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METAI-VOL. IX 

FRANCUOS HIERARCHI
JA ADOPTUOJA VATI

KANO PŪNA. 
4-

KURIAMOS VISUR DI0CE-
ZINĖS SĄJUNGOS. 

Bolševikų Vadai Kovoja už 
Ir m 

Du pre la tu buvo priešingu, 
bet ii j iedu sut iko . 

MA RYŽI r S, vasar. 27. -
Franeijos irvventoju kataliku 
ištikimvl>ė Apaštalų Sostui 
da r kar ta išreikšta >pilnai vi
soj to žodžio prasmėj . 

Kuomet Šventasis Tėvas 
paskelbė planus kurt i Franci-
joj diocezines sąjungas, knrių 
globojo bus visos Kataliku 
Bažnyčios savastys ir tur ta i . 
franeuzai tuos planus džiaug
smingai sutiko. Parodė tuo-
mi, kaip jie yra daug draus
minai ir kaip daug ištikimi 
Bažnyčios d'ai va i. 

Kulto sąjungos. 

Kuomet Francijojo įvyko 
valstybės mio Bažnyčios ati-
dalinimas, daugelis tikinčių
jų pamanė, kad bus galima ki
ta ip prisitaikinti prie valsty* 
l>ės istatym,ų. Išgalvota taip 
vadinamos kulto sąjungos ir 
tos in.ta kurti atskiriose pa
rapijose, t 

Tečiaus tu sąjungų Apašta
lu Sostas nepatvi r t ino , ues" 
jos Bažnyčiai ne vien buvo 
neatatitikamos. bet da r kenks
mingos. 

Papą Pins X uždraudė tas 
sąjungas tolinus kurti, gi gy
vuojančioms liepta likviduoti. 

Franci ja skaito 33,01)0 pa
rapijų. Visos parapijos tuo-
jaus paklausė to parėdymo. 

Diocezfnėf sąjungos. 

Kas vra dioeezrnės saiun-
gos, ka ip del jų buvo vedamos 
derybos ir kaip jos Fra nei jo
je legalizuotos, apie tai j au 
buvo rašyta . 

Teeiaus šioms sąjungoms 
du aukštuoju Bažnyėios pre
latu priešinosi. J iedu krei
pėsi Romon ir iŠrodinėjo są
jungų neatat inkamumą fran-
euzains katal ikams. 

Bet kuomet dervbos baigtos 
ir kuomet Apaštalu Sosto pa
skelbtas parėdymas, leidžiasi 
kurti dioeezines sąjungas, a-
nuodu prelatu tuojaus paskel
bė : 

" K u o m e t Šventasis Tėvas 
• ta r ia Savo žodį, visi be skir

tumo katalikai turi klausyti 
ir reikšti pilną Jau t paklus
nybe. n 

Tiedu prelatu, tai Kardino
las Manrin iš Lyons ir Ka rd i 
nolas Andrieu iš Bordeaux. 

Tokiu būdu visa Franei jos 
ITierarebija adoptavo patiek-
rus Vatikano planus. 

Tos diocezines sąjungos te-
ėiaus išpradžįų skaitysis tik 
išmėginimu. • 

Pirmenybę 
RYKOV SUSIRGO IR IŠVAŽIAVO KAUKAZAN 

PRASIDĖJO GEN. LUDEN-
DORFFO BYLA. 

Išviso dešimts žmonių 
teisiama. 

KROATAI KOVOJA FIUME 
SUTARTI. 

URALO DISTRIKTE DAUG DARBININKŲ STREIKUOJA. 

SIBERIJOJ PAKELTAS NAUJAS PRIEŠBOLŠEVIS-
TINIS ŽYGIS 

MASKVA, vas. 2 a — Su štuotus i r deportuotus del po-
bolševiku valdžia nieko nėra 
gera. 

Komunistų vadai riejasi, ne-
pasidaliudami aukštomis val
džios vietomis. 

Išpildžius Trotzkio reikala
vimus, kilo nauja nelaimė. 
staiga susirgo Lenino ipėdi-

i litinių j >a žvalgų. 
Panaikinti nebereikalingą 

ir nepakenčiamą karo padėtį. 
Pagerinti pagyvenimų sąly

gas. , • • 
Tr ims mėnesiams apdraus

ti prašalintus iš darbo. 
Kaip žinoma bolševistinėj 

Priešinimasis bolševikų vald
žiai skaitosi baisus nusižen
gimas. 

Dėlto šiandie Uralo distri
kte nežinia kas gali veiktis. 

fVi 

nis, Rykov. J i s iškeliavo Rusijoj streikai uždrausti 
Kaukazan gydytus, kur šian-
die irvdosi ir Trotzky. 

K ai-kas spėja, kad Rykov 
nuduoda sergantis . A r kar
tais j is neišvyko pas Trotzkj 
su Juo vesti taikos derybas. 

Sakoma. Rykov Kaukaze iš-
busiąs keletą mėnesių. J o il-
gas nuo valdžios atsišalini 
mas iškeltų naujo įpėdinio 
klausima. 

Kaip žinoma, prie tos Įpė
dinystės taikosi Katr.t-nev. 

Teeiaus kiti vadai jam mė
gina pakišti koją. 

Daugelis spėja jog >u Tro-
tzkiu galutinai da r neapsidir
bta. Šiandie tas karo komi
saras komunistų vadams skai
tosi didžiai nepakenkiamas 
slogutis. 

B F R L Y N A S , vas. 28. — 
Gauta žinių, jog Uralo distri-
kte streikuoja 11,000 darbi
ninku. Sustoji* darbai visuo-
se lartokuose. 

St reikiimiku reikalavimai 
i . 

t ie : 
Pūliuosimi i jų d raugus , aro 

r o K V O , vasar . 28. — Si-
berijoj a tnauj intas priešbol-
ševistinis veikimas. 

Čionai viešįs kazokų atama
nas, gen. Senuonov, praneša, 
kad Siberijoj pras ideda nau
ji sukilimai prieš bolševikus. 

V tetomis sustabdyta komu
nikacija geelžinkeliais. 

Ypač Blagovesčenske, Ne-
rėinske ir \ovonikolajevske 
tie sukilimai bolševikams pa-
vo.jmgi. 

PA IiVŽ1FS, vas. 28.—Bol
ševikai' }>er Italiją kreipiasi j 
Franeijos valdžią. Kviečia 
pastarąją į taikos derybas. 
Žada mokėti senąsias skolas. 
;jei Franeija sutiks pripažinti 
Maskvos valdžią. Žada ir ki
tokių i'rancuzams interesų. 

