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METAI-VOL 
= 

BAŽNYČIAI RAMYBĖ 
FRANCIJOJE GARAN

TUOTA. 
DIOCEZINĖS SĄJUNGOS 
PRIPAŽINTOS LEGA-

LĖMIS. 

Tuo klausimu buvo ilgos 
derybos. 

Herrin, III. Kilo Nauji 
Pavojingi Sumišimai 

VALSTYBĖS KARIUOMENĖ APVALDĖ MIESTELĮ 

SU BOLŠEVIKAIS SUTAR 
TIS NETURI REIKŠMĖS. 

KLANO VEDAMAS TUO TARPU TERORAS 
SUSTABDYTAS 

APIE TAI ĮSITIKINUSIOS 
BALTUOS VALSTYBES. 

ITALŲ-JUGOSLAVIŲ SU
TARTIS GYVENTOJAMS 

DŽIAUGSMAS. 

I 
Sako, sutartis Francijai 

nenaudinga. 

Žinios iš Lietuvos 

PARYŽIUS, Tas. 8. — Pas
kelbta Vatikano autorizavi-
mas Franci joje kurti dioco 
žinos sąjungas, kurios vaMys 
bažnytinius turtus ir savas
tis ir kurios pripažintos lega-
lėmis, t y. sutinkančiomis su 
Franfcijos įstatymais. 

Laikraštis Eebo do Paris 
tuo klausimu paduoda dau-
giaus žinių. 

Vatikano pianai. 
Tie visi diocezijų sąjun

gų steigimo planai sudaryti 
Vatikane ir įduoti Franeijos 
vyriausybei, Premieras Poin-
care tuos planus daTė peržiu-
rėti 3 juristams. Kuomet ju
ristai pripažino planus sutin
kančiais su Franeijos įstaty
mais, premieras apie tai pa-
informavo parlamentą, ("'ionai 
buvo manoma, kad taH reika
las galutinai įmigtas. 

TVėiaus toks baigimas pa-
s i rodė abejotinos vertas. 

Kardinolo balsas. 
,Tuo paėiu laiku Bordeauxo 

Arkivyskupas, Kardinolas A-
ndriou Offieialianr Biuletine 
paskelbė savo nuomonę. Kar
dinolas pažymėjo, kati 3 juris 
tų sprendimo nebeužtenka 
tam svarbiam dokumentui. 
T)elto, kad kuomet šiandie vie 
ni juristai pripažįsta teisin
gu kokį dalyką, kiti juristai 
ateity gali išspręsti kitaip ir 
nepalanki Bažnyčiai valdžia 
gali tuo dalyku pasinaudoti. 

Ieškota priemonių. 
Tas Franeijos Kardinolo 

balsas atsiliepė Vatikano. Au
kštoji Bažnyčios vyriausybė 
Kardinolui Andrieu pripaži
no teisybe. Bet kokiu būdu 
tuos planus sulegalizuoti, kad 
jie paliktų pastoviais ir atei
ty Franeijos valdžia negalėti] 
ją griauti. 

Pakeltas sumanymas, kad 
tuos planus perbalsuotu Fran 
eijos parlamentas. Bot grei
tai paaiškėjo, kad iš to maža 
nauda. Nes kuomet šiandieni
nis franeuzų parlamentas gali 
didžiuma balsų tuos pljanus 
patvirtinti, tai ateity kitas 
parlamentas tai pat didžiuma 
balsų gali juos atmesti. Tai
gi iš to nėra nieko. 

Pagaliau*. 
Po tų visų nevykimų pati 

Franeijos vyriausybė pasiųle 
visai naują garantiją. J i iš
sprendė tą visą reikalą paves 
ti perkratyti Franeijos valsty' 
bės tarybai. Pastaroji pilnoje 
savo sesijoje pripažino 3 ju
ristų išsprendimą legaliu. 
.Tokiu būdu baigtas tas svar 

bus klausimas. Nes ta valsty
bės taryba skaitosi vyriausio 

1TERRIN, ILL., vas, 10. — 
Čionai bivakuoja ponkios val
stybės kariuomenės kompani
jos. Kareiviai žiuri, kad ne
įvyktų riaušių." Kariuomenės 
vadu yra pulkininkas Culber 
tson. 

Horrin miestelio policijos 
viršininką, jo asistentą ir vie
ną poliemoną šerifas Gallig-
an ii-vežė į Murpbyshoro. Tas 
padaryta jų apsaugai. Nes 
klanistai ir sausieji jiems vi
siems grasino. 

Vakar šerifas Galligan iš 
Murphysboro keliavo į Hor
rin. Miestely Oarbondale jis 
areštuotas. Kaltinamas užkla 
nisto nužudymą Herrino. Tas 
nužudytas klanistas yra Oab-
1«\ konstabelis, kurs '•sau
s iems" išdavinėjo \va rantus 
daryti " r e i d u s . " 

Policijos viršininko vietą 
čionai užėmė Young, l'edern, 
1IK prohibicijos agentas ir ap 
mokamas klanistų vadas. 

i /. C1a#l<> nužudymą klauis-
tai gras ina pagieža. 

sidalinusi. Vieni tvir t ina, kad 
socialisto MacDonaldo grei

tas pripažinimas pagelbės ge 

Bolševikų sutartis su Estija 
— popergalis. 

— r 

RYGA, vas. 9. — Ar 
Valstybės pripažins Rusijos 
bolševikų valdžią taip, kaip 

apskrities šerifas įstatymų vy tai padarė Anglijos valdžia? 
kinime apsileidęs. :Tad jie tu-«ĮSis kiausimas didžiai apeina 
rį išnaikinti "boot leger ius"i r Baltuos valstybes. Opinija pa 
"moonshino" gamintojus. 

Visoj apskrity gyventojai 
gyveno kaip bolševikų valdžio 
je. 

Kiek ]>alaukus vietomis žmo 
uos jmsipriešino. {Tie l>e jo
kios priežasties buvo suima
mi ir laikomi kalėjimuose. 

I r Young su klanistais " v y 
kdino prokibiciją" terorizuo
damas gyventojus. 

Tečiaus taip ilgai negalėjo 
but. Teroristus mėginta pat-
varkyti. Sušaukta "grand ju. 

ROMA, vas. 9. —Itali ja su 
Jugoslavija padarė sutartį 
Fiume ir kituose reikaluose. 
Sutartis paskelbta viešai ir 
daugelio džiaugiamasi. Nes 
pagaliaus pabaigti penkerių 
metų nesutikimai. Sutartis, 
anot italų svarbus dokumen
tas dėlto, kad jamo atspindi 

ŠIAULIAI. Pri imta; Oerb. kun. K. AmbrozaUisI 
prisiuntė " D r a u g o " Redakci
jai kai kurias ištraukas iš J.l 

K. Vilniaus vyskupo laiško, 
rašyfo jam lapkričio mėn< 
J . E. rašo gerb. kun. Arabto-

Šiaulių apskrities savivaldy
bės 1924 m. išlaidų sąmata. 
1924 m. savivaldvbė turėsian-

• 

ti l,08r),208 litus išlaidų. Pa
girtina, kad Šiaulių apskri
ties JTaryba susirūpinus yra zaiėiui: "Tur iu daug darbo 
vargdieniais-olgjėtomis. Bet 
tą reikalą' mano įsakymais 
tvarkyti. Taip ji nusprendė, 
kad nuo 1 liepos d., 1924 už
draudžiama Šiaulių apskrity 

tina priešingai. [Pečiaus abieji 
yra vienodos nuomonės, kad 
bolševikai atsisakys mokėti vi 
šokias skolas valstybėms. Nes 
bolševikai iš savo pažadų ir 
padarytą sutarčių nieko ne
daro. 

Italijos valdžios diplomatinis | elgetauti ir šiaip prie bažny-
apsukrumas. č\ų bei po kaimus išmaldos 

Italų valdžia tvirtina ir prašyti. Davė kitą įsakymą 
neralei situacijai. Oi kiti t v i r ^ r jaučiasi patenkinta, jog su- valsčiams, kad jie privalą iki 

rv » " 

rv 
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MARION, ILL. vas. 9. — 
Miestely Horrin teroras pasi
baigė kraujo praliejimu. Vie
nas žmogus nužudytas ir ko
letas sužeistų. Be to, mieste
lio policijos viršininkas, jo a-
sistentas ir vienas policmonas 
pagrobta. Jų likimas nebežį 
nomas. 

Ne vien Herrino, bet visa
me "YVilliamson apskrity triu
kšmas pakilo pirm keletos sa
vaičių, kuomet federalės val
džios " sausas i s " agentas, ži
nomas Young, bendrai su kla
nistais pradėjo terorizuoti a-
pskrities gyventojus. J ie tvir 
tino, jog vykina prohibfciją, 

į Marion miestą. u J u -
pirmininką klanistai pa-

gro]>ė. ,Tai buvo žibalas ant 
žarijų. 

Šerifas ir kai-kurių mies
telių policija pakėlė kovą tam 
Young'ui ir jo gaujai. Terio-
jami gyveutojjai ėmėsi gink
lų. Svetimų šalįų piliečiai 
pradėjo šauktis paseilios savo 
konsului. 

Tomis dienomis Herrine pa 
gailaus nukautas vienas tero
ristas, klanistų vadas. Kole
tas sužeista. 

Sukilo visos apskrities kla-
nistai ir apsiginklavę patrau
kė ant Herrino. 

Tuo tarpu ton laiku pasių
sta kariuomenė. % 

ANDERSON EIS KALĖ-
J1MAN. 

NEW YORK, vas. 10. — 
New Yorko Anti-Saloon lygos 
superintendentas Anderson 
už suktybes toj pačioj lygoj 
teismo nubaustas nuo 1 ligi 2 

vykina įstatymus. Sakė, jog metų katėjimu. 

7 ASMENYS ŽUVO. 

J I ILWAUKEE, WIS., vas. 
10. — Tarpe šio miesto ir St. 
Francis Chicago i r North-we-
steni geležinkelio greitasis 
traukinis sudaužė automobi
lių, knriuomi važiavo 7 ber-
naiciai. I s įų o ir sol oris žu
vo. Vienas bernaitis kovoja 
su mirtimi. 

NĖRA NIEKO SU POŽEMI
NIAIS GELEŽINKELIAIS. 

KAUNAS. —Lietuvos Res
publikos Prezidento įsakymu 
Gen. Štabo Viršininkas gene
rolas RadushZenkevičius ta*po 
apdovanotas Vyties kryžium 
be kalavijų už jo pasidarba
vimą būnant Karo Mokslo 
Skyriaus Viršininku. [Karys] 
^ — — ^ — i — i — — ^ g Į 

tDelto tų diofcezinių sąjungų 
planų niekas negalės atmai
nyti arba juos niekinti. Je i 
butų nor ima guos ignoruoti , 

"VVestern Society of Engi-
neers susirinkime miesto ma
joras Dever pranešė, jog šia
ndie negali but kalbos * apie 
dirbimą požeminių geležinke
lių Chicago je. 

J i s sakė, kad " t r ac t i on" 
fonde miestas turi 36 milio-
nus dolerių. Butų gera pra
džia požeminiams geležinke
liams. Bet ne apie tai eina-

* 

si. 
1927 metais baigiasi Chica-

goję gatvekarių bendrovės 
koncesija. Miestas planuoja 
atpirkti gatvekarių "busines-
są." Tas atsieis arti 300 
milionų dol. jTodel tas 36 mi-
lionų fondas bus reikalingas 
gatvekarių nupirkimui. 

