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W l l s o n O L a i d o t u v ė s B U S R y t o j ! Žinios iš Lietuvos
NACIONALĖ ČEKOSLO
VAKIJOS BAŽNYČIA. Mirusi Woodrow Wilsoną
EKSPERTAI PRIEŠ FRANOJOS INTERESUS.

NUDŽUVUSI KATALIKU
MEDŽIO ŠAKA JAU
PUSTA.
Tai Naturalis Istorinis
Rezultatas.

Reikalinga Vokietijai grąžin
ti teritorijas.

Visi Apgaili
.

PROKLAMUOTA 30-IAI DIENU GEDULĄ
TAI BUVO DIDŽIOJO KARO PREZIDENTAS

PRAGUE, saus. 30.—Pirm
AVASHTNGTON, vas. f>. —j Laimėjus k a m p a t s ' p e r s o 
keturių motų
čvkoslovakijoj
Įkurta sekta,
žinoma vardu Mirusio buvusio prezidento naliai nuvyko taikos konfeNuvyko
naoionalė (tautinė) eekoalo- Woodrow AVilsono laidotuvės reneitįon Paryžiuje.
vakų bažnyčia. Ją įkorė nuo įvyks rytoj po pietų.
Lavo jis ton su aukštaisiais idea
Katalikų Bažnyčios
atpuola nas bus laikinai palaidotas lais pasaulio sudemokratizavi
kunigai, kuriems parupo apsi-i Mount St. Albans presbiterio-1 mui. Teoiaus nevyko pravesvesti. T a šokta Bohemijoj ir nu bažnyčios koplyčioje,
ti tu savo idealų. To neleido
Moravijoj turi apie
450,000 j ' Laidotuvės Ims privatinės, atlikti apsukrioji Europos di
pasekėjų. Jie visi paskirsty- Į Mirusio namiškiams Preai- plonintai.
/
ti į keturias dioeozijas.
jdontas Coolidge pasiųlė su

•

MEŠK1IČIĄI, Šiaulių aps.
PAPĄ PIUS XI APGAILI — Gruod. 13 d., vietinis kle
WILSONA.
bonas kun. Steišys, grįžda
mas iš kalėdos apie 9 vai. va
BOMA, vas. 5. — šventasis
karo, tapo pašautas. Ant ry
Tėvas Pius XI labai apgaili tojaus jį atgabeno Kaunan, į
mirusį AVoodro\v \Yilsoną.
įvaro ligoninę.
Kuomet Kardinolas Oasparii pranešė Papai iš AVashMOKINIU UNIFORMA.
ingtono žinią, Papą atsiklau
pęs ėmė melstis.
N
Švietime ministoris užtvir

BERLYNAS, vas. — Čio
nai darbuojasi internacionalo
ekspertų komisija, kurių pa
šaukė darban reparacijos ko
misija sutinkant Franci jai.
Šiai komisijai pavesta rasti NORVEGIJOS MIESTUO
priemonių sutvarkyti Vokieti SE NAMU UŽTEKTINAI.
jos finansus ir patirti, ar Vo
kietija gali mokėti kontribuci Kai-kuriuose miestuose mu
ja, kurios ji jau i l g a u s metų
nicipalitetai stato namus.
nemoka.

ligišiolinis Lietuvos atstos
Norvegijai, p. Jurgis Savi
kis, o iš Norvegijos pusės
sienįų ministoris p. Miehellel

DOLERIO KAINA LENKU]
MARKĖMIS.
VILNIUS. — Dolerio kui
sas vakar svyravo tarp pii
kimo ir pardavimo nuo 7,500j
000 ligi 7,750,000; auksini
rubliai buvo perkama po 4<
G00,000 ir parduodama po 4J
800,000 markių.

tino vidurinėms mokykloms ir
gimnazijoms mokinių unifor
mą, kuri berniukams bus maž
daug toki pat, kaip buvo prieš
karą. Kepurės bus panašios
Kursai linkę kilti ir biržil
į karininkų kepures, su paau ninkai labai karščiuojasi.
ksuotu vainikėliu priešakyje.
CTIRISTIANIA, vas. 3. — Mergaitėms palikta prieška
LIETUVIŠKOS KORTOS.
Tai Norvegijos sostinė. Kuo rinė uniforma, tik kepuraitės
met visoj Europoj ir kitur su atatinkamu ženkleliu.
Finansų Min-ja baigia d<
namų statymo problema po
rybas su Lietuvos Banku dej
karo visas laikas neišspręsta,
DANIJA SUMAŽINO
pardavinėjimo lietuviškų kori
kuomet kitur daugybė žmonių
tų per Lietuvos Banjco skyl
MUITĄ.
neturi atatinkamos gyvenimui
rius. Kortos pagamintos mui
pastogės ir už tokias turi mo
Danijos konsulatas Lietu sų dailininko Jamonto ir pa]
kėti aukštas nuomas, čionai, voje* praneša, kad Kopenba sižymi savo originalumu. Aj
Cbrist iani jo j ,
gyvenamųjų gos uosto muitai nuo 1924 m\, tatinkamos įstaigos yra jai
namų problema jau išspręsta. sausio 1 d. sumažinami '2D%. pakankamą kiekį kortų atšteį
Po' karo ir čionai tuo rei Tai jau antras muitų reduka mpeliavę ir reikia tikėtis, ka<
kalu buvo bloga.
Darbinin vimas šiame trumpame laiko Kalėdoms kortos pasirodyi
ką šeimynos niekur negalėjo tarpy, nes pirmu kartu jie prekyboje ir darbe.
rasti tinkamos prieglaudos. buvo redukuoti pereitą metų J
Nuomos buvo iškilusios į pa, birželio mėn.
ŽUVĘ DOKUMENTAI.
dangos.
Tuomet ėmėsi dar
bo patsai municipalitetas, ty.
PARYŽIUS. —Pasak "MaBAUSKĖS KONSULATĄ
patsai miestas.
Miesto ribą
t i n " Maskvoj pražuvo labai)
PANAIKINUS.
pakraščiais nupirko gražius
svarbus bolševikų vyriausy
plotus žemės ir pradėjo sta
Sąryšy su nusistatymu pa bės sjapti dokumentai, kuriej
tyti gražius dviejų ir dau naikinti Lietuvos konsulatą
buvo paslėpti gerai užtary
gi aus pagyvenimų namus.
Bauskėje, pasienio lietuviams tam ir saugojamam pogrindy.!
Šiandie
galyliė tų liamų j gyventojams pasidaro nopa- Alaskvos komunistų tarpe del|
pristatyta.
Aplink juos pa-|togumų, juoba, kad bent kuto kilusi didelė panika.
ruošti darželiai ir vaikams riems reikalams atlikti toks
žaismavietX'S.
!matuoti 70 kilmt. kelio ilgf
CniCAGO. — Federalis 6A
Namų statymui šis miestas Ry^gon.
jau išleido virš 100 milionų
ro biuras šiandie nusako snieH
kronerių.
I r vis statoma PASIRAŠYTA LIETUVOS- gą; daug šalčiau.
daugiaus.
Namai išnuomuo- NORVEGIJOS PREKYBOS
jami gana pigiai, taip, kad
PINIGŲ
KURSAS.!
SUTARTIS.
profitorininkams
pasibaigė
aukso dienos ir jų apartmenLietuvos 10 Utų
$1.00
CHRISTIANIA. XIT-22. tiniai butai pradeda tuštėti. Vakar čia tapo pasirašyta
Anglijos sterl. svarui 4.53
Taip tai Norvegija rūpi prekybos sutartis tarp Lietu
Franci jos 100 frankų
4.06
nasi savo žmonių gerove.
vos ir Norvegijos.
Sutartį
Italijos 100 lirų
4.37'

