapsaugoji pacientų 
nuo vagių savo namuos. — 

— Ne aš sargas, — atkirto 
užsigavęs gydytojas ir užtren-
KC savo kabineto duris. 

Bėga susitraukus per šaltį 
(jpynuoga moteriškė namo ir 
dejuoja. 

— Tai tu svieteli daktaras: 
už darbą pinigus atsiėmė, o 
man už drabužius nei skatiko.. 

S. Virkutis. 

Kasdieniniai žmogaus dar
bai — tai jo vertė. Nepaprasti 
— tik pažiba. 

Kongresas nustotų būti kon 
presas, jeigu niekas nekalbė-
to. • -

Dažnai prisieina žmogui dir 
bti 12 valandų paroje vien 
tam, kad užlaikius, kų yra už-
oidirb'ęs per 8 valandas. 

"Lie tuva" . 

J ieva pradėjo rūpesčius pa
sauly ir jie tęsiasi iki šiandie. 
Nauja patarlė. 

Įklimpo, kaip Brįgmanas su 
•'Naujienomis". , 

• ~ — — i 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS, 
Vertė JONAS TARV1DAS. 

šito veikalo anyli.kojo, originalo savininkui. 
Ben/hagci- BrotlKfrs, nuteikė lt iilinią ^jj išvci-sti 
Spalių 26 d. 1023. 

TV 

(Tąsa). 

— " A r buvai kada nors taip augštaif" 
- paklausė. 

— " N e " , — su baime atsakė Katrytė. 
— "Ka ip mėgst i?" — vėl jis klausė. 
— " A š — aš dar nežinau", — lyg mik-

darbus, kuriuos varo vysku- bodama tarė Katrytė, — " A r jau mes prie 
pas Matulevičius pakraščiuose- namų, Dėde Jonai f" 

i 

gudiškai lietuviškos politikos j — "Namų!" — atkartojo jis žodį su ne-
k ryp t imi" (žr. "CJaz. Warsz ." j smagiu juoku ir suraukė kaktą. —"Ne, dar 
N. 340), o vilniškis: k*Slowo" i važiuosime dvi valandi. Jau bus sutemę, kaip 

parvažiuosime. Ir jei galėsi vartoti tų žodį, 
bus tau i r man geriau, Katarina; nors ištik-
rųjų tai naujas vardas Blackstono Vietai — 
namai!" — 

Ir vėl jis nutilo. Katrytė nedrįso per
is J o Eksc. buvimo Vilniuje. Į traukti tylą. Ji vėl atsisukę į langą ir žiurėjo 
JdinĮtoji "Pakraščių (Jlobos t temstantį da^gų. Sidabrinė klonių, migla 

skubėjo pasitikti šviesiai mėlynus kalnų še
šėlius, ir pamažu visi daiktai pranyko, — per 
langą matėsi vien vidaus šešėliai. Katrytės 
mėlynos akutės pavargusios pradėjo merktis; 
traukinio barškėjimas persimainė į Korona-
cijos chorą, ir ji vėl buvo 6v. Uršulės aka-

NLekina, šmeižia, provokuoja,' dėmi joje, turėjo rankoje leliją, o ant galvos 
o tas kaip sėdėjo Vilniuj, taip! b u v o Gegužės Dienos vainikas, Katrytės pa
sėdi. Tai tikras kantraus lie- v a r ^ &&?** I ! U S v i r 0 • ž e m y n ? *£*** f** 

T . , . . , ,. kui v ei pasikėlė ir nusviro ant Dcdes Jono 
juvio typas. Lietuviai katuli- ,• • i • J- i i • i • • 

Jt i peties, jos palaidi plaukai apdengė ,jo ran
kai mokės J . E. skaudžias va-, koYC 0 j a u n a s ^ ^ v a į d e i i s prisiglaudė 
landas palengvinti. T. JL | prie jo rankos, 

J . E. darbus randa "žalingiis 
katalikybei". Kiti kreipiasi į 
įstatymų leidžiamuosius Ra
mus, nurodo Lenkijai pavojų 

X>r-ja" netiesioginiai pataria 
yaklžiai prievartos keliu iš
vesti Jo Eks. iš Vilniaus. Len
kai negali pakęsti J . E. vysku 
po Matulevičiaus kantrumo 

Iš karto rūsčiai jis pažvelgė į mažą naš
laitę; paskui jo rukšlėtas veidas ataileido, įr 
jis sėdėjo yt negyvas, nepaprasti jausmai 
perėmė jį. Senai, labai senai, jo širdis sukie
tėjo, jis turėjo mažą auksaplaukį mylimą 
broliuką. Senai, labai senai, kada tai, beveik 
nebeatmintina, kaip mažas broliukas taipat 
prisiglaudęs prie Jono paties saldžiai miegojo. 

Nežinodama kaip dėdė Jonas varginosi 
mintimis, Katrytė miegojo, nors ir nelabai 
patogiai; rankovė prie kurios ji priglaudė 
savo vejdelį buvo šiurkšti, o jos sapno Gegu
žės Dienos vainikas buvo pilnas diglių. Ji 
norėjo numesti, bet Motina Paulą rodosi jai 
šnibždėjo į ausį: 

— " D a r ne, Katryte, dar ne. Atmink 
Karalienės Prižadą. Usnys persimainys į ro
žes. Tiktai palauk, Katryt, — palauk..." — 

Paskui mokyklos varpelis rodosi smar
kiai suskambino ir Katrytė pašokus pajuto, 
kad traukinys jau sustojo ir užkimę balsai 
šaukė: "Blackstonas!" Dėdė Jonas susirau
kęs traukė lietsargį ir valizą sakydamas: 

Kelkis, Katarina! Jau — namie!" — 

V. 

Nauji Namai. 

t i is. 

' . ' ' M I I — I • ! ! Į l I •• t , . . l l.|^ • H . l l l l I. ^ 

perkūno trenksmas, ir su baisiu staugimu ir 
švilpimu tiršti liepsnos kamuoliai vertėsi 
pakalnėn. 

