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METAI-VOL. 

S. V. Laivyno Sekretorius Pasitrauk 
REIKIA ORGANIZUOTIS 

IR GINTI TEISES. 
YPAČ KATALIKAMS REI

KALINGA VIENYBĖ. 

Taip sako Arkivykupas 
Curley. 

Pramatoma, jo Vietą Užims 
Jo Asistentas 

VOKIETIS IŠKILMINGAI 
FRANCUZĮI PRIIMTAS. 

WASHINGTON, vas. 18.— 
.Šios Salios katalikai privalo 
organizuotis, idant, prireikus, 
jie butų pozicijoje turėti Įta
kos svarbiuose klausiniuose ir 
stovėti teisybės pusėje, kuo
met pakelti klausiniai palie-
ėi.'i kad i r netiesioginiai mu
šu, tikėjimą. 

/Taip pažymėjo Baltimoriės 
Arkivyskupas Curley, k a l 
damas andai skaitlinkame ka
taliku muteru susirinkime. 

4 iAtėjo laikas," sakė Arki
vyskupas, "kuomoJ mes, kala 
likai, užinteresuoti musyą Baž-
nvėlos ir mušu šaries gerove, 
turime pakilti ir veikti." 

Jo Aukštoji Malonybė taip 
pasakė kviesdamas katalikes 
moteris organizuotis \v vi-
snomet dorinio pnhudžio 
klausiniuose reikšti savo ka
talikiškas pažiūras. 

Arkivyskupas skatino mote
ris labiaus interesuotis atei-
vybės, jaunimo Švietimo ir so-
eialės gerovės akcijos klaus i-

• mais. 
Katalikai privalo susiorga

nizuoti vienan stipriau kunan 
ir savo reikalus aprūpinti pa-
tiems. 

•'.Mes nesiorganizuojanie, 
kad prašyti bent kokio mums 
palankumo nuo ko nors. Ale 
nereikalaujame palankumo 
nuo federalės vyriausybės. 
Nenorime nei nuo valstvbiu 
valdžių. Mes tik norime ir 
reikalaujame mums prignlin-
ėiu teisių." 

Arkivyskupas nurodė, jog 
katalikai piliečiai neišeina po
litikos laukan su tikslu iško-

..voti savo tikėjimui ir Bažny-
ėiai palankumo. Jei katali
kai Įstoja politikom tai tik 
dėlto, jog jie turi teisiu ^daly
vauti politikoje. 

Sakė, kad jei visi Amerikos 
katalikai l piliečiai daugiaus 
interesuotusi politika ir res
publika, tai pati respublika 
šiandie kitaip atrodytų. 

\VASIITX0TON, vas. .19.—> laukų išnuomavimą, nuspren-
Vakar iš užimamos vietos at- jdė pasitraukti iš kabineto, 
sistatvdino Karo Laivyno se-
k re t orius Kdwin Denbv. PFC-
zidentas atsisatydinimą pri
pažino. J is pasitrauks iš 
tos vietos kovo 10 dienų. 

Sekretoriaus asistentas 
Theodore Roosevelt po kon
ferencijos su sekretorium 
Denby nuvyko į Baltuosius 
Kūmus, kur turėjo konferen
cija su Prezidentu. 

Po konferencijos p. Roosc-
velt pranešė, kad jis kaipo 
asistentas, neatsisatvdinsias. 

Sekretorius Denby visas 
laikas tvirtino, kad jis nema
no rezignuoti. Bet kuomet 
jis vis smarkinas buvo akėjai 
mas už Teapot Dome žibalo 

AMBASADORIUS PAGER
BTAS KAIP PIRM KARO. 
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KLAIPĖDOS KLAUSIMU. 

Gal tai taikos ženklai. 

Išrvto sekretorius telefonu 
susisiekė su Prezidentu. Po 
to sekė atsistatvdinimas. 

Valstybės žibalo versmių iš-
nuomavimas privatinėms ben
drovėms purto abi politines 
partijas — republikonus ir 
demokratus. Bet kad repn-
blikonai šiandie yra adminis
tracijoje, tai jie daugiausia ir 
nukenčia. , 

Del žibalo išnuomavimo se
nato komitetas v(da tardy
mus. Dalykas begalo supai- k*rtag parinktinų arklių. 
motas. 

Prezindentas Coolidge savo 
ražu paskyrė komitetų iš ke
lių advokatų, kurie trauks 
atsakomvbėn kaltininkus. 

PARYŽIUS, vasario 18. — 
Praeita šeštadienį čionai Įvy
ko nepaprastos iškilmės, ko
kių ligšiol nebūta pasibaigus 
karui su Vokietija. ~ 

Klysee rūmuose su prieška
rinėmis iškilmėmis Franeijos 
prezidentas Millerand priėmė 
naują Vokietijos ambasado
rių, Leopoldų von Hoeseli. 

Ambasadorius į rūmus at
vežtas Franeijos valstybės ka 
rietoje, kurioęje buvo įkinkyta j ( m i s reikalingas dide< 

MIL\ICHAS,-vas. 19. — 
Bavarija susitaikė su Berly
no valdžia. Bavarijos dikta-
torius Kabr tad atsistatydi

no. 

ROMA, vas. 1 9 / — čionai 
T. Sąjungos vardu laikoma 
konferencija del ginklavimosi 
mažinimo jurose. [Dalyvauja 
ir Rusijos bolševikų valdžios 
atstovai. Vyriausiauoju at
stovu yra Berens, kažkoks bu-
ves jurininkas. 

Šis atstovas konferencijoje 
šaukia, kad Baltijos jura ir 
Juodoji jura neturi but su-
tar])tautintos. Kaip viena, 
taip kita jura privalo rastis 
Rusijos ribose. Xes Rusi
ja abiejų jur,ų pakraščius no
ri fortit'ikuoti', taip, kad tie 
pakraščiai niekam nebūtų 
prieinami. Be to, Rusija no
ri turėti karo laivyną lygų 
Britanijos laivynui. 

Kalbama, jog tie bolševikų 
reikalavimai gali kartais su
ardyti pačią konferenciją. 

konferenciją. yToki tai Tautų 
Sąjungos planai. 

Konferencijos tikslas. 
Ši Tautų Sąjungos vardu 

laikoma konferencija, kurioj 
Amerika nedalyvauja, vadina
si vien ekspertų konferencija. 
Xorima ją laikyti uždaryto
mis durimis. Tečiaus bolše
vikų atstovas tam priešinasi. 
J is reikalauja atviVių sesijų. 

Kon l'erenci joje ekspertai 
» n o r i susimainyti mintimis, su

formuluoti raportus kas link 

CHICAGO. Oro biuras pra
neša, kad šiandie nepastovus 
oras ; maža atmaina tempera
tūroje. 

• j i 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 fr. 

Bolševikų nusistatymas. 
Tečiaus bolševikų nusista

tymas gali suardyti šią eks
pertų konferenciją. Tai vie
šai pripažįsta ir patsai ats
tovas Berens. J is sako, kad 
Maskva savo nusistatymo ne
galinti atmainyti. Girdi, jei 
bolševiku valdžia butu buvus 
kituomet pakviesta AVasbing-
tono konferencijom jei valsty
bių valdžios butų pripažinu
sios bolševikus, butų buvę kas 
kita. Bet šiandie' bolševikai 
verčiami žiūrėti nuosavų rei
kalų. Maskva negali pasiti
kėti pasauliu, kuris prieš ją 
veikia. 

Anot Berens, Anglija, tai-
pat Amerika, daugiausia sto
vi už jurų laisve. , Taigi Ru
sijos nusistatymas tom vals
tybėm bus naujiena. 

Bet ką reiškia šiandie juru. 
laisvė ? Ta laisvė reikšmin
gumo turi tik galingoms valsr 
tfliėms. Nes jos atvirias ju
ras visuomet ,gali apnykti sa
vo karo laivynais ir tuomet 
juroms baigiasi laisvė. 

Berens sako, jog šiandie 
niekas nenori karo. Daro tai
kos sutartis. Bet niekas ne-

Karieta iš vokiečių ambasa-
į nunus buvo lydima ko

mpanijos franeuzų kirasierių. 
Rūmų darže ambasadoriau 

sutiko francusij infanterija, 
kuri saliutavo ambasadorių ir 
jo palydovui, grojo franeuzų 
tautinį himną. 

Ambasadorių mmnose suti
ko ir pasveikino prezidentas 
Millerand, Hu juo drauge bu 
vo premieras Poinearė. Visi 
buvo dekoruoti ats i žymėjimų 
ženklais, diplomatinėse uni
formose, su žėrinčiais auksi
niais apvadais. 

Ambasadorius kalbėdamas 
reiškė, daug palankumo Fran-
cijai. Pažymėjo/, jog didžiau
sios problemos ateity bus iš
spręstos abiejų tautę patenki
nimui. 

Prezidentas Millerand kal-
'bėdamas reiškė vilties, kad 
Vokietija pildys taikos sutar
tį. Sakė, jog Franeijos no
ras ateity apsisaugoti karo 
nepalaimų. 

KLAIPĖDA, vasar. 19. — 
Čionai atvyko komisija spręs
ti Klaipėdos klausimą. Tai 
komisijai pirmininkauja ame
rikonas Davis. Komisija at
vyko iš Varšavos kupina len
kiškų nuomonių. Po išklau
sinėjimų, komisija keliaus Ge 
nevon ir tenai paskelbs savo 
išsprendime, ar lenkai gali ly
giai su lietuviais naudotis 

Klaipėdos uostu ir pačiu Ne
munu. 

Kad šiuo kartu Varsa va 
laimės, tai aišku. Nes Davis 
iškalno pažymėjo: 

"Mažosios tautos (kai kad 
Lietuva) turi suprasti, kad 

esnis su-

Delko Keliamas Anglijoje Uosi 
tuose Streikas? 

pratimas, negu didžiosioms 
tautoms. Jei mažosios rodys 
savo priešgynybės arba pasi
putimo, tuomet didžiosios tau 
tos anas t no jaus apnyks ir 
sugriaus." 
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CLAMENCEAU GAU LIKTI 

PREMIERU. 

LONDONAS', vasar. 19. — 
Patirta, kad šiandieninis An
glijos uostuose sukeltas dar
bininkų streikas daugiausia 
atkreiptas prieš darbo parti
jos valdžią. Streiko vadai 
nkėgina kenkti socialistinei 
valdžiai, nes ji suignoravo 
kai-kurias unijas, nepakviez-
dama jų atstovų ministerių 
kabinetan. 

f 

Kai-kuric darbininkų orga
nizacijų vadai reiškia atvirą 
savo nepasitenkinimą sociali
sto Mae Donaldo valdžia. Dėl
to, kad .MaeDonald savo kabi
netan susikvietę vien intelek
tualius asmenis, bet iš darbi
ninkų tarpo kai pi r nei vieno. 

