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SAKSONIJOS RADIKALAI 
IŠNAUJO NERIMSTA 

ATNAUJINA KATALIKŲ 
BAŽNYČIAI KOVA. 

Francijos Franko Kaina 
Nežiūrint atakų, Bažnyčia 

eina stipryn. 

VTE.VXA, vas. 19. — Sak
sonijos socialistai radikalai 
pakėlė naują kovą religijai. 
Ta kova (lankiausia atkreipta 
prieš Kataliku Bažnyčia. 

Kokį laiką socialistai ra
miai laikėsi. Teeiaus ta jų 
ramybė tai buvo no kitkas, 
kaip tik dėstymas nauju pla
nu kovai. 

Svarbiausia dorue Tie krci-
pia j vaiku mokinimą. Ka
dangi seime socialistu didžiu
ma, tai pastaraisiais laikais 
jiems pavyko pravesti įstaty
mą, kuriuomi visose antraei
lėse mokyklose varžoma re
ligijos dėstymas. 

Šiandie jie darbuojasi reli
gijos pamokas panaikinti ko
legijose. /Tai atsiekę, jie ne
pasitenkins. J ie dirbs to-
liaus tos rūšies nelabuosius 
darbus. 

Katalikų padėtis. 
Saksonijos katalikai gyvenv 

tojai skaitosi mažumoje. Di
desnioji dalis, tai protestan
tai. Šių žymi dalis yra socia
listai. Kiti visi protestantai, 
su menka išimtinu, abejingai 
atsineša į savo religiją. 

Po karo socialistai pagrobė 
Saksonijos valdžią. Paskui 
prie jų prisijungė komunis
tai. Jau kelinti metai katali
ku dvasiški ja valdžios neap
mokama, nors federalė (naei-
onaKt) Vokietijos' konstituci-
ja visiems dvasiškiams algas 
garantuoja. 

Perniai Meissen vyskupijos 
Vyskupas buvo priverstas 
nuo tikinčiu, parinkti aukų 
katalikišku ištaigu palaiky
mui. 

Kai-kurių parapijų katali
kai taip pavargę, kad nuo ju 

negalima nei tikėtis gauti ko
kiu nors aukų bažnyčių pa
laikymui. 

Bet aukštyn širdis! 
Nežiūrint to vargo, katali

kystė Saksonijoje žydi ir ei
na stipjryn. Persekiojami ir 
spaudžiami katalikai nenusi
mena ir neturi reikalo nusi
minti. Per pastaruoju du 
metu kataliką skaičius žymiai 
pasidaugino, ačių fFcvjg Jėzu
itu pasidarbavimui. 

Tai protestantai gryžta at
gal Kataliką Bažnyčion, nuo 
kurios juos atskynė žinoma 
reformacija, kuomet Lutefis 
jmkėlė kovą Komai. 

Kuomet katalikų skaiėius 
Saksonijoje pasidaugins, tuo
met ir socialistai nebeteks 

Puola Žemyn 
DĖLTO PARLAMENTE KELIAMAS TRIUKŠMAS 

VOKIEČIU AUKSO ATSAR-1 w"«n"»"»««i««ni»»»M«*"i"i""»«l 

GA BUS SVETIMOSE f BALTGUDŽIAI SVEIKINA 
RANKOSE. 

Vokiečių vyriausybė su tuo 
sutinka. 

BET TAKSŲ PROJEKTAS STUMIAMAS PIRMYN. 

PARYŽIUS, vasar. 20. —i parlamente diskusuojamos ra-
Francijog tranko kaina išnau-j dikalingiausios priemonės, 
jo pradėjo smugti. Vienam 
amerikoniškam doleriui jau 
mokama kuone 24 frankai gi 
vienam sterlingų svarui —su
virs 100 franku. 

Kuomet franko kaina puo
la, parlamente keliamas bega
linis triukšmas. TŽ franko 
puolimą kaltinamas p remi o-
ras Poincare. 

Nežiūrint tc\ premiero pro
jektas didinti taksas 20 nuo
šimčių stumiamas pirmyn. 
Diskusijų laiku premieras be 
pasigailėjimo akėjamas. Gi 
kuomet prisieina balsuoti, pa
rlamento nariu didžiuma vi-
suomet stoja premiero ir jo 
projekto pusėn. 

Tai charakteringas Prancū
zu nusistatymas. Jie smer-
kia savo politinį priešą tiek, 
kiek gali. Gi kuomet mato. 

PARYŽl l 'S , vasar. 20. — 
Vokietijos vyriausybė sutiko 
leisti tarptautinei bankai ko
ntroliuoti įos finansus. Ta 
banką gali rastis kur neutrh-

LIETUVIUS. 
Lietuvos konsulas p. P. Ža-

Žinios iš Lietuvos 
PA^ŽUOLK, Lydos ap. — 

Paąžuolės žmonės tiek tani-
deikis gavo iš baltgudžių ko-[SŲS> k a d m ^ a l i Paprasto d* 
miteto Lietuvos Nepriklauso- j frko s u P r a s t i - Imkime nors 
mybės šventėje tokią te legra- l i r tai> BOrž> k a d b u t ^ P a s J u o s 

ma: 

Jusu asmenyje sveikiname 
lėj šaly, vokiečiai jon sudėtą lietuvių tautą su šešių metų 

Gruodžio 11 dieną buvo 
siųstas mokytojai rastas 
Rudnios pastaranko, kad m 
tokios ir tokios dienos iki i| 
gavimo koncesijos turi prii 

mokykla, o visai nesirūpina žadėti .nemokyti ir mokytoį 

Aną dieną komunistai ats-
tbvai iškėlė projektą, idant 
valstybė savo naudon rekvi
zuotu visus banku, bendrovių 
ir pavienių asmenų turtus, 
kas yra daugiaus vieno milio-
no doleriu franku. 

lą projektą parėmė roja
listai. Buvo vedamos kars
tos diskusijos. Pabaigoje di
džiuma baisu atmestas tas su-

į manymas. 
Franko kainai puolant, 

maistas eina brangyn. Čio
nai policijos prefektas uždra
udė maistu spekuliacijas. 

Vietos ir apylinkių darbi
ninkai begalo nerimsta. Rei
kalauja aukštesnių uždarbių. 
Virs 30,000 darbininkų -jau 
streikuoja. 
' Avaliniu gaminimo indus-

savo aukso atsargą. Ranką 
turėtų kontroliuoti santarvės 
ir sąjunginių valstybių — A-
merikos, direktoriai. 

Vokiečiams norėtųsi, kad 
tokia tarptautinė banką bu
tų įkurta kadi r Olandijoj. 

Vokietijos valstybės banką 
turi 4G0 milionų auksinių 
markių atsargos. I r banką 
sutinka tą atsargą pavesti 
svetimai kontrolei. 

Kas link pačios kontribuci
jos didumo, kuri šiandie nu
statyta 132 bilionu auksiniu 
markių*, nėra jokio galutino 
išsprendimo. 

sukaktuvėmis nepriklauso
mybės paskelbimo. Te gy
vuoja Lietuvos Respublika. 

Baltgudžių tautinis komi
tetas. 

Varonka, Zmahar, . 
Michaylovski. 

T tą telegramą p. konsulas 
atsakė taipat telegrama tokio 
turinio: 

tuo, kad suradus tinkamą bu
tą ir tinkamai jį aprūpinus. 
O čia taipat ir su valdžia į-
vairių keblumų, taigi mokyto
jai buvo visai blogos sąlygos. 
Prieš pradedant mokslą mili- varė savo darbą toliaus. M 

v • 
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kad priešas skęsta, tuojaus t rija paliesta streiko. 8,000 
jam paduoda rankj. 

Kadangi- Francijos finansi-
darbininku nedirba. iTas pat 
yra sti automobilių industri

nė situacija begalo bloga, tai ja. 

Anglijai Pradeda Pritrukti 

VOKIEČIAI KALTINA 
ISTORIJA. 

> • " - * - • ; -

VISKAS EINA BRANGYN, PAŠTĄ SULAIKOMA 
LONDONAS, vasario 20.— 

Britanijos uostuose darbinin
ku streikas visoje savo galy
bėje. 

Atplaukę garlaiviai stovi 
uostuose su importuojamomis 
prekėmis, su maisto produk
tais ir mėsa. 

Lygiai garlaiviai negali uo
stų apleisti. Net paštą iš ga
rlaivių neišlioduojama ir ne-
snlioduojama. 

Tš Soutliamptono praneša, 
kad garlaivis Olympic negali 
išplaukti Amerikon paskirtu 
laiku. Nėra kas galėtų su
krauti jin paštą. Pranešta,, 
kad tai apsiėmė atlikti pastos 
klerkai. Nežinia, ar jiemss 
tas pavyks. 

15 viąu kraštų ateina žinių, 

kad kai-kur ima jau pritruk
ti valgomųjų produktų. Vis
kas eina brangyK ypač mėsa 
ir vaisiai. 

Darbo partijos valdžia mė
gina taikinti streikininkus. 
Bet ligšiol be pasekmių. Įdo
mu, kaip darbo partija toliou 
elgsis su darbininkais, jei 
streikas prasitęs. 

Yra žinių, .jog darbo parti
ja paprastoje šalies politikoje 
yra darbininkų rėmėja. Bet 
valdžioje ji turės imtis griež
čiausio nusistatymo. Jei 
kartais ji to nedarymų, tuomet 
jos valdymo dienos butų sus-
kaitvtos. 

Socialistas premieras Mac-
Donald pagaliaus turės įsiti
kinti, kad teorija neturi nie
ko bendra su praktika. 

BERLYNAS, vasario 20.— 
.Vokietijos užsienių reikalų mi 
nisteris Stresemann kalbėda
mas į tų reikalų reichstago 
komitetą apie nenuleidimą 
vėliavos ant rokiečių ambasa
dos mirus AVilsonui, prisimi
nė praeities istoriją. 

J is sakė, kad už tą atsiti
kimą Vokietijos negalima 
kaltinti. Kituomet mirus 
buvusiam prezidentui Orover 
Clevelandui vokiečių ambasa
da nenuleido vėliavos ir dėl
to tuomet nebuvo keliamas 
triukšmas. 

Stresemann karčiai ataka
vo tuos visus, kurie kaltina 
vyriausybe už jos netaktingu-
mą. 

"Varde savo tautiečiu 
nai gyvenančių širdingai dė
koju baltgudžių nacionaliam 
komitetui už draugingą pa
sveikinimą šešių metų Lietu
vos respublikos sukaktuvių 
dienoje, linkiu jau atgimusiai 
baltgudžių tautai greičiaus 
apvainikuoti savo siekimą 
prie nepriklausomybės ir ge
rovės. 

