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KO EUROPA TIKRAI
REIKALINGA?
GRYžTI PRIE KRISTAUS
DVASIOS.
Taip sako Arkivyskupas
Keating.

f

LONDONAS, vas. 1. —Ne
valdžioje atmainos, bot at
mainos
širdyje ir gryžimo
prie Kristaus dvasios šiandie
Europa reikalinga, idant ji ga
lėtų stipriai pakilti ant kojų.
pažymėjo Liverpoolio Arki
vyskupas Keating viename
susirinkime savo vyskupijos
mieste.
r

fas susirinkimas buvo nepaprastas. J i n susirinko ka
talikai, anglikonai ir kiti protenstaiftai.
Susirinko jie Li
verpoolio Central salėn para
ginti savo vyriausybę išnaujo
perkratyti Europos situacija
iv išnaujo ištirti visa. perdėm
nedarbo problema.

Katalikai su kitais.
Liverpoolio anglikonu vyskopas buvo susirinkimo pir
mininku.
Kataliku bendrai
su nekatalikais remiama rezo
liucija buvo patiekta. J n patiekė
Fre»» ehnreh Couneil
prezidentas.
Rezoliucijos terminai toki:
"Visų Liverpoolio daliu kri
kšėioniu bažnyčių susirinkę
atstovai yra vienodu pažiūru,
kad Europoje situacija kaskartas darosi pavojingesnė, ir
kad namie nedarbo situacija
nepakenčiama.
Dėlto, atsi
liepia j J o [Didenybės valdžią
ir pažymi, kad jos pirmiau*
šioji pareiga kuogreiėiaus su
sisiekti ir pasitarti su kito
mis interesuojanėiomis vais
iomis apie Europos situacija
ir tuo pačiu žygiu išspręsti
nedarbo
problemą, susekus
jos priežastis ir suradus rei
kalingo vaistu."

Arkivyskupas sveikinamas.
Pakilus] kalbėti Arkivysku
pą Keating triukšmingai pas
veikino visas susirinkimas.
Arkivyskupas
pažymėjo,
kad jei norima, idant Tautų
Sąjunga funkcijuotų ir jei ki
ti vaistai butų naudingi, tai
tam tikslui reikalinga atmai
na ne valdžioje, bet širdyje ir
gryžimas prie Kristaus dva
sios.
" B e galo esu sujaudintas, 9 '
sakė Arkivyskupas, " j e i kaikurie žmonės kaltina Bažny
čią už pastarąsias
Europos
nepalaimas.
Devynioliktame
amžiuje Europos intelektualų
svarbiausias tikslas buvo už
slopinti Krikščioniu
Bažny
čios balsą, pašalinti tą Baž
nyčią iš kiekvienos visuome
ninio gyvenimo dalies.
Šiandie atmaina.
" J i e , nežiūrint Papos pas
kui Papos protestą mėgino
minias įtikinti, buk Krikščio
ni u Bažnyčia kenkianti žmo
nių progresui. Taip buvo A n
glijoj ir kitur. Religija neva
buvo toleruojama, bet jai ne-

Serbai Rengias Sukelti
Naują Karą
JIE PROVOKUOJA GRAIKIJĄ IR BULGARIJĄ
JŲ FIKCINSJ VALSTYBĖJ — JUGOSLAVUOJ,
SUKILIMAI.

PREM. POINCARE VIS KARSČIAUS DAROSI
JUGOSLAVIJA BEGALO
NERIMSTA.

MIRUSIO WILS0N0

ATSISAKĖ PAGERBTI
WILS0NA.
—

Žinios iš Lietuvos

u

MILAVAUKEE, Wis., vas.
\VASH1NOT0N, vas. (i. — 6. — Šio miesto taryba išncŠiandie po pietų'.čionai į v y k - P « ^ » » J W pasiųsti kondo
Wilsonienei
sta mirusio Woodrow Wilso- leneijįą poniai
(Teeiaus mie
no laidotuvės.
Laidotuvės "VVashington.
privatinės.
Taip išsprendė sto majoras socialistas atsi
sakė siųsti kondolenciją.
jo žmona.
Vienas tarybos narys soci
VOKIETUA IR ITALUA alistas nebalsavo už rezoliuci
NEDOVANOJA WILS0NUI. ją, .lis sako, jog karo lai
kais Wilsonas -socialistams
buvo aršesnis už kaizerį.

Anglija aukština, Francija
kritikuoja.

rijos.. J a u dabar pasieniais
dažnai įvyksta kraujo pralie-

CUKRUS IŠ LIETUVIŠKŲ prieglaudon, tenai juos
riau
pavalgydindavo
BUROKŲ.

pavaišindavo.
Tokiu bud|
mažiukus prijui
'Z. Y. ir |V. T. ministeris vaikus
gavo pirma siuntinį cukraus prie lenkų" prieglaudos ir irų
iš' lietuviškų burokų.
Cuk žiukai jau patys panorėjo 1 ei
rus atrodo baltas, gražus ir ti tenai. Didesnieji numam
prilygsta aukščiausioms už kas bus perėjus ir su baiiuj
sienio cukraus rūšims. Cuk laukė perkėlimo lenką prii
raus l>Us pagaminta keletas\glaudon.
Jų
neapsiriko
vagonų, kuriuos norima par Pirmučiausiai po perkeliu)
duoti per koporatyvus origi buvo užginta vaikščioti liet
vių mokyklon.
Guslinpvski
KONGRESAS PERTRAUKĖ naliame įpokavime.
tarnaująs Švenčionių seimel]
SESIJA.
DIDELE DEMONSTRACIJA aiškino užgynimą lankyti mo
kyklą, tuo, kad gimnazija už
W A S I I I N G T 0 \ \ vas. 6\ —
(iruod. mėn. pirmomis die daryta. Kai " R y t a s " prane
Mirus buvusiam prezidentui
nomis okupuotoje
Lietuvos šė Švenčionių seimeliui, k
VVilsonui.. Kongresas pirma
daly — Švenčionyse lenkai vietoje uždarytos gimnazij
dienį pertrauko sesiją ligi ry
uždarė lietuvi ų
gimnaziją. yra septynių skyrių paukšte?
tojaus,
f
Tuo tikslu š. m. Gruodžio m. nioji pradedamoji) moky
16 d., tuojau po pamaldų, stu
BOLŠEVIKUS PRIPAŽINO denfų rupesniu, Kaune suren ir kad vaikai, kurie lankė gimnaziją, turi eiti į tą mo
NORVEGIJA.
gta didžiausia protesto demo
lą.
Seimelis " R y t u i " niek
nstracija, kuri gana pavyko.
neatsakė ir vaikų į mokyki
C1TRTSTTANIA, vas. & —
Be to išnešta tam tikra pro
Bolševikų valdžią Maskvoje testo rezoliucija — uždaryti neleidžia. Maža to. Vaiką
būdami lietuvių prieglaudoj
pripažino Norvegija.
Lietuvoje esančias lenkę gim
turėjo kuo apsiauti.
Le
nazijas. Lenkai, jausdami šią
KONSTANįTTNOPOL vas. demonstraciją, pamokslo me prieglaudoje lietuvių vaikų ą
valinę sudėvėjo len£ų vai
6*. — Susektas komunistą sutu ftv. Kryžiau* (Karmelitų)
ir dabar lietuviai liko be ap
kalbis. Daug asmenų areš
bažnyčioje išmušinėjo iš ran
avb.
Kiek pabuvus ir mais
tuota.
kų kai -kuriems
lietuviams
tas pablogėjo,
Dabar maiti
maldaknyges.
na visai menkai.
Vaikai ift
MASKVA, vas. 6. — Bol
(jTėv. Sarg.] blyško, suliesėjo. Butas šal
ševikų valdžioje Lenino vietą
tas. Oras prasčiausias. Vai
užima Aleksiei Ryko, v.
NAUJI LIGONINES NAMAI. kus apniko brudas. _ Vien
PANEVĖŽYS. — Apskri kartą buvo apsilankęs prįeg
ŠOFERIS PLĖŠIKAS
ties valdyba užbaigė statymą laudoje Švenčionių pradeda
SUIMTAS.
nuosavų apskrities ligonines mųjų mokyklų inspektori
net jis pasibiaurėjo tuo tva
Policija suėmė taxicab šo namu.
kurnu salėje, kurioje vai
ferį, kuris apiplėšė F . Smith,

BKRf,YNAS, vas. 6. — Vo
jimai.
kiečių spauda karčiais žod
Serbai įspėjo Bulgarija ne žiais atsiliepia
apie mirusi
Černogorijoj sukilimai.
duoti prieglaudos savo būvu karo laikų prezidentą AVilsoA TEN A i, vas. 6*. — Jugos šiam karaliui.
Bet jų ne ną. Kai-kurie laikraščiai pa*
lavijos (serbu) valdžia nu klausyta.
Įžymi, kad vVilsonas buvęs Vo
sprendė
sulaužyti
sutartį
kietijos " išdavėjas.''
1912 metais padaryta su Grai
Vokiečiu,
PRANATOMAS POINCA- • Abelnai imant,
kija.
spauda savo skaitytojus info
RES VALDŽIOS
rmuoja, kad Wilsonas buvo
jTas sukelia
daug baimės
GRIUVIMAS.
žmogus be jpkių
idealu, su
graikams.
Nes Jugoslavija
atėjus pavasariui galį užim
PABYŽIU8, vas. f>. —Fra- pradžios mokyklos vaiko su
ti .Salonikus, kuriuos
valdo ncįos parlamente atnaujintos pratimu apie Europos geog
taksi)
projekto
diskusijos. rafiją if Europos politiką.
graikai.
Ju,goslavijos valdžia ver Takra padidinimo nori patsai
Tik vieni socialistai \YriIsočiama provokuoti savo kaimi- Po i nearė, Jie nori išgauti iš ną aukština. Nes nabašninkas
valstybes ir pakelti j parlamento autoritetą prirei kovojęs kaizerį ir tuo būdu
nmgas
joms karą.
Tuo būdu nori- kus jam paėiam kaip tinkama vokiečiams socialistams buvo
ma sutremti savo vidujinius didinti taksas.
progos pagrobti savo rankossuirimus.
Kraneuzams
to perdaug. na Vokietijos valstybės vairą.
Černogorifjoj kilusi atvira Tuomi nepatenkinti net patys
(Jrafas Bernstorff,
buvęs
revoliucija prieš serbu vald premjero šalininkai.
amlmsadorius S. Valstybėms
žią. Aną dieną susirėmimuo
Andre T/efevre, buvęs karo karo pradžioje, gina Wffaona.
se 200 serbu ir 300 ėernogo- lin'misteris prezidento Millera- Jis sako, jog VVilsonas netu
ru krito kovos lauke.
ndo kabinete ir žinomas šian rėjo reikalingų diplomatinių
Sukilimai eina Kroatijoj, dieninės valdžios rėmėjas, pa gabumų, tad taikos konferen
Slovėnijoj ir Bosnijoj.
galiaus atsisuko prieš Poin- cijoje negalėjo ir nieko nu
carę ir pradėjo jį atakuoti už veikti.
GAL PULS BULGARIJA? jo vedamą politiką, už jo pro Vokiečiai, imant abelnai, at
jektus ir norus.
sisako dovanoti "YVilsonui už finansininką iš South Dakota
Tas šoferis, tai
BELGRADAS, vas. 6*. —
Po jo atakų imta kalbėti, Vokietijos privertimą pertrau valstybės.
Smith
Atrodo, Jugoslavijos valdžia kad PoineaiV's valdžia neat kti karą ir daryti negėdingą Arthur Harrington.
I LIETUVIŲ VAIKUČIŲ
tvirtina,
kad
nuo
jo
graibstosi galo,
kuomet ji laikys ir turės griūti. Bet ki taiką.
VARGAI LENKŲ
tas ypatingas šoferis atėmė
ti tvirtina kitaip.
pradeda nerimti.
— — —
PRIEGLAUDOSE
Tomis dienomis ta valdžia
Poincare labiausia atakuo
PįOMA, vas. ti. — Italą brangu palaidini ir 32,700
pašėlusiai denuricijuoja Bul jamas už Ruhro teritorijos o- spauda l>egalo karčiais žod dolerių pinigų ir brangenyVargas lietuvių
vaikams
*
garijos valdžią, kuri leido bu kupavimą, kur padarytos be žiais atsiliepia apie mirusi bėmis.
**
lenkų prieglaudoje Švenčio
vusiam bulgaru karaliui Fer galinės išlaidos ir iš to šian-, AVilsoną.
Pojicija praneša, kaa, šofe nyse. 1923 m. lapkričio mėn.
dinandui gryžti Bulgarijon. die neturima jokios naudos.
Sako, kuomet jis taikos ko ris prisipažinęs paėmęs bran užėmus lenkams lietuvių prie
Čia kalbama, ar kartais Ju jTų išlaidu padengimui paga nferencijos laikais. Paryžiuje genybes.
Bet apie pinigus, glaudą, lenkai kurį laiką pa
goslavija neužatakuos Bulga- liaus reikia didinti taksas.
atvyko Romon, jis buvo sutik- kuriu buvę 5,700 dolerių, nie- liko vaikus " R y t o " draugijos
tas ir sveikinamas kaipo virš-;*o nežinąs,
buste.
Tuo laiku mažučius
Suprantama,
jei
jis
ėmė
žmogis. Jame italai įsivaizSUTIKO PASIRAŠYTI
vaikus
nusivesdavo
lenkų
brangenybes,
tai
jam
turėjo
daivt) kaipir kokį Europos iš
SUTARTĮ.
tekti ir pinigai.
gelbėtoją.
• .
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Iš OKUPUOTOS LIETUVOS