Dar pirm MacDonaldui už
imsiant vietą tuo klausimu 
darbininkų tarpe buvo kelia-i pareigas eiti 
mos diskusijos ir reikšta no- daiktas 

t . . 

rai, kad kabinetan be po 
Imtų kviečiami ir darbininkai 
Tečiaus taip neįvyko. 

iDelto, šiandie ir streikai 
keliami, kad tuo būdu paken] 
kti vyriausybei. 

Maistui kainos visoj šal] 
tuojaus pradėjo kilti, kuomet 
sustaMytas importas ' streij 
kuojant uostų darbininkams. 

Prie uostau darbininkų, ku-| 
rį|ų 120,QOO streikuoja, prisi
deda ir kitos unijos. StreL 
kas nuolat eina didyn. Yr 
baimės, kad prisieis maistąj 
skirstyti kaip karo laikais. 

Premieras MacDonald ima-1 
si priemonių streiko užbaigi
mui. Bet J s atrodo jau ge
rokai apilses. Premjero iri 
užsienrų reikalų ministerio 

nėra lengvas 

LINCOLN, Neb. vas. 19. — 
YVallacc G. AVallick divorsi-
nės bylos laiku teismo rūmuo
se nužudė distrikto teisėją 
Morning ir pats tuojaus nu-
sisove. 

MASKVA, vas. 19. — Ru
sijos bolševikai žada žydams 
valstylie įkurti Krime. 

PASIDARĖ GALĄ 
x Iš GAILESČIO. 

ginklavimosi mažinimo juro-1 pasakys, ką gali. duoti arti-
se ir tuos raportus paduoti (moji ateitis. I r jei Rusija 
aptarti nuosavoms valdžioms. 
Taigi, tokiems raportams, a-
not jų, reikalingos slaptos se
sijos. 

nebūtų apsiginklavusi, jai bu
tų pragaištis. 

WASmNGTON, vas. 19. — 
Remianties tais raportais, j Karo skolų patvarkymo komi-

$1.00|atskirios valstybės paskirtu I sija paskelbė, jog Suv. Vals-
4.29 laiku turi pranešti Tautų Są-'tybių nusistatymas neatmai-
4.30: jungai savo pažiūras. Po to. nytas. Laukia skolininkių 
4.34 T. Sąjunga šauks jau kitą, Europos valstybių atsiliepi-

17.39 j tikrą ginklavimosi mažinimo mo. 

William StaniszeVski, 4858 
So. Ada st., aną dieną skau
džiai apmušė savo sūnų, 18 
metm Kuomet sūnų užtarė 
motina, gavo ir ta, 

Bet tuojaus po to Stanisze-
wski ėmė gailėtis savo to el
gimosi. J is pažymjėjo, kad 
savęs negalįs suvaldyti ir to
dėl i jam neverta gyventi. 

Lšėjo iš namų ir palindo po 
į * 

einančiu traukiniu. 

PARYČIUS, vasario 18. — 
A ną^diuu^ Lmces,.. j« ajnįiras. 
CIemenecau pakviestas į Kly
see rurnus, kur jis ilgoką lai
ką konferavo su prezidentu 
Millerand. 

Iš to kilo kalbos, kad, ma
tyt, Clemenceau ar tik ir vėl 
nebus pakviestas but premie-
ru, kuomet premierui Poinca-
re prisieis atsistatydinti: 

Premieras Poi nearė neturi 
pavysimo parlaniente su savo 
projektu didinti taksas. 

Žemesniuose parlamento ru 
muose, rasi, jam pavyks apsi
dirbti taip, kaip jis nori. Bet 
senate jo projektas turės griu 
ti. Senato didžiuma vra nu-
sistatusi prieš premier'ą. 

Jei taip, tai iškalno teiriau-
jamasi apie naują j^remierą. 
Poincarc nori, kad jei jis tu-
Vitų pasitraukti, idant jo vie
tą užimtų Clemenceau. (Tuo
met jo politika ir toliau butų 
vedama. 

C H I C A G O J E . 
LINCOLN SAKOSI 

NEKALTAS. 

\Varren J. Lincoln iš Auro
ra, kurs policijai išpažino nu
žudęs savo žmoną ir jos broli 
ir abiejų galvas įlipdinęs ce-
mentinin blokan, vakar mies
te Oeneva pirmukart paimtas 
teisman išklausinėjimams 
prieš prasidėsiančią bylą. 

Išariamasis žmogžudis ne
prisipažino esąs kaltas. Tei
sėjas pftskyrė du advokatu jį 
ginti, nes Lin-oln sakėsi netu
rįs iško advokatus apmokėti. 

Nežinia kada prasidės by
la. Paskirtu advokatu pra
nešė, jog jiems imsią laiko su
sipažinti su tuo visu reikalu. 

i Nuo savininldės atėmė 4 dol., 
kartą šovė ir išėjo. 

Bet tuojaus policijos su
gautas. Pas jf rasta !5fi do
leriai. Reiškia, jis daugiaus 
plėšimų atlikęs. > 

NEPAKENčIAMt JPROCIAI 

Chicagos sveikumo depar
tamento išleistame biuletine 
pažymima, kad žmonių tarpe 
nepakenčiami įpročiai, ta? 
viešose vietose ar susirinki
muose biaurus spiaudymas 
ant aslos, neužsidengus bur
nos čiaudėjimas arba kosėji
mas. Tais įpročiais p la t ina
mos įvairios užkrečiamos li
gos. .'Dėlto, tuos nepakenčia
mus papročius patys žmonės 
turėtįų naikinti. 

AlJBANY, N. Y. vas. 19. — 
New Yorko gubernatorius 
Smitli klausiamas apie jo 
kandidatūrą į prezidentus at
sakė: "Nesu joks kandida
t a s . " 

TAI BENT PLĖŠIKAS. 

Su'156 doleriais kišeniuje ir 
su revolveriu Harry Bachel-
der, 12 metų, 2115 Ogden av., 
užpuolė saldainių krautuvėlę 
po num. 2112 De Kalb ave. 

Cbicagos pastos klerkai ir 
kiti pastos darbininkai reika
lauja algų padidinimo. Šian
die-jie pigiai apmokami. 

Ant kampo Michigan ave. 
ir 36 st. automobiliaus suva
žinėtas ^neidentifikuotas apie 
50 metų vyras. 

MANILA, vas. 19. — 'Su 
relįginiais fanatikais kova ve
dama. (Tomis dienomis vie
noje kovoje , žuvo 44 fanati
kai ir 9 konstabulariai.. 

H 

Chicagos Darbo Federaci
jos susirinkime duota vėjo 
valstybiniam prokurorui Cro-
we, kurs esąs neteisingas or
ganizuotam darbui. 

NEDARBAS ILLINOISE. 
o 
Illinois valstybės darbo de

partamentas paskelbė, jog 
sausio mėnesiu nedarbas val
stybėj pasididino. 

Pažymima, > jog nemažas 
skaičius įvairių dirbtuvių per 
traukė darbus, todėl bedarbių 
skaičius 14,000 viršaus užau
go. 

Siųskite Savo Giminėms 

LIETUVĄ 
P I N I G U S 

i 
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DRAUGĄ ff 
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NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU-

I^GAB" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 
. "DRAUGAS" siunčia pinigus 
ir doleriais: perlaidomis, 
tais ir telegrama. 
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LIETUVIŲ KATALIKE 

[ D I E N R A Š T I S 

Į DRAUGAS" 
ptiu kasdieną išskyrus nedėldienio* 

ADV. B. MASTAUSKAS KATALIKŲ PĄSAULy. 

listsmi . . . 
Pusei Metų 

i • • • • • i |6.00 
13.00 

•J t prenumeratą mokasi tskaino. Lai
tą* *kaitoai uuo užrašymo dienos, 

UIDBO Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti Jr senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant tratoj* ar ex-
pTeso "Money jOider" arba įdedant 
Itmigui i registruota iaiska 

DRAUGAS PU6. CO. 

2334 South Oafcley Avenue 

Chicago, Illinois. 
XeL Rooseveli 7793 

IŠ KO KILO KIVIRČAI 
RUSŲ KOMUNISTŲ 

PARTIJOJ? •• 

Buvęs Lietuvos Atstovybės juriskonsultas, 
Lietuvių Tautai didelių darbų vyras, kurio 
turiningų prakalbų per Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves Chicagoje pasakytų, 
šiandiena, talpiname. 

*Ti 

ADV. B. MASTAUSKO KALBA 
-

Ne maža truksmo užsieniuos • 
sukėlė nesenai įvykusis Mas-
kvoj Rusijos komuai tų r a i 
tijos suvažiavimas, kur pačių j 
fctumnni tų taipe kilo smarkių j 
ginčų, vos nesuskaldžiusių. 
partijų. Ypatingos reikšmės 
tie kivirčai, atrodo, turėtų į-
gauti dabar, minis Rusijos 
komunistų vadui Leninui. 

Anot " P r a v d o ' s " tie Eu-:ų 
komunistų partijos kivirčai 
buvę šios rųšies: 

Pereitų metų spalių 15 d. 
R. K. P . Politbiuras gavęs 
46 komunistų pareiškimą. Pa
reiškime buvę parašyta, jog 
R. K. P . ir sovietų valdžia . . . . , v, bolševikų chaosu, užgrobę Kusi jos valdžia bolševikai buvo esą prie bedugnes krašto, nes . . . . . . . * 7 , . 

oegalo silpni ir jiems reikėjo taikos zut but; tau padai u-ta įkę 

NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖSE CHICAGOJE. 

Nepriklausomybės paskelbimo sąlygos. 

Laišk. iš Čekoslovakijos. 

Mokyklos. 
Sunki Čekoslovakijoj tikybi

nio gyvenimo problema, tai 
tikybos dėstymas viešose mo
kyklose. Prieš tikybiniai '* šikš
nosparniai' ' stengėsi tikybos 
dėstyme prašalinti iš mokyk
lų, bet jiems nepavyko. Sulyg 
liepos 13 d. 1922 m. įstatymu, 
tikybos mokymas visose viešo
se mokyklose pasiliko priva 
lomas po dvi valąndi savaitė
je kiekviename mokyklos sky
riuje. Mokyti tikybos gali ku
nigas, gavęs bažnytinę misijų, 
jis yra valdžios apmokamas 
kaip ir 'kiti mokytojai. Bet 
tas patsai įstatymas duoda tė
vams i r globėjams teisės ne
leisti savo vaikų į tikybos pa
mokas. Tokius vaikus priešti-
kybiniai mokytojai gali rink
ti iš įvairių mokyklų ir juos 
mokyti prieštikybinėje dvasio
je. Bedieviai mokytojai per 
akis agituoja tėvus ir vaikus 
nelankyti tikybos pamokų. Ka 
tulikams tėvams tenka pakelti 
nemaža sunkenybė, kovoje už 
religinį išauklėjimų jų vaiku
čiu. 

Katalikų Tėvų ir mokytojų 
organizacijos. 

Kunigų ir savo klebonu 

i katalikai 
stoja, prieš Ifįejsviena będie-l 
vių mokytpjų pasikėsinimą, 
prieš jų šventųjį tikėjimų. Ka
da-gi Lietuvos katalikai su
pras savo galę, susipras ir sa
vo viešąjį, religinį, politinį 
gyveninių nepriklausomai nuo 
bedievių tvarkys! 

