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JIE TURI PRIE VAIKŲ 
PRIGIMTAS TEISES. 

Vyskupas Hickey gina priva
tines mokyklas. 

PROVTDENCE, Ji. T., vas. 
13. — Vietos dioeezijos Vys
kupas Hickey kalbėjo La Sal-
se Akademijos aluninu recep-
eijftį ir pokyly. Kalbėjo apie 
parapines ir privatines mo
kyklas, atsakvdamas tiems, 
kurie Rhode Island valstybes 
legislaturoje mėgina pakelti 
kova privatiniu mokyklų sis
temai. Vyskupo kalba pra
nešta per radio. 

4 'Ar tai gali but teisybė — 
tnriu vilties, kad n e , " sala* 
Vyskupas, "buk įžymus mūsų 
valstybėje švietėjas pridėjo 
savo balsą, prie sentimento, 
kad *p»i"mutines prie vaikų tei
ses turinti valstybė! Aš tam 
netikiu ir netikėsiu, kol pat
sai iš jo lupų neišgirstu tos 
rūšies tvirtinimo. 

44Pirmutinės prie vaikų pri 
gimtos teisės priguli tėvams. 
Tėvai turi pilną teisę savo 
vaikams parinkti tokias mo
kyklas, kokios jiems atrodo 
tinkamiausios, kurios vertos 
vra savo vardo, kuriose vai-
kni gali lavinti savo protus 
dvasią ir kūną. 

Valstybės priedermės. 
"Valstybė prie vaikų, rei

kia pasakyti, neturi teisių, 
bet tik priedermes. Žmogaus 
šeimyna yra vienata ir užima 
pirmąją vietą. Iš tų viena
ty susidaro valstybė. I r val
stybė tuo atžvilgiu neturi di
desnių teisių kaip Romos Ka
talikų Bažnyčia, kuri stovi už 
šeimynas, už moterystės ryšįų 
šventumą. 

"Valstybe sudaryta iš šei
mynų ir kaipo tokia turi 
joms. šeimynoms, tarnauti, 
duoti rekalingą apsaugą ir 
apdrausti jų nepaliečiamas 
teises. Dėlto valstybės ne 
teisė, tik viena priedermė pri-
žiūrėti, idant vaikai ligi pa
skirto amžiaus lankytų moky
klas. Bet valstybjė neturi 
priedermės nurodyti, kokios 
mokyklos turi but lankomos, 
kokios yra geros arba nege
ros. Valstybė negali pasisa-
vinti tėvų teisės tuo žvilgs-
niu. 

Katalikų mokyklos 
buvo ir bus. 

Kas link Bažnyčios prie
dermių švietimo reikale Vys
kupas kalbėjo: 

44 Katalikų BainyJ!!* visas 
laikas darbuojasi savo moky
klas padaryti lygiomis kitoms 
švietimo laipsnio žvilgsniu. 
(Tam tikslui j i nesigaili išlai
di!. Bažnyčia, kaip jųs visi 
atsimenate iš savo katekizmo 
dieim, yra sudaryta iš jūsų, 
iŠ manęs, iš mūsų visų. Tas 
faktas kuoaiškiausia rodo, 
jog Šventoji Motina Bažnyčia 
vra aukštesnė už kitas kokias 

Prezidentas Coolidge Apie 
S. V. Nusistatymą 

JO PAREIŠKIMAI TURI POLITINĖS REIKŠMĖS 

ŠOFERIAI SUSTREIKAVO 

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
14. — č'ia pradėjo veikti nau
jas parėdymas, kad miesto 
automobiliais negalima grei
čiaus važiuoti, kaip tik 13 
mailių valandpje. 

Taxicab šoferiams pasirodė 

NESUTIKIMAI FARAONO 
KAPU ATKASENOSE. 

Sulaikyta visi darbai. 
Žinios iš Lietuvos 

PRIEŠINASI KARO VETERANŲ BONUSŲ BILIUI. 

NEW YORK, vas. 14. — 
Lincolno dienoje čionai atvy
ko Prezidentas Coolid&e. Na
tional Republiean kliube da
lyvavo vakarienėje, kurioje 
buvo apie 2,000 asmenų. Pre
zidentas pasaka prakalba, kn-
ri visose Suv. Valstybėse bu
vo girdima per radio. 

Prezidentas kaliojo apie 
Lincolną, apie šiandienini ve
damą triukšmą, del žibaVi iŠ-
nuomavimo. Apibrėžė vy
riausybės nusistatymą. 

.Jis sakė, kad Kongreso se
nato reikalavimo — pasalinti 
iš užimamos vietos karo lai
vyno sekretorių, negali pildy
ti. JTodel, kad negali but 
baudžiamas žmogus, kuriam 
prasižengimas neįrodytas. 

Pranešė, kad to valdiško ži
balo klausimu, del kurio Kon
grese keliama daug triukšmo, 
vedami tardymai. Ir kaip tik 
bus susekta kaltė to a r kito 
asmemf. jis reikalaus tokios 
7>atratikti tieson. 

Bet ne tokm būdu, kai kad 

valo pasitvarkyti, tik pas-
kiaus Anuerika galės duot jai 
reikalingos pageltbos. 

/Suv. Valstybės nenori nio-
kur karo, stovi už taiką. No
ri mažinti ginklavimąsi bend
rai su kitomis valstybėmis. 

S. Valstybės nori, kad Eu
ropos valstybės pagalvotų a-
pie savo karo skolas, kokias 
skolingos Amerikai. 

Meksikos reikale Suv. Val
stybės pasirinko tinkamiausią 
pozįciją. Jei kartą Obrego-
no valdžia pripažinta, tai rei
kia stovėti už Meksikos ramy
bę, reikia tą valdžią remti ki
lus ten politinėms suirutėms. 

Prezidentas dar pažymėjo 
apie reikalingumą gelbėti far-
merius. Bet nepasakė pagel-
bos metodą. 

perlengvas toks važiavimas ir 
jie sukėlė streiką. 

SKANDALAS NESIBAIGIA. 

AVASHINOm\T , vas. 14.— 
Dei /Teapot Dome žibalo skan
dalas nesibaigia. Senatorius 
Robinson, demokratas, tvirti
na, kad artimoj ateity Prezi
dentas Coolidge turės pal mo
suoti keletą savo kabineto na
rių. Tai padarysiąs spauž-
žiant visuomenės opinijai. 

MIRĖ EIDAMA 125 M. 

YOUNG PAGALIAUS NU-

YUMAį Arizona, vas. 14.— 
Čia mirė Mrs. Therma Estra
da eidama 12f> metus. 

PARYŽIUS, vas. 14. —An
glijos premjero MaeDonal4 
kalbą francuEai skeptiškai 
atsineša. 

*>$Ą 
GINKLUOTAS. 
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MARIOS, 111., vas. 13. — 
Kuomet militariniai autorite-

Kongrcsas sprendžia. Kon
gresui nėra atsakomingi kabi
neto nariai. J ie atsako tik 
Prezidentui. 

Taksų klausimas. 
Taksų klausimu Preziden

tas neremia jokio kito proje
kto, kaip tik vieną sekreto
riaus Meliono projektą, šiuo-
mį projektu nenorima paleng
vinti turtingiems, kaip kas 
tvirtina, tik norima palengvi
nti šaliai. 

Prezidentas dar kartą rejS-
kfc savo priešingumo karo ve
teranų lionnsams. J is pažy
mėjo, kad tie bonusai pavie
niams asmenims duotų mažai 

» 

naudos, bet šaliai but,ų neap
sakoma našta. 

Bonusai šaliai, kaip aps
kaityta, per pirmuosius ket
verius metus atsieitų po 225 
milionus dolerių kas metai. 
Gi paskui viso reiktų išleisti 
5,400 milionai dolerių. 

Pripažinus bonusus ne vien 
nebūtų galima mažinti taksas 
ilgus metus, sakė Prezidentas, 
bet tas dar sukoneveiktų 
šiandieninį visą vedamą po
karinės rekonstrukcijos dar
bą. 

Nusiginklavimas. 
Suv. Valstybės, sakė Prezi

dentas, šiandie atkreipusios 
dome į Europos pasitvarky-
mą. Europa pati viena pri-

mo klausimu.' Aš tai sakau 
be^ jokio partjjinio jausmo. 
Dėlto katalikiškos mokyklos 
kaip buvusios bus. Kataliki
škos mokyklos atlieka savo 

sausųjįų" ir klanistų va*-
dą pašalino iš viršininkavimo 
llerrino miestely, jam iiepė 
tuojaus mesti šalin ir du re
volveriu, kuriuos jis prie dir
žo prišoktus makštyse nešio-

Bet Young nepaklausi'. J i s 
tuojaus kreipėsi į taikos tei
sėją ir gavo leidimą turėti su 
savim ginklus. 

Nuvyko jis į Marion. Tenai 
militariniai autoritetai paga
li aus jį nuginklavo, nežiūrė
dami jokių leidimu. 

Warren J . Lincoln grand 
jury apkaltino už dvilypę 
žmogžudyste ir atidavė krimi
nalui teisman.. 

LUXOR, Egip tas vas. 14. 
- I_o\vard Carter, faraono 

Tutankbamen kapo atkasinė-
jimą direktorius,v vakar per
traukė tolimesnius darbus. 
Dėlto, kad Egipto valdžia už
draudė atkasė jų žmonoms in-
eiti vidun ir pamatyti auksi
nę faraono mumiją. 

Kuomet pakelta didelis 
sarkofago akmens dangtis, vi
duj rasta nulžiniška mumija, 
Įvystyta keliomis eilėmis sto
ra n audiman. 

Pražerta atsargiai tas an-
dymas ir pastoltfta vieno 
gryno blizgančio aukso milži
niška mumija. Tai ne tikra 
mumija. (Tame auksiniame 
lukšte turi rastis tikroji fara
ono lavono mumija. 

Visi stebisi tąja aukso gau
sybe. Tas auksinįs lukštas 

'arba kevalas išraižytas taip 
l dailiai, jog atrodo viena mil-
I žiniška auksinė stovyla. 

Nežinia kuomet tas kevalas 
bus1 pralaužtas, kad pamatyti, 
kaip atrodo pinu 3,000 nvtų 
gyvenusio faraono lavonas. 

Tokiu įdomybių Egipte ir 
kur kitur ligšiol nerasią. 

SUKILIMO SUKAKTUVĖS. 

KLAIPĖDA. — Sausio l£ 
d. Klaipėdos kraštas šventė 
metines sukilimo sukaktuves. 
Pats Klaipėdos miestas nuo 
pat ryto buvo pasipuošęs 
Klaipėdos krašto ir Lietuvos 

LATVIJOS DIENOS 
POLITIKA. 