Vakar ties Leavitt ir 47-a 
gat. ka ip tik nežuvo vienas 

tai parlamentas turėtų pir- žmogus, kuomet jo autoinobi-
miaus išleisti tam tikslui nau lių traukinis sudaužė. J i s su 

Štai pavyzdi*. 
Pirm poros met,ų anglų 

korporacijai — Russo-Aąia-
tio, bolševikai' davė koncesi
jų. Tuo tikslu sutarimą pa
darė ir pasirašė žinomas bol
ševikų agentas Leonid Kra-
ssin. Sovietų komisarai te
čiaus atsisakė pripažinti tą 
sutarimą. Kad taip, tai suta
rimas neteko vertės, gį kor
poraci ja— tioncfttri ji/. • 

Daugelis vokiečių firmų su 
bolševikais padarė sutarimų. 
Paskui apsižiūrėjo, kad bolše
vikai tuos sutarimus laiko 
tik poporgaJiois, nes sąlygų 
nepildo.. 

t V • 

simaiso } "mažosios enten-

tartis nėra atkreipta nei prieš 1 liepos dienai įsteigti olgėty-
vieną kokią valstybę, jog ne- mis ir surinkti į juos globos 

reikalaujančius senolius. Ge
ras sumanymas, tik... negali-
ma taip greitai įvykinti: senų 
namų elgetynui valsčiuose ma 
žai kur rasime tam reikalui 
tinkamų, o naujus statant, nie 

Sutarty yra pažymėta du k u b u c l n n e s u s p e s Valsčiai iki 

t ė s " reikalus ir neturi jokio 
slapto posmo. Viskas atvira 
ir viskas visiems žinoma. 

Kas pažymėta. 

Ji 
s sutartis. 

Bet tuo reikalu geriausia 
įsitikino pati Estija. Tai bu
vo pirmutinė valstybė, kuri 
padarė taikos sutartį su bol
ševikų valdžia. Sutartis pasi
rašyta 1920 metais Dorpate. 

Kasgi iŠ tos sutarties, jei 
bolševikai nepildo nei mažiau
siu sąlygų. Sutarty pažymė
ta, joję bolševikai gerbs Esti
jos valdinių, gyvenančių Rusi 
joj, personale laisve ir savas
tis, nevers jų kareiviauti. 
J ie žadėjo Dorpato universi
tetui grąžinti brangintinus is
torinius daiktus. Tečiaus to 
neatliko. 

Dar dauginus. 
Bolševikų valdžia pirm ke-

svarbiausiu posmu : 
1. Italija pripažįsta Balka

nų status quo ir šalinasi nuo 
visokių intrigų. ^ 

2. Jugoslavija pripažįsta 
Italijos viriemybę Tarpžemių 
juroje ir pasižada jokiu būdu 
negriauti tos viršenybės. 

Pastaruoju posmu Italija 
labiausia pradžiugusi. Nes ji 
žino, kad kuomet Tarpžemių 
juroj prisieitų jai su kuo nors 
susipošti, Jugoslavija jau ne
pultų Italijos iš užpakalio. 

Francijai nenauda. 
Žinovai tvirtina, kad Fran-

cija tos rūšies sutarties nesi
tikėjo. Tuo labiaus, kad 
Francija skaitosi Jugoslavi
jos krikštamotė, turi ambici
jų dominuoti Tarpžemių ju
roj, kad tuotarpu Jugoslavija 
toj juroj remia Italijos domi-
nuote. 

Kaip kam atrodo, kad tuo-
mi Francija nemažai užgauta. 
Bet nereik nusigąsti. Jugo
slavija nedarė sutarties, su 
Italija be pasitarimo su Fran
cija. I r jei padarė tokią su
tartį, tai turi but aišku, kad 
Franeijos interesai nepalie
čiami. 

1 liepos d. 1924 m. pastatyti. 
Dar juokingiau atrodo fciau-
li,ų apskr. Tarybos privalo
mas įsakymas, kuriuo draud
žiama* mušti gyvuliai ir pauk
ščiai. Kaltininkas busiąs iki 
200 litų Įmuštas. Taigi nuo 
šiol visi botagai, vytiniai ir 
tt. nebus vartojami nei a-
riant, nei akėjant, nei važiuo
jant. Ar ne? Taryba dau
giau susirūpinus gyvuliais, 
kaip žmonėmis, nei apie žmo
nes, vaikus ir k. nieko neįsa 
ko. 

PANEMUNES vals., Vy
čių kaime plėšikas Grigas su 
sėbrais užpuolė p. Aleknavi
čių. Norėjo apiplėšti, bet ne
pavyko. Subėgo kaimynai ; 
plėšikų vadą Grigą nuginkla
vo, atidavė policijai, o iš ten 
nuvestas kalėjimam 

ir daug dirbu. Keliuos 3 ar
ba 4 valandą rytą. Ra!šau Įs
tatus Vienuolijos, o neužilgo 
imsiu ruošti Diecezijos Sino
dą... Lenkų laikraščiai, kaip 
paprastai, mane puola ir šmei 
žia kaip įmanydami. Ko jie 
iš manęs nori, aš pats neži
nau. Į jų jokias politikas ne
sikišu, vien žiūriu Bažnyčios 
ir jos reikalų. Stengiuosi bu-
ti visoms tautoms teisingas, 
kiek tik galima ir kieJk aplin
kybės leidžia. Grasino net už 
mušti mane. Dievo valia. A£ 
iš vietos nesitrauksiu, kol to
kia bus vasalia Šventojo Tė
vo...."" 

<Tos kelios eilutės, paimtos 
iš J . E. vyskupo Matulevi
čiaus laiško leidžia mums į-
žvelgti į sunkią Jo Eks. Vil
niaus vyskupo padėtį Vilniu
je. Grasina net jį užmušti 
Bet jisai, pasivesdamas Die
vo valiai, sakosi neapleisiąs 
savo vietos. Medžiaginė jo 
padėtis Vilniuje nėra .gėra. 
Gauna tiesa milionus lenkų 
markių j mėnesį, bet, kaip 
pats rašo gerb. kun. K. Amb
razaičiui "š į mjėnesį gavau, 
algos net.... 32 milionu mar
kių, gražiai skamba ta suma, 
— bet vos išneša, aštuonis do-
lerius..."" Iš tų pinigų tu!*i 
ir patsai išlaikymą turėtiv ir 

kitiems varge pagelbėti. Tai 
1 . 
ietuvių 

ir katalilcų Vadas Vilniuje. 

WASHINGTON, vas. 7. — 
Union stoties platformoje 

tnrių metų sutiko estams duo-' l a n k ė t r a u k m i o v a ž i u o t į Bal
tinio rėn, Md., St. Mary "s se
minarijos profesorius kun. 
Eoone. 

Einant pro žalį traukini ui 
staiga kunigas paslydo ir pa
teko po vagorm ratais. Žu
vo ant vietos. ' 

ti koncesijų Rusijos miškuo
se. Tai padėta taikos sutarty. 
Tečiaus tos sąlygos nepildo. 

Sutiko bendrai su Estija 
nutiesti Estijos-Maskvos ge
ležinkelio liniją. I r to nepil
do. 

Pasižadėjo paliauti vesti ko 
munistinę propagandą Esti
joj. jTuo tarpu bolševikai Ru
sijoje gpauzdina estų kalboje 
laikraštį ir šį šraugeliuoja Es
tijon. Tuo laikraščiu Estijos 
gyventojai kurstomi ^ sugriau
ti Valdžią ir įkurti sovietus. 

Estija permaža. 

Estija yra permaža šalis, 
kad su ginklais pareikalauti 
bolševikų pildyti taikos sutar* 
tį. Bet su jais tiek p a t laimės 
ir Anglija, (Bolševikai nepra
tę prisitaikinti prie sutarčių 

j i Franeijos juridinė įstaiga, ją jstatyma. | spėjo išokti iš automobiliam?, arba pažadėjimų. 

LONDONAS, vas. 10. — 
Anglijos sosto įpėdinis joda
mas medžioklėn nukrito nuo 
ar,klio ir ko sprando nenusi 
suko. ; 

LONDONAS vas. 10. -
Anglijoj kurkas mažiaus svai 
giųjų gėrynių šiandie suvar
tojama, negu seniaus. Blogi 
laikai. 

KAUNAS. — Lietuva pasi
rašė prekybos sutartį su Nor
vegija. Iš minėtos sutarties 
laukiama abiems valstybėms 
didelės naudos. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 Utų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.31 
Franeijos 100 frankų 4J59 
Italijos 100 lirų 4,40 
Šveicarijos 100 fr. 17.41-
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PINIGUS 
P E R 

WASHINGTON, vas. 1 0 . -
Kongresas nori sumažinti S. 
Valstybių karo laivynui išlai
das. 

"DRAUGĄ" 
1 1 m Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriaih 

! siai patarnauia. "Draugas" siunčia per didžiau
sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, cekiais-draftais v telegrama. 

i 

ff 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis uždaryta. 

i g 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO, HJL 
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D R A U G A S 
u., i n i — r t i M i 

Prmadienis, vasario 11, t92 r 
ii I 1 . a 

i; 

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

„DRAUGAS" 
Kiną kasdieną išskyrus nedėldienlm 

Metams » $6.00 
FttMl Metq $3.00 

Oi preaumerai* mokasl iškalu o. Lai
kas skaitosi auo uiraiymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti rr senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ez-
nrete "Money Order" arba įdedant 
ainigus | registruota laiaka, 

DRAUGAS FOb. GO. 
2334 South Oafciey Avenue 

Cnicago, Illinois. 
' t e l Roosevell 7791 
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TRUPINIUKAI.' 

Bolševikų laikraštis rašo: 
44Jei kas negali gaut mums 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS CHICA60JE. 
Nepriklausomybės paminėjimas Chicagoje. 

Bendras Chicagos draugijų ir veikėjų pasitarimas 
sudarė Centralinį Komitetą, kuris sutartina! su Chicagos 
kolonijomis pasirūpintų surengti kuotinkamiausiai šj metę 
Nepriklausomybės paminėjimą. 

• M M r t N t a 

KATALIKŲ, PASAULY. 

. . . PIWW ' m 
} Maldininkai Važiuos, specia* sttfaminaiine. 16 vasario parni-

] ! 
Apologetiniai kursai. 

Prancūzijoje, Dijori vysku
pystėje buvo sumanyta pada
ryti apologetiniai kursai. Kar 
štai sumanymų parėmė J. E. 
vietos vyskupas Landrieua. 24 
kunigai ir 5 pasauliečiai laikė 
tuos apologetinius savaitinius 
kursus visur, kur tik jų prašė. 
Pasisekimas didžiausis; pil-

• 

Tas Cenlralinis Komitetas jau nustatė paną iškil
mėms. Gautomis žiniomis dalykai taip stovi: 

West Sideje, Nepriklausomybės paminėjimas įvyko 
nedėioj, vasario 10 dierią vakare. Tą vakarą buvo para-

j/pinė vakarienė; ir programas gražus buvo pritaikintas Ne
priklausomybės paminėjimui. 

18-os gatvės kolonijoje iškilmės subatoje, 16 v a s a - | n o s s a l ė s Rašytojų . Iš arty-
rio vakare. Kalbėtojai: p. P. Žadeikis, Lietuvos konsulas, j n i u s m ė l i ų važiavo žmonės 
kun. B. Bumsas, adv. K. Česnulis, M. Zujus ir beto dalyvau- f k u r s u s - M a ž ^ y s u 2 2 ? SV-
ja choras, solistai, deklamatoriai. v e n t o J a i s m i e s t e 1 ^ C u s s ? I e 

West Pullmane, ta pačia dieną 16 vas. vakare. Ba- C l l a t e l * k u r s u s a t e i d a v o 3 5 0 

joruno svetainėje ant Haktecfir 120 g-vės. įvairus p r o g r a - 1 k l a u s y t o ^ - P r a d ž i ° J e kiekvie-
mas, kalbėtojai: Kun. Bumsas, kun. Paškauskas ir kiti. 

Bridgeporte nedėlioję, 2 vai. po pietų vasario 17 A 
bent viena skaitytoja, tas' Kalbėtojai: kun. M. Krušas, p. Komaiko, adv. Česnulis, 
prastas, labai prastas komu- M. Zujus, J. Mickeliunas. Kviečiamas taipogi Chicagos 

konsulas p. P. Žadeikis. Dalyvauja "Kanklių" choras, so
listai p-ia Saurienė, p. Ramanauskas, deklamacijos. 