Ekspertų komisija dar ne
rado galutinų priemonių fi
nansų patvarkymui. Bot su
seko vienų daiktų,
būtent,
jog- Vokietija negalės mokėti
Liga ir priežastys.
kontribucijos, kaip ilgai jos
gins sektos vyriausias va- rengti valstybines laidotuves,
Nors taikos konferencijoj j p i m o n okonominėn kontrolkm
das yra Dr. Farsky ir dar ki- i Bot namiškiai nesutiko.
nabašninkas neatsiekė to, ko nebus
g r ą ž i n t a Rhit i trys vyskupai.
I š j u tik
vienas, Gorazd-Pavlik, konsoWASHINOTON 1 vas. 4. — norėjo, toėiaus gryžos Ameri nelando ir Ituhro okupuotos
Nes jei Vokieti
kruotas. Jį konsekravo šer Buvusio 28-ojo Suv. Valsty kon jis jkisiliko ištikimas pa teritorijos.
ini stačiatikiu,
(pravoslavų) bių proz. Woodrow \Vilsono, darytai sutarėiai ir įkurtai T. j a nori mokėti reparacijas,
Važinėdamas su jai reikalinga atgauti okupuo
metropolitas Belgrado.
Kiti jau nėra gyvųjų tarpe.
J i s Sąjungai.
trys vyskupai tik išrinkti vy mirė ėia savo rezidencijoj va- I š k a l b o m i s [Tautų Sąjungos tose teritorijose visus geležin
kar, vas. 3, tuo jaus pirm pu- S »«'»kalai», jis staiga susirgo. kelius, dirbtuves ir kasyklas.
skupais. Iš ją du vedę.
T a tiesa senai buvo žinoma.
Jis nepilnai sveikas
buvo
Soktantų kunigų, kurių di šiandienio.
džiuma vedusių, yra apie 150. Apie jo mirimą t no jaus pa kuomet pirmu kartu išrinktas Tik niekas jos viešai neskel
&i naeionalė bažnyčia, sn- sklvdo Žinios per AVashingto-i prezidentu.
Faskiaus Sim bė, kad nepažeidus franeuzų
militarizmo.
prautama, yra didi
priešė ną, iš čia po visą kultūringą į kio * I»™K°» jo sveikatą su- įsikarščiavusio
Katalikų Bažnyčiai, ją favo- pasauli.
Praėjus keliolikai [ a r d 6 - U& mirsiant buvo sle- I^et komisija tai padarė.
rituoja politinės partijos, ku minuc.ių mirusio rezidonei-jon' P i i i m n » ^
Komisija dar nestudijavo
* v i s a kairi()Ji
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rios kovoja katalikų popui a- atvyko Prezidentas Coolidge |
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P " Vokietijoj taksų metodos. Tik
Kairiąją koją ir patyrusi, kad Vokietijos gy
rę jartija.
Sektantus oficia su žmona. Paliko savo vizi raližiuota.
Kairią ventojai šiandie nemoka tokiu
liai
pripažinęs
minis toris tines korteles. 2 Paskui rezi ranką mažai valdė.
Habrman.
aukštų taksų, kokios mokamos
denciją aplankė administraci ja akimi visai nematė. •
kie taktai paskelbti aikštėn kitose šalyse.
Biudžeto su
jos nariai, diplomatai ir kiti.
Nesutikimai sektoje.
«
balansavimui ekspertai nuro
Prezidentas Coolidge pa jam mirus. ,
Kiekvienas
šioje sektojo
dys aukštesnių taksų mokėji
Anksti
mato tik vieną
supūvimą. skelbė proklamaciją.
Visi apgaili.
mo reikalą.
Pirmiausia todėl, kad ji yra na mirusio YVilsono idealius
Nabašninkas turėjo daug
darbus
ir
parodo
30-fiai
die
tskilusi nuo Kataliikų Bažnysavo idėjų šalininkų. .Bet tu
nu
gedulą.
P
e
r
tiek
laiko
ant
GBREGONAS REKVIZUOJA
ėios kamieno. Visi keturi vy
rėjo daug ir politinių priešų.
r «n+;i,; i visu* fodoraliu
AUTOMOBILIUS.
skupai didžiausiame nesutiki.
* butuv vėliavos
{šiandie pastarieji, metę ša
pusiau stiebų bus nuleistos.
mo gyvena.
lin skirtingas pažiūras, bend
AIEXICO CITY, vas. 5. —
Vyriausias iš jų Farsky, Mirusio pasižymėjimai.
rai su visais apgaili buvusį Obregono valdžia savo kariuo
radikalas, su kitu buvusiu ku
Miręs Woodrow AY ii šonas karo prezidentą. Nes visi y- menės gabenimui kovos lau
nigu Kalons, išleido nuosa Suv. Valstybių/ istorijoj už
ra vienodos nuomonės, kad jo kan čia ir kitur rekvizuoja
vos rūšies katekizmą,
kuris ims, vietą,
kaipo profeso visi darbai, esant jam prezi automobilius.
Nieko negelb
žmonos traukia beveik ateiz rius, literatas, gubernatorius
dentu, buvo remiami aukštais sti nei protestai. Daugelis
pasirašė; iš Lietnvos pusės
Šveicarijos 100 f r.
17.46
mam
Moravų vyskupas Go- ir pagalinus kaipo preziden
motyvais ir atsidėjimu.
Na žmonių -mėgina savo mašinas DIKTATORIUS ATSISA
razd Pavlik ir Parik (buvęs tas.
bašninkas ligi mirsiant savo užslėpti.
KYSIĄS VIETOS.
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiinnl
išrinktas vyskupu rytinėj BoJis pramintas karo prezi- nuomonės neatmainė kas link
Čia pranta žinia, buk revo
J^iuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinr^
bomijoj, bet dabar Farskyo
r
deniu.
Todėl, kad jam pro- T . Sąjungos, per kurią, kaip liucionieriai
MADRIDAS, vas. — Eina
evakavę A era
pašalintas iš vyskupavimo)
zidontaujant
Suv. Valstybės jį s manė, galima atsiekti pa- Cruz ir tuojaus tan miestan kalbos, jog Ispanijos inilitariatmeta tą katekizmą ir dar
įsimaišė Europos
Įdarau ir stovią pasauliui taiką.
inkijusi federalė kariuomenė. nis diktatorius gen. Prima de
buojasi susijungti su serbų
nusvėrė santarvės valstybių
Rivera
atsisakysiąs vietos. S S
Al irusį apgaili ir santarvės
stačiatikių cerkve.
pusėn pergalę.
neturįs
valstybių lyderiai, kurie su PRAMATOMA REVOLIU Sakoma, jis niekur
Socialistai, kaip žinoma yra
Kuomet Suv. Valstybės įs
palankumo.
Sako, armijoje
CIJAI PABAIGA.
juo turėjo reikalų, kuomet ojo
krikščionybės priešai.
Bet
tojo karan, AVilsonas
buvo
jis neturįs balso ir su pačiu
kova už pasaulio demokrati
vesti kovą Katalikų Bažny
pradėjęs eiti antrąją tarnybą.
AVASHINGTON, vas. 5. — karalium nesutinka. - Nežinia,
ja.
čiai jie prisidėjo prie sektan
Kad laimėti karą, jis pakėlė
Obregono valdžios ambasada kiek tame tiesos.
tų iJ parodo savo ''pamaldu
J a m mirus Tautų Sąjunga praneša, kad^ girdi, savaitės
čia jaunų vyrjų konskripciją,
mą."
karo reikalui 1 pavedė
šalies nebeteko savo stipriausio rė laiku Meksikoje
revoliucija DU AMERIKONU PAGRO
Po municipalių rinkimų te- milžiniškus turtus.
mėjo Amerikos kontinente.
bus pabaigta. Nes kuomet foBTU MEKSIKOJ.
Si
čiaus tie socialistai sektantai
7
P
E
R
deralistai užimsią A era Cruz
i
susipyko su agrarais sektan
7
LOS ANGELES, Cal., vas.
(Dabar tam fakultetui pri yra evangeliku bažnyčios na ir kitas apylinkės strategines
tais.
Nesutikimai
didėja.
guli 72 studentu, iš kurių 22 riai.
Tad įdomu, kaip prie vietas, revoliucionieriams ne 4. — Mrs. AV. Simpson iš
Daugelis agTarų tad gryžta
Alhambra, Cal., gavo žinią,
skaitosi paprastais, gi 50 ne tų visų.įvairių denominacijų busią kas veikti.
Katalikų Bažnyčion, gi socia
Nes, "Draugas** pigiausiai siunčia ir geriau*
paprastais. (Visi studentai y- studentų, pritaikomos lekcijos.
kad moks ikonai plėšikai ]>a&- = I
listuose " p a m a l d u m a s " pra
1 1 šiai patarnauja. "Draugas** siunčia per endžiaura šių denominacijų
nariai: Juk tai tikras Babelio bokš
GENBVA, vas. '5. — Mi robę Meksikoje jos t y r a i r i
sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą .
dedant nykti ir jie nelanko na
evangelikų-čekų-brolių, refor tas.
Plėšikai už
rusį Wilsoną begalo apgaili dar "kitą žmogų.
eionalių bažnyčių.
muotos bažnyčios, Herenhuto
Tečiaiis viename dalyke jie Tautų Sąjungos organizacija, kiekvieną reikalauja po 10,- | | v "Draugas** siunčia pinigus litais, ir dolerius:
įdomus fakultetas.
unijos, Augsburgo išpažini visi visuomet
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
nabašninkas daug 000 doleriu.
yra vienmin už kurią
Pirm trejų metų Prahos u- mo, Anglijos bažnyčios, Čeko»- čiai: kovoti su Katalikių Baž darbavosi.
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
.slovakų
bažnyčios
ir
du
stu
Mrs. Entma Holraes, 39 m.,
Nedėliomis uždaryta.
niversitete protestantai įkūrė
nyčia.
naują fakultetą vardu evan- dentu neprigulį jokiai deno
Žymesni už guos kėlė kovą
ROMA, vas. 5. • Kalbama, 1828 Indiana ave., pasidarė
1 1 2334 SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO, H L f I
Areštuotas burdingiegelikų-eekų-brolių
fakultetas. minacijai.
Bažnyčiai, bet visi krito. Taip kad Italijos valdžia pripažins galą.
tii)iiiuititmiiiiiiiiiiiinnmiiiiiiHinniiiiiiiiiiiiiinniuuiiiiiiiiiuiniiitiHiitt
rius.
Rusijos bolševikus valdžią*
Tuotarpu visi profesoriai įvyks ir su jais.
Tai vaklžia patvirtino.
iiiiiiiHuiiiuiiiiiiiiiiuinomiimirmutnninninfliiiimuiiiiiifiii«nKnw^
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^iuosavimas yra $3,3Bt). Bei P A R E s t t l M E VILIUAUS , me didžią pastangą ir LaimėATEIVIAI IR IfTCl GŲ MOKESČIAI.
menančią Kruvinojo Jono "o-l
fcttKALUS.
Ijimas Vilniaus bus užtikrinvJstielb turi prisftjgt* išpildytą
p r i e n i k u s ' , — Leninas tikrai
Lietuv :
J a u kttlkfcti metai kaip g r o - ! t a s ; V i l n i u s s u ^ š
' >
įkūnijo. Ar tai jis to norėjo?
Kiekvienas asmuo gyvenan- ba turi savo biznio vietą. Tą blanke ir tuos faktus praneš
>i
Jei to, norėjo, tai tikrai gaJi tis Suvienytose Valstijose, pi blanką vadinta " asmens pra ti, kad nors taksų nereikia buonys lenkai turi užgrobė I K S i1* J» a m ž l ū a m ž i a i s &1'
Lietuvos sostynę Vilniiį ir V i l - 1 : k l a ū s o i r *** P n e ^ o s a m ž i n a i
pasididžiuoti bolševikai savo lietis ar ateivis, turintis tam nešimas". Bureau of Internai Mokėti.
kasdieną išskyrus nedėldienim Jklvyriu. Nei Tamerlanas, p tikras ineigas, privalo mokėti Jlevenue atsargiai sulygina
Tas paliuosavimas duotas niįos kraštą. Nuo pat pirmos P a s l A l ku.
Ketams
|6.00
žmonių kaukolių statas pami meigų mokestis. Kadangi lai Žmonių pranešimus ir darbda- i r nevedusiems. Kuomet nvve okupacijos dienos jie pradėjo! Vasario 16 d. apvaikščiosiPtBMi Metų
13.00