Žade Uis, 
Lietuvos konsulas.'* 

iiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiimttiirimiiiiuii 
KOVA PRIEŠ GENERAL] 

PROKURORE. 

eininkai atbėgdavo žiūrėti ar 
mokinama, o kuomet prasidė
jo mokslas, tai jau nėra kal
bos. Kiek karįų į dieną va
žiuodavo pro šalį, tiek kartų 
ir atsilankydavo mokyklon. 
Kadangi Paąžuolės sodžius 
stovi ant paties vieškelio, tai 

buvo prievarta po tuo rast 
pasirašyti, nors mokytoja pi 
siraše, bet neprisilaikė to jj 
reikalavimo ir tokiu bud 
juos atsikračius porai dieni 

kytoja sužinojus, kad 
žius priguli prie Rūdim 
" p a s ta rauko," visai nekrei] 
domiės į Noeio policiją. Suj 
žinojus apie tai Noeios polieij 
ja, bėgo neatgaudama kva] 
5 varstus į Paažuolę ir žino
ma dar ne tuščios širdies, bei 

kiekvienam praeiviui paranku prigėrę baltakės i r kiek galė-
užeiti. Kada nors galima bu- dama ir išmanydama rėkė m 
tų vienam ponui tarnauti, tai savo balsais. Nors tai bu-l 
dar nieko, bet kad dviem po- vo ne pirmą kartą, bet tą, 

KOVA SU ANARCHISTAIS. 

SOFIA, Bulgarija, vas. 20. 
ič'onai policija atliko smarkią 
bataliją su grupe anarchistų, 
kuriems vadovavo moteriškė. 

drąsos kaip kipšai šokinėti į | Žuvo 3 anarchistai ir 2 poli-
akis. Jiems tuomet baigsis eiantu. 
ju diktatūros dienos. 

ORAS 
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MEXICO ClįTY, vas. 20.— 
Revoliucionieriai nenugalėti. 

CHICAGO. — Šiandie pra- Obregono valdžia ruošia ge-
matoma daugiaus sniego ir .neralo prieš revoliucionierius 
kiek šalčiau. [kampaniją. 

• 

DAUG CUKRAUS NENDRIŲ 
SUNAIKINTA. 

HAVANA, vas. 20. —Cuk
raus plantacijose, CamagMey, 
gaisras sunaikino 11 milionų 
svarų cukrinių nendrių. 

AVASHTNGTON, v. 20. — 
Griežtuoju senato nusistaty
mu pašalintas iš vietos Karo 
Laivyno sekretorius J)enby. 
Dabar sena'tas kovoja už ge-
neralio prokuroro Paųgherty 
atsistatydinimą. 

BANKU DARBININKAI 
STREIKUOJA. 

BAVARUOS PALAT1NATE 
NAUJA VALDŽIA. 

SPEYER, Vokietija, vasar. 
20. — Bavarijos Palatinate 
po įvykusių skerdynių atvyko 
santarvės komisija, kuri pa
naikino separatistų valdžią i r 
įkūrė naują laikiną' valdžią. 
Separatistai kapituliavo be 
pasipriešinimo. 

VIENNA, vas. 20. — Aus
trijoje pakėlė streiką 40,000 
bankų tarnautojų ir darbinin
kų. Visa respublikos finan
sinė mašinerija paraližiuoja-
ma. 

nam, tai jau negalima įtikti, 
nei kuo pasigerinti. Mat y-
ra taip. Nočoj ir Rudnioj y-
ra jų taip vadinami "pasta-
runkai. , , Kadangi Paąžuolė 
yra atspirties tašku tarp šių 
dviejų vietų, tai negalėdami 
pasidalyti ir nežinodami kie
no valdžioje turi būti šis sod
žius, tai ir vieni ir antri -į kur 
tik eidami ar važiuodami pir
miausiai puldavo į mokyldą ir 
šautuvais daužydami į grin
dis Itą išmanydami kalbėjo. 
Girdi "kodėl lenkiškai nemo
kinama. Rusų taikais, tai ar 
lenkas, a r žydas, ar lietuvis, 
visi turėjo mokytis vien rusi-

kartą labiausiai atsižymėjo, 
nes mokėjo daug kalbėti ir | 
tais savo atsilankymais gąz-
dino vaikus; taipgi po kiek-Į 
vieno tokio atsilankymo vai
kai nenorėjo eitį j mokyklą. 

DARŽININKAI, Trakų a., 
Valkininko valsč. — Sod£iu# 
nemažas — turi 60 ūkininke 
Jaunimo yra daug, bemaž vi-
m yra susipratę lietuviai, mė
gsta tautiškus šokius, žaistas-
ir dainas. Šiemet mažiau ra-
gauna baltakės i r Uoliai moki
nasi. Labai darbščią turime 
mokytoją — tai jaunimo ne
reikia raginti į mokslą. Dar 

škai, tai ir dabar kokia vald-1 mažokai skaito laikraščių, 
žia, tokia turi būti ir kalba." Apšviestesniam jaunimui Iro-
Mokytoją vertė kalbėti su vai tinai reiktų laikraščių neul-
kais vien lenkiškai, bet vai- miršti. Reikia tikėtis, kad 

McCARTHY PASIDAVĖ. 

AUan MeCarthy, 17 metų, 
gruodžio 30 nušovė savo drau 
gą Roland MeCarthy vienoj 
biliardinėj i r pasprūdo Ka-
nadon. Policija negalėjo jo 
rasti. 

Dabar jis gryžo namo; Chi-
cagon, pas tėvus ir pasidavė 

DUESSEI4DORF, vas. 20. l policijai. Eis kriminalin teis-
— Francuzai giriasi, kad Ru- J n i a n -
hro teritorijoj praeito sausio I 

RUHRO PRODUKCIJA 
EINA DIDYN. 

mėnesį produkcija pakilusi 
jau ligi G6 nuošimčių. Tai
gi, francuzai pelniją. 

• 

13 ASMENŲ Ž U V O 7 " 
GAISRE. 

kai mažai girdėjo tos lenkją 
kalbos*., (nes visi beveik pir
mamečiai) ir išgirdę "po
n u s " taip garsiai kalbant mo-
kyklpj lenkiškai visi pabūgo 
ir nanė> kad tai lenkų kalba 
tokia baisi esanti. Jei tie vi
si jų reikalavimai butų pildo
mi, tai gal kokias dvi savaiti 
neatsiJankytų, bet, kad moky
toja kalbėjo su vaikais lietu
viškai, tai iš kur tik ištrukda
mi bėgo į mokyklą su viso
kiais gązdinimais i r protoko
lais. 

daržininkiečiai, toliau^ vary
dami pradėtąjį darbą,, supras 
kuomi jie yra i r neleis 8V0-
timiems dumti sau akis. 

SKAITYKIT IR PLATINK!! 
"DRAUGĄ." 

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

Lietuvos 10 Utų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 4.30 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.39 

S»" 
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MARUONi, 111., vas. 20. — 
Wiliamson apskrities šerifas 
užtikrina įvesti apkritin rei
kalingą tvarką, jei kluxeriai 
nekvies atgal savo vado 
Youngo. f 

Harry C. Thomas, 1027 W. 
19 st., išpažino policijai, kad 
jis gegužės 8 d., 1920, nužudė 
W. C. Krauter, 6428 S. Union 
st. Visai netikėtai jis nutve
rtas. 

NEW YORK, vas. 20. — 
Čionai gaisras sunaikino se
nus penkių aukštų namus. 
Gaisre žuvo 13 asmenų: 5 
vaikinai, 2 mergaitės, 4 mote
rys ir 2 vyru. Gaisrininkai 2 asmeniu iš-

Spėįaroa, kad namai buvo. gelbėjo iš gaisro, kilusio na 

"Skersgatvy Chicago ir Ash
land ave. vakar susidaužė du 
gatvekariu. Kelios dešimtys 
asmeny sunkiaus ir lengviaus 
sužeista. 

padegti. muose, 11104 Fermosa ave. 

2DCC 

Siųskite Savo Giminėms 

L fĖ~TU V A 
P I N I G U S 

• 
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DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS*' siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-

i tais ir telegrama. a e 



D & A t J O A f Trečiadienis, vasario 20, 1024 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
E«di«p% išskyrai nedeidiexaa> 

• • • • • • • • • • • • • 16.00 
Metų 13.00 

91 prenumeratą mokaai iAkalno. Lai-
faa ikaftori ano airâ ymo dienoe, 

KAUNO KONFERENCIJA IR KITI KLAUSIMAI. 

(Pašnekėsis su premieru Galvaaauaku). 

(Paimta 15 "Ryto"). 
ekonominės politikos koordi
navimo kaip tų valstybių vi
duje, taip ir nustatant*, santy-

Šiomis dienomis Ministerių 
Kabineto Pirmininkas ir Už
sienių Reikalų Ministeris p. 
Galvanauskas maloniai priėmė j fcius su kitais kraštais, turiu 

Todėl šiose fftose pavesta riais. Ir čia Anglijos kaipo T. lengvai išplėšti. 

mūsų redakcijos narį ir sutei-
pt ano Naujų Metų. Norint permal- j ̂ ė nemaža įdomių žinių iš ne

tolimos ateities mūsų vidaus 
bei užsienio politikos perspėk -

syti adresą rieada reikia priaiot-
M b teaas adreaaa. Pinigai geriau 
riki tiueti iiperkant kraaoje ar ex-
pieso "Money Order ' arba įdadant 

į atoiguj į registruota Ulifc*, 
DRAUGAS FUo. GO. 

ciais daugiau ekonominių rei
kalų su Pabaltės valstybėmis. 

Reikia pasakyti, tęsia toliau 
p. ministeris pirmininkas, 

M 

r 
8334 South Oafciey Avenue 

Chicago, Illinois. 
le i . Roosevelt 7793 

TRUPINIUKAI. 

i geri skaitytojai juos pagyrė 
ir pasakė, kad visada reikia 

tivų, t. y. busimoji Kauno &ad minėtos Pabaltės valsty-
fvonferencija, naujas Klaipė- į bės šiai susiartinimo idėjai 
Jos statutas, Anglijos dabar- j pritaria, tik nežinia, kiek pra
tinę politika, santykiai su Vo- ktika leis tos idėjos įsikūniji
mą. I -nui pažengti. Aš manau taip 

Lietuvos, taip Latvijos ir Es
tijos Vyriausybės supranta šių 
valstybių susijungimo sva? 
burna santykiuose tarp savęs 
ir su kitomis valstybėmis. Be 

visi supranta tą 

Kokios Kauno konferencijos 
perspektivos. ^ 

Ši konferencija, pradeda p. 
ministeris, yra šaukiama Lie
tuvos Vyriausybės Kaune, kur j abejojimo, 
reikia tikėtis, įvyks vasario "Trupiniukai" mums atro

dė mažas daiktas, kaip pap- mėnesį, šioje konferencijoje, 
J rastai trupiniukai. Bet mūsų kaip Tamstoms žinoma daly

vaus tik trys Pabaltės valsty
bės, t. y. Latvija, Lietuva ir 

juos "Drauge" turėti. Jtikė- į Estija. 
jome, bet per pusę. Po to lais- j K a u n o konferencijos darbų 
vamaniai ant jų užsipuolė, į p I | t o a g a l i m a p a s k i r s t y t i i 3 
pykdami, kad tie mūsų " tru- ( s v a r b įausiuii klausimus. Visų 
piniukai" yra visai niekam ti- p i r m a b u s s v a r s t o m a b e n d r i 

kę... Įtikėjome tuomet visiš- politiniai klausimai bendrai 
kai. 

išdirbti naujų projektą komi
sijai iš & asmeny, kurios pir
mininku, mūsų Žiniomis, suti
ko būti euųerikietis Davis. 