Anot Latvijos minist. prez. 
ir užs. reikalą ministęrio Me-
ierovieio išsireiškimo, Latvi
ja tikisi greitu laiku pasira
šyti prekybos ir laivininkys-

tautinėmis vėliavomis. jViso-jtės sutartį su Amerika. Pašo
se valdiškose ir privatinėse į-.taroslos Latvijai įteiktasis 
staigose darbas visą dieną 
bubo sustabdytas. 10 vai. ry
to buvo aplankyti žuvusių su
kilėlių kapai, o 11 vai. Klai
pėdos 'Teatro Aikštėje įvyko 
kariuomenės paradas. Prie 
Aikštės buvo susirinkusios 
tūkstantinės minios. Tą die
ną Klaipėdoj buvo gana daug 
privažiavusių iš viso Klaipė
dos krašto, o taip pat ir iš D. 
Lietuvos. * 7:30 vai. vakare. 
Klaipėdos Miesto Teatre su-
kilimui paminėti mūsų Vals
tybinį Drama suvaidino Ber-
nard Sha\v veikalą "Atskalū

nas. y f 

Anot oro biuro, iš Alaskos 
ateina nm\ja šalto ori vilnis, 
Chicagą ta vilnis gal rytoj 
pasieks. 

ĮTEMPTI SANTYKIAI. 

W A S H T N 0 Į T O N , vas. 1 4 . -

Snv. Valstybių santykiai su 
Hondūras respublika labai j -
tempti, kadangi Suv. Valsty
bėms nevvko ten sutaikinti 
kovojančias politines parti
jas. 

SUĖMIMAI NESILIAUJA. 

VILNIUS. — Lietuvių Po'-
liklinikos bendrad. yK. Velec-
ka nesenai buvo pakviestas 
policiįon. Po trumpo tardy
mo paleistas namo, ir papra- jtidėtas iki sureguliavimo apie 

projektas baigiamas tirti, ir 
paaiškėjo, kad principinių 
skirtumų tarp jo ir Latvijos 
kontrprojekto nėra. Veikiai 
busianti pasirašyta prekybos 
sutartis ir *su Suomija. Kai 
del panašios sutarties su Fra-
neuzija, tai jos projektas bu
vęs jau paruoštas. Bet pro
jektuojamoji muito reforma 
Latvijoje verčia sutarties pa
sirašymą atidėti. Sąryšy su 
tuo numatyta pasirašyti su 
Francuzija laikina prekybos 
sutartis. < 

Apie prekybos ryšius su 
Rusija imnisteris išsireiškė, 
kad jie didėja ir be prekybos 
sutarties. Užtat nei iš vie
nos pusės nematyti didelio su 
sidomėjimo prekybos sutarti
mi. Su Vokietija prekybos 
sutartis pasirašyta jau se
niau, tečiaus ratifikavimas a-

TAUJKNAI, XII-31. — ftią 
žiemą valdiškame miške pa
vyko nukauti antras vilkas. 

BERLYNAS, vas. 14 
CMIOAGO. fciandie ne^ Bavarijos Palatinate separa-

pastovus oras; vakare šal-jtistai atnaujino kovą. Pra-

ciau. įnešta, 17 asmenų nužudyta. 

Anglijos Premiero MacDonaldo 
BOLŠEVIKAI T. SĄJUNGOS 

KONFERENCIJOJE. 

Subkomisija aptars laivynų 
klausimą. 

pareigas ant ją uždėtas Die-
nors įstaigas jaunimo švieti- vo, valstybės ir Bažnyčios.'' 

ROMA, vas. 14. — Šian
die čionai T. SąjĮun,gos subko
misija pradės konferenciją 
reikale karo laivynų mažini
mo remiantis žinomais Wash-
ingtono konferencijos išspre
ndimais. 

Kadangi Anglija ir Italija 
pripažino Rusijos bolševikų 
valdžią, tai konferencijon pa
kviesti ir bolševikų atstovai. 

Konferencija turėjo įvykti 
Genevoje. JTočiaus bolševikai 
atsisako Šveicarijon siųsti sa
vo delegatus. Bolševikai su 
Šveicarija yra nesutikime. Te 
nai nužudytas vienas Mask
vos agentas. Gi Šveicarijos 
teismas žmogžudį paliuosavo. 

Nuo to laiko bolševikai pa
sižadėjo nekelti ton Šalin ko
jos. 

.Tad Oel tos bolševistinės 
priežasties ir konferencija 
perkelta1 Romon. 

Nusistatymas 
LOfNiDONAS, vas. 14. —j nori palengvinti dar Vokic-

toocialistas premieras MacDo*-. tijaL 
nald parlamente paskelbė sa
vo- valdžios nusistatymą ir 
programą kas link užsienių 
politikos ir naminių reikalų. 

Buvo laukta, kad MacDo-
nald pranešė kokius tai neti
kėtus dalykus. Pasirodė, 
kad jis eina vaga vagon su 
buvusiomis pirm jo valdžio
mis. Skirtumas tik .tame, kad 
jo valdžia labiaus palinkusi 
prie idealistinių žygių, kurįų 
negalima atlikti be nuoskau
dos pasauliui. Kas .galima 
teorijoje, ne viskas galima 
praktikoje. 

Dėlto ir konservatistu par
tija po tokio nusistatymo pa
skelbimo neturi rpikalo per
daug rugoti. Je i tik už tai, 
kad ji pašalinta nuo valdžios 
vairo ir šiandie nebetekusi 
pirmenybės, kuriąja ilgus lai
kus gėrėjosi. š" 

Premieras MacDonald pri
pažino Rusijos bolševikų val
džią. $a i atliko, sako jis, Bri-

MaciDonald nori, kacj Fran-
cija evakuotu okupuotus 'Vo
kietijos plotus, ir kad kontri
bucijos atmokė j imo garantija 
butjų perkelta ant Tautų Są
jungos. Pastaroji Sąjunga 
turėtų but perorganizuota 
taip, kad prie jos galėtų pri
sidėti visos tautos, visos ne
priklausomosios valstybės ir 
Suv. Valstybes. 

Premieras plačiai diskusa-
vo Anglijos bedarbių klausi
mą. Žadėjo pasidarbuoti, 
kad nedarbą visai , išnaikinti. 
<Tam tikslui valdžia suras a-
i 

tatinkamas metodas. Nes 
valdžia nori, idant visi cįaa-
bininkai dirbtų ir jaustųsi lai
mingi. 

Bet tais norais "nesukelsi 
darbo «ir nepadarysi įmones 
darbininkus laimingais, šaukė 
konservatistai, kuomet pre
mieras baigė prakalbą, kuri 
tęsėsi kuone dvi valandi. 

sytas ateiti dar kitą dieną 
Be to, sausio 8 dieną jo bute 
padaryta krata. Nors nieko 
nebuvo rasta, teėiaus p. Be
lecką tapo suimtas ir paso
dintas Lukiškio kalėjiman. 
Sausio i) d. jis buvo nuvestas 
polilinėn polioijon tardymui. 

"Lietuvos Ryta i " pastebi, 
kad )). Velecka yra padavęs a-
tatinkamai valdžios įstaigai 
pareiškimą leikrašciui lenkų 
kalba leisti, ir spėja, kad tarp 
šių dviejų dalyku ^ali būti 

IV • rvlsio. 
* s 

Vėliausiomis žiniomis, p. 
K..Velecka iš kalėjimo paleis
tas. 

karo -nuostolių atlyginimą. 
Bet tasai Mausimas nėra pa
judėjęs iš vietos. 

Šiuo metu, Latvija vedanti 
konkretingas derybas su An
glija ir Švedija apie pasko
los suteikimą. Derybos ve
damos su tomis pat įstaigo
mis, iš kurių Lietuva pasko
los jau gavo. 

i 

P. B a l t r u š a i t i s , 
Lietuvos atstovas Rusijoje, 
netrukus turi atvykt Kaunan. 

P I N I G U K U R S A S . 

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
"DRAUGĄ." 

Lietuvos 10 litą 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.31 
4.59 
4.40 

Šveicar i jos 100 fr. 17.41 
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Giminėmsa 11 Siųskite savo 
1! i 
II L I E T U V Ą 

i 

iš PINIGUS 
P E B 

II kk 99 DRAUGĄ 
3 S ^ Nes, * Draugas'* pigiausiai siunčia ir geriau-
| g šiai patarnauja; "Draugas" siunčia per didžiau' 

sią Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 
| | "Draugas*9 siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
| g perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
| | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 Vai. vakare. 

Ą Nedėliomia uždaryta. 
1 f 2334 S0, OAKLEY AVE. CfflCAGa ILL f | 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

„DRAUGAS" 
SVARBUS PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS. 

Metanu 
išskyrus nedSldisnim 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 

Pusei Metu. 13.00 
U* Ktaomeiatą «okasi lškaino. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dieno*, 
a« ano Kailių Metu. Norint permai
nyti adreaą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresai Pinigai geriau 
nai siusti iaperkant krasoje ar ex-
preao "Money OTder" arba įdedant 
pinigui | registruota laišką. 

DRAUGAS FOb. CO. 
2334 South Oaiuey Avenue 

Chicago, Illinois. 
. l e l . Roosevett 7791 

Katalikų padėtis Jugoslavi
joje. 

Šiandieninę Jugoslavu, val
stybę sudaro kelios mišrios 
tautos, būtent Serbai, Kroa
tai, Slavėnai. Slavėnų Kroatų 
ir Dalmatų kraštuose katalikai 
yra didelėje daugumoje. Prie
šingai, pačioj Serbijoje, Juod
kalnijoje, ir gautose po karo 
Albanijos ir G rėki jos žemėse 
daugumą sudaro pravoslavai 
Tikybiniu žvilgsniu Jugosla
vų valstybei esant mišrai. tu-
lėjo pasikeisti ir Serbų takti
ka link katalikų. Paskirtas 
naujai Jugoslavijos atstovą? 
Įj*ie šv. Tėvo. Jo pirmutinė 
užduotis — tai konkordato su 
b v. Sostu sudarymas, kurio 
..riruošiamieji darbai jau ai-
likti. į %įi 

Provoslaviškoje .Jugoslavi
jos daly katalikų padėtis yni 
tokia. Uskub'o ir Prisrend'o 
arkivyskupija turi 10 parapi
jų ir dvi pilias, viso 1 ,̂000 
katalikų. Juodkalnijoje yra 12 

Retai tenka išgirsti tokį 
pranešimą, koki aš girdėjau 
Pensilvanijos Kingstone lietu
vių susirinkime š. m. sausio 
13 diena. Atvykęs iš Lietuvos 
inžinierius Pauliukonis savo 
jdomio turinio prakalboje, pa
remtoje skaitlinėmis, išrodė, 
kad Lietuva netolimoj ateityj 
būtinai Virs aukso kasyklių 
kraštu. Suindomintas tokiais 
negirdėtais dalykais susirinki
mas atydžiai klausė Lietuvos 
inžinierio prakalbos. Gausiai 
vartojamos skaitlinės geriau, 
nekaip gražus žodžiai, kalbė
jo į klausytojus ir išrodė inži
nieriaus minčių ir išvadžioji
mų teisingumą. 