KUNIGAS NUŽUDYTAS
GATVĖJE.

MADRIDAS, vas. 6.
—
Paskui pasirodė,
kad tas
Pranešta, kad Ispanijos val
BRIDCrEPOryr, Conn., — AVilsonas darbuojasi anglų įdžia pagaliaus sutiko pasira
jiras. (>. — Nežinomas pabėgęs takoje. I r todėl Italijai už jo
šyti Tangiero reikale padary
Jugoslavijai,
piktadaris čionai gatvėje iš- favorizavimą
tą su Anglija ir Francija su
pasa^ų užpuolė, ir nušovė pra už Fiume nepripažinimą, netartį. <
einantį Šv. Jono bažnyčios kuomet jam neatleis. Nes jis
g f -Li
•••
"l
I•
d — >
rektorių, kun. Hubert Dabme. neatleido Italijai.
Taip rašo laikraštis Epoca.
'luotą reikalingos r/v^arbos.
Policija .ėmėsi visų galimų
Vienu ir tuo pačiu Šepečiu bu jai priemonių piktadarį su I r baigia: "Wilsonas mirė už
mirštąs dangiaus Amerikoje,
vo nutepti profesoriai, moks- gauti.
kaip Europoje/ J
Iknnkai, (konomistai ir kili.
" B e t šiandie Anglijoj*? ir
INDIANAPOLIS; vas. 6\—
LONDONAS, vas. 6. — An
kitur jau matau tuo žvilgsniu Buvusiame anglekasių šuva
aukština
atmainą. • Antai bu*'{-3 rau žiavinte nutarta iš unijos pa glų spauda labai
donas socialistas
Mussolini šalinti tuos,, kurie istOs slap- Wilsono asmenį ir jo atliktus
net i»a/\mi, jog fa.sr.mas ne ton Ku Klux klano organiza darbus. Kai-kurie laikraščiai
tam tikslui pašventė
ilgus
kovoja r ries
nusidėvėjusią cijom
straipsnius.
v: ldžią, bet prieš untf-krikšooniskns idėjas.**
LONDONAS, vas. 6. - V i e 
PARYŽIUS, vas. 6. ^-FraPabaigoje
Arkivyskupas
nas vietos gydylojas skelbia
ncuzų spauda mirusį Wilsoragino, kad jei norima pagy
išradęs vaistus nuo pįaučįų li
ną kritiknoįa.
Tečiaus tai
dyti aukštesnioje visuomenė
atlieka mandagiais žodžiais.
je kilusias ligas, reikia persi gos (pneumonia).
±J—
^
imti senovės krikščionių gy
CHICAOO. — Oro biuras
VIENNA, vas. 6. — Austvenimu i r visas
problemas
spręsti krikščioniškų principų rijos valdžia pripažino Rusi- šiandie nusako sniegą i r šaltį.
jos bolševikų valdžia.
(Stiprus Šiaurvakarį vėjas.
šviesoje.

mažiukus pirmųjų dviejų sk£
rių moko.
Vaikai verkia i
skundžiasi, jiems labai su
esą, nes šalta ir alksta Visi
Sako, tai ne prieglauda, be
pragaras.
Elta.

PINIGŲ

KURSAS.

Lietuvos 10 litų
$1.00
Anglijos sterl. svarui
i.53
Franci jos 100 f ranki} 4.66
Italijos 100 lirų
4.37
Šveicarijos 100 fr.
17.46
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SNIEGO PUG0S.
Vidurines vakaru valstvbes
tomis dienomis palietė didelės sniego pūgos.
Užpustyti
geležinkeliai.
Net telegra
fais susisiekimai kai-kur per
traukti.
Tokiuose atsitikimuose gra
žų "busįnelša^'^ daro radio
prietaisų fabrikantai.

SNIEGAS MIESTUI DAUG
ATSIEINA.
Chicagos viešųjų darbų ko-

f^iuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiim^"
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LIETUVĄ
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DRAUGĄ
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misionieriaus asistent. Smith
a Nes, " D r a u g a s " pigiausiai siunčia ir geriaupraneša, kad šių dienų snie S p šiai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau
sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą .
gą valyti miestui jau atsiėjo
40,000 dolerių.
"Draugas"4 siunčia pinigus litais, ir doleriais:

I I perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
Pasitraukę iš 33 metų tar
nybos laiškų nešiotojas Ohicagoje, 0 . B. Whceler.

PLATINKIT "DRAUGĄ."

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis uždaryta.

\ \ 2334 S 0 . OAKLEY A VE.
CHICAGO, ŪJL f
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sisvarstę. Jie teisinas Ameri
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
kos sąlygų nežiną. J u k dau
gelis jau buvo Amerikoje ir
grįžo Lietuvon kodėl tie nepu- į Dabartinė Austrija,
fttna kasdieną išskyrus nedėldienim
**«Um*
16.00 pasakoja, kaip yra Amerikoje 1
Austrija, pralaimėjusi karą 1918 metais iš didžiulės valBegali
būti,
kad
jie
nieko
ne
Pnssi Meta.
$3.00
i stybės virto valstybėlė. Vos du kartu ji tėra didesnė už Liesakytų.
Tik
matyt
Lietuvoje
Oi prenumeratą mokas! Skalno. Lai
j tuvą. Dauguma, kaip ir lietuviai, austrai yra katalikai.
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, nelabai klausoma jų sakymų,
Pralaimėjus karą, ieškojo savo nelaimei pagelbėti aus
ee ano Naujų Metų, Norint permai- f r kol gauna dolerukų, tol
ayti adresą visada reikia prisiųs siunčia ir siunča savo kalbė trai gydytojų. Kaip visuomet dideliame reikale, žmonės
Kreipėsi pas tuos, kurie didelėmis gerklėmis daug žadėjo.
ti ir senas adresas. Pinigai geriau tojus. Bo jokios tvarkos.
šiai siųsti isperkant krasoje ar ar
Pirmajame po karo Austrijos Seime jie davė socialdemokra
prato 'lioney Oider*' arba įdedani
tams net 107 vietas. Tokiu būdu vadovaujančią vietą pasi
išrašome
nesuprasti,
kad
mes
ainigus i registruotą laišką,
ėmė socialdemokratai: tų buvo prezidentas, ministeris pir
DEAUGA8 F O b . CO.
būtume priešingi Lietuvos pa- mininkas i dauguma ministerių. Įgavę valdžios jie ėmė mė
r
2334 South OaJUey Avenue gelbai. Ne, šimtą kartų ne.
ginti vesti gyveniman savo mokslą: kūrė raudonąją armi
Chicago, Iliinois.
Reikia Lietuvos Kultūrai pa- ją, įvairias pramonės įmonių tarybas, kėlė reikalingus ir ne
I t L Roosevelt 7791 gelbos. Tą pagelbą duodant reikalingus streikus, kovojo su tikyba mokyklose, visą ša
mūsų pačių dvasia auga, ge
lies valdžią norėjo sutraukti į vyriausios valdžios rankas. Tuo
rais darbais dabinasi. Bėt mes
TRUPINIUKAI.
tarpu šalies padėtis nepaprastai blogėjo: pramonė smuko že
esame ir buvome priešingi tai
myn, stigo maisto, o pinigų kritimas virto tikra patarle: smun
"Neo-Litkuanijos" studen- netvarkai, kuri nesiskaityda
k'a, kaip Austrų krona. 1919 ir 20 metais nė vienos šalies
tai turėjo Brooklyne prakal-Įma nei su kuom, atsitarabani
pinigai nebuvo taip nusmukę, kaip Austrų, Matydami, kad
bas. Du jiedu buvo, ir vienas \ ja Amerikon ir surenks pagelsocialdemokratų viešpatavimas veda Austrų valstybę pražunet kanklėmis paskambino.'bos ne Lietuvai, tik savo ketin, krikščionys socialai, t. y. Austrų krikščionys demokratai,
Bet ''praskiestos krikščiony- lionės išlaidoms. Mums nerudidvokiečių padedami, susigriebė ir ėmė po truputį paveržti
bės"
atstovai tik $38.60 teis-'pi, kad socialistėliai ir laisvaldžią. Žmonės rinkimuose taip pat ėmė atsimesti nuo so
* skambino. Atmetus organiza-! vamaniukai apmoka įvairioms
cialdemokratų.
eines išlaidas, kelionę iš Lie bobelėms ir motociklistams
Pagaliaus 1922 metais pasisekė krikščionims pastatyti
tuvos Amerikon ir iš Ameri Natkevičiams ekskursijas i Avaldžios viršūnėje savo žmogų, profesčriu Zeipcli (Seipel).
kos atgal i Lietuvą, atmetus meriką. Kalbame apie katalidviejų sveikų vyriukų pragy- kiškų reikalų atstovus. Jų rei- Daktaras Zeipel'is (Seipol).

MŪSIŠKIAI.

AUSTRIJOS KRIKŠČIONIU DEMOKRATŲ LAIMĖJIMAI,

;, DRAUGAS"

Sofija Bajorinaitė, Ph. B.
Gruodžio 19, 1923 m. g'avo
Filosofijos I 'Bekaįiauro laipsnį
Šv. Ksavero kolegijoj, Chica
go, 111. Pradinį mokslą ėjo
Šv. Kryžiaus parapijos moky
kloj, Chicago, 111. 1917 metais
istojo į Šv. Gabrieliaus, (St.