Katrytė suriks iš baimės ir suspaudė Dė
dės Jono rankų. 

r— "Tikta i nuo varos, mergei," — rami
no ją:. — "Tik ta i nuovaTos iš krpsnių. Tu
rėsi prie to priprasti- Eiva! Timotiejau!" — 

Ir vargšė Katrytė vėl nustebo pamačiu
si keistą bjauriai išrodančią tamsoje žmo
gystę. — "Tenai, prie stoties kuparas. Par
vežk namon. Eiva, Katarina! Reikės daug 
lipti. Geriau imk ma»o rankų". — 

Dėdė Jonas suspaudė mažų šalta ran
kutę. Išrodė, jog Katrytės" širdis irgi buvo 
atšalus. Takas buvo išpiltas degėsiais ir pe
lenais. O, tai buyo sapnas! &i baisi vieta ne
gali būti tikrenybė; nes jai geriau butų nu
mirti, negu čionai prie Dėdės Jono tikrą 
"skaistyklų" kentėti. 

Šventos Uršulės akademijoje buvo kny
ga pilna beveik tokių pat paveikslų, kaip ši 
rietą. Vienų kartų Sesuo -Karmela jai juos 
parodė, ir papasakojo apie Dantę, garsų Italų 
poetą, kurs tokius baisius reginius aprašė, 
Jsad tiktai suaugusios mergaitės* tegalėjo skai 
tytL Bet dabar Katrytė tikrai manė, kad 

" * j * •• _ " 

Pusmiegė Katrytė ėjo paskui Dėdę Jo- *> a n t e niekad nesapnavo kaip baisiai ši vie
ną prie mažos stoties. Traukinys nušvilpė 
tolyn. J i stovėjo sumišusi, nes visi įvykiai 
išrodė jai lyg baisus sapnas: niekad Katry
tė apie tokius reginius nesapnavo. Dangus 
ir žvaigždės j r debesys, miškas ir laukas, 
ir viskas kas jai buvo malonu, išnyko... J i 
stovėjo vos apšviestoje tamsumoje, o baisus 
bildesys ir kurtus užimąs slėgė jų. Didelis 
augštas kalnas kurį ji pervažiavo dabar sto
vėjo prieš ją kaip galinga akmeninė, siena; 
dideli kaminai savo liepsnos liežiuviais siun
tė neperregimą tamsą, tirštus dūmų debesius. 
J i stįvėjo imsigandus. Staiga pasigirdo yt 

ta atrodo. Ir vėl perkūno trenksmas suju
dino kalnus, ir vėl liepsnos nušvietė padan
gę Katrytė net suriko iš baimes. 

r— "Nebūk kvaila, Katarina J" — tarė 
rusjtus balsas. — " T a s trenksmas yra už 
msę varsto nuo «ionaį o kad ir arti butą 
tavęs nesužeistų. I r tos liepsnos ir durnai ir 
trenksmai reiškia pinigai, mergele, — pini
gai, pinigai; pinigai tai svarbiausias dalykas 
šiame pasauly". — 

Bet Katrytė nedaug galėjo Dėdės Jono 
žodžius girdėti arba tėmyti. Jeigu butų gir
dėjusi, mažai jie batų ja i reiškę. Sv, Uršu

lės akademijoje pinįgai ištikrųjų buvo labai 
geras dalykas. Motina Paulą laikė kur tai, 
ir saldainiams, šaltakošei ir kitokiems daik
tams visados jų būdavo. Bet, kad **pinigai" 
svarbiausias dalykas" Katrytė negalėjo su
prasti. O kad ir butų supratus,, tas nėkiek ne
būtų aplinkui reginių baisenybių sumažinęs. 

Drebėdama iš baimės, j i tyliai ėjo sale 
Dėdės Jono, iki juodu priėjo augštus geleži
nius vartus su smailiais akstinais, kurios, 
kaip tiktai jas vadas pravėrė, du dideliu šu-
niu, piktai lodami, pribėgo prie jų. 

— "Lauk, — lauk, jusi Maksai! Min-
gai! lauk!" — piktai šaukė jų ponas. Ir 
šuniu čipdamu ir lodami išnyko tamsoje. Dė
dė Jonas ėjo kietu, juodu taku prie augštos 
trobos, kurių iš šonų dengė trumpos medžių 
šakos. 

Katrytės vadas, išsiėmęs raktelį, atraki
no duris, ir keleiviu jau stovėjo, nykiame 
priebutyje, kurį maža lemputė silpnai teap-
švietė. Durys buvo uždarytos, i r išrodo% jo.2 
nėra gyvos dvasios kol Dėdė Jonas smarkiai 
ne suriko! 

— "Kripienei Kripiene!" — Pankui pa
sigirdo sklendžių ir štangų barškėjimą* ir 

"sena baili moteriškė pravėrė duris ir įėjo 
pwebutin. J i buvo augšta sudžiuvtts; jos 
veidas tamsus, sušukuoti augštyn ir po balta 
kepure paslėpti plaukai, išrodė kaip mer
gaičių šv. Uršulės sode išpjaustomi ant me
džių veidai, 

— "O, tai pa t s ! " — tarė ji užkinmsiu 
baku. 

. — "Žinoma "kad aš. .O kam dabar tas 
duris taip uždarinėjif" — nekantriai pa-
klansė dėdė Jonas. • 

— "Bi jau" , — atsakė: '— "bijau viena. 
Man daugiau kaip šešiosdešimts metų, o ži
nai, kad apie mus verda kraujas, tą žinai 
Jonai Dilionai..." 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

Reikia užsiregistruoti. 

Lietuviai, Am. piliečiai, ku
rk dar nebuvote iižsiregis-1 ž i n o m a d m i l k , y , t ė 
l ra ve, arba kurie permainėte 
gyvenimo vieta, tiuysite užsi-

MELROSE PARK, ILL. 

registruoti 5 d. vasario, kad 
galėtumei balsuoti 1 d. ba
landžio. Tiems nereikia regis
truotis, kurie esate užsiregis
travę pirmiaus. 

Registravimo vietos bus at
daros nuo 8 vai. ryto iki 0 
vai. vakaro. 

Rengia vakare. 
-

Čionai kaip jau gterai yra 
Šv. Jono 

Krikštytojo rengia ant šių 
metų metinį balių su dovano-

A. Bruožis, senas Cicero** 
biznierius, pardavė savo biznį 
kitam lietuviui, gaila, kad ne
teko s.užinoti jo pavardę. 

Ciceroje, daugiausiai lietu-
rių apgyventoje apielinkėje, 
daugumas biznierių yra lietu
viai. Yra ir kitataučių, ir jie 
stengiasi nors kelius žodžius 
išmokti lietuviškai. 