dęs asmuo yra šeimynos gal terorizuoti ir tebeterorizuoja me Lietuvos Didžiąją Šventę
prenumeratą mofcasi iakaino. Lai nklus, nei Hunų Attila. .žole kas artinasi kuomet mokes vių pranešimus.
. jeigu toks as- Vilnių ir visą Vilnijos k r a š t ą , - Šešių Metų Nepriklauso
Viršui minėta, jog nevedė va tas reiškia,
te skaitosi nuo užrašymo dienos, lei paskui savęs neduodąs ža čiai turės bnti užmokėti sekan
m
bes
švent
C! T a i dlenaiM ano Nauju Metu. Norint permai- liuoti, nei visi pasaulyje kriau tieji paaiškinimai gali būti asmenys turint ineigų iš $1,- mu© užlaiko savo namuose naikydami visą tai kas k i e k - ; } ;
•jH adresą risada reikia prisiųs gėriai nesusilygins savo " p u - j naudingi tiems* kurie nesenai 000 arba daugiaus ir vedę po vieną arba daugiaus giminių vienam lietuviui yra brangu [kiekvienas paaukokime nors
vieBO
ti sr senas adresas. Pinigai geriau sisekimais" su Leninu.
* dielK)* ^darbį. 0 l t o s
atvyko į Suvienytas Valstijas. ros turint ineigų iš $2,000 ar jie irgi gali reikalauti paliuo- lietuvių kalbą, lietuvių dvasia ;
auko
suIi
v i e n 0 cen
]m
šiai siusti išperkant krasoje ar ezir
amžių
amžiais
įsigyvenusias
*
S
*
°
*
savimą
iš
$2,500
kaipo
šeimyTaip. J a m pasisekė, kaip reba
daugiaus,
privalo
išpildyti
Kiekvienas
nevedęs
asmuo,
preso "Money Order" arba įdedant
taikam istorijoje. Mes žinome kuris turėjo ineigų pereitais tą blanką". Tas nereiškia, jog nos galva. Pav., jeigu sunūs mūsų bočių krauju apginta-, sunaudotos Vilniaus lietuviu
pinigus | registruota laišką,
Aukodami
tam
dar vieną, kuriam dar kibiau metais nuo $1,000 iki $5,000, -jie turės užmokėti taksus ant gyvena Ne\v Yorke ir su j u o n Uias tradicijas. Mūsų broliai reikalma*.
r
tikslui vieno
dk?no
DBAUGAS FtJB. CO.
*
* uždarbį
sekasi iki šiai dienai ir seksis ir vedusi pora (gyvenant k'ar. lo $1,000 arba $2,000. Nevedę* gyvena sena motina ir dve vilniečiai nebegalėdami iškėsti
iki pasaulio pabaigos: ta: vi tu) nuo $2,000 iki $5,000, tu-j asmuo, yra paliuosuotas nuo jos seserys, neturinčios 18 me lenkų žvįriškumų, nebegalė- j m e s m a ž a i tepajusime, bet Vil2334 South Oa&ley Avenue
sokio ardymo, visokio blogo, t' išpildyti ineigų-blanką ne-j mokesnio ant $1,000, vedusi UI amžiaus, ir jeigu jis per tlami pakelti nežmoniško len- ] piečiams sudėsime milžinišką
Tlk
Brollai
visokio melo tėvui — pačiam vėliau kaip vidurnaktį kovo pora (gyvenant kartu) kurių 1923 metus uždirbo $ 4 , 0 0 0 ^ * ! kų jungo vėl per Lietuvos dar k r u v $ ^f" 8 *
Cnicago, Hiinois.
velniui.
gauna asmeniška paliuosavimą | Imotojus šaukiasi i savo bro-, «<*** avienoj tik Broliai pa15 d. 1924 m. Tie, kurie jau meigos 1923 metais buvo $5,laft. "Roosevel! 7791
iš $2,500 kaipo šeimynos gar- ! fn» Amerikos Lietuvius pra- g i n k i m žemę, o Vilnius ir
mokėjo ineigų mokestis ir ku 000 arba mažiaus, gauna pa
^ilnrja bus mūsų!!!
Bet jeigu Lenino tikslas ne rių vardai jau yra užregistruo liuosavimą iš $2,500. Jeigu va ir $400 už kiekvieną » tri-! lydami paramos.
TRUPINIUKAI:
buvo žmonių žudynės? Kur ti i Bureau of Internai Reve- ped-usi, pora, uždirbo dauginus j r užlaikančių giminių a r b a ! Broliai Amerikiečiai! išgirs
*****
darbuotojai, kum
tad jo pasisekimas? Mes žiso* k a u k i m a s Vilniaus Lienue gaus tam tikras blankas $5,000 jų paliuosavimas yr& pilnas* yra $3,700 ir jis turės'kime savo brolių Vilniečių šau luV11
Per Lenino laidotuves sūdė- n ie, kad Leninas buvo ne vcl
mokėti taksus už $300 a r b a ' k i a n t i balsą; paremkime jųjų
* ^ i k a l a i s jau tilpo Jaiper pačtą, ir tas blankas turi lik iš $2,000.
ta 1,400 vainikų ir 3,1% žmo- n ias, bet žmogus. Ir kaipo
taksai bus $12.00. Vyras už'gyviausius reikalus; nedaleis> basčiuose, užbaigdami atsišau
sunaudoti pranešdami apie saNuniušant paliuosavimąy JS
jaės nušalo nosis. Taip skelbia i žmogus, jis savo darbams tužmoną negali reikalauti tų ' kime, kad mūsų brangus l>ro^ j k l i n ^ š t a i k a s a k o :
vo ineigas. Tie, kurie dar nė $1,000 nuo nevedusio uždarbių
bolševikai. Buvo, mat labai j rėjo ieškoti priedangos, graliai žūtų lenkų vergystėje; ne-i ' ^ I e s negailiu išsižadėti Vi!
^400
kaipo
užlaikanifią
ypatą.
ra mokėję ineigų mokestis, ir $2,500 nuo vedusio jau tak
Šalta per tas laidotuves. Ne- žjų idealų, žmonijos labo, ouišsižadėkime Lietuvos bran-l n i a u s i r palikti vergijoj tikrų
Sekantieji
trumpi
'prane
turi gauti tam tikrą blanką iš sų turės mokėti 4 nuošimti del
sunku numanyti, kad vaini- j skriaustųjų laimės... Reikia bu
Šimai yra del naujų ateivių: ! giausio t u r t o — sostinės Vil-!*avo brolių; mes negalim nusCollector of Internai Rcvenue pirmų $4,000 ir S nuošimti už
kai buvo taip pat nušalo, kaip ti apipiaustytų žydu, arba aAsmuo gyvenantis šioje ša- ' ™ a u s - ^ k i m e v i s i ^vieno ne-! toti šelpę našlaičius, mokyklas
arba iš jo ofiso.
virš $4,000 Tokiu būdu neve
ir bolševikų nosys. Nušalę vai pipiaustyto proto bedieviu,
lyje, kuris užlaiko seną moti- ^'«rėdami nei partijų nei pa ii kitokias įstaigas, kurios yra
Patarta žmonėms nebandyti dęs asmuo, kuris uždirbu $1,nikai nėra perdaug jau gra-1 kad nematyti visiško gražiųjų
na savo šalyje Europoje, ga- ] ž i u n * n e i l u o m o ' i l l k m™ V5"^ lietuvybės tvirtovės. Padary
500 ir kuris neužlaiko .\smeišvengti
mokėjimą
ineigų
tak
Ii reikalauti paliuosavimą ant c s a m e ^ctuviai, o Lietuva yiv. kim dar vieną didžią pUstanžus papuošimas. O nušalusių idealų bankroto bolševikijoje.
nų, turės mokėti 4 nuošimtį
v i
^ motina! J u k mes m ™ • « laimėsim. Vilnių,
nosių mėsgaliai, ir dar jų trys j Bedieviai Lenino bankroto ne- sų, nes valdžia turi daugeli ant $50O arba turės mokėti *400 už užlaikanti asmenį. Bei * • *
i
s
i
e
s
a
m
e k
jis negali reikalauti paliuosa-' *
^ C « L i e t u m ; J I * * * * sostinė, vėl sugryš
tukstančiai, tai tikrai gražus pamatys, nes jam bedievybe būdu susekti ir sužinoti Suvienytų Valstijų gyventojų taksų iš $20. Vedusi pora už- vima iš $2,500 kaipo šeimynos i ; ? r a Lietuva, o mo. esamjprie savo tėvynės, kuriai jis
paminėjimas "bolševikų šven-į įkūnyti pasisekė. Su bolševiinegias. Kiekvienas asmuo ku-j dirbanti $3,000 ir jeigu neturi
lietuviai; ji mūsų motina, o 'prigulėjo per amžius. Jūsų
(ralVū
tojo'VNes mėgdavo nabašnin- kijos bedievybe tesusilygins
ris išmoka kam nors $1,000 ar- .užlaikančių asmenų, numukas žmogieną, Rusiją valdy- j Romos imperatoriai, 15 niiliApsigyvenęs šioje šalyje at- m o s J o s v a i k a i - Kiekvienas | ^sidomavimas sostinės atei ba daugiau, turi tą faktą pra- šant paliuosavimą iš $2,500, tu
sllTlus
damas prie savo gyvos galvosi jonų krikščionių nužudžiusieeivis. kurio vaikai *» . w e n a už- ***
^apleidžia savo Hm parodys pasauliui jog heuešti
valdžiai.
Tas
reiškia,
j
o
g
'
r
ė
s
mokėti
4
nuošimtį'ant
$500
t eninas prarijo žmonių galvų ji. Žydelis Brisbane nemato
motinos nelaimėje. Jis, jeigu ( u v t u tauta yra stipri kaip uosienyje,
negali
ga^iti
paliuo
ir
darbininku arba mokėti taksus iš $20.
keletą milijonų. Butų buvę Lenino bankruto, nes Rusijoje darbdaviai
reikia, aukoja savo motinai M& i r pasiryžus pasiekti t j ; ,
savimą
iš
$2,500
kaipo
šeimy
neprošalį, kad jo laidotuvėse išsvajotoji žmonijos laimė te- samdytojai turi pranešti Bu-S Bar yra tolesnių paliuosanetik savo turtą,bet sveikatą 1 kas jai teisingai priguli". —
!
!
nos
galva.
bolševikai butų nušalę, savo ko tik jo giminaičiams — žy reau of Internai Revenue vimų, kurie gali sumažinApsigyvenęs ateivis, kuris iv pačią gyvybę. Lietuva, šiuo-j Po tuoni atsišaukimu pasi
vardus
ir
antrašus
visu
dar-'
ti
mokesnius,
# mokytojo pagerbimui, bent ko <lams, kurie tenai komisarais,
nereikalauja
ninsu j rašė Mykolas Biržiška, Zigpilnai užlaiko seną motiną ; r n i
bininkų,
kuriems
buvo
mokė-1
Kiekvienas
asmuo,
vedę?
ar
ma
. ictą tūkstančių galvų. Bet Le- Amoniu mirties ir gyvybės
sveikatos,
nereikalauja
mūsų
!
» Žemaitis ir kam J . Tumas,
sesutę neturint 18 metu amT
r
s
la
$1,000
arba
daugiau.
Tm
nevedęs,
gauna
paliuosavimą
; iiino garbintojai visi yra be I viešpačiais tapo.
draugo,
nereikalauja
mūsų
gyy
įmonės ir kiekvienas jų
arba
bro
pranešimas pavadintas "mJ-or-Į nuo $400 už kiekvieną a*.W. \ti*»*
apnegalėdintą
" ' v y ^ ' P a ž v e l g k i m e k ; } v e i k ^ skirtingų pažiūrų. Bet visos
galvų avinai. Tad nabašnin]
'hro]lai;
pažiūros sueina į vieną: \ll• kas Leninas turi būti už^aa**,' * Džiaugiasi Izraeliaus ši r- maeijos pranešimas'' ir išpl!- nį , kurį užlaiko. Jeigu tas l užsienyje, gali reikalauti pa- . ; t e b ( ? v e i k i a nmsų
dintas ir iš nušalusiu nos-;t- Vii s. kad Leninui viešpatau- Jytas ant blankos No. 1099 ir asmuo turi mažiaus 18 metu' Huosavfraa iš $400 del kiek Lietuvoje. Jie sudėjo viską ant i niu - r e * ' « vaduoti, Vilniui reilių.
jant, žydelis Trocki caro vai- pasiustas Commissioner
oL? amžiaus, arba jeigu daugiaus 'vieno. Visuose tokiuose atsi- tėvynės aukuro, kad tik lais- '> kia pagelbos Vilnius yra mušu.
:
džią įsigijo, kad nuskuręs sil- Internai Revenue, "YVasIiingto- negali save apsirūpinti ik! tikimuose užlaikyti asmenys vais ir nein-iklausomais tapus!, 10 vasario šių metų negali
Mongolų garsusis kariauto-j kininkas Joffe, mirdamas pa- ne, I). C. Blanką kurią asine-;protiškų arba fiziškų iniku-.turi būti mažiaus 18 metų rj- f
\
n.
bnti pamiršta, negali bnti ap