Pranešta , kad Franeijos 
valdžia tuos siųlvmus Krimtai 
apsvars to . 

Al T N l C l f , ' B a v a r i j a , v. 28. 
— Čionai prasidėjo gen. Lu-
dendorft'o, Ifittlorio ir aštuo
nių kitų jų padėjėjų byla. J i e 
visi traukiami atsakomybėn 
už pernykščius Čionai sukili
mus, kuomet norėta sugriauti 
šiandieninę Berlyno valdžią, 
atgaivinti Vokietijoj monar
chiją, i r kuomet tas sukilimas 
pilnai nevyko, atsisakius nuo 
jų kompanijos tuomet in iam 
Bavarijos diktatoriui Kahr . 

Teisman pašaukta daugybė 
liudininkų. 

Gen. LudendorlT, žinomas 
santarvės valstybių teroras, 
teismo m u m s lanko civiliai 
apsitaisęs, linksmas, išdidus, 
tarytum, jis iškalno numany
tų, kad jo jokia bausmė ne
palies. 

J o šalininkai tvirtina, kad 
jis nieku neprasižengė vokie
čių tautai . .Jis yra patr io
tas. J e i j is norėjo sugriau
ti šiandieninę valdžią ir kons
tituciją, tai nereiškia, kad jis 
norėjo naikinti Vokietijos va-
lstyįlę arba pakenkti vokiečių 
tautai . 

Nežinia 
duos ta j domi byla. 

Mėgins blokuot i sutar t ies 
ratifikavimą. 

SOFLV, vas. 28. — Iš Bel
grado pralicša, jog Jugoslavi
jo j politinė atmosfera darosi 
nepakenčiama. J ugoslavi jos 

Žinios iš Lietuvos 
GYBA DARBUOJASI." 

Poškai tęs "Socialdemokra
t o " Xr. 3 iš sausio mėn. 17 
d. straipsnį "Žva lgyba dar-

parlamento atstovai, kurie iš! I ) l l< ) . ia8 i>'' kuriame tilpo P a -
parlamento buvo išėję, šian- |1,('Včžio kalėjimo politinių ka 

DEL STRAIPSNIO "ŽVAL- i KLKPOČTAT, Rudziškių p. 
— Šiemet pirmi metai sulau
kėme mokyklos. Pirmiau gy
venome neutralės juostos U* 

die rengiasi parlamentąjį gry-
žti ir savo balsais užblokuoti 
Fimue sutar t ies ratifikavi
mą. 

c 

Stefan Rndič, tu ai stovu Iv 
deris valstietis, nito serbų pa
bėgęs Viennon. Iš tenai j i s 
savo atstovus informuoja, 
kaip jie turi elgtis, kaip jie 
turi stovėti opozicijoje ir kaip 
kovoti su serbų valdžia, kuri 
parduoda kroatų reikalus. 

Pasirodo, kad serbų valdo
ma didelė valstybė — Jugo
slavija, yra vienas muilo bur
bulas, kurs kas momentas ga
li plyšti. 

linių grupes skundas Sočiai / 

PREMIERUi POINCARE 
NEVYKSTA. 

demokratų Seimo frakcijai 
del tar iamo žiauraus žvalgv-
bininkų elgimosi su jais, ne
galiu i tai neatsiliepti. 

Aš, kaipo Rokiškio apskr. 
Komunistų organizaHjos na
rys, toje pa t byloje buvau su 
ja is t a rdomas žvalgyboje, bet 
nieko baisaus man ten patir
ti neteko. 

Todėl viešai pareiškiu teis
mui, Socialdemokratams ir vi
sai visuomenei, kad tas pas
kelbtas laiškas y ra gryniau-

ritorijoj ir negalėjome nė iš 
vienur nė iš ki tur mokytojaus 
gauti . Šiemet padėčiai kiek 
pakeitėjus " R y t o " pagelba į-
kurėme mokyklą. Mokyklą 
lankė apie 30 mokinių i r va
karinius kursus 20 jaunuolių. 
Bet ir mokslo nauji mūsų val
dovai mums pasigailėjo i r 
sausio men. 17 dieną atvažia
vo iš Rudziškių policininkas, 
kuris inspektoriaus įsakymu 
uždarė mūsų mokyklą. ('ždą-
rymo priežastis esanti so
džiaus ar t imumams prie lietu 
vių sienos i r kad esą galimas 
dalykas, jog mokytojas varąs 
agitaciją. Mokyklos buto du
rys i r langai norėta užants-

sias šmeižtas. Jokių mušimų pauduoti , bet tuose pat nac 

I 

kokius rezultatus 

NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJA SUIRO. 

Už tai kaltinami bolševikai. 

' 

TOKI DALYKAI CHICAGOJ] ANGLIJA PLANUOJA PA-
.. SKOLA RUSIJAI. 

Žinomas Cook apskri t ies ; 
rengiamas Žvėrynas neįkur-j 
tas. Perniai piliečiai referc- ' 

Imlumu atmetė žvėrvno sunin-
I 
nvmą. 

Dabar paaiški, jog dar žvė-1 

ryno nebuvo ir vargiai j is bus 
j įkurtas, teeiaus tam negyvuo
jančiam žvėrynui jau buvo 
paskirtas direktorius ir j am 
m*kama aukšta alga. 

Alga buvo mokama ištisus 
1923 metus. (Dabar pranešta, 
kad ta direktoriaus vieta pa
naikinta ir algos niokojimas 

? " ! ; ! i k y t a S ' . , . . „ , . • P A R Y Ž I U S , vasar . 28, -
lai ta ip veikiasi ( lucagoi , m . , , v . m , . 

. ,. ' . . . . . . ? J Turkų valdžia Turkijoje na i 
kur poli tauer i ai begale įsiga 

AVASFIPVGTOK, vas. 28.— 
79-se amerikoniškuose mies
tuose .turinčiuose 50,000 ligi 
100,000 gyven to j a 1922 m. 

LONDONAS, vasar . 28. — 
Pranešta , Anglijos darbo pa
rtijos valdžia planuoja pasko
lą Rusijos bolševikams. Pas 
kola rengiama sąlygomis, 
idant bolševikai reikalingas 

sau prekes ir mašineri jas įsi
gytų Anglijoje. Tuo būdu 
Anglijos darbininkams pasi
daugintų darbas . , 

TURKAI NAIKINA 
MOKYKLAS. 

ROMA, vas. 28. — T. Są
jungos ekspertų konferencija 
karo laivyn(ų mažinimo reika
le čionai pagaliaus suiro, ne
atsiekus pozityvių rezultatų. 