Brighton Park, 17 vas. po pietų 2 vrf. kalbės kun. 
Sriška, Dr. J. Poška, kun. Dr. K. Matulaitis, M. Bagdonas; 
dalyvauja choras, deklamatoriai, solistai. 

Town of Lake vas. 17 d. vakare 7 : 3 0 vai. Krinčiai-
čio svetainėje (buv. Elijošiaus) 4 6 0 0 8b. Wood St. kal
ba kun. Dr. K. Matulaitis, M. Bagdonas, kun. A. Skrip-
ka ir Dr..Poška. Įvairus programas. 

North Side vas. 17 d. vakare; kalbėtojai kun. Dr. 
K. Rėklaitis, adv. K. Česnulis, Pr. Kišunas (ką tik su-
gryžęs iš Lietuvos). Dayvauja choras, deklamatoriai, so
listai. 

Roseknd vas. 17 d. tuojaus po sumos; kalbėtojai 
Adv. Vaičius, kun. P. Lapais, kun. B. Bumsas; dalyvau
ja choras deklamacijos. 

Cicero, ID., vasario 17 d. vakare 7 : 3 0 kalbės M. 
Zujus, adv. K. Česnulis, kun. Vaičiūnas, A. Rakauskas. 
Bus choras, solistai, deklamacijos ir^citokie įvairumai. 

Ant 16 vas. bus Chicagoje adv. Mastauskas iš Wash-
ingtono. Pasižadėjo kalbėti Ciceroj, Briageporte ir Dievo 
Apveizdos Parap. 

Visur, išskyrus paminėtų Tovvn cf Lake, ir West 

Ii ai užsakyttioą kivuos. Sutk nįjimo dienos įplaukos lai 
kus Anglijos valdžiai didžiau- eina muaų lietuvių gaivalo 
šiųjų šių laivų stiebų kaip iš- j Vilniuje sustpirinti, lai būna 
keliaujant, taip sugrįštant ple sudedamieji doleriai nelaimin-
vėsuos šventojo *Tėvo vėliava, giems paguoda, padrąsinimas 
18 vasario š. m. prieš iškėliau- nenusilenkti lenkui, bet kovo 
siant iš vakaro susirinks mal- U iki galui iki pergalėti. Ko-
dininkai ir jų draugai ant iš- lonijos aukas siųskite Kat. 
kilmingų išvažiavimo pamal- Fed. vardu, aiškiai nurodant 
dų į Westminsterio katedrą, kuriam tikslui aukojate. Džiau 
Grįždami iš Palestinos, kėliau' gkimės mes Tėvynei nepri-

nistas". 
Visiškai sutinkame. Prio 

to dar pridėti reikia: 
"Jei kas gaus jiems nors 

vieną skaitoją, tas prastas, la
bai prastas katalikas. Taip 
pat prastas katalikas, kas ims 
bent kokį komunistų laikraš
tį skaityti." 

Bolševikų laikraštis paskel 
bė ir gi atsiprašant kontestą: 
duoda dovanų baisiai daug; 
pirmoji dovana net... $15, 
Well, ru&ų pinigais skaitant, 
tai baisiai didelė suma. Jie 
rašo: 

"Jei kas negali gaut mums 
bent vieną skaitytoją, tas la 
bai, labai prastas komunis
tas". 

Sutinkame ir nuo savęs pri 
dedame: Jei kas gaus jeims 
bent vieną skaitytoją, tas la .jPullmano, iškilmės bus parapijų svetainėse. Nežinia, ku
bai prastas katalikas! 

nų apologetinių kursų rasda
vosi dvejojančių žmonių. Bet 
jau antrą dieną ir toliau vis 
labyn ir labyn apologetų įtu-
Ka augdavo. Kursus gausiai 
laukė kaip vyrai taip moterys 
Apologetiniuos kursuose na
grinėdavo šiuos klausymus: 
15 kur mes ateinam? arba pa
saulio pradžia. Kur mes eina-
UK>. Ar yra kas nors anapus 
karsto I Laicizmas. Sočiaiis-
nias. Stebuklai. Ar Kristus 
buvo vien filosofas! Dieviško
ji Bažnyčios pasiuntenybė. 
Bažnyčia ir mokslas. Bažny
čia ir socialis gyvenimas. Mo
terystė ir divorsai (pasimeti
mai). Šeima ir kūdikis. Tau
tos išmirimas. 

ninkai sustos Byme, apsilan
kys pas šv. Tėvą gauti nuo jo 
palaiminimą. 

klausomai esant, o Vilniaus 
našlaičiai tegul džiaugiasi 
duonutės susilaukę. Didesnis 

Kartu su maldininkais ke-jbus mūsų bendras džiaugs-
liauja vienas filmų agentas, mas kuomet mūsų Vėliava Vii 
Jisai nuims svarbesniuosius niuje suplevėsuos. 
H maldininkų kelionės įvykus, j Nepamirškime Vilniaus naš-
kad galėtų ir pasilikę namie 
katalikai bent vaizduose pa
matyti tas iškilmes ir šventąją 
žemę. 

Roma. Šventasis Tėvas, pri 
ėmęs audiencijoj J. E. Mgr. 
Emard'ą, Ottaw'os arcivysku-
pą labai buvo susiįdomiavęs 
seminarijų organizacija Ka
nadoje. 

NEPAMIRŠKIME VIL 
NIAUS NAŠLAIČIŲ. 

laicių. 

LAISVĖ IR TĖVYNĖ. 

(Varstą iš vokiečių kalbos). 

Kur tau, žmogau, Dievo sau 
lė pirmiausia švietė, dangaus 
žvaigždės mirgėjo ir mirgeji-

DANTIS BEURAPSTANT, 
Vyras: —O-

nyte, ką tu 
manai daryti 
po piet! — 

Žmona: — 
Tikiuosi, nesi 
rodysi sve-

^ ^ ^ ^ ^ J jiarn šituose 
rūbuosf — 

Žmona: — Kubai visiškai 
nauji. — 

Vyras: ,-~ Tas taip. Bet aš 
kalbu apie baisiai didelę de
kolte. — 

Žmona: — Ką?! Mano sve
čiai ateina manęs matyti, o ne 
mano rūbų!— 

Permatomas. 
—Ir vėl tu čia, valkata?! Aš 

tave kiaurai matai! — 
— Taip, ponas, nes mano ru 

bai kiauri, i— 

Linksmai rengiamės švęsti .'ir mylinčios akys per tavo 
šeštus Lietuvos nepriklauso- ] lopšį slinko, kur tavo motina, 
mybės metus. Prieš mūsų akis tave su džiaugsmu ant keliu 
yt koks sapnas prabėgo grei-' nešiojo ir tavo tėvas pamoki 
tai tie metai. Tėvynė susi-' nimą išminties i r krikščion}'-
tvarkė, kiek galėjo sustiprėjo, bės tau j širdį diegė ten — y-

Po kiekvienų apologetinių I Visoj Lietuvoje džiaugiasi į ra tavo meilė, tan yra tavo 
kursų buvo dalinamos knyge-' žmonės laisvu gyvenimu. Tik: tėvynė. 
lės šeimynoms apie paliestus vieno dar liūdi lietuvio širdis,! Ir nors ten butą plikos uo* 
kursuose klausimus. Paskuti- tai savo sostinės-Vilniaus. Lie los ir neapgyventos vietos, re
niai apologetiniai kursai įvy- tavoje šilta liuosybės saulutė rentų ten neturtas ir vargas 
ko ten Seurre. Apsčiai kursuo- šviečia, — Vilniuje nuožmus -u tavim, vis tik tu privalai 
se socialistai ir laisvamaniai lenkas lietuvius kamuoja; Lie- s«ivo šalį amžinai mylėti; nes 
lankėsi. Visus patraukė kam tuvoje duonutės pilna, o( oku-j tu esi žmogus ir privalai jos 

— Kuris čia artymiausias 
kelias į Oakley A ve.? — klau

siais savo galybę apreiškė, jų' s j a keliauninkas šoferio. — 
audros su šventa baisenybe | __ š is! parodė šoferis į savo 

j per tavo širdį praūžė ten yra kebe — automobilį. 
tavo meilė, ten yra tavo tėvy- Į j 
nė. . — Ponas Viršininke, j ei k 

Kur pirmiausia žmoniškos ,Tamsta į mano padėtį: pati— 
našlė; vaikai vargdieniai naš 
laičiai be tėvo, be motinos, aš 
l>ats — pilnai našlys. 

Desgranges iškalba. Dideliau- puotame Vilniuje lietuviai na-1 neužmiršti ir neapleisti, bet 
ri kolonija gražiausiai pasirodys, bet visur matyt rimto Į si salė vos galėjusi sutalpinti šlaičiai metami į žiemos šaltį į j palaikyti savo širdyje iki mir~ 
sujudimo. Ir pasekmės beabejo bus graž'.os. Atgausime • klausytojus. Geresnio pasise- žiaurų vėją iš savo butų, ba-

Yra įvairių laikraščių: so-j dvasu*, pasidžiaugsime 6 metų laimėjimo vaisiais ir tuomjkimo Katalikų Bažnyčios ide • dauja. Lietuva ekonominiai ki 
>usime prie Vilniaus atvad avimo va cialistiniai, laisvamaniški ir arčiau 

bolševikiški. Socialistiniai kly-
sla siūlydami ekonomines re-1 visvien, tąją dora laikosi šei-, duoda dovanų, 

lando s. 

formas; laisvamaniai — tau- \ mynos, tautos, valstybės ir 
tininkai klysta siūlydami tau- \ žmonijos gyvybė. 
tini šovinizmą; bolševikai kly1 . 
s-ra siūlydami proleta-j Šią dieną svarbiausieji ka
rinį šovinizmą. Visi jie \ talikiškos meilės ir doros pla-
manosi esą neklaidin- į tinto jai yra tie laikraščiai. 

jai negalima buvo tikėtis. Po 
• karo matomas didelis tikėji-

tiems, kurie. mo dalykuose susirūpinimas, 
daugiaus surinks skaitytoju, \ Daug buvusių laisvamanių it 
ir ne $15, bet už $300.00. 

ir visi savo tikslams pa
siekti randa reikalingu kovo
to kurie ypatingai rūpinasi ka-

| talikybės mokslo aiškinimu. 
ti su Bažnyčios nusistatymu • Lietuviui, mes turime vieną, 
Ir visi jie panašus į Don Ki- kurs vien tik tuom teužsiima, 
šotą, kovojanti su vėjinių nia-ITai "Laivas". Nei politika, 

Kas "Laivui" katalikybės 
platintojui, tiesos, meilės v: 
doros platintojui negaus nors 
vieno skaitytojo, tas prastas, 
labai prastas katalikas... Bet;pavasarį sudaryti nacionalę 

socialistu, metę savo klaidas, 
grįStd į Bažnyčios vienybę. 

Anglų maldininkų kelionė 
Palestinon. 