. j a s Tamerlanas, kur su savo liko turto keliolika milijonų.nvs vartoja pranešti ineigas'nių. Tokiu būdu vedusi pora amžiaus, arba del kokių pro- v j a į j a u ( i au *r pinigo paklo- vaikščiota a py tingiai. Tegul
kreivaakiais ricieriais ženg- aukso.
I iš $5,000 arba mažiaus, yra .turint dviejus vaikus mažiaus tiškų ar fiziškų trukumų pa- - j o m e a n t tėvynės aukuro kur neliks neivieno
Amerikoje
davo, palikdavo paminklą, —
E i vyrai! Kas žydams lai- j No. 1040 A. Tai yra, blanką, j 18 metų amžiaus, gauna p a - i y s negali save užsilaikyti, darni nepriklausomybę, bet to lietuvio, lietuvės, kurie neau
Įminus sudėtus iš žmonių kau- niės, įgytos per krikščionių'kuri praneša ineigas nuo ai- liuosavimą iš $400 už kiek-j Apsigyvenęs ateivis, kurio' dar neužtenka. Darbas dar ne- kotų Vilniaus reikalams. Tik
kolių. Dabartiniai bolševikai j m ilijonų kraują, nepavydyte, gu- Ta blanką- išsiųsta arčiaiv vieną arba $S00 už abiejus. žmona gyvena užsienyje, ne- pabaigtas r— Lietuvos sostinė visi sukibę laimėsime Vilnių,
Rusijoje tokio paminklo savo j cailėkities, kad negalėjote per siui Collector of Internai Re- Tokiu būdu, priskail;, (iajni alr reikalauti asmenišką p a t dar tebėra lenkų nuožmiose ir sukibę tikrai laimėsime!
<4
šventam' Leninui negalėjo Į Lenino laidotuves savo no<is venue tame distrikte, kuriame tuos $S00 i)rie asmenišku pa- liuosavimą iš $2,500 kaipo šei-[rankose. Taigi dar kartą sus
Dr. J . P. Poška,
< c
^ pastatyti. Nes jo viešpatavimo • nušalti...
Vilties" d r j o s pirm.
tokime visi iš vieno padaryki
meigų mokėtojas gyvena ar- liuosaviniti iš $2,500 visas pa- mynos galva.
laike nužudytus milijonus jie \ m^mmmmmmmmmmmmm^mm^^m_^_^^^^_^m^^
,, i i.pii r.«
—— į i i
5
suskubo, kalkėmis apipylė, u
Mary T. Vaggaman.
,— " P a s k u i " , — jis tarė, - ^ "paskui kytis. Aš jų ir taip daug moku." —
sikurrosiu. Dėlto aš pradėjau iš knygų mo
krtsti. Komunistinėje tvarkoje
— " O , ne Timotiejau," — susuko ma
kytis. Nes žinai, kupra to netrukdo. Jeigu sakai aš pats galėsiu? Taip, tiktai man duok
v
Rusija nebeužtektų geležies
, -ionai kur netoli butų mokyklą, aš tuoj ei pradžią, pamokyk skaityti; labai busiu dė žoji mokytoja.
— " T i k r a i " , — tarė berniukas. —
čiau, 'bet nėra. Dilionas nelabai giria mo kingas. Ir paskui, kaip sakai, aš pats galė
kastuvams, jei panofėtų nu
"Kiekvienas užaugęs kalnuose apie tokius
kyklas. J a m reikia rankų ne galvų. Bet aš siu lipti augštyn." —
»
žudytųjų kaukoles iškasti. Tad
Vertė JONAS TARVIDAS.
mokinuosiu vistiek. Aš manau tu buvai mo
— " A u g š t y n ! " — Katrytė pažvelgė į daiktus žino. Turbūt tai mergaičių knyga,
neįstengė bolševikai pastatyti
vargšą, sulinkusį, .šlubą Ferniuką, norėdama *aš iš jos nesimokiusio". —
šito veikalo angliškojo, originalo savininkai, kykloje, ar n e ? " r—
didvyriui Tamerlaniško pa
Bcnzinger lirothcrs, >u uiUė * leidimą. j | įversti
.—- " O , Tu nesupranti! Tai visai ne a. — " O , taip, nuo pat mažens!'' r— atsa ištirti, ar jis juokauja ar ne; bet Timotie
Spalių
20
d.
1023.
minklo. Bet pasaulio isto'ija
jaus akys sutiko jos mėlynas malonias akis. pįe tą rašo ką tu m a n a i " , r— tarė beveik
kė Katrytė.
Lenino neužmirš. J i suskaitys
VI.
— " I r aš pasieksiu savo tikslą, tarė jis verkdama Katrytė. — " I r tu, niekad negir
— " T a i gal galėtumei suskaityti šitą."^
visų nekaltųjų kraują ir užra
— Timotiejus ištraukė iš kišenės mažą bon- atsistodamas. — "Nors aš ir esu sužeistas. dėjai apie katekizmą? Tai yra knyga iš ku
(Tąsa).
šys Lenino vardą į amžinus la
kutę. — "Bene Luktienė davė parnešti ma Kaip nors aš pasieksiu savo tikslą, pasiek rios berniukai ir mergaitės mokinasi. MoM
kiffa apie Dievą ir dangų, kaip reikia buli
— "Čionai gražu, ar ne? —
- tarė Ti mai: be,t ir ji nemoka nei skaityti nei rašyti siu viršų." —.
s
ptos didelėmis raidėmis, kruvi
motiejus ir numetė pagali į vandeni, kad Min- ir jau beveik nemato. Kaip čionai parašy
Ir garsiai šunims sušvilpę, Timotiejus geram ir kaip visados reikia daryti kas
nomis raidėmis...
gerą". —
gas pagautų. — "Vanduo rodos visados dai- ta?" —
ir Katrytė grįžo namon.
j nuoja ir žaidžia. Tetlainuoja ir težaidžia da
— " T a i p ? " — paklausė Timotiejus. —
— " N u o kosulio", —f tarė mažoji mer
VII.
Žydas Brisbane ir kiti apipjau bar, nes greitai turės dirbti". —
"Nelabai daug. Bejt man dabar tas nerupi.
gaitė pažvetgus į parašą.
— "Dirbti? K a i p ? " — žingeidžiai pa
Niekad apite tuos daiktus nesirūpinau, ir ne
stytieji didvyriai kitaip apie
Pamokos.
— " N u o kosulio", — tarė Timotiejus
noriu. Mama sako, negali suprasti tikėjimo.
Leniną supranta. Jie sake, klausė Katrytė.
"N-u-o", taip rašosi? Tikrai žinai?" —
Ant rytojaus Katrytė pradėjo pamokas. J i kartą girdėjo, bet neužlaikė, nereikia nei
— "Gaspadorius pristatys ratų sukti",
kad iš visų pasaulio reforma
— " T a i p , t a i p , " Į— juokdamasi atsakė Maža veranda už virtuvės buVo jai mo
man." —
— atsakė Timotiejus. — "Anądien jis buvo
Katrytė.
torių vienas tik Leninas tekykla. Ten jauna mokytoja atsinešė poperio '
atsivedęs čionai keletą vyrų apžiūrėti. Sakė,
— "O Timotiejau," tik tiek Katrytė
— "N-u-o taip rašos.? Aš maniau kad ir knygą ir pradėjo kovą su sunkenybėms, tegalėjo ištartL
sjgebėjo savo svajones įkunyii yra tiek jiegos kad galės jo visas dirbtu
" n - o " . Aš nedaviau mamai nes bijojau kad v Vargšas Timotiejus nors jau arti šešiolikos
valstybėje. Plato rašė apie ves varyti". —
— " T a i ne berniukams mokvtis vis
nebūtų karvių gyduolės", kalbėjo berniu metų nemokėjo daugiau už šešių metų vaiką.
—
"
I
r
jie
šitą
gražią
vietelę
taip-pat
paidealę valstybę, bet tik rasė;
tiek", — tarė Timotiejus.
kas.
4l
<la
Jis
pats
išmoko
bet
netaip
kaip
knygose
ar
T. More parašė savo
Utorys juoda ir susmilkusia kaip ir tenai prie
— " O taip, berniukas turi m o k ė t i ! " r —
"
O
;
Timotiejus",
—
linksmai
juokėsi
ba
mokyklose
mokinama.
Rašė
prastai;
jis
tarė mokytoja. " A r tu Timotiejau, niekad
pią" ir jos vardas liko vi^ą n a m ų r — nusiminus paklausė Katrytė.
Katrytė.
—
"
A
š
nesistebiu,
nes
tu
mokiniesumaišė
i
su
y
ir
daug
raidžių
žodžiuose
praneini į bažnyčią, ir poterių visai nemoki?"
— " T u r b ū t " , — atsakė tas. ,— "Gaspa; neįkunijamų svajonių pavadisi
pats
per
save.
Jei
nori,
aš
tave
pamokyi
leisdavo,
nes
sulyg
jo
tarimo
ju
suvisai
ne
dorius 1/ilionas nežiūri į grožę. Pas jį dar
— " N e , " — rūsčiai jis atsakė. — " N e 
j nimas; Rousseau, llobbes, Cli. bas, darbas ir pinigai. Teisės draudžia, bet siu. Aš tave pamokysiu skaityti ir rašyti, i r sigirdėdavo. Skaitė dar prasčiau; pamatęs
reikalinga. Ar nebemokinsi s k a i t y t i ? " - ,
Fourier, ir tuzinas kilu kilniu aš pradėjau dirbti būdamas vos dešimts me visko ką Seserys mane mokino Sv. Uršulės knygoje paveikslus * jis labai užsižingeidavo
— " O , aš negaliu — negajiu d a b a r ! " —
akademijoje.
ir
beveik
užmiršo
drukuotą
puslapį.
Arit
„mąstytojų paliko vien mintis. tų. Tada mane sužeidė; nesupratau kaip
ji pratarė.
—
"
A
r
bus
berniukų
mokslas?"
—
pa
metikos
Katrytės
mokinys
biskį
žinojo,
ma
I r dabar visa Blackstono ugnis i r durnai
\ > n a s Leninas, girdi teiku- apsisaugoti nuo pavojaus. Tėvelį kasyklose
klausė
mokinys,
—
"
n
e
s
žinai,
aš
taip
noriu
tomai,
pramoko
skaitydamas
pinigus;
bet
iiirjęs savo teorija? praktikoje. užmušė, užtat aš turėjau eiti į darbą. Ne išmokti. Aš noriu būti advokatas arba tei naujas uždavinys buvo neatliktas, kurio Ka atrodė jai netaip baisus kaip ta mintis, joir
galėjau vaikščioti du metu. (lydytojai mane
vargšas Timotiejus nieko nežino apie Dievą
Taip sako žydelis Brisbane. plėstre laikė. O, buvo nekaip! Ir vistiek aš sėjas, ir visai nenoriu moteriškių mokslV'.— trytė nei valandėlei-jne&žmiršo. Sekdama šv.
nei sielą. Kaip atvesti šitą sielą prie Sutvė
BWų geras toks sakymas. k«i4 likau kreivas. Bet geriau turėti kreivas ko
Katrytė nusišipsojo ir paskui vėl su pa Uršulės Seserų pavyzdį, ji ištraukė mažą rėjo, buvo sunkus juždavmys. Vienok ruimin
katekizmą. Timotiejaus veidelis nuliūdo.
\ nebūty čia apipjaustyta tiesa. jas negu gulėti plėstre* nors mama manė, sigailėjimu tarė:
ga, kad ji buvp per jauna suprasti visus
—
"
K
a
t
e
k
i
z
m
a
s
?
"
—
rjis
tarė.
"
K
a
s
—
"Žinoma,
bet
berniukai
ir
mergaitės
kad atsitaisysiu". —
keblumus, Pirmą mintį ji aiškiai pareiškė.
L
— " I r niekad?" — su/pasigailėjimu pa iš pradžių tą patį mokinasi. Aš tave tik iŠ t a i ? " —
— "Timotiejau, aš prižadėjau tave mo
Kokias teorijas turėjo Lepradžių
pamokysiu.
Paskui
—-„"Mažoji
kal
—
"
A
r
tu
nežinai?"
,—
nustebintai
pa
kyti ir mokysiu. Katekizmą turi mokytis
\ n i n a s ? Kokias jis įkūnijo? klausė Katrytė. "Žinai, gal išaugsi". —
— " A š ? " — tarė Timotiejus juokdama bėtoja pažvelgus į vargšą Timotiejų, nutilo. klausė mokytoja.
kaip ir viską". ,—
' Kevoliucinį terorą, žmegėdysTimotiejus papurtė galvą. — "Niekad
sis i r vėl numetė -pagalį šunims į vandeni. Kokia viltis " p a s k u i " yra.jam vargšui?
— " G e r a i " , tarės j i s : — "Gerai mo* fc, badą. ekonominę Rusijos — " N e , aš niekad neišaugsiu. Aš ir nesitikiu,
'JT't
Bet Timotiejaus veidas nušvito iš džiau- negirdėjau. Jeigu yra vjena is tų knygų ką k y k ! " —
s u i r u t ę , valstybės valdžią, pri-'nei mama. M tiktai vis labiau ir labiau su- "gsmo.
pasako apie kates ir lapes, aš nenoriu mo
(Bus daugiau)
LUTT0V1Ų KATALIKŲ
DIENRAŠTI8