}b raštininkės pareigas. Jubi
'ejinis Sermas 1922 m., Detroit
Mieli, išrinko organizacijos
vi ce-pirmininke.
Sofija turi gražią iškalbą
P-lė B. yra neturtingų Tė
vų bet tikrų katalikų ir lie
tuvių, gražiai moka lietuvių
kalbą. Priklauso prie šv. Cicilijos choro ir turi 2 broliu
ku, pastarieji lanko Šv. Kry
žiaus 'parapijos mokykla. Pa
sisekimo nereikia nei linkėti,
nes kilnios dvasios ir gabus
žmonės pasisekimą visuomet
turi gyvenime.

MNTIS BEKRAPŠTANT.
1

Žmona j vy
rą:
' — Nesikamuok, Joneli.
Ši
apikaklė
tau negera,
permaža. Ver
čiau kitą pa
siimk. —
,— Apikaklė, širdele, nema
ža, tik mano kaklas per sto
ras. —

Važiuoja kalėdodamas kle
bonas p e r sodžių. Žiuri, ma
Alfonsas.
žas vienmarškinis berniukas
su didelėmis klumpėmis slidi
REDAKCIJOS ATSAKYMAI nėjusi ant ledo.
— Mažyti, — sako klebo
KUN. J. KONCEVIČIUI.
nas: — bėk į grinčią: sušalsi;
Tamstos raštas nekalba apie .jau ir nosis raudona. —
— Vai ar aklas, ar nematai,
patį svarbiausią dalyką.
Tamstos " V i l t i s " yra daly kad aš su tėvo pirštinėmis. —
kas geras, kaip malda bažny
Valgykit, sveteliai, valčioje. Bet nebūtų gera malda,
jeigu kas imtų melstis bažny- &&> ~ r a S m o v a t s l P e t r i 0 "
tioįe žemyngalviui atsistojęs: **. ~ **a kodėl nevalgote:
butų netvarka. I r Tamsta, su- Paršiukai ****», skanus.
Tetule, išvaryk degli ūkus
vo noru skildamas nuo bendroš tvarkos, mainydamas sa- iš po stalo: grinčia prišvinvo Federacijai duotą žodį, duo *<*•
'
damas progos mūsų' priešams j — Tai sveteliai, jeigu po
pasidžiaugti,
pastūmėdamas stalu nesmirdės, tai ant stadaugelį moksleivių į didelį var k- nekvepės. —
%
gą, į nešei daugiau netvarkos
i
j mūsų visuomenes darbą,.!
Gydytojų tarpe.
hegu padarysi naudos, Mid ir; _ T a i t u g a k a i > k a d p r o t ( J _

Gabriel's High School) Chica
go, III. Šią mokyklą lankant
mokytojai pastebėjo pas Sofi
ją nepaprastų gabumų moks
le, nes ji vietoj keturių me
tų baigė High School per tris
venimą, nuo tų prakalbų at- karai mums brangus. Tr nenoIgnas Zeipelis — 47 metų vyras; jis yra kunigas pre metus. Iš visų mokinių vien
)iks "studentų namų statymu: rėtume, kad jie atvykę, susi latas, bavo Zaelburgo ir Vienos universitetų profesorius, te
'ik Sofija gavo
stipendiją
Kaune"... gryno nuostolio ariie rinktų sau tik ant kelio.
ologijos daktaras ir socijalinių bei politikas mokslų žinovas. (scholarship) eiti aukštesnius
$1,500.00.
Nuo 1918 metų išeina politikon būdamas tai seimo narys, tai mokslus keturiems metams.
Kad to nebūtų, vienas lik y- ministeris. J o sugebėjimai tiek iškyla, kati krikščionys socialai Tuomet ji turėjo 15 metų am
Nėra blogo be gero. Jei tiedu studentu turės kuom na-1 ra kelias: airbti iš vien susi- išrenka jį savo vadu, o vėliau paveda valstybės vairą. Kaip žiaus ir įstojo į Šv. Ksavero
nion sugryžti, jie papasakos tarus su Amerikos Liet. Ka- ministeris pirmininkas jis pasirodė labai sumanus ir ener kolegiją Chicago, 111. Savo gįLietuvoje, kas Amerikoje da- talikų Centru, su Federacija, gingas. Tautų gąjunvoj jis išgavo paskolos, su kaimynais,*
•nimo dienoj, gruodžio 19.
rosi.
. :•:.,•• į | į Visokie palaidus kalbėtojai, ar
nors (jie butų buvę buvusieji priešai, padarė prekybos ir drau 1923 m. gavo, Filosofijos Ba
$10,000 surinkdamas savo 'Vii plazma yra žmogaus gyvybės
jie nori, a r nenori, sykį net giškumo ryšius, sumažino valdininkų skaičių, sutvarkė pramo kai i auro laipsnį.
čiai". Mums priseina dabar j pradžia ir net pati siela? —
Lietuvos žmonėms labai ir varkoje dirba, tuom pačiu ar nės ir kredito reikalus taip, kad bežiūrint Austrija ėmė po
Dabar p-lė B. toj kolegijoj Tamstos klaida 'atitaisyti. Tu— Nekitaip. —
labai reikia žinoti, kas pas mu- do mūsų susiklausimą, kliu lo truputį atsigauti. Kronos kursas nusistovėjo (litas lygus 7,_ 0 m i r c s ž m o g u > s turi protuis Amerikoje darosi. Reikia organizuotam darbui, duoda 000 kronu) ir nuo pernai metų Rugsėjo mėnesio beveik ne- mokytojauna. J i nuo pat ma rime dėlto daug darbo, savo.
žens priklauso prie L. Vyčių Malonėk mumis palikti šven-! toplazmos.
žinoti tiems, kurie tenai va mūsų vienybės priešams įžodį I befttsimaiiiė,
i •>
dovauja valstybei ir visuome ir įrankį mūsų veikimą silpAišku.
Zeipelio ir krikščionių socialų viešpatavimo pasekinin- 3-tos kp. Ketverius metus ė- toje ramybėje. Netalpinsime.
nei.
Mes čionai žinome, kas ninti; svarbiausia gi tai, kad gumą pripažino visi Austrų kaimynai: vokiečiai ir lenkai IU
•
"•= j j — Tai k u r jo gyvybė!
c
darosi.
Valstybės
j
nepadarydami
žymių
pusekpas juos
pavydą žiuri, kaip Austrijos gyvenimas ima tarpti; vokiečiu visiems žmonėms nesti gera, 'antra, žmonės dažnai nemoka į — Bot ir protoplazma midarbą tenai dirba katalikai su i mių, jie užmuša tolimesni duo- ir lenkų pinigai bekrisdami senai jau pralenkė Austrų krona. jvertinti valdžios darbų ir trečia, priešingos valdžiai par rus. —
sidėję į koaliciją su bedievišku^iiumą.
Teko net prancūzu Parimtuose skaityti straipsniu, kur su tijos visaip stengiasi juodinti valdžią ir tas partijas, kurios
— Tai kas-gi tą protoplaz
liaudinihkišku velniuku. Tas j Mes nenorėtume tikėti, kad nusistebėjimu pabrėžiama Zeipelio nuopelnai. Jis jau antri stovi valdžioje. Austrijoje nesenai buvo rinkimai ir jie turėjo mą gaivina? —
velniukas savo
socialistinę | Lietuvos katalikų
vadovybė /itetai vadovauja Austrų valstybei ir jei duos Dievas, ilgai parodyti, ar žmonės įvertina krikšč. socialų ir Zeipelio dar
— Valgis. —
uodegaitę paspraudęs, ragu- ] to nesuprastų. Jeigu Lietuvos i a r darbuosis savo krašto labui. Politinis krikščionių įsiga bus, ar eis jiems priešingais socialdemokratų keliais. Čia
— Ivodel gi nemaitini nu
4ius T>o ministeriniu cilinde- i Katalikų Centras savo tėte- lėjimas Austruose ėmė atsiliepti į jų visuomenini gyvenimą: paduodu vaizdą visų trijų tautinės tarybos (Austrų seimo)
mirusį? Lai valgis atgaivina
riu paslėpęs, savo ilgo liežu-, gramoje praneša, kad " J . K. j raokykkg , r i ž t a v i s d a u g i a u k a t alil:u tikvbos dvasios, žvmu rinkimų davinius.
protoplazmą ir vėl žmogus
vio negalėjo paslėpti. Ir visas! mumis užvylė", tai reikėtų su- | visuotinas tikybos atgimimas; šių metų Dievo Kūno šventės
H
1923
m.
1919 m.
gyvuos. — '
jo "valstybinis d a r b a s " yra j prasti, kad mumis jis irgi už procesijoje dalyvavo neapsakomos žmonių minios, priešakyj•.» Krikščionys-socialai
83
77
-f- Čia yra gamtos paslap
šmeižti visą tai, ką katalikai vylė. Kad jam "Centro įga- .su pa&u Zeipeliu ir kariuomenės, tos buvusios socialdeinoSocialdemokratai
107
69
tis. —
padarė. Prie to dar jie pask liavimai neveikia" tai mums kratų stiprovės, būriais.
Čia reikia dar pažymėti, kad. šių metų Austrijos Seime
uaudoja valstybinėmis vieto nei šilta, nei šalta. L. K. V.
— Jokios paslapties nėra.
krikščionys turi vienu balsu daugiau, negu kitos visos parti
Paskutinis
krikščionių
demokratų
laimėjimas.
mis, kad savo ateičiai pama Centras turi būti tiek stiprus,
j Gyvybės pradžia sau, proto
jos kartu.
tus tvirtinti. Katalikai mato kad jį sau ir atsiimti. Lietu
Valstybių istorija rodo, kad retai,ypač po revoliucijų ir
Laiminga Austrija, kad sugebėjo nusikratyti socialdemo plazma sau, o valgis sau.Skirk
dejuoja ir nedrįsta koalieijo> vos Centras žino, apie ką kal perversmų, per rinkimus gauna pasitikėjimo tos partijos, ku kratų "pagelbos". Butų ją visiškai nugyvenę.
dalykus tai nesąmonių neskel
*u pikta dvasia nusikratyti, bame.
rios būna valdžios priešakyje. Tai dėlto, kad nė viena valdžia
Pr. Juška.
bsi ir dar net laikraščiuos^ ,—
sakosi, žmonių neturi.
ik

V

J.

Jeigu širdies neturėti ir pu
santro šimto jaunuolių "bado
nepasigailėti, tai visgi tik
Tautos išsigimėlis tegalėta
stovėti kurčias, arba priešių
t§s mūsų Kultūros Vajui. Su
prasdami apšvietos svarba,
mes nesame priešingi ir "NeoLithuanios" nabagėliams. Bet
ue mes kalti, kad Lietuvos vi
suomenės vadai siunčia savo
Žmones galvotrūkčiais, neap-

M M

—-

Mary T. Vaggaman.

KARALIENĖS PRIŽADAS.
Vertė JONAS TAKVIDAS.
šito
veikalo angliškojo, originalo savininkai,
Benzinger Brothers, suteikė leidimą jį išversti
Spaliu 26 d. 1923.