"Lietuvių tauta, — sakė in
žinierius — įkūrusi savo vals
tybę, dabar būtinai turi imtis 
ekonominės savo krašto kū
rybos, jeigu nori užlaikyti ją 
— nes neturėdama savo pra
monės toji valstybė pateks j 

mui krašto žaliosios medžia
gos, ir* pastaroji per tat arba 
žųsta arba neapdirbtame pa-
v y dale yra išvežama svetur, 

D R A U G A S 

dar gaivindami Lietuvos pra
monę. Paduota skaitlinė 350,-
Q()Q arklių jėgų — seno inži
nierius — visai neperdėta: 
nes pavasario ir rudens metu 
Lietuvos upių energija anot 
o siekianti iki 800,000 arklių 

M M B — — — e g g j u i • • , IMU 
suomenė šaukėsi ir šaukiasi 
visų tautiečių minus padėti 
savo aukomis. Aiškus daly
kas visiems lietuviams valia 
mus remti pagal jų išgalių ir 
ROTO. 

Šį kartą vilniečių atsišauki-

• • 
Ketvirtadienis, vasario 14 1924 

— ^ — — — — • • i 

ta. Toks apdirbimas, žinoma,! apskaitliavimo .keliu, inžinie-
' kraštui brangiai atsieina: aeajrhis prispertinai veda j JĮ pa

tį susirinkimą: "skaitliuoki-
me — sako . — neperdedant, 

" . I r 

mas mūsų Tėvynę su Šveica
rija, kuri, iškovojus sau ne
priklausomybę, aukštai paky-
)o kultūros žvilgsniu, nors 
>ra mažesnė už Lietuvą, sako. 
Lad ir Lietuva turi galimybė* 
kilti iki tokio — pat aukštu
mo, eidama beveik tokia's — 

pramoningojo krašto ekonomi- j pat keliais. *'Gamtos energi
nę vergiją, iš kur jau į politi- j jos — sako — Lietuvoje yra 
068 nepriklausomybės prara- tiek, kad užtektų iš Lietuvos 

kad iš ten jau grįžtų apdirb- j ]<?$$. Eidamas to vidutiniško J m a n k'aikurie Amerikos lietu
viai pasiskubino jau atsiliepti 
visai netikėtu būdu. 

Štai susivienijimo lietuvių 
organas "Tėvynė" tuč tuojau 
po mūsų atsišaukimo Nr. 50 
patalpino melagingą, tur bu t 
pačioje redakcijoje rašytą, 
korespondenciją iš Vilniaus, 
kurioje daugiausia karo metu 
ir dabar pasidarbavusią Vil-
oiuje lietuvių įstaigą "Centro 
Komitetą" šmeižia negirdėtu 
būdu. 

Gi "Tėvynės" Nr. 51 tilpo 
aiškiai pačios redakcijos rą
žytas straipsnis, kuriame jau 
pati redakcija atvirai pasa
go, kas jiems rupi. Mat, Ame
rikos susiburusieji apie "Tė-

už apdirbimą kraštas turi už
mokėti gyvais pinigais. Per 
tat savieji darbininkai neten
ka užuodarbio ir krašto pini
gas iškeliauja svetur. Aišku,! ^uodarbį , atskaitant 
kad kraštas turi biednėti - ; š l a i d a s > a****** ^ 5 

ir ištikrųjų taip yra; " A r ne
panašiai yra — sako kalbėto
jas — su Lie tuva?" Ir pats 

greičiau dagi mažinant 
Į ištikrųjų, belaisvių darbininkų 

visas 
50 dole 

n o į metus i r gali op gauna 
tikro užuodarbio skaitlinę 5,-
250,000 dolerių kasmet, kas, 

atsakydamas į tat, sako, k a i S i rd i» Paverčiant Lietuvos va-
panašumo yra; bet palyginda- i [[«til> sudaro gražia pinigu su

mą 52]/2 milijonų litų, kuri 
dabar visakart su vandeniu 
prabėga pro mus į mares ir 
kasmet ten žųsta. "Kuo ilgiau 
mūsų vandenys — sako kalbė
tojas — tekės nenauduojanii; 
tuo daugiau energijos ir, reiš- , y n ę „ b e p o t e r i a i l a b a i y r a su_ 

dimą butų tik vienas žingsuis. 
Yra vilties — tęsia toliau in-

padaryti ne tik Šveicariją, bet 
it pačią Ameriką". Čia jau su-

žinierius — kad Lietuva ne tik į indomintas susirinkimas klau-
pasiliks nepriklausoma, betjso taip atydžiai, kad, rodosi, 
dagi šviesių dienų susilauks: girdėtum, kaip musė skrenda, 
nes turi tvirčiausią pamatą jO kalbėtojas tęsia tolyn, 
pramonei. j ' Nors Lietuva — sako ,—- ne-

Tas pamatas — tat ikišiol turi anglies ir neturi per tat 
aeišnauduota gamtos cnergi- reikalingos pramonei anglies 
j a . " Toliau, palygindamas energijos, kuri vistiek butų 

išvežta įvairių grobonių, val
džiusiu mušu Tėvyne, bet turi 
tai — pačiai pramonei "bal 

Lietuvą su Amerika vaizdin
gai išrodo, kad Amerika yra 
turtinga tik del to, kad nau
dingai suvartoja krašto garn-jtųjų anglių" energiją. Tat u-
los energiją. "Čia — sako —;pių ir upelių, mažesnių i r di-
ieškokite Amerikos kultūros dėsnių, vanduo, kurio jėgą in-
ir pramonės pradžią. Kad iš- žinierius vidutiniškai apskaito 
tikrųjų taip yra, prašo įsivaiz-' j 350,000 arklių jėgų. Paaiš-

parapijų su 9,000 katalikų, clinti. sau, kas butų su Ameri-1 kinęs susirinkimui tą teclmiš-
Kunigų turi 12. Labiau kata- j ka ir kaip toji dolerių šalis at- kąjį terminą, geresniam jo sa
likų • apgyventos vietos tai Y odytų, jeigu gamtos energi- pratimui inžinierius prašo tru

kia, turto prabėgs ir žųs mu 
ms amžinai,,— ir, apgailestau
damas tat, sušunka: "Kas šia
ndien gari pasakyti, kad ne 
tame turte Lietuvos laimė, ge 
rovė ir kultūra; neturtas truk
do Lietuvos sustiprėjimą ir jos 
pirmineigą, o čia aukso pini 
gų milijonai mums žųsta ir 
mes nepasilenkiame juos pa 
kelt i" . — "Deja — sako to
liau — pakelti tą turtą mato
si pastangų; jas daro akcinė 
"Galvbės ' ' • bendrovė '\ 

(Bus daugiau). 

KAIKURIEMS AMERIKOS 
PILIEČIAMS. 

iliokinei, prirašė, kad. jau Ra
čų kapinės pripildytos, lietu -
rių našlaičiais. 

Žinome, gali būti korespon
dentas daltonikas, padidina
mais akiniais arba stačiai me-
iagis — yra gi visokių žmonių 
iiame pasauly. Tai nenuosta
bu. Bet, kad po šimto atsl-
raukimo laikraštis skubintų^! 
dėti bet šlamštą ir iš to vie
šai daryti Vilniaus visuome
nei vienais spėliojimais pama
tuotų priekaištų, tai jau sunku 
buvo laukti ir " T ė v y n ė " pa
sielgė daugiau kaip ameriko 
aiškai, net bolševikai Vilniuje 
to nedarė. Tiek tuotarp "Tė
vynei" pasakome karčios tie-

OANTIS BEKRAPŠTANT. 
,— ' Čigone, 

kokio tu tikė
jimo. — 

— O kokio, 
ponuli, nori f-

Bolševikas: 
— Kokios t n, 
sočiai iste, tau-

sirupinę, kam Vilniaus lietu
vių prieglaudose vaikai mel
džiasi. Jie neatsisako remti 
Vilniaus našlaičių, tik negali 
*utikti, kad čia butų auklėja
mi "Vatikano piliečiai" tai y-
ra katalikai. 

Kiek mums teko patirti vie
toje; tai beveik visos tukod 
Vilniaus Centro Komiteto ba-
vo gautos karo nietu ir dabar 
iš Amerikos lietuvių katalikų. 
Vadinamasis Amerikos lietu 
rių susivienijimas 
ra rėmęs tų Vilniaus įstaigų, 
kurias dabar skubinasi pulti 
u šmeižti. Vilniaus Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems del 

tos f — 
Socialistas: — Kokios, ta-

voršči'au, nori. — 

Lietuvos traukiny. 

— Prašau bilietus! prašau 
bilietus parodyti. — Iš eilės 
prieina konduktorius prie ne-

sos. Kad apie "Tėvynę" susi- s didelės mergaitės. Toji jam 
>urusieji veikėjai pradėtų 'duoda pusinį Tvaikų) bilietą, 
bent kiek patys poteriauti, ' — ° kiek tau metų, mažy-
gal daugiau remti} vilniečius te f — 

v v * 

ir daugiau padarytų Lietuvai. ' — Sėsi. ,— 
Bet per vandenyną del to ne- — Ar nedaugiau t — 
susikalbėsime, tai geriau ir ne — Ne. Man mama sakė, kad 
kalbėti. kelionėje sakvčiau, kad aš še-

("Liet. Kelias") Stanys, šių metų. — 
— Na, o namie. — 

KNYGŲ RECENZIJOS. 

Dainų atsiminimai iš 
Lietuvos istorijos. 

Parašė £1. Biržiška. 

Kaina 75c. 

— Namie? namie man vie
nuolika metų. — 

— Viena važiuoji? — 
i— Ne, su teta. J i ten pas 

langą. — 
— O kiek metų tavo te ta i ! — 

— Dvidešimts devyni. — 
— Taip?! — 

— Taip, — tvirtina įsidrą
sinusi mergaitė: — ji ir per-

Šioje knygoje galima rasti 
daug labai nautlingų paaiški
nimų, apie lietuvių dainas. Čia nai ir užpernai vis buvo dvi-
pažymima kaip jos kilo, kaip dešimts devynių. — 

.iiwo " ^ " ' j vystėsi įvairios rųšies raudos, 
lig šiol ne- dainos, giesmės ir t. t. 

Lietuviai mėgo apraudoti sa 
vo karžygius, kunigaikščius ir 
šiaip savo įvairius didvyrius. 

Tolesniai sudėdavo tam tik-
įas dainas jų garbei, jų nuopel 
nų išskaitliavimui. 