Svarbiausiu Lietuvos Vy
riausybės nusistatymu, išdir
bant konvencijos projektų, y-
ra rūpintis: 

1) kad ši konvencija jokiu 
būdu nebūtų painiojama su mu 
sų santykiais su Lenkija, ki
taip sakant, neleisti spaudimo 
per Klaipėdą į Vimiaus klau
simą. 

2) tranzito garantija butų 
nustatyta Barselonos konven
cijos ribos, kurią Lietuva drau 
ge su kitomis valstybėmis y-
ra pasirašiusi. Neįleisti politi
nių momentų i ekonominius 
klausimus. 

Čia dar reikia pasakyti, 
kad esencialis Lietuvos nesusi
pratimas su Ambasadoriais vi
sų pirma yra del to, kad jie 
norėjo pasinaudodami Klaipė
dos klausimu padaryti presi-

S. nario, Lietuvai ir visoms 
kitoms nedidelėms valstybėm? 
pavojui gresiant, parama ir 
garantija Visai reali, pabrėžia 
p. Ministeris. 

Santykiai su Vokia. -

Atsirado nemažai mokytų 
vyrų tarp prūsų lietuvių, ir 
jie rasė savo tautiečiams į-
vairių rašinių lietuvių kalbo
je. 

Šioje knygelėje: "Mažosios 
Lietuvos Buvusieji Rašytojai 

Nutraukimas ^ susisiekimo j i r ^ym e s n iej i lietuvių kalbos 
mylėtojai" yra paduoti n gy 

Nes yra tai ištirta taisyk-
politikos krypčiai išsiaiškinti 
antra, tų valstybių saugumo 

lė: jeigu katalikai ką nors gi j bus imai , t. y. saugumo or-
ria, tai gali būti geras daly-1 g a u i z a v m l 0 svarstymas, kaip 
kas; jeigu tą patį dalyką pei-1 Kariuomenę tvarkyti ir ją gin-

vaidmenį, kokį galėtų vaidinti 
tarptautinėje politikoje koor
dinuodamas savo žygius. 

Gi ekonominis bei politinis 
susiartinimas be to duotų po- jos į mūsų santykius su Len-
zitivių rezultatų saugumo irjkija, antra, kad į Klaipėdos 
nepriklausomybės sustiprini- uosto Patariamąją Tarybą 
mui. • Ambasadorių Konferencija no 

Ši Kauno konferencija gali rejo įvesti politinį momentą, 
duoti svarbių rezultatų: ' jeijsu kuriuo Lietuva jokiu būdu 
bus susiprasta nustatant svjar-1 negali sutikti, 
biausias linijas užsienio poli- j I š s a v o Pus<* Lietuvos Vy-
tikoj, tai bus galima prieiti Į rhmsybe yra jau išdirbusi 

prie ankstesnio tų valstybių 

venimo ir darbų aprašymai. 
Naudinga perskaityti. 

Knyga turi 125 puslapius, 
nemažo formato. Kaina 45c. 

"Draugas" Pub. Co. 
2332 So/ Oakley Ave. 

Chicago, Ui. 

LAIŠKAS IS LIETUVOS. 

kia mūsų bedievukai, tai tik- j k l u o t i i r g a i i m a s bendradar-
rai jis yra geras dalykas. 

Uodel dabar, katalikų para
ginti, bedievukų papeikti, tal
pinsime "trupiniukus" kas 
diemj. 

biavimas kariuomenės reika-
'ais tarp jų valstybių genera-
lių štabų. 

gelžkeliu tarp Tilžės ir Klai
pėdos su pasigailėjimu reikia 
pafeikšti, sako p. ministeris p. 
pirmininkas, jog jis užsitęsė ii 
giau negu galima buvę tikėtis 
Gi susitarimas kuris įvyko 
tarp Lietuvos ir Vokios ačiū 
vokiečių atstovui Kaune, pas
kutiniais laikais susikomplika
vo dėliai Berlino kaltes. Bet 
tvirtai tikiu, kad paskutini 
pasiūlymą, kurį man teko pa 
daryti, Vokios Vyriausybė tin Mylimas brolau: 
karnai įvertins ir nepadarys j fcįrjingai ačiū tau už laiškus 
tų trukdymų susisiekimui at- i f laikraščius. Ypač už laik-
naujinti. Vokiečių susisiekimo ragčius. Pinigų mes daug ne-
gelžkeliu nutraukimas sudaro j turime, arba tikriau sakant vi prižiūrėdavome. Ketverge na 
labai nepageidaujamą atmos I s a į l ieturime, tad ir užsisaky- j ėjome ir pabuvę apie 8 vai at-
ferą Lietuvos visuomenės tar- Į t į mums laikraščius nėra iš ko. | sisveikindami žadėjome ryt 
pe tuo drauge apsunkina tolimo skaityti ir norisi ir reikia užeiti. Brolis sako: "ryt mane 
mesnį visos eilės svarbesnių j ) a D a r Lietuvoje toks jau pa- rasite ant lentos". Lygiai 12 
kaimyninių klausimų regulia- \ s i ( | a r ė gyvenimas, kad be lai- vai. paklausė Vincuko, kelia
vimą, kraščių negalima apseitiv Jau ta valanda ir išgirdęs, kad 12, 

nekalbant, kad be jų nubuo- tarė: "man laikas mirti". Ir 
du, svarbiausia tas, kad žmo- pradėjo merdėti. Prieš tai dai
gus be spaudos savo reikalų iš stubos išvarė savo pasilei-
nežinai kaip sutvarkyti, pasi- dėlę pačią. Numirus atsibala-
lieki užpakalyje ir kiekvienas dojo bernas ir ėmė šeiminin-

y.ioigais $7.00. Man, žinai, tai 
labai dideli pinigai... Bet tai 
mūsų vienintelis laikraštis. Jei 
galėtumi man tą loską padary
ti, kai parvažiuosi, tai stip
riai, stipriai pabučiuosiu. Jei 
ir knygų atsiųstumei, ypač a-
p e didįjį karą, tai ir,gerai. 

Dabar pranešu kitus reika
lus. 

Tu žinai, kad mūsų brolio 
i ja U virto bedievė ir paleistu
vė. Jau rašiau, kad ji susidė
jo Jtu sau panašiu kaimynys
tėje bernu. Brolis panedėly 
buvo Keturvalakiuose, buvo 
sveikas, seredoje susirgo, o 
hetverge mirė. Jis išgėrė pa
dėto pieno kamaroje ir tuojau 
pradėjo skųstis, kad jam hlo --
ga. Ant rytojaus jį baisiai 
kankino vėma, kad gaila buvo 
žiūrėti. Subedievėjusi boba ne
paisė ligonio, tiktai sunūs 
Vincukas ir,kaimynų kaikas 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BUVUSIEJIE RAŠY

TOJAI. 

Pasibaigė Nepriklausomybės 
sukaktuvės, bet jos atgarsiais 
dar tebegyvename. Visi kal-
j)&y kaip kas tą dieną paminė
jo, kokias pasekmes turėjo. 
Chicagoje, mažne ir visoje A-
merikoje tą dieną pasireiškė 
trys žmonių rųšis. Vieni šven
tė dirbdami, kiti šventė val
gydami, kiti stovėjo "iš ša
lies" ir išdidžiai kritikavo 
visus. 

galima pasakyt 
niais reikalais. * 

Tečiau p. ministeris pabrė
žia, kad į Kauno konferenci
jos rezultatus tenka žiūrėti 

Ir trečias, nekalbant apie Į o p t i m i s t i n i a i ; n e ž i u r jn t i ob-
uažeanfe reikšmės klausimus, : . j o k t j v e 9 k U u t i f l i k u r i a s L i e t u . 
los konferencijos klausimas, y o s V y r i a ( ū s y b ė m u n a t o -

Naujas Klaipėdos statutas. 

nauja konvencijos' projektą, I Prūsų Lietuva arba Mažoji mulkis gali žmogų apgauti ir kauti. Prasidėjo keiksmai prie 
t.i.y mmm~mm-mm, mą >«ioV»,iV, t^-u^hisi cinti Tautu I&tuvti liko užkariauta ri- perkant, parduodant, ir pas dar šilto kūno. 
politinio susiartinimo. Tą pat KU1* Pabir>znsi ginu įauių F I I I 
Iralima pasakvti ir ekonomi- S****** Taryboje. «***H kryzuocių. Šie versda- valdžią einant, ir valdžią ren- Tuomet mes pašaukėme mi

lai ekonominio susiartinimo ir 
X X 

"N-nos" iš savo socialisti
nių augštybių teikėsi ir lais
vamanius ir katalikus, nepri-Jbė, kad "dalyvaus".... 
klausomybę švenčiančius, pa 

radome D-ro Drangelio pasi
rašytą atsiliepimą, kuriame 
jis skelbė, kad p. Bizauskas 
"dalyvaus" pas juos. Mes tu
rime prirodymų, kad ir pats 
p. Drangelis žinojo, kad p. Bi
zauskas nežadėjo dalyvauti. 
įSe tik mums dviem laišk. bet 
ir jiems patiems laišku buvo 
pranešęs, kad nesitiki atvyk
ti. Jiems laiškas buvo rašytas 
vas. 8 d. O vas. 14-d. jie skel-

-

Klaipėdos klausime $rra da
bar du pagrindiniai dalykai: 
konvencija ir au tonom i ja. Au
tonomijos (statuto) principai 
vra savo laiku nustatvti Stei-

Santykiai su Anglija. 
mi prūsų lietuvius į katalikų kant. 
tikėjimą ne skelbimu Evange

li ei ją ir gydytoja, skųsdami. 
Mums jdomu žinoti, kaip kad mūsų brolis užnuodintas. 

Lietuvos santykiuose su An- Ii jos, bet kardu, neįkvepė jie- • j U t S > broliai amerikiečiai savo Prasidėjo tardymas, žinių dar 
glija paskutiniu metu pastebė į ms to tikėjimo meilės. Beto, jie ..nKalus tvarkote. Kai p. si-Į neturime, bet bedieviškoji ir 
ta daugiau draugingumo pe- viešpataudami Prusnose nai- gauname "Draugą", ar "I^ai-| begėdiškoji kompanija rankas 
gu iki šiąin laikui butą. Ang- kino visa, kas buvo lietuvis- * v ą " tai visi namiškiai aps-1 nuleido. Kai bus žinių, prane-
lų Vyriausybė nusistačiusi ka. Lietuvius "arba žudė arba pįnta, net kaimynai. Per ran- !žiu daugiau. 
duoti Lietuvai kredito ekono- vertė vokiečiais. j kų rankas eina jūsų laikraš-! ^i a savait 

giamojo Seimo ir praėjusiais ],, Vvriausvbės santvkiavimas 
metais Šilutės susirinkimo nu
tarimais, kurių ribose tenka 
Lietuvos Vyriausybei išdirbti 
Klaipėdos statutą. O Klaipė
dos konvencija, suverenumą 

miniam jos atsistatymui, ypač! Vėliaus Prūsijos kunigaikš- čiai. Netolimame sodžiuje .pa-
naujiems gelžkeliains statyti, tis Albrechtas priėmė Liūte- vyzdžiuje vieną "Laiv«>" '.au-
&iuo klausimu jau eina kon- rio tikėjimą ir visą šalį prie name, tai su virš pusa. tro 
kretvios derybos. 