„DRAUGAS

•f

i

T

•

MM.MMMK« .

KARALIENĖS PRIŽADAS,

)

.>

Antrftdiens Vasario .">, 1(>24
jį l į

Dr.M. ŽILVITlSi

DENTISTAS
4193 Archer Avenue
Vai.: 9 iki 9 rak. kasdien. Nedėlioj 9 iki: 12.
Tel. Lafayette SUftl

Koncertas ir prakalbos.

Labdaringos Sąjungos po
sv. Antano globa 22-rą kuopa
1 »* tuvis Danty Gydytojas
2201 W. 22-nd A So. l e a v i t t Ma
subatoj, vasario i) d. rengia
Tcl. Otonai 6222
Chieago, III.
VAI*.. » Iki 12 ryto Ir 1—8.S0
didelį koncertą ir prakalbas
vakar* Ned. pagal sutartį.
svetainėje ant N. Main St. ir
i Molleri kampas. Programoj
Tol. lilvd. 7042
dalyvauja šios ypatos: p. K.
Skrabutenas, smuikininkas, pI J E T l l l S DENTISTAS
iii P. Plukieiiė, pijanistė, p. J.
4712 SO. ASHLAND A V E N l E
• Busiavieius, solistas; iš ChicaArti 47-tos Gatvės
Vnlandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
gos bus: p-lė A. Kušleikaitė,
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.
j solistė, kalbės studentas V.
—,
= i Balanda ir Centro pirm. J. Pe
traitis.
Beto, programai pasibaigus,
bus šokiai. Atsilankusieji tu
rės progos pasišokti prie geros
JOHN!. BAGDZiUNAS muzikos.
Visi lietuviai prašo
ADVOKATAS
mi nuoširdžiai atsilankyti. 'To
i <•»!* b>l*»* vi«*i«se Tf»>*iiiu#>«'. Kir/tim»
niioja Ab*rmkrt». Pndaro pirkimo tr
kie vakarai pas mus retenybė.
p«rdavtm« Dvkumentus Ir įgaliojimu*
7 South Dearborn Street
Kviečia
ROOM 1538 TRIBŪNE BUDO.
Rengimo komisija.
Telefonas lininio)pi i 3261
Vakarais: 2151 West 22 St.

Dr. P. G. Luomons

DR. G. Z. VEZELIS

ADVOKATAI

Canal

16H7

ADVOKATAS
7» W. Mouroe Street
luHnn W04 — Telef. Randolph 3tOO
Vai: Nuo 9 ryto tkl 6 po pietų
?ikftr»U: S20S So. Halsted H r .
Telef. Vardą t a i S
Chieago.

G. V. G H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State P.anko Name
Tel. Canal OC09

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j :

29 South La Salle Street
R a m baris 0.50
Telefonas Central e:*.90

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Yards 4681

A. A. Slakis
ADVOKATAS
Ofisas Vidarmtestyje
CHICAGO TEMPLE BUILDING
77 West YVashinjjlon Street
Roora 1726 Tel. Dearborn 0057
Namu Tel. Hyde Park S395

Tel. Central 6800

ADVOKATAS
VldurmiestJj Ofisas
Roora 1703 Chieago Temple Bldg.l

7 7 W . VVashington St.

I

vak
50361
Ta*.
67371

J. P. W A I T C H E S

L a w y er
LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: D. 514^—516—127 N. Dear
born Street
Tel. Randolph. 5581
Vakarais. tf736 So. Waba-h Ave.
Ro>eland
Tel. Pidlman 6377

LIETUVIAI GRABORIAI

S. D. LAGHAVViCZ
Lietuvis Graborius
2314 W. 2Srd PI.
Clcago, M.
Patarnauja laido
tuvėse kuopiffiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tcl. Canal 1271
1109

]>at iškilmingai su iroeesiia.
Į pagelb?} gerb.
kleb.x kun.
J.
s
»v j«.
C'esna parsikvietė net iš Chl
Maskaradų Balius.
cagos didžiausį pamokslinin
Sausio 20 d. Lietuvių salė ką ir geriausi kalbėtoja, pla
je įvyko antras maskaradu čiai pagarsėjusį lietuvių tau
balius su dovanomis tiems, tos veikėją gerb. kun Br.
kurie buvo ypatingiausiai ap Bumšą. Jis padėjo gerb. klebo
sitaisę. Šį balių surengė šv. nui klausyti išpažinčių ir sa
kė pamokslus. Vietos lietu
Juozapo draugija.
viams pasitaikė -puikiausia
Vėl laimėjo.
įpioga išgirsti gražių pamoks
Padarydami 32 punktus pr lu ir susipažinti su b:anghi
ieš Kirk Park 8, Y\ėiai bas- tautos darbuotoju. Per tas die
ketballininkai dar syki laimė nas skaitlingai susiri >k ^avo
jo, pirmadieny sausio 21 d. žmonių ant pamaldų, nes visi
Pabaigoj pirmos rungtynių norėjo išgirsti iš garsaus pa
dalies Vyčiai turėjo 24 punk- j l l l o k , I i n i n k ( > gražių pamokslu,
tus, o Kirk Park O. Antroje I t h . ^ ttteįdavo, kurių niedaly Vyriai nusileido, duoda- i U d n e , i m a t y d u v o bažnyčioje.
mi oponentams progą į s i g ) - ; G e r b k u n B u m S o - ^
ir
t; keletą punktų.
(graudingi pamokslai visus dva
• siniai sustiprino ir labiaus pa. Išrinkti nauji komiteto
| l M U l k . p r i e d i d e s i l ė s meilės
nariai.
. D i e v o i r Bažnyčios. Gal ne
%
Sekm. 27 d. sausio Lietuvių vienas sugrįš ant tikrojo kelio
salėje vadovaujant gerb. kleb. j nuo kurio buvo nuklydęs. Už
kun. J. B. Kloriui parapija tai visi yra labai dėkingi gerk
metiniame susirinkime
iš- klebonui kad pasirūpino iš
rinko naujus Šv. Baltramie- 'anksto gauti tokį brangų «\. Ą
jaus parapijos komiteto na- Be gerb. svečio da r pagclbėriu iš sekančių: J. Šalčius, J. jc klebonui per atlaidus ir
Jakutis, J. Lusas, F. Burba, sekanti vietiniai gerb. km/i-

Telefonas

Tei^etinas
Panaikina Šaltį
Naujas* Terpentino išradimas suteiks urną palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, i&isrikiimj
ir Rumatizmo.
Terpentinas panaikina šaltį taip
kaip ranka atima. Jeigu turi blogi
šaltį, jeigu turi sunkumą ant kruUnės
ar kosulį, nekentėk, bet tuojaus pasitrink su šiuo vaistu.

bronchitis, pleursy, rumatiamą, lum
bago, katarą ir neuralgiją. Jis P»Š*lbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų
ttusldeginimų,
išsisukimų
Ir kitų
skaudėjimų. Prašalina krupą -skau
dėjimą gerklėje.

Naujas išradimas Turpo turi savy
Prašalinkite šaltį tuojaus su Tur
je visus Terpentino gydančius vais
po—Turpentine Oinarrierit, kuris turi
tus. Turpo nedegina, nedažo, nei pū
savyje Menthol ir Camphor, Turpo
slių nedaro ant trinamos vietos. Tur
35c. ir 70c. už puodelį.
po n e i k taukuotas ir nesmirda.
ITie Giesme* Company
Pamėgink Turpo prieš einant gul
Findlay. OIUo.
ti šį vakarą. Turpo greitai prašalina
-jjr.

F. A. Palacz
Lie. Kmbalmcr

„.•I

• mm • — < • • • • •

Boalevard

Telefonas
Cicero
82713

418t

Graborius
Patarnauju lai
dotuvėse
ves
tuvėse,
krlkšty-1
nėe Ir kituose {
reikaluose, K*J- •
aot prieinamos.

3307 Aufcuni Ave. Chieago.
Il«l'

•'

ii i

M i, "J!"."
„III
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MIRĖ LABDARIŲ R t M t J A S .

PiNIGtIS LIETUVON

•
i 1
T •
įes,nmsant
uz
prašė
vakaro.
m o kpaskutinio
s į u s # i r visus
Prakalbų ir tame vakare ža
dėjo plači'aus apie tai pakal
bėti, taigi ir aukų šiame va
kare nerinko,
Gerb. kilbėtojas
tarpais
prakalbos įpynė ir gardžių
juokų šmotelių, kurie publiką
palinksmino ir prijuokino iki
soties. Jei jis butų kalbėjęs
visą naktį, publika butų klau
susi, ries ko jis ilgiaus kalba,
tai dauginus jo klausytis norė
si ir niekad neatsibostų.
Antradienio
vakare
po
pamaldų įvyko paskutinė pra
kalba sykiu ir atsisveikini
mas Su taip brangiu svečiu.
Prieš prakalbas choras piadaiuavo keletą gražių dainelių ir
Lietuvos himną. Šiuo sykiu
kalbėję daugiausia apie mok
slą ir apšvietą ir kiek naudos
ir gerovės neša mokslas del
tautos ir šalies. Tik gaila kad
nedaug laiko beturėjo kalbėti,
nes bažnyčioje sakė ilgą pa
mokslą. Buvo jau 9:30 kaip
pradėjo kalbėti ir kalba tęsėsi
iki po 11:00 vai. per tai kurie
buvo.su mažais vaikais nebe
sulaukė iki galui, per tai ir au
kų del neturtingų moksleivių
neperdaug surinkta, tik suvirs
60 dol. Nes taip yra labai ne
patogu kalbėtojui ir žmonėms
kaip bažnyčioj pamaldos ir
G Y V E N K I L G A I.
Jauskis aruo 10 iki 30 metų jaunesniu
Nuo negrumullavimo,. rūgščių vidu
rių, blogų inkstų ir riorint pagerinti
savo kraują, vartok / Bulgarišką žo
lių Arbata kuri yra tikrai šeiminynis vais^as. 'JCI'I jų prieš ettiv-t ga>U ir išgerk karšta tas pagelbės to u
atsikratyti šalčio. Parduodama visose
vaistynyčiose arba siunčiame per pačtą didelis pakelis $1,25 ar 3 pakeliai
už $3.15 ar 6 pakeliai už $5.25. Adre
suokite Majrvel Products Company, 89
Marvel Bullding, Pittsburgh, Penna.
(Apgr.)

CENTRAL MANUFAGTUR1NG
OISTRIGT BANK
1112 W. 35-th St. Chieago.
Turtas Yirl $7,000,000.00
-*•

i

1437 South 49-th Avenue
Pagrabams koplyčia veltui. FrtvathHs aMfbnhtiTea**.
kogeriusi9s Ciceroj ir visoj Chicagoj.}

Cicero, 111.

=

dusų Buvęs Senis
Prietelis Patarėjas

A. a. P. Mažeika, įžymus katalikų tarpu
darbuotojas, ir visų kultūringi} darbų rėmė
jas pasimirė vasario 3 d. 1924 m.
Įsikūrus Labd. Są-gai, 1916 m. buvo jos
pirmininku.
Te užmoka Viešpats a. a. Povilui u i jo
gailestingumo darbus.
i ii«i«ii*m

•n

»H'įj

I i

1

H. LE1B0W1TZ
Sugrįžo iš New Yorko
Valandos nuo 10 ryto iki 8
vai. vakare kasdien.
1152 West 12-th Street
Chieago. 111.
Valo, prosina vyrų ir mo
terų drabužius.