Lietuvoj tik saujelė suge
dusių laisvamanių, o jie "nori 
katalikų milijonus valdyti. 
Tikime, kad mūsų Tėvynėje, 
kaip Čekoslovakijoje atgims 
tikybinis gyvenimas. Daugiau 
žmonėms apšvietos, daugiau 
parapijinių misijų! 

TįVfNĖS MEILĖ - PRIVALOMA DORYBĖ. 
(Lietuvos Nepriklausomybės šeštus metus minint). 

KNYGŲ REOENZIJ03. 

šešeri metai, jau suėjo, kaip keletas žmonių susirinko | ̂ ! c d a n i i ' . k a t a l i l ^ a i t ė v a i s»" 
Vilniuje ir paskelbė Lietuvos naujų gimimų. Jų žodžiai ap- " *'° * katalikų tėvų ir 

o visa pasaulį. Anuo metu tas paskelbimas atrodė tuščias k n k ^ i o n i ž k o auklėjimo ^ a u -
gų Sąjungą. * Bohemijoje si 
Sąjunga turi 200 savo sky-

.i 

darbas įsikarščiavusiu nerimtų žmonių, nes tai buvo vasario 
1G d. 1918 m. 

Rusija buvusi viena iš stipriausių aliantų pajėgų virto 

klaidingu keliu einu. Tuo tar
pu, anot Kamenevo, apie lap
kričio 9 d., t. y. po trijų sa
vaičių, buvę laukiama Vokieti-

u vokiečiais, visiems jau žinomų negarbingų Lietuvių Bras
tos taikų, kari atidavė vokiečių malonei didžiausius plotus. 
Tuo metu, kada Lietuva tapo paskelbta Nepriklausoma, vo-

, kiečiai taip slėgė Lietuvą ir buvo taip galingi, kad daugelis JOJ darbininkų revoliucijos, j _ 
Kiti komunistų reikalavę vo 
kiečių darbin. ginklu padėti 

is uiiisų pačių manė, jog nėra jėgos, kuri galėtų juos iš Lie
tuve- išvaryti. Nes juk tuo laiku vokiečiai turėjo i savo jungų 

Tasai tėvų su spauda susi
vienijimas daro Čekoslovakijo
je didelės įtakos. 

Katalikai mokytojai sutvėrė 
savo atskirų Sąjungų ir turi 
per 1,000 narių, leidžia savo or | n l l g a i „ tos kūnu skyrium ir 
ganų, o tai pat katalikams tė- Į smulkiau susipažinti, 
vams **0 stastna rodina" — 
Laimingoji fenas" įaikrašti. 

Moravijoje tėvai su katali-

* J . Baronas. 

Gamtos Pradžiamokslis. 
Šioje knygoje aprašyta yra 

negyvoji gamta: žemė, vanduo 
ir oras. 

Nors su šiais gamtos kūnais 
kasdien^ mes susitinkame, nors 
jais kasdien naudojasi, bet 
ne kiekvienas juos supranta. 
O kiek įdomiausių dalykų kie
kviename tokiame kūne yra! 

Štai žemė joje yra smėlis, 
molis, dirvožemis, granitas, 
klintys, gipsas, druska, akme
ninė anglis, gintaras, naugės 
iv k. \ 

Vanduo. Kaip vanduo kei
čiasi šylant ir šąlant, kokis jo 
Bunkumas; vanduo žemėje — 
šuliniai, šaltiniai; vanduo ga
ro pavidalu, vanduo ore, van
duo — sniegas, ledas; sniegas 
ir ledai aukštuose kalnuose; 
lotini šaltuose kraštuose. 

Oras. Oras užima vietų; oras 
turi sunkumų; oras slegia; o-
ras slegia žmogų; oras susi
deda iš dalių; oro dalys dega 
ii t. t. 

Labai naudinga su kiekvie 

(Užbaiga). 
Tautinė vėliava. 

Niekas geriau neišreiškia 
(tepriklausomos Tėvynės kaip 
jos laisvai plevėsuojanti Vė
liava, Tėvynės simbolis. Jos 
varsos daug lietuvio širdžiai 
kalba. Štai geltonai nuo prino
kusių kviečių, rugių ir ki'.u 
Lietuvos šalies javų, yt aukso 
bangomis, siūbuoja laukai. Tai 
mūsų ekonominio gyvenimo 
pagrindas. Geltonoji auksinė 
varsa be to dar vyriškumų, 
tiarsųmų pastovumų reiškia. 
Kieno-gi nedžiugina ža'ioji 
Tėvynės varsa? J i primena 
miškais apaugusius upių, e-

lYvynės Kūrėjui, Dievui. 
Bet tėvynės meilė eina kar

tu su mūsų gimdytojų meile, 
ji sujudina mūsų širdį, ji 
suvirpina .mumyse intymiau
sias prigimties, stygas! Tėvy- * 
aės nemylėti — tai pusės sa
vo dvasinės Kultūros turtų iš
sižadėti. Be savos tėvynės 
meilės negali būti pilno as
mens tobulumo? D i d ^ i i , su
prantama, yra vargšai snvo 
tėvynės išsižadėję asmenys, 
kaip tie nežinomos motinos 
paimtieji į pamestųjų kūdi
kių prieglaudas vaikai. 

Pabaiga. 

Mūsų Nepri k Jausomybės 

tingesnis ouvęs gal 
mas komunistų partijoj, todėl 
46 pareiškimas buvęs pralei> 
tas tvlomis. 

pageltos. 

prijungti prie Vokietijos amžiniems tad galvojo Lietuvos žino 

Tame gali labai daug pagel
bėti viršminėta knygelė 
1' Gamtos Pradžiamokslis''. 

kais mokytojais sudarę turi j Jame gana smulkiai dėsto-
didelės organizacijas ir m o - j m a a p i e tris gamtos kūnus -

Vokiečių kaizeris jau buvo planus sustatęs, kad Lietuvą k ? k l u V*&&* tikybiniu žvi l - ; į ę m c > vandenį ir orų ir duoda-
gsniu ten yra daug geresnė. m a a p į e 110 įvairių piešinių. 

nes. kaip iš tų galingu pinklią geruoju, a r bloguoju ifeiliuo- \ » w r » M W i dauguma pradžios k u r i e didžiai palengvina tų 
Bet revoliucija neįvykusi ir j v a v u s . Buvo baisus laikai, šiandieną atsimindami, kad vienas 

tada einu svarstyti 46 pareisi- J vokiečių žandaras galėjo daugiau, negu tūkstančių ir tųkstan-
kimų. Buvę norima aprimti ten . - | u lietuvių norai, mes geriau galime įkainuoti Lietuvos Ne
iškeltais klausimais rezolįuci- priklausomybės įkūrėjų drąsą ir didvyriškumą. Jie nei patys 
ja, bet vienu balsu. I r todėl t u o m e t nežinojo, kaip begalinį dalyką jie yra atlikę, 
dauguma daug kur turėjusi T i l . m s v v r a m s u,2 j ų (Įrąsą, už jų pasišventimą priklaus,) 

.nusileisti mažumai, opozicijai, t a m 2 į n a garbė! 
kurios laikęsis Trockis. Ka- ______ . . 
dangi Trockis buvęs beveik Nepriklausomybes pasiekti vaisiai. 
vienas prieš visus, tai vėliau,' Dievas Lietuvą apsaugo ir gina, vesdamas ją stebuklin-
iškiio spaudoj aikštėn tos re- j S a i s keliais: žlugo vokiečių ir jų prietelių galybė; rusai pas-
zoliuciios priėmimo smulkme-1 kejido H a v o beprotybių nelaimėse o Lietuva kasdienų kila ir 
noms/daugumos šulai Kame- J Ser<>Ja- Trumpai peržvelgus kas padaryta per šiuos šeše-
nevas, Zlnovjevas ir Stalinas j r i ^ metus, štai kų surandame. 

mokyklų yra konfesionalės aprašomų daiktų supratimo, 
mokyklos. Iš viso buvo 3,721 į Kiekvienam žmogui naudin-
viešoji mokykla. Katalikai tu- Į g a Su tais dųlykais arčiau sū
ri 1,627, protestonai 738; gre-
ko katalikai 303; žydai 78; 
likusios mokyklos išlaikomo? 
įvairių draugijų savivaldybių 
ir pačios valdžios. 

sipažinti. Knygos kaina 50o. 
Reikalaudami kreipkitės į ( 

Draugas Fnb. Co. 
2334 So. Oakley Ąvenųe 

Obicajro. KUL 

ėmė smarkiai pulti Trockį, po 
ko prasidėjo visa audra. 

Bet galų gale per K. K. P. 
suvažiavimą opozicija, kuri 
gynė ir Trockį, susirgusį ir 
pasišalinusi nuo darbu, ir 
savo nusistatymus, pasidavė 
daugumai ir suvažiavimo re
zoliucija buvusį priimta visų 
vienu balsu, net be susilaikiu
sių. O skamba toji rezoliucija 
toj vietoj, kur ji liečia opozi
cijos iškeltus klausimus (de-
niokratingumo Imlaus.) šiaip: 
" Darbininkų demokratija rei
škia atvirų ir laisvų galimy
bę visiems partijos nariams 
svarstyti visus partijos gyve
nimo klausimus, diskusijų lai-

. svę, partijos tarnybinio per
sonalo nuo apačios ik viršaus 
rinkimus, tečiau ji neduoda 
laisvės laisvai kurti frakcijas, 
kurios neatatiktų pamatiniams 
komunistų partijos organizaci

n i a m s dėsniams". 
" L . Liet. N. 22.". 

1. Sutverta ir sutvarkyta armija. 
2. Rubežiai apginti, nors dalinai, ir apsaugoti. , 
3. Išrinkta valdžia demokratinga. 
4. Įsigytas visų šalių pripažinimas. 
5. Nustatyti santykiai diplomatiniai, ekonominiai su pa

saulio šalimis. 
6. Mokyklų skaičius padidėjo dešimts kartų. 
7. Įkurtas Lietuvos Universitetas. 
8. Pramonė ir prekybja atgaivinta ir sparčiai auga. 
9. Atgauta Klaipėda. 
10. Kultūra pakilo daugiau per šiuos seseris metus, regų 

per pusantro šimto metų vergavimo po Rusais. 
Argi begali būti žmonių, kurie Lietuvos Nepriklausomy-

bės dienoje nesidžiaugtų?!-

Nepasitenkinimo priežastys. ' 
Mūsų žmonės, katalikai, džiaugiasi tų deinų iš vi^os Šir

dies. Bet yra nepatenkintų ir čionai ir Lietuvoje. Kas jie 
tokie! 