Gi naujai Anglų Vyriausy 
bei susidarius su p. Macdonal-
du priešakyje, palankus Ang 

Šią savaitę Staras vienran
kes per Asipauskų vestuves 
nušovė jauną berniuką. Šta
ras areštuotas, bet vaikino ne

to privedė. Katalikų liko la-'siinlo žmonių jį viens kilaini beatgaivinsi, g>^*as buvo tik 
bai mažai. 

Dabar prūsų lietuviai ir po-
paduodami skaito. Jeigu a-
merikiečiai siunčia mums savo 

negalės atsimainyti. Anglu 
Tautos ir Vyriausybės noras 
yra, nežiūrint kokių partija 
jį butų, palaikyti tarptauti
niuose santykiuose tikrą taiką 

Ponučiai, mes nieko neturi* 
vadinti "Maxwell stryčiu". nie prieš, kad jus linksmi, kad | klausimą, ir okupacijos išlaidų 
Laisvamaniai surengė vaka
rienę (be Bizausko), praval
gė $1,000.00, ir našlaičiams 
sudėjo $300. Katalikai nieko 
oepravalgė ir sudėjo Vilniaus 
našlaičiams $1,300.00. 

Kas geriau šventė Nepri
klausomybę, mes nesakysime. 

mūsų žmonėms jųs neateinate j per 3 metus prancūzams Klai-
patarnautL Bet bukite džen-' pėdos Kraštą administruojant 
tiemonai... klausimą. 

Lietuvai perimant tam tikro- ir ją stiprinti. Anglų Vyriau-
uiis sąlygomis, turės paliesti, sybė yra nusistačiusi skrumu 
tranzito klausimą, reparacijų loziškai prisilaikyti TautŲ 

Sąjungos Pakto (statuto). Ši
tame Pakte numatyta neliečia
mybės garantija tų valstybių, 

kurios yra Tautų Sąjungos na-

litiniai prigulėjo prie kitos'laikraštį "Draugą" ar kitus 
viešpatijos ir tikybiniai atsis-' gerus, tai esame dėkingi, la-
kyrė mio Didžiosios Lietuvos' bai dėkingi. Tik susimildamie 
lietutių katalikų. Nuo to lai-'ji nekimškite mums "Nau-
ko prasidėjo jų savotiškas gy-| jienų, nei panašių jiems. Pa
vėni mas ir skirtingi reikalai. ] i kitę mumis su jais ramybė-

Gera susipažinti su gyveni
mu ir veikimu tų mūsų bro
lių, kurie tapo nuo mus ats
kirti. 

Prūsų lietuviai parodė neina 
žą atsparumą. Nors lengvai 

;je, nes tokio šlamšto mes ir 
ravo turime. . 

Vien amerikoniškais reika
lais negyvensi, savų yra daug. 
Jei galėtumei brolyt, užrašyti 

5 minutes. Tu pažįsti tą Šta
rą: apsaugok Viešpatie nuo 
tų pasileidėlių. Jie skaito so
cialistų raštus, paleistuvauja, 
užmušinėja, žmones nuodija, 
j'ems rodos viskas valia! Ka
da gr jų sėkla išnyks?... Lik 
sveikas, broleli, nelinksmos 
naujienos, bet ką padarysi. Y-
ra ir daugiau panašių atsitiki
mų su tais nuklydėliais, visas 
Vilkaviškio apskritys pilnas 
kalbų. Bet ką čia viską su-

ruan ir Lietuvos vieną laikraš- rašysi, 
sumainė savo tikėjimą, bet r j, "Rytą" bučiau begalo d<s j Bučiuoju tuotarpu 
lietuvystės neleido sau greit ir, kingas. Kainuoja, rodos, jūsų j Tavo brolis B. PI. 

II i_ p . i , , m . • • • 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 

Yra inteligentai ir inteli
gentai, bet jų mes turime. In
teligentai, žmonės mokyti, tu
ri žinių ir proto, turi šviesos. 
Ir apie juos yra taisyklė, kad 
ivieso nekišama po kubilu, 
fcet statoma viršunėn,kad ki
liems šviestų. Tai naturalė pa-
feiga. Katalikų inteligentija 
Nepriklausomybės iškilmėse 
žmonėms švietė, organizavo, 
prakalbas sakė, žodžiu dirbo 
mūsų žmonVj ir Vilniaus naš
laičių naudai. Laisvamanių in
teligentai tą dieną patys pasi
džiaugė. Neblogas tas dalykas 
jiems, bet geriau padarė tie, 
kurie savo gabumais tą dieną 
patarnavo liaudžiai, o ne sau. 

Vertė JONAS TABVIDAS. 
šito veikalo angliškojo, originalo savininkai, 
Benztaigcr Brothers, suteikė leidimą jj išversti 
Spalių 26 d. 1923. 

XII. Šešėliai ir perspėjimai. 

(Tąsa). 
/ 

— "Aš eisiu su tavimi pas upelį* Kri-
pienė neišleidžia manęs vienos nė per vartus 
išeiti, o čionai taip karšta!" i— atsidusdama 
tarė Katrytė. 

— "Ištiesų", — sutiko Timotiejus", — 
tu tikrai pabalai, sudžiuvai. Tu turi išeiti iš 

kčionai, nueiti kur vėsu ir žalia; nuo dabar 
aš visados tave išsivesiu. Aš ir šunys kas
dien tave išsivesime kur gražu; ar ne, šu
nys? i— "Ir Maksis su Mingu iš džiaugsmo 
smarkiai sulojo. — "Aš žinau, nelabai kam 
esu tikęs, bet su šunų pagelba aš apsaugosiu 
tave taip, kaip sveikiausias ir didžiausias 
vyras šiuose kalnuose. Kada tie mano šu
nys parodo dantis, ne juokus reiškia!" —• 
Ir eidamas Timotiejus glostė juos, O jie tri-

Bauuai buvo laisvieji supy
kę, kad mes patėmijome, jog 
negražu yra vilioti žmonės ne- k« i i e d u P a s npelį. Karšta ir tvanku buvo 

dus. Dieną ir naktį tie suvargę vienmarški
niai, darbininkai dirbo ugny ir durnuos pas
kendę karštų inžinų, prie verdančių metalų; 
ir tai be atilsio, be vilties. 

Jiems praeinant, vienas augštas, juod-
barzdis vyras svyruodamas išėjo iš dirbtuvės, 
atsirimė į sieną ir sunkiai alsuodamas par
virto ant žemės. 

— "O, jis serga! Pašauk ką nors .pagel* 
bon", — parsigandusi tarė Katrytė. ' 

—'" Nereikia' \ — 'atsakė Timotiejus' \— 
atsigaus, taip dažnai atsitinka", r— 

Ir jam bekalbant vyras atsistojo, įkvėpė 
oro ir vėl grįžo prie darbo. 

— "O, aš nežinau, kaip jie gali datti-
rėti!" — su pasigailėjimu tarė Katrytė.. 

•— "Jie išturi", — atsakė Timotiejus. 
— "Aš meiliai norėčiau suteikti jums 

vieną linkimą liuosą dieną'.', — tęsė Katry
tė: — " išvežt*iau juos į laukus arba į miškus, 
kur paukštytės čiulba ir gėlės žydi, prlve-
žčiau valgių ir gėrimų, kad nors vieną die
ną turėtų pailsį. Jei Dėdė Jonas butų toks 
kaip mano tėvelis, aš taip padaryčiau; aš 
jiem£ iškelčiau didžiausį pikniką. Bet dabar 
nieko negaliu", — liūdnai užbaigė Katrytė. 
— "Aš nemanau, kad Dėdė Jonas irtane my
li". — 

— 'Mis nieko nemyli", i- atsakė Timo-

išpildytinais pažadais. Jis sa
l ė ir mes patys buvome pati-

'. kėję, kad bent oficialiai jie 
. nepamelavo. Dabar "Varpe" 

nė galvas j jojo kelius. 
Išgavę Kripienės leidimą, linksmi trau- ] tie jus, — "ir jo niekas nemyli. Veik visi jo 

taip neapkenčia kaip nuodų, labiausiai Ben-
zonas kurs įkalbėjo darbininkams, kad kiti 
darbdaviai daugiau moką ir trumpesnes va
landas tereikia dirbti. Jis buvo mieste. Aš 
viską žinau. Ir tie mūsų darbininkai tiki 
jam. O, kaip jie neapkenčia Diliono Įn — 

Dėdės Jono grįčioje, bet šimtą kartų karš
čiau dirbtuvėse prie krosnių. Praeidama Ka
trytė bailiai pažiurėjo pro atviras duris. Ji 
niekados neišdrįso'prieiti arti dirbtuvių, bet 
iš savo kambario matė per langą baisius vaiz-

Atėjo jiedu prie upelio, susėdo ant ak-
mons ir klausosi kaip vanduo pamažu čiur
lena, o šunvs taškėsi, maudėsi vandenyje. Be
sileidžiančios saulutės auksiniai spinduliai 
dabino Katrytės veidelį; vanduo atvėsino kar
štą liepos mėnesio orą; ji atsirėmė į sąma-
nuota akmenį ir atsiduso. 

— "Timotiejau, atrodo kad visur yra 
vien piktybė, neapykanta i r pavydas! Moti
na Paulu sakė, kad Meilė kaip saulė — po 
baisiausios audros ir tamsiausios nakties, tu
ri pasirodyti. Bet aš nepermatau kaip ji čio
nai kada pasirodys". —-

Timotiejus, nesuprantamas aiškiai jos 
kalbos, tylėjo. 