Iš lietuvių biznierių, dau
giausiai yra buėernių ir val
domųjų krautuvių savininkai. 
Pirmiaus bueeriai ir kiti 
krautuvininkai buvo priversti 
ir sekmadieniais laikyti krau
tuves atdaras. Turėjo žmogus 

įdirbti diena iš dienos. Dabar 
jau kitaip. Pirmiausiai susi
prato bueeriai. Uždėjo Buce-
rių Sąjungg. Gerai sekasi. Už
darymas sekmadieniais biz
niui nieko nepakenkė, gi biz 
nieriams daug palengvinimų 
padarė. Jau daugiau ir biznie
rių teko pastebėti bažnyčioje. 
Tos Buferių Sų-gos pirminin
ku yra L. Skausgirdas. 

Jau kaip girdėtis prie Bu
ferių S$-gos nori prisidėti ir 

u lis. Balius įvyks ateinančio
je subatoje, 2 vasario Ig. AVai-
Čiulio svet. prie 23-čios gat-
vės ir Lake St. Pradžia 7:30 
ral. vakare. Ant įžangos ti-
iaetų bus duodama šeši *'prai
ra i " . Bus dar ir kitokių pra
mogų. Kaip visada taip ir ii 
i<ykį atsilankiusioji publika 
bus patenkinta. Tikimos daug 
..večių. Muzika bus orkestrą 
aet iš kito miesto. 

Parašė Narys. 

Vyčiai reUda. 

Trečiadieny, sausio 23 va
kare įvyko Vyčių 51 kp. susi
rinkimas, kuriame ne mažai 
jaunimo atsilankė. Tarp kitko 

CJMGAfif JE. ^ 5 T ^ ^ f ! ! ^ } 
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

prašau J . R. pamiršti tai kas 
buvo ir prisidėjus ,prie gra 
/j ai#gyvuojančios mūsų vieny-

KONTĘSTAS BAIGIASI. ^ i>ės'tolesniai būti uolia jauni 
;no — Vyčių rėmėja.v 

EK-putnio. nutarė surengti "de igu ride j P o p u i e r i škumo kontestas pa 
par ty" ant 9 d, vasario. Vy- j b a i g s v a g a r i o 3 ± 5 : ( X ) M 

tai kviečia visa jaunime da- v a k a r e > ^ ^ ^ ^ ^ ko_ 
tyvauti šiame vogių pasiva- v o u ž p h m y i e t a > g j . 
imejime. Taipat bus ir s v e - | ^ i u b a v o ^ į , m a r k i a i > k a d , T o k i u v a r < i u 0 1 X ? 1 ^ k u r i o s 

1(" pralenkė visus. P-lė Papieviu- j dainoms muzika parašė komp. 
te nori užbėgti už akių Pet-1 p . Antanas Pocius bus stato-
ruliui. Spėjama, kad Šniukšta m& scenoje nedėlioj, vasario 

Ulinė paimta, kurioje sustoja 
tmiėsim sočiai pasišokt. Bet 
kurie dalyvausi t, malonėkit 
bilietus Įsigyti iškalno, nes 
paskui kad nebut per vėlu. j į £ l e n g v i a i p i r a c ^ 
Bilietus galima gauti pas J . 
Rutkauską, J . Auštrevičių ar
ba Lietuvių bueernėj. 

veikale dalyvauja tos pastos 
artistų — mėgėjų jėgos, ku
rios vaidino "Grafas Kaimie
čio bernu" i r gi West Sidėje, 
per Labdarių Seimą. Taigi 
kas matė "Grafas kaimiečio 
bernu", nesigailės atsilankęs 
ir į "Katr iutės Gintarus", 

'"KATRIUTĖS GINTARAL" |Laiko nebedaug. Pirkjte bilie 
tus iš anksto. Bilietus galima 
gauti pas kuopos ir choro na
rius. 

ir p-lė Pankauskaitė nepaduos 10 d., š. m., Meldažio salėje, 

Alytaus Kriaučius. 

MONTEUO, MASS. 

SHEBOYGAN, WIS. 
Sausio 20 d. Nek, Prasidė

jimo Panelės šv. parapijos į-
ryko parapijonu susirinkimas 
po sumos. 

Susirinkimą atidarė su mal
da gerb. knn. Zuikausluis. 

Po tam buvo perskaityta vi-
-ų metų įneigos ir išeigos. 
Pasirodė kad mūsų parapijos 
stovis yra ant tvirtu pamatu. 

Vėliaus buvo svarstyta pa
rapijos bėganti reikalai. Xu-

L. D. K .S. 2-rą kuopa 
auga kaip ant mielių. Mat tu
ri savo tarpe darbščių narių 
kaip tai p. Jeskelevičių, p. 
Kamandulį,kurių pasidarbavi
mu šiomis dienomis kuopon i-
stojo šie: A. Bagdonas, J . Gu-
reękis, J. Matukas, L. Jund-
zila, D. Marcinkevičius, S. Bal 
i-iunas, M. Tamkiutė, K. Ma-
tukaitis, M. Bernatavičius, E. 
Geidamavieienė, A. Česnaus
kas, O. Uždavinis, A. Aukšti
kalnis, J . Rutkauskas, J . Pra-
kapas, B. Radzevičiūtė, A. 
Mankevičius ir J . Valaitis. 
Pirm mėnesio buvo įsirašę: M* 
Miliauskienė, V. Kašėta ir A. 
Zalatorienė. 

Xa, ar ne puikiai auga? Vi-

•)West Sidėje. Operetę vaidins 
Kiti rengiasi prie paskuti- Liet. Vyčių 36 kp. ir šv. Ag-< 

nios dienos kad be didelio 1 metės choro dramos sekcija 
tnikšmo^užimti frontą. / -Vaidykla" . Režisuoja p . ' Ig-

Šiandie stovi daugiausia ! nas Sakalas, mnzikalę dalį ve 
balsų.gavę t a ip : 

1) A. Petrul is 
2) A. Šniukštas 
3) O. Papievi utė . . 
4) Z. Pankauskaitė 
5) Zfrbrickas 
G) E. Mockaitė 
7 B. Stulgaitė 
8) J. Savickaitė. * 
Žurėki te ' ' Drauge' ' rytoj 

bus daugiau apie kontestą. 
Šnipas. 

i.da p . Stasys Žylius, vargo fii-
1 uinkas Nek. P ras . 6v . P . M. 
I parapijos. Be didžiulio choro, 

Nepamirškite vasario 10 d. 
, Po vaidinimo t u s šokiai, kn 
riems grieš ta pati orkestrą. 