Pasipūtęs iŠ savo dolerių, ne proto, nieko 
tuvai nedavęs, užmiršęs tėvų vargus ir tėv 

jam Lietuvon n^uvykus žmoįės atsistatymo darbuose pasken
dę, nepasitinka jo Eitkūnuose iškilmingai, kada nei Lietu
vos prezidentas su ministeriais, nei Seirlms, nei vyskupai su 
kunigais procesionaliai jo nepasitinka, nei laikraščiai apie jį 
nebubnija, nei niekas jam garbės sargybos nepastato ir pa
lydovų neduoda Lietuvai parodyti, tai toks žmogus gryž-
ta ir keikia Lietuvą sugryžęs, kad ji "saidvokų" neturi. 

Bet tvarkosi Lietuva, nežiūrėdama šmeižtų. Dedami pa
matai amžiniems Lietuvos rūmams; ateis laikas ir "sadivo 
kams". Bet tuo ilgia vi atsistatymas nusitęs, kuo daugiau mes 
turėsime tokių "didvyrių", kurie nieko nepagelbėdami, mo
ka tik bambėti ir gadinti. 

.erų krantus, kvepiantį nuo j ^ v e n t ė j e n e v i e n privalome į-
švelnaus vėjelio ošiantį miš- j B J g i l i n t i_ 1>ažinti, kad mylėti 
kų, plačiąsias gėlių pilnas Q T ^ y l J e m u m s y r a U k r a 

lankas. Žalioji varsa — tai vii- į p a r e i f f a_ k a ( i j a p r į v a l ome gin
ties, jaunumo varsa. Lietuvai t i n u o v i s u i ž o r i n i u i r v įd a v .s 
už savo Nepriklausomybę te- ' prieS|__ į e t t a i p p a t k a d Uę 

ko daug iškentėti pavergimo t u v o s N e p r įk lausomvbc bega-
laiku, daug kraujo pralieti u?į , . ,y i m e v i c n D i o v u i p a ( i e d a n t 

.savonepriklausomybę-tųlie-j^^^į^ J ) i e v a s mųsų T m , t a 

tuvių didvyrių kraujų, nuki n-j j r T ė y y n ę 1 > a s t a t ė s a v o A p . 
tetas skriaudas, iš pelenų ir y e j ^ t a r p i y į ^ priešingų 
Karo ugnies atsikėlusią Tėvy- J m l t J j g ] n u m s d a y < , { a m 

nc mums primena rauoonojj 
Tautinės vėliavos varsa. Ve-
liavįį tad išreiškia piinai mū
sų Tėvynę. Brangindami, ger
bdami Lietuvos Vėliavą, mes 
branginame, gerbiame mūsų 
Tautą, ir save. 

Iš aukščiaus pasakyto aiš
ku, kad 

Tėvynės meilė — privaloma 
dorybė. 

Tėvynė, tiesa, neužima mū
sų .širdy pirmosios vietos, — 
pirmąja vietą teikiame mūsų 

tikrų pasaulyje tikslų atsiekti, 
J is pavedė ir mūsų Tautai į 
pinti savo aidijų ir pasaulio 
gaidų. Tad prašykime Jo ;>u 
mūsų poetu: 
Apsaugok, Aukščiau si s tą 

mylimų šalį, 
Kur mūsų Tėvynė, kur bočių 

kapai. 
Juk tėviška Tavo galybė 

daug gali 
Mes Tavo per amžius varg

dieniai sunai. 
Dr. K. M. 

VALDŽIA IR FARMERIAI. , kompanijas ir kitokias įstai-
m . gas, kurių reikalai tampriai 
Vakarinėse ir * šiaurvakari- susirišę su farmerių reika-

* 
utse, S. V. valstybėse tarme- lais, kad ir tie visi iš savo 
riai užsiima daugiausia kvie- pusės prisidėtų prie pataisy-
čių ir gyvulių auginimu.: rao farmerių padėties. 
Kviečių augintojams atėjo ne Į Prezidento atstovai jau tą-
paprastai blogi laikai. Dau-1 rėsi su Chicagos ir kitų dide-
gybės i'armų pirktos skolin- \[ų miestų (į vakarus) baiir 
tais pinigais. Sėklai pirkti kais. Pasekmes nekokios, 
reikėjo taipat pinigų. Kvie- Girdėti, prezidentas juos 
čių priaugo daug, bet nėra šauksiąs į Baltuosius Rūmus 
kur jų visų parduoti, nes Eu- p a s s a v e ? n e s farmcrių r e i k a . 
ropos rinkos nelabai reika- l a į y r a dalinai ir visos Ame-
lauja; iš kitur reikalavimų c i k o s v į s u o m e n ė s reikalai, 
nelabai ateina. O ir pirkti 
Amerikos kviečių už nusmu
kusius Europos pinigus ne
lengva. 

Taigi ir bankai, ir nekurios 
pirklių įstaigos ir patys for-

TIKYBOS KONGRESE. 

Suv. Valstybių Kongrese 
abiejuose rūmuose yra įvairiau 

sių tikybų asmenų, 
meriai atsidūrė blogoje pade-J S e n a t e y m 2 3 m e t o d i s t a i ) 

t y j e - 118 opiskopalų, 14 presbiterijo-
jTaigi S. V. prezidentas ir n U j 7 k a t a i į k a i } 5 \i0TlgrQgū. 

jo valdžia deda pastangas to- cionalistai, 4 liuteronai, 2 mo
kių padėtį atmainyti. 

Prezidentas Coolidge savo 
kalboje kongrese tarp k i t ų | a n Disciple). 
dalykų gy\Tai palietė farme-
Tjjų reikalus. Žemdirbystės 

rmonaį, 1 unitarijonas ir 1 kri 
kščioniškas mokinys (Christi-

Ateities uždaviniai ir vįltis. *-
Didžiausias mūsų darbas šiandieną, tai Vilnių gauti, Klai

pėdos nepaleisti. Kur tik yra Lietuvis, ar Lietuvoje, ar Vil
niuje, ar Amerikoje, ar Australijoje, visi vienu balsu sako, 
kad Vilnius buvo ir bus mūsų. Taip norėti nenustos lietuvių 
Tauta, taip kovoti nepaliaus, taip mums padėk, Dieve! 

Kai sunkiau bus Vilnių iškovoti, tųp brangesnis jis mu-
mp bus; tuo stipriau jis bus sil mumis surištas, apvainikuoda
mas sunkK] darb,ų vaisius garbės vainiku. 

Aš tikiu, kad Dievas mūsų reikalui suteiks savo visa- b i u d a ! ^ e <&"% f a m u l u ž 
galių piagelbą, nes Lietuva niekuomet nėra skriaudusi kitų..dar£> daug bankų sustojo vei-

Atstovų bute yra 06 meto
distai, 59 presbiterijonai. 56 

departamentas, nekunios ki- episkopalui, 45 baptistai, 38 
tos valdžios įstaigos ir pats katalikai, 26 kongregacijona-
j>rezidenta§ daug yrą- svars
tę gelbėjimo planus ir paduo
da nemaža sveikų protingų 
minčių išeiti iš nelaimiės. 

Blogas vaizdas. 
Šiaurvakarinėje S. Valsty-

listai, 16 krikščioniškųjų mo
kinių, 12 liuteronų^ 9 žydai, 4 
unitarijonai, 3 reformuoti, 3 
kvakeriaį ir po vieną da vi
sokių kitokių. 

SKAITYK «'DRAUGĄ'' 
PLATINK "DRAUGĄ" 

sipirkęs laivakortę ten ir atgal nuvyksta Lietuv 
rikos toksaj žmogeUs Lietuvon pasididžiuoti. J is laukia, kad yra gražiausias pasaulyje dalykaSj o persekiotojų ir vafdų ffelbėti ir jau biliai į Konj^re-
del jo gelumbinio švarko ir keletos kumštyje suspaustų do-! sunku be surasti. Tas pats bus ir su Vilniaus kentėtojais, jei- 'są įnešti. Bet tai neužtekti-
lerių visa Lietuva atsiklaups prieš jį ant kelių. Kuomet Lie
tuvos motynos kruvinomis ašaromis verkė, kuomet Lietuvos 
berneliai savo krutinės statė priešų kulkoms, jis Amerikoje 

gu tik visi gerieji tautos sunūs turės savo tarpe meilę, užųp- na pagelba. 
ja\itų, pagelbą. Tik norėkim stipriau, t ik mylėkim karščiau, o Prezidentas tat kreipiasi į 
mūsų aukų, mūsų darbų, mūsų tiesos likimas yra užtikrin-. bankus, į geležinkelių kompa-

krovė dolerius; lėbavo saliunuose ir keikė Bažnyčią. Kada ' tas amžina Teisybe, 'uijas, į ūkio padarų-mašinų 

spauda yra viena iš di-
galybių, tai šiandien-

visiems aišku. Todėl Lietuve * 
katalikų visuomenė tepasiru-
pina tų galybę suorganizuot 
jKidėdama savai spaudai išbu
joti Įtiek j r kuo kas tik išgali. 

Pr. Dovydaitis. 
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S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

* • W. Monroe Street 
Kuom »ot . - Telef. f tandolph 3900 
Vai: Nuo » ryto lkl S po plotų 
Vaksxats: 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1918 
Chicago. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
— . 

\nuskevieiene; 
Po 50c. A. Steponavičius, L. 

Krilavičienė, B. Krilavičius, 
J . Steponavičienė; 

G I C E R O J E 

JOHN I, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* t>yl»*< v !*)•«* THimurtf. Ksrzainl-
nuoja AbHtntkfuM. 1'ttUaro pirkimo Ir 
pnrtevlm* Dokumentus Ir lfl*nH~J*niiM 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E ĮJI.DG. 

T i l e fonas l landotph S26I 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefoną* Tanai 1687 

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

Metropol ia i ! State Banko N a m e 

2201 W. 22ml St. Tel. Canal 6633 

T 

Lietuvos Nepriklausomybė 

gražiai paminėta. 

Vasario 16, Lietuvos Nepri-
į klausomybės diena Ciceroje 
paminėta labai gražias. Tuo 

: liksiu vasario 17 d. §v. An-
. tano parapijinėj svetainėje į-
1 vyko iškilmingas paminėji

mas. Publikos atsilankė ti -k, 
kad visa svetainėn* nebešiltii-
po. Visiems geriems lietuv
iams norėjosi toje dienoje su
siburti vienon vieton, kad ten 
(Į vašioje susikaupus, tęsėti 

Vilniaus našlaičiams Cicero ? ° 2 5 c - : M. Mačiunskienė, 
lietuviai paklojo į 350 dol. 

Dzukiuks. 

Lietuvos Vyčių 14 kuopos 
atletii svarbus susirinkimas 
vyksta šiandien, vasario 19 d. 