Kada šunys išsiplukdė užtektinai, visi 
grįžo namon. Ir vėl jie pamatė durnų kamuo
lius ir vėl užgirdo baisų trenksmą. Artinan
tis jiems prie Dėdės Jono vartų, mažas, basas 
berniukas skubiai išbėgo iš kažin kur; ir 
įspudęs mažą laiškutį į Katrytės ranką, pra
nyko taip skubiai kaip ir pasirodė. Tai bu
vo rąžančius, kurį ji Anitai atidavė, įvynio
tas į popierį, ant kurio buvo parašyta: 

* "Panaite, bėgk pas Markūnus! Bėgk, 
del Dievo meilės bėgk"* j 

XIII. Sukilimas. 
— "Bėgk pavS Markūnus!" — Katrytė 

kelius kartus perskaitė nematytą raštą. — 
"Turbūt, nuo Anitos, numirusio kūdikio mo
tinos, nes štai ji grąžina mano rožančių. Ne\ 
žinau ką tai reiškia!" — 

— "Nežinau", i— atsakė Timotiejus. — 
"Gal jie vėLturės pikniką ir bijodami DiHo-
no negali atvažiuoti tavęs pasiimti". — 

— " 0 ne, tai negali būti, — tai negali 

būti." — Kalbėjo Katrytė. — "Anita nieko 
apie tai nežinotų. O ji čia rašo "del Dievo 
meilės". Timotiejau, gal čionai kas baisaus 
atsitiks, Anita žino ir nori, kad aš išbėgčiau! 
Žinai, Anita Benzono r/ati, — tęsė išblyškusi 
Katrytė. 

— "Taip!" nusistebėjo Timotiejus. — 
"Aš girdė jau, kad jis apsivedė su ateive. Ne
susidėk tu>su jais", — "tęsė berniukas," — 
nesusidėk, su tuo buriu. Benzono žmona! Ne
žinai, kad jis tave ir ją nudurtų", t— 

Katrytė išblankusi persigandusi stovėjo 
prie vartų. 

— "Tai perspėjimas, aš žinau, kad tai 
perspėjimas. Turėčiau pasakyti Dėdei Jonui. 
Bet..." — Katrytė atsiminė Markūnus, rąžan
čių, kūdikio krikštą, ir visus savo draugus.— 
"Bet jis dar labiau supyks ant manęs". — 

— Jeigu dabar nueisi pas jį su tą pasa
ka apie Benzoną, jis tikrai perplyš iš pik
tumo", — išmintingai tarė berniukas. 

— "Bet", — silpnu balsu atsakė jauna 
mokytoją: — "aš turiu jam pasakyti! M 
kas baisaus čia atsitiks, Dėdė Jonas turėtų 
žinoti, taip, kad galėtų sergėtis. Jis turėtu 
žinoti, aš turiu jam pasakyti. Matai jis dabar 
ant verandos..." — 

Nieko nelaukdama pro vartus juodu ta
ku Katrytė nusiskubino, i verandą kur, ran
kas giliai subrukęs į kišenins, Dėdė Jonas 
rūstus, rodos, nujausdamas nelaime pamažu 
vaikštinėjo. Jis net nepažvelgė į mažą bal
tai — apsirėdžiusią našlaitę, kuri skubiai pri
ėjo prie jo: jis Tetai kada pažvelgdavo, ar 
prakalbėdavo į Katrytę. 

(T^sa seka). 

* 
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A D V O K A T A I 
S. W. B A N K S 

A D V O K A T A S 
l t W. Mouroe Street 

K«»on» * H ~ Telel . Rando lph ffOV 
Vai: Nuo » ryto iki S po plotų 
Vakaraie: *20S So. Har-t^rl ft|». 

TeJ.<*. Vardą 1015 
Chicago 

JOHN!, BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V<*» &*•••*• • !« ! • •» Tefomuo^e. K?zni»t-
nuo.j* Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
IMU-daTimo Dokomentna Ir iraJlojtmao. 

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

Telefonas Rando lph 3201 
Vakarais: 2i51 West 22 St. 

Telefonas Taną) l«87 

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

Metropolitan State Rauko N a m e 

^ 2 S ^ ^ S I 3 Z k i 
D R A U G A S 

mm matamggs J , i u, , i ' i i i - • • • • • 1 1 L J .Jgg 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
•mt ••• Įgi i ia-n 

C I C E R O J E 

2201 \V. 22ml St. 
I- Tcl. Canal 6699 I 

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

Ofisas Didmiesty!: 
I 2 9 South La Salle Street 

Kamharls 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
l e J e r . . n s i s : Y a r d s 4681 

: h 

lt S* 
i* i A. A. S lak is j 

ADVOKATAS 
* Oflsan Vldurmlest j je 

CHICAGO T E M P L E R t l I J » I N O 
77 West YVa^hfngton Street 

Ruoni 1726 Tel. ]>cai-hom 9<»57 
N a m u Tel. Hvde Park 3395 

1 

6800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldurmiesi ij Ofisas 
IROOIU 1703 Chk-ago Temple Bklg 
7 7 W . Wnshtnglon St.Į 
CICERO Ofisas: PanedeHo tak 
1314 s . Cieero Av. Tel. Cicero OO.iiiį 

B R l D G f l P O R T Ofisas: Kitais vnk. 
3236 S. Ualstcd St. Tcl. Rotil. 6737 

i i tavo kfldikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuria kelia tas 
bėdas. 

Takiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor-
den's Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtu ir 
sveiku vyru bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikiu maistai krū
von sudėti. 

E%lo Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja-
dytojy, kuomet mo
tinu pienas nepriei-
inas ir duodamas gy-
namas. 

Jei nežinai kaip var
toti E a g l e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji-
jimo instrukcijas, Kfl 
dikig Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai. 

Borden £ldg., NewYork 

8 

r 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 558 t—5585 
Vakarais 10717 Indiana 
Rose land Tel. l'ullinau 

Ave. | 6377 j 

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

Lietuvis Danty Gydytojas 
2201 W. 22-nd & So. Leavitt Bte. 
Tel . Canal 6222 Chicago, 111. 

VAI*.. » iki 12 ryto ir 1—8.S0 
vakar*. Ned. pagal sutartį. 

Dr. 
Vai.: ! 
lioj 9 

• • • • -

M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer A venų p 
) iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lkl 12. 
Tel. Lafayette 6061 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. Z, VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
Arti 47- tos Gatvės 

Valando3- nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredonuo nuo 4 iki 9 vakare. 

LIETUVIAI GRAČGRIAJ 

S, D. LACHAMflCZ 
Lietuvis Graborlus 
2314 W. 23rd PI. 

Clcato , DI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgfiausla. 
Rslkale meldžiu at
sišaukti, a mano 
darbu busite užga
nėdinti . 

Tel. Canal 1271 
2199 

f ' » • • » • ' • » » » » ! » » » • ! • » • • ! • • • • * 

Telefonas Boolevard 41St 

L Masalskis 
Graboriūfl 

AkU \ prltaisymo m e n e 
20 metu prityrimo v 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galva? 
AT Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar nleiUT 
Ar * kaitau t akys greit p a r a r i 

s ta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ir pi u kančių; 

taškus ? 
Ar atmint is po truputį m a l ė j a i 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip tr smilt is aky 

se? • 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą ? 
*r turi žvairas akis? 

Dr. dan J . Smetana 
AKINIU SPECIALISTĄ* 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
\ n t trečio augsto virš Pint to ap 
tiekos, kambariai 14 , ,15 . lfl Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakari: 

Liet. namų savininkų sąjunga. 

J au gana senai yra ta są
junga įsikūrusi. Sąjungos tik
slas yra apsaugoti Ciceriečių 
namų savininkų reikalus, O tų 
reikalų yra svarbių ir daug. 
Artimiausi uždaviniai, kurie; 
jau sutarti vykinti yra tokie: 
a) apsisaugojimas nuo juodu
kų, b) " a l l e y " taisymas ir 
cementavimas, e) 16-tos gat
vės pagerinimas, Ciceriečiams 
yra žinoma, kad tie reikalai 
yra jiems patiems svarbus. 
Kad ir miestas ir patys gy
ventojai mūsų tikslus parem
tų, reikia, kad visi lietuviai 
namų savininkai susidėtų j 
vienybę. Be čionai isdė&tylu 
reikalų atsiras daug dar kito
kių. Pirnm šituos atlikime. 

Šių metų valdybon širinkti: 
J. Rainis — pirm., L. Alek
sandravičius — pirm. pagelb. 
I». Posanka — užrašų rast., J . 
Mikolainis ,— finansų rast., A. 
Šveikauskas — iždininkas, L. 
Bertmanas — maršalka, Kaz. 
Deveikis — korespondentas. 

Nutarta šiais metais apie 
Sąjungos darbus daugiau 
skelbti laikraščiuose. Kurie į-
domausis, ras apie Sąjungos 
veikimą žinių "Drauge" . Tarp 
kitų ir "Draugą ' ' nutarta 
laikyti Sąjungos organu. 

Susirinkimai esti kas mėne^ 
H, pirmąjį trečiadienį vaka 
rais p. PI. Lukšto svetainėje 
ant 15 st. i r 49 Ave. Visi na
mų savininkai lietuviai yra 
pageidaujami. Mokestis tėra 
tik 25c. metams. 

Koresp. 

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
laikys susirinkimą šiandien, 

I vasario 20 d. §*. Antano par. 
svet. 8 valandą vakare. Na
riai atsilankvkite visi ir at-

,veskite naujų narių į kuopą. 
{ , Valdyba. 

i , . 

DR. 0. VAITUSH, 0, D. 
LFETl'VTS AKIU 8PtLClALlSTAa 

Palengvins vttu 
aklų tempimą 

4_ kas yra pHežas^ 
tlml skaudėjimo 

<**lvos, svaigulio, aptemime, nervo* 
•urna. "kaudančlus ir užsidegusiu* 
karaelu akių kreivos aky* katerak-
to, nemieglo: netikras akis indedana 
Daroma egzaminas elektra parodau* 
*Js mažiausiai' klaidas. Akiniai prl* 
caikomi teisingai, toli ir eiU matan* 
Sems pagelbsta. Sergėkite savo re* 
įė j imo ir vaittua e inančias mokyk 
o u. Valandos: nuo 19 Iki t vakare 

Sedėl lomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

VVORCESTER, MASS. 
Pavyzdinga lietuvių kolonija. 

Woreesterio lietuviai prieš 
191L m. religijos ir* visuomeni
nio veikimo žvilksniais bent 
kiek buvo pakrykę. Todėl ta
me laike kaikurie lietuviai 
religijos ir tautybės žvilks
niais buvo atšalę, kaikurie net 
visai išklydo, arba sulig pa
tarlės, " nuėjo šunėms šėką 
p i au t i ' \ Atvykus į AVoreeste-
rį klebonauti gerb. kun. J . Ja-

KUOMBT KRUPAS UŽEI 
NA NAKTĮ. 