VU.
(Tąsa).
Ir ji mokino su tokiu uolumu jog pasie
kc ti kslą. Pirmieji katekizmo žodžiai, jog
žmogus yra sutvertas mylėti ir garbinti Die
vą čionai ant žemės, o paskui su Juomi dan
guje karaliauti", nemažai nustebino vargšą
Timotiejų. Meilė ir linksmybė buvo negirdė
ti jo 'ausims ir jo aptemusiam protui: žodžiai.
Kada pamoka pasibaigė, Katrytė atsigrjžųs
pamatė Kripienę stovint prie virtuvės lango,
kurios veidas buvo aptrauktas nepaprasta
išveizda, išrodė jog ir ji mokinasi įdomių daIvkų. J i valydama Katrvtės kambari atrado
rožės šakelę, ir dabar laikydama rankoje pa
klausė :
— " A r tau dar tos reikia, ar mesti
lauk?" —
— O, ne, ne, dar n e ! " — tarė Katrytė,
jausdama kad šita žalioji šakelė rišo ją su
jai brangia šv. Uršulės akademija. — " C a l
dar pražydės, ar nemanai?" —
.— "Nepražydės", — trumpai atsakė. —
"Žalias kotelis ir taip trumpai nupjautas
Bet jeigu pasodfntumėi gal prigytų". —
— " O , ne, ne čionai!" — tarė Katrytė,
žiūrėdama į juodą, kietą žemę.
— Po degėsiais yra geros žemės", —
tarė Kripas. — " š u n y s dažnai iškasa. JY aš
turiu seną vazoną kuriame praeitą žiemą au

*

/

/

Yra tame katalikų nusi-kun
dime didėlios tiesos. Amerikos
katalikų visuomenė tai numa
nydama deda visas pajėgas,
kad tą žmonių trukumą užpil
dyti. 150 moksleivių, Katalikų
Federacijos Šelpiamų, yra ne
mažas darbas. J a u kelinti me
tai Federacijos Kongresai vie
ną tik užduotį palieka visuo
menei — tai Kultūros darbą.
Ir Sitų motų Kultūros darbas
vieną turi tikslą — duoti Tau
tai sveiką inteligentų, sveikų
vadų, stiprių dvasia ir moks
lu. "Tegul saulė Lietuvos
tamsumus prašalina; ir Šviesa,
ir tiesa mus žingsnius telydi".
Tautos himne visos Tautos
reiškiamus troškimus į gyvotnmą stengiasi pravesti Fede
racijos Kultūros Vajus.

•

ginau petruškas, galėsiu tau duoti, jeigu noii

. —

#

— " O taip, t a i p ! " — linksmai tarė Ka
trytė, i— "Timotiejau, eiva surasime vazo
ną, pripilsime žemią ir pažiūrėsime, ar ma
no šakelė prigys". —
Su berniuko pagalba maža rožės šakelė
buvo įsodinta į didelį perskilusį vazoną-iš
kurio beveik suvisai nesimatė; nebuvo viities kad prigytų.
— "x\š žinau kad neprigys, aš žinau",—
liūdnai fmė ^Katrytė.
— " O gal ir prigys," — tarė Krizienė.
— " P a d ė k į tamsią vietą, teįleidžia šaknis;
kiek metų atgal aš irgi augindavau žolynus,
turėjau jų pilną daržą. Timotiejus tada bu
vo d a r kūdikis tiesus — tiesus kaip linija.
Eodosi kati aš jį ir dabar matau vikriai bė
giojant paskui mane. A, pažvelgk i ii da
bar!" —
. Ir, žiūrėdama kaip jis ėjo paskui šunis
per kiemą Katrytė suprato kodėl Kripas
suspaudė savo kietas lupas ir užmerkė akis.
Ištikrųjų Blackstone buvo liūdna, labai
liūdna vieta palyginus su gražia šv. Uršu
lės apielinke. Katrytė atsiminė kaip linksma
būdavo prietamsioje zakristijoje, kaip links
ma kieme, žodžiu sakant linksma visur; bet
čionai.... Ilgos Gegužės dienos buvo Katrytei
nelinksmios. Dėdė Jonas, pareidavo iš dirb
tuvių pavalgyti ir jis visai nieko nekalbėda
vo, kartais tik pratardavo kelis žodžius ma
žai mergaitei, kuri kartu su įuo valgydavo.
— " D a r vieną gabalą mėsos, Katarina?
Mėsa sveika. Gerk daug pieno; pieno yra,
nieko nekainuoja, mergei. Apsipratai čionai
ar ne? I r trenksmų nebebijaį". — Tr vėl jis
nutildavo, rodos, užmiršdamas mažą mergai
tę šalo savęs.
Atėjo Birželis. Visos vietos kurias Ka

trytė iki šiol žinojo buvo puikiai gamtos pa
puoštos žolynais. Šv. Uršulės, vienuolyno Dar
žas ir laukas žaliavo; paukštytės čiulbėjo
lapuotuose medžiuose; Karalienės Prižadas
prie koplyčios sienos žydėte žydėjo. Bet
Blackstono gamta nepasipuošę. Juodi durnų
debesiai vis kilo iš augštų kaminų; milžinai
pečiai užė rv kaitino, o ugnis švietė nakti
mis. Dėdė Jonas kasdien darėsi liūdnesnis ir
liūdnesnis. I r nors nekartą liudėsis slėgė Ka
trytės širdį, vienok ji nepasidavė. Kasryt po
dvi valandi ji mokino vargšą Timotiejų. Bu
vo tai nelengvas darbas, bet Timotiejus manė,
jog-jam labai gerai sekasi. Jis jau moka iš
tarti tri r ^ skiemenitoius žodžius, ir jaučiasi,
kad teisėjo vieta jam tikrai teks.
Vieną birželio rytą, jie buvo pas upe
lį. Šiose ilgose vasaros dienose lekcijos ėjo
netaip kaip pirmiau. Katrytė atsiminė, kad
ir šv. Uršulės akademijoje paskutiniai kvo
timai būdavo laikomi lauke po medžiais, —
paungsnėj paskutiniai uždaviniai išrišami.Tai
gi ir dabar, jaunai mokytojai visai neišrodė
bloga sėdėti prie vandens ir mokyti. Nors
maža bet ji suprato katekizmo vertę ir pagal
savo mokslą aiškino berniukui tikėjimo da
lykus. Ir ištikrųjų, nors nejučiomis, vargšo
berniuko sielą šviesa -pradėjo apšviesti. Da
bar jie mokinosi Apaštalų Sudėjimą; ir Ka
i r y t ė aiškino lekciją taip jausmingai, primin
dama Betliejų, Nazaretą, Kalvarija, kad iš
tikrųjų jį užžavėjo savo mokinį.
,
— "Turbūt labai skaudėjo!" — jįs pus
balsiai tarė: — u d a u g labiau Jis kentėjo ne
gu aš. Pasakyk man daugiau. As mėgstu ka'tekizmo nasakojimus". —
I r Katrytė mokino daugiau katekizmo.
Mažas upelis bėgo 'murmėdamas; vingiuoda
mas ieškojo sau kelią pro akmenis ir uolas.
O augštai ant kalno Jono Diliono dirbtuvių

trenksmas rodos kalnus judino; juodi dirbtu
vių kaminai leido juodus durnus ir ugnį,temdy
darni saulytės šviesą; bet čionai gražiame*
kampelyje mažas upeliukas dainavo savo lin
ksma dainelę, linksmindamas vargšę Katrytę
ir jos negražųjį mokinį.
Bet štai, Katrytei bemokinant katėki Zr
mo, Mingas ir Maksas staigu pastatė ausis ir
pakėlė pirmutines kojas; pamatė kaip augštas
šviesiais plaukais vyras artinosi prie jų.
— " L a u k , jųs žvėrys l a u k a n ! " — piktai
jisai tarė: — " L a u k a n , nes tuoj kulkų pri
varysiu!" r— ir jis ištraukė pištalietą.
Timotiejus veikiai pašoko ir žiūrėdamas
į atsilankusįjį t a r ė :
— "Benžonai, nemėgink užgauti šuin^ ne
mėgink užgauti šunų. nemėgink! Šalin jus, ša
lin! Gulkite Mingai, Maksai, g u l k ! " —
Šunys sugulė, vienok vis dar urzgėjo šnai
romis žiūrėdami į nepaprašytą svečią.
— " A , tai tu, K u p r y ? " — šiurkščiu bal
su tarė svečias." — Geriau tu tuos Dįliono
žvėris laikyk 'arčiau prie saVęs, nes jis gali
labai greitai vienojų netekti. Žinai l^ad aš ne
juokauju, aš nelabai gerame upe"... r—
-— " A š žinau" — (Timotiejus visas dre
bėjo): — " a š žinau tavo upą, Benžonai! Jei
tų manęs nebūtumei išgązdinęs aš nebūčiau
palindęs po ruliu, ir nebūčiau toks, koks da
bar esu. Bet dabar aš tavęs nebijau. Tiktai
užgauk tuos šunis, tik pamėgink"...
— " E i k , eik sau, K u p r y ! " — tarė jis pa
juokdamas." — Tu tik su liežuviu gali. Mano
pagarba tavo gaspadoriui. Gali pasakvti, kad
aš jo dar neužmiršau. Jis neužilgo išgirs nuo
manęs." — I r vėl garsiai nusijuokęs, kalbė
tojas nuėjo tolyn.
Timotiejus stovėjo 'ant vietos ir žiurėjo į
nueinantį.

(Bus daugiau)
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tienis, vakario
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DENTISTAS
4193 Archer Avenue
Vai.: > iki 9 vak. kasdien. Nadėuoj » iki 11.
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rapijos mokyklą- 600. Seserys
K'azimierietės juos mokina.

CICEROJE

Jusli Buvęs Senas
Prietelis Patarėjas

gv. Kazimiero parapijos
Mokykla.