M. Macionįenė, O. Zalenkienė, 
J . Kvająuskąs. 

S. L. R. K. A. 57 Kuopa 
per Simoną Makštutį. 

S. Makstutis 

C H I C A G O J E 
I 

L. V ^ I Ų CBttCAGOS 

APSK. CHORAS. 

clioro vakarų. Neužilgo ture- f? 
sime pirma pujkų pasilinks
minimo vakarą. Bus tai pra
džia mūsų organizacijos vei
kimo. Sniegas. 

i k Klaipėdos Julė'* jau ant 
kelio. Pribus Chicagon kovo 
30 d. Apsistos Arijan Orotto 
teatre. Visas Chicago eis jos 

$2.001 pažiūrėti. L. V. Apsk. choras 
7:30 vai. vakaro šv. Antano' r > 0 ' $ i : J- tepelis, J . Jucius, skaitliuje 89 narių dainuos to-

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
Aukos S. Pranciškietėms. 

Po $5: J . Kulikauskas, E. 
Stogienė; 

Po $2: A. Kairaitė, O. Gai-

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

Ofisas DldmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

T«lofonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakisį 
ADVOKATAS 

parap. mokyklos kambary. Vi- F - Krasinskienę, J . Kazlaus
kas, J . Krutulis, J . Milpnčus, 
A. Simonailis, Ą. šalčus, F . 
Vitkevičius, J . Gustaitis, D. 

si atletai prašomi susirinkti 
laiku. 

SPRiNGFiELD, ILL, 
Vas. 1 d. 1924 m. \ " Drau

go 27 numerį" buvo patalpin
ta korespondencija iš Spring-

pradėtą darbą Lietuvos Ne- f i e l d> I 1 L s u parašu " I š nau-

! 

Ofl>a* Vidu m i l e l y j e 
OHIC \ G O T K M P L E B l l L t U N U 

77 Wt*sl \V»shlngton Street 
RIKIUI l'Ufl 1 ei. Dcar'ioni 9057 
Kama I I . I I )de Park S3i>5 

j|w • • »i • •• m» » • • • » » » » » » • • »~ m m i 

Tel. Central 6800 

STASULANI 
AUVOHATAS 

VMnrn>ii<tij Orisaa 
Rooin 1703 Cltkago Temple Rldg. 

77 VV. IVashingtcn St. 
CICEUO Ofisas: Panedėl lo vak 
1^1 1 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5030 
BR1DGKPORT OfL«as: Kitais r a * 
.J23U 8. HrJstcd St. Tel. BooJ. «737 

J. P. W A I T C H E S * ^ 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 N. Dear
born St. Tel. Kandolph 5581—5585 

10717 Indiana A ve. J 
Tel. Pullruau 6377 J 

Vakarais 
Koseluml 

D E N T I S T A I . 
Dr. P. G. Luomonr 

Lietuvis Danty Gydytojas 
2201 W. 22-nd & So. Leat l t t Sts. 
Tel. Ganai 6222 Chicago, III.. 

VAJ«.. 9 lkl 12 ryto ir 1—8.Sft 
vakar*. Ned. pagal sutartj. 
fm - • • • • • » • • • • • • • • , , | į 

— 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4103 Areher Avenae 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
UoJ 9 lkl 12. 

Tel. Lafayctte 6061 
» • • • • ' - • • 1 

priklausomo gyvenimo keliu. 

Šiam vakare išpildyta turi
ninga programa, išpuošta žo
lynais i r Lietuvos ir Amerikos 
\ė!iavomis svetainė, padabinta 
scenerija, pagaliaus susirin-

r 

kasios skaitlingos minios pa
kili tautybės dvasia darė ne
paprasto įspūdžio. Kiekvieno 
žmogaus širdis, pradedant se
neliu ir baigiant mažu kudi-
kiu šioje dienoje dalinosi 
džiaugsmu, kuri vien tik Visa
galio ranka pirm šešių metu 
sukūrė ant Lietuvos žemės, 
lietuvio širdy. 

Programoje dalyvavo visa 
eilė vįžymių kalbėtojų; bu- sos glob., 
tent, adv. Česnulis, adv. Mas-
tauskas, p. M. Zujus, kun. II. 

j J . Vaičiūnas, p. Brennan, ar
timas lietuviams katalikams 
drangas — svetimtautis, p. A. 

| Rakauskas, ir brangus svetys 
iš Rytų gerb. kun. J . J . Ja
kaitis, šv. Kazimiero parapi-

*jos klebonas, Worcester, Ma<s. 

Beto, grojo šv. Antano pa
rapijos orkestrą, vedama p. L. 
Kri'kščiuno, dainavo^ šv. Grigą 
liaus choras, vadovaujant p. 
A. Stulgai, kelios mažo-
mergaitės pasakė eilių ir pra
džioj buvo atvaidinta veikalė-
lisN vaizduojantis dvi nepri
klausomas valstybes: Lietuva 
t r Amerika. I 

Programa buvo pradėta Lie
tuvos ir Amerikos himnais. Gi 
> inant prie pabaigos buvo su
kalbėta malda už žuvusius Lie 
lavos kareivius. « 

Programa baigta Lietuvos 
himnu ir jausmingais Šauks
mais "Val io!" . 

Vilniaus atvadavimui bei 

jos valdybos". 
Kadangi apie L. V. 48 kp. 

buvo labai klaidingai aprašy-

Vismauskas, J . Petraška, M. skaitlinga buri geriausių Chi-
Aliukonis, K. Dabrauskas, J . cagos dainininkų, atvaidins 

se iikilmėse. Iš tikro, tai y- daitė, P. Smilgis; 
ra malonu pranešti mylintie-i - Po $1 : V. Butkienė, A. Len-
ms daina, kad Vyčių Chica- gis, K. Zaurienė, VI. Mikšys, 
gos apsk. choras, sutraukęs' A. Mockus, A. Mikšaitė, J . 

Kuodis, O. Labanauskienė, A. 

Damuliučiutė, J . Dailid'a, J, 
Jančuskąs, K. Jančuskas. 

S. L. R. K. A. 253 Kuopa 
Steubenville, Ohio. 

Prisiųsta per V. Birštoną. 

Po $1 : K. Žekas, J . Paulu-
konis, J . Zagars, J . Sauciulis, 

ta, blogas ūpas sukilo t a rp !P . įedeikis, J . Kurtinaitis, J . 
narių ir visiems rūpėjo žino
ti kuris iš valdybos minėta 
korespondenciją parašė. Pirm. 
Jonas Adomaitis sušaukė Ii. 
V. 48 kp. valdybos susirinki
mą ir pasirodė kad nei vienas 
4 ' Iš naujos valdybos" nėra 
tos korespondencijos autorius. 

Ramoška, A. Kubilus, A. Fran 
ekevirius, E. Wilčinskienė, V.
Birštonas. 

Iš įvairių vietų. 

Prisiųsta per kun. F. 
Kemešį $180.00 

V. Lidanienė Brooklyn, 
N Y 50.00 

40.00 

operetę "Klaipėdos J u l ę " di-
Luckuvienė, J . Verbickienė, 
P. Šliogerienė, V. Zalionienė, 

• p * 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisia-
kymus su Eietavos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFAGTUR1NG 
DISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th S t Ohicatfo. 
Turtas viri $7,000,000.00 

dmieseio teatre, kur bus pri- j Jankevičienė, K. Masiunas, L.! 
taisytos tinkamos scenerijos Į Motuzienė, XX, 0 . Budrikie-' 
ir skaitlinga orchestra. Praei-jtiė, A. \raičiulis, E. Radzevi-
ta choro repeticija įvyko sek-; čięnė, O. Lipnickienė, M. Ja-
mingai, choro dainos jau iš- ' snauskienė, A. Linkevičienė, 
mokta. Sekančioje repeticijoj O. Savickaitė, O. Dačiulienė, 
lavinsis jau vaidinime. Reikia EI. Kiršienė, J . Miknevicia, 
pažymėti kad Bridgeport ko- Narkevičius, B. Kamarauskas, 

Valdyba: Jonas Adomaitis, 
pirm., — Victor Alaunis, vice- Y Stuckiene 
})irm., — Elena Bučevičiutė, K i m- *• K e n 

Fin. rast., — Ona Gudauskai- Kučinskaitė 25.00 
3<».25 

tė, prot. rast. — Juze Sugen-
taitė, ižd. — O. Adomaitė, ka-

- A. Alaunis, kasos 
glob., Antanas Giedžius, 
maršalka, Albinas Kupris, 
maršalka. 

Red. prierašas: Gaila, kad 
Tamstos nenurodote, kame 
buvo korespondento suklysta; 
butų galima atitaisyti. 

AUKOS SESERŲ PHAN-
GIšKIEčiy VIENUOLYNO 

STATYMUI, 
HARTFORD, OONN. 

T«!. Blvtl. 7042 
y DR. C. Z, VEZELIS 

U E T U V T S DENTISTAS 
4712 SO. ASHLAND A V E N L E 

i lrt i 47-tos Gatves 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Seredoraia nuo 4 iki 9 vakare. 

Kun. J . Ambotas 500.00 
Iš kitų šaltinių 60.00 
Gyv. Rož. Dr-stė 38.00 
\ išmautaitė P 30.00 
Baroliutė M. (10 metų 

merg. surinko) 17.00 
Juškaitė 0 15.00 
Tarailienė J . 10.00 
Tamošaitė M 5.00 

W. FITCHBURGH, MĄSS. 

Po $1: E. Pečiulienė, P . Ja-

-j 

LIETUVIAI GFJ1BORIAI 

S. 0.1ACHAVV1CZ 
Llrtavis Graborlus 
2314 W. 23rd PI. 

Clcaeo, III. 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

F. A. Palacx 
Lic. E m b a l m e r Telefonas 

Cicero 
8276 

C h a s . S y r e v i c z e 
G R A B O R 1 U S 

1437 South 49-th Avenue Cicero, 111. 
P a s r a b a m s koplyčia veltni . Privatinis ambtilancas. Patarnavimas 

koį;eriii>i9s Ciceroj Ir visoj Cbicagoj . 
— 

A. A. Antanas Kazaka pa
liko, prisiųsta per J . 
Petroni 20.00 

Gyvojo Rož. Dr-stė Scran-
ton, Pa. prisiųsta per 
kun. A. Lopatta . . . . 14.00 
Po $10: S. L. R. K. A. 206 

kuopa, Peoria, 111. prisiųsta 
per J . Gaižauskį, Qv. Onos Dr-
stė Roseland Chicago prisiųs
ta per E. J\limavičienė, S. L. 
R. K. A. 18 kuopa Tamatjua, 
Pa., prisiųsta per V. Cipli
jauską, Šv:' Stepono Dr-stė 
Scranton, Pa. prisiųsta per 
kun. A. Lopatta, Moterų Są
jungos 62 kuopa, Sheboy^an, 
Wis. prisiųsta per O. Staus-
kienė, B. Meskeliutė So. Bos
ton, Mass., O. Barzdienė, Gu-
mauskienė Antose, Mononga-
hela City, Pa., Visockaitė Ag
nietė, Broddock, Dazis Kazys; 

Po $5: J . Straukas, O. Vaš
kevičienė, K. Nausėda Mound-
sville, W. Va., M. Jakulis, M. 
Paliučiutė, J . Markunieriė, O. 
B Ulevičienė; 

M. Maluševičienė $2.00; 
Po $1: J . Grabauskas, Vil

ei nskienė. 
Tardamos visiąms mūsų ge

radariams širdingiausi Ačių, 
pasiliekame 

Dėkingos 
Seserys Pranciškietės. 

lon. daugiausia dainininkų 
mums davė. 