Ajeras. 
- < = 

PINIGUS LIETUVON 
Nuiiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
į Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime iiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankai*. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
. per 

CENTRAL MANUFAGTURING 
D1S7R1GT BAIK 

1112 W. 354h St. Oueago i 
Turtą* viri $7.000.000 00 

D A K T A R A I 

i 

WEST PULLMAN, ILL. 

(arta surengti dideli pikniką 
asam, ir ant rudens bazara s i o m s katalikams reiktų šį gra 

del parapijos naudos. * • tepmo* j vieną bendrą or-
% , , . , f pinizatyvį kūną pavyzdį pa-

Ant galo buvo renkamas , ,. 
•^ekti dviem metam naujas komi- . 

. ,. i i . . . . ivoresp. 
tetas. Dauguma balsu jejo i . " 
valdybos komitetą sekanti as-
snenys: J . Adomavičius — 
ra'št., A. Yuknelis — iždinin
kas, knygų jK^žiurėtojai: — V. Belekevieius, »r. Butkaus-

kiti krautuvininkai. Butų ge- kas ir Drasutis; bažnyčioj 
rai, kad Ciceras saliunininkal j kolektoriai: A. Kupraitis, S. 
įstoti) į Są-gą. Tai gal tiek . Rėklaitis, K. Yankauskas ir V. 
girtų nebūtų Ciceroje. Dar; Rėklaitis; zakristijonu J. 
ramesnis gyvenimui kampelis 
butų. 

W. FTGHBURG, MASS. 
Rengia koncertą. 

8, L. R. K. A. 182 kuopa reu 
gia milžinišką koncertą, kurs 
įvyks vasario 3 d., 2rą vai. po 
piet Unity Hali, 161 Asliburn-

Demokratas. 

Buvo ir yra vienybė. 

" D r a u g o " No. S tilpo žinu
tė iš šios kolonijos apie L. Vy
čių 35 kuopos darbuota. 

Jaunimo Rėmėja rašydama 
Miko, kad Vyčių tarpe praei
tuose metuose nebuvo uolios 
vienybės. Tuo pasakymu daly
ką perdėjo. Buvo štai kaip: 

Ex-pirmininkas per kuopos 
metinį susirinkimą užmetė lie
ku riems valdybos nariams ne-
veiklumą, apsileidimą, neatli
kimą savo užduočių. Jaunimo 
Rėmėja iš to matyti užsigavo, 
tapo nepatenkinta. Pažymėji
mas fakto, nereiškia kad mū
sų tarpe nebuvo vienybės. J i 
buvo ir yra. Užtat čion J . R. 
bereikalingai įsišoko. 

Nuo savęs štai ką turiu pa
sakyti: Vietoj asmenės politi
kos prašau J . B. imtis ko 

NAUJA 
K V I E T K I N Y C I A 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos,^ 

[vestuvėms bankietams, pagraft&uisi 
[vainikai Lr kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'U por-
• f urna, plaukams tinki eiius (kalrj 
tostą). 

Patarnavimas mandagiausias. į 
[kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
3S24 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

M m * • • — » » » » » » • ! < .«»•>!» m m mm M » 
T e l e f o n o * K o u l e r n r d 1»3» 

Dr.S. A Brenza 
4«OS 6o. AHhliMKl Avenue 

Ohlcaffo. III. 
Tai.: t ryto iki X2 plot; l po 
piet iki I po piet: S:lt vak Iki 
t:f vak. 

•B A Į 

R e z k L TeL V a n Burėm 4>2»4 
O f i s o Tel . B o u l e v a r d » « » 3 

Dr. A . A . R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
S#eclailistas Moterišku, Yyrifika 

V a f t i j tr visų c h r o n i š k ų Hgų. 

Tel. Boalevard 0587 

F. A. Palarz 
Lic. Fjnbalmer 

ham gatvė. Koncerte daly vau 
Bilą. Visa nauja valdyba pa-1 ja n H i rg a ičių choras iš Wor- nors rimtesnio, kas duo 
sižadėjo dirbti parapijos l a - Į c e s t e r i o # S a k o ^ š i o s k o l o n i j o S ( I a mudi} p a č i a i j a u n h n 0 or-

lietuviai dar pirmu kartu tu-
įvs tokia įdomią programa. 
Be to, busu> dar ir šokiai, bus 
ir skaniu užkandžių. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FANONAS CO 

r 

809 W. 3Sih Si.. Giiicato 
Tei. Bouievnrd G61X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVI3IO RAŠTUS. -

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W. C7-til 8t. 
Vdlandoe nuo 8 Iki l f diena, nuo I 
lkl 2 vai. vak. Nedėllomia nuo 8 

lkl 1 vai. po pietų. 

• • M M H M B M M I M B i H a M i i M a M I M 

T*+cfnum% SecScf 743» 

Dr, 1. H, Feintierg 
Gydo specialiai visokias vyru lr 

lotera lytiSkas ligas. 
34«1 Madison Street 

Kamp. Western Are. — Cliicago 
Vais.ndop; t—4 po pietų 7—t vak. 

Tel. Boulevard 216Q 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Oydytojaa 
3303 South Morgan Street 

ChfcAgo, III. 

Imi kiek išgalės. 

Telefonas 
Cicero 
8276 

Kom. 

# Chas . S y r e v i c z e 
G R A B O R I U S 

1437 South 49-th Avenue Cicero, IU. 
ra^rabams koplyčia veltui. Privatinis ambulaiuas. Patarnavimas 

kogeriuaiaks CiceroJ ir visoj Ctiicagoj. 

8£ EE 

P A V E I K S L A I . 
K^ tik gavome iŠ A'okiet. labai gražių Viešp. Jėzaus 
ir Marijos paveikslų. Ant vieno išsiūta rankomis žo
džiai: "Dieviškoji -Jėzaus Širdie pasigailėk mūsų" 
Ant ki to: "Nekalčiausioj! Dievo Motina melskis už 

^ 

mus" . 

Šie paveikslai butų labai tinkami Kalėdų dova
noms, nes tai ištikrųjų gražus paveikslai. Kas nori 
pirkti, lai pasiskubina, nes nedaug jų esame gavę. 

Po vieną perkant kaina $1.00 

Už abu $1.85 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

i. 