Sausio 25 d. 1924 m. turė
^ E P A J S A N ^ piuin
jau laimės aplankyti šios pa
greso ' medikoje
Pas
mus
taipgi
ir
pamaldų
Sausio 27 diena k m. įvyko
rapijos mokykla.
Mokykla
ir apšvietoje, yra virs
iv. Antano parapijos susirin yra užtektinai. Šventadieniais didelė ir graži. J a u 15 metų'
Dr. P. G. Luomons
kimas. Klebonas atkalbėjo mal mišios 6:00, 7:30, 9:00 ir 10:- gyvuoja. Ja. pastatė Gerb. kle
šešių milionn vailiį
I/letuTls Dantų Gydytojas
30.
Mišparai
3:00
vai.
ir
vi-J
dą ir atidarė sus-nnj, paaiškin
2201 W. 22-nd & So. Leavitt Sis.
bonas kun. J . Kaulakis, duosSuvienytose Valstijo
Tol. Oanal 6222
Chlcago, 111.
sada
bažnveia
pilna.
Prasto-,
^
...
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_
.
damas visu. meti] nuveiktus .
\
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. «niujii savo parapijiečių gaue A h
VAJ*. 9 lkl \i ryto ir 1—8.10
se, kurie nedapenjHU j
mis
dienomis
mišios
6:00
vai.
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vakar*. Ned. pagal sutarti.
I darbus, kiek jeigu ir kiek išsiomis aukomis, tomis pačio
Ar jūs manot,
; — «
—
w , , ,
?igq ir kiek skolos atmokėta. 1 ' 8 : 0 0 val<> ° k a i P k a d a 3 ^ mis nuolatinėmis Jų aukomis
tre as i r
1923
metais.
Skolos
atmokėį
P°
J
P° keturias. Išpa- ir palaikoma. Šioje mokykloje
TcL Blvd. 7042
S u g r į š & &ew Yorko
žinties
a iu
•a $7,550. Įeigų per 1923 me- j
> * klebono darbštu- mokytojauja ir auklėja , vai
Valandos nuo 10 ryto iki
vai vakare kasdien.
cus buvo $32,035.44. Balansas mui > galima paeiti pas mus
kelius,
Lietuvos
išeivių,
sv.
1152 We*t 12-th Street
LIETUVIS DENTISTAS
•.1A * a 7 > ' ' . ' . . > •t':'. •.•JUM
kasdieną.
ag
1922
metu
$662.94.
Viso
išei
Chicago. 111.
4712 SO. ASHLAND AVENUE
Kazimiero Seserys, žinomos
K
A
D
Arti 47-los Gatvės
Valo, prosina vyrų ir mo
si] per 1923 metus buvo $2S,- Taigi matote,
gyvuojant savo pasišventimu ir darbš-|
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
terų drabužius.
1
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.
171.75. Balansas 1923 m. $4,- tarp mūsų visų vienybei ir tumu, Dievo garbei ir žmonių
fcie vaikai butų neda526.63 iš 1923 m. Balansas broliškai meilei, viskas, ačiū laimei 'neiik Amerikoje, bet
peneti. jei jų ievai "ži
£4,000.00 padėta skyrium ban- Dievui, gerai sekasi. Duok ir Lietuvoje.
W f c » i » * • • a . » » — »>fci • * » » a Ė, m m*k + l
notų, jog kiekvienas
Tel. I^afayette 4221
^~
kon • naujos bažnyčios fondui Dieve kad ir toliau taip butų. Mokykloje yra 8 skyriai su
nedapenetas
vaikas
•Skolos sausio 1 d. 1923 m. viso
lengvai papuola vi
A. Valančius.
valstybinėmis teisėmis. Joje
buvo $43,378.00, gi 1920 m.
Kaipo lietuvy*, Uetavlants visa
soms ligoms, nuo pa
darbojasi 8 Seserys. Mokinių j
dos patarnauju Jruogcriausia
buvo skolos $63,000.00 su vir
ausiu
uždegimo
iki
M. YU6KA
yra. Pradirtame skyriuje 70,
8828
Weat
88-Ui Street
k
šum. Taigi per tuos kelius mectilovait Oaktarai Sa- 1
[ skyr. 47; I aukštesniame
ADVOKATAS
Vr*» bylxs vi<*u««e TtiMnu^e. Eczuralvu$ kiek daug atmokėta sko
ouoj>» Ab-truktu-.
Padaro pirkimo ir
ko
skyriuje 51; I I skyriuje 40;
ĮnriisĮvini* Dokumentus
ir įgaliojimus.
bs. Žinoma, visa tai padary
UI skyr. 59; IV skyr. 42; V
7 South Dearbom Street mu mušu gerb. klebono kuh.
Pagerbimo vakaras.
ROOM 1538 T K I I U N E BLDCL
Telefonas Canal 7283
ir VI skyr-se 33; V I I - V I I I
Telefonas liandolpli 32ftl
H. J . Vaičiūno ir parapijom]
trečiadieny Sausio 30 d. skyriuose 24. Visų skyrių mo
PETRAS CIBULSKIS
KAD
Vakarais: 2151 West 22 St darbštumu, duosnumu. Naujos
Maliavojimo
Kontraktorina
Lietuvių salėje Vyeių 47 kuo kiniai labai mandagus, malo
Telefonas Canal I6B7
eažnyėios fondui yra $14,500.- pa surengė gražų vakarėlį pa
saugumas gludi gera
nus, kalbus, drąsus, gražiai
95, o per parapijos sus-mą su gerbimui valdybos. Nemažas
me penėjime, feandy& W. B A N S S
lietuviškai kalba, ližsimirius.
IR
rinkta $750 dol., tai dabar pa- būrys jaunimo susirinko ir
ADVOKATAS
mai nesenai padaryti
Lietuvą, J ą labai myli ir tro
71 W. Mouroe Strvvt
Viešose
Mokyklose
rapijos
fonde
iš
viso
yra
$15.POREI
Room 104 — Telef. fittndolph 2900
ir linksniai praleido laiką gra kšta kada nors Ją matyti. Čia
J Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pletu
pri rodė, kad didėji
250.95. Balansas iš 1923 m. žiais žaidimais ir šokiais.
I Vakarais: S20S So. Halsted H*e
augusių vaikučių
Lietuvos
KKAUTUV!
mas Borden's* Eagle
$4,526.63 yra parapijos reika
TeJef. Varde 1011
riieilė, stebėtinai ir jautriai
Ciilcago.
NepaprasU
Pieno prie vaiko mai
Dar vieną.
lams. O visus į krūvą sudėjus
mūsų
bi
sto suteiks kiekvieną
veikia į Lietuvos išeivius ir
r
pasidarys $19,777.58. Jei šia
Vyčių basketbollininkai dar
augimas
valgio dalį, reikalingą
Juose sužadina didelį įlgėsį
sum.-i atmokėti į skolą.tai para sykį laimėjo rungtynes su
kia
sąžmišl
padaryt jį stipriu ir
savosios
Tėvynės
Lietuvos.
Pa
pija belikti] skolinga tik $16,- pliekdami Yale Marvels pada
linksmu.
Koatumeri
A D V O K A T A S
žymėtina,
juk
Šv.
Kazimiero
022.42. Tarptautinės labdary rydami 41 prieš jų 18 punktų.
Metn»i>olitan State Ranko Name
patarnavimą.!
gerb.
Seserų,
vedamųjų
mo
2201 W. 2 2nd St. Tel. Canal 6699
bės naudai atmokėta $570.00; Rungtynės įvyko sausio 29 d.
2338 So. Leavitt Street
-, f
.....
kyklų
vaikai
netiktai
išmoki
diecezijos kvota naujos semi Banvell gyni,
JEI
^=
nami
mylėti
Dievą,
Lietuvą,
narijos pastatymui atmokėta
Trimitas.
savo Tėvelius; — gražiai lie
Jūs norit žinot ar Jū
$3,000. Mūsų Lietuvių Labda
tuviškai kalbėti, skaityti, ra
sų kūdikis sveikas, ar
rybei
yra
atmokėta
$1,100.
ADVOKATAS
MARIAN HILLS, HINS
šyti; Lietuvos istorijos, dai
nedapendtas, ar daug
Kultūros vajui ir visokiems
lu us apsėjimo, bet daug giliaus
jis turėtų svert, kiek
reikalams suvirs $2,000. Tai
Ofisas Didmiesty j :
DALL, ILL.
augščio tufelų būt
išsilavina pradinių mokyklų
29 South La Salle Street bent veikia Cieerieeiai.
kokį maistą jam duot.
programos moksle, negu kur
Kambarin 530
^Vaikų eina į šv. Antano paTelefonas Central 6390
ir kitas naudingas in
Ponas X pavėžino mane už kitur, tai liudija vaikai, bai
formacijas, prisiūskit
C'hicagos į furmas, kur kunigg gusieji šv. Kazimiero Seserų
Vakarais 3223 S. Halsted St.
mums sekantį kupo
Telefonas: Tards 4681
KUOMET KRUPAS UŽĘI Marijonų Kongregacijos stato ^vedamąsias mokyklas ir be
Trindamas su Ruffles
ną su Jūsų vardu ir
įaują
namą.
Kelias
puikus,
akvotimų
priimami
į
'aukštes
Istiinsi Pleiskanas Lauk.
NA NAKTĮ.
! » » • » » • • • • • • » • • • • • • • • • »-»a|
antrašu.
Niežti, niežti vis^ dieną — jųs ret
pielinkė daili. Ištolo pamačiau nes valdiškas mokyklas. Už
Kuomet tavo vaikutis vidury nak
stebitės ii kur tų pleiskanų tiek
imasi! Juo daugiau jųs kasote, juo
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas įaują muro keturiais gyveni- tai priklauso garbė ir dėkin
(Jaugiau pleiskanų išpuola ii jusu gal
ženklas krup'o. Jis užeina labai grei
vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne
Šv. Kazimiero Sese
KUPONAS
tai ir reikalauja greitos pagelbos pra .uais atskirai ant vieno kalne- gumas
malonumo kiekvienam artk jųs esan
. ADVOKATAS
čiam, ir vis neapsakoma? niežti!
Pažvmėkit
katrą
Literatūrą
Norit
tesimas
yra
labai
pavojingas.
Vie
io
statomą
namą.
Išrodo
lyg
rims,
J
ų
Kemėjams
—
Rėmė
Ofisas Vidumi U styje
nas mažas dozelis I)r. Drake's Glessco
Valgiai
PcnSJimo
Kūdikių
t CH1CAGO TEMPLE BUILDING j
tuojaus
Jam
pagelbės
j
penkiolika
outų
senovės
pilis.
Prisiartijoms,
parapijinių
mokyklų
Instrukcijos
Valkams
Knyga
77 West W*-liington Street
i Room 1726 Tel. Dearbom 9057 * tntnutų laiko — nuo jo vaikutis neir ju palaikyto
K tai prašalins.
Rafflf
yra tonikų
8
.
Namu Tel. Hyde Park S395 . vems. Ftriimtas visų daktarų ir vais vius dar geresnis įspudys. Dai steigėjams
(Litliuanian
galvos
odai
ir
plaukams.
Rmfft**
ym
• i 1
^
>
m
•»*•% tininku. $50c. už butelį
—> vertas lus muro priešakys su gotiš jams.
•
pleiskanų naikintojas su puikiomis
pasekmėmis.
$50.00, 2 vai. ryte.
.
Ir tame nėra jokios paslaptiest.
kais viduryje langais ir dvie^
Kun. P. Kaščiukas.
Tel. Central 6800
11 RaffUs
yra sudarytas gabių ir paty™ rusių kemikų, kurie išdirbo lormulą * ]
oris nedideliais bokšteliais. Vi
specialiai paskirta; sunaikinimui pleis- [
A. F,
kanų perų — ir Rafflm* atlieka savo J
durinis aukštesnysis dar sta
darbij.
\
^*&Č
Ali ii v pri taisymo mene
||
Pamėginkit bonka,! Įtrinkit truputi i
tomas. Krvžius j u vidurvje
20 metu prityrimo
Ų Rufftm*
i savo galvos odą kasdien
apie per aaivaite laiko. O kuomet t
^*c
ADVOKATAS
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- *'
kuogeria,usia prie simetrijos
IR0VĖ5 sicyRlUS^
Vidormiestlj Ofisas
kitę karts nuo karto ir pleiskanos j u s
T> utį i ttu. m t v. i i,, r. •'. • .'j. .j u . J
daugiau niekuomet nekankins! I u c
Room 1703 Chkago Temple Bldg.
tinka, suimdanias visas gotiš
• ^ v
1
S5c. už bonką. Galima gauti aptiekoae.
^
E
t
A
^
f
o
U
P
l
N
l
M
O
7 7 W . Washington St.
kas namo linijas į daiktą, -^
F. AD. R1CHTER & CO.
CICERO Ofisas: Panedėlio vak
B O R D E f9
MOTINŲ Ift. «FŲ
*nut
h,
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h S t . . Brooklyn, N . Y .
ten aukštai bus naminė Ma
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5030
BVILDINC
CORDEN
tKŪDIKIŲ SVEIKATOJ
N*W YORK
BRTDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
COMPANY
rijonų koplyčia. Dailus vaiz
3236 S. Halsted St. Tel. ISoul. 673?
tiuM »kyri«įt m* laiku
das į apielinkę iš to statomo
f*^nrw**iimmrm'»»**~
MM Uiko r l M n r»lIUIM kleilM MBIMANM
muro. Čia pat netoli eina k-fclMflOMAl
FAllEIfiKLA
•!<)•—• Ir awtiM«i JuAklų Ilga*
jas
į
gelžkelio
stotį
visas
di
Hkaat^
P. V V A I T C H E S
Ar Jume skauda galvą?
EMikt« (prftpinimas ir »*•
deliais medžiais apaugęs, ten
Ar jūsų akys ašaroja T
L a vv y e r
Mjtau rr«ūJ)kM gr*M
Ar
yra
uždegtos?
LIETUVIS ADVOKATAS
toliau
vien'a
kita
farma
—
u•Tiltu MaiyiuU k Uotai
Degina
ar
niežti?
NfVPRAPATH
į
i Dten.: D. 514—510—127 N. Dearlu tą padaryti bile kada, ir gali bū damas tinkamą priežiūrą ir n^aietą,
ir Mca JaafiaiM, kad tai
Ar skaitant akys greit
born Strett
Tel. Randolph 5581
fcė matosi, o už kito kelio ir
ti tas jam bus svarbu kada nors pieną krūtų arba Boi d^.fts jpaiflfc ^ie
yra dalyką*, korj * « • tasta?
Vakarais. 10736 So. Wabash Ave.
ateity.
ną, jei krūtų nėra, privalėtų išaug j Telef. Boa.%n-ard 0313
lfw> r*roaarilUia laikoMarijonų iarmos trobesiai: gy
Ar kvaišta galva?
Roseland
Tel. Pullman 6377
Yra
svarbu
uŽrekorduoU
tavo
k
ū