Tikietai del "Klaipėdos Ju
lės" jau išleisti ir visose už-
eigose galima gaųti? taipgi 
pas choro narius. Generalis ti-
kietų tvarkytojas ir choro 
bussiness manadžierius yra 
adv. A. F. Stąsulanis, 3236 S. 
Halsted St. Tel. Boul. 6737. 

Reikale tikietų kreipkitės 
virš nurpdytu antrašu. 

Tai tiek iš choro veikimo. 
"Klaipėdos J u l ė " bus priim
ta tinkamai. 

Dul-dul-dudelė. 

WĘST PULLMĄN. 

D. Šimkus, D. Stogis, J . Mi-
kulėnas. 

Mažytė mergaitė, B. Zauriu-
tė davė 10c. 

Šv. Pranciškaus dr-jos na
rės surinko $33.00. Pridėjus į-
žangų susidarė $110.75. 

Aukuotojams ir pasįcLarbavu 
šiems šv. Pranciškaus dr iai 
ir Fedęracijp skyriui širdir.gg 
ačiū. Fed. sekretorietas. 

Jusif Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjas 

H. L E 1 B 0 W 1 T Z 
Sugrįžo iš Nevv Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai.- vakare kasdien. 
1152 West 12-th Street 

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

LAIŠKAI "DRAUGO'1 

OFISE. 
Draugo ofise yra šie laiš

kai kuriuos malpųpkite atsi-
$v. Kazimiero choras prie imti? ne^ už kokių 10 dienų 

šv. Petro ir Povilo parapijos, gražinsime atgal paštam 

KULTŪROS VAJAUS 
1 MARŠRUTAS. 

M — • i • " » » » » » • • ) • » » » » < . • ' - - • • •» 

Telefc*nas Boalevard 41 S i 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarusaju lai- ( 
dotuvėse ves- \ 
tnwėse, krik ">t? - ? 
nėe Ir kituos* f 
reikaluose. Kai 
no* prieinamo*. , 

3307 Aubura A ve. Chicago.. 

Č I S mažas vaikns išdykavo, todėl jo 
^ motina pareiškž, icad jis negaus ne 
trupučio. 

M» 

i » * • • • ••»•'«»<»< 

reg. S. V. Pat. Biure. 
Matni ką jis daro! 
Palauk, kuomet jj sugaus mot ina! 

Motinos , nebauskitč savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, toiomet jie to rei-
kalinsri. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite j iems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nema|onŲ5 simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų s istemą pcrįrna šitas ne
pavojingas, pasekmingas viduriu; paliubusuotojas. 

• K U D I g l A I m S G S T A J Į ! J Į g UĘT P ^ A S Q D A U G Į A Ų S J 

F. ADr i t iCHTER & CO„ 104 .114 So. 4th St.. BROOKLYN, N. Y 

Į Kaiita 35c 

1 

Vasario 19 d. Luzerne, Pa. 
Vasario 22 d. Plymouth, Pa. 
Vasario 21 d. Shenandoah 

Pa. 
Vasario 21 d. Malianoy Ci

ty, Pa. 
So. Boston, Mass., 24 d. va

sario. 
Vasario 27 d. Mt. Carmel, 

Pa. 
A'asario 29 d. Freeland, Pa. 
Vasario 30 d. Hazelton, Pa. 
Kovo 2 d. Minersville, Pa. 
Kovo 2 d. St. Claire, Pa. 
Kovo 3 d. Girardville, Pa. 
Kovo 4 d. New Pliila. Pa. 
Kovo 5 d. Fraekville, Pa. 
Kovo G d. Gilberton, Pa. 
Kovo 7 d. Tamaąue, Pa. 

AVest Pullmane buvo suorga
nizuotas apie 5 ar 6 mėnesiai 
atgal buvusio vargonininko, 
p. A. Šlapelio iniciatyva. 

Choras susitvėrė kaipo or
ganizacija. Viskas gerai pra
sidėjo ir saulelė ateities spin
dėjo gerovei mūsų šios jaunos 
organizacijos. Bet v lyg ir ty-
<5ia p. A. Šlapelis turėjo išva
žiuoti iš mūsų kolonijos ir sy
kiu apleisti vargonininko vie
lą mūsų parapijoje ir mūsų 
šią jaunutę draugija. Vienok 
mūsų troškimams vykinti bu
vusio vargonininko vieton pri 
buvo p. V. Dambrauskas, ga
bus, talentingas, jaunas var
gonininkas iš Lietuvos, kuris 
taipgi pasirodė pilnas energi
jos ir darbštus ir tą savo 
darbštumą rįžtasi įdėti į šv. 
Kazimiero choro ir sykiu į 
milsų parapijos gerovę. Nea
bejojame, kad mūsų naujas 
vargonininkas padarys mūsų 
chorą vieną iš geriausių 
lietuviškų . chorų Chicagoje. 
Mes džiaugiamės turėdami ga-
*bų choro vedėją p. Dambrau
sko asmeny, Tr visi stengsimės 
jam jo darbe padėtį. 

Šiems mtęams šv. Kazimiero 
choras turi sekančią valdybą: 

A. Skra i t e , pirm., 
J . Kilas, vice-pirm., 
Mar. Gesuuaitė, sekr., 
Juozas Sorokas, ižd., 
V. Dambrauskas, 

choro vedėjas. 

Visi valdyboje turi gabu
mus prie gero darbo, tat rei
kia tikėtis kad šiais metais 
sulauksime daug draugiškų 
susirinkimų, kaip tai repetici
jų prie choro ir paskui viešų 
pasilinksminimų. Choras, tu
rėdamas, savo organizaciją, 
gali daug nuveįĮftį savo baž
nyčioje, o už gerą darbą, pu-

Kovo 9 d. Reading, Pa. 

Jonu Petruškievieui 
P. Tamošaitis 
J . Janusevich 
Br. Kenjauskas 
Peter Austrevičius 
John Grinius 
J . Kazlauskas 
M. Misevich 
S. W. Jaslowski 
J . Helinski 
Ant. Širvis 
VI. Grinis (2) 
EI. Petrauskienė 
John Černauckas 
Ignacui Rožinui 
F . Nacaitė 
Lud. Barlisevitch 
P. Brackus 
John Bružui 
Dom. Slionis 
J . Rishkus 
W. Brusak 
J . Juslawsky . 
J . Bakutis 
M. Skozysinski 
J . Micuckas 
G. Gedvikis 
Pr. Kalanskas 
K. Genienė 
J . Z. Paunksnis 
M. Tanassonis 
V. Brusokas 
K. Breivu 
J . Mickeliunas 
J . Ramkui 

G Y V E N K I L G A I . 
Jauskis nuo 10 iki SO m e t ų jaunesniu 

N u o negrumiil iavimo, rūgščių vidu
rių, blog-ų inkstų ir norint pagerinti 
savo kraują, vartok Bulgarišką Žo
lių Arbata kuri yra tikrai šeiminy-
nis vaistas. 'lttJ%. ją. r.rieš ein.i--.z ga ' -
ll ir išgerk karšta tas pagelbės ti-u 
atsikratyti šalčio. Parduodama visose 
vaistynyčiose arba s iunčiam* per pač
ią didelis pakelis $1,25 ar 3 pakeliai 
už $3.15 ar 6 pakeliai už $5.25. Adre
suokite Marvel Products Company, 31} 
Marvel Building, Pittsburgh, Penna, 

(Apgr. ) 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge" . 

•jrrrr 

Terpetinas Su
stabdo Krupą 

uKomet tas bsisus krupas prade
da tave smaugti , nelauk ilgai. Nes 
tas gali būti labai pavojinga tau ir 
tavo kūdikiui — jis tuojaus paleng-
ivns tau, galėsi daug lengviuas kve-% 
puoti. , 

Naujas Turpo išradimas yra stai-
sytas s visais Turpentine g>-dančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins 
pasitrinus skaudamą vietą. 

Tgrpo gretai sustabdo skaudėjimą 
gerklėj, rumatizmų, bronchiUs ir ne-
uralijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, ir išsisuki
mus. Nedeg ina Ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su krupu — Veik 
tuojaus! Nusipirk 'Trpo šiandien nuo 
savo aptėkoriaus. Nebūk be Turpen
tine, Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje eMntrol ir Cam 
phor, — kaina 35c. ir 70c. dėžutė. 
. . . .The Glcssncr Company 

Flndlay, Ohio. 

D A K T A R A I 
NAPEAPATH 

. • » » » • > »m»> 

* Telef. Boaievard 0S1S 

Dr. Natalii Žukauskas 

•^» * i i 

3249 S. Morgan St. 
N A P R A P A T H 

Chicago. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4652 South Ashland A t e n u e 

Vai. Utar, Ketvr. Ir Petn. nuo 
2 iki 8 vai. vakare. 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 Saatli JUM*well Štrect 

Telefonas ^a fa jc t t c 8026 
Pr iėmimo valandos: N u o 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Praneš imas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai , kad aš gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser
gančių gydymui būdą- nesllpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas š iuo būdu yra sargua, 
jis dar s m a g u m ą teikia. 

Jeigu Jau aplanklai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbęa ir ft 
nesus*radai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. Inkstų, ausų ne-
girdėJ*mo, naktiniais susislapinimais, ar kitokia sena liga, ateik, o aš norisi 
patarnausiu. . 

Kovo 8 d. Coaldale, Pa. 
Kovo 1), Kastoji Pa. pp saimąs. I blika parodys savo užuojautą 

ateidami ant šv, Kazimiero 

— r . -
PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai g^dau NapraDaUJos 
būdu staigias ir chroniškas l igas be vaistų Ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas iš prfctcliii serga širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, 
inkstų, ausų. naktiniais susišlapinimois ar kitokią sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. BR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nuo 8 iki 9 vakare; Ncd. 9 iki 13. 

Telefonas Bou le \ard 4774 
4647 SO. HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST., 

VtffiSDOSi n t i g - y m i 7 vakare. Telefonas Pti l lmao 5147 
11132 SO. MICHIGAN AV £. ROSELAND, ILL. 

file:///nuskevieiene
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D R A U G A S 
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Antradienis, vasario 19, 1924 

CHICAGOJE\\\ 
• • įkas ir kada tas įvyks". - Aš gan gražij; be TJttžnytiniu į-io-

budama labai smalsi, nžsima- dojimų yra išmokę operetę 
uiuu, žut-but sužinoti. Na, ot ."Syrym", uGirių, Karalius'! 

V , i r ' - * " 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ CHICAGOJE. 

Nagi milžiniška vakarienė ko
kios dar ne vien Westsidėje, 

DEL KBISTAUS KANČIOS j b e t i r v i s o j e Chisagoje nėrr. 

ir pasisckė. Tai štai kas bus: ir "Sugryžo", Taipgi ir kla-

. VAIDINTOJŲ. 