Anglai katalikai ruošia šį 

luiių sparnais. nei asmenine polemika jis ne
užsiima. Tad visi tiesos, mei-

vas' yra paskelbęs kontestą: 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 

i 

§ * 

Nes Katalikiškoji mintis nė j lės ir doros mylėtojai turėtų 
ra priešinga nei ekonominėms j tą laikraštį skaityti. "Lai-
reformoms, nei patriotizmui, 
nei nuskriaustųjų labui. Kata
likybė apima visus reikalus 
Kristaus meilėje; ir yra prie
šinga tik vienam dalykui: ne
apykantai. Ar tai bus sočia, 
hstiniai — komunistinė nea
pykanta prie kitų luomų, ne
darbininkiškų ; ar tai bus 
tarptautinė neapykanta, vis 
tiep. Kas yra palinkęs prie 
tekios, ar kitokios neapykan
tos, tam Katalikybė turi būti 
priešas. 

r~ 

r.e. Katalikai turi ir kitų dar- j maldininkų kelionę Jeruzoli-
bii. Tik kam vra šiek tiek lai- i mon. Jo Km. Kardinolas Bou-I . . . 
ko, gerai, šventai pasielgs,. rne asmeniniai pasižadėjo 
gavęs "Laivui" bent vieną 'remti ir sutvarkyti kelionę, 
skaitytoją. | Rengiasi važiuoti keli vysku-

Tnformacijų 'apie "Laivą" . pai ir pralotai, keliolika kuni-
imlima gauti ir "Draugo" ir "gų; pasauliečių bus apie porą 

Laivo" redakcijose. 'šimtų. 
• • i • H M — ^ !_', «——tmm i I«I , i i m»*+m*miĮmi0 

ii 

la ir kils, i— Vilniaus lietuviai, 
lenkų smaugiami, vis eina sil
pnyn. Tarp Lietuvos ir oku
puotojo Vilniaus yra laikinp.i 
nustatytoji per prievartą ri
bą, per ją peržengti abiems 
pusėms pavojinga. Šaukiasi 
Vilniaus lietuviai pagelbos; 
šaukia pagelbos vargšams 
našlaičiams. Iš Lietuvos pagel-f lazda varo. 
bėti sunku. Spygliuotos vielų j Šita meilė, šita tėvynė yra 

ties. 
ir laisvė yra r.̂  tuš-i sapnai 

ir netuščios svajonės, bet joji-
gyvena tavo narsumus išdidų 
mas ir tikrybė, kad tu iš dan
gaus esi kilęs. 

Ten yra laisvė, kur tu ir ta
vo protėviai laisvi gyveno, 
kur ne svetimi ponai valdė ir j 
ne svetimi valdytojai varė, 
kaip kad gyvulį dažnai MI 

Lietuvos paštas. 
— Lietuvos paštas visų blo

giausias! — 
— Kodėl f — 
— Tik pagalvokite. Rašiau 

<kxlei Amerikon du laišku pra
šydama pinigų, o tris net rei
kalaudama, — o atsakymo ne
duoda. -v 

tvoros, gilus apkasai skiria 
mus nuo Vilniaus. 
/ Didelė mums Lietuvos nepri 
klausomybės šventė. Ją mes 
garbingai paminėsime mūsų 

didžiausais turtas, kuris bega
linę, meilę ir ištikimybę savy
je laiko. Tas brangiausias tur
tas, dorą ir ištikimą žmogų 
ant žemės laiko ir laikyti no-

kolonijose. Mes ne vien patys j ri, ir tokiam žmog*ui suteikia 
Į džiaugsimės, bet ir pamirš
tuosius našlaičius sušelpsime, 

laimę ir linksmumą. 
Pr. Pavirintietis. 

Iš baliaus namo. 
.— Ei, vežikas! — 
— Ko nori, Tamsta? — 
— Parveški namo. — 
— O ku r gyvenate? — 
— Laisvės Alejuje — 
— O koks numeris? — 
— Et, kvailys! Patsai pa

matysi: ant durų užrašyta.. — 
M izejuje. 

— Kieno ten liežuvs padė
tas po stiklu? — 

— Karoliais Didžiojo, Ta
msta. — 

— O,ta; mažvtis, ka šale 
jo? -

— Taip pat Karoliaus Di
džiojo, kuom*. t< jis buvo dar 
kūdikis. —- . 

— Jonuk, ar įpylei žuvy
tėms daugiau vandens! — 

—Ne, mama: jos nei to ne
išgėrė, i— 

Vertė JONAS TARVIDAS. 
šilo veikalo angliškojo, originalo savininkai, 
Uenzinger Brothers, suteikė leidimą jį išversti 
Spaliu 26 d. 1923. 

V 

: 

1 . 

Neapykantos platintojai my 
ii tik save. Todėl ir Grigaitis 
su Šmugelioniais, ir Laukis su 
Kiaulakiais, ir Bimba su bar-
ieriais norėtų taip gyventi, 
kaip gyvena gyvulukai, pa
kisti į "pastauninką": palai
dai. Katalikybė ir čionai jiems 
Jpastoja kelią. Katalikybė sa
ko, kad žmogaus jėgos yca ap-
rybuotos ir reikia jas taupy
ti o ne švaistyti "laisvoje 
meilėje" ir kitokiose "lais
vėse". Katalikvbės skelbiamo-
ji dora yra palaidiems bedis-
Vūkams aršiausias priešas. Bet 

IX. "Anita". 

(Tąsa). 

. 

• 

Moteriškės žodžiai sujudino Katrytę. 
— "Tamsta katalikė?" — meiliai pa

klausė. 
Moteriškė pažvelgė i ją. 
— "Ne, panaite; ne, ne!" — atsakė mo

teriškė. 
— "Taip!"'— tarė Katrytė, manydami 

jogei moteriškė jos nesuprato, — "Katali
kė — taip," — ir Katrytė persižegnojo. 

— "Tamsta Katalikė?" — užklausė mo
teriškė. 

— "Taip — taip," — atsakė Katrytė, 
ir parodė jai savo rožančių. 

Moteriškė iš džiaugsmo puolė ant kelių 
ir paėmusi rožančių spaudė jo kryželį prie 
savo lupų. Paskui išleido jį iš rankos ir 
tarė. 

— "A!, aš užmiršau,.— aš užmiršau! Aš 
jau nebėkatalikė. Mano vyras ne, ir aš ne-

alių...T> pr-

— "O, taip, gali!, ttiri būti Katalikė", 
— tarė Katrytė. 

— "Mano vyras sako ne, ne, ne", — 
atkartojo moteriškė. 

— "Apie ką ji kalba?" — žingeidžiai 
paklausė Anielė. f 

Bet Katrytė klausėsi baisios savo šven
tiems įsitikrinimams kalbos. 

— "Nereikia Bažnyčios, nereikia kuni
gų, nereikia sakramentų", — tęsė moteriš
kė, — "nereikia krikšto mano kūdikiui, nie
ko, nieko jis sako nereikia". — 

— "Tai tavo kūdikis be Krikšto?" i—, 
bailiai paklausė Katrytė. ' 

— "Krikšto! Žinoma be krikšto", — 
tarė Anielė. — "Juk dar neturi nė šešių mė
nesių". — 

— "O, bet turėjo būti senai pakrikšty
tas! Dabar numirs be Krikšto. O čionai arti 
nėra nei kunigo nei ko. .0 Anielė, ką dary
sime?" — liūdnai paklausė Katrytė; ji jau
tė jog yra tikra priedermė pagelbėti kūdi
kiui. 

— "Nieko", — šaltai atsakė Anielė, — 
"Žiurėjk kvėpuoja! Matai! miršta". — 

i— "Mano kūdikis, mano sūnelis!" — 
verkė nelaimingoji motina, spausdama kūdi
kį prie krutinės. — "O, Dievo motina, pasir 
gaiiėk manęs! Neduok mano Petrukui nu
mirti! Šventoji Marija!.." — 

Vėjas staugė per senąjį kaminą, rodos, 
pamėgzdžiodamas motinos verksmą; perkū
nijos trenksmas sujudįio namelį; žaibai 

skraidė padangėmis. Bodos, visos pragaro 
galybės šaukė nelaimingą mirtį, tyčiojosi iš 
mažos, persigandusios mergaitės, bet tvirtos 
tikėjime. Ji dar perjauna atlikti tokią iš
kilmingą priedermę, bet daugiaus nieką ne
buvo. Ji* gali pakrikštyti mirštantį kūdi
kį; Ji gali, ji turi. 

Apsidairė aplinkui; pėr trobos kiaurą 
sto$i lietus varvėjo vidun. Vanduo priminė 

Į jai, kaip Šv. Uršulės akademijoje ji u»atė 
apkrikštijant mergaites: kaip Sesuo Felici
ja papuošdavo altorių baltomis gėlėmis, ir 
Sesuo Karmela diriguodavo cliorą, o Tėvas 
Anselmas pildavo išganymo vandenį ant gal
vų toms, kurios troško tapti Bažnyčios duk
terimis. Katrytė atsiminė su kokiu diavoty
mu mergaitės žiurėjo į iįkilmingą ceremo
niją ir suprato, jogei krikštijamos padaro
mos "Dievo vaikais ir dangaus pavelde jais 

Katrytė net sudrebėjo pamąsčius jogei 
jai reikia atlikti tas šventas apeigas, bet 
Tėvo Anselmo pamokslo žodžiai atsikarto
jo. "Jus turite visos išmokti kaip krikštyti; 
nes ,tal "yra šventa priedermė laiku mirties 
kada kunigo nėra, apkrikštyti mirštantį". 
Tikrai, tas mažas kūdikėlis mirštantis, tai 
yra "šventa priedermė" jį apkrikštyti. 

Katrytė sustiprėjo, pasidarė rami. Ji 
paėmė nuo stalo apdaužytą ąsotį, palaikė 
valandžiukė po lašaig; ir, kada Anielė stovė
jo nežinodama kas dedasi,, ji priklaupė prie 
motinos. 

"Aš apkrikštysiu tavo sūnų", ji mo
tinai tarė, — "kad galėtų eiti į dangų ir 
linksmintis pai Dievą ir Švenčiausiąją Mo
tiną". — 

Tie žodžiai sujudino moteriškės Tikėji
me ir žiūrėdama Katrytei j akis tarė: 

— "Taip, taip panaite!" —« Ir ašaros 
suvilgė jos skruostus. 

Ir toje iškilmingoje valandėlėje, kada ma 
žoji mergaitė pilė drebančią ranka va&denį 
ant mirštančio kaktos ir tarė šventus žo
džius, vėjas* perkūnija ir audra nutilo. Va
landėlę mažas kūdikėlis buvo ramus, juo
doms akytėmis pasižiurėjo į Katrytę, To 
pažvelgimo Katrytė niekad neužmirš. Pas
kui pasijudino vaikutis ir numirė. Nelaimin
goji motina, spausdama negyvąjį prie kruti
nės, paplūdo ašarose. 

— "Bet jau danguje — nuėjo į dan
gų!" — ramino Katrytė, ir sa\-o širdyje jau
tė kokį tai nepaprastą džiaugsmą. 

— "A, panaite, taip, taip!" <— verkda
ma tarė moteriškė, - r "Tamsta jį apkrikšti
jai, mano kūdikį! Tamsta atėjai, .tamstą Die
vas atsiuntė. Ir Anita niekados neužmirš,—-
niekados, ji niekados neužmirš". — 

Kada abi mergaitės ramino vargšę mo
tina, lauke netikėtai pasigirdo balsai: Po-
vilukas ir jo giminaičiai Tamošius su lio-
bertu, ieškojo paklydusių, staigu įėjo į liūd
ną triobą. 

(Bus daugiau) 

< i * 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE 
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matai. , Į a Važiuotų daug lietuvių. Čio-f Po $2: M, Avižienis J. B * 
Šitos dr-jos narės, matyda-[iiai yra linksma lietuviams siauskas, J. Balinskis, T. Ba-

mos kad Panelėlės Švenčiau- '.Vieta gyventi. Lietuviai turi riša,?, K. Daubaras, P. Dangi-

asįBi 

C I C E R O J E 
Prakalbos su gražiu programų 

Antradieny, vasario 12 d. 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero 
Ak. Rėm. 9 skyrius rengia į-
doimi vakare šv. Antano pa-
rap. svetainėje. Bus išpildyta 
turininga programa. Kalbės 
gerb. kun. A. Linkus, p-ni A. 
Nausėdienė ir p-lė M. (jurins-
kaitė. Muzikalė dalis susidės 
is solų, duetų, piano solų ir 
t. t. I šį vakarą įžangos ne
bus, visiems veltui. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. 

Rengimo komisija. 

ŽINIOS IŠ VYAUKEGANO 

Kas nori užsirašyti "Drau-
jra" arba permainyti antrašu 
kreipkitės pas savo kolonijos 
"Draugo" įgaliotinį p. J. 
Mockų 1301 8. 50-th Court 
Cicero, 111. 