Konferencija tęsėsi vieną 
savaitę.' Buvo labai triukš
minga bolševikams s ta tant 
reikalavimus. P i rm pair
siant iš konferencijos išėjo 
Ispanijos ir Graikijos delega
tai. 

I 

Nors konferencija nevyko, 
bet išrinktas komitetas vis-
vien apie jos bėgį jduos ra
portą pačiai Tamįų Sąjungai. 

Daugelis spėja, jog aktualė 
tuo klausimu konferencija ne
greit galės-įvykti, kuomet ek
spertų konferencija nevyko. 

P A R Y Ž I F S , vasar.- 28. — 
Franeijos senatas atsisakė to-
liaus vesti valdžios finansiuįų 
reformų projektą, kol nebus 

finansinis paskirtas naujas 
komitetas. 

DARBO PARTIJOS VAL
DŽIA GAVO VIRŠŲ. 

Įėję. Piliečių sumokamų pi
nigu visiems tenka. Nešto 
bėtina, jei žmonės vos pavel
ka taksu naštas— 

M A N C r i E S T F R , vasar . 28. 
— Cotton Spinner* federacija 
žada paskelbti lokautą. Tas 
paliestų apie 500,000 darbi-

išleista a r t i 100 milionų dole- ninku, dirbančių audeklų ga
riu švietimo tikslams. minimo dirbtuvėse. 

kiną svetimšalių palaikomas 
mokyklas. 

s an t a rvės valstybės Ango-
ron pasiuntė kolektyve prote
sto notą. 

LONDONAS, vasar . 28. — 
Darbo part i jos valdžia gavo 
vh'šų, kuomet parlamente iš
keltas bedarbių šelpimo klau
simas. Valdžią parėmė libe
ralai atstovai, kurie bijo, kad 
konservatistai i r vėl negryž-
tų valdžion. 

BELGIJAS KABINETAS 
ATSISTATYDINO. 

B R I U K S E L T S , vas. 28. — 
Belgijos mrinisterių kabinetas 
su premjeru Theunis a t s i s ta tė 

. - i ' 

AYASIILVGTON, vas. 28 
Airijos valstybė gamina.* 
turėti tiesioginius 
santykius su Suv 
mis. 

pirki y bos 
Valstvbė-

ir kankininių, kaip man, taip 
ir kitiems organizacijos na
riams, žvalgyboje pat ir t i ne
teko. 

Man dalyvaujant bolševikų 
organizacijoje nuolat buvo 
kalbama jos nariams, kad pa
tekę žvalgybon visuomet skel
btu, kail jie buvę mušami 
žiauriausiai kankinami i r tt., 
panašiaiykaip ir yra parody
ta skundo. 

ftuvrs Rokiškio apskr. k&-
iniinLstH ortjani?. narys. 

rauose gyvenant žmonėms tb 
nepadaryta , tik pr ivers ta pa
sirašyti, jog mokyklos Klepo
čiuose daugiau nebus. Ko 
mes sulaukėm!... 

ŽYDU RIKSMAS. 

ROMA, vas. 28. — Italijos 
sosto įpėdinis iškeliaus Pie
tų Amerikon' l iepos 1 dieną. 

LONDONIOS, vasar, 28. -
Anot žinių iš Tokio, Japoni
joj mirė princas Matsukata. 

GEROS PASEKMĖS IŠ 8 
VALANDŲ DARBO 

BARCEIX)NA, Ispanija , v, 
28. — Policija užpuolė anar-
cbisįų mitingą Pueblo Nuevo. 
Vienas anarchis tas nukautas , jos-Franeijos ekonominės ko- moka girt is i r darbininkus 

dino. Atsistatydinimas .sekė, 
kuomet parlamento a t s tovų . j a net namus. 
didžiuma nepripažino Belgi-I Plieno industrijos didikai 

W A S H r \ G T ( ) N , vas. 28.— 
[vairiose Suv. Valstybių an-

•gi i u kasyklose kas metai su-
žeidžiama ligi 200,000 darbi-
n i l , k u ' V I L N I U S . — Vilniaus žy

dai savo spaudoje su dideliu 
jnirtimu puola ir šmeižia l ae 
tuvos vyriausybę, kam vyriau 
sybė ir Seimas drįsęs, mažin
damas visus kitus valdinin
kus, sumažinti ir Žydų Rei
kalų ministerijos valdininkų 
skaičių. J i e grasina Lietu
vai dideliais \"baubais," ko-
lioja, sako — pamatysiant: 
dabar pasaulio visuometė, ko
ki tie naclialai esą lietuviai. 
Daugiau nachaiiškumo nei 
viena tauta neturi per žydus, 
jeigu lenkų neskaityti. Žy
das muša, žydas rėkia. Žy
dai Lietuvoj jau norėtų sau 
privilegijų ir didesnių teisių 
negu kad patys lietuviai turi . 

P I T T S B U R G H , Pa. , vasar . l i e tuv ių t au ta tą išsišokėlių 
28. — Anot plieno industrijos < b a l s $ a t m i l * s i r neužsimirš. 
viršininkų skelbimo, 8 valan
dų darbas dienoje plieno dir
btuvėse davė naudos kaip dar 
bininkams, ta ip dirbtuvių sa
vininkams. Sako, tokių pa
sekmių iš tos atmainos nei ne
sitikėta. 

Kuomet .panaikintos ilgos 
darbo valandos ir darbininkai 
pradėjo dirbti tr imis atmai
nomis paroįe , plieno kaina 
padidinta nuo 2 ligi 8 dolerių 
tonai. 

I r nors darbininkai, imant 
aplamai, šiandie mažiau už
dirba, bet naudojasi ilgesniu 
liuosu laiku, taupia (?) už
darbių dalis ir daugelis įsigi-

Spalių mėn. Nedzinge buvo 
laikomos misijos. (Alyt. aps ) . 
Žmonių buvo susirinkę lajiat 
daug. Atvyko i r J o Eksce
lencija Sv. ITėvo pasiuntinys. 
J o Ekscelencija Nedzingėje 
išbuvo keturias dienas ir pa-
dirmavojo apie 1^300 asmenų. 
Žmonės sako, kad tokių iškil
mių Nedzinge da r nėra buvę. 

m 

STREIKUOJA SIUVĖJOS. 

Apie 4,000 Internat ional 
Ladies Garment Workers li
nijos siuvėjų moterų vakar 
pakėlė streiką, kaip apie tai 
buvo praneš ta , ftiandic prie 
streiko prisidės daugiaus dar
bininkių. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus o r a s ; maža atmaina 
temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Franei jos 100 frankų 4.29 
Italijos 100 lirų ^ 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.33 

h roc 77tr. 