Tos dainos turėjo senovėje į 

Karo šelpti Centro Komiteto 
Nors Amerika yra nuo Vii-; nei vienas narys nepirko, nc-

niaus toli nz jurių-marių,' te-! turėjo ir neturi jokio autoinc-
čiau laikraščiai atskrenda iš bil'aus, tai "Tėvynės" korės 'lietuvius nepai įtekme. 
x\merikos pas mus ir musiš-' pondentas par akis rašo me- jįutkivo tokių atsitikimų, kad 
kiai pasiekia Ameriką. į »ę, kai prikaišioja našlaičių ' <Įešįmtis lietuvių kareivių pul-

Nesenai Amerikos laikraš- auklėtojams automobilius ir d a v o k e l i s k a r t u s ^kaitlin-
Belgradas, Niša, Valjev, Ura-.-ja n e b u t ų sunuuduota: jeigu sirinkimą atvaizdinti sau t ą į^ į u o s e tilpo stambesnių V i i - ' k i l u s niekniekius. Gal Amer i - j g e s n j p r i e S ų b u r į norėdami ta 
»iia, Times ir Kragujevac I 
f-isklaidžiusių katalikų Serbi
joje esą į 20,000 asmenų. 

Pilnai suprantama iš prie? 
karinių santikių, kodėl Serbi
joje yra nedaug katalikų. Ka 
ui skystę serbų valdžia skaitė 

)os pav. anglys gulėtų pože- j visą dalyką, prilyginant 
myje nejudintas. I r rodo kitą klio jėgą 10 darjuninku 
vaizcki. "Turki ja — girdi — 
yra neturtinga ir nekultūrin
ga del to, kad visa jos akti-
viškoji energija yra gaunama 
iš gyvulių ir žmonių, kurios 

1 ar- niaus lietuvių draugijų pirmi- **3 tėvynainiai ir nesupranta drąsa užsipelnyti apdainavi 
n— 'ninku atsišaukimas- į Ameri- 'labdarybės veikimo be bizne-! nią savęs dainose. 

belaisvių, — ir iškelia susirin
kimui milžinišką skaitline 
500,000 belaisviu, kurie 
nuomone, sudarytų Lietuvai 
šviesią ateiti, uždirbdami jai 

kos lietuvius, kad padėtų mu- rio, bet Vilniuje mūsų įstai- Nepaprastai įdomių dalykų, 
ac «Vrms išlaikyti Vilniaus krašte gos laikosi senų Lietuvos pa- pasirodo, buvo senoje Lietu-
ie, jo lietuvių įstaigas ir mokyklas, pročių. Matyt, "Tėvynės" ko- voje. 

Patarė. 

— Ach, kaip man sopa, te
tule, galvą. Nežinau nei kur 
dėtis. — 

— O ištekėk, brangioji, ui, 
vyro. — 

— Tai pereis sopėjimas! — 
— Žinoma, iš tavo galvos į 

vyro galvą,, — 

Negaudama iš dabartinės to respondentas turi padidinau-1 Šioje knygoje aprašyta, kaip 
krašto vyriausybės jokios pa- c*io stiklo akinius, kad, mi-Į vėliasniame laike gyvenimo 

i>riestautinc srove, persekiojo. I nepakenka tinkamam išdirbi- j»ražią pinigų sumą ir be to ramos, Vilniaus lietuvių vi- rus nuo džiovos vienai šįmei aplinkybėms mainantės, mai-
Katalikams teko pasiduot'. Au i \ ..., \ i . . . '_ — i .. • • ;.—- - .•—.i — • ..j,1. „j,^_ s į .L1 . j . . * i . . . +* 

nėši i r lietuvių dainos. Dau^ 
j vairių raudų ir dainų yra til
pę šioje knygoje. 

Norėdami ją įsigyti siųski
te užsakymą ir pinigus šiuo 
adresu: 

Draugas Publ. Co. 
2334 So. Oakiey Ave. 

Chicago, BĮ. 
JLJI—T 

.-rijos moralėn globon. Karui 
praėjus santikiai pasikeitė. Ti 
kimasi, kad naujai manomas 
oiiJaiyti konkordatas, apsau-
goe Jugoslavijos katalikų tei 
Nsą, o visai Valstybei suteiks 
daugiau vidaus ramumo. 

Praga. Čekoslovaku llespu-
I rikos Prezidentas p. Masą 
ryk pagerbė šventojo Tėvo 
apaštalinį Nuncijų Čekoslova
kijai Mgr. Micarą, dekoruoda
mas jį aukščiausiuoju pagar
bos ženklu — Didžiuoju Kry
žiaus medaliu su kaspinai*. 
>1CT. Micara yra Čekoslovaki-
K«g populiarus ir v^i džiaugia 
si suteikta jam garbe. 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 

Vertė JONAS TABVIDAS. 
Šito veikalo angliškojo, originalo savininkai, 
liemtnger Brothers, suteikė leidimą, jį išversti 
Spaliu '26 d. 1923. 

X. Audroje. 

(Tąsa). 
— " I r tu man!" — tarė sugrįždama Kri 

Viana, Austrija. 
Vienoje susitvėrė religinis 

ukrainiečių komitetas. Jis vei
kia sutartinai su Rytų Baž
nyčios Kongregacija. Pasiva
dino: "Catolica Unio" — Ka
talikų Vienybė. 

Komiteto tiksiąs yra suvie-
ayti įvairias provoslavines 
sektas su Katalikų Bažnyčia. 

pienė. J i laike šeiminiškos audros buvo prasi
šalinus 
degtų Dėdę Dilioną. Bet jis pik 
tas su Markūnais, už tą teismą; piktas su 
Purauskais, piktas su visais. Išrodo, kad jis 
prieš pasaulį ir pasaulis prieš ji. Bet sėskis 
mergei, valgyk, Ir ko taip persigandai, ma
tai, visa drebi" . — 

— " A š negaliu valgyti, Kripiene! Aš 
noriu išeiti, palikti šituos namus. Aš noriu 
apleisti Dėdę Joną..." — 

— "Nesistebiu, dukrele, visai nesiste
biu. Išrodo, kad ir tu eini erškėčių taku. Bet 
negali žmogus žinoti, kur tas takas nuves, jei 
su kantrumu eisi, taip aš sau galvoju kada 
pasižiūriu,į savo vargšą Timotiejų. Bet erš
kėčių takas sunkus, labai sunkus dukrel." — 

Katrytė negirdėjo. J i -stovėjo prie lango 
ir žiurėjo be vilties į tamsą; ji visa drebėjo. 
Nė vienos žvaigždutės nematyti danguje, jas 
Dėdės dirbtinių durnai temdė, niekur nei gė
lelės, visur- juoda, nyku: nėra šviesos spin
dulėlio jos jauname gyvenime. Linksmi 

gniaužė rantfas. Niekados, niekados ji nebe- jų kuris vos tiktai įėjo į vidų, bet matomai 
mėgins jį mylėti. 

,— " O , argi negaila, Ka t ry te?" pasi
girdo pro atviras duris storas Kripienės bal
sas. Jau augo taip gražiai! Štai tą tavo rožę, 
mergei, audra išiovė". — 

Atsisuko Katrytė į šviesą ir pamatė kaip 
jos "Karalienės Pr ižado" rožė jau pavytu
siais lapeliais gulėjo ant purvinų grindų. 

XI. 

Persodinimas. 
sušuko Katrytė, 

— "Mano Ka-
— " O , Kripiene!" -

^—" : : Ka7 žinojoTrad^lTnikas tafp'už-1 ?=r,eitaĮ pn į -gdama prie jos. -
Dėde Diliona. Bet jis pik- nihones Pnzada-s - mano ... _ 

— "Ištikrųjų gai la!" — tarė Kripiene 

ri»: 

Tolymesnės nuo Rusijos tau 
ios daug pastangų deda kad j draugai su kuriais ji šiandie susitiko išnie-
prirengus tinkamą dirvą Baž- kinti, uždrausti jai. Jau rodėsi, kad tikėjimo 
r.yčių Susivienijimui. Ar Lie
tuva negalėtų ir-'gi prie to 
prakilnaus darbo prisidėti? 
Suprantania, gali. 

užžiebta šv. Uršulės akademijoje ugnelė ge
so. Sesers Felicijos mažasis zakristijonas jau
tėsi lyg dangaus ir žemės apleistas. Mylėti 
Dėdę Joną, tąjį piktą, žiaurų, neteisingą. 
Kaip galima.? Katrytė sukando dantis ir su-

kratydama juodas žemes nuo palaužtos ša
kelės". — Ir tiktai buvo prigijusi, matai ko
kias šakneles išleido! Jie sako* kad jeikas-
nors čia prigija paskui gerai auga, ir aš nie
ko nemačiau taip greitai prigijant kaip šią 
rožę. Bet šiandie vėjas apvertė vazoną. To
ki maža prieš vėją neatsispirs. Kad aš bu
čiau angščiau pamačius! Bet jau dabar tiek 
to!"...— 

.— "Aš bijau, jau ji nebeprigis!" — 
liūdnai tarė Katrytė. — " I r vis tai mano 
kaltė: išnešiau šiandien ją į saulę ir pali
kau. O Kripiene!" — Katrytė susmuko be
vilčiai į kėdę, pridengė liūdną veidelį ran
kose ir paplūdo ašarose. Ja i rodėsi jogei pas 
kutinis meilios praeities ryšys per jos pa
čios kaltę išnyko. 

— "Nagi, -nagi, ir verki taip tos ro
žės!" — ramino Kripiene " K o jau, o-gi Ti
motiejus rytbj galės nueiti pas Martinus ir 
parnešti kitą, dusyk geresnę. Martinai daug 
jų tur i . " — 

r-r " O ne, tokios neparnėš". — Kalbė
jo Katrytė: — "niekur tokios negaus". — 

— " I r dar geresnę ir didesnę. Ar gi ne, 
sūneli!" — pridūrė atsisukdama į Timotie-

girdėjo visą jų kalba. 
— "Didžiausią kokią rasių", — atsiliepė 

Timotiejus, nesuprasdamas ko jo mokytoja 
taip nuliūdusi. — "Neverk... neverk taip, ry
toj aš tau parnešiu didžiausį rožių krūmą, 
nors ir kažin kur turėsiu eiti ieškoti, parao-
v . , , « 

siu. — 
—f**0 Timotiejau, toks tu geras! Bet ne

bus Karalienės Prižadas. Nebus tai rožės iš 
šv. Uršulės vienuolyno, kurios auga prie 
koplyčios lango, neturės tokios gražios pasa
kos kaip mano". — 

Ir vėl Katrytė pradėjo verkti. Links
mus atminimai sujudino jos jautrią širdį. Jai 
prisiminė altorius, zakristija, maloni prie
tamsi zakristija kur įi pagelbėdavo Seserei 
Felicijai; prisiminė Motinos Paulos meilus 
motiniškas patarimas," kada ji spaudė prie 
širdies Gegužės Karalienę, Katrytė padarė 
prižadą tai buvo Karalienės Prižadas! A! ji 
neišlaikė, šį vakarą baisioje audroje negalė
jo beišlaikyti. 