*tlL>J

svetainėj prakalbos, o ypač
vakare. Nors šiuo sykiu ne
daug surinkta, bet G darbinin
kai apsiėmė pasidarbuoti ir
paiųnkti dtougiaus aukų tarp
vietos lietuviu, del apsvietos
pardavinėjant knygutes. Aš
manau kad ir mūsų kolonija
neatsiliks nuo kitų šiame bran
giame tautos darbe. Gerb.
kun. Bumšo atsilankymą, jo

Tel. Lafayette 4283

I

P L11 M B I N G
Kaipo Heruvyis, Hetavtafns visa
dos patarnauju k-uogertausla
M. YT6KA
3228 W « t tft-tti Street

gražius pamokslus ir prakal
bas vietos lietuviai ilgai minės
(.Y jo* įkvėpti brangus žodžįai. i
mūsų širdis pasiliks ilgai, il
gai inusų atmintyje.
Koresp.

_•••

r ~ ————— — ——— — -

Telefonas Canal 7233

PETKAS CIBULSKIS
Haliavojimo

Kon traktorius

0 AZ Ų
i*

POPIEROS
KRAUTUVE

KUNIGŲ MARIJONŲ
MISIJŲ TVARKA,
Nonvood, Mass.
sario.

Nepaprastas
mūsų
biznio

i — 9 va

augimas
kia

Detroit, Micb. — .5 —vasario.
Tamaqua, Pa., 11 — 24 Va
sario.

Hartford, Conn. — 31 — b
balandžio.
Brooklyn, *i. Y. — 7 — 12*
balandžio.
Cambridge, Mass. — 14 —
20 balandžio.
/
Lavrrence, Mass; — 21 —
27 balandžio.
Ansonia, Conn. — 28 r - 4
gegužės.
Westfield', Mass. — 5 — 11
gegužės.
Tolimesnė Misijų eiga bus*
paskelbta vėliaus.

2338 So. Leavitt Street

Kūdikiai mĄsta jį!
Jie net prašo daugiaus!
Bet kuomet ji« yri labai jatinl It «4r ne
gali kalbėti, tuojnet ba aMva kalba ui
juos—;ik pt«teb«kit k*1p jin u»i<kc«
džiaugsmu, kuomet motina paimt Boakf,

Kiekvieno susipfatusio pilie
čio prievolė — remti tiesos ir
doros reikalavimų paisantį
dienraštį. Esant gi įvairiems
to rėmimo būdams (pinigais,
žiniomis ir straipsneliais, platinimii) nesunku prie gerų no
rų kiekvienam tų prievolę at
Ūkti.
Prof. Dr. P. Kuraitis

Irtg. S. V. Ptk. Bivtn. ,
Pasteb€ldt Jq pastangas nnrytt iftfc ikaniausi viduriu pa'iiiosuotf»j«, koki* tik
kuomet no"i buvo pa<lafyara., lt Jl» yra
ler.ervi.iusia, -vienok veikia pasekminjriau; aiai! llodnrfj—jya pe5;|*ote to atniigumo
jausti malonum:], pasitikėjimą ir uitigaB*gtnimn, jei jų* nenaudojate BIVBIKO,
kū6m>t kūdikis nanfdaro i#ramhr, «uerr. «int:i. piktu-"-tai yra tikH žeklai vidurių
užkietėjimo. Miegok «ąnakt ramiai, nes «u
•učtančiu rytu kūdikis vila bus linksma*
kai visuomet. BAMUKO atliks tavo darkf '
Ir atliks gerai!
F . A D . RICHTER & CO.
104.114 So. 4% 8*.
BrookVn. N. Y.
—

i

i

»
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•

•
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KAUNASU

Kauno Albumas
" K A U N A S " ' ' J a m e galima pamatyti viš^ Kauna
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra
inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

Taigi labai verta tokj albumą įsigyti. Kaina tik 75 o. f g
DRAUG 4S PTJBLISHING COMPANY
2334 So. 0akl«/ Avenue
Chieago. IUmois.

sąžiniška

patarnavimą.

—

KAUNAS!!

reiš

Kostumeriams

New Britain, Conn nuo 2
— 16 kovo.
Waterbury, Cown. — 17 —
30 kovo.

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t.

Chas. Syrevicze
GRABORIUS

Nusiunčiamo
Telegramų per % dkBAS.
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiešiogynius žusisiekymus su Lietuve* Bankais.
'Pasinaudokite prega siuns-,
darni pinigus Lietuvon
per

flNN

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjųE likftnvOs kar

A, Masalskis

O

n.i

S1DUX CITY, I0WA,

STASULANI
CICERO Ofisas: Panedėllo
1314 S. Cieero Av. Tel. Cicero
BRTDGEPORT Ofisas: Kitais
3236 S. Halsted St. Tel. Boul.

n>

gair T m i t y College prof.
kuli. Fatriek; lt. Juozapo p&r.
- vikar. kun. Tool, ir & kate
dros ktmigai: Flanagan ir Mc•MiiriibryuiMi
->
K. Vasilius, 0. ElžbeTgtts, A. Gufrė,
Nedėlios vakare tuojaus po
Kibartas ir J. Žiekus.
pamaldų gerb. kun. Btmisas'pa
praiė visufs susirinkti į svetai
Vyčiai supliekė Kenonę «nt prakalbę. Susirinkus
shiečius.
visiems prieš prakalbas šv.
Šeštadieny sausio 26 d. Au Cicilijos choras po vadovyste
ditorium salėje vietos Vyčiai gerb. varg. E. kapelio sudai
turėjo basketball susirėmime navo posfą dainų* po tam gerb.
su Kenoskos vyčiais. Keno- klebonas supažindino publiką
skiečiai' ką tik suorganizavę, su gerb. svečiu ir pristatė' kal
ratelį pasirodė per menki bėti. Gerb. svetį ptiMrkę suti
prieš išsilavinusras ir dides ko gausiais 'aplosdismentai.s.
nius _ Waukeganiečius todėl Gerb. kun. Br. Bumsas kalbė
buvo smarkiai supliekti 70 jo apie dabartinį Lietuvos ptv
prieš 18 punktų.
dėjirnę ir ko jai už vis labTrimitas.
jausia trūksta dabartiniu lai
ku, tai yra apsvietos ir mok
slo žmonių. Labai gražiais pa
vyzdžiais priparodė, kiek mū
sų tauta turi panešti visokių
y v. Kazimiero bažnyčioje nelaimių ir nuostoliu otelei
astibuvo 40 valandų atlaidai,
,
»;.--I: "«...'. '. ..„ .
•
' trukumo mokytų zmoim;. lai
T
prasidėj
gi del
prašė
kurie prasidėjo
27 d. sausio,
* , šio
v Atikslo
v. parem
:I,
nedėlioję,
su iškilmingomis
šv. ti• Kultūros
Vajų, kuris yra va
Ališiomis ir su procesijų ir bai romas del sušelpimo neturtingėsi antradienio vakare tai gų moksleivių einančių auks-

ŽINIOS Iš VVAUKEGANO

S. W. B A N E S

2201 \V. 22nd St.

DRAI/fiAS
'

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROGKFORD, ILL.

g

Telefonas

sd>

•**\

DENTISTAI.
»-T

i Iii" I i H l l n m i ' l

mULIlYK VXnUTO4,,v

DAKTARAI
NAPSAPATH
Telef. Bon.^rvard 0813

Dr. Natalii lukauskas
NAPRAPATH
S249 S. Morgan S t
Cnlcago.
Valandos Paned. Sered. Ir Subatom nuo 2 iki 9 vai. vakare.
4451 Sbutu AsUland Avenue
Vai. Utar, Ketvr. Ir Petn. nuo
2 iki 8 vai. vakare.
i> •

• • » • » • » • • • » ! * • • • Si

m*

Telefonas Boulevaru 1076

•

©E. M.

BTAPULIOKlS

Priėmimo iraian^oi: Hno t
ryto tklt vmL nak.
464T South llalsted Street
(kampaa 47 gatvėa)
F*a*«Slma8 a«r«anti«n% Turiu garbėg' pranefit TamaĮal, kad a i gyd
tokiaVliieas kurios buvo pavadintos net*«*trd©mdmis. Vartoju nauja; «er>g£3Tu S S y t S S būdą? neiupnlnu Ugom« vai-taU. nei operacijomis nevar
g t u , o >>dau — JiAPRAPATIJOfl bnda. OSrdymas iiuo būdu yra dargus.
Jis dar smagumą, telkia.
. —
Jeigu j«u apiankiai net keletą gydytoju, pas kūrinos pagelbo* ir g
nestfslradal, o sergi Širdies, nervų, ramatu* paralyžiumi, inkstų, ausų i
girdėjimo, naktiniais sustflaplnunals, ar kitokia sena ilga, ateik, o afi noria*
patarnausiu.
P1MHL&1.MA8 SERGANTIEMS: Pasekminga* gydsm Naprapatljo*
būdu staigias Ir chroniškas ngas be vaistų ir operacijų. Jeigu T a B > 8 '
1 a pats ar Įsas iš prleteM* serga širdies, nervų, ramatų. paralyikidii,
inkstų, ausų, naktiniais susišlaplųimais ar kitokia sena liga, ateikite,
aš koriai patarnausiu.

DR. J. J A K U B A U S K A S

Valandos: nuo 9 iki f2 dieną ir nuo 8 iki 9 vakare; Kcd. t fkl i i Tejcjonas Boulevard 4774

4647 S0. HALSTliC ST.,
TA\jA$tld&:

KAMPAE

slhu # rka t vakai-c.

11132 SO. 1G0HI6AN AV

E.

47th.

ST..

Telefonas Pnlhdan 5147

ROSELAKD, ILL.

Antradiens Vasario 5, 1924

D R A U G A S
»f y

£?£fi5

•'••'

aukos. Surinko virš $50. Tie-214 West 107-tli SU ir J. Jatininkų kuopa sudėjusi $2.?, sinskienė, '10743 *Wa'bash ave.
tai viso su vakaro pelnu pasiAtsikreipimui į šventos 0darys $100, o g£l ir daugiau, nos dr-jį apsiėmė E. Genie-

CHICAGOJEfį

••'•

•55

SKAITYKIT IR PLATINK1T
"DRAUGĄ."