Siųskite Savo Giminėms 

L litU V A 
I G U S 

P E R 

II 

Ji 

PI 
ii DRAUGĄ 

keliolika areštuota. nveneijos. a mylauti . ' ' i 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun-
I cia ir geriausiai patarnauja. "DRAU-
į GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
f banką —. UKI0 BANKĄ. 
^ "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 

ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

8 

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

JJ DRAUGAS 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienin* 

D R A U G Ą S 

M. nenunešė tų poros dolcru->lo negalėjo pasakyti, nes jo . jų namai iškaišyti trispalvė- į virpina mūsų širdis; triumfuo-

Ketvirtadienis, vasar. 28, 1924 j 

16.00 
13.00 

Me tania . . . 
Putei Melų 

Oi prenumeratą mokasi iškainu. Lai
ku ikaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prishjs-
fl Ir genas adresas. Pinigai geriau 
•lai siųsti isperkant krasoje ar ez-
preso "Money Order'' arba įdedant! 
pinigui i registruota laiak*> 

DRAUGAS PU&. CO. 

kų neturtingiems "tautinin
kams". *'Aukso kalnų milio-
merianis" iš "N-nų" juk nes
varbu... O nauda visvien butų 
buvusi ta pati. 

Kodėl mes nepy lestame aiu 
p. Miekeliuno už gnrsinimą 
iškilmių "N-nose"? — 'klau
sia laisvukai. 

bupai'alyžiuotas supuvęs liežiu 
vis jau daug mėnesių prieš 
įnirtį -netilpo burnoje ir jisai 
nepagalėjo nei žodžio ištarti. 
Ta liudija jį gydęs vokietys' 
gydytojas Šveicarų spaudoje. 

Nors dabar bolševikų val
džia oficialiai užginė^ praneš*-

mis vėliavomis. &i vėliava ple 
vėsuos ir ši šventė bus šven
čiama tol, kol pasauly skam, 
bės lietuvių kalba. Kiek dž
iaugsmo, kiek vilties, kų ir be
sakyti!!! Šioje dienoje išsi
pildė šimtų metų gaivinamas 
lietuvių tautos troškimas! 

v 

2334 South OaJuey Avenue 
Chicago, Illinois 

l*e» Rooseveli 7793 

T R U P I N I U K A I . 

Del papra-tos priežasties: 
į kad p. M. butų katalikų pa-
\ ra pi jos klebonas ir dėtųsi su 

bedieviais grynai katalikiška 
ine darbe, gautų ir jis pipi
ru. 

dama, kad Leninas nesakęs Kiekvienas darbas yra pase-
"Dieve, išgelbėk Rusija ir iš- kmingesnis ir vertesnis kuo-
mušk žydus", nors vėl pradė
jo savo žiaurumus visų am-

in k vijįiei jas z m ir katorgas 

"Tėveli, negerai!"... Tokiu 
vardu ir laisvamanių "Skam
balas ' ' patalpino straipsnį, at
kartodamas mūsų pavartotą 
užvardyinų. 

\Vell, Darvino pasekėjai ir 
beždžionių ainiai negali ori
ginalaus užvardyrno sugalvoti 
patys; jie tik sugeba kopi joti. 

pereinanti bolševikų budelių 
oficiali įstaiga "Čeką", bet 
liaudis, kariuomenė, valstie
čiai visi ir visur kalba, — 

Ar - jau tiek nusišmuea^j vienintelė Rusijai išeitis — 
Skambaliniai, kad nebeatski- ž y (įų pagromas. Suprantama, 
ria kunigo nuo svietiškio, o j k o d e l £ydai tokį triukšmų ke-
bendrųjų tautinių iškilmių l i a # įį Kaukazo ir 'Ukrainos 
nuo katalikų parapijos reika- [ >Ay&ų m\n[os bėga. Pačioje 
lu f 

RUSIJOJ ORGANIZUOJA 
MAS ŽYDAMS ' P O 

GROMAS". 

Už geras kopijas _ mokami 
yra neblogi pinigai. Bet skani 
baliniai nei kopijoti ne^rgo 
ba: savo straipsnyje pripliur-

"Daily Mai l" koresponden
tas, pereival Pliilipps, prane
ša, kad kaip Rusija plati, 
taip ir judėjimas prieš žydus 
yra didis. Rusijos liaudis, iki 
kaulų sniegenų iščiulpta bol
ševikais pasiskelbusių žydų, 
nustojo kantrybės. Kila na-

Maskvoje jįems darosi karšta, 
nesaugu. Kiek galėdami per
šasi į konsulus ir bėga užsie
nin. Jeigu neatsiras, kas pa
galės sustabdyti tų keršto ug
nį, — žydų daug žus Rusijoj, 
bet Rusų tauta jau nebeat
gaus tų turtų, kuriuos bolšo-

ja mūsų pasirįžimas. vienybė 
bei mūsų galybė, kad mes, 
Dovidai merijų nugalėįpm Go-
liatus ir laisvi galime gyven
ti!.. 

Taip, šiandien visų kraštų 
lietuvių pakylęs ūpas, bet 
mums, visiem gelia širdis, kad 
Vilnius, mūsų sostinė tebėra 
svetimose rankose. Juk nerasi 
nei vieno lietuvio, kuris ne
būtų nerimo / suimtas, kuris 
nesektų kaip mūsų diplomati
ja del Vilniaus tamposi su len
kų diplomatija. Tečiaus turi
me žinoti, kad mūsų viena 
diplomatija neatvaduos nei 
Vilniaus nei jo kraštų. Nei 
diplomatija nei mūsų išlavin
ta ir apginkluota karumenė 

jų, o paskui statė tautos na | nepadarys to krašto mūsų/jei 
mų ant Krikščioniškų pama- j gu to krašto patys lietuviai 
tų, kurie lemia tautai laimę. Į išnyks arba taps išnaikinti. O 
Juk neveltui didis Psalminin- juk jau kelinti metai kaip 
kas aiškiai pasakė: Jei Vieš- j grobuonys varšaviečiai, gfail-

cijonai ir poznaneikai atsigru-
dę naikina ir žudo lietuvius. 
Jie ardo ir parsekioja mūsų 
mokyklas, draugijas, labdary
bės ir kitokias kultūros į štai 

inet prie jo vykinimo priside 
dą visų darbų Augščiausiojo 
Vedėjo Viešpaties palaimini
mas. Mūsų tautos Kūrėjai bei 
jos valios skelbėjai žinojo, 
kad be Augščiausiojo palai
mos negalės pasekmingai vy
kinti tų sunkų tautos darbą 
užtai jie pirmiausia nulenkė 
galvas prieš pasaulio Sutverė 

t A I S V Ė . mokslo bei nurodymų. — 
— Kodėl ne f bus ir ta*. 