Norintieji pasiųsti Lietu
von arba apgarsinimų i '\l)rau 
gą" įdėti, taipgi "galite per 
p. Mockų tai padaryti, c jis 
tamstoms greitai nuoširdžiai 
patarnaus, sutaupydamas ju
ms patiems brangų laiką 

Nekalto Prasidėjimo Mergai 
<i*ių Dr-ja laikė savo paprastą 
mėnesinį susirinkimą, sausio 
27 d. Visus senus reikalus ap
svarsčius ir užbaigus, nauja 
valdyba užima vietas šiaip: 
cirkininke — O. Burbiutė 

- O. Latvaičiutė, nut. i>ag. 

šios stovyla ir altorius būtinai gražią murinę bažnyčią ir vi-
reikaląuja maliavojimo, nuta- $a bloką žemės, kur bus ga
re įrengti tokį vakarą kokio Įima pastatyti mokyklą if kle-
waukeganiečiai akim nematė, boniją. 'Turime gerą, darbštų toskas, E. Kundrotas, M. Lu 
nė ausim negirdėjo. Kada tik kleboną, kun. Jurgi česną. Tu- j košimas, U. Legeckis, B. Le-
waukeganietės rengia Vakarą, tiinc darbštų vargoninką, E. geckis, E. Mikelionienė, Dr. P. 

nis, M. Dauklis, M. Janušienė 
A. Jantiieviče, A; Jocienė, J. 
Kaminskas, O. Kelenė, J. Ka-

tai svetainės negalima gauti 
užtektinai didelės del visų žmo 
nių. Taigi nutarė negarsinti 
iki kelias dienas prieš tą di
dįjį vakarą. Tik tiek 
man valia pasakyti kad tas 

kuris daug veikia. Turime po 
bažnyčia gražią svetainę ant 
Vakarėlių ir šokių, turime į-
vairių draugijų ir Susivieniji
mo kuopą. Lietuviai čionai la-

rašt. L. Zupkiutė, fin. rast. [ vakaras įvyks vasario 24 d., bai gražiai, kaimyniškai ir 

Šlapelį ir didelį gerą chorą, 'Montvilas, & Misiūnas, J. Ma-

— A. Remeikiutė, ižd. — O. 
Jakučiutė, iždo glob. — J. 
Česnutė ir S. Neverdauskiutė. 
cvarkdarės — M. Švitoriutė k 
Al. Sutiniutė. 

Pirmas šitų metų svarsty
mas buvo, kaip ir kokiu būdu 
mergaičių dr-ja galėtų atsily
ginti mūsų dvasios vad. kun. 
JL B. Klori.ui už jo auksinę 
širdį. Nes kada tik kokioj bė
doj 'ar svarbiam reikale, jis 
pirmas paduodavo pagelbos 
ranką. Mergaitės nepajėgs jam 
tinkamai už tai atsiliginti, 
bet jos nujaučia kad vienas 
daiktas jį nemažai nudžugin-
tų. 

Kadangi mūsų dvasios va
dovas yra labai taupus, kad 
kaip, norint parapijos skolą 
visai panaikinti, tai bažny
čioje nejokių pagražinimų ne-

c* daugiau nevalia pasakyt, nes 
mergaičių nutarta laikyti pas
lapty. Mergaičių čionais vie
na dr-ją randasi, vyrų dr-jų 
net 3. Girdėjau kad ir jie tu
ri kokią paslaptį. Tik tiek 
girdėjau nuo jų, kad kur tik 
sueina keli vyrai, tai pirmiau
siai išgirsi: Vyručiai nepasi-
duokim merginom! Mes savo 
paslaptybe pagražinkime Sal-
džiausios Širdies Jėsaus stovy-
hi ir altorių. Mergaitės suėję 
tik šnibžda. Nepasiduokim vy
rams. Sunku įspėti kuri pusė 
gerinus laimės, ateitis paro
dys. Žinanti. 

sutikime gyvena. Daug yra 
pasiturinčių. Lietuviai šelpia 
vien savuosius biznierius. 

Oras čionai sveikas. Vanduo 

ttamanauskis, M. Strelčiunas, 
J. Smaliukas, K. Šimkus, Ig, 
Strelčiunas, I i Tomašaitis, M. 
Zdanavice; 

Po 25c: Bubnis, P. Cinkus, 
.\. Kazlauskas, J. Kuzmin'as, 
M. Leonawicz, S. Marak, A. 
Masulis, T. McNeil, M. Nako-
«iezny,iK. Staronavfče, P. To-
leikis, A. Vilbikaitis, A. Vis-

I 
3 

• - • 

liukeviče, J. Petrauskas, B. i einis. 
Ribikauskas, J. Samulis, J.' i ; 
Rimkoms, J. Sutkaitis, T. T e p - L v K E Y Ž I A U S PAĖAPUA 
kus, A. Tribulskis, K. Urnie- T 0 W N Q F L A K E C H I C A G 0 

žis, K. Vilimaviče; 
J. Javeliunas, $2.25; 
Po $1: M. Alanaviče, An-

drulionis, M. Aleknaviče, A. 
Banionis, B. Beaksche, B. Ba-
salekas, P. Buliunas, V. Ba-

šaltininis. Žmonės gerai uždif-1 rauskienė, J. Balinskis, B. Ba-
ba. Pragyvenimas pigesnis kus, O. Brasiškienė, P. Balšai-
kaip daugely kitų vietų. Ku-
rie iš lietuvių tik apleidžia 

t»s, A. Brokeris, D. Bajorūnas, 
W. Berent, T. Bozoza, O. Čer-

^ią koloniją, tuojaus sugryžtu nauskienė, A. Čiurlionis, A 

> Nauja moderniška 3 miliomi n i g u g v i g i ^ ^ ^ 1 . 

D A K T A R A I 
Telefonas boulevard l t S t 

Dr.S.ABrenza 
MOS 80. A-vhla.iid Avenaa 

Cnloago. Iii. 
Vai.: • ryto Iki 1? ptet: 1 po 
plot iki t po ptet: « : ! • vak. Iki 
9:M rak 

rel. Bouteiard 0S«7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk St. 
Valandos nuo 9 Iki 12 dieną, nuo C 
iki I vai. rak. Nedėliotais nuo 8 

iki l Tai. po pietų. 

Telefonas Seelej 74S9 

Or, i. M. Feinberg 
Gydo specialiai rlsoklas rjrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
9401 Madison Street 

Kssup. Weatem Sve. — d k « g o 
Valandos: 1—4 90 pietų T—» rak. 

Rezld. Tel. Van Buren 0204 
Ofiso Tel. Boulevard fOftS i f 

Dr. A. A. ROTH 
Rl 8AS GYDYTOJAS KR 

CHIRURGAS 
Specialistą* Moteriukę, Vyriškų 

Valkų Ir vUų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Hslstsd St 
Vai.: 10—11 ryto: t—I po piet. 
7—8 rak. Ned. 10—11 d. . 

Res. 1139 Independpnre Blrd. 
Chlcaco 

t m — III • 1 1 m^m^mmmm — 9 s l i a 9 1 — •* <• *m*.tm » a — ' 
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r 
Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo ofi>a po nuraeriu 

4729 S. Ashland Are. 
SPBCIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vjrų LIKU 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo J—6 
po piet g: nuo 7—8.10 rakare 
Nedėliomls: 10 Iki 1. 

Telefonas DreseJ 9880 

D r. Maurke Kabn 
Gydytojas Ir Cliirnrgas 

4631 S. Ashland Avc. 
Tel. Yards 0994 

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

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

_ y 

L 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chiruręas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
t )—B« martaim*, 
t )—B« pelną Ir b* tkMisiao. 
3)—Be kr»ujo, 
4 )— Be j«Jd« paveiaoti sreikatal. 
R)— Paeijcatu) nereikia s i n t i , ra-

U tuoj ra lsrt l . tr gali eiti 

IfcSTd* 'Oall-ttonen' (akmenis tulžyje) 
ir akaten|a i lapumo pūslėje be o-
per&cU »a su tam tikromis nnoka-
Uikomle prtemon«mla bei vaiataia 

Apkurtusiems sugražina grlrdėjim*. . . 
GySo rtookiao liras pasekmingai. Ir Jei 

yra reikalas daro operacijaa 
rrofeeUoaall patarnavlm* telkia savo 

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

po piet iki t rul. vakarą 
Uedėliomls Ir eeredomis ofisas užda

rytas. 

Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
3315 So. Balstcd Street -

Valandos: Nuo 9 iki 3 diena. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

D r . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CH1CAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 Iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 rak. Nedėliouais ofi
sas uždarytas. , 

Iš SI0UX CITY. 
Midland skerdykla. 

. 

atgal. Daug sugryžo iš Lietu
vos ir iš kitur. 

v 

Skersy kliu yra apie pen
kios. Yra j vairių fabrikų, di
delių krautuvių ir "karša-
pių". Apie 5 gelžkeliai priva
žiuoja į šį miestą. Miestas sto
vi ant kranto Missouri upes. 
Bankai čionai moka 4 nuošim
ti ant dolerio. Šv. Kazimiero 
parapija taipgi priima pinigus 
ir moka 4 nuošimtį. Daugumas 
turi padėję parapijos ižde pi-

lolerių skerdykla jau parduo
ta H. C. Gardneriui iš Cliica-
gos Swift & Go. arkitektoriui, 
kuris pats žada atidaryti ir 
valdyti skerdykla. 

Kada skerdykla buvo par
duota labai didis džiaugsmas 
apėmė visa. miestą, ir apylinkę 
kadangi skerdyklai pradėjus 
dirbtr-padarys miestui ant ke-

Darbai eina gana gerai. ir-
pai* vasaros laike labai stokuo 
ja darbininkų. Laikraščiai skel 
bia kadMidJand skerdykla pra 
dės dirbti kaip tik greitai bus 
galima. Taigi tikimės neužil
go dirbs. Bus labai daug dar
bo. 

Dabar visi '*kaštonai'' } 
darbą! Auginkime čionai lie 

JUSŲ Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjai 

0ižauskiutė,'S. Czernowski, F. 
Cesiirski, S. Czaplinski^ A. Di
džiom s A. Dambrauskas, B. 
Danas, N. Dailyde, V. Dirva-
nauskas, P. Gricius, J. Guda-
viče, A. Gudaviče, J. Garnie-
nė, A. Girštautas, P>*Gintau
to, h. Gogas, K. J'akelevi-
vičienė, J. Ješkelevičienė, P. 
.Taneliunas, J. ir M. Jurkevi-
čc, P. Jazdauskas, Iv. Jablons
kienė, P. Ivaupokas, A. Kri-
ženauskas, F. Kaupokas, 8. 
tr-ri i T I T - V . !• „ irukoms, O. Drukteniene; 
Kulikauskas, P. Kaemskis, B. "" ^ / A 4 : . . rv \ 

Po $1: A. Ausnene,0. Jur-

Prie bažnyčios aukų surink
ta $148.10 

Šv. Pranciškaus III įstatymo 
Draugija , 65,00 

Kleb. kun. Aleks. Skrypko 
50.00 

Venckus Kazimiera^ . . 57.50 
Viena dievobaiminga ypata, 

K N. . . . ' .' 25.00 
Po $10: Kun. J, Čuzauskas, 

Draugija šv. Pranciškos,- B. 
Jonikavičaitė, V* Šeputis, J. 
Dikselis, Kun. A. Martinkns; i 

Po $5: B. Vitartaitė, M. į 
Toleikaitė,' M. Doršienė, A. &i-
kšnenas, O. Šetunienė, O. Pi
lipavičienė, O. Merliunaitė, J. 
I^esauskas; 

Po $3: Z. Gečaitė, J. Šepu-
laitė; 

Po. $2: A. Katauskis, L. Gun 
dolaitė, R. Šimkaitė, V. Bal- L^ 

H. LEIB0W1TZ 
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos^nno 10 ryto iki S 
vai. vakare kasdien. 
1152 West 12-th Street 

Ohicago, UI. 
Valo, prosina vyrų ir mo
terų drabužius. 