D A K T A R A I
»«

> » Kalvarijos R a c i j ų drDYKAI.
ją J. Jasinskienė, į Švento
Reumatizmu sergantiems
Bunco Party. — Vasario 17 Petro ir Pavilo dr-ją Ign. Si
M M 80. Ashland A renne
CHICAGO MIRUS
Mes turinv naują, bū
WEST SIDE.
Chicago. III.
da reumatizmui gydy
d. Aušros Vartų Mot. ir Mer manavičius.
Vai.:
•
ryto
iki 12 plrt: 1 po
W1LS0NUI.
ti kutrj mes pasiųsim
piet iki S p o piet: « : • • n * , iki
giną Dr-ja rengia Bunco Par
apmokėtu siuntimu {
»:«• rak.
Taigi į komisijas apsiimė
Ą
Padėka.
kiekvieno šito laikraš
ty šv. Kazimiero Seserį) Aka darbščiausi asmenys (koloni
' Chicago didžiai apgaili mi
čio Skaitytojo namus,
kuris
parašys mums
}
TeL Roolevard 0517
Užsibaigus paskaitoms apie demijos naudai. Narės jau ti- jos širdis). Bet nebūtų koloni
rusį karo prezidentą AYilsorm.
apie tai. Jei turi skau
Jo mirimas laikinai panaiki Romą, kurias teko man laiky kietus pardavinėja iš kalno. jai ir dr-joms garbė, jei ir ga
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
no įvairius politinius skirtu- ti AVest Sidės parapijos salėje Pramatoma geru. pasekmių.
stirę, ar jauti opumą,
bi komisija patiks tokį pat
jei kankina skausmai
mus ir partijų vadai bendrai 27 ir 29 d. sausio ir 1 Vasario
*'žydas ir Dzūkas" — Su- atjautimą ir paramą Labdary
Pfie kiekvienos oro at
170? W. 47-th 8t.
lindi netekus buvusio prezi s m., skaifau SŽTVO pareiga batoje, vasario 9 d. Meldažio
mainos, tai čia tavo proga Išmėginti
bės reikale, kaip praėjusiais nauja išrasta būda, kuris pagelbėjo Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo f
tarti viešai padėkos žodį vi svetainėje įvyks Aušros Var
dento.
metais. Pasirūpinkime kad šimtams. Net jei tavo liga butų užsl- Iki 8 vai. rak. Nedėllomif nuo 8
senėjusi ar nepasiduodanti, vis viena,
iki 2 Tai. po pietų.
Miesto majoras, nuėsto ta siems prisidėjusiems prie pas tą par. Choro vakaras — kon taip nebeatsitiktų.
ar būtum sirgęs vienus metus, ar de
šimt], ir būtum veltai išmėginęs viską.
pyba ir daugelis atskiriu as kaitų įvykinimo ir pasisekimo. certas ir šokiai. Bus suvaidin
Mes prašom parašyti mums tuojaus
TelefooM Seeley 7489
Raportas iš Labdarių
menų pasiuntė poniai AVilsoir paprašyti šito prasto vaisto, o mes
ta
labai
juokinga
komedija
Klausytojams.
pasiųsim jj, išbandyti DYKAI.
Seimo.
nienei konduleneiju.
*'Žydas ir Dzūkas". Juoku
DYKAI MŪSŲ LĖŠOMIS.
Pirmiausai, tariu nuoširdi] bus iki soties. Pelnas vargom i
Konduleneijii
rezoliucijas
Gydo specialiai Tįsokime Tyrų Ir
Raportą išdavė M. Šlikas. Mes nesrafiom. kad tamsta siųstum
moterų
lytiškas liras.
dėkui
klausytojams,
kad
taip
siunčia Washingtonan ir inaudai. Vaidins šį veikalą į- Pranešė apie Centro planus, mums pinigus, prlsiųsk tik savo pa
3401 Madlson Street
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim
vairios patriotinės organiza skaitlingai lankėsi į mano pas žymiausi artistai: K. Sabonis, našlaitnamį su ligonine būti tamstai išmėginti dykai, apmokėtu BLamp. Weetern Are. — ChJoa«o
siuntimu, rūpestingai mūsų supakuo
kaitas ir teikė joms didelės do J. Grūstas ir kiti. Lnukiame
Valandos: 8—t po pietų T—9 Tak.
cijos.
nai pradėti statyti apie se tą, kad išmėgintumei mūsų lėšomis,
.šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas
Visi pažymi, kad AVoodrow mės, kad savo skatiku padėjo vakaro be kantrybės.
kantį b'al. mėnesį ir kad Sei naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei seįrgi reumatizmu bent rTei. Bo ule vai d 2160
*Wilson buvo vienas i žymi uju padengti paskaitų išlaidas.
mas tai užgyrė. Pranešė ir klek.
PARAŠYK ŠIANDIEN.
DR. A. J. KARALIUS
Vakaritnė. — Sekmadieny,
Iš lankytoją per visas tris pa
pasaulio vyru.
daug
Seime
nutarimų,
kurie
PI/E AS ANT METHOD CO.,
Lietuvis Gydytojas
skaitas surinkta už įžangą —• vas. 10 d. Aušros Vartų par.
jau
buvo
tilpę
"Drauge"
ir
DEPT. X—8.
3303 South Morgan Street
$1(>4.49. Atskaičius išlaidas įvyks skani vakarienė para
T K PLĖŠIMAI CHICAG0JE
Seimo pasekmes ir Seimo kil
Chicago, IU.
šviesos paveikslams pagamin pijos naudai. Norintieji ska
niai pasivalgyti ir linksniai nų upą. Raportas priimtas
ti,
tikėtams
ir
t.
t.,
grynas
pel
Frank Smith, Jr., iš 8ioux
laika, praleisti, prašomi atsi vienbalsiai.
nas
skiriamas
M'ariampolės
rl*lalls, S. D., raportavo poliNesirandant kuopoje jėgų, IE.sK A IT savo broUo Kazimiero
lankyti.
jcijai, kad vieno taxieab šofe- .Vargdieniu Seselių. Vienuoli
Gydytojas ir Chirurgas
Giedraičio, gimusio Tarpiškių sodžiu
Kas nors nepaprasto. — nedrįsta eiti prie kitų Lab je Veiverių vai. Mariampolės apskriĮris jį apiplėšė.
Atimta nuo jos naudai.
4631 S. Ashland Ave.
darybės darbu.
*
j člo 8uvalkų redybos. Gyvena Ame
jo 11,200 pinigais ir brangurikoje nuo 1905 metų Ir švogerio
Tel. Yards 0994
• Aukotojams.
YVestsaidės jaunosios moterys
l l k l l l , K a d K O S e l a n d i e e i a n i S j Juozo Garkaucko. gyvenančio Ameri
mynais. Tai įvyko Morrison
i engia ką nors labai nepap skaudu atsiminti apie praeita koj. Jeigu kas Žinotu ką narlttts apie V&landev
Toliau,
turiu
išreikšti
širdin
minėtus asmenis, prašau pranešti to
Viešbučio priešaky.
Nuo 10 iki 12 piet.
rasto. Kada rengia, ką ren- metų Labd. 2 kuopos nutoli kiu antrašu:
uiausią
padėką
tiems
gerašir
GIEDRAICIII
Nuo 2 iki 3 po piet
Smith poli/-i ja i padavė ta>(r
ia, kaip rengia, bus parašyta me nuo veikimo. Bet ir vėl ti ALEKSANDRAI
Vilnius
Nuo
7 iki 9 vakare.
xk'ab numerį ir policija tuo džiams, kurie per paskutinę vėliau. Tik tėmykite.
Didėji gatvė No. 46 k. 7
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
kiu,
kad
Roseland
iečiai
at
paskaitę
vasario
1
d.
geru
no
jaus pradėjo tardymus.
žvalgaitis.
IEŠKAU sūnaus Jono. Jis buvo iš
siminę
tai
surinks
visas
savo
ll,net6 d a r
uku
ėjęs j Ameriką už keturių metų prieS
Tai į w k o nakčia.
Smith J* *
*
"""ėtąjai
dydyjį Europos karą. Girdėjau buvo
jėgas ir atpildys tai vis*a, o mobilizuotas J karų. Nuo to laiko aš
taxieab nuvažiavo vienan ka- Vargdieniu Seselių Vienuolinei jokios žinios nri jokio lai
R0SELANDE.
labai galima ir su geni kau n«>turlu
škelio. Jisai atvažiavęs i Amerika gy
feiretan, kur išbuvo ligi 4:00 jJai*
Gydytojas, Chirurgas, Obsveno Bostone. Jis pats arba kas apio
(lav<l ši
pu.
ryto. Tuo pačiu ta\ieab gryAukij
« asmens:
tetrikas ir Specijalistas
jj žinote praneškite ar jis gyvas ar
Labdarybės
2
kuopos
pulsas.
Elektroterapas.
miręs.
J. s.
Po 85c.: p. Savickaitė;
• žo viešbutin. Jam išlipus iš
MONIKA DIRMAI'KKIENE
IŠIMA TONSILUS Po $2: p. O. Saidaitė, p. U. Iš Labdarybės 2 kuopos pė<sU
1)—B« marinim*.
kacino Rodybos Raseinių Apskrity*
] taxieab, šoferis jį nutvėręs ir
t ) — B « p*llio Ir b« gkaimno,
M. Vadžgirys
Lietuva
S)—Be kraujo,
1 ^ .
VYČIAMS
PRANEŠIMAS.
s-aku
matosi,
kad
per
kuopos
apkraustys.
Pauliukaitė, p. B. Kamaraus4)—Be imkim parojau* BTrfkatal.
K)—Pacljmtul nereikia sMvtl, r a Jon,as, Mikas ir Juozan Jenkanskal,
pasidarbavimą nuo jos susi or
Sherman viešbuty apiplėš kaitė;
H tuoj THlCTti. IP g»ll eiU
paeina 18 IJetuvos, Kaimo Giviftklu
i darbą.
, •
(akmenis tulSyjo)
L. Vyčiu Chicagos Apskri I. Gudeliu ValSčiaus Mariampolės P a r rIrd * i k*Oall-»toneo'
Vitas vienas
pirklys iš New Po $1.50: p. Černauskienė, ganizavimo Centro iždas pelnė
a « n l > ilapumo pūslėje be oAp«. Paieško ju Tėvai iŠ Lietuvos.
poracUoo, m t a m tikromis mokeapie
$2,000.00.
Bet
pernai
kuo
čio
susirinkimas
jvyks
atei
Yra svarbus reikalas. Atsišaukito ant
ToTko.
lllkomia priemonėmis bei vaistais.
;>. A. Kai raitė, p. J. Šiaulienė;
Apkurtusiems engrailna girdėjimą.
..
pos pulsas buvo taip nupuo nantį sekmadienj, vasario 10 ftlo adreso:
liydm rhisklas Hsas pasekmingai. Ir jei
J.
P.
WAMLArSKA8
Po $1: p. p. 11. Paulauskio
yra reikalas daro operacijas.
Waterburjr, Conn.
lęs, kad vos kuopa išsilaikė. d. š. m., pusė po dvi<\jų (2:30 820 Daiik St.
TRYS PAGROBTOS IR
rrafisrtjsnaU
patarnavimą teikia savo
_
nė, K. Zajauskienė, J. Dabro|
ofise:
Susirinkimus laikydavo, bet a- vai. })o piet). Šv. Petro ir Po
I'AIEŠKAI' Kofrinos K«.Ipftienės, ji
IR APIPLĖŠTOS.
yolskienė, V. Cibulskis, J. Kau
išvažiavo Amerikon 17 metų. AS esu' 1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.
I teidavo tik valdyba ir tai toli vilo par. mokyklrti kamb. (YVe gime-B Chieasroj ir noriu su Amerikie Ofisas atidarytas: kasdien nvo 1 vai.
biškis, A. VTitkus, D. Staliauspo piet lkl • r*»l. vakare.
čiais susirašinėti nes noriu atvažiuo
Penki piktadariai važiuoją kienėj U. Miliauskaitė, Kiršis, r,e visa. Nuo balandžio mėn. st Pulmone, prie 35 kp. Visij ti Amerikon. Ji pati arba kas apio Kedeilomis ir seredomis ofisas užda
rytas.
automobijiu sekmadienio vaka \I. Raganienė, M. Pėstininke, 1 *>23 m. susirinkimų jau visai kuopų dalyviai
malonėsite ja žinote praneškite Sluo .adresu:
a ,»mm
• « » • • » » • • • » . • • • • • • • !
ANTANAS "DAUKŠAS
re ties Sa\vyer (iardens kaba I). Budaviėienė, O. .lodkinienė, nebeturėjo.. Taigi skauda tai skaitlingai ir ant laiko susi Krcitnico* Apskritys, Darbėnų Vals.
PrusUrukės MU»steli«.
retu pagrobi"' tris jaunas mo '). Dariolienė, D. (iasparkie- atsiminti, Valdyba nusiskundė rinkti, kad nereiktu vienas
LIETUVA
| G Y » V T O J A 8 I R OBTliURGAU
ant
visuomenė
i
Centro
ner
teris.
kito
laukti.
4442 So. Western Ave
nė, P. Liubertienė, J. Bitipaisima
į
kuopos
pulsą.
Telef. Lafayette 4i4«
Važiuojant jas apmušė, a- kienė, D. Stogis, M. Kadge• Valdyba.
•
piplėšė ir pagaliaus išmetė iš vskis, St. Ūsas.
Metinis Pamaldos.
Bandoma kuopa atgaivinti.
i
TOWN OF LAKE.
automobiliais.
A
Smulkesniu aukų — $4.95.
(iruodžiolfi d. 1923 m. banĄ:
Vienas poliemonas nugirdo Viso sumesta — $412.45. Tuo
dyta ^bnvo kuopos pulsą paža
moterų kliksma. Vijosi, pa būdu paskaitos davė viso
Mažieji vyčiai veikia.
dinti. Šauktas buvo susirinki
leido keletą Kirviu, bet veltui. $206.85.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Vasario 5 d. 7 vai. vakare,
mas. Bet į susirinkimą atėjo
mirė vasario 6 d. 1923.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Metinės pamaldos už jo
PAS TtfUS. TAS JUMS BUS
tiek labdarių, kad nebuvo iš- Pavis Sąuare parko salėje, ma
Rengėjams.
ANT NAUDOS.
dužia bus seredoj 6 dieną
KAS LINK VĖLIAVOS
ko valdybos išrinkti 1924 me- žieji vyčiai turės susirinkimą,
vas&rio 1924, šv. Antano
Pagaliaus, reiškiu giliausi tams.
NULEIDIMO.
Bažnyčioj 8 vai. ryte.
kuriame ypatingai bus apkal
dėkingumą didžiai gerb. kun.
Nuoširdžiai kviečiame
bėta rengiama
'* Valentine
visus giminės, draugus ir
Gedulybės išreiškimui pap klebonui F. Kudirkai ir p. p. Išrinkta naujon valdybon
Party". Tat prašoma visų tė ' pažystamus dalyvauti pa
rastai šalies vėliava nuleid parapijos komiteto nariams, finansų rast. p. B. Astrauskas vų savo vaikučius
maldose.
tarp 10
ir
iždin.
E.
Genienė.
Nesiradus
Nuliūdę: Moteris Domi
žiama žemyn įr sakoma, jog j kurie daug triūso padėjo pas
ir 14 metų amžiaus leisti sucėle, Sunūs Franciškus,
nuleista perpus stiebo
arba kaitoms surengti ir teikėsi leis kandidato i pirm. ir rast. vie sirinkiman.
809 # . 3501 St. Chicago
Kazimieras ir duktė Pe
tas,
laikinai
užėmė
pirmininko
pusiau stiebo.
ti be atlyginimo naudoti pa
tronėle.
Tel. Boulevard 061^ ir 0774
Valdyba.
J.
Jasinskienė
ir
raštininko
lai
PADAROM
PIRKIMO IR PARTerminas "pusiau stiebo" rapijos salę.
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
tečiaus klaidingas.
Xes to Taigi visiems, ir klausyto kinai J. Šliogeris.
* Parduodam Laivakortes.
kiuose atsitikimuose vėliava jams ir aukotojams ir rengė
Antras susirinkimas.
turi but nuleista tik vien;) tre jams tariu širdingiausiai dėSausio 20 d. laikytas antras
čdalį stiebo. Tad vieton'"pu kui.
(susirinkimas. Atėjo tik tie pasiau s t i e W turi but: trečda
Teatlygina Viešpats už Ta- | t j s n a r i a i ) 0 re[kHų
Telef. Motera skyriuj Canal 4289
s v e taine
Vyrų skyriuj Roosevelt 8811
li stiebo.
mstų gerą širdį ir palanku pripildyti, kuomet
centras
H. F I S H M A N
mą!
ruošiasi prie našlaitnamio li
Moterų fr Vyrų Drabužiai
VĖTRA CHICAG0JE.
mirė vasario 3 d. 1924 1.-40 vai. po pietų, 56 metų am
Kun. Dr. K. Rėklaitis.
goninės statymo.
Kailiniai Ir Naminiai Dalykai
žiaus, Chicago Ligonbuty.
Cash ar ant ISmokėsčio
Vakar Ohieaga. palietė ne
Valdyba vėl pasiliko ta pa
Atdara
Utarnlnkais, Ketvergals ir
Velionis paėjo iš Kauno Redybos. Tauragės Apskri
maža vėtra ir lietus išnrad- į
ti.
Bandyta
eiti
prie
darbo.
Subatomis iki 10 vai. vak. Nedė
Vakarėlis ir prakalbos. —
čio, šilialės parapijos Obelino kaimo. Amerikoj išgyllomis iki 1 vai.
žių, paskui sniegas. Pradėjo .
Nutarta surengti gražų vaka1227 — 29 So. Halsted St.
gyveno 32 metus.
Salti, tai šaligatviai apsiliejo Sekmadieny, vas. 3 d. Aušros rų su puikiu programų iš vie2 ir 3-čios lubos.
Paliko dideliame nuliūdime, sunūs, Stanislova ir Po
Chicago, IU.
Vartų
par.
svet.
įvyko
vakatintų
gabiųjų
darbuotojų.
Tuo* kai-kur slidu ledu ir praei
vilą Mažeikius; dukterys Ona (Mažeikaitė) Grigaitie
ras ir prakalbos kurį rengė mi reikalu nutarta kreipties į
viams buvo daug pavojaus.
nė ir Aldona Mažeikaitė.
Vėtra atu//i iš šiaurrytų. Fed. 3 skyr. Vakaro pelnas \isas Dr-jas su atsišaukimu j,|
Kūnas pašarvotas pas sunu Stanislova Mažeika po
buvo
skiriamas
Seserų
Pran{Telefonas Canal 5395
}»aremti vakaro surengimą ir
numeriu 3319 Auburn Avenue.
Šiandie šiaurvakari! vėjas.
eiškiečių naudai. Programą iš kad dr«įos prisiųsdamos savo
Laidotuvės įvyks ketverge vasario 7 d. iš namų į
šv. Jurgio bažnyčia 9 vai. ryte. Po pamaldų bus nuly
SUSIDAUŽĖ DU GAT- pildė: Silvija Saboniutė, Ii. atstovus imtų dalyvauti kuo
Generalia Kontraktoritis,
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Labanauskiukas, B. Gricaitė, pos ir Centro susirinkimuose, p
VEKARIU.
statytojas ir senij namų
Luekaitė, L. Šimkiutė ir Mot. prisidėdamos ir paremdamos
Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir pa
• taisytojas.
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Vakar rytą ant kampo Hal- Są-gos 55 kp. choras. Vakaro visus kuopos darbus. Tam dar
i
2319 West 24-th Street
••
•
gted ir Division gat. susidau- vedėju buvo gerb. klebonas bui išrinkta komisija, kurion
Chicago, IU.
Nuliūdę:
M du gatvekariu.
Keliolika) kun. F. Kudirka. Kalbėjo kun. jėjo gerb. klebonas kun. P.
Sunai Stanislovas ir Povilas Mažeikiai,
asmenų sužeista. Iš jų pen- (M. Krušas ir kun. Br. Bunišas. Iiapelis (ne oficialiai) gi ofiDukterys 0 . Grigaitienė ir A. Mažeikaitė.
ki-pftvoįingai.
Po prakalbi* buvo renkamos cialiai apsiimė E . Genienė,
PLATINKITE "DRAUGĄ. n