— "Kripiene, sak'ai turi šakneles! Ar 
manai, kad dar aug tų?" — 

— " G a l " , — abejodama atsakė Kripie
ne. 

— "Pamėginkime!" — vikriai pasikei
čiama tarė Katrytė. — "Vėl pasodinkime 
mano Karalienės Prižadą pažiūrėsime, gal 
dar augs ." i— 

Tr jaunosios mokytojos paragintas Ti
motiejus, išėjo j tamsų kiemą. Netrukęs 
sugrįžo nešamas šiltos juodos žemės kibi
rą, kurią jis iškrapštė iš po pelenų. Žalias 
"Karalienėsv Prižadas" buvo perlaužtas, bet 
stiebelis turėjo daug maži] šaknelių, rožė voh 
įsodinta ir aplaistyta Katrytės gFaudžiomis 
ašarėlėmis. 

— "Pamatysi, kaip prigįs", — links
mai tarė Timotiejus. — "Kada šakelė jau 
turi tiek daug šaknų, turi augt i ." — 

— "Nunešk ir pastatyk už grįčios, kad 

nebutų Jonui Dilionui po kojų", — tarė 
Kripiene. — "Pastaromis dienomis jis labai 
piktas negalima žinoti ką jisai gali padary
ti. Dirbtuvėse sumišimas jau verda, kiek
vienas tą mato; bet jam nepridera rėkauti 
ant tų kurie nieko bloga nedaro. Gerai, kad 
tu mergei, nepabijojai jam atsakyti, gerai."— 

— " A r aš jam ką a t sak iau?" — paklau
sė Katrytė, kuri vargiai bežinojo, kas bu
vo kalbama sugrįžus jai iš pikniko. 

— " T a i p tu a tsakei !" ,—- tęsė Kripie
ne ." — I r taip drąsiai!" — Moteriškė bal
siai nusijuokė. — " A š nemaniau, kad toki 
maža mergaitė kaip tu, taįp mokėtumei at
sakyti. Atsistojai ir pasakei, kad jai jis dar 
ką sakys išeisi iš jo namų, — išeisi visai. 
Gerai pataikei!" — 

^ — "Ištikrųjų, ar aš taip sakiau?" —> 
liūdnai paklausė Katrytė. — " J i s kažin ką 
sakė apie mano brangų tėvelį ir aš labai 
supykau už t a i " . — 

— "Taip , aš patėmįjau", r - linksmai 
tarė moteriškė;' ' — "patėnu.įnu, bet žinoma 
ne mano dalykas kištis į šeiminiškus bar
nius^ aš stovėjau prie durų ir klausiaus. Tu 
mokėjai jam atsakyti. Žmonės sako, kada 
juodu buvo vaiku, jis ir tavo tėvas buvo 
neperskiriami. Bet dabar aš. manau jis už
miršo ką reiškia meilė; senai jo širdyje jos 
nėra... taip, jis užmiršo ką reiškia meilė." — 

Ką reiškia meilė! Ką reiškia.meilė! Tie 
sodžiai skUmbėjo Katrytės ausyse. Ištikrų
jų Dėdė Jonas'užmiršo. Bet ji, vos nesenai 
apleidus mokyklą, koplyčią altorių šv. Ur
šulės vienuolyno, ji negali užmiršti; ne, ji 
negali užmiršti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
K <įį*-* 

1 

mm. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL 
i 

Iš parapijos darbuotes. 
Vasario 10 d. įvyko šv. Kn 

zimiero parapijos metinis su
sirinkimas. Gražiai, rainiu 
būdu, aptarė daug svarbiu pa
rapijos reikalų. 

Tolesnei buvo išduota ats

tos kaip tik patrumpino jo gy
venimo valandas. 

Darbai Siame miestely eina 
vidutiniai, tiktai karų dirbtu
vė visai sustojo neapribotaiu 
laikui. 

Vietos lietuviai yra žymiai 
susipratę "katalikai, tat laik
raščius skaito katalikiškus. 
£ion ateina "Garso" apie 
100 egzempl., "Draugo", a-

talikai neskaito tiktai keletas 
"apsišvietusių" tai daro. 

Parapijonas. 

kaita: pajamos ir išeigos iš 
1923 metų. Pasirodė, %Rad pa-j pie 80 egzemp., "Laivo", apie 
rapijos skolos išmokėta $9tX) ;">0 egzernplionj. Šlamštų ka 
dolerių ir liko parapijos ižde 
1924 metams $1,314.43. Para
pijoms už darbštumą, klebonui 
labai dėkingi. 

Buvo renkami bažnyčios ko 
mitetai. Išrinkta šie asmenys: 
A. J^eliuga, K. Dabulskis, V. 
'Jaučas, P. Milmantas, J. Mi
kalauskis, T>. Steponaitis, P. 
Jonutis, M. Žukauskas, J. 
Druktenis, L. Kasputis ir ras-

PINIGUS UETBVON 
Nusitm&ame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 difenas. 
Turime tfesiogynins susisie-
kymBs en lietavop Bankai*.J 
Pasinaudokite ^rcga siuns-

dauki pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFAGTUR1NG 
0ISTRI§T BAIK 

1112 W. 39-tb St. CMoaeo. 
Turtas viri 17,000,000.00 

IŠ SI0UX CITY. 
Čionai jaunimas daug darbuo

jasi vaidinime scenoje. 

Vas. 10 d. parap. svetainė
je įvyko gražus vakarėlis n-

tinink&s D. Bendorius. Svars-1 nt kurio susirinko labai daug 
iyta daug naujų reikalų, po i žmonių. Programas ^surengto*: 
kurių aptarimo, su malda IVN j buvo gerb. mūsų vargon. E. 
daryta parapijos susirinkimus\ Šlapelio, Mažu choras vaidino 
per vietini klebonų kun. J. 
Svirska. 

Šiomis dienomis mirė ėion 
senyvas žmogus, D. Paulaus
kas. Turėjo apie 58 metus 
Žmogns kaip kada mėgdavo 

pasistiprinti" munšaine. O . . 

"Linksmas dienas". Veikalą.; 
labai patiko žmonėms. Lošėjai 
puikiai atliko savo roles. Ant 
galo buvo šokis. Pelnas ski
riamas pastatymui klebonijos. 

Į vakarėlius dabar žmones 
labai skaitlingai renkasi. 

D A K T A R A I 
. - - , — ----« f 

M ė t o m u Boutevard I M I 

Dr.S, A, Brenza 
MUfi Bo. Ashland Arena* 

Chieaga. IH. 
Vai .: * ryto Iki 1? piet: 1 po 
plet iki I po plot: l : S f vak. Iki 
# ! • rak. 

I 
ToL 05*7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- tb 84. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo < 
Iki 8 ra), rak. Nedėl iomi* nno 8 

lkl f Tai. po pietų. 

Telefoną* geeley 7438 

Dr, I. M. Feinberg 
Oydo specialiai visokias Tyrų ir 

motorų lytiškas ligas. 
1401 Madlson Street 

2 a m p . Western Are . — Cbicago 
Valandos: 8—4 po pietų 7—8 rak. 

Tel . Boulevard 2100 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

Rezid. Tel. Van Ituren 0284 
Ofiso Tel. Rou leran) t « M 

Dr. A . A . R 0 T H 
• M M < ; v r » T O J A 8 m 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaiki; Ir *i*ų chroniškų lign. 

Ofisas 3 3 3 5 S. HaistedSt 

I 

• Vai.: 18—11 ryto: 2—8 po plet. 
7—8 vak. Ned. 10—13 d. 

! Res . H S * Indep^Klcnre Blvd. 
Chicago 

«•• 

Nepriklausomybės šventė 

Vas. 17 d. įvyks vakarėlis 
• paminėjimui 6 metų sukaktu-
\ių Lietuvos Nepriklausomy
bės. Bus išpildyta įdomi pro
grama, kuri susidės iš vaidi
nimų, eilių. Kalbės moks. J. 
Zabulionis ir gerb. klebonas. 
Šv. Cecilijos choras pasirodė 
su dainomis. Kur šv. Cecilijos 
choras veikia, ten žaionė.* 
skaitlingai renkasi. Be galo 
gražiai dainuoja, tik klausyk. 
A.nt galo bus šokis. 

* 

Auka parapijai. 
• 

Gerb. Juozas Grigajjunas j -
taisė scenai labai gražia, dide
lę audeklo kurtina, kuri gal 
jam daugi'au kainavo kaip 
gimtą dol. Už tą gražią dova
ną kleb. ir parap. taria jam 
širdingai ačiū. Dabar pas mus 
svetainėje nedaug blociau 
kaip vietinėje Orphium tf?at-
re. Lietuviai džiaugiasi turint 
nemažai pasišventusių gerašir
džių žmonių. Turime bažny
čioje ir svetainėje iš ko pasi
džiaugti. Bus didesnė garbė 
lietuviams kaip pastatysime 

8 • • — m m m w » » w » » » » w » mtm»m»m>m>mmmfm^Į 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo ofisą p o numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJAL1STAS 

Džiova, Motery Ir Vyrų JAgų 
Vai.: ryto nuo 10—12 n u o %—6 
po piety: nuo 7—8.10 vakar* 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K Ų 
3315 So. Halsted 

Valandos; Nuo 9 iki 3 
7 — 9 vakare. 

Nedėliomis 9 iki 12 

Street 
5 

diena. Nuo 

dieną. 
=3 

"MANO DRAUGE, TAS 
TEISYBĖ 
— TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS IS BILE 
KADA PADARYTŲ.*" 

L l O a E T T & M Y E R S TOBACCO CO. 

gerb. klebonui butQ. Geriau 
viskas eis. 

Dabar yra rengiami apie 4 
veikalai per gerb. vargon. ir 
moks. Zabulion>. 

Yra kalbama, kad gal gerb. 
vargon. organizuos lietuvių or 
fcestrą. 

Kovo 2 d. įvyks vakarėlis 
rengiamas gerb. vargon. Sce
noje dalyvaus šv. Cecilijos clio 
ras. Vaidins puikų veikalą— 
* Numanė". Bus ir šokis. Ta-

bus skiriamas ant pastatymo 
klebonijos. Visi lietuviai yva 
nuoširdžiai kviečiami ateiti pa 
gelbon su aukomis, prie darbo 
ir kaip tik bus galima pada
ryti kuodidžiausį pelnę. Skai
tykite "Draugą" — bus dau
giau. 

Kolonijos raporteris. 