VILNIAUS NAŠLAIČIAMS 
APIE $1,300. 

!• 

Susitveręs Iškilmių Oentra-
ps komitetas rūpestingai su
rengė Ohicagoje Lietuvos 
Nepriklausomybės paulinėj i-
pia. Neliko nei vienos kolo-
pijos, kurioje neimtų tinka-
nai tos sukaktuvės nepaminė
tos. Kol smulkios žinios at-
£is iš visų kolonija, čionai 

duodame bendrus bruožus. 

AUŠROS VARTŲ pa ra p. 
švęsta vas. 10 d. per parapi
jos vakarienę. Žmonių apie 
400, programas rūpestingai 

f parengtas, dvasią pakeliąs; 
surinkta Vilniaus našlaičiams 

'$153.00. 
VVEST PVLLMAN, vasar. 

16 d., Bajorino svet., žmonių 
nedaug. t*4 atvykusieji sudė
jo Vilniaus našlaičiams savo 

lauka, viso $28.00. 
• DIEVO APVKIZDOS par. 

! 16 vas. žmonių apie 40(Į, pro
gramas puikus, kalintojai ir 
dainos taip žmonių dvasią pa
kelia, kad nenori skirstytis ir 
programui pasibaigus. Surin
kta $138.00. 

CICERO svetainėje žmonių 
kimšte prikimšta, atsilankė a-
pie 000. Nekuric gryžo namo 
nepat i Įpilami; surinkta $350.-
00. Ši kolonija butyi atsisto
jusi pirmoje vietoje, kad no 

BRIDOEPORTAS. rio-
nai" puikus "Kanklių choras, 
kalbėtojai ir ypač ponas Ko-
maiko taip įjudino visus, kad 
sudėta į $400.00. 

BRIU II/TON* PARKE ir 
TOTVN OF LA K K suauko

ta po $100.00. 

BOSKLANDE — $62.00. 

MELROSK PARKE nega
l ima buvo iškilmių surengti. 
Bet atsilankius kun. Vr. Kuli
kauskui žmonės po sumos su
metė $40.00. 

Smulki apyskaita bus pa
skelbta vėliau. Tuotarpu su
traukus bendras žinias išva
dos tokios: Vilniaus našlai
čiams bus apie $1,300.00. 
Žmonių j iškilmes atsilankė 
per visas kolonijas mažiau
sia 3,000. Du tikslu buvo 
turėta: Vilniaus našlaičiams 
duoti pagelbos ir žmonių kuo-
didžiausiam skaičiui duoti 
progos tą brangią dieną taip 
praleisti, kaip pritinka ge
riems lietuviams. Reikia pa 
sidžiaugti, kad tikslas pilnai 
pasiektas. 

Tad lai gyvuoja Lietuva! 

Šiomis dienomis Chieagon 
atvyko Kristaus Kančios gar
sus vaidintojai iš Oberammer-
gau. Buvo manyta, kad jie tą 
isto^r.į, didei brangų veikalą 
atvaid'ns. Bet matomai, čion 
to padaryti nėra galima. 

A.tv} kusieji iš Oberuuiiner-
gau svečiai ColisemVe suren
gia nepaprastą parodą. Šioje 
parodoje bus galima matyti 
kai}) Įrengta Oberammergau 
kaimas, vaid. vieta ir darbai. 
Išstatytų parodoje Įvairių iš
dirbinių bus galima gaut p i 
sipiikti. Parodoje dalyvaus ir 
į.atys svečiai. Jie atsilanko 
šion šalin pirmu kartu, 
tat aišku, amerikiečiai tu
rės progos pamatyti begalo i-
donių, istorinių uždirbini ų, 
nes ir patsai prisirengimas 
buvo daroma per ištisus mo-

buvusios. Ši vakarienė įvyks 
erdvėtoje, didžiulėje M. Mel-
daiio svetainėje. J* rengia, į ~ į £ į ~ ^ ~ š i u o m i c h o n i 

jaunos Mestsaidės moterys pr. .. g v e l n a u s g i e ( ] o j i m 0 ) y p a - j . 

siškų koncertinhį kuriniij. 

Choras pasižymėjęs švelnumu 
giedojime. 

Atsilankę iš Lietuvos mu-
zik.Į p. Naujalis ir kiti daini-

l\is. 

Paroda prasidės vasario 20 
d. ir tęsis iki kovo 2 d. nuo 
1:30 vai. po piet iki 5 ir nuo 
7:30 iki 10:30 vai. vakaro kas
dien. Įžanga suaugusiems fiOe., 
o vaikams 25c. Šia tat nepap
rasta proga pasinaudokime vi-

getystant i r merginoms. Jo
sios dirba su didžiausiu pasi
šventimu, kad £ut-but pada
rius $1,000.00 gryno pelno, 
kuris eis pastatymi seserų na
mo. Mat dabar klebonas užlei
do seseris gyventi klebonijoje, 
o pats liko be pastogės. Tai
gi „Vestsidės geraširdės mote
rys ^nutarė pasidarbuoti, 
kad kuogreičiausiai pastačius 
seserims namą. 

Kas dalyvauja? 

'Teko nugirsti, kad šioje 
vakarienėje dalyvaus įžymiau
si Cbicagos anglai politikie
riai. Sako buk ir miesto ma
joro atstovas busiąs. Svečių 
žada būti iš vįsų Chicagos 
kolonijų, o net ir aplinkinių 
miestelių. Tai bent bus vaka
rienė. Aš ir busiu. 

SmaJsutė. 
i : — 

sopranų ir altų. 
Turiu pažymėti kad šis cho

ras turi solistų k'aiptai: p-lės 
Butneraitės, Šulckaitė, Be-
reckaitė kuriomis netik mes 
džiaugiamės, bet net laisva-
nių "Barškalas" ryja seilę. 
Taipgi ir iš vyrų balsų yra, 
kurie lavinasi, ateityje gal ir 
jais gerėsimės. Abelnai L. 
Vyčių Bažnytinis choras šioje 
parapijoje bujoja. 

Rengiamas koncertas. 

Šio mėnesio 24 d. įvyks kon
certas. Programas susidės iš 
choro ir solistų. Bus sudainuo
ta, Šimkaus, Su Diev Liet-Va 
iš "Išeivio". 

Riuošamasi prie koncerto 
gon uoliai, taip kad galima 
tikėtis gerų pasekmių. Koncer
to pelnas bus pataisymui var» 
gonų. 

šventaierio Raulas. 

18 TA KOLONIJA. 

VVEST SIDE PADANGĖJE, i 

Spaudos dr-ja veikia. 

Sekmadieny, vasario 17 d. 

Iš Dievo Apv. parapijos. 
Tankiai "Drauge" rašoma iŠ" 

įvairių chorų veikimo, beteis 
Dievo Apv. parapijos nieka
dos. Rodosi kad šioje parapi
joje choro nebotų, arba visai 
nieko jis neveiktų. 

Šioje parapijoje yra choras 
Aušros Vartų par. mokykloje i r va(Hnasi L. Vyčių bažnyti 

1 v IT C* 1 T\ « 

IŠDAVĖ GAMBLERIUS, 
SUMUŠTAS. 

įvyko Kat. Spaudoj* Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas. Nutar
ta surengti vakarą su. progruv 
imi. Dalyko ivykdinimui iš 
rinkta komisija iš: D. Gaspar-
kienės, p-lės B. Kamarauskai-
tės ir A. Peldžiaus. 

Įstojo į garbės narius, šia
me susirinkime buvo perskai
tytas Seserų Kazimiericeių 
laiškas kuriame prašo prisi
dėti su aukomis pastatyti ko-' 
plyčią. Laiškas priimta^ ir 
nutarta įstoti į garbės r.arius 
užsimokant $100.00. Kamanai 
ateinančiame sekmadieny ttv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne 
įvyksta vakaras, tai nutarta 
jau $23.00 nuvežti ir įteikti 
seserims: Tą atliks pirm. tias-
parkienė ir ižd. E. Šiaulienė. 

Butų gera, kad ir kitos kuo 
pos pasektų — įstotų į dir
bės nares. 

Kas kur kada? 

nis choras. Vadovauja jam 
varg. p. J. Balsis. 

Kadangi yra bažnytinis cho
ras, tai koncertų mažai tesu-
rengia. Bet repertuarą turi 

Taip viename V Draugo' 
numeryje iš AVestsidės kolo
nijos, korespondentas parašė, 
kad YVestsaidėje kas nors ne
užilgo tokio nepaprasto įvyk
sią, tik tas šelmis nepasakė 

. ą t *• 
PET. LIUZINIENĖ 

(Tb u-vals Sarokaitė) 
* 

mirt- vasario 16 d. 1924 S;30 
vai. vak. 40 pietų amžiau*, l'a*'-
jo iš Panevėžio Apskr. Ramy
galos Miestelio. Amcct'iol išgy
veno -3 motu. 

Patiko dideliame nullud<mc 
vyrą Joną ir vaikas: An.isia/ij.i 
(absoiilcnė jJ3 metu. Vlada 21 
m. Antaną 18 m. Zigmą 15 m. 
Povilą 12 in. Antanina 9 m. Da
nielių; 7 m, Jarivlga 4 m. sese
ris A«n. Auk.štutienė, Chicagoj; 
VI ari joną lkimet Clevelanil, <>-' 
hto, Lietuvoj motina ir kitos gi
minės. 

Kūnas pašarvotas po num. 
3120 Parm-ll Ave. Laidotuvės 
f vyks ketverge vasario 21 d. 
1924 iš namų į Šv. Jurgio baž
nyčia 9 vai. ryte. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Vyras Kazimieras Liužinas, 

ir visą šeimyna. 

• 

MENO MYLĖTOJAMS IR 
RĖMĖJAMS. 

Vasario 8 d. įvykusio į t* Vy 
Wų Chicagos Apskričio ciioro 

>: • •»»»m m m •• » Į 6 

I 
Howard S. Michaelį darbi

ninkas, ilgas laikas lankėsi 
gambleriu vieton. jTą vietą 
užlaiko Earl Morris, 808 Ro-
osevelt road. Jis tenai pra
kišo virš vieną taukstantį do 
lerių ir nieko nepelnė. Dėlto, 
išnaudotojus i r i patį vietos 
savininką pašaukė teisman. 

Apskųstiems bylos atidėtos. 
Michaeriui išėjus iš teismo 

jį nutvėrė "sluggeriai" ir 
baisiai apmušė už tai, kam jis 
išdavė niekšus. 

NAUJIENA! 
NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS!! 

i * 

Kaip daromi krutamieji paveikslai dar 
niekas nematė. 

NEPRALEISK PROGOS NEMATĘS 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET, 

18-TOS IR UNION AVE. 
VASARIO 19, 20, 21 ir 22, 1924 M. 

8r»»*» ' 

Pradžia 7:30 — 9:30 vaL vak. 
Kviečia Komisija ir Cathedral Film Co. 