Dr.SABrenza

Dr. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS I B
CHIRURGAS
Bpeoittlist&s MoteriSlni,
Yjrt2k.ą
Vaikų ir visų c h r o u l S k y Ug**-

Ofisas 3 3 3 5 S. Malstsd St
l o — l l ryto: 8—1 P© Pi o t 7—8 vak. Ned. 10—12 d.
He*. 1120 Independenre Bivd.
Ctiloaso.
Vftl#:

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr. CHARLES SEGAL
perkėlė savo oflsa po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECHALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—8
po pietų: nuo 7—8.80
Takare
Nedėllomis: 10 lkl 1.
Telefonas Drexel 2SS0

Dr, I. M. Feinberg

IEŠKO

Dr. Maurice Ka hn

i

Dr. A, Račkus

Dr. A. K. Rutkauskas

A, f
*
JONAS BUDRECKIS

A.

J

V

*

1

*

*

t

1

**

POVILAS

X

A.

MAŽEIKA

JOHN 6. MEZLAISKIS
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TJCI.

Blvd. 1401

Dr. V. A. Š I M K U S
3315 So. Halsted Street
Valandos; Nuo 9 iki 3 diena. Nuo
;
7 — 9 vakare.
Nedėllomis 9 lkl 12 diena.

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

l

CHICAGO ILLINOIS
Telefonas Vards 5032
Valandos — 8 lkl 11 18 ryto po
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomt* ofi
sas uždarytas.
mJ

Dr, M, Strikol'is
Lsetoris
GYDYTOJAS ir CHTRURGAB
4601 So. Ashland Avenue
Tel. Boulevard 7820
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9
Ned. 10 iki 12
Namai; 6641 So. Albany Avenue
Tel. Prospect 1030
Vai., pagal sutartį

K
Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chinirgas
1821 So. Halstfcd Etreet
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki t
po piety; 6 Iki 9 vakare
»—

Ulli A.
Mi L.
Li YUŠKA
I UOhM
DR,

1900 So. Halsted Street
Tel. Canal 2118
Ofiso va).: 10 ryto jki 12 po piet
6 iki 7 vai. vakare.
Res. vai.: 2 iki 4 po piety
4103 Archer Avenue
Tel. Lafrvyette 0098

NORĖDAMI

S. L. FA6I0NAS CO.

t

Rexld. TeL Van B a r M OJJ*
Ofiso Tel. Boalevard *«»3

Telefonas Boulevard I M I

nė

Prakalbose buvusi.

—

Ant

i

Atminties Motų
Sukaktuvių

A

A.

t >

JCOZAPO

LKTl'RO

mirė po sunkkis li^os plaučiu
.uždegimo vasario 6 diena 1923,
4 valandą p o pietų. Sulaukęs
85 motu amžiaus. Amerikoje
Išgyveno 16 metų. Paėjo iš Lle
tu vos Kauno Redybos Telšių
Apskiioio
Retavo
Parapijos
Valtušiii Kaimo. Paliko dide
liame nuliūdimo moterį Joa
na Letukienė ir S dukreles
Joanna ! 1 m. 'Pranolška 9, Ste
panija 8 mėnesių. Jr sena m o 
tinėlė ii* seserį Barbora Koreikionė. Vicma Brolį Kazimie
ra Lietuką Amerikoje S bro
lius Joną. Praną, Petrą ir Se
serį Kineli j a I.iubienė lyietnvoje. O, Dieve kaip ta beširdis
mirtis išplėšo Iš mūsų tarpo
brangiausia globėja ir tėvelį
nėra mums ant svieto ramybės
nebeturime draugu nei prirteliu. Nors praslinko metai lai
ko bet mūsų širdyse žaizdos
nemaž neužgijo. O kaip yra
man sunku be savo brangiau
sio prislegos gyventi taipogi
meldžiu atminti mūsų liūdna
širdi. Metinės pamaldos b u s s e 
redoj vasario 6 dieną 8 valan
dą iš ryto 1924 metuose S v.
Kryžiaus Bažnyčioj. Dar kar
ta tariame širdingai a&ų vi
siems giminėms draugams ir
pažįstamiems dalyvausieras lai
dotuvėse. Aėiu graboriu I. J /
Zolp už malonu patarnavimą. Ir
širdingai
kviečiame
giminės
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose, viršminėtoj die
noj ir valandoj meldžiame nuo
širdžiai visus dalyvamtas pa
maldose po pamaldų meldžiu at
silankyti į namus po numerhi
4528 So. Wood St. Pasiliekame
•uliudusės Johanna Letukienė
Ir tris dukrelės Johaną. Prančttka ir Stenhanlja Ir seno mo
tinėlė. Ilsėkis rainiai mielas
mano pritirti ir tėvelį šios ša
lies šaltoj žemelėj. L*ak m ū s ų
pas savęs. Nuliūdusi Šeimyna
moteris Johaną Letukienė ir
tris dukrelės.