* 

SO. BOSTON, MASS. 
Naujos Anglijos jaunimas 

juda. 
L). Vy«:m Naujos Anglijos 

Apskrtis šaukia nepaprastų 
suvažiavimų, kurs Įvyks vasa
rio 3 d. L. Vyčių 17-tos kuo-
JK>S kambariuose, 492 E. Se-
venth gatvė. Posėdžiai prasi
dės 1-mų vai. po piet. Šiam 
suvažiavime bus plačiai kal
bama apie busiančių gegužinę 
(piknikų) liepos 4 d. 1924. 

^falonu girdėti apie rytinių 
valstijų jaunimų. Įdomu kų 
vakarinių valstijų jaunimas 
žada veikti subendrintomis 
jėgomis. 

gaiuzacijai. 
Tik kūdikiai aimanuoja: 

Mes gi jau' esame paaugę, su-
rimtėję, skųstis, aimanuoti vi
sai nedailu. 

Tikiu, Jaunimo Rėmėja "yra 
rimta mergina ir savo netak
to daugiaus neparodys. Prie 

Išvalyk dantis 
tikruoju būdu— 
vartojant vais
tus kurie dantų 
nedrasko. Valyk 
dantis su 

COLGATE'S 

ES S 

CAMBBIDGE, MASS. 
L. Vyčių 18 kuopa rengia 

pasilinksminimo vakarų vasa
rio 24 d. Malta. Hali svet., 41 
Prospect gatvė. 

Pastebėjęs. 

| «*^»**»«i • m a^H^»^B>^ai m • * I Q - < I H » S įpenėsi JW»«^MWW< 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo' lietu vys,, lietuviams visa

dos patarnauju kuogerlausla 
H. YUg&A 

8228 West 38-th Street 
Ęį, II II Į H f » ^ » f . l H » W » r » Į n n » » » » < 

Terpetinas Pra
šalina Skausmą 

Terpentinas prašalina skausmą 
GREITAI! Mokslas sako, kad niekas 
taip greitai nejsisėda kaip naujasis 
Turpo išradimas. Skausmą rodos, 
kad stebuklingai sustabdo. 

Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas sg- visais Turpentine gydan
čiais vaistais. Nedegina, , neužtrina 
pūslių — netaukuotas fr' neatsiduo
da. Greitai prašalina šaltį, skauda
mą gerkle, kosėjimą, tonsilitis, lum
bago pleurisy, katarą ir negralgiją. 
Taip pat prašalina galvos skaudėji
mą labai geras nuo nusldeginimo, |-
sipjovimo tr išsisukimo. 

Turpo turi didelę gale įeisėsti į ku 
ną. Tiktai pasltryngs krutinę labai 
greitai palengvina ir sustabdo skau
smą. Turpo išvarinėja rumatiškua 
skausmus, sustabdo Igmbago, sako 
gerklės skaudėjimą, pleurisy, catarą 
lr neuralgiją. 

Nekentėk! Prašalink skausmą tuo 
jags su Turpo—Turpentine Otatment 
kuris turi savyje geriausius vaiatus 
Menthol ir Camphog". Gauk Turpo 
šiandien nuo savo vaistininko — 
35c. ir 70c. 

Dr, Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 S« Ashland Ave. 
Tel. Y arda 0994 

Valandn • 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 
NTuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
'( Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po piet. 

7—8 vak. Ned. 10—12 d. 
Bes. H S i Independenre Blvd. 

Chlcago 
* . - ^ _ 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė- gavo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrn ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.S0 vakare 
Nedėliomie: 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 2880 
\m • » • » • • • • • • • mm » » i ^ mm m . . « « | 

T e l . B l v d . 1401 

Dr. Y. A. Š I M K U S 
8315 So. Halsted Street 

, Valandos: Nuo S iki 3 dieną. Nuo 
'7 — 9 vakare. 

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 
V J 

• ^ 

JZJ 

Or.A.Račkus 
Gydytojas, Cliirurįpa«, Obs-

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILTO — 
1)—B* marlaint*, 
S)—Be pelIU lt bą 
S)—Be kraujo, \ 
«)—Be jekle paTOJaus erelkatai, 
fi)— Pacijfntal nrrelkla »Vrrti, «a-

U tuoj v^larti. ir gali eiti 
t darb*. 

Faarda *OaH-etoa«a* (akmeale talirJe) 
tr akmenis Šlapumo pūslėje be o-
peracijoe, au tam tikromis moks-
lilkomlo priemonėmis bei valstala 

Apkurtusiems eusT%iiaa girdėjimą. 
tiyde> visokias ngas pasekmingai, lr jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profeeljonall patarnavimą telkia save 

ottse: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien ni'o f vaL 

iro piet liti » vul. vakare^ 
Nedėliomis lr aerederale ofisas atda

rytas. 

Dr. M. St u p nieki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLIMOIS 
Telefonas ^ards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas. 

f Dr.M.Strikol'isi 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6641 So. Albany avenue 

Tel. Prospect ltSO 
Vai., pagal sutarti 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYi.rTO.fA8 IR OHIBtnnGAJi 

4442 So. Western Avt. 
Telef. Lafayette 6146 

w» » » i 

K - • • • • • • • • • { 
Tel. Canal 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Iaetuviis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

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

*»^m ^ m mmm mtmmmmmmtmmm.^^mt»^m^ g 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

» 
Tel. Ganai 2118 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
S iki T vai. vakare. 

Res. vai.: 2 iki 4 po pietų 
4193 Archer Avenue 

Tel. Lafryette 0098 

Telefonas Ganai 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavoj imu Kontvaktoriu* 

0 A 2 Ų 

POP.EROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų bienio 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicapj 

PEARL QCEEPT KONCEKITNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Masu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia kaina, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškam? 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 rusiškų ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikai iškus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę opiiŠkų dalykų. 

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

Telefonas gOULBVAEP 7309 

http://GYi.rTO.fA8
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CHZG4 GO/£ 
PRIEŠ "SLAPIĄ 

PLATFORMA. 

Illionis valstybės demokra-
ių partijos vykdomasis komi
tetas am) dieną tuEČjo disku-
[sijas apie demokratinės plat-
l o m o s pagamiBimą. 

Atsirado tokių kandidatų, 
Imrie sutiko savo politinėn 
'platformon padėti prohibioi-
Ijos klausimą. Jie tvirtino, 
į kad tas gelbėsią jiems laimėk 
ti rinkimuose. 