Daug žmonės kalba apie lai- j Tik pasakyk man, gerbiama-
evę, bet mažai žino kame ji j eis, kų Tamsta supranti tiko 
yra. Tų suprasime iš sekau-J 
(io su laisvamaniu pasikalbę 

s 311110. 
Laisvamanys. Jus, katali

kai, nesate laisvi, — jus turi
te taip tikėti ir taip daryti, 
kaip Bažnyčia liepia. — 

Katalikas: — Taip, mes taip 
turime tikėti ir taip daryti, 
kaip katalikų Bažnyčia niuki
na, bet mes esame laisvi .— -

— Niekuomet nesutiksiu su 
tokiu tvirtinimu. — 

jimo laisve? i— 
— Kaip tai? Ugi kiekvienas 

gali i r tikėti daryti kaip jam 
atrodo ger iau, tai ir bus lais
vas. — 

— Argi, Tamsta advokate, 
tikėjimui ir dorai nori padą 
ryti išimti? Kieno yra svar
besnis įsakymas, ar Viešpa t i s 
Dievo 10 įsakymų ir Kristau^ 
evangelijoje paskelbtosios tie
sos, ar policijos parėdymas 
bei Naujokų Ėmimo Koiui.si-

— • Pagalvok trupučiuką, jos įsakymai? Policijos Tams 
Pasakyk, gerbiamasis, koks | ta klausai, Naujokų Ėmimo 

pats nestatys namų, veltui dar 
buojasi tie, kurie juos stato. 
Jei Viešpats nesergės miesto 
veltui budi jo sargas. I r išti-
kro Psalmisto žodžiai teisybę 

Tamstos užsiėmimas ? — 
— Advokatas. .— 
— Taigi, ponas advokate, 

Tamsta esi išėjęs aukštesnius 

Komisijos įsakymų klausai, o 
Dievo? 

— Gerai, katalike, bet Die
vo įsakymų prisilaikydama> 

vikuo.inntie.ii žydai pasisavino į 1 | m m R "s k o T i k p a ž v d]dmt. ; | g a s . Jie ištrėmė iš Vilniaus 
išsivežė ir išsives 1 užsie 
nius. Tikra tiesa, kaip tauta i 
pasiklos, taip ir išmiegos 

pė vėl nesąmonių. Pirmiausia j l l i r a l i į į R l lsijos | j a udvje no 
jie kabinasi prie kun Rumšo. 
Kun. Bumšas yra vienas iŠ i 

ras atsikratvti kokiu nors bu-
j du nuo tų darbininkų žmonių 

daugelio ir vienas paprastųjų jišnaudotoju. Žydai Rusijoj už 
katalikiškos minties roiskejq. 
Kodėl nuolatos skan baliniai 
ir jų socialistiniai " d r a u g a i " 
kabinasi prie. vieno asmens? 
Ar jiems jau taip sunku įžiū
rėti vienos bendros minties T 
Juk kova eina ne kun "Sinuso 
su p. Laukiu .bot katalikų sti-

prrobė visus kaip buržujų taip 
ir proletarų turtus, tuos tūr
ius išgabeno milijonais į už
sienio bankus; vargo, ašarose 
ir kraujuje išmaudė didelę ir 
plačia Rusija; visur "patys vie 
n i žydai geidė valdyti, vos ku 
ri:i> žemesnias vietas palikda-

prybės su laisvamanišku pa-1m ] krikščionims. Reikėjo tik 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS ATGARSAI. 

savo kaimynus, kurie taip ga- j "uisų inteligentus ir šiaip jau 
lingi buvo ir taip stipriai sau- i susipratusius lietuvius, o li
gojo savo sostus, vienok neiš 
gelbėjo jų nuo pražūties; jie 

kusias nežmoniškai spaudžia 
ir parsekioja; netik spaudžia, 

sutrumpinta). 

Brangus Broliai ir Seseris 
lietuviai ir lietuvės! — 

Šiandien vasario 16 diena 

laidumu. 

G rusina laisvamaniai kun. 
Bumšui, kad jo karjera blo
gai pasibaigsianti. Kad kun. "joj nežinomi keršto platinto-

kibirkšties, kad sukurti nea 
pykantos, pagiežos ir kruvino 
keisto ugnį. Tr tą baisių ug-
ni sukūrė ir ją palaiko Rusi-

BumŠ'as butų laisvamaris la
bai nusigąstų tokio grūmoji
mo. Nes " laisviej i" yra su 
rišti mirties baime, biznio cla-
xynm, šeimyna ir kitokiais 
"ka r j e ro s " siekimais. Katalv 
kų kunigas nieko nebijo. Jam 
nei pati, nei vaikai; dirbk 
darbą ir nieko nebijok! Net 
mirtis nebaugi, nes gyvas 
Dievas ir yra amžinybė žiuo 
gui katalikui. Tad nepabau 
ginsite! 

Rašo kad kun. Bumšas nei
na Kristaus pėdomis, nes pas
kelbęs nekrikščioniško l^ysu 
obalsį: " K a s ne su manim, tai 
prieš manę". Tie žodžiai ne 
kun. jiumšo paskelbti, be: pa 
ties Kristaus. Kristus mylėjo 
nusidėjėlius, kurie gailėjosi 
savo negerų darbų. Bet užkie
tėjusius ir klaidintojus vadi
no J is pats : žalčiais, p&bal-
tinl'airf grabais, supuvimo pil-

.jai. Jie prisidengia Lenino 
vardu. Buk Leninas pat.; kla
jodamas surikęs: "Dieve, iš
gelbėk Rusija ir išmušk žv-
dus!" Suprantama, Leninas 

ubirėjo ir išnyko tokioje nuk j parsekioja ir kankina suaugu-
jty, kuri nežino arba neturi sius, bet muša išmeta iš mo-
savo rytojaus. j kyklių bei prieglaudų ir be-

(Dr. Jono P. Poškos pndvtdba j g ^ , ^ l l l l l s ų T a u t o s , D J . ginklius vargšus 'aOlalIo'. 
vasario 16,.1924,, Clueago, 111. _ džioji šventė! šiandien nevien Uus! Lenkai nori visus Vil-