ti
į sveiką, normali v;ii\.a. Milijonai
UrvUla atriral ir kktui
Ar matote kaip ir pi u kančia*
dikio
gimimą
del
sekančių
priežas
ir
milijonai kudlktų (Saugo | sveiku*
venamosios,
svirnas,
tvartai,
ta«ftUda«tt.
į.
taškus ?
čių:
ir
vikHus vaikus per kombinavima
Ar atmintis po truput] mažėja?
mašinšupė. Netoli nuo fariio.Kad parodyti jc metus ir pilietybę. geros motiniškos priežiūros it£ mai
NAPRAPATH
Ar akys opios šviesa}?
'Kad
parodyti
jo
teisę
lankyti
mo
8240
S.
Morgan
St.
Cbmmg.
stingumo esančio -Dordeiis
Kagle
LIETUVIAI GRABORIAI
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky
trobesių plačiai pasemta vanSTRAIPSNIS 68
kyklą.
Valandos
Taned.
Sered.
ir * S |
\ Pieno.
se?
KUD1KILI ATSntADt'S
Kad
parodyti
jo
teisę
dirbti.
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
batom
huo
2
iki
9
vai.
vakare
|dens vieta, čia Marijonai ma
Ar yra balta dėmė ant rokų?
Kad parodyti jo teisę prie paveldė
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis
Skaityk šituos straipsnius kas sa- |
4652 South Asbland A*enue
Ar turit kataraktą?
jimo.
lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
no
padaryti
nedidelį
ežeruką.
vaitę
ir
pasidėk
aleiėiai.
Vai.
Utar, Ketvr. ir Petn. ni
Ar turi žvairas akis?
mų ruoSos iki sukaks mėnuo po pa- Kad parodyti jo teisę vėsti.
1
2
iki
8
vai. vakare.
Lietuvis Grabelius
Sodų prie farmos nėra. Teks, lagui. Jai tokis poilsiu laikotarpis Kad parodyti jo teisę užimti vald2314 W. 23rd PL !•
vtėtę.
kad atsigauti, išvengti
naujas užvesti. O taip pat ap reikalingas,
•i i i n
Clcago. 111.
Kad parodyti jo teisę gauti pašporkraujo tekėjimų ir pagaimint pieno
AKINU
SPECIALISTAS
patarnauja laido
ta keliauti užsienin.
linkui dabar da nevisiškai pa savo kūdikiui.
1801 So. Ashland Ave.
Kad parodyti motinos teisę prie
tuvėse kuopigiausia.
Motinos maisto enei-gija neturėtų
baigtą rengti muro namą pri būti suvartojama sunkiam rankų dar
našlės pensijos.
Reikale meldžiu at
Kampas 18 gatvės
4201 South Rockwell Street
KŪDIKIO I»lR!UOs DRAPANOS
bui, bet turi eiti j krūtų pieną del
sišaukti,
o mano
knt trečio augšto virš Platto apsieis
daug
medelių
pasodyti.
Priėmimo
valandos: Kuo 9 ryto iki9 vai. vak.
Sekanti
dalykai
iš
drapanų
yra
rei
kūdikio.
Bilo
darbas
kuris
nuvargi
f.lekos.
kambariai
14,
15,
18
Ir
17.
darbu busita užga
Pranešimas
sergaiitiems.
Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gyd
kalingi
kūdikiui
ir
turėtų
būti
jau
15
na
motina
perdaug
gali
atsiliepti
j
ku
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
nėdinti.
Šitame name bus įsteigtas dikįo sveiką augimą.
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują mi
kalno parūpinti:
gančių* gydymui toudą: nešilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevt
Tel. Canal 1271
Ketųji tuzinai vystyklų.
Palagas nėra liga — tai tik sveika
(1.
Marijonų Kongregacijos nau
ginu, o gydau — NAPRAPATIJ08 būdu. Gydymas šiuo būdu yra s a r *
S199
2. Keturi flane-Tlo pilvo saistai
tos įtempimai-, rramok kaip tą itemjis dar smagumą telkia.
jokynas, kur toliau nuo mies pinia sušvelninti.
į 2- Šešios suknelės.
,
Jeigu jau apiankiai net keletą gydytojų.-pas kuriuos pagelbos Ir
L
4. Dvylika baltų marškinėlių.
Kuomet ki e kviena nėščia motina
i.|nesuslradai,
o sergi širdies, įj^rvų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų i
to truk šmo galės naujukai ku yra tinkamai aprūpinama namuose ir '5. šeši flaneUo pėtlkočiai.(Gertr'udc girdėjimo, naktiniais
U n v n i AJUŲ Sn-^JtAUMPAa
susislepinltnals, ar kitokia sena liga, ateik, o aš nei
Palengvins r1s\
6.
Keturi
naktiniai
marškinėliai.
patamsy
^
" ,
< Telefonas Boolevard 41St
ol nra» nigai ir broliai ruoštis prie at- kuomet kiekviena turi išlavintą prie
te m pi
aklu
J- . L - 7. Du Žipomėliai.
žiūrą laike palagų, tai GIMDYMAS
- 8. Trys apaUniai marškinėliai.
umi ^kan^jfe. | sakomingb viešojo darbo. 'Ka BUS SAUGUS.
IMlANKšfMAS HKRCSAVrfKMS: Pasektnincav gydau Naprapatijo:
H. Masalskis} galvos, svaigulio, aptemimo, tw»r^o9. šeši čiulpikai.
A $ TAVO KŪDIKIO
būdu
staigias ir chroniškas ligas be vaistų ir operacijų. Jeigu Tams
mas bus įrengtas sulyg nau•JO. 1-i'akšfa.s špilkų.
GIMIMAS nfcttEKORDl'OTAS?
fa pats « r kas iš prict<?ilų sorgą šinlics. nervų, ramatų. paralyilu'ml
luma, 'kandančius
Ir užsridairus'w
Graborius
11. Viena blešinė Talcųm pauderio,
Įstatymai reikalauja, kad kiekvie
tarščiu sk'.u kreivos akys katerak jaustų reikalavimų. T-aigi įga
Inkstų, ausų. j.ukUniais susislapinimais ar kitokia sena liga, ateikite
12. -Vienas šmotukas .ėastile muilo
no kūdikio gtintmą gydytojas, slaugy
Patarnauja lai- , "o. nemiegio: netikras akis Indeflaon
aš noriai patarnausiu.
. Nors daugeliu atvejų sveikas )t {
dotuvėse
v e « - ] Daroma egzaminas elektra parodan- lime tikėtis, kad iš to "Mafian toja, ar pribuvėja raportuotų } svei
DR. J. J A K U B A U S K A S
katos blura arba miestelio klerką, ku normalis kūdikis nėreiklaauja gydy
tavėse,
krlkity- J tls mažiausias klaidas. Akiniai pri
Valandos:
nuo
9 iki 12 diena ir nuo 8 iki v vakare; Ned. 9 iki 12
muro ateity išaugs ris savu keliu praneša " ą'stijos B o - toįP priežiūros, oet -ta'i
lafmiflffas
l i t i tik
urv Ji.
liinilrįCUS Į
nėe ir kitaoae j laikomi teisingai, toli Ir eiti matan Hills"
Telefonas Bottlevard 4774
'iems pagelbėta. Sergėkite save rea atsiUnka. Kuo- L
reikalnose. Kai- j gėjimo ir va'.«ius einančius mokyk daug karštų visuomeniniame Į ard of Health. Jei nesi tikras, kad nuotikls ir nevlsąda
4847 6 0 HAfįSTOD ST.,
KAHPAS 47tn. ST.
.šitas buvo padaryta, tai rašyk pats į mėt kūdikis ntt.A BVėlk&s . arbtil ne- j
noa prieinamos, j 'on. Valandos: nuo l t lkl t vakare
auga
kaip^
reikia,
motine
*etu
retų
j4
Stąte
Board
of
Health,
jei
ten
nebus
VALANDOS:
nuo
2
iki
7
vakare.
Telefonas
Pullman 5147
darbe veikėjų. .
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
svyruoti
kreiptis
p
r
i
c
^
e
f
o
gydytojo
nieko užrašyta, t&i gausi blanką, ku
(3307 An&urn Ave. CJhicago 154J5 W. 17 St. ir Ashland Av
11132 SO. InTCKiersVft AV E.
ROSfiLANl), ILL.
Į
\ į\ M. K. rią išpildęs pasiųsk pats. Nėra v ė - v Is kitos pusės, norma'.is vaikus, gau