WORCESTER, MASS. 
Labdaringos draugijos val

dyba: pirmininke i— Elzbie-
M vakare kas nors gaus do-< u R o c k i e n ė i m ^ _ y. Rjm 

• a 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandos; 
Nuo 1C flri 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1>—WU 
t ) — B* peilio i* 
S> — B« kraujo, 
4>—Be J«ki« psTojaaa rreikatal. 
R)— Pscljratui nereiktai •Incti, ga

li tuaj Tvicrti. ir r*n eiti 
t darfae> 
'Omn-nUmtm* (akmeni* tulžyje) 

ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
paracljoa, au tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei raistais. 

Aktini—IMIIS susražtna girdėjimą. 
Gjmm rtaektas lifraa pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro operacija*. 
rteCeeijenaU patarnavimą teikia aavo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
OOame atidarytas: kasdien nuo 3 Tai. 

po plet iki t Tid. vakare. 
Medetloml* ir eeredomie ofisas užda

rytas. 

Dr. M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 lkl 11 iŠ ryto po 
pietų 5 lkl 8 vak. Nedėį lomis ofi
sas uždarytas. 

[Dr, M Strikorisi 
Lieturts 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

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

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

Tel. Frospect 1030 
Vai., pagal sutarti 

SS 
Tel. 

DR, P. Z, ZALATORIS 
— * Canal 0357 Vak. Canal 2118 J 

1 1 m m m m m I* 

Dr. A. K. Rutkauskas 
OYJfrYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
T*ilef. La/ayetUj 4141 

n m » < n e— m m 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Hals ted Etreet 
| Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 Iki 9 vakare 
|a—— - • • - . . . . • ^ • • Į . . • - . - . ysas»f 

ranai toną anglių ir 10 dol. 
auksu. Jau tikietai pardavinė
jami. Pelnas eis klebonnos pa
statymui. 

Velykų vakar. t. y. hal. 20 
d. Šv. Ceeilijos choras vai
dins operetę "Concillium Fa-
^ultatis. Gal bus vaidinama 
"Piloto Duktė^. 

Gerb. moks. Zabulionis ren
gia vakarėlius su kuriais pa-
sirodis netikėtai. Laukiame! 

Bazaras. 
Vakarais kovo 30 ir 31 ba

landžio 6 i r 7 įvyks parap. sve 
tainėj bazaras, kurio pelnas 

drabužiais ir pinigais. Aeiu už Kiekvieno susipratusi© pilie 
prisitmtima atstovų ir už gau- čio prievolė — remti tiesos ii 
šias dovanas, suteiktas del su
vargusių šeimynų — našlaičių. 
Lai Viešpats laimina junis 
visiems, kurie prisidėjot auko
mis ir drabužiais. 

Taipogi kviečiame ant susi
rinkimų. Malonėkite ateiti. 
Susirinkimai Labdaringos dr-
jos būna 3-či4 nedėldienį 
kiekvieno mėnesio. Daug tuo-
mi pagelbėsit našlaioiams. Iš
girsit kaip jūsų aukos buvo 
sunaudotos ir kitus dalykus 
sužinosit. 

Kviečia 
Valdyba. 

doros reikalavimų paisan,^ 
dienraštj. Esant gi įvairiems 
to rėmimo būdams (pinigais, 
žiniomis ir straipsneliais, pla
tinimu) nesunku prie gerų no 
rų kiekvienam t$ prievolę at 
likti. 

Prof. Dr. P. Kuraiti:? 

sa, fin. rast. — O. Sidabrienė, 
iždin. i— Pr.Langvinas, i^do 
globėjai: — M. Seskevičienė, 
J. Gepkauckienė, M. Civins-
kas; tvarkdariai: Lubinas ir 
Kandrotavičius. 

Valgių aukautojai: kunigas 
J. J . Jakaitis, Pr. Juška, F . 
Gadilauckas, A. Kuzmickas, Tamaąua, Pa., 11 — 24 Va-
C. Juri8, F. Stakeliunas, M.! gario. 

fci^«i^M»» mm » > » » « l i • • • K <• m* 
Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, Ilefuvlafns visa

dos patarnauju ktiogeriaosia 
M. YUfiKA 

8928 West S8-tli Street 

Telefonas Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojiino Kou t rak tortas 

ri'ti 
POPIEROS 

KRAUTUVE 
Nepaprastai 

mūsų biznio 

augimas raiš

kia sąžiniška 

K ost u m erlams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

B « x 

KUNIGĮĮ MARIJONŲ 
MISIJĮJ TVARKA. 

Kuslavičius. J. Makauckas, J . 
Baeinskas, ^Soiukienė, Kirmi-
lienė, 

New Britain, Conn nuo 2 
— 16 kovo. 

Terpetinas 
Išvaro 

I 

.1 

DR. A, L YUŠKA i 

Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po piat 
5 iki 7 vai. vakare. 

Res. vai .: 2 Iki 4 po plati} 
4193 Archer A vena* 

Tel. Lafrret te 0 0 M 

1900 So. Halsted Street 
Tel. Canal 8118 

bandis, V. Zenkienė, K. Bau 
gėla, Dziaugienė, Seneuckienė, 
Smith's Bakėry, Bakery Shop 
Alita J. Maurienė Vitkus, 
Krewtus, Gelumbauckas, J. 
Bakanauckas, K. T. D. Mar-
ket, J. Glavickas, M. Jankauc-
kienė, A. Pauliukonis, P. Die-
dynas, A. Oilius, V. Kereisie-
nė, O. Katauckienė, Poniskie-
nė̂  E. Giedraitienė; \ 

Drabužių aukautojai: liik-
agstabdyk u rumataką skaudėj į̂g Standard ČeverySku kitau-

mą, tuojaua! Lai Turpo—Turpent ine ' ' J-~?£ ** ••** 
Ointment jsisėda ir išvaro tą skau»- I H V P 4 n n r a s of»tr<*r«rkn ĖQ 9P» 
mą! Turpo ir rumatizmaa nesutin- l U V e * p o r a s c e v e r V K Ų * » . ^ 
rnaaTsema0"1^ T u r p° ^^^ ***"*' > e r t ė s - Kepecka Brothers— 2 

Mokslas sako. kad n iekas taip grei p o r a s Č e v e r v k ų $ 5 . 0 0 . P . K u 
tai neprašal ina rumatizmo kaip ter
pentinas. N a u j a s iSradimas Turpo y . 
ra sutaisytas su visais Tujrpentine 
gydančiais vaistais, kurie tuojaus pa
lengvins pasitrynus skaudama vieta. 
Turpo labai greitai jsisėda i kūną 
kad nei kvapo nepajusi. 

Turpo iSvaro rumatizmą iš syste-
mos tuojaus! Ta i p pa t greitai praša
lina šalti, skaudėjimą gerklėje ir 
krupą. Sustabdo hronchitis, lumbago, 
neuralgiją ir katarą. Neužtrina pūs
lių, nedegina Ir nepal ieka plėtmu,. 

K a m kentėt i? Lai Turpo prašali-
n* tą skausmą tuo jau .^s^k T r̂- r e v i 5 i e n ė j Rktelienė, ^ense^i-

, O. Gtilevičienė, L. Tri- j Waterbury, Conn. — 17 -

dosy Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjas 

30 kovo. 
Hartford, Conn. — 31 — 6 

balandžio. 
BrooklyiL, K. Y* — 7 — 13 

balandžio. 
Camferidge,' Mass. — 14 — 

20 balandžio. 
Lawrenee, Mass. — 21 — 

27 balandžio. 
Anaonia, Conn. — 28 i— 4 

gegužės. 
Westfield, Mass. — 5 — 11 
Tolimesnė Misijų eiga bnš 

paskelbta vėliaus. 

H. LEIB0WlTZ 
Sugjjžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare kasdien. 
1152 West 3Ž-th «tareet 

Chicago, UI 
Valo, prosina vjsų ir sao-
terų drabužius. 

j Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Eontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, m . 
* • • - i i 

DAKTARAI 
N^PRAPATH -

'TeWf. B o a J o a r d 0S13 

Dr, Natalii Žukauskas 
f 

N A P R A P A T H 
8249 S. Morgan St. O t k a g o 

Valandos Paned. Sered. ir fiu-
batom nuo 2 iki 8 vai. rakara. ' 

4652 South Asnlanrt Avenue 
ir Petn. nuo 

i 
] I 

Vai. Utaur, Ketvr. 
iki S Tai. vakare. 

bilienė, E. Rockienė, Stasevi-
cienė, J. Baltrumaitis, P. Stoc-
kienė, J. Stockienė, §ios, tryst 
jpatos daugiausia aukavo, Gri 
gaitienė, Lenkaitienė, Striisd-
zevičienė, Žiurinskienė, 'Au-
gustanavifžienė, Bobinienė, t Ju 

t 
po šiandien n u o savo 
buk b» Turpantine Ointm«nt namuo- » ; f l n A fi,i»««vilJo«A 
aa. Turpa 4MTI •avyj* Maatbei Ir ^'"tttJ, u-l a ^ u u e i i t ; . 
cjgtphor. Turpo - 35c. ̂ r 70c. už dė | S u § e l p ė u |eimynų vajįjiu, 

Complete in Itself 
a'agalatula skustuvo aS-
menę neišknant jo *š skn-
«ruvo. Greitai. Parankiai . 
ItabaJ lengvai išvalomas. 
Pi lnas setas — skustuvas 
.su ga ląs tava kr cxtra a š 
m e n y s $1.00 ir augščian. 

VyeL4aKrStraip Razor 
.—_ 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
42.01 SCuth R o c k w d l Street 

Telefonas Laiaycttc 8026 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 

'praneš imas sergantiems. Turiu nar ius pranešt Tamstao. kad afl «ydau 
tokias l igas, kurios buvo pavadintos nebeiš*ydomoniis. Vartoju nauja ser-
«anctu eydymui būda: nesllpninu ligonių vaistais , nei operacijomte nevar
ginu, o gydau — K A P R A P A T I J O S būdu. Gydymas šiuo būdu y r a s a r f u v 
jis dar smagumą teikia. - ' . 

Je igu Jau aplaukiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir f l 
nesusiradai, o sergi širdies, nervų, ramata . paralyžiumi, Inkstų, ausų na^ 
girdėjimo, naktiniais susl^lapinunais, ar k i tokia sena Uga, ateik, o as noria* 
patarnausiu. . .' 

PRANEŠIMAS SEUGANTIEMS: Pasekmingai pydau Naprapatijos 
būdu staigias n* ehrotiLškas ligas be vaistų ir. operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas iš mie te l ių serga širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, 
inkstų, ausi/, naktiniais susišlapininials ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12, dienų ir n u o 8 iki * vakare; Ned. 9 ild 11, 

Telefonas Boulevard 4774 
4647 SO. HALSTED ST., KAMPAS 47tb. ST., 

VALANDOS: ivuo 2 iki 7 vakare. Telefoną-. Pūt imas 5147 
11132 SO. MICS1GAN AV E. ROSELAND, ILL. 