Susirinkiman netikėtai nu
vyko Chieagos majoras Do
ver. 6is tuo jaus pasiprieši
no, kad demokratu platfor
mon butų padėtas prohibki-

Ijos klausimas. 
Teeiaus majoras tuoj aus sa 

vo gavo: "slapieji'* užataka-
vo majore, kad jis leidžia po
licijai sauvaliauti mūsų mie-

| ste kaip jai tinkama. Polici
ja dažnai be jokio reikalo 
puola viešąsias įstaigas ir iš
verčia visus kampus l>e jokio 
tikslo. Tai neteisybei turi 
but padarytas galas. 

Majoras Į tai atsakė, kad 
ji* stovįs už probibicijos vyk
dymą. Bet (jei kur policija 
Bau valiai elgiasi, jis apie tai 
nortėtii žinoti ir kaltininkus 
nubausti. , 

Pasiginčiję demokratai iš
siskirstė. 

NORTH SIDE. • 

Del p os Rakauskienės 
koncerto. 

KAIPGI, PILIEČIAI 
KALTI. 

Kaip žinoma, valstybės pa-
mišėliu/ įstaigoje Dnnninge 
kilusiame gaisre žuvo 18 as
menų. 

* Koronerio teismas tą atsiti
kima ilgai tardė. Pagaliaus 
paskelK* savo raportą. Ka-
porte pažymi., jo# kuone* vi
sos valstybių V įstaigos yra 
žmonėms spąstai kilus £ais-
rai. 

Kasgi kaltas už tokią padė-
dį. Tas ypatingas teismas 
kaltina plačiąją visuomenę. 

Kad taip, tai kokiems ga
lams ta visuomenė užlaiko ir 
apmoka valstybės valdinin-
Jtus? Gal permažai visuome
nė moka taksrn? 

Mnsų kolonijos raporteris, 
nugirdės mano su draugu Jo
nu pasikalbėjimą apie tai kad 
vasario 10 <k p-ni Rakauskie
nė duos koncertą šv. Mykolo 
oarap. s ve t., "Draugo" 23 nu
mery parašė apie tai žinutę. 
Ištiesų, buvo tai maloni mu
ms visiems ši žinia. Ir labai 
ėižiaugiamės tuomi, kad p-ni 
Rakauskienė sutiko mums pa
dainuoti, koncerto polną skir
dama šv. Mykolo parapijai. Tš 
mūsų dar tik vienas kitas esa-
•ne girdėję p-ią Rakauskienę 
dainuojant. Savo maloniu, 
švelniu, gracijos pilnu sopra
no balsu ji tiesiog žavi klau
sytoją. 

Mums nortbsidiečiams rei
kia būtinai visiems į ši kon
certą ateiti. Girdėjau kad ir 
:š kitų Chieagos kolonijų ža
da būti. Aišku, mūsų svetai
nė ar tik nebus perankšta. 
Užtat geriausia bus kad mes 
fasirūpintume tikietus iškal
bo, taip kaip.ir aš kad pa-
dariau. Tikietų galima gauti 
klebonijoj pas kun. Baltutį. 

Siame koncerte apsiėmė p-
iai Rakauskienei i talka mušu 
kolonijos solistė — žvaigždutė 
p-lė M. Norbintė, ir muzikas p. 
J. Sauris. Taigi turėsime be
galo įdomią programą. Tokie 
koncertai mūsų kolonijoj reto 
nybė. Eisime tad koncertan 
visi. 

Jono draugas. 

DEL 1& D. VASARIO. 

Visų Chieagos kolonijų del 
16 d. vasario komitetų btn-
dras susirinkimas įvyks, ket
virtadieny, sausio 31 d. š. m. 
8 vai. vak. šv. Jurgio parap. 
svet. (antros lubos) Bridge-
porte. 

Visų Chieagos kolonijų ren
gimo Lietuvos Nepriklauso 
mybės šešių metų paminėjimo 
šventės komitetų yra pareiga 
susirinkti, pasitarti, pasida
linti ir galutinai aptarti iškil
mių programinius reikalus. 
Kviečia Centralinis iškilmių 
komitetas. 

J. A. Mickeliunas. 
A. Bacevičius. 

TOWN OF LAKE. 

misija iš šių: p-Uia- M. šedie-
nė, p-lė M. Sakaitė ir V. Gal 
naitė. 

Valdyba šiems metams iš
rinkta1 sekanti: dvasios vadas l 

BRIBCEPORTAS. 

Labdarių Naudai Vakaras. 

Vasario 3 d. šv. Jurgio pa-

D E N T I S T A I . 

gerb. kun. A. C. Martin- raP- d a i n ė j e įvyks vakaras 
p^nia M. įodie-!k T , r b u s vaidinama 'Adomas 

Rėmėjos veikia. 

Sausio 27 d. Š. K. A. Rėmė
jų 1 skyriaus įvyko metinis 
susirinkimas šv. Kryžiaus pa
rapijos mokyklos kambaryje 
3:00 vai. po pietų. Sus-me 
gerų norų nestokavo. 

P-niai A. Baltutienei ir p-
lei M. Mikšaitei referavus, 
kad centras rengiasi* prie di
delės 5 metų jubiliejaus va
karienės, kuri bus šv. Kazi
miero Seserį) Vienuolyne va-, 
sario 24 d., town of lakietės 
žadėjo skaitlingai vykti tenai. 

Prisirengti prie šv. Kazimie
ro Seserų Vajaus išrinkta ko

kus, pirm. 
nė, vice-pirm. — p-nia A. 
Baltutienė, I rast. "f— V. A. 
Galnaitė, Il-rn — Z. Jurgai-
įėy iždininkė — p-lė I). Jur-
gutaitė. 

Centro susirinkimus lanky
ti: p-nios M. Šedienė, A. Bal
tutienė, P. Gaižauskienė, p 
lės M. Laurinskaitė, V. A. 
Galnaitė. 

Naujai valdybai ir atsto-
vėms linkėtina geriausių pa
sekmių. 

Prisirašė dvi nauji nari:rp-
nia Ona Benėtienė ir p-lė M. 
Laurinskaitė. 

Deje, p-lė M. Mikšaitė, nn 
tarimų raštininkė, apleido su 
si rinkimų ant visuomet. P-iė 
M* Mikšaitė buvo rūpestin
giausia narė šio skyriausi Ji 
niekuomet nepavargdavo. Gai 
la mums jos. 

Tyla. 

Pranešimas. 