H. LEIB0WITZ

DR. G. Z. VEZELIS
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p. M. Vaičiūnienę Mot. Sa
gos darbščiaja Centro rašti
ninkę, kuri pora mėnesių at
gal atvyko iš Grand Kapids
Šiuomi pranešame gerb.: \Vest Sidės ir apylinkės
ir apsigyveno Ciceroje. Ta pa
lietuviams, kad vienatinė šioje apylinkėje lietuvių. įrengta valgykla —
ti vakarą įvykusi kita lietuviu
* ,.
NORTH SIDE.
pramoga atitraukė kiek žmo
nių nuo žios pramogėlės, bet
Koncertas jau čia pat.
kiek buvo, visi linksmai laika
Kaip jaii žinome, nedėlioj praleido. I r sveikino ponia
perėjo į naujas rankas. Valgiai lietuviški ir ameriko
Vaičiūnienę
ir
žaidė
ir
šoko,
Vakar ryta ant kampo Ke- vasario. 10 d. šv. Mykolo paniški, taip pat visokie "prismokai" (desert) gaminami
z.odžiu
tariant
visos
ir
visi
patyrusio per daugelį metų virėjo — kukorįo. Patarna
ie Avo. ir 49 gat. Indiana Į rap. svet. įvyksta p-os Ra
vimas greitas ir mandagus.Visus kostumerius stengia
larbor Beli traukinis užva- kauskienės koncertas, rengia-Į t u n \i° 4 4 S o o d time". Girdėtis,
kad
mės visame patenkinti.
mas
mušu
parapijos
naudai.
>
sajt»g&tės
pirmos
kuouavo
ant pravažiuojančio
SAKALAS ir BALČIŪNAS, Savininkai.
os ren s
šiam
koncerte
dalyvauja
i
r
|
P
S
P
r
a
š
i
a
pramogėlę
jkersai
geležinkelio Kedfcie
mūsų kolonijos žymiausia dai-;P° Velykų, bet jau ant djdes[Ve. gatvekario, kurs buvo
nininkė p-lė M. "Norbiutė, p. n ė s skolės. Valio! Tankiau dos s*avo užduotį išlaiko iv i mos dalyvauti bendrai vasalilnas žmonių važimojanėių į
Kaminskas ir muzikas p. J. rengkite pan'ašius vakarėlius, niekad niekam neatsako. U/Jrio 16 d.
krbų.
kuriuose viešpatauja tikras lie tad gi malonėkite nepamiršti
Pasitarimams visos Dr-jos
Gatvegarį garvežis smogęs Sauris.
bu viršminėtos dienos ir punktua prašomos kreiptis į vasario
Koncerto programa bus įdo tuviškas nuoširdumas
>irm savos nuvilko apie. 100
draugiškumas.
liai susirinkti, nes programas mėnesio 16 d. komisija: V.
lų, kol suspėta sustabdyti. mi, turininga, nes kaip teko
bus pradėtas lygiai 7:30 vai. Kvietkauskas, 10727 Prairie
Svetys.
Du žraogu mirė ir virš 50 girdėti, p-ni .Rakauskienė ža
vakare, taip, kad ir jaunuo ave. ir J. Abromavičius, 10746
įžeista. Sužeisti tuoyaus iš da padainuoti mums ir tokiu
Išstenėjo rezoliucija.
menė galėtų turėti laiko so* VVabash Ave.
kiloti į artimiausiai ligoni- dailių, kuriu dar mes nesame
Feder. 27 Skyr. Valdyba,
girdėję. Be to, ji mūsų ko
Vasario 2 d. š. m. "Mildos" ėiai pasišokti. Tad, visi kas
les.
»
Kelaimvs priežastis, tai ne lonijoj dar pirmu kart dai svetainėje buvo susirinkimas. gyvas, Valio! j minėtą vaka
nuos. Taigi rengiamas koncer
uždarytas geležinkelis
prieš
III. Liet. Pašalpos kliubas bu rą, nes visas pelnas eina nau
tas ytin darosi tuomi svar
ateisiant traukiniui.
Oi ne
vo susirinkęs. Kaip ir pridė ju vargonų įsteigimui.
bus.
Mokinys.
uždarytas todėl, kad viskas
ta laisvamanybėn pakrypu
REIKALINGAS geras var
Kiek teko patirti, tai kurie
nvo apsnigta ir išafcę. fTe»siam pašalpos kliubui, apie
goninkas i šv. Jurgio paracigirdėjo
p-ia
Kakauskienę
dai
L. R. K. Labdaringosios Są j$. Alga ir ineigos geros. Ma
tiaus tokiame atsitikime prie
narių pašalpa nekalbėta nie
peležinkelio turėjo )mt pasta- nuojant, ėjo jos antru ir tre- ko. Kalbėta apie kun. Bumša. jungos 7 kuopos susirinkimas lonėkite kreipties:
Kun. J. čižauskas,
riu sykiu klausytis ir visad,
Visą vakarą sėdėjo, kol išste įvyks seredoj, vasario 6 d.
v tas sargas.
1313 "VVestminster Ave.
"-n ,
v • .
,
• i • »sako, išsineši gražiausius ispu
nėjo protesto rezoliuciją prieš J vai. vak. Aušros Vartų pa
Rytmovuais ir vakarais, kaip
°
'J
Detroit. Mich.
džius, gauni ką to naujo gyvo, kun. Bumšo pamokslą, pasa rap. svetainėje, 2323 VVest 23
paprastai, gatvekariai visuoPavejančio.
kytą Bridgeporte per 40 vai. J.P l Iftit eV eV / i
*t būna kūpi niausi. Žmonės
Turėdami šį kartą tokią ne atlaidus. Buvo vargo, kol su
rūsti nei silkės, aėių miesNariai ir narės, malonėkite
paprastą, retą progą pasi rasta žmonių, kurie po rezo
valdybai, kori "daug rup'
atsilankyti į susirinkimą, tu
IEŠKAU aavo brolio
Kazimiero
klausyti jos dainų, pasirūpin liucija pasirašytų. Bet visgi
rim daug svarbių reikalų ap Giedraičio, KimuMo TarpiSkių sodžiu
Įasi" žmonių
"comfortu"
kime koncertan ateiti visi. O susirado laisvamaniukų tarpe
Vflverių vai. Mariarapolės apskri
svarstyti link Labdarybės nau je
ratvekariuose.
čio Kuvalkij redyboa. Gyvena Ame
kadangi koncerto j*)lnas ski i moką savo pavardes pasira
dos. Taipgi bus rinkimas dar- rikoje nuo 1905 metj) Ir švogerio
Dėlto, kuomet traukinis pa
riama parapijai, tai tuo m pa- šyti. Tad nebužilga skaitysime bininkų ant "Kepurinio Ba Juozo Garkaucko, gyvenančio Aknerikoj. Jeigu kas žinotu ką murinta apie
gavo gatvekarį, tai šio, viduje
riu sykiu ir gražių danių pasi naują protestą, grabor'mus mo liaus", kuris atsibus 16 d. va minėtus asmenis, prašau pranešti to
K)n*'^s sumaišyti koKon. Tai
kiu antraftu:
klausysime ir savo parapiją kinių pagimdytą.
ALEKSANDRAI G I E D R A U l l 1
sario J. Kacliinsfco svetainė
įimė, kad jie visi nežuvo.
Viluiras
pa remsime.
Dklėji
gatvė
No. -16 k. 7
je,
2301
West
23
Plaee
ir
Matyt,
labai
geras
buvo
Kai-kurie kaltina gatveka
P a t o g u m o dėlei pasirūpinki
kun. Bumšo pamokslas, jeigu Oaklev A ve.
IKSKAT sūnaus Jono. Jis buvo iš
io konduktorių, kuris nemaėjęs ) Ameriką už keturių metų prie*
me tikietus iškalno, nes kar v
isi šikšnosparniai prieš jį
ė ar nenorėjo matyti ateinan
Valdyba.
<ly«lyjį Europos karą. Girdėjau buvo
dais g a l i k a i k u r i e m s v i e t o s p r i
inobfaizuotus j karą. Nuo to laiko a*
sukilo. Butų cerai, kad "Dra
to traukinio.
Konduktorius
neturiu
nei jokios žinios nei jokio lai
'rūkti. Tikietu galima gauti ugas" tą pamokslą patui pintų
škelio.
Jisai
atvažiavęs j Amerika gy
•įsmasi. kad jis žiūrėjęs, to
ROSELANDE.
veno
Boatona.
Jis pats arba kas apie
pas gerb. klebone, kun. A. Bal i š t i s a i s p a u d o j e .
ii žinote praneškite ar jis gyvas ar
laus nematęs traukinio.
inti.
miręs.
*
švilpukas.
J)augelis teeiaus gatvekaMONIKA
DIRMAESKIENK
Kat. Federacijos Darbuotė.
Ura! visi kas gyvas nedėKainu* Redybos KaseinKi Apskritys
io konduktorių teisina. Del
>l. Vadžgirys
1,lėtina
lioj j šv. Mykolo parap. svetai
Sausio
20
d.
vietinio
Fed.
mgybės sniego ant bėgių nę. Koncertas prasidės lygiai Prisirengimui prie 16 vasario.
Jonas, Mikas ir Juozas Jenkauskai,
skyr. susirinkime buvo sekan paeina
Vietinės
kolonijos
komiteto
i.s Lietuvos, Kaimo <; i viski o
įtvekaris buvo susivėlinęs. f:30 vai. vakaro.
I. Gudeliu Valsčiaus
Mariampolės
ti
nutarimai:
susirinkimas įvyks šiandien,
'ad kai-kurie smarkuoliai rei
A pa. Paieftko ju Tėvai l* Lietuvos.
Parapijonas.
Vasario 16 dienos reikale: Vra svarbus reikalas. Atsišaukite ant
\asario 6 d., 8 vai. vak., šv.
alavo konduktoriaus kuoSio adreso:
. .
Vykinimui viso (Tai*bo ir paJ.
P.
WASILAI*SKA#»
•iurgio
parap.
svet.
reiėiaus važiuoti, ar ten bu820 liauk St.
\\ at.-rtrury, Conn.
Vyčiai.
Visi nariai malonėkite atsi kviesti visas <lr-jas j bendrą
triukinis, ar ne traukinis.
darbą, apvaikšriojimui Liet. PAIKSKAIT Kotrinos K»lpSlonė«, ji
Matę tą nelaimę pasakoja, Lietuvos Vyčių penktos kuo lankyti pažymėtu laiku.
išvažiavo Amerikon 17 metą. Aš eeu
Nepriklausomybės šventės pa gimęs Chiragoj ir noriu su Amerikie
jos
mėnesinis
susirinkimas
iValdyba.
jg pakilęs tikras pragaras
susirašinėti nes noriu atvažiuo
sitariant su gevb. klebonu kun čiais
vyks ši vakarą vasario H d.
ti
Amerikon.
Ji pati arba kas apie
ndaužus gatvekarį.
Sužeis •f
f,
v
I*. Lapeliu, išrinkta komisija ja žinote praneškite šiuo adresu:
YVEST SIDE.
tąjį per laugiis ir duris išsi- Sv. Mykolo parapijos svetai
• v -m-r T T * i . i
i
•
T
*t
A N T A N A K IJAIHSAP»
1S
V
.
K
v
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i
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A
b
r
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i
KMtttmo*
Apskritys, Darbėnų V a l s ,
nėje, 7:30 vai. vak. Po s u t 
ito ant sniego.
PmšUrukės MtosteUs.
mavieiaus.
LIETL'VA
rinkimo kaip ir praeita mėnesį
Nuo daugelio žmonių teko
v
ftveuto Kazimiero dienos rei
;us Įvairus pasilinksminimai. girdėti, ką čion tokio nepap
CHICAGO WILSONO
Taigi prašom, visu susirinkti rasto rengia Aušros Vartų pa kale, kovos 4 d. 1924 m.
PAGERBIMUI.
Vykinimui viso darbo iš
anksti.
rapijos cboras, kokios tai im
Beto, prašom visu narių su tynės, girdi, bus tarp "Žydo vien su Akademijos Rėmėju
Šiandie mirusio \Vashing
»ne Woodrow AVilsono pa keikti savo naujus ir gerus ir Dzūko". Qirdi, reikėtų pa dr. vietine kuopa, pasitariant
ANT PARDAVIMO mūrinis dvU-jų
gerbimui visai dienai uždary- antrašus, nes tuomet bus ge matyti, gal 'esą bus kas nors su gerb. klebonu, išrinkta ko pagyvtmimg
po keturius kambarius
misija
iš
B.
Jurjonienės
ir
J.
namas.
Visi
intaisymal elektra, getokio
įdomesnio,
nes
kada
tik
a federalis, apskrities ir m u riau mums pranešti apie susi
sas ir tt. Rendos gauna 008 dole
rinkimus, šokius ir kitas tam ką Aušros Vartų parapijos Jasinskienės.
rius j metus. Parsiduoda tik ui $7,ttcipaliai teismai.
500.00. Atsišaukite paa bav.iūnka.
Surengimui
triukšmingos 942
choras surengė, vis tai malonu
W. SS-rd « .
ChJeago, Dl.
Miesto ir apskrities ofisai panašias žinutes.
(Iš
fronto
antras
flor<i>)
buvo pamatyti. Ištikrųjų, tai frpaudos St^vaitės su puikiu
Šokis.
ras uždaryti nno pietų.
didelis nuopelnas priklauso* programų ir prakalbomis, užI š mokyklų vaikai bus pa
Visos mūsų organizacijos
jo gerbiamam vedėjui p. K. Sa kvietimui kitas dr-jas į bendrą MOTEĘIMS PRANEŠIMAS.
ėsti 2:0 po pietų.
kuopos ir muši] kolonijos (ir
^įį
^
bemini, kuris kur tik įdeda darbą pasitariant su fTerb. kle- j A t . ;
M
stės yra kviečiamos dalyvauti
visokios rųšies. Parsi
GAZOLINĄ BRANGESNE. ant mušu "Leap Year" šokio savo triūsa, tai malonu iš to bonu, komisija išrinkta iš A, 'nerimu
Bakučionio, F. Jasinsko ir J. duoda 5,000 matkų pigiausio
ir džiaugtis.
mis kainomis 20e., 25c., 35c,
kuris įvyks vasario 9, 1924,
Jasinskienės.
K'aip matot gerbiamieji iš
ir 40c. už matkę.
Gazolinai kaina pabrangin- Sv. Mykolo parapijos svetai
Parsiduoda lininės gijos del
Visoms komisijoms surasti
fcgi 20c. už galioną. Bran nėje Ki44 Wabansia A ve. 7:'M) laikraščio, kaip vietiniai p. K.
siuvinių ir mezgimų. 50,000
ir L. Saboniai šiomis dienomis patogumus, laiką ir svetainę, yardų pasiskiriant visokios rų
desnis ir kerosinas.
vai. vak.
sies, kaina. 300 yardų už 10c,
Praeitų vasarą žibalo bend .Užtikrinant, kad visi atsi aplankė ko\ ne visas Chicagos palikta komisijų nuožiuriai.
15c, 20c, 25c, ir 35c
rovės vedė konkurentinę ko- lankę bus patenkinti. Remkim kolonijos su Aušros Vartų pa , Tie visi čia išvardyti asme
Parsiduoda švederei be ran
rapijos
solistėms,
iš
ko
galima
nys,
yra
tai
širdis
kolonijos.
kovių.
rą.
Tad gazoliną atpiginta. vieni kitus ir tuomet mūsų
Parsiduoda adatiniai, Vilki
spręsti kad p. Saboniai su sa Todėl galima ant jų daug pa
Pasibaigus kovai, kaina is- darbai bus pasekmingi.
nai marškiniai ir pančiakos
vo dainininkais-ėms ne tik kad sitikėti. .
laujo laipsniškai keliama.
del moterų ir merginų. Viso
Agatonas.
West
Sidėj,
ką
nors
tokio
ne
kį tavorą perkant daugiau nuArgi no galingos tos milioŽodis Draugijoms.
pirksit pigiau. Kreipkitės tuopaprasto parodo, bet ir kitose
linės bendrovės!
iaus
BRIDGEPORT.
kolonijose. Tadgi ir šiuom kar
Kadangi Spaudos Savaimė
Frank Salimonavičius
tu susirinkite koskaitlingiau- mūsų kolonijoje būtinai rei
504 West 33-rd Street
KLAIDOS ATITAISYMAS. • Mot. Są-gos 1-mos kuopos siai į M. Meldažio svetainę at kalinga, o Švento Kazimiero
1 lubos iš priešakio
piumogęjė.
;
Vakarikšči am
*' D raugo •'
einančio j subatoj, tai yra 9-tą diena nepertčlrausiai, gi vasa
ST 30 skiltyje <4 West Side^ įTrečiadienio vakare, sausio dieną vasario o ištikrųjų prie rio 16 dieną jau visai arti, Telefonas Canal 5395
libriovė žynu klaida.
30 d. šv. Jurgio parap. ma*oj juokų dar išgirsite ir gražių'visos tos progos ir pasiryžiYra atspausta, kad p. Sa- svet. įvyko "Bunco Party" clainelii}, kurias sudainuos Au- mai reikės mums atlikti trum
Generalis Kontraktorius,
Lckaitė paaukojo Vargdienių surengta Mot. Są-gos 1-moa šcos Vartų parapijos choras, poje ateity. Bet prie Vasario
statytojas ir senų namų
ūselių Vienuolijai 85c. |Turi kps. Bunco kaip Bunco, bet p. K. Sabonis, keletą solo, ir 16 dienos jau reikią rengtis
taisytojas.
rati ne 85e., bet $5.
pasirodė, k a d p r a m o g ė l ė bu- p. L . S a b o n i e n ė
p a l i n k s m i n a tuojaus. Todėl visos Dr-jos be2319 West 24-th Street
"Draugo"
Redakcija. vo rengta tikslu, kad pagerbus taipgi su smuiką, kuri visa- skirtumo- pažva%iį yra prašo
Chioago, U I