D R A U G A S Ketvirtadienis, vasario 14 1924 
-J..JLJJ I • — • — •*• 

^i»m m » » • » . 

CHICAGOJEt 
• • • • • 

AUTOMOBILIU AUKOS. 

\ 

J . Wenger, 65 m., iš Grand 
Jlaven, Hich., nuo sužeidimo 
pravažiuojančiu automobiliu 
mirė Sv. Juozapo ligoninėje. 

Rrnest Carlsonv f>3 m., iš 
Donovan, J11., žuvo, kuomet 
arti Chicago lleights jam va
žiuojant automobiliaus ratai 
paslydo ir mašina nusirito 
duobėn. 

ffies 63 gat. ir Union ave. 
pravažiuojančio automobi
liaus sužeista Miss Esther 
Burton, 44 m., ir jos sesuo 
Ruth, 18 metų. Šoferis Lonis 
Jaoobs sužeisti seseri nuvežk*? 
(Iv. Bernardo ligoninėn ir a-
pio hy atsitikima pranešė po
licijai. Šoferis nei nesulai
kytas. 

NORTH SIDE. 

ANT GELEŽINKELIO 
UŽMIGO. 

kTrys ėikagieėiai, anot poli
cijos, jau gerokai "išsitraukę 
naminės," ties 72 gat ir Got> 
tąge Grove ave. automobiliu 
«Svažiavo ant Xew York Cen
tral geležinkelio ir sustojo. 

Už keletos nuimtų turėjo 
ateiti greitasis traukinis. Te-
eiaus automobiliu laiku pas
tebėjo bėgiu sukioto jas. J i s 
nubėgo pas automobiliu ir ja
me rado tris knarkiančius VY
TUS. 

Pažadinti vos spėjo nuva
žiuoti nuo bėgių, tuojau s pra
ūž i traukinis. 

Policija juos visus tris are
štavo. 

SUIMTAS LAIŠKU NEŠIO
TOJAS VAGIS. 

• Cbicagoj areštuotas laišku 
nešiotojas Kugene K. Poole. 
t>15 E. 37 st. Jį areštavo 
3>aštos inspektorius Tahy. 

Poole yra šešeri metai lai-
skjų neėšiotoju Chieagoje. 
Kaltinamas vienos firmos 
siunčiam,!] per pasta revolve
rių vogime. Jį areštavus jo 
kifieniuose rasta trys palaidi 
revolveriai. 

Siunčiamus per paštą re
volverius jis vogęs ir parduo-
davęs. i 4 • 

POLICMONAI ĮčlEPYTI. 

I š pirmadienio į antradienį 
£>Q. Chicago policijos stoties 
basemente duota pernakvoti 
dešimčiai benamių vyrų. Ant 
^ t o j a u s iš jų vienas, James 
Savage, negras, nusiskundė 
policijai sergąs. Gydytojas 
susekė, kad įis susirgęs rau
pais , 

Tuotarpu kiti visi 9 vyrai, 
"kurie kartu su tuo sergančiu 
nakvojo, rytmetį kas sau iš
vaikščiojo. Kas juos su vai-
kys. 

Visi stoties poUcmonai įčie-
pyti. 

Koncertas pavyko. 

Vasario 10 d. šv. Mykolo 
[>arap. svetainėje p-ni Elena 
Makauskienė davė koncertą, 
kurio pasiklausytų atsilankė 
skaitlinga publika. 

Koncertinė programa buvo 
įvairi, turininga. Joje dalyva
vo p-ni E. liakauskienė, jai 
ukompanavo p. J . Sauris, p. A. 
Kaminskas, jam akomponavo 
p. J . Brazaitis ir gerb. klebo
nas k u n. A. Baltutis. Pertrau
koje gerh. kun. Baltutis pasa
kė labai įdomią prakalbą apie 
muziką. Gerb. klebonas buvo 
podraug ir šio vakaro vedėju. 

Į mūsų koloniją p-ni E. Ra
kauskienė atsilankė pirmu 
kartu. Iki šiol nebuvau girdė
jęs ją dainuojant. Dabargi ga
vau ir aš persitikrinti, ir liu
diju kad p-ni Rakauskienė y-
ra tikroj to žodžio prasmėj dai 
nininkė. J i turi aukštą, švel
nų, pilną gracijos dramatingą 
soprano balsą, ir dainuojant, 
ji dainą padaro gyva. Jos di
kcija (žodžių tarmė) yra taip 
aiški, kad retas kuris iš dai
nininkų tąja ypatybe yra ap
dovanotas. Ant programo ji 
turėjo viso penkiolika muzi
kos kurinių įvairių kompozi
torių, kaip tai: Naujalio, Šim
kaus, Petrausko, Cambardella, 
Vismino ir Vanagaičio. Viso
mis p-os Rakauskienės daino
mis publika begalo gėrėjosi 
ir po kiekvienos dainos ją a-
pi pylė gausiais aplodismen
tais. Publikai ypatingai pati
ko Naujalio "Lopšinė", Šim
kaus 4'()i greičiau, greičiau/ ' 
Vanagaičio "Dnl d u l " ir "Ka
triutė*', kuria baigta progra
ma. Publikai be paliovos reika 
laujant, " Katr iu tė" buvo pa
kartota. 

Einant prie antro progra
mo dalyvio p. A. Kaminsko, 
mūsų kolonijos dainininko, 
reikia pasakyti, jog jis turi 
nemažai gabumų dainavime. 
Turi gražų baritoną. I r vieno 
iš publikos žodžius pavarto
jant, po kokių dviejų metų 
intensyvaus lavinimo, Cliicaga 
susilauks įžymaus dainininko, 
kad net, esą, p . Saboniui pri
sieis konkuruoti. 

B u v o tikėtasi 

SVARBU VISIEMS 
MATYTI. 

AL. PANAVAS SVEIKSTA. 

Nuo vasario 20 d. iki kovo 2 
d. Coliseum'e bus statoma 
scenon Kristaus Kančia, vie
nas didžiausių i r svarbiausių 
veikalų mūsų istorijoj. Šio be
galinės svarbos veikalo vai-
uintojais yra Anton Lang ii 
r'assion Players iš Oberam-
mergau. Anton Lang vaidina 
Kristaus rolę. 

Šiuo perstatymu yra SUSH 

domavus visa Cliicago miesto 
visuomenė pradedant miesto 
majoru ir baigiant paprastu 
piliečiu. Vaidinimas iyristaus 
Kančios "visiems yra lygiai 
svarbus. 
Pirmieji $100,000 padaryti i i 

šio vaidinimo Amerikoje 0$ 
sušelpimui Oberammergau ba
žnytkaimio. Oi visi kiti pini
gai gauti virš šios sumos eis 
badaujančių Vokietijos vaikų 
maitinimo fondan. 

Ši vaidinimo proga yra re
ta, vargu ji greitu laiku pasi
kartos. O pamatyti Kristaus 
Kančią vaidinant mums lietu
viams katalikams yra 
begalinės svarbos. Užtat, bė
gy to laikotarpio nuo vasario 
20 iki kovo 2 d. pasirujunki-
me į Coliseum'ą nuvykti visi 
•r Kristaus Kančią pamatyti. 
Vaidinimai tęsis nuo 1:?0 iki 
5 vai., nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
kasdien. 

-Al. Panavas, L. Vyčių 13 
kuoįSij^ narys, žymus jos dar
buotojas, jau kaip ir pasvei
ko: svajoja apie darbą Vy
čius, veikimą... 

Korespondentas. 

ĮDOMIOS EISTYNSS. 

WEST SIDE. 
T 

Subatos vakare 9 dieną va
sario, Aušros Vartų parapijos 
choras surengė gražų teatrą, 
koncertą ir šokius. Teatras, 
kurį vaidino p. K. Sabonis ir 
p. J . (Jruštas, visais žvilgs
niais pavyko kogerjausiai. 

Koncertinę programos dalį 
išpildė Aušros Vartų parapi
jos choras po vadovyste p. K. 
Sabonio; sudainavo gana-ge
rai. Paskui sudainavo keletą 
solo ]). K. Sabonis, apie jį tu
riu pasakyti kad nors jo ir 
ilgiausiai klausytum, neatsi
bostų. Jisai savo dainomis 
visad moka pagauti žmogaus 
širdi. 

Pėtnyčioj, vasario 15 dh 
svetainėje ant 8747 Exchange 
Ave. ir kampo 88-tos ave. į-
vyks įdomios ristyoės. Risis 
Armondo Valentine, italas su 
Jack Sanders," slavu; Alek. 
Oakavienko tvirčiausias atle
tas, risis net su dviem: Pred 
Seefeld, čeku, ir £ . Glozows-
ki, lenku; Karolis fožėla, pa
garsėjęs lietuvis ristikas, pel
nęs lengvaus svarumo čampi-
jonato vardą, su Mike Murs-
?.ek, čeku, taipgi čampijonu. 

Tikietai galima gauti pas J . ^ . g y K f t z ^ ^ 
Ilorueki, 2714 E. 83-rd gat • . . r . c • r 

& i buvo laukiamas kariehuo-
vė 

tas paketukas paaukotas \J. 
Uarboros Na\igženuenės. O pa
sidarbavo knygučių pardavi
nėjime p. V. Žogieiiė, J . Žo-

vyrų chorai puikiai ir links
mai padainavo visas vestuvių 
dainas, it tikroj Lietuvoj bu
vę ir girdėję. O kaip pradėjo 
ant estrados šokti ."Suktini", 
tai ir publika nebegalėjo nu
sėdėti, norėjo drauge šokti. 
Daug garbės tenka p-nui Sa
kalui už artistų puikų išlavi
nimą ir p-nui Žyliui, kuris ir
gi daug prisidėjo prie šio.va
karėlio, taip puikiai išlavin
damas chorą. Po į s t a t y m u i 
buvo šokiai, ir po smagiam va
karėliui visi išsiskirstė namo-
1iai. J 

• 

Labai linksma mums žiaoti, 
kad Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
i r šv. Agnietės choras dar 
rengia daug vakarėlių! Lin-
kiame jiems daug, daug pa
sekmių ! 

Tauragio sesutė. 

gaitė ir B . Naugžemienė. Su
rinkta pinigų $50 dol . ' i r pa
siųsta šv. Kaz. Vienuolynui. 

Laimėtojas to paketuko y-
ra p . Aleksandras Tarvidas. 
P, A. Tarvidas gali atsiimti 
paketuką po šiuo antrašu: 

B. Naugžemienė, 

3202 So. Aubum Ave., 

K. L. 

PRANEŠIMAS. 

BRIGHTON PARK. 