Lietuvoje, bet visam pasauly
je gyvenantieji lietuviai ren
kasi į bažnyčias atiduoti Au-
gščiausiam pagarbą už Jo pa

mušų Tautos Didžioji Šventė, j Iaimas siekiant nepriklauso-
kurioje buvo Lietuvos nepri- j mybės ir už palaimas, kuriu 
klausomvbė paskelbta, kurioje dabar, prašysime vaduodami I «»i gausią jų našlaičiams pa-
subirėjo geležiniai belaisvės . užgruobtus Liehivcs kraštus, j gemos ranką! 
pančiai ir Lietuva pasiliuosa-; Šiandien lietuvių, minios vie i Parodikime pasauliui, kad 
vo iš vergystės! A'auirio 16: nų minčių vienos idėjos vt | mes savo teisinguose reikala-
diena 1018 m. Didžiosios Lie- j darni renkasi i svetaines sav<) 
tuvos Taryba Vilniuje viešai 
ir iškilmingai paskelbė visam 
pasauliui, jog Lietuva niisi-
krato svetimųjų globų ir žon 
gia į atskirą nepriklausomą 

niaus^ krašto lietuvius padary
ti tikrais lenkais, o visus bia-
lorusus — bialopoliakais. Tai 
pamišėlių šovinisti) nekulturl-
uis darbas. Eikime, padėkinv.' 
Vilniaus lietuviams, ištiesda-

=»i i nuomą už butą; nėši laisvas, 
kuomet nori trumpiausiu ke
liu nuvykti iš Cbicagos j St. 
Louis; Tamsta nėši laisvas is
torijos ir geografijos dalykuo
se, — negali tvirtinti, kad D. 
Kunig. Vytauto visiškai nebu
vę, kad Kauno nėra. k r r Ta
mstos laisvė paėmus itatttiko* 
ar x>oezijos dalyką rašyti, — 
turi prisilaikyti šiu s;ičir. 
meno įstatų. Tamsta kaipo t A 
,-fninkas nesi laisvas skelbti, 
kad vyras turi teisę mušti sa
vo žmoną, ar kad žmona tu
rėtų teisę nesirūpinti' savo 
Šeimynėle. Kur Tamstos lais
vė kuomet turi mokėti vals
tybinius mokesčius, tarnauti 
'cariuomenei! Ar esi Tamsta 

tautos Didžiąją Šventę švęsti i kime savo priešams, kad mes 
'imuose nepergalemi, parodi- L ~ >. • *SlxT 1 j -
. _.:^v 1 j j laisvas pasipriešinti proto tiesoms, gamtos teisėms, savo įei tvirta nepargalima valią uz savo tėvynę, įos teises, ios , , , . . . m . 

., v.. * . ' tt .T • fV^K . -Z / valstybes įstatams? Tas vi pareikšti, .jog iioTv'"ausimc; garbę, ^os nepriklausoiiivbe su n, ' v ,. . •_ • . ' . . - . ! . . . < . . . . , lamstą varžo, liepia dai 

vergė valią. Ar-gi tame Ta
msta m'atai sau laisvę bei lai
mę? Aš netikiu į tai. Tuo ke
liu einant Tamsta iš laisva 

isa jmanybeš jaus i sekamą proto 

gyvenimą. Šiandiena lietuvių 
ūpas pakilęs; jųjų širdys ku
pinos ramios linksmybės; ją-

kariavę kol neatvaduosi 11101 dėsime netik piniginį turtą, 
užgrobtus ir okupuotus Lietu- j bet reikale pašvesime savo 
vos kraštus, ypač Vilnių L i e ; kraujų ir pačią gyvastį; bet 
tuvos amžių sostinę! Šios dio- ines vergauti daugiaus nebe-
nos prakalbos, dainos, muzika | norime!!!. 

įepia daryti 
taip, o ne kitaip. Argi tame 
Tamsta matai savo laisvę? - -

— Na ne, bet tai nėra įro-

r, tgę, laisvės maniją!.. — 
Žmogui laisvė brangi, jis ją 

myli, bet ji turi būti išmin
tinga, turi būti tvarkoma pro 

dymas, kad reikėtų man prisi- Ha nurodymais, nes-beprotinė 
j taikyti kataliku Bažnvčios h'uisvė ,— tai nelaisvė. 

Mary T. Vaggainan. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 
Vertė JONAS TARVIDAS. 

šifo veikalo ansU-^kojo, originalo savininkai, 
Benzkigrr IJit)thc-rs, suteikė leidimą Ji išversU 
Spaliu -'S d. 192:1. 

XVI. Linksmoji diena. 
Taip ir buvo. Linksmai keliauninkai 

praleido Markūnų vasarnamyje naktį. Išry
to K'atrvtė su Poviluku susėdo i vežimuką 
ir atvažiavo pas Dėdę Joną. Joana su kitais 
žadėjo atvažiuoti .kiek vėliau. Linksina bu
vo važiuoti. Juodu šnekučiavosi ir juokavo; 
bet besiartinant prie kelionės galo, Katrytė 
nuliūdo... Štai tuo jaus bus tos surukusios 
dirbtuvės. Važiuoja artyn. 

Pamačius dirbtuves Katrytė begaliniai 
nustebo, — ji net sušuko iš džiaugsmo. Netoli 
dirbtuvių eilėse stovėjo gTažijs balti name,-

lauk. 
nais.-4r varė juos su botagu fį i a il Dirbtuvės visos naujos, gražios. Visur 

•*"" [švaru, šviesu, nes visi darbai atliekami elek
tros pajiega. 

— " O ! " - - nustebo Katrytė: — "čia 
ne Dėdės Jono dirbtuvės!" — 

— "Taip , kieno-gi k i to" , — atsakė ber-
niukas, kurs ir-gi su nuostaba žiurėjo. 

— "Mano tėvelis sakė, kad dėdė viską 
pagerįoo, bet aš nemaniau, kad taip butų iš
taisęs." — 

Ir taip besidairydami šnekučiuodami va
žiavo jiedu gerai ištaisytu keliu prie Dėdės 
Jono namų. Vietoj didelių geležinių vartų, 
buvo nauji gražus varteliai; vietoj juodo de
gėsiais išpilto tako, buvo gražiu žvyriumi 
išpiltas takelis, o abiejuose takelio šonuose 
žaliavo žolė, žydėjo gėlės. Katrytė negalė
jo tikėti savo akims, — manė, jog sapnuo
janti, iki užgirdo linksmą pažįstamų šauks
mų ir šunų lojimų; tai pasirodė Timotiejus 
su savo draugais. 