Moterų Sujungęs 21 -mo^ 
kuopos susirinkimas bus penk
tadienyje, vasario 1-ma d. 8 
vai. vak. Iv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. 

Narės malonėkite susirink
ti. Valdyba. 

ir Jieva' \ Vakaro pelnas ski 
riamas Labdarių Są-gai. 

Kilnus darbas skirti šiam 
tikslui pelnų. Reikia tikėtis 
visuomenė tai įvertins ir sk
aitlingai atsilankys vakaran/ 

Kom. 

ĮMOKĖK $200.00 
Balansas po $10 į mėnesį. 

Labai puikus lotas 50x100 pė
du, Riverside. Gera komuni
kacija. Gatvės geros, gatve-
karių transportaeija arti 
"business seetions." Pasi
naudokite, nes parsiduoda\ ti
krai ant bargino. 

428 į 

JIEŠKO DARBO 
NAUJAS s ie tuvos meisteris par

važiavo j Onieagtf. 
IeSko darbo. Aft esu patyręs bu-

davojime namų ir taisyme seni). 
Malovoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus. 

TaSaukite 
JOHN MTSKE 

4145 So. Maplewood A ve. Chicago. 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

419S Archer Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 Iki 12. 

Tel. Lafayette 6061 m—~ i m — m m m fį 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. Leavitt Sts. 
Tel. Oanal 6222 Chicago, UI. 

V AL.. 9 iki 12 ryto ir 1—8.20 

A D V O K A T A I 

vak&rs. Ned. pagal sutartj. 

Tei. Blvd. 7042 

DR. C Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS^ 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
Arti 47-tos Gatves 

Valapdos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

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

v«fe bjlm vl«i«*e Ttšamnmę. •* t * B , [_ , 
pmrSmvimm Dtkumcntu* Ir lK»Uo}lnut+. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 15S8 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonai Randolpli 2261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal !•<? 

S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Street 
Room 004 — Telef. Raodolph ItOO 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietg 
Vakarais: 8208 So. Halsted Str 

Telef. Tftfde 101B 
enieaco. 

Terefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, 111. 

G. 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 6699 

BRIDGEPORTAS. 

Labdariii darbuotė. — Pavyz
dinga narė. 

Labdarių Sąjungos 5-ta kr>. 
laiko mėnesini .susirinkimą 
siuisio 27 dieną. Raportą iš 
Sėtino išdavė delegatai, o is 
direktorių su.s-mo B. Seklec-
kis. liaportai visi li'.os pri
imti. 

wStation-to-Stationw 

Service Is Qirickest 
T UKSTAKČlAi lontc ilistanre telefoncr 

šaukimai yra patlaromi "station to sta-
tion", tas reiškiu kad šaukiantysis paprašo 
numerio arba pasako vardą ir adresą prenu
meratoriaus nereikalaujant speeialio žmogaus 
su juom kalbėtis. 

Šis |xdarnavimas yra greieiausias ir sutau
po jums apie 20 nuošimčių. 

Daugumoj atvejų šaukiamasis /.mogus 
atsako telefoną; bet taukiai galima Ha patį 
dalyką pas'akyti kitai ypatai kuri atsal̂ î  t<*-
lcTona. 

"fiong Distanee'' su -mielu noru suteiks 
jums reikalingas informacijas apie taupumą 
laiko ir pinigo. 

Buvo svarstoma kaip suren
gti prakalbas našlaičių nau
dai. Rengimui išrinkta komi
sija iš sekančiu asmenų: Ale 

DU POUCIJOS KAPITONU J ]una.«, B. Sekieckis, Joną, 
ATSISTATYDINA. Adomaitis, Jnozas Ado-

"Station-to-station" long distance ralis meet almost every 
rtąuiremtnt and the &iy rites are akottt 2(F/0 totoer than įor 
1 person-to-person " calh. F.vening rates are abaut 50% and 
night rates 75% lovoer than day rates įor "station-to-station" 
cailsy but no rate is reduced beloto 25 cents. Consult the tele-
phone directory įor jurther details or call "Long Distance." 

'Bell System 

.• Policijos viršininkas Cliiea-
goje pakvietė iš policijos tar
nybos atsistatydinti du kapi
tonu:, Smitb ir Marti u. Anų 
vieton norima paskirti jaune
snius ir energiilgesnius. Mar
tin atsiaakė rezignuoti. Tad 
jis suspenduotas. 

Oazn užtroško iš po nakties 
Mrs. Annie Kraeger ir jos 
dukterį Lydia, 10, ir Klsie 4 
metij. Jos vyras ir 12 m. ber 
naitis yra ligonim\je. Cazas 
ėjo iš prakiurusios dūdos. 

maitis, A. Maitas. 
Tol iaus p-lė K. (laruckaitė 

išdavė raportą iš Nekalto 
Prasidėjimo draugijos kad jos 
padarė gryno pelno $57, UŽ 
kuriuos mušu kuopa tarėm nuo-
sirdzmi aero. 

Poni Ona Baranauskienė pa 
aukavo antrą šimtą dolerių. Ji 
tikrai garbės narė ir našlai-
ėių namo fundatorka. Ji jau 
.pirmiaus buvo užmokėjus vie
ną $100, o dabar antrą $100. 
Tikrai pavyzdinga narė. 

Visų Šventų draugystė už
mokėjo $10, mėnesinių mokes
čių įėjo $12.20. Viso įplaukė 
$199.20. 

Albinas Mattas. 

Oąc Policy • One System 
Service Un.V! 

And Ali Directed 
Towards Better Service 

Ill inois Bell Te lephone C o m p a n y 

Ar "V* kad True Blue 

WUliam M. Hayes, 27 m., 
už netikro ėekio iškeitimą im-
banstas nuo 2 ligi 11 m. ka-
Įėjimo. 

^ "Kanklių" eboras, p. Sau-
Policijai pa\->ko susekti 13 , i o vedamas, jau vėl miklina 

metų amžiaus <'bootlegere.', tofom, rengiasi išnaujo prie 
Tai esanti Rose Cicconi, 3137 ."Klaipėdos Julės", kurią vai 
Flonrnoy St. j d i n s k o v o 9 d- š v- Jurgio pa-

. : ' irap. svetainėj. Rengėjai jau 
Anę vakarą du plėšiku gat- Į dabar prityrę, tai aišku, šiuo 

v̂ ėje apiplėšė advokato Dar^savo pasirodymu stebins pu-
row sekret., Mrs. Cora Aar- bliką. 
on. - . . . L K. L. 

zmai 
Oakland six yra žemiau 
šios kainos karas turi n 
tis keturių ratubrakes? 