Ištikrųjų, kas neatsilankė a-
Lt Lietuvos Vyčių '36 kuopos 
ir Šv. Agnietės choro vakarė
lio nedėlios vakare, tas turi 
ko gaiIeties, išgirdęs kitus gi
riant veikalėlį. Buvo tai vie
nas iš pasekmingiausių vaka
rėlių surengtų per šias dvi di-
jas. Žmonių prisirinko pilnutė 
svetainė. Dar niekuomet nebu
vo atsilankę tiek publikos į 
mūsų vakarėlius. Visi gan pui
kiai užsilaikė, bet kaip pap
rastai, atsirado ir keli trukš-
madariai .̂ 

Operetė " Katriutės Ginta
rai " prasidėjo lygiai 8 valan
da. x Ponas Ig. Sakalas pir
miausiai paaiškino šį — ta 
apie veikalą ir paprašė visų 
ramiai užsilaikyti. Veikalėlis 
buvo labai įdomus ir pukiai 
atloštas. Visi artistai savo ro
lės kuogeriausiai lošė. Ypatin
gai daug juokų pridarė Anta
nas Pilypas, Petro rolėje. 
Vaidįno tikrai artistiškai! J. 
Karpa vi čia, Jono rolėje taip
gi gyvai lošė. P . J . Karpavi-

ssr 

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

BARGENAS BRIGHTON PARKE! 
PARSIDUODA labai pigiai Ioe 

Cneam Parlor su fixtures ir visu ta
vom. Bieni» yra sreroj vletoJ Ir gerai 
išdirbtu turiu greitai • parduoti nes 
esu naS!."' ir sunku vienai uliaikyt la 
bai gero proga pasinaudoti salunei-

Mrs. M. POŠKA 
4501 S. Valrftehl ATC. Ch*ca«o. 

f 
NAMAS 

čia nesenai atvyko Chieagon is 
Toliaus sekė p. L. Sabonie- UVestville, 111., i r energingai 

CICEROS BARGENAS '. 
Pardavimui namas su tus-

ėiu lotu prie šalies ir gara-
džius del 3 maSinų. Nanias ir 
garad/cius mūriniai, 4 metai 
kaip statytas. 4 pagvvenimi} 
po .r> kambarius, 2 beismentai 
ispli^truoti. Skalbinės, gesas 
elektra vidui ąžuolo medžio 
viskas ir visi parankumai, ant 
tuščio loto reikalinga biznies 
namas pastatyti, nes reikalin
ga šitoje kolenijoje. Namas 
apsodintas puikiais medukais 
gera renda. Savininkai galima 
rasti nuo 5:30 vak. Savininkas 
)>arduoda. 
1535 So. 50th Ave. Cicero, 111. 

Tel. Cicero, 5932 

REIKALINGA, 

REIKALINGA 
Reikalinga virėja į kleboni

ja. r~ Atsišaukite į (iDraugą" 
2334 So. Oakley Ave. 

D E N T I S T A I . 
[ » , • • • - • • • • • • • * * " 

Dr. P. G. Luomons 
Uetuvis IHuitę GjtUtoimM 

2201 Vr. 22-nd A So. l<e«Titt SU. 
. . ~nn<i C^tir-tLirn 111. I Tel. OMUU 6222 
VAJU. • »ki 

vakar«. Ned. pai 

CUiCAgO, 111. 
I I ryto ir 1—I.M Į 

?aral »utarti. 

Dr. M. Ž I L V I T I S 
i 

Vftl. 
Iioi 

DENTISTAS 
4!9S Archer Avetme 

: 9 iki 9 vak. kasdien. Nadė-
9 Iki 12. 

Tel. Lafayette e o f l 

^ 
Tel. Blvd. 7042 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAlfD AVENCE 
Arti 47-tos Gatvės 

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

j 

REIKALINGA mergina dir
bti krautuvėj mokanti lietu
viukai ir lonkiškai, turinti pri
tyrimą šiame darbe lai atsišau
kia: 

J . Goldstein & Son 
2400 So. Oakley Ave. Chicago. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

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

ADVOKATAS 
b>1<M T!*!•»• TehmoMf. Brauni 

UO«JM AlMlraJctan. Padaro pirkimo If 
pardavlm* Dokumento* Ir įraliojimaa. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BLDG. 

Te le fonai Rando lph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Ganai 1667 

809 tf. 351h St. Chicago 
Tel. Boulerard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigu* ir 
% Parduodam Laivakortes. 

9 S S 

ia*****«****r«;«*»>3*****fc 
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N A U J A 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos,' 

lvestuvinis bankletaras. pagrrat>anif% 
fvainlkai Ir kitoms pramogoms. 

Tajpri užlaikome powder'J, per 
[furna, plaukams tinklelius (hair 
knets). 

Patarnavimas mandagiausias, 
[kainos žemiausios, 

URBA FLOWER SHOP 
3324 Aubum Aveuue | 
Telefonas Blvd. 2035 f 

i Į . • fi -v; . 

f- S. W. B A K E S 
ADVOKATAI 

7t W. Monroe Streel 
Room 904 — TeJef. Randolph MOO 
Vai: Nuo 9 ryto Iki B po platu 
Vakarais: 3203 So. Halstcd gtr. 

Telef. Yards 101S 
Cbloaco. 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 6690 

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

Ofisas nidmle^tyj: 
29 South La SaUe Street 

Kambarls 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

• — * m ^ » » » » » » » » » » » ^ » ^ » ^ » i 

jA. A. S l ak i s 
ADVOKATAS 

Ofisas VtdnrmiestTle 
OHIOAGO TEMPLE Ut'ILDIlfG 

77 West Wasbtn^ton Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hjde Park S3>5 

!)•'», kuri griežė keletą solo ant 
smuikės, pianu palydėjo p. 
Sauris. Jinai kaip visados taip 
i r §į kaltę, išpildė savo parei
gą kogeriausi'ai. 

Po teatrui ir koncertui pra-
dar vienos aidėjo šokiai. Jaunimo prisirin 

dainininkės, taipgi iš mūsų j ko pusėtinai dik<-iai; kurie ga-
koionijos, tai p-lės M. Norbiu- na Jinksmai šoko; taipgi nra 
lės. Dėje, del tūlų priežasčių, 

' negalėjo dalyvauti 
Abclnai, 

žvilgsniais 

tesi daug ir iš kitų kolonijų; 
tai vis matyt nuopelnai mūsų 

koncertas visais j komisijos, kim pasišventus dir 
turėjo geriausio bo, kad tik viskas pavyktų 

UŽGINA IEŠKOJIMUS. 

Advokatas Berkson užgina, 
l>uk jis ieškąs • sukčiaus Leo 
Koretz vakarinėse valstybėse, 
.kaip apie tai vakar pranešta 
Sako, ta žinia yra vienas pra-
gimanvmas. 

pasisekimo. Už surengimą šio 
koncerto ir išpildymą jo žy
miausios dalies p-ai E. Rakau 
skienei priklauso daug nuošir
džios padėkos. 

P-nią E. Rakauskienę my
lėtume ir dažnians išgirsti 
dainuojant. Tikimės, jog ji 
mus ir vėl kada nors aplan
kys. 

D. B-lis. 

kogeriausiai. Ir jų troškimai 
išsipildė. Matyt, kad apie 
šimtinė prisidės ir vėl prie 
naujų vargonų įsteigimo. Už 

| Lai dideliausia padėka tenka 
komitetui: p. P . Zaurai ir Lau
čiui, ir taipgi p. K. Saboniui 
ir broliui Vladislovui, kurie 
aplankydami parapijonus vis 
tagino šį darbą paremti. 

Mokinys. 

ŪW»< -«*<-

ADVOKATAS J. P. VVAITCHES 

darbuojasi šv. Agnietės choro 
fatyii. Daug garbės taipgi 
tenka p-njai Sakaiienei, Bar
butes rolėje, Elenai Morkaitei,» 
Katriutės rolėje ir J . Rimkai- ! 

tei Čigonės rolėje kurios1 

ėiavo dalis puikiai atliko. P-ni 
Sakalienė yra labai atsižymė-' 
jusi įvairiuose veikaluose, ypa- j 
tingai "Sibiro-Žvaigždė". J i 
niekados mums neatsisakė. 
pagelbėti. Vienu žodžiu, visi1 

artistai — lošėjai savo roies 
puikiai atliko. Mergaičių ir 

P. A. Pala c/. 
Lic. Pmbalmer 

Telefonas 

8276 

C h a s . S y r e v i c z e 
G R A B O R I U S 

Cicero, HL 1437 South 49-th Avenue 
Pa^rabams koplyčia veltui. Privatinis ambulancas. 

kogrcrhi-'us CiceroJ ir visoj Chlcagoj. 
Patnrnavlnms 

Trys piktadariai su plyto
mis išdaužė didelį krautuvės 
langą, 1428 West Madison st. 

Visi tuoj aus suimta. 

P R A N E Š A 
Jog jis persikėlė į savo naują namą,, 10717 Indiana Ave
nue, Roseland, €hieago, Illinois. Namas ir ofisai yra už
tektinai apšviesti, taip, kad kiekvienas gali lengvai su-
rasti.^Tik du šimtu pėdų į Pietus (South) nuo Strumilos 
svetainės. Čia ofisai atdari kas vakarą ir Šventadieniais 
iki pietų. Telefonas tas pats: Pullman 6377. 

Dieniniai miesto ofisai tie patis, raimaį 514 ir 516 po 
gatvės numeriu 127 Nortli Dearborn Street, CMeago, 
Illinois. Telefonai Randolph 5584 ir 5585. -r 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Gbicagoj 

Tel. Central 0800 
A. F . 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldhirmlestlj Ofisą* 
Room 1703 Chieago Temple Bldg 
77 W. Washington St. 
OICEICO Ofisas: Paneclėlio vak. 
1514 S. Cleero^Av. TeL Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3£36 S. Halsted St. Tel. BonL 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—516—127 N. Dear
born St. Tel. Randolph 5564—5585 
Vakarai* 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tei. Pullman 6877 

PEARL <JrEEN KONC1 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuve—Viena iš didžiausių Chieagoje 
Parauodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Ūžlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramą-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių puriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
•visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. OĘICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVAĮtP 7309 

LIETITVIAI GRABORIAI 

S, D. LAGHAVVICZ 
IJetavt* GraborftiB 
2314 W. 23rd PI. 

Clcago, I1U 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiauala. 
Reikale meldžiu at-
sliaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Oanal 1171 
I1M 

= 
f •* ' • • • » • ! 

Telefonas Boulerard 41M 

A. 
Graborius 

Patarnaalu lai 
dotuvėse 
tavėse, 
n*e tr fcftnoa* 

K a i . ) 

3307 Auburn Ave. Chicago. j 
l^mmim m • • • i. - . . . . . • 1. n mm m _Į| 