D A K T A R A I

Pranešimas.

2 ŽUVO, 50 ŽMONIŲ
SUŽEISTA.

Telefonaa

M M So.
Chlcago. IU.
Tai.: • ryto lkl l t p u t : 1 po
plot lkl 1 po plot: «:M rok. lkl
9:tt vak.
»•• • • • i »

2325 LEAVITT STREET

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vrrišku
Valkų Ir visu chroniškų Ilgų.

y

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St
Vai.: 10—11 ryto: J—8 po pJet.
7—I vak. Ned. 10—12 d.
Ree. 1189 Independenre Blvd.
Chlcago.

Tel. Boulevard 0587

Dr Marya
Dowiat-Sass

41

1707 W. 47-th m.
•alandoa nuo 8 lkl 12 dieną, nuo f
lkl 8 vai. vak. Nedėliomis nno 8
lkl 8 vai. po pietį}.

—

Dr. CHARLES S EGA L
Perkėlė

savo

oftsę

po

immerln

4729 S. Ashland Ave.
TelefoaM Beeley 74St

SPECUALISTAS

Dr, I. M. Feinberg

Džiovu, Motero Ir Vyn* L*«9
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—6
po pietų: nuo
7—8.30
vakare
Nedėliomis: 10 iki 1.
Telefonas Drexel 28*0

Gydo specialiai visokia* Tyrų ir
moterų iytiSkaa ligaa.
8401 Madlson Street
Zamp. Weatern Ave. — Chioago
į Valandos: t—-4 po piety 7—9 rmk.
*

i

Trl.

i

Blvd.

1401

Dr. V.

Tel. Boulevard 2160

A. $ I M K U 5

2315 So. Halsted Street
Valandos; Nuo 9 iki 3 dieną. Nuo
7 — 9 vakare.
Nedaliomis 9 iki 12 diena.

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

REIKALINGA.

Chlcago, IU.
i

i

Dr. M. Stupnicki
Dr. Maurice Kahn 3107 S. Morgan St
Gydytojas ir Chirurgas
•

CHICAGO ILiLINOlS
Telefonas Yards 5032
Valandos — 8 lkl 11 iš ryto po
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas.

4631 8 . Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
ValandosNuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.

IEŠKO

JOHN G. MEZLAISKIS

Rezld. Tel. Van Buren 0294
Ofiso Tel. Boulevard 96M

IMt

Dr.SABrenza Dr. A. A. R0TH

KAUNO RĘSTAURANT

PARDAVIMUI.
NAMAS

Boulevard

V

Dr, M, Strikol'is

Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4601 So. Asliland Avenue
Tel. Boulevard 7820
Vai.: 2 iki 4 ir C iki 9
Ned. 10 iki 12
Namai; 6041 So.
So. Albany Aveooe
Tel. Prospect 1930
Vai., pagal sutartj

Dr. A. Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
1)— B*
S)—B«
3)—Bm
4)—Be

|Įawsw«s—tmmtm • » » » » » » » • • < • • • • » »

»

marinim*.
pettt* iv b« ikaotm*,
kraujo,
įeitam pavojaoa vrelkatal,

fi)— Pacljentul acreUda Blrstl, ra-

U tuoj THlrrti. tr g*M eiti
l a«b«.
Vasraa 'OaUlutone^ (akmenis tulžyje)
Ir akmenie Šlapumo pūslėje be operacljoa, mi tam tikromis moksItlkomle priemonėmis bei vaistais.
Apkiirtoalema sugrąžina s-irdėjlma.
Oya» ytssMae liras pasekmingai, ir jei
yra reikalą* darė operacijas.

rrefesijonali
ofise:

1821

i

patarnavimą teikia aavo

i

So.

nalsted

Etrcet

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki f
po piety; 6 lkl 9 vakare
Bfca^ajaaa^ajfratEBaaeMp m 1

a a ^ " K « ^ < s a * »

•

•

S>J *£

S —--•---*•

Ofisas atidarytas: kasdien nro S vai.
po piet lkl • vwl. v a k a r e
Nedėliomis tr eeredomls oflaas užda
rytas.
I

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

1411 So. 50 Ave. Cicero. IU.
•

-R
Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA

••

1900 So. Halsted Street

Dr. A. K. Rotkauskas

Tel. Canal 2118
)flso vai.: 10 ryto iki 12 po piet
6 iki 7 vai. vakare.
Res. vai.: 2 lkl 4 po piety
4193 Archer Avenue
Tel. Lafryette 0098

GYliVTOJAB IR CHIRURGAM

4442 So. Western Ave.
, Telef. Lafayette

4141

NORĖDAMI

Complete in Itself

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KKE1PRITES
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

Pagalanda skustuvo ašnionę netšimant Jo K sku
stuvo. Greitai, Parankiai.
I-abal lcagvai išvalomas.
Pilnas setas — skustuvas
su galąstuvu ir cxtra aš
menys $1.00 ir augščtau.

\41ety4uto-Strop Razor
809 *. 351h Si. Ghieago
Tel. Boulevard 0 6 H ir 0774
PADAROM PIRKIMO I S PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes.

A.
POVILAS

PLATINKITE "DRAUGĄ.' 1

t

A.
MAŽEIKA
X

mirė vasario 3 d. 1924 1:40 vai. po pietų, 56 metų am
žiaus, Chicago Ligonbuty.
Velioni® paėjo iš Kauno Redybos, Tauragės Apskri
čio, SUialės parapijos Obelino kaimo. Amerikoj išgygyveno 32 metus.
Paliko dideliame nulirfdim© sunūs, Stanislova ir Po
vilą Mažeikius; dukterys Ona, (Mažeikaitė) Grigaitie
nė ir Aldona Mažeikaitė.
. Kūnas pašarvotas pas sunu Stanislova Mažeika po
numeriu 3319 Auburn Avenue.
Laidotuvės įvyks ketverge vasario 7 d. iš namų j
šv. Jurgio bažnyčia 9 vai. ryte. Po pamaldų bus nuly.
dėtas į šy. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sunai Stanislovas ir Povilas M a r k i a i ,
Dukterys O. Grigaitienė ir A. Mažeikaitė.