— "Šta i jie 'atvažiavo", — šaukė jis 
bėgdamas į vidų, — " J i atvažiavo, mano 
mokytoja!" — 

Kripienė linksmai .šypsodama išbėgo iš 
virtuvės ir, skubėjo pasitiktų svečių. 

Tėrolis atidarė duris. Dėdė Jonas, kuris 
dabar atrodė menkesnis ir d'aug senesnis ne
gu pirma, stovėjo tarpduryje7 ištiesęs ran-

Ei, jus, skambaliniai! pra 
dėkite gailėtis savo bedie\iš 
ko užsispyrimo, nebeniėginki-
te klaidinti žmonių savo šmei
žtais ir pamaliavotu patiiotiz-
mu, tuomet visi katalikai pri
ims jus su meile broliška. Bet 
kol jus prieš Meilę kovojate, 
žmonių sielų amžiną gyvybę 
užmušinėjate, tol jums argu 
mentas bus — botagas. Nes 
kitokio nei ne mėginate su
prasti. 

Prisikabino jie ir prie p. 
Miekeliuno. Kam jisai garsi
nęs Nepriklausomybės iškil
mes "N-nose". Labai norėtu 
nusmukusio "Skambalo" lei
dėjai gauti tuos $19.60, k u 
TIUOS p. M. užmokėjo Grigai 
Čiui. Tokioj ubagystėje jiems 
i r skatikas — pinigas... 

I r mes stebimės, kodėl p. J 

kas. Taip linksniai su dideliu džiaugsmu 
priimta Katrytė jautėsi visai neblogai Dė
dės Jono namuose. 

Net namų vidus atnaujintas. Langai pa 
didinti, šviesu, švaru, linksma.. Moteriškės 
atvaizdas su dviem berniukais vėl perkaltas 
į valgomąjį kambarį, seni sidabriniai daik-

i tai, senai ]>adėti kaipo bereikalingi, dabai' 
pasirodė spintoje; daug gražių ir naujų indu 
pridėta indaujoje. 

— "Koki permaina!" — stebėjosi Kat
rytė, įėjusi su Kripienė virtuvėn. 

,— "Taip , didelė permaina", — atsakė 
Kripienė: — "nuo tos nakties kada kruvi
nas Jonas Dilionas gulėjo po medžiais, jisai 
visiškai atsimainė. I r tų tų padarei" . — 

— " A š . " — nustebo Katrytė: — ,"AŠ?"-~ 
— "Taip , t u , " —• pakartojo Kripienė. 

— " T u prie jo stovėjai, tu ji sergėjai, už jį 
meldeisi, kada aplinkui siautė įnirtis. Tas 
palietė jo kietą širdį -— tas jį permainė. I r 
kaip jis dabar rūpinasi apie mano Timotie
jų, kaip juodu šnekasi net įstabu klausytis. 
Jis prašė, kad Timotiejus pasakytų jam visa 
ką tu jį per vasarą išmokinai ;ir senis sakė
si mėginsiąs gyventi pagal tavo mokslą. Tai
gi, o rudeny Timotiejus- važiuoja i kokią tai 
Brolių mokyklą, kur, kaip tėvas Pranciškus 
sako, jis bus gerai prižiūrėtas ir dorai iš
auklėtas. I r tavo dėdė užmokės už jį kaip 
už savo tikrąjį sūnų". 

— " T a i p " , r— atsiliepė Timotiejus, įė
jęs į virtuvę ir visų laikų meiliai žiūrėjęs 
į Katrytę: — "mes mėginome pataisyti sa
vo gyvenimą, kaip tamsta išvažiavai. Oas-
padorius sako, jog tų jam šnibždėjai į ausi, 
kada jis buvo veik mirštantis. Tų žodžių jis 
niekad neužmiršta.'Timotiejau, jis man sako, 
mes turime pataisyti savo gyvenimą, pirmiau 
negu tavo mažoji mokytoja sugrįš. I r Kunigas 
Pranas dabar dažnai atvažiuoja laikyti pa
maldų. Dabar viskas ramu, darbininkai pa
tenkinti linksnį. Benzonas jų nebeagituos, 
nes sukilimo metu kareivis jį pašovė, — ir 
jis numirė. Bet aš jam dovanojau; tiesą, do
vanojau, kaip mane mokinai. Aš pats para
šiau ir nusiunčiau į ligonbutį raštelį, dar ir 
šešis obuolius. Anita vėl apsivedė- ir dabar 
laimingai gyvjena. Tiesą pasakius, visi pa, 
taisė savo gyvenimų, — "baigė berniukas, 

eidamas pietautų prie^įtalo. — "Tikrai , visi 
I>ataisė savo gyveninius". — 

— " N a " , tarė Dėdė Jonas, kada Kat
rytė sugrįžo verandon kur jis ir tėvelis rūkė 
cigarus", — ar dabar jau linksmiau negu 
pernai vasarą, Ka ta r ina?" — 

— " O , Dėde Jonai, t a ip ! " — atsakė Ka
trytė, sėsdama prie ju. 1— " O , aš niekad 
nemaniau, kad ši vieta buvo galima taip 
ištaisyti!" — 

— " T a i p ? " Na, tai gal paskirai mums 
kokių dienų liuosų. Timotiejus man pasako
jo, jog tu sakei, kad geistumei iškelti pikni
kų darbininkams: sustabdyti visus darbus, 
paskelbti šventę. Na, rytoj mes tų padarysi;-
me" . — 

— " D ė d e ! " — didžiai nustebusį sušuko 
Katrytė. J i žiurėjo dedei stačiai į akis, bet 
dėdė saldžiai nusijuokė ii; tęsė: 

.— "Ryto j ! Jau trys mėnesiai kaip aš 
jiems pažadėjau šventę, bet darbininkai su
tiko laukti iki mano Katarina atvažiuos. Tai 
bus pirma darbininkų šventė Blackstone ir 
bus tavo vardu paskelbta". — 

—%Mes jų padarysime atmintiną, ar ne 
K a t r y t ? " — linksmai paklausė tėveiis 

Tiesų pasakius, tai buvo 'atmintina šven
tė. Per kiaurų naktį visi rengėsi, taisėsi, 
puošėsi, ir vos ankstybam rytui išaušus, vi
sur suplevėsavo vėliavos, vartai dailiai pa 
sipuošė gėlių vainikais, pražydo Sale kelio 
apsukti žolynais iškaišyti stulpai. Vyrai ir 
moterys, vaikštinėjo 'apsirėdę šventadieniais 
rūbais, berniukai ir mergaitės dailiai ap
rengti, linksmi bėginėjo. Pirmuoju traukiniu 
atvažiavo iš miesto muzikantai, apsirėdę tam
siai mėlynais drabužiais su blizgančiais gu-
zikais; pribuvo vežimas su užkandžiais bei 
gėrimais, kiek šaltakošės, dar daugiai li-
menado butelių, o kų j*au ir bekalbėti apie į-
vairiausius valgius, kurie labiau patinka v a į 
gingam darbininkui žmogui už visus gružu-' 
mynus. 