» i 

A. f *• 
ONA MILERIENĖ 

(Jankauskienė) 
mirė vasario ie, 1924, 7.15 
vai. vakare. Sirgo devy
nias dienas plaučių užde
gimu. Paėjo & Bavarijos, 
Vokietijos. Tujėjo 53 me : 
tus amžiaus. Buvo gerai 
žinoma Chicagoja akušer-
ka. Praktikavo apie 27 me
tus. 

Paliko didelkme nuliū
dime vyra Kafflmiera sese
rį Freda ir gimines. 

Kūnas pašarvota& po 
num. 718 W. 18-th Street 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke vasario 19, 1924 iš 
namų į Dievo Apveizdos 
bažnyčia 9 vai. ryte. Po 
pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: 
Vyras Kazimieras, 
Sesuo Freda ir 

giminės. 

repeticijoj <M " Klaipėdos 
Julės" kurią choras rengiasi 
statyti kovo 30 d. Aryan Grot* 
to Temple teatre, bute išda
linta skaitlingai atsilankiu
si oms choro nariams t i kietai 
del išplatinimo. 

Beto, šiam vakarui tikietai 
galima gautį šiose .vietose: 

Jonaičio aptieka, 4S47 W. 
14 gat. Cicero, 111. 

Darbininkų Užeiga, 1447 S. 
50 Ave. Cicero, ĮU. 

(Jniversal State Bank 33 i? 
Halsted gatvės. 

Beethoveno konservatorijoj, 
3259 So. Halsted gat. 

Advokatas A. P. Stasiulani 
išrinktas biznio manadžierium. 
ir jisai tvarko tikietų išplati
nimo reikalą. Sugrąžinimui ar
ba pamainymui tikietų, kreip
kitės prie jo ant 3236 So. Hal
sted gat. Jei norite kokių in
formacijų tikietų reikale, 
kreipkitės kad ir telefonu pas 
p. Stasiulani, Boulevard 6737. 

I E Š K O 

srr 

REIKALINGA. 
t 

Atholio $v. rranciftkaus parapijai 
reikalingas yra, žinąs savo amatą, 
vargoninkas. 

Sąlygij dėlei kreipkities pas: 
REV. AUG. PETRAITIS 

105 Mnin Kt. Atbnl, 3Uss. 

P A R D A V I M U I 
ANT PARDAVIMO didelis 

puikus šaldytuvas (Ice Box). 
Atsišaukite: 

V. NAUSĖDA, 
1645 Wabansia Ave. 

Telef. Brunswick 2545 

PAIEŠKAU Juozapo TomklauČiaus 
paeinančio iŠ Vilniaus rčd. Girdė
jau, kad jis mirė Standard City, Ui 
bet tikros žinios neturiu. 

Kas apie jį žinote, meldžiu prane§« 
U, nes turiu labai svarbų reikalą. 
Už pranešimą suteiksiu dovaną. 

ONA TOMKIAUCIENĖ, 
2923 Emeraltl Ave. . . Oiicago, III. 

PAIEŠKAU tetos Onos Matulevi
čiūtės ir dėdės Juozo Matulevičiaus 
paeinančių iš Seinų apskr. Veisėju 
Valsčiaus Klepočių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino apie juos tai 
meldžiu duoti Žiną man, o aš busiu 
labai dėkingas del tamstų. 

KASTANTAS MATO*AITIS 
1229 So. *0-th Ct. Clooro, m . 

PAIESKAU savo vyro Jono Žukau-
skio paeinančio iš Kauno Red. Tcl-
fiių' apskr. KontauČių parap, Vilkai
čių kaimo. Amerikoj gyvena 18 me
tų, pirmiau gyveno Kensingtone da
bar nežinau kur. Jis pats arba kas 
apie ji žinote praneškite, už ką bu
siu labai dėkinga. 

Mrs. BARBORA ŽUKAUSKIENE 
(Po tėvais Bubelaitė) 
1440 Wentworth Ave. 
Chicago Hcights, BĮ. 

. PAIESKAU Juozapo Doro apie 40 
metų amžiaus, pirmiau jis gyveno 
Chicagoj, paskui išvažiavo J Dulu-
ih, Minn., nežinau ar jis gyvas ar 
miręs. Jis pats arba kas apie jj ži
note praneškite Šiuo adresu: 

JONA8 RUTKAUSKAS. 
1654 \Yuban«la A v e . Chioago, 111. 

B I Z N I S 
BARGENAS BRIGHTON PARKEJ 

PARSID170DA labai pigiai Ioe 
Cream Parlor su fixtures ir visu ta-
voru. Bicnis yra geroj vietoj ir gerai 
išdirbta turiu greitaf parduoti nes 
fsu našlė ir s UTĮ k u vienai UŽlaikyt Ta 
bal gero proga pasinaudoti salunčf-
kams. 

Mrs. M. POŠKA 
4501 S. Fairficld Ave. Chleago. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų nflmų 

taisytojas. 
2319 VVest 24 th Street 

Chicago, UI. 

Telefonas Canal 72SS 
PETRAS OIBUMKIS 

MaliAvoJimo Kontraktortus 

D A Ž Ų 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta? 
mūsų biznio 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONfrS CO. 

809 W. 351h SI. CDicago 
Tel. Bculevard 061? ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

Tel. 1 afayette 4223 

P L U M B. I N G 
Kaipo Uetuvys, lietuvlafns visa

dos patarnauju k-uogeriaosia 
M. YCRKA 

5228 Weet 88-tb fĮtreet 

= J : 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard !»»• 

Dr.S.ABrenza 
M M 8o. AshlaDd aveoae 

Ohfcago. 111. 
• a i . : . t ryto Ik) lt piet: i po 
piet iki a po piet: «:»• rak. Iki 

' t : I t Vak. 

r 

PIJANŲ BARGENAI 
IS priežasties stokos vietos krautu

vėj, parsiduoda ant greitųjų 8ie pija-
nai : 

Schmidt & Schultz Player walnuf, 
naujas, tikra kaina $575 . . . . $299. 

Weinman riayer, oak finieh, su 
suoleliu ir rolėmis, naujas kainavo 
$600, mažai naudotas . . * . . . . $225 

.Upright pijanas (ne playeris), ge-
rcJne stovyje, ypatingai naudingas 
norinčiam mokytis grajit . . . . $65.00 

Parsiduoda ant lengviausių išmokė
jimų. » 

JOS F. BUDRIK 
3343 S. Halsted St. Ohicago. 

Tel. Boulevard 0M7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8t. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo « 
iki I vai. vak. NedėUomis nuo 8 

iki t vai. po pietų. 

tVKfuiuut Heeksr 743» 

Dr, I. M. Peinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų tr 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Hadison Htrert 

Sjunp. Wesiern Ave. '— Chicago 
Valandos: 1—4 po pietų 7—9 vak. 

Rerid. Tel. Vau Bnren 0204 
Ofiso Tel. Boulevard 0603 

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

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po piet. 
7—8 vak. Ked. 10—1? d. 

Res. 1189 Indepeadcnre Blvd. 
Chlcago 

f — — 

: Dr. CHARLES S E G A L 
I Perkėlė savo ofisų po numeriu 

,4729 S. Ashland Ave 
i SPECI.TALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėiiomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Dresel 2880 
f^^fc-^i ^ is» ̂ svsa^fc^ ^ tj m i ssi — • 

r 

ADVOKATAS J. P, VVAITCHES 
P R A N E Š A 

* » * 

Jog jis persikėlė į savo naiiją namą, 10717 Indiana Ave-
nue, Rovseland, Chicago, Illinois. Namas ir ofisai yra už
tektinai apšviesti, taip, kad kiekvienas gali lengvai su
rasti. Tik du šimtu pėdu. į Pietus (South) nuo Strumilos 
svetainės. Čia ofisai atdari kas vakarę, ir Šventadieniais 
iki pietų. Telefonas tas faats: Pullman 6377. 

Dieniniai miesto ofisai tie patis, ruimai 514 ir 516 po 
gatvės numeriu 127 North Dearborn Street, Chicago, 
Illinois. Telefonai Randolph 5584 ir 5585. 

IKI VASARIO 25-tai, 1924 M. 

PARSIDUODA ŽEME 
5000 Akeriu Liberty Land and Invs. Kompanijos 

"> $6.00 UŽ AKERI 
WOODBORO» WIS. 

Sulyg nutarimo šėrintnkų susirinkime 30-to sausio d. 1924 
LOTAI PO $100.00 IR DAUOIAU 

CHICAGO, ILL., GARY,# INDIANA HARBOR, TNT>. 
Parsiduoda taip pigiai dėlto, kad turime sukelti pinigus atmo-

kojiniui dalies morgičiaus ant parduodamos žemės. 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai 

i ofisų i p V A R K AI A 8 2 4 1 S o - Halsted St. 
Auditoriaus •»• * • Y *mm**+*+ Chlcago, III. . 

Išlygos pirkimo suteikiamos ant pareikalavimo. 
ŽODIS SfcRJNINKAMS LIBERTY LAND and INVS. KOMPANIJOS 

Šj pienų užgyrė šėrininkų susirinkimas 30-tą dieną, sausio, 
1924 nu ir suteikė gale Auditoriui J. P. .VARKALAI ivykflyti 

Taigi naudokitės šių progų kolei laikas. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandci • 
Nuo K Iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Tel. Blvd. 1401 ^ 

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

Valandos; Nuo 9 iki 3 dienų. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedėiiomis 9 iki 12 dienų. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILlANOlS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto po 
pietų 6 iki 8 vak. Nedėiiomis ofi
sas uždarytas. 

i - — m. — » - . . » . • • » , ^ - a r 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektrotera 

IŠIMA TONSIL 'apas. 
1>—Bs marlnlms. 
8)—B* peilio iv b* skausmą, 
• ) — « • J«kls psTojaos sveikatai, 
fi)—Paeljeotol nereikia sirgti, ga-

U taoj valartl. Ir rali eiti 
PasrAs 'OaU-stonea' (akmenis tulžyje) 

Ir alunents šlapumo pūslėje be o-
peractjos, su tam tikromis moks-
lllkomls priemonėmis bei valstala 

Apkiirtoslems sugTailna girdėjimą. . . 
Qr*s> rlgslrlss Ilgas pasekmingai, Ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
PrefesUeoalI patarnavimą telkia savo 

ofise: 
1411 So. 60 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vaL 

po piet iki • raL vakarą 
Nedėiiomis Ir seredomis ofisas užda

ryta*. / 

Dr, M. Striko!' is 
Lietuvis 

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. Prospect 1830 
Vai., pagal sutart] 

-tt 

Dr. A K. Rutkauskas 
GYavVTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave 

TeleL Lafmyette 4146 
9mmmmm • • » • » , • • • » • i • • w > 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

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

• U u*-
DR. A. L. YUŠKA 

1900 So. Halsted Street 
Tel. Canal 2118 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
S iki 7 vai. vakare. 

Res. vai.: 2 Iki 4 po pietų 
4181 Archer Avenue 
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