• • i 

Telefonas Ganai 72S3 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojlmo Kan t rak tortas 

D A Z U 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumerlame 
patarnarima, 

2338 So. Leavitt Street 

— 

'Inj milionų dolerių kas mot, inyių k o l o B y „ Pritraukime 

Dr.MStrikoris' 
LlctUTLs 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avcnue 

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

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

Tel. Piospect 1030 
Vai., pagal sutarti 

- H % • , , . • • • • . , 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR OHERURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. IMmjette 4148 

1821 So. Halstcd Etreet 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 iki 9 vakare 
t' • • • - ! ! • • • • • I 

DR, A. L. YUŠKA 
1900 So. Haisted Street 

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

5 iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietį) 

4198 Archer Avenue 
Tel. Lafryctte 0088 

Vmmmmf >m w * > » į < n mm* 

biznio, bus galima ukinin 
kanis daugrau už gVA'ulius už
dirbti, padidins gyventoji} ska 
illiy, duos žmonėms daug dau
giau darbo ir uždarbio. Visa
me bus geriau. Tas viskas pa
darė ir lietuviams čionai la
bai didį džiaugsmą kadangi 
duos paspirtį (boast) lietuvių 
kolonijai ir parapijai. Mes lie
tuviai labai pageidaujame pa
didinti čionai liet. kolonija 
ir tad norėtume kad Čionai 

. . ""•' ' ' - • , . : = 

DR. 0, VAITUSH, 0, D, 
l J W r y i 8 AKIŲ 8PBJC1AUSTA* 

r~"""} Palen»vl»» rimu 
y^ZjįSf TfrjSr^. R k I , l tempimą 
f ^ l i ^ T VCPff^. kas yra priefaa 

<alTO», svaigulio, aptemimo, nervo* 
•įntą. 'kaudanelu* Ir užaidefu^ua 

tarsčtu aklu kreivos akys katerak-
c©,# nemiegi o; netikras akis 1 n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite save re
gėjimo ir vafeua einančius mokyk 
ton. Valandos: nuo 18 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 Iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland A v 

Aka ^ pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

8TMJPTOMAI PARJ018KIA 
Aklų Ligas 

Ax jums skauda galva* 
Ar jusų akys alaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ax kvals'a gal ra 7 
ax matote kaip Ir plakančios 

taškus T 
Ar atmintis po truputi malają f 
Ar akys opios sviesaTt 
Ax jaučiate kaip Ir smiltis aky 

eef 
Ar yra balta dėmė ant voko T 
Ar turit katarakta T 
Ar turi fvahraa ak!«? 

to, Jan J , Smetana 
AKINIU SPECIALItfTAfl 
1801 06. Aafcland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio aug*to»vlrS Platto ap-
tiekoa, kambariai 14, 16. K ir 17. 
Valandos nuo » ryto IKI f vakar*. 

t • mf 11 nu PWP^—mmmimmnnjtmmąmmmm 

giminiu, draugų. Padėkime 
jiems gauti geriausius darbus! 
Valio! Visi! 
Whats the matter witli Sioux 
City? Its all right. ^Vhat's 
all riglit? Sioux City. 

Kolonijos raporteris. 

GIŠKIEČIįl VIENUOLYNO 
AUKOS SESERįĮ PRAN-

STATYMUI . 
ŠV. JUBGIO PARAPIJA 

PHILADBLPHIA, PA. 

A. a. kun. Ignas Abromaitis 
praetą, vasarą, sukolektavo. 

Aušiura Vin. ir Rachele $14.00 
A . Jančauskienė 50.00 
JU Kaspariunuke 25.00 
Sukolektuota bažnyčioje pa

baigoj KeturdešimtėS/ Vai. 
atlaidų 100.00 

&v. Onos Draugija padarė per 
pramoga 100.00 

Kun. L Zimblys 50.00 
Prisiųsta per kun. L Zimblį 

nuo parapijonų . •... 40.00 
Po $10: J. Gudaviče, L. 

Ginkeviče, J. Mekis, P. Sma
liukas, S. Szweda, P. Tepkus. 

J. BertuliS $7.00; 
Po $5: P. Areška, V. An-

druškeviče, V. Butvilas, J. 
Czaplinski, A. Damulevičius, 
P. Gudaviče, J. Grebliauskie-
nė, M. Gcgeckas, A. Grigaliū
nas, A. Gudaitis, B. Januške
vičius, P. Jenkauskas, Ė. Ka-
valiauskiutė, A. Kazakuusltas, 
A. Mičiulienė, J. Mockevičius, 
t*. Pučinskas, S. Puskepalis J. 

Kruopas, M. Komieta, J. Klei-
irots, K. Kupčinskienė, K. Kon 
trimas, P. Kulikauskas, P. Ker 
šis, E. Kundrotienė, M. Kalen 
tojus, A. Kručas, M. Kristopa-
viče, V. Kručas, J. Luckus, J. 
Linkevičius, A. Laurinaitis, J. 
Lukošius, B. Lukoševiče, S. 
Lukša, P. Leskauskienė, J. 
Misiūnas, E. Karužienė, J. 
Mikošauskas, AL Mikliuša.^ 
J. Mališauskas, J. Markūnas, 
S. Najulis, V. Niewiaomsky, 
M. Novogrodzki, Iz. Nogulevi-
če, J. Okstinas, A. Ossowskix 

B. Olšauskas, S. Potockis^ A. 
Pietrowski, P. Petraitis, J. 
Prapiests, E. Petraitis, R. Pe-
čiukevičienė, K. Pabolis, V. Pe 
čiukeviče, A. Poznokaitienė, 
A. Prosceviče, A. Petrauskas, 
A. Rinkevičius, P. Stošienė, J. 
Šalamokis, J. šiburgis, P. Šeš-
tuvickas, A. Širančius, Ŝ  Sa-

velskis, A. Špoką, K. Švagž-
dis, E. Steponavičienė, B. Sy-
paviče, A. Ščeplinas, J. Smu-
kulis, J. Smailys, E. Smaliu
kienė, E. Šliogeris, P. šliuže-
vičius, B. Statkus, J. Samolis, 
A. Skylda, J. Tubilowicz, W. 
Tomas, K. Tankeleviče, P. Tv-
akus, B. Usevičius, S. Vektors, 
M. Varkalienė, E. V'alavičiu-
ke,*P. Viščinis, J. Visockis, S. 
Venclovas, M. Vaišnorienė, S. 
Vaškelis, O. Vyšniauskienė, 
H. Wyszomrska, J. Zigmantas, 
J. Žioba, K. Žadeika, M. Zalec
kienė, E. Zakarauskienė, P. 
Zylienė, A. Zimavičius, H. 
ZWald; 

A. Sakalauskas 75c; 
Po 50c: J. Adomaitis, A. 

Dubinąs, O. Bekerienė, J. Ba-
leviče, K. Buinauskienė, E. 
Česokienė, A. Čerebejus, V. 
Civilius, A. Curlionis, J. Če-
snelovičius, W. Cakracki, O. 
Damulevičienė, J. Damikas, A. 
Pura, B. Ihira, S. Dobkiewi-
ez, J. Dambrauskas, M. G.u-
daitė, A. Jurinas, D. Jukno-
viče, R. Kindžerienė, J. Ka
činskas, P. Kalėda, A. Kače-
nas, J. Kaczmarek, O. Kup-

gutienė, S. Kibartienė, E. Sa-
butienė, S. &iaučiuvinienė, O. 
Kalvaitienė, K. Platkus, M. 
Paukštis, J. Kardelis, J. Trai-
nevičius, P. Gricius, K. Jeniu-
nas, V. Butkaitė, V. Krauču-
nas, P. Levickis, P. Andruš-
ka," M. Žilinskienė, O. Trakše-
laitė, J. Metrikienė, V. Ka-
tauskienė, O. Petkevičiene, V. 
Jercckienė, J. Trapenskienė, 
j . Šiaudvitienė, O. Pečeliūnie
nė, A. Alisevičienė, B. Vitar
taitė, A. Baltutienė, 0. Bajo-
jmienė, U. Panavienė, M. Mi-
ivšaitė, N. P., M. Kazenienė, A. 
Dorša, V. Dorša, P. Zalato
rienė, H. Lauraitienė, A. Žul-
tauskienė, P. Kaleiša, Varpu-
cianskienė, B. Eglinienė, O. 
Ivaškevičienė, R< Dunackienė, 
K. Šilinskis, J. Jbcius, N. N, 
Ypatingas ačių klebonui kun. 

A. Skrypkai? jo pagelbinin-
kams ir šv. Pranciškaus III 
Įstatymo Draugijai užpaaek 
minga pasidarbavimo, laike va
jaus. 

=:=r T T T rrr. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
GeneraliB Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chioago, UI. 

GUN AM> 
LIETUVON PER 10 OIENŲ 

Vienintelis vandeniu kelias l iete-
Ton per Soutbampton ant MJIiinq; 
taivtj 
AQUITANIA MAl 

BEREH6ARU 
Apleidžia New Yorką kas Subato

minis. Greitas persėdimas South-1 
<!»ampton«. Lietuviai ypatlSksi Iv-
! ?dlml. 

Reguliariai išplaukia tiesiai | 
Hamburgą 

S K ] (I Piliavs $1A6JM)Ksrė«TskM] 1 
3 J U ' ( l Hsmbsrga 1*3.00) f5.M 

ILELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda lai van PllIavoJ važiuojant t 8a-
uthampton* ir ten persMa ant Mil
žinu laivo. Plaukia kaa ' savaiti. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnu ir reikalingu 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms salite gauti nuo bile agento. Rei
kalaukit. Jų yra Jusų mieste ar te a-
piellnkėj. 

Cunard Line* 
148 N. D«»?bora 
8a. Chicago 

^ ^ 6 Q Q 0 « ^ » ^ > O f t 6 O C ^ , S t ^ f t ^ » i 

Ar skauda, 
dega tau kojos? 

MENTH0LATUM 
greitai pagelbės, 

pamėgink 

;=r 

= 

| . « . » » l | K » » « » « iii h I I 

Tel. Lalayette ktH 

P L U M B I N G 
Kaipo lietu vys, lietevifltn*. 

dos patarnauji! kuogeriausia 
M. YL'ftKA 

8228 Weet 88- th Street 

DAKTARAI 
N4PRAPATH 

t • » » » » » • 

,m H > > M « W » » » « « > 

Telef. lkm^vard 8818 

Dr, Hatalii Žukauskas . 
NAPRAPATH 

8248 S. Morgan^St. Onicago. 
Valandos Paned. Sered. ir Su-

batom nuo S iki 9 vai. vakare. 
4852 South Ashland Avcnae 

Vai. Utar, Ketvr. ir Petn. nuo j 
2 lkl 8 vai. vakare. 
I » * i • • • • * t m i i . » t i i « » >'•» • • I 

• • •• i • 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South Rockwell Street 

Priėmimo vaiandes: Nuo 9 ryto l k » vaL vak, 
Praoasimaa sergantieias. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a* gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują aerH 
gftiičių gydymui būdą; nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevas* 
ginu, o gydau — NAPRA.PATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargu* 
jis daf Smagumą teikia. 

Jeigu jau • aplanklai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos Ir gi 
nesusiradai, o sergi širdies, nervy, ramatų, paralyžiumi, inkstų^ ausų ae-
gitdėjimo, naktiniais susillapinimals, ar kitokia sena Ilga, ateik, o aft norisi 
patarnausiu. _^__^___ 
•' J T n i III fc • i 

f"^ <+** 

feuba^ius, A. Smaliukas, K. 
^kdparas, J. VaiHonis, O. Zda- čiunienė, J. Karogas, K. Ko-! 

navičiutė: 

I 
^nrakis, T. Liajkeviče; Lukoše* 
vitienė, P. Legeckis, J. Luko
ševiče, B. Malkus, V. Moliu-

J. if O. BoMlas $4.00; 
Po $3:'K. Bntienas, Z. Ja-

nuskeviee, P.'Kazlauskas, J. 'šis , A. Monkiewicz, S. Miažei-| 
Pusinskas, M, Šlikas; ka; K. Poška, S. Pakulis, J. 