Šitų šventę visi prisirengė iškilmingai 
švęsti, štai prasideda. Stovėdama prie vartų 
su tėveliu, Dėde Jonu, Markūnais ir Joana. 
Katrytė negalėjo atsistebėti gražiausiu vaiz
du. ,Mąžos, baltai aprėdytos, ir gėlėmis apsi-
kaišusios mergaitės vedė procesijų — eisenų 
nauju keliu. Jas sekė muzikantai. Jie ga

lingai užtraukė — Ave Mana, o vaikai, vy
rai ir moteris kartu giedojo visiems jau ži
nomų giesmę. Katrytė su Joana irgi neat
siliko. Teisėjas Markūnas, tėvelis ir Dėdė 
Jonas, net ir Kripienė ėjo kartu su proce
sija, per kalnus, keliu kuris vedė prie Van-

] denpuolio, — į gražių lankų, kur Katrytė 1110 
kindavo kuprotąjį Timotiejų. 

I r štai čionai, čionai — Jvatrytė jauste 
jaustėsi, lyg sapne, — nes štai čia ant kalne
lio stovi graži kų til(: pabaigta statyti su 
bokštu ir auksuotu kryžiumi koplytėlė, štai 
ir varpas sugaudė, — ir prie koplytėlės du
rų, pasirodė Kunigas Pranas. Giedant proce
sijų suėjo į vidų, o tėvelis sustojo lauke ir 
apkabinęs savo dukreię ta rė : 

— " T a i mūsų dovana, Katryte, tavo ir 
mano: kad padėkuoti Dievui už visas ma
lones, kurias J i s mums suteikė, aš pasta
čiau šitą, koplytėlę. Dėdė Jonas irgi prisidė
jo. J is įtaisė tų varpų, kurs po kalnus mei
lę skelbs...."' — 

— "Tavo vardu, Katar ina" , — greitai 
pritarė Dėdė Jonas: — " tavo vardu. Tu 
mane daug ko išmokei; ir aš noriu gyventi 
pagal tavo mokslų." — 

— "Dėde! Dėde Jona i" , — tarė Katry
tė, aiškiai suprasdama kų Dėdė jonas no 
rėjo pasakyti: r— "brangusis dėde". ' — Ir 
pirmų kartų savo gyvenime, Katrytė apka
binusi pabučiavo Dėdę Jonų. — " A š tamstą 
myliu, Dėde Jonai. . ." — 

— "Tai , t a i " , — tarsi sumišęs atsakė 
Dėdė Jonas. ~ " T u d a r visko nematei, dar 
nematai gražiausiu daiktų. Timotiejus man 
pasakojo 'apie rožės ša"kcle kurių tu atsivežei 
r Blackstono kalnus, — rožė, kų žmonės sa
ko buvus kada — tai usnis. Perniai pavasa-
t\ Ji^JO- čionai atnešė ir pasodino." -r-

— " I r tiktai pažiūrėk, Ka t rv te , " — tarė 
Timotiejus. — "Tik ta i pažiūrėk! Kaip di
delė užaugo!" ,-— 

Katrytė pamatė. Gražiai rožė išsikerojo 
išleidusi naujas šakeles i visas pusės,' o vir
šūnė, siekianti koplyeios Jango buvo piasida-
binusi baltais kvepiančiais žįed'ais, tai žydėjo 
' • Karalienės Pri žadas' ' . < 

(Galas) 

•. 

mokslus, pažinęs valstybinę 'aš nebusiu laisvas... — 
teisę, žinai piliečių pareigas j — Kaip Tamsta už savo 
ralstybei. Tamsta esi savys- laisvę bijai! Nusiramink, Die-
tovis, bet a r Tamsta es> visiš- Ivas neatima s'avo įsakymais 
kai laisvas? — j žmogui laisvės: jis prievarta 

— O kaip?! — užsigavo ad-! neverčia, nesiunčia policijos, 
^okatas. neareštuoja, tik per tiesos 

— Atsiprašau. Tamsta nesi saugotojų, katalikų Bažnyčią, 
aisvas, kuomet turi mokėti j ir per paties sąžinę dažnai 

kalba, persergėdamas: "a t 
mink pabaigų". I r jeigu žmo
gus prisilaiko Dievo įsaky
mų savo liuosu noru, ar-gi jis 
yra nelaisvas? Tamsta t virti
ni, kad klausydamas policijos 
įsakymų esi laisvas, o liuosu 
noru pildydamas Dievo bei Jo 
Bažnyčios įsakymus nėši lais
vas. Kur-gi Tamstos nuosek
lumas? — 

— Tas taip, bet aš kaipo 
laisvamanys negaliu su tuo su
tikti. — 
• — Ko Tamsta negali, tame 
dalyke nėst laisvas. Tamstos 
laisvamanybė supančiojo, su
raišiojo Tamstos protų, pa-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E | 

Vyčių atletų darbuotė. 

Serga. 
Šiomis dienomis susirgo p. 

Antanas Gerdžiuuas, s\ . An
tano parap. komiteto narys, 

atletai 1-t-tos kuopos Ligonis yra savo namuose po 
nesenai turėjo balių; žmonių numeriu loU 80. 49-th Court. 
buvo daug atsilankusių ir ge- i Dėlei nesveikatos savo mylimo 
rai pasilinksmino. Bet dabar i vyro p-ni P. Gerdžiunienė la~ 
kovo 3 panedėlio vakare vėi į bai susirūpinusi ,0 taipat ir vi 

keliolika balsų, ir žinoma, pra-
ose. 

Sekanti rinkimai nominuotų 
kandidatų Buckley, republi-
kono, ir Brennan, deuokrato, 
įvyks balandžio 1 d. Atrodo, 
kad demokratai gali paimti 
viršų. Nugirdęs. 

. 1 . . . - » , — 

D R A U G A S 
- - ' ' ' • 1 I I ' 1 1 • 1 i i . 

SPR1NG VALLEY, ILL. ŽINIOS IŠ WAUKE6AN0 

atletai rengia balių ir prašo 
visus Vyčius iš 18, To\vn of 
Lake