Kuomet tavo vaikut is vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup'o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos pra
tesimas yra labai pavojingas. Vie 
nas niažas doželis E>r. Drake's Glessco 
tuojaus Jam pagelbės i penkiol ika 
rninutų laiko — nuo jo vaikutis ne-
venia. l lr i imtas visų daktarų ir vais 
tininkų. $50c. už butelį — vertas 

$50,00, 2 vai. ryte. 

are 

Patarnauja lai 
dotnvėse ves- ] 
tnvėsc, krikŠty-1 
nėe Ir ki tuoto J / 
reikalnose. Kat-» 
nog prie inamos, j 

3307 Aubura Ave. Chicago. j 
M f x » ^ w > n t t n m •»•*> • • • • • • • • • . W 

Calit dč\St\ nauiiii !rî iToi(vt;Į art*; Stikliniai žibančnig čererjkm; 
Jt'<;tj pi^tn iiaRii eali Niti iu;ik:ni iirpolinioti. Ir lybiai, ftva-uil nuskuotas Teūias, JT 
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kaieiui visa lietuvių kolonija 
sujudo, atgijo. Kun. J . Jakai
tis prakilnus kunigas, tikras 
Kristaus apaštalas didžiausiu 
uolumu ir pasišventimu pra
dėjo AVorcestery veikti. Kad 
religiniai savo parapijomis su
stiprinti, patsai per 8 dienas 
skelbė Dievo mokslą. Jo iškal
bingi gražus, pamokslai didžia 
usius klausytoją būrius su
traukė, tos misijos Worceste-
rieeius atgaivino religiniai ir 
tautiniai. Vadovaujant taip e-
nergingam ir prakilniam kle
bonui viskas kilo kai ant mie
lių. 

Bažnyčia ir mokyklą. 

Urnai Worcesterieciai pasta
lė gražią muro bažnyčią su 
dviem didžiuliais bokštair, 
vertės apie $200.000.00. Kadan 
ci kiekvienos parapijos Ame
rikoj gyvavimas ir ateitis pri
klauso nuo parapijinės mokyk
los, todėl šįmet baigė statyti 
<]idžmlo 3 aukštų muro moky-

klą vertės virš' $150,000.00. 
Mokykla įrengta sulig nau
jausiais reikalavimais ir vi
gais patogumais. Iš viršaus mc 
kykla pažymėta tam tikrais 
ženklais. Ant mokyklos stogo 
aukštai kybą akmens iškaltas 
kryžius, rodantis, kad tai ka
taliką mokykla. Viršutiniaiuė 
aukšte prie stogo — žemiaus, 
kryžafus akmenyje * iškaltas 
Įrražus Lietuvos Vytis. Že
miaus Vvčio užrašas "Šv. Ko-
vamiero Lietuvių Mokykla*' ir
gi akmenyje iškaltas. Sektinas 
pavyzdys! Tokios gražios ir 
patogios mokyklos visoj Ame
rikoj lietuviai neturi. Dosnus 
geraširdžiai Woreesteriečiai 
ne tik savo parapijos reika
lams gausiai aukavo, bet gau
siomis aukomis Lietuvą rėmė. 

Lietuvos rėmimas. 

Karo metu j ie . smarkiausiai 
veikė ir nešė paskutinius savo 
sunkiai uždirbtus skatikus ant 
Lietuvos nepriklausomybės au 
kuro. Kaikurie sunaikintai tė
vynei Lietuvai atidavė pasku
tinius savo skatikus. Pavyz-
din — N. turėjo sutaupęs $35.-

v 

OO.Apmokėti buto nuomai už 3 
mėn. Tame laike .pasitaikė 
prakalbos Lietuvai gelbėti. 

N. nuvykęs \ salę, tėvynės 
meile sujudintas, paaukavo 
visus $35.00. Prakalboms nu
sibaigus kun. Kavaliauskas su 
linka N. beverkenti, jam už
klausus ko jis verkia! N. at
sakė: " Sutaupiau $35.00 apsi
mokėti už butą, bet prakalbu 
laike visus paaukavau Lietu
vos reikalams, dabar neturi ii 
pinigų už butą apmokėti'?... 
, Gerb. kleb. kun. J . Jakaitis 
ir jo asistentai, kun. Kava
liauskas ir kun. Čaplikas taip 
smarkiai veikė ir draug su sa
vo parapijos narais Lietuvos 
reikalams aukavo, kad net pra 
lenkė visas didžiausias lietu
vių kolonijas. Worcesterieeiai 
Lietuvos reikalams su pasko
los bonais paaukavo apie 
$200,000.00. 6ia lietuviai yra 
ue{>aprastai geros širdies, do
snus ir veiklus. Stebėtina iš 
kur jie pet 10 metų Lietuvos 
ir savo reikalams suaukavo 
virš $500,000.00! 

-Ačiū kun. J . Jakaičio vei
klumui visi VVorcesterio lietu
viai susiorganizavę į katali
kiškas draugijas. Nėra nei 
vieno, kuris neprigulėtų prie 

Jeigu nOri čebatų kuriems nereikia pu 
spadžiųdeti,užtad kad jie nudėvės net 
ir plieninės vinis ant skuriniu čevery-
ku - - tai reikalauk "Hi-Press" Kasik-
linit* Cebatų — Žiūrėk kad butų Rau-

donas Brūkšnys aplink viršų. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
AKRON, OHIO. ' 

/ 

Goodrich 

Mining Shoes 

Jusi) Buvęs Sems 
Prietelis Patarėjas 

H.LE1B0WITZ 
Sugrįžo iš New Yorko 

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

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

nes sunku net išskaityti. Pa-1 miesto, tankiai nešvarius pa
žymėtinos yra šios — 

Maironio Parkas,. 

"Maironio P a r k o " B-vė pir-

silinksminimus, eina į savo 
gražų, padorų Vyčių Kliubą! 

Visą Worcesterio gražiausį 
parapijos ir draugijų veikimą 

ko prie Worcestcrio miesto tvarko ir veda gerb. kleb. kun. 
pagal ežerą Parką didžio apie' j . Jakaitis, jis savo taktingu-
6 hek. Tam parkui davė žy-Jm C > satyriškai švelniu links
miausio Lietuvos poeto dai - i m umu sentikiuose sU pampi jo 
niaus vardą, "Maironio Par
kas" . Tikrai tas parkas gra
žus, poetiškas, kaip ir Mairo
nis. Parkas gražiai įrengtas— 
Visas apaugęs dideliais me
džiais; arčiaus ežero kranto į-
rengti 2 vasarnamiai ir 2 gra
žios didelios vylos (namai); 
parko viduryje pataisyta aik-
žtė. Čia vasaros Inetu jauni
mas, net ir seniai (ės) gausiai 
renkas į Maironio Parką pa
žaisti, pasilinksminti, ir atgai
vinti plaučiui. Pagal ežero į-
rengtos gražios maudyklos, 
Tikrai tas Maironio Parkas 
savo gražumu ir patogfu i-
rengimu primena Nemuno 
krantą. 

Vyčių kliubas. 
Prie naujos mokykloms, pa

rapijos name Vyčių Dr-ja į-
rengė sau gražų kliubą. Save 
kliube turi spaustuvę, knygy
ną ir žaidimo įrankius. Vyčiai 
(tės) beveik kas vakarą susi
renka pasitarti savo organiza
cijos reikalais, arba daro re
peticijas vakarams lošti; kai 

nais taip gerai viską tvarko, 
kad net mažiausio, nesusipra-
limo nebūna; visi parapijonai 
savo kleboną labai, gerbia ir 
myli, t a d net mažiukai vai
kučiai gatvėje pamate bėga 
prie savo klebono ir džiauks-
mingai, meiliai glaudžiasi prie 
Jo. Tegul, V. Dįevas padeda 
ir toliaus taip gražiai, gyven
ti ir veikti Worcesterįo lietu
viams katalikams ir jų myii 
mani klebonui gerb. kun. J. 
Jakaičiui. 

J . K. 

STRA*PSXIS 60 
KŪDIKIO A P R Ū P I N I M A S 

I R P E N Ė J I M A S . 
Penėj imas Krūtimis. 

Gamta parėdė, kad kūdikis butų 
penimas krūtimis; todėl motinos pie
nas yra' geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtu dėti visas pa
stangas žindyti savo kudikf ir nesi-
grriebti bonkos iki viskas kas buvo 
gal imas tapo padaryta penėjimui krū
timis. 

Penėj imas Iš Bonlcotės. 
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutės. Kad šita 
metode butų pasekminga, reikia labai 
atydžiai rūpintis pasirenkant t inka
mą pieną ir j | prirengiant, j ką įeina 
daug svarbių smulkmenų. 

Jei yra kuris v ienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tai tas dalykas yra švarumas. 
Visi indai del* mieravimo, šildymo, 
maišymo ir penėjiimo turi būti steri
lizuoti verdančiame vandeny , ttioj 
'pirm vartojimo. Boto yra svarbu, 
kad visokis mieravimas turi bū t i ' a t 
l iktas atydžiai, kad gavus geriausių 
pasekmių iš vartojamo maisto. Jei 
seksi patarimą čionai paduotą, tai i š 
vengsi daugelio bėdų. 

ras ir inktas maistas turi būti gry
nas, švarus, pianas atatinkamai at
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pa
s o d i n t a s kondensuotas pienas yra 
idealls kūdikiams maistas dėlto, kad 
jis Svarus, v ienoko sudėjimo, lengvai 
suvirškomas ir visados gatavas var
tojimui atmiešti tik su virintu van
deniu. 

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko, kad motinog nejgaa 
penėti kūdikio savo krūtimis, ir ta
da, suprantama, riekia parūpinti ku
rį nors kitą maistą. Ir geras, grynas 
sveikas karvės pienas, tinkalnal su 
maišytas su reikal inga kiekybė go
riausio cukraus, yra tokis m a i s t e , 
pridėjus kiek vandenio. P u i k i a u s i 
sumaišymas parinkčiausio pieno ir 
geriausio cukraus įeina po vardu 
Bordens Ęagle Brand Milk. Per tris 
gentkartės motinos atsidėjo ant SHo 
puikaus pieno. Penint jj sulyg nuro
dymų, jis padaro arčiausį art imumą 
prie moUnos pieno. 

-Borden's Eagle Pienas šiandien au 
klėja daugelį vaikų, kurių tėvla pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, Ir kurių 
tėvų tėvai taip pat augo šituo pio-
mu 70 metais. Kuomet pasvarstai, 
kad Bordeno pienas yra vartojamas 
per tris gentkartės, ir vis labiau yra 
vartojamas šiandien, tai pamanl, kad 
turi būti tam priežastįs. Ir ta prie
žastis yra ta. kad jis įrodė save esant 
užganėdinančiu ir saugiu taip ilgai, 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą. 

Skaityk š i tas straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai. 
> " • " r • -•» 

Ttlef. Botuevard 031S 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

8249 8. Morgan St. Cbftcago. 
Valandos Paned. Sered. ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4*52 Soti m Ashland Avenna 

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

mm - • • i - L 1 ? . ' 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
420 ̂  Sorutlt RockwcU Street 

Telefonas Lafayette 8026 
Pr iėmimo valandos: N u o 9 ryto iki 9 vai. vakare . . . 

Praneš imas sergantiem*. Ttirtu garbės praneSt Tamstai , Kad aš gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują 
aančiu gydymui būdą- nesllpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis -
ginu, o gydau — N A P R A P A T U O S būdu. Gydymas šiuo būdu yra 
jis dar s m a g u m ą teikia. 

Jeigu jau aplankial net keletą gydytojų, paa kuriuo* pagelboe »r gt 
nesuslradal, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. Inkstų, ausų * • • 
girdėjimo, naktiniais susišlapinimals, ar kitokia i e n a liga, ateik, o a i norta* 
P a O T Y , 8 l l f . • ! , - Į « • • • • • « • f . • , 

var-
rgue, 

_ _ 

kada pažaisti, pasilinksminti. 
2 - - 3 dr-jų. Visas draugijas'Gražu, kad Wore«sterio jau* 
idėjines, pašalpines ir bažnyti- nimas vieton ėjus į įvairius 

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Naprapatljos 
badu staigias ir chroniškas l igas 1K> vaisto h- operacijų. Jeigu Tams
ta, pats ar kas Iš prietelių'!K?rga\širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, 
inkstų, ausų. naktiniais fcuslšlapinir.inis ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo § iki 12 dieną ir įrno 8 iki t vakare; Ned. V Iki 12. 

Telefonas Boulcvard 4774 
4647 SO. HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST., 

VALANDOS: nuo 2 Iki 7 vakare. Telefonas Ptdlman 5W7 
11132 SO. MICHIGAN AT & ROSELAND, ILL. 
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Cr//C4 G0/£ 
GALIMAS DAIKTAS, SA-
IUNAJ BUS ATIDARYTI. 

ftiicagos majoro paivclyrmi 
policija pirm Xauju Motų 
nioste pravcnks t. v., "sausi-
I m o " kanųmnija. Virš 2,000 
aliunų, vadinamų "minkštų-
į g^rvum" užeigomis, ka
liose pardavinėta "moon-

lline , , ir alus, uždaryta. Ma
ras panaikino laisnius roko 
enduojant policijos virši-
inkui. 
Džiaugtasi, kad tie urvai 
galiaus užkalti. Majoras 
vo daug kredito nuo ger

iančių įstatymus ir mylin
iu tvarką žmonoj. 

Bet štai Julės Potron, 1917 
versey parkway, kuriam 
ipat atimta laisniai, be lai-

«niu atsidarė savo salinna, 
vadinta "minkštjijų gerv

ių" ižeiga. 
Policija jį areštavo. JTeis-

tuojaus iškeltas klausi 
Imas, ar miesto majoras irai i 
naikinti laisnius, ar "minkš-
[tųjrj gerymų" užeigos reika
lingos laisnių, ar miešto tary-

Iba gali j)ravcsti tos rūšies 
laisnius. 

Jnlės Petron advokatas pa
davė taip stiprius- argumen
tas, kad teisėjas AValker pri
pažino jam tfisylM;. 

Tr teis4'»jas išsprendė, jog 
Chioagos miesto*taryba netu
rėjo teisės uždėti laisniu ant 
"minkštinu I r v i n u " užeigų. 
Kuomet taryba peržcn^** sa
vo autoritetą, tai majoras 
neturėjo reikalo naikinti lai
sniu ir policija neturėjo tei
sės uždaryti tas užeigas. 

Tas išsprendimas paliečia 
visus uždarytus salimais, ku
rie ar tik nebus išnaujo ati
daryti. • 

Žinoma, miesto advokatai 
apeliuos aukštesniu teisman. 

NORTH SIDE. 

WEST SIDE. 

Kat. Federacijos 23 skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyksta 
šiandien, vasario 20 d., 7:30 Labanauskienė; raportas užgir 

Moterų Sąjungos 55 kp. lai 
kė savo susirinkimą penkta
dieny, vasario 15 d., Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas, prisirašė daug 
naujų narių. Kaportą iš aps 
kričio susirinkimo išdavė E. 

vai. vakaro, šv. Mykolo parap. 
svet. Visi atstovai prašomi su
sirinkti laiku. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Du poli cino n u iš AVest 0h i -
eago ave. pašaukta teisman 
už papirkimų reikalavimą. 

P R A N E Š I M A S 

Aka^'dėjimo s Rėmėjų Dr-jos 
Narėms. 

Prašome visų Akad. Kėm. 
Dr-jos narių, kurios turi ne
pardavusios Jubilijinės Vaka-
Jienės bilietų priduoti juos 
cavo kolonijų Šv. Kazimiero 
Seserims mokytojams. 

F a l d ?/ h a. 

— , 

Draugystės šv. Mateušo A-
pašt. susirinkime įvykusiame 
sausio 2G d. *'Mildos" svetai
nėje buvo nuosekliai aptarta 
bėgantieji reikalai. Pasirodė, 
kad šiuom tarpu draugija tu-
ii dvylika sergančių narių 
kuriems ligoje pašelpa yra bū
tinai reikalinga. Tuo tikslu 
buvo nutarta rengti balių. 
Minimas balius įvyks nedėlioj, 
vasario 24 d. "Mildos" sve
tainėje. Bus išpildyta trumpas 
programėHs, įteikta nariams-
t'ms dovanos, o po to tesis pa-
• ilinksminimas — balius. 

Draugystė nutarė dar štai 
ką: 

Tiems, kurie atsilankys tą 
vakarą Į balių ir išpildys ap
likacijas bus veltui įstojimas. 
Taigi ta proga vsii prašomi 
pasinaudoti. Narys. 

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DR JOS DARBUO

TĖS. 

tas ir vienbalsiai priimtas. 
Buvo tarta kad apskričio šei
myniškas vakarėlis įvyks kovo 
23d., Audros Vartų parapijos 
svetainėj 7:00val. vakare. 'Tai
gi esate kviečiami visos Ciii-
ragos kuopos atsilankyti skai 
tlingai del susipažinimo ir di
desnio veikimo. Nes tai pir
ma tokia proga kad. apskritis 
nori sutraukti visas Chioagos 
kuopas Į vieną vienybę. 

Komisija. 

T0Y7N OF LAKE. 

Vasario 20 d. 8 vai. vakare, 
Davis Sqifare salėj, L. Vyčių 
13 kp. turės mėnesinį susirin
kimą. 

Visi kuopos nariai prašoma 
susirinkti. 

Korespondentas. 

ŠV. ANT. LABDARIŲ SĄ
JUNGOS REIKALAIS. 

A, f A, 
ONA SKUKAUSKIENĖ 

Ona Skukauskienė, po tė
vais Funiškis, mirė vasa
rio 18 d., 1924 m., 2 vai. 
po pietų 22 m. amžiaus. 

aPliko dideliame nu
liūdime vyrą Kazimierą, 
dukterį Eleonorą, tėvą, 
motiną ir broli Juozapą 
Punišk;. 

Kūnas pašarvotas po 
Nr. 3231 So. Auburn Ave. 
Laidotuvės įvyks penkta
dieny, vasario 22 d. iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta 
į Šv. Jurgio bažnyčią, ku
rioje įvyks.. gedulingos 
pamaldos už nabašminkės 
sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai visus gimi
nes, draugus ir pažysta
mus kviečiame dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę, vyras, duktė, 
tėvas, motina ir brolis. 

Vasario 10 d. šv. Kazimiero 
Ak. Rėm. dr-jos Įvyko susi
rinkimas, kurį atidarė pirm. 
pn. A. Nausėdienė, maldą 
atkalbėjo gerb. Motina Maria, 
raštininkė Z. Jurgaitė skaitė 
praeito susirinkimo protokolą. 

Skyrių raportai — Vajus. 
Nkvriu delegatės išdavė ra-

porins iš savo veikimo; sky
riai visi sparėiai rengia.-i 
prie vajaus, visur rengiama 
vakarai taip kad nėra nei 
mažiausios abejonės kad va
jus turės didelį pasisekimą. 
Gerb. Motina Maria pranešė, 
kad gavo pavelijimą Jo Ma
lonybės Antviskupio Munda 
lein daryti kolektas bažnyeio 
se. Šiame susirinkime išdalv-

a 

ta tam tikslui konvertukai. 
Jubilėjinė vakarienė. 

Skyriai praneša kad jubilė-
jinės — vakarienės tikietai 
kolonijose pardavinėjami. Įga
liota p-lė Z. Jurgaitė paprašy
ti Astros Ratelio narių kad 
jos vakarienės laiku patarnau
tu prie stalo; p-lė Jurgaitė ap 
siėmė ir užtikrino\ kad narės 
su mielu noru apsiims. 

Raštininkė — kandidatė. 
Hiame susirinkime atsilan

kė mūsų buvusioji finansi] raš
tininkė p-lė M. Mikšaitė kan
didatės rūbuose. Rėmėjos be
galo džiaugėsi ją pamačiusios 
ir linkėjo jai didžiausios lai
mės naujame luome. 

Koplyčia. 
Pranešta kad atvažiavus ju-

bilėjinėn vakarienėm jau Ims 
galima pamatyti pamatą Ko
plyčios, nes ateinančioj savai
tėj jau ketina pradėti darbą. 
Visos rėmėjos labai džiaugiasi 
ir nekantriai laukia vakario 
nės. 

Neturint daugiau svarsty
mų, susirinkimas uždarytas. 
Maldą atkalbėjo gerb. Motina 
Marija. 

M. 

Brighton Parkas. 

Besilankydamas po Marąue-
tte park pas lietuvius, surin
kau pirmą vakarą šimtą su
virsimi dolerių ligonbučiui ir 
senelių ir našlaičių prieglau
dai, kitais vakarais po 60 ir 40 
dol., dabar lankausi po Brig-
liton Parką įgaunu kas vaka
rą po 20 ir kelius dol., o 
20 namų tai nei cento nedav*. 
Vieni giriasi Bibliją skaitą, tai 
nieko negausi, kiti sako, kad 
Ohicagoje daug esą ligonbu-
Čhj ir prieglaudų ir daugiaus 
nereikia* ir t. t. Bet yra ir ge
rų žmonių, kurie nesigaili au
kų Labdarybės tikslams. Te
gul tad Dievas jiems atlygi
na! "Palaiminti gailestingieji, 
nes jie gailestingumą aptu-
res . 

Trijų vakarų aukose 
Po $5: B. Nenartonis, P. 

Povilaitis, J. Martinaitis, B. 
Butautas, J. Atkočiūnas; 

Po $3 dol.: A. Rakauskis; 

BIZNIS 
• 

BARGENAS BRIGHTON PARKE I 
P A R S I D U O D A labai pigiai Ice 

Cream Parlor su fixtures ir visu ta
v o m . Biznis yra greroj vietai ir gerai 
išdirbta, turiu greitai parduoti nes 
esu našlė ir sunku vienai užlaikyt la 
bai gero proga pasinaudoti salunči-
kams. 

Mrs. M. POŠKA 
4501 S. Fairfiekl Ave. Chicago. 

1 NAUJIENA! 
NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS!! 

Kaip daromi kru-
tamieji paveikslai 
dar niekas nematė 

NEPRALEISK PROGOS NEMATĘS 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 

18-TOS IR UNION AVE. 
VASARIO 20, 21 ir 22, 1924 M. 
Pradžia 7:30 ir 9:30 vai. vakare 

"S 

Kviečia Komisija ir Cathedral Film Co. 

REIKALINGA. 
Atuolio Sv. Pranciškaus parapijai 

reikal ingas yra, žinąs savo amatą, 
vargoninkas. 

Sąlygų dėlei kreipkities pas: 

R E V . ACG. P E T R A I T I S 

105 Main St. Athol . Mass. 

I E Š K O 
P A I E S K A t f Juozapo Tomkiaučiaus 

paeinančio iš Vilniaus rt'd. Girdė
jau, kad j is mirė Standard City, 111. 
bet t ikros žinios neturiu. 

K a s apie j] žinote, meldžiu praneS-
ti, nes turiu labai svarbų reikalą. 
U2 pranešimą suteiksiu dovaną. 

ONA TOMKIAUČIENĖ, 
2923 Emcvald Are . . . Ghjcaffo, 111. 

P A I E S K A U tetos Onos Matulevi
čiūtė*) ir dėdės Juozo Mątu'-evičiaua 
paeinančių 15 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 MATULAITIS 
1220 So. 50- th Ct. Cicero, Ilk 

Telefonas Canal 7283 
PETRAS CIBtfLSKIS 

MallavoJImo K o o t m k t o r l u s 

0 A 2 U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
-mūsų biznio 

a u g i m a s reiš 

kia sąžiniška 

Kostumerlam.s 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

Po $2 dol.: J. Svensickas, 
Pr. Girdys, A. Pilipas, P. Ba-
joris, N. Kuizinas, O. Kazra-
gienė, J. Kelbsas; 

Po $1 dol.: T. Stelmokas, 
A. Stonys, S, Milkintas, J. 
Baltrušaitis, P. Kriaučiūnas, 
J. Balčiūnas, Pr. Viskontas, 
E. Baltunienė, P. šorpetis, J. 
Remeikis, J. Mažeikis, P. Dam 
brauskis, B. Oaucienė, Ed. Ra 

meika, M. Šernius, Z. Griū
ni s, J. Puzaras, Z. Jaugelai-
tė, V. Šivickieno, J. Ašnio-
naitė, J. Vaičaitis, M. Zi-
bert, P. Kasperaitis. 

Po 50c: St. Vainauskas, J. 
Urbonas, J. G eikis, K. Kamin
skas. 
. Viso labo $67.00. 

Kun. Pr. Meškauskas, 
Įgaliotinis. 

•tiiBiiiiiiiiiinsiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiis 
D. D U D I N S K I S = 

PAIEŠKAU savo vyro Jono Zukau-
skio paeinančio iŠ Kauno Ited. Tel-
fiių apskr. Kontaučivj parap. Vilkai
čių kaimo. Amerikoj gyvena 18 mė
ty , pirmiau gyveno Kens ingtone da
bar nežinau kur. J is pat* arba kas 
ap ie ji žijnote praneškite, už ką. bu
siu labai dėkinga. 

Mr*. B A R B O R A ŽTTKAT'SKIE^E 
( P o tėvais Bubela i tė ) 
1440 Wentwor lh Ave. 
ChicaRO Heights , 111. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS! 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namij 

taisytojas. 
2319 West 244h Street 

Chicago, m. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABiONAS 00. 

809 W. 351h SI. Chicago 
T«l. Boulevard 061? ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. 

M « • • • » • » » • » • » • • • ! 
Tel. Lafayet te 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo Uetuvys, l ietaviafns visa

dos patarnauju kuo geriausia 
M. YCSKA 

3228 Weet S»-Ui Ptrect 

S 

S i 

D A K T 
Telefonas Bouievard, I M I 

DrSABrenza 
M M So. AshJsAd Aveuoe 

Cbicago. 111. 
t f a i . : t ryto Iki 19 pJet: 1 po 

olet Iki • po piet. C:SS rak. lkt 
»:»# vak. 

A R A I 

i EXTRA EXTRA | 
= Didžiausios ristinas ir gnlybrs parodimas pinno = 
= kart Kenoslia, \VTis. Rengia šv. Potro parapija savo 

saloje 69 Mihvaukee Ave. Kenosha, Wis. Vasario 24 d. 
Netiėlkw diena 3 vai. po pietų duris adaros nuo 2-jų. 
Risis ir drūtuma rodis pasauli) pagarsėjęs ristikas sa
vo svario ir cliampijonas D. Dndinskas pirmiausia 

tam risis už 
ieagos N. G olas-

A. f A' 
PET. LIUZINIENĖ 

( P o tėvais Sarokaitė) 

mirė va-nario I I d. 1924 S;JJ0 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Paė
jo is Panevėžio Apskr. R a m y 
galos Miestelio. Ameclkol išgy
veno 13 m ė t y . 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
i yru Joną ir vaikus: Anastazija 
Glbsontenė 2 3 metu , Vlada 21 
m. Antaną 18 m. Zigmą 15 m. 
Povi lą 12 m. Antanina V m. Da
nielių 7 m. Jadvlga 4 m. sese
ris Agni. Aukštu t ienė, OhieagoJ; 
Marijona Bennet C'Ieveland, t>-
hlo. Meiuvoj mot ina Ir k i tas g i 
minės . 

Kūnas pašarvotas po num. 
3120 ParnelI Ave. Laidotuvės 
I vyks ketverge vasario 21 d. 
1924 iŠ n a m ų j &v. Jurgio baž
nyčia 9 vai. ryte. P o pamaldi j 
bus nulydėta f iv . Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
g imines , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

t • 

Nulrade: 
Vyras Jonas Liužinas, 

ir visą šeimyna. 

g atlaikis pijana ant kiūtinės uždėta, po 
jg garbės vainiką su garsiu ristiku Clnca 
S kiu iki apsigales viens kita. * ijE 
^ Antra pora K. l^abinskis Bridgeporto cbampijonas ^ 
= risis su V. Jelinevskiu Kenoshos geriausiu ristiku ku- S į 
- ris turi pasauliui rekordą ehampijono vardą. Risis už g j 
S ehampijono vainiką. ĮE 
• rI reeias. Kxtra garsus ristikas milžinas buvęs Ke- = 
ja nosliietis ir gerai pažįstamas apielinkės Racino, Wau- ^ 

ke^ano lietuvių. Šiandie pakarsėjes ristikas drutuolis ^ 
E risis su 2 gerais ristikais. Vardas neminiama dėlei nu- S 
j~j stebinimo jo giminiu pažįstamu ir draugu pamatė dU =x 
Žl džiai. Stebėsitės galijotas Lietuvos drueausis žmogus S 
= pasaulei. P. Kurkus. Skaldis akmens pliku kumšte 15 35 
H vyru atlaikis iškėlęs aukščiau galvas savo ir daug ste- g j 
s s buklu rodis. . = 
^ Surengti pakviestas Jonas Kūlis pagarsėjęs Ame- == 

S rikai spartininkas rengėjas rištiniu ir galiniu Chica- = 
M goj ir apylinkėj, daug tikietų išparduota, tikietus 
s s galima gauti pirkti pas parap. komitetą ir klebonijoj 
= Tikietų kainos $1.00 - - $1.50 — $2.00 — $2.50. _ 
g j Ateikite anksti dėlei geresniu ^dynių nagai ]>re- 3 
s s kes sėdinės. Kcaiosha, Wis. = 
?lll!l!IIIIIIEIIIIIIIIIIIi®l!llll!ll!ll®l!llllllllll[illlllllllllll®IIIIIIIIIIIIBIIS 

rel . Boulevard ©687 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

170? W . 47 - Ih Hl 
Valandos nuo s Iki 12 diena, nuo i 
Iki I ral. vak. Nedėllorais nu< ft 

lkl t va), po pietų. 
1 - Į — r ~ " ' " ~ 

— « ^ — — • 1 1 Į 

rvttrfuua* 8eciey 74.H» 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* vyru Ir 

motery lytiškas ligas. 
1401 Madison Street 

Ajunp. VCestern Ave. — C3tlca«o 
t Valandos: 1—4 po pietų 1—9 vak. 
i * 

Tel. Van Buren 0294 
Ofiso Tel. Boulevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
R L S A S GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriukę, Vyrišky 

Vaiky ir visy «hronlSky ll^y. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po piet 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Res . 1189 Ir idcpendenre RUd 
Chicago 

i » » » » » » • - » » — — • — ^ ^ » — - » « • • — • » -

Dr, CHARLES 5 E G AL 
Perkėlė savo ofisą po numer io 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJ AUSTAS 

Džiovy, Motery ir Vyry Llgy 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.80 vakare 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2SH0 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

8303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

r " 
Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. ŠIMKŲ 
3315 So. Rals ted 

Valandos; N u o 9 
7 — 9 vakare. 

iki 3 

Nedė l lomis 9 iki 12 

Street 
dieną. N 

dieną. 

5 
uo 

^ * * ~ « J » Į < 

V 

Maskaradu Balius 
$350 DOVANU $350 

Rengia 
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIET. 

SUBATOJ VASARIO 23,1924 M. „ 
M. MELDA2I0 SVET., 2242 W. 23rd PLACE 

Pradžia 7:30 vai. vakare Graži Muzika 
Atsilankykite visi jauni ir seni i šita puiku balių. 

Kviečia KOMITETAS. 

Kahn Dr. Maurice 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandci • 
Nuo 1C iki 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 ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
11—B« marlnlm*. 
*)—B« pdl l * Ir ba ikaotm*, 
S —B« krtūijo, 
41—B« lalcl* pAvoJ»oa aveilcAtal, 
fij-^IHheUcfltai neretllda sirgti, ••» 

B taoj THlrrti. far »>11 eiti 
'eSunSeneaf (akmeniB tolžyje) 

, ir akmenla šlapumo pūslėje ba o-
peracijos, «u tam tikromis moka-
Mlkomla priemonėmis bai vaistais. 

Apkurtusiems sugrr»xlna s^rdėjima. 
€įw» rtaalrHM Uraa pasekmingai, Ir jei 

jrra reikalas daro operacijas. 
patarnavimą} teikia aavo 

•figa: 
1411 So. 50 Ave. Cicero^ UI. 
Oflaaa atidarytu: kasdien nu* S vai. 

po piet iki • vul. vakarą 
Nedaliomis Ir seredomia oflaaa užda

rytas. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CI1ICAGO DLLINOIS 
Telefonas Yards S032 

Valandos — 8 Iki 11 iš ryto po 
pietų 5 lkl 8 vak. Nedė l lomis ofi 
i-ae uždairytąa. 

Dr.MStrikol'iil 
Iiietuvls 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
4601 So. Ashland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
Mamai; 6641 So. Albany Aveoue 

Tel. Prospeet 1930 
Vai., pagal sutarti 

* 

I » » > I • > » • • • 

Dr. A. L Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

M t C L a n y e t t e 4146 

Tel. Ganai 0257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietiivis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Hals ted Etreet 

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

l g . . . . , • • , - - - - - -

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po pUl 

6 lkl 7 vai. vakare. 
Res . vai .: 2 iki 4 po pietų 

4193 Archer Avenae 
Tel . Lafryet te 0098 

y 

1 * w • • • • 