PIIANKAIMAS SERGANTIEMS: Pa^ekmieirai gydau NaprapaUjos 
būdu staigias h* chroniškas ligas be tatstų ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kks iš prfetelių serga širdies, nervų, ramatų, fiaralyžiuMfl, 
inkstų. au»tf. nakffnials busišlapinimais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. 

M . Vfc JAKUBAUSKAS 
Valan&os: nuo v iki 12 dieną # nuo 8 iki f) vakare; Ned, • iki 12. 

Telefonas Iloulevard 4Tt4 
.4647 SO. HALSTĖD 8T.. KAMPAS 47th. ST., 

VALAAOOS: nuo 2 Iki 7 vakare. Telefoną* Pullman 5147 
11132 SO. MICHIGAN AV E. UOfllLAKP, 1LL. 

http://A-vhla.ii
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KETURIOS "MOONSHI-
NES" AUKOS. 

Namuose po num. 507 So. 
lAberdeen st., policija rado 4 
foegyvus sustingusius žmones. 
r fa i Bert Oo\ \ ley ir jo pati 

* ir du burdingieriu. 
Viduj rasta pamesta bute-

Jlių nuo < 'moonshine. , , Vidus 
-jpilnas gazo. Persigėrę visi ke 
• tu r i užtroško. Matyt, gazinio 
jįpec-iaus ragelis netyčiomis 
kaip nors atsuktas: 
. J ie .visi mirę jau ilgiau* 

poros savaičių. Bet tik tomis 
dienomis suuostas iš namų 
išeinąs smarkus gazo dvoki
mas. 

PASIRODYSIĄ DAR 
GRAŽIAU. 

ŠAUDYMAI TAXICAB 
OFISE. 

Chcck^r Taxi-Cab Co. ofi
se, 4642 AVest Aladison st., 
šeštadienį įvyko šaudymai ta r 
pe dviejų bendrovės frakci-
ju, kurios nepasidalina reika
lų vedimu. 

Vienas žmogus nužudytas, 
gi du kitu sužeistu. 

Prasidėjo areštavimai ir 
tardymai. 

MERGA PASIŠOVĖ. 

Kuomet Mrs. Anuo Zaeek, 
2238 So. Clirton Park ave., 
išėjo krautuvėn, jos 21 metu 

duktė Agnės persišovė, Pa
imta ligoninėn ir vargiai pas
veiks. 

Motina negali išaiškinti, del 
ko jos duktė taip darė. 

NUŽUDĖ JAUNIKI. 

Mrs. Elisabeth Platt, 40 m., 
kurios vyras randasi nepilna-
proeiu. įstaigoj, nužudė savo 
jaunikį, Hamuel Beltseliaff, 23 
meti}. Po to darbo pati prane
šė policijai. 

DU NEGRU NUBAUSTU 
MIRIOF. 

Cbieagos kriminaliam teis
me nubaustu miriop du neg
ru žmogžudžiu už poliemono 
Skiba nužudymą. 

Prisiekusieji teisėjai tarėsi 
vos dešimts minntų. 

antį Josephine Vai tekus. 
Valio! West Pullmanietės 

Vytės! Darbuokitės ir toliaus. 
Įdomu ka. kitų kuopų Vytės 

i tai pasakys. Ar gi pasiduos 
West Pullmanietėms. 

S. E. 

Nepersenai "Kank l ių" cho
ras, p. J . Saurio vedamas, sta-
t> scenoj "Klaipėdos J u l e " pir 
mu kaliu Chicagoj. Erdvi šv. 
Jurgio parapinė svetainė bu-
?o pilnutėlė žmonių. Visi jie 
grožėjosi dainomis, muzika, 
vaidinimu. Pasibaigus progra
mai, žmonės kupini dėkingu
mo, skirstvdamies, reiškė no-
ro ir vilties mažiausia dar sy
kį tą patį vaidinimą pamaty
ti, ypač ir del to, kad tuo
met esant kalėdiniam laikui 
daugumas neturėjo progos ma 
tyti, nors, jei butų atėję, ne
būtų pritilpę. 

Atsižiūrint tat į reikalą, 
"Kank l ių" choras, su savo 
gerb. vadu p. J . Sauriu prie
šaky, nutarė "Klaipėdos Ju
l ę " vaidinti antru kart kovo 
0 d. Vaidinimas įvyks toje pat 
šv. Jurgio parap. svetainėje. 

Ir beto, pas iri žo šį vaidini
mą padaryti dar įspūdingesnių. 

Aišku, bus taip, kaip rengė
jai žada, nes choras turi ga
bių vaidintojų, o p. Sauris mo
ka parinkti rolėms artistus ir 
juos prie vaidinimo prirengti 
kurie buvo pirmu kart, liudy-
ja jų gražų pasirodimą, tat šį 
kartą bus liudytojais dar grn 
žesnio pasirodymo. Pasirūpin
kime visi pamatyti "Klaipė 
dos J u l ę " antru kart, o įgau
sime gražiausių įspūdžių. 

Bridgeportietis. 

BRIDGEPORT. 

WEST PULLMAN. 

SU SAVO "DIDŽIUMA." 
Anti-Saloon league, Illinois 

valstybėj, įvykusiame Chica
goj suvažiavime "saus ie j i" 
tvirtino, jog prieš prohibiciją 
šiandie einanti organizuota 
mažuma. Tuo tarpu už prohi
biciją stovinti "didžiuma." 

Išrasti kulipkų neperša uja
mi bruslotai. Bus rekomen 
duota €hk*agos policijai. 'Da
ryta mėginimai ir pavykę. 

Miss Laura rTheldiąg, 4815 
Sheridan road, 4 kartus mė
gino pasidaryti galą. Ir vis 
nevyko. Areštuota. 

Iš jaunimo darbuotės. 

Paskutini sezoną VVest Pull-
•jianh'tės Vytės lošė svarbią 
rolę remdamos sportą. 

VVest Pullmanietės \<v\\< 
kaiius lošė su Koselandu ii* 
Laimėjo su gerais rezultais. Bu 
vo matyta vienybe'1 tarpe jų. 
\Yest Pullmanietės turėjo lošti 
u Tovrn of lakietėmis, bet 

pastaros neatvyko ir žaidimo 
nebuvo. 

Kitos kuopos neturėdamos 
teamo negalėjo lošti su \Yo*t 
Pullmanietėms. Užtat ateinan
tį sezoną tegul visos kuopos 
susiorganizuoja " indoo r base-
Imll teams". Ar nebūtų gerai 
susiorganizuoti "Indoor Base-
ball League" ! Taip daryda
mi galėtume žaisti tarpe sa
vęs. Vytės! Nepasiduokite 
vyrams sporte. 

Susiorganizuokite, veikite, 
ir tuomi parodykite vyrams 
jog ir jus esate geros sporto 
mėgėjos. Iš West Pullmanie-
cių šios priklauso prie " In 
door t eam" : Joan Usilis, So-
fia Krupelis, Minnie Jugaitis, 
Neiti© Jugaitis, Helen Skeg, 
Helen Žiogas, Mary Konstant, 

N. P. šv . M. P. Merg. Dr. 
Veikimas. 

N. P. Dr-ja laikė savo mė
nesinį susirinkimą vasario 3 
d. Šv. Jurgio par. mokykloj. 
Susirinkimą atidarė pirm. p-lė 
M. Gurinskaitė. Šis susirinki
mas buvo labai skaitlingas, na 
rių susirinko apie 50. Butų 
labai malonu kad kas susirin
kimą tiek susirinktų, nes tą-
«yk galėtume daugiau ką nu
veikti. 

P-lė K. Garuckaitė išdavė 
raportą nuo buvusio šokio, ku
rio pelnas buvo paskirtas Lab 
darybei. Paaiškėjo, kad nuo 
šio vakaro gryno pelno liko 
$57. Gaila, kad negalėjome 
dauginus publikos • sutraukti, 
idant padarius šimtinę. 

Toliaus buvo pakeltas klau
simas kas^link šv. Kazimiero 
Severų vajaus. 
Dr-ja vienbalsiai nutarė duo
ti tame reikale $10.00. Reikia 
[įžymėti, kad mūsų dr-ja jau 
yra amžina narė šv. Kazimie
ro Vienuolyno. 

Mergaitės ir vėl rengia šokį 
kuris įvyks vasario 17 d. šv. 
Jurgio par. svetainėj. Šitas 
šiokis bus nepaprastas, nes i 
komisiją išrinkta p-lės 
Lazutkiutė ir Venckiutė. 

Dvasios vaeras gerb. kun. 
Skripkus patarė mergaitėms 
skaityti knygas,kurias jis pats 
Aiula suteikti. Mergaitės su 
mieli] noru sutiko. 

N a u j u , n a r i ų š į s u s i r i n k i n i n , 

prisirašė keturios, būtent: p-
lės S. Lenkauską i tė, O. Raz-
badauskaitė,- F . Krušaitė ir H. 
Buzinskaitė. 

Korespondentė. 

dr-ja laikė mėnesinį susirin
kimą, kuris buvo skaitlingas, 
ir svarstė rimtai dr-jos bėgan
čius reikalus. Visųpirmiausia 
buvo perskaitytas Jaiškas nuo 
šv. Kazimiero Seserų, kur 
kviečia dr-ją paremti naujos 
koplyčios vajų. Dr-ja laišką 
vienbalsiai priėmė ir nutarė 
paaukoti iš iždo $10.00 d. ir 
nariai laike vajaus žadėjo pa
sidarbuoti. Dr-ja praėjusį su
sirinkimą išmokėjo $10 Lab
daringai Sąjungai kaipo narių 
metinę mokesnį už 1923 m. Ko 
misija išdavė raportą iš ren
giamo baliaus, kuris įvyks se
kmadienio vakare, vasario 24 
d. š. m., šv. Jurgio parap. svet. 
fš raporto pasirodė, kad tuo 
reikalu kom. daug darbuojasi. 
Balius bus puikus ir atsilan
kiusių svečių neužvils, nes į 
reng. komisiją įeina darbš 
i.ųs nariai, kaip G, Milašius, 
S Kazdailis, A. Martinavi-
'!*ia. Visi Visų Šventų dr-jos 
balini puikiai pavyksta. Da
bar jau kur pasisuksi, visur 
tik kalba apie Visų Šventų 
«lr-jos balių # ir visi rengiasi. 
Kas svarbiausia tai darbštus 
narys B. Sekleckig apsiėmė iš
leisti dr-jos muzikali instru
mentą ant ižlaimėjimo kurį 
vienas narys D. Petkevičia pa
aukavo. Dabar visi tik laukia 
tos 24 d. vas. kad pamačius 
ta instrumentą ir jį gavus. 
Žada eiti visi. 

•-'. 
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Eisiu ir aš. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chic&goi palte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuve* laiškai 
Žemiau įvardytiems asmenims, ku-

Visų šventu* Dr-jos 
darbuotė. 

rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių p r i e ž a s 
č ių i š n e š i o t o j a i n e g a l ė j o s u r a s t i 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvė* 
(ėjos po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš 
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu BU pavarde. 

Vas. 3 d. šv. Jurgio par. 
svet. .Visų Šventų pašelpine 

r,01 -Alc iauskas K. 
&03—Bader AlhiUa 
505—BarakauHka.s ' 
511—Buozi* Klrm. 
514—Dagi e Jurgi 
02*-—J enk o RmtHa 

P. 

* • . LL 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau-
šiai patarnauja. 

" D r a u g a s " siunčia j Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s " išrašo čekį-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
auėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, " D r a u g a s " 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
įsmoKa. 

Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 

531—Jockus Kostaht. 
f>32—Jockus Koatant. 
540—Kuzminįenė Mrs. 
645—I.upeikis Juozapas 
547 '—Ming i la s J o n a s 
553—Paluckas Joseph 
558—Pranait is Joe 
562—Rineiris Petras 
576—Sfiraupas F r s n c e 
577-—Štanis Joseph 
5 8 1 — Suhairis Pranas 
585—Erbanttei Aaaa 
586—Valantinas Kas imeras 
587—Vaitkus Veronica 
590—VVanągas K. 
!>03—Balčiūnui Pranciškui 
917—lirasunąs Petronėle 
921—Cėrkauakte Vitotd 
927—Dau&ilas Antonas 
932—Dragūnas Viktorija 
936—Ebianskui Mikui 
938—Elyas Tony 
946—Gailius Vincas 
947—Gaižutis Karol 
948—Gankauskts "VVladislavas 
955—Girnis .M. 
97 3—Janusevicia J. 
976-—Jira Karolina 
981—Katauskis Jozas 
984—Kausis Domininkas 
1010—Maracinskienet Katrlnai 
,013—Miriffilas Jonas 
1014—Mikolasius Juozas 
1015— MLka'.-anis Jozas 
1018—Montvidonci Kastancya 
1020—Nuduscanskos Jonas 
1031—Paukšta Anairi M. 
1033—Pareigia Pranas 
1046—Radzus Val ten 
1038—Rimas Justinas 
1066—Sfchrvkus A. 
1067—Simonas Jonas 
1070—Kn*Įii( Šokas 
1074—Rirockls Antanas 
1080—Suritraila Julijon 
1090—Tiriantis Peter 
1091—Urbonas Pranas 
1092—Vait iekait is Joz. 
3 094— Valentina J. -
1107—Vozaitus Petras 

. . • i 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAl-
NVTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAŠ MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO, 

809 '#. 351h St, CMato 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

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

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

ar 

D E N T I S T A I . 

I • • » • • • 

Dr. P . C . L u o m o n s 
LletuTfs D a n t ę Oydylojnn 

2201 W. aa -nd A So. l i eavl t t Sts . 
Tel. Gnnml 6322 C3Uc»«o, 111. 

V A I A . 9 iki l f ryto ir 1—8.»t 
vakar*. Ned . pagal •uUrtJ. 

Dr. M. ŽILVITIS 
D E N T I S T A S 

4 1 t t Archer A v e n u e 
Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 2 liti 12. 

Tel . Lafayet te 6011 

—«\ 

REIKALINGA. 
REIKALINGAS ^eras var

goninkas Į s v. Jurgio parapi
ja, Al^a ir ineigos geros. Ma
lonėkite kreipties: 

Kun. J. čižauskas, 
1313 Westminster Ave. 

Detroit, Mich. 
= 

Skaitykite ir platinkite vie
nintelį lietnviij katalikų laik
raštį Amerikoje, t. y. "Drau-

kuris jumis aplanko 

! 

kožna diena. 
* N. * 

= r 

P A R D A V I M U I 
CICEROS BARGENAS 

i Parclavirniii namas su tuž-
(viu lotu prie šalies ir gara-
diios del 3 mašinij. Narna* ir 
garadžius Hinriniai, 4 metai 
kaip star\ tas. 4 pagvvenimij 
JK) 5 kamnarius, 2 beismentai 
išplėt*truoti. Skalbinėn, gesas 
elektra vidui ąžuolo medžio 
viskas ir visi parankamai, ant 
tnščio, loto reikalinga biznies 
namas pastatyti, nes reikalin
ga Čitoje koloni,įoje. Namas 
apsodintas puikiais medukais 
gera renda. Savininkai galima 
rasti nuo 5:30 vak. Savininkas 
p a r d u o d a . _ . I _ , 
1535 So. 5<Mi Ave. Cicero, IU. 

Tel. Cicero, 5932 

- TIK PATRINKU JUOMI 
• Kuom* JB» k»nkin» «k»»£u« » * į * 

racija, •»*«»«»* •«»«»^»i . «•«* 
• įaW«nii»i»«i ^tiriama tvirtai patrt" 
• mint au «̂ • .̂ UUlit >U 

t* |«r . s. v. Fat. Brutą. 

• 1* tnojaoa paiao*iama auloniai dt-

• daraąAietą, kuri tutrikia inalomj m»-
. « . S ! ViaiSkai n*ra reikalo ka.A.irtit 

turint po rauką tokią tikrų pagalbą. 
Pain-E*p«lUri« tikrai pagrtMa 4r W 

jum*. kait> jfaai pagetltfio neauskaito- m 
miî m tokutanTUm imOnių per UaugeU 
metų. Viiuomet laikykite jo bonką 
parankioje vietoje. 

3&c. ir 70c. ui bonką aptiekoae. . 
. F. A D . RICHTER A C O . . 
, 104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. T . . 

J . ANDRIgUNAS 
mirė *Ka*k> 2H d., 1924 m. 3:1% 
pb pietų b\. Antano UK«mbuty 
pu *anKh>« ir ilgtm l lpos plaariu 
uiulefr^mo ir snokios operacijos. 

Amerikoje i šgyveno 17 metų . 
Velionis pa«*Jo Pan«*v<'2io af>«ki. 
.I«>nî k«'li<> iMU-apijOH Tursinu 
kaimo. {Paliko dkk>Uame milhi-
ūttoc moterį HonAtanrija Ir KU-
nų AlelLsamtra 1% metų ir bro
li KaiimJera. IiietnvOje .seit* m o 
liiva, 2 brv>liw.«» ir w>«eri. 

K u na« J u l i j o n o A n t l r i š K u i o t * 
p o irul.ith'tas va«ariD 1 «l. 1 9 2 4 
m. sa bažnytinėm ape igom iš 
namų j Kv. Antano Ilžanyčia o 
p o pamaldų f ftv. Kazimiero ka 
pinen. 
. . A š KonMaoui>a Amtrišiuuie-
u«- io IUOUTIH tariu Nirtlingiau-
N! a t iu kain. k leboną Vairumui 
u>. paruok^ruv bažnyčioje ir ant 
kapinių kunigamH a^lMientams 
už patarnavimą apclgifac Sese-
rims Kazimicrietėam IKI: mosi
m a altorių ir Kata/aLkos įtra-
burtui l iekawiriui u i m a m i a r u 
patarnavimą. Draugyste Pal. 
Lietuvos už prisiimtinu* narių 
nešėju frrabe. 

laJpgi t iems kurie prisfcintė 
gėlėH Ir vteiein* kurie daly va-
v o lakkiton ė*r tariu š in l inga a-
eiu visiems. Taipgi pmiu-iu už 
nabasntnko dūšios bos minios 
15 vasario 8 vai. ryte šv. A n 
tano Bažnyčioj Cicero. 

Pas i l ieku nul iūdus moteris 
Konstancija suims Aleksandras 
Ir brolis Kazimieras Andrišiu-
nai. 

Tel. B lvd . 7042 

DR. G. Z. VEZELIS 
Ii lETCVTS D E N T I S T A S 

4712 SO. A S H I i A N D A V E N C E 
Arti 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki d vakare. 

mf 

A D V O K A T A I 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
A D V O K A T A S 

brl«M •!«*>••• Teinmoasf. B K a m l -
AbMtraktua. Padare pirkimo Ir 

Dek limentu* Ir įgaliojimas. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas R a n d o l p b 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1667 

S. W. B A N e S 
ADVOKATAS 

7 t W. Monroe Street 
R o o m 904 ~ Telef. l U n d o t p b 9900 
Vai: N u o t ryto Iki S po platu 
Vakarai*.: 8208 So. Hals ted 8tr. 

Telef. Tardą 1018 
Cbloatro. 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 2 2nd St. Tel. Canal 6699 

* 

f— —a 
V. W. RUTKAUSKAS 

A D V O K A T A S 

Ofisas D i d m i e s t y ] : 

29 South La Salle Street 
K a m b a r i s 5 3 0 

Tclefomaf, C e n t r a l 63IK) 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

Jaapaaoyi^aĮ • » » » » » » » » » • » » » » • » » » ! 

A. A. S l a k i s 

• 

ADVOKATAS 
OfLsas VidnrmlestvJe 

CHICAGO T E M P L E B1TLDING 
77 VVest VTasbimiton Street 

Kuom 1726 TeL Dearborn 0057 
Namu Tel. Hyde Park 8895 

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis. 

Calit fWv*M naujai suproavtti aiuta; Stikliniai iibančtus čeverykua; 
JŪSŲ pir*tM nasrai avli būti nnikisii nupaliruoti. Ir lypriai, Sv»rį»i nuskustai reidą*, 
Bet —jei jtuų galva pilim plHaka'"" — Ui tas kugadin* *i«kij. 

Ka tokiam atsitikime pamanys apie j»»s jt«W mylimoji panele? Vi"«s ju»j pas
tangos, parlarytl Jt«Tti impreasj^, nueia uUkai*, jei Jga pmctesiie kasvti gavo palvą 
ir bara:.ti nesvarias pteUkanaa po visa. kambarį. Naudok.it 

|Gaiu>a»aapU«ka««[ jRjxJfJ&& 
pleisku.ių mirtinaiį prie&i! Uilaikykit save kitu pagarboje. Tik «i trtipn^iu patrin-
kit MIVOS odą kiekvieną fJkarą per k,okla deftimt d* • '** r- Aui^iau nereikės jums 
SrediTilis mmHmti *avo skrybėle bile kur. Pleiskanos ^Ų™» *uMkai į trumpi} laiką 
ir po to. vifJiau ką reikia daryti, tai retkarčiais pat'inti pa'v<H o>lą su įtufflmt, 
ir dai.ffiau ni kuoiuot pleiskanos jtjs nekankins. Koks skirtumjs tuomet biu! 
F. A D . RICHTER A CO., 1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h St., B r o o k l y n , N. Y. 

Tel. Central 6800 

A. F. 

STASULANI 
c 

ADVOKATAS 
Vtdarmleetij Oflsaj 

oom 1703 Cliiea^o Temp le Bldg 
7 W . VVashington St . 

0ICERO Ofisas: Panedė l io T»IL 
1814 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5036 
t R I D G E P O R T Ofisas: Kita is vak. 
;2S6 S. Hals ted St. Tel . BooJ. 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien. : D . 514—516—127 H". Dear 
b o m S t r c ^ Tel. Rando lph 5581 
Vakarais. i#7S6 So. Wabash Ave. 
Rose land Tel . P u l l m a n 687? 

LIETUVIAI ORABORIAI 

IITTLE JULIUS SNEEZER 

Policija mėgina sugauti 4 
plėšikus, kurie automobiliu 
trankosi po mieste ir plosią 
žmones. 

Oeo Follies kliube, 1103 AV. 
Harrison st., nužudytas žmo
gus. 

Policmosas Clark, bigamis-
tasy pašalintas is policijos tar 
nybos Chicagoje. Per 15 me
tu, jis užlaiksė dvi pačias. 

I BET Itt GAME TO 
KICK WT BOVVL 0UT 
0F VOUfeMANDS! 

DER NOVVĮ 
V V A 5 I 

KIODfN' 

' / 

T V 

NOufefA PRETTV 
GOOO KrCKE^-, 

ALRIGHT! 
[SOME KlCkeR 

*jAXfU^MT.« 

BTBAKU 
BUT-VVHAT WILL 
YOUR MOTHCR 
SAYABOUT DAT 

SHE. VVONt 
sw NOTHIN; 
CAMSE JT 
YVAS YOUR 
MOTHefcS 

BOvVL' 

W M M H i a * i « a i i m 

S. D. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graboriu!-
8314 W. 23rd PI. 

Olcago, n i . 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti* o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TO. OanaJ 1171 

Telefonas Bonlevard 4 l S f 

A Masalskis 
Graboriua 

Patarnauju lai
dotuvėse ves* I 
tuvėae, kr lki ty- f 
• ė e Ir kttaoae J 
reikaluose. 

3307 Auburn Av. Chicago 

* 

i i 
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