# • • 

Tai yra vienintelis Oak-
land's tikslas, visuomet 
dirbti vėliausio styliaus 
lengvus six karus. 

True Blue 

SIX 

VCCNERM MflfTOfj 

DIDŽIAUSIAS BARGENASf 
Pardavimui bučernė ir grroaern*. už 

pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. Turiu, 
parduoti, nes tu^lu 2 bizniu. Kreip
kitės 

JOHN liEPA 
722 W « t S5-th Street 

Tel. Baulevartl 8249 

-—a 

ANT PARDAVIMO labai 
jceroj pietoj Royal Bluo Arba-, 
tos ir Kavos krautuvė — sa
lyklą ir pilna eilė tfrocerio. 
Kreipkitės pas 

K. WASILAUCKA 
4918 W. 14 St. Cicero, 111. 

Telef. Motėm skyrrnj Ganai 4289 
Vyrų skyriuj Roosevelt 8811 

H. F I 8 H M A N 
Motery ir Vyrų Drabužiai 

Kailiniai Ir Naminiai Dalykai 
Caah ar ant ISmokėsčio 

Atdara Utarninkaia, Ketvergais ir 
Subatomia iki 10 vai. vak. Nedė 

liomia iki l vak 
1227 — 29 So. Halsted St. 

i ir 3-čios lubos. 
J Ghlcago, UI. 

' V, W. RUTKAUSKAS į 
A D V O K A T A S 

Ofisas DidmlestfJ: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 6S0 
Telefonas Central 1290 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4481 

. » • » » • » » » » » » B | 

LIETUVIAI GRABORIAI 

A, A. 
A. JANUTAWICZB 

mirė sausio 29, 192i 4:45 
vai. ryte, 58 m. amž. Paėjo 
iš Kauno red. Raseinių Ap. 
Titą ve-nu miestelio. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliu 
dime moteri Kazimiera 
dukterį Genovaitė Mi-
lauckienė sunūs Petrą Vla
dislovą ir Bronislova ir 
žentą Antaną Milaucka. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 4419 S. Lincoln St. 

Laidotuvės įvyks pėtny-
ioj vasario 1 d. 1924 iš na
mu i šv. Kryžiaus bažny
čia 8.-30 vai. ryte. f o pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Rimines, draugus ir pa 
žįstamus dalyvauti laido
tuvės. 

Nuliūdę: Moteri? Kazi
miera sunai Petras, Vla
dislovas Bronislovas, duk
tė Genovaitė ir žentas An
tanas Milauckai 

S. D. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graborlufl 
2814 W. 2STd PU 

Cicago, lli. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at-
BlSaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
9199 

A. A. SlakisĮ 
ADVOKATAS 

' Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDIICG 

77 Weet Wa.shington Street 
Room 1729 Tel. Dcarboru 9057 
Namo Tel. Hyde Park S395 

ITel. Central 6800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidnrmiestij Ofisas'' 
I Room 1703 Chicago Temple Bldjr.Į 
7 7 W . Washington St. 

t •• I. - • - »| • I • I • • — - • - • - I • ' " ' ^ Į • • • 

CICERO Ofisas: Panedėlio vak 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 50301 
HTlIDGEfORT Ofisas: Kitais ra* 

S30 S. HaLsted St. Tel. Bou!. 6737] 

TclefiknM Boalevard 4199 

4. Masalskis 
Graboriuz 

Fa(arnanjq lai 
dotnvė«n ves 
tnvėse, krtkstj • i 
aėe ir kituose) 
reikaluose. Kai- f 
noa prletnamos. 

3307 Aubura A ve. Chicago. i 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien-
asty *lDrauge'i\ 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: D. 514—516—127 N. Dear 
bum Street Tel. Kandolph 5581 
Vakarais. 10730 So. Waba.su Avc. 
RoHeland Tel. Pullman 0377 

DAKTARAI 
N4PRAPATH 

a » • » • • • . . » • » » » » » » « » » • • • • • 
Telef. Boa.rvard 0313 

Or. Natalii Žukauskas 
NAPRAPATH 

3249 8. Morgan St. Cblcago. 
Valandcjs Paned. Sered. Ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
.4052 South Ashland A •eone 
VaJ. Utar, Ketvr. ir Petn. nuo 

2 iki 8 vai. vakare. 

A. f A. 
JUt . ANDRAŠIUNAS 

mirė sausio 28, 1924, 3:15 
vai. po pietų, 38 m;, ami. 
Paėjo iš Kauno red. Pane
vėžio Apskr. Joganiškelio 
Parap. Turčinų kaimo. A-
merikoj išgyveno 17 m. 

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Konstanciją I 
sunu Aleksandrą. 7Vą metų 
broli Kazimiera Andrašiu-
na, Lietuvoj motina 2 bro| 
liūs ir 2 seseris. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 3726 West Polk Str. 

Laidotuvės įvyks pėt-
nyioj, vakario 1 d. 1924 iš į 
namų į šv. Antano bažny
čią 8:30 vai. ryte. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv.į 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę; Moteris Kons
tancija, Sunūs Aleksandras 
Brolis Kazimieras Andra-
šiunai. 

Telefonas Bonlevard 1076 
DR. M. ' S T A P U L I 0 N I S # 

Priėmimo valandos: Nuo S ryto iki9 vai. vak* 
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės) 
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a i gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują, aer-
gančiy gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus. 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau aplankiai net keletą, gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gv 
nesuslradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne
gird ėjimo, naktiniais susišlapintomis, ar kitokia sena liga, ateik, o a i noria* 

atarnausiu. 

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Naprapatijos 
burtu staigias ir chroniškas ligas be vaisto ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas iš prietelių serga širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, 
inkstų, ausų, naktiniais snslšjapintmais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nuo 6 iki B vakare; Ned. t iki 12. 

Telefonas lioulcvard 4774 
4647 SO. HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST. 

VALANDOS: nuo 2 iki 7 vakare. Telefonas Pullman 5147*' 
11132 SO. MICHIGAN AV E. ROSELAND, ILL. 

?3E=.T=* 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M L A P Į 

Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuva, kaip 
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi 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. 

2384 South Oakley Av*. Chicago, HL 

http://Waba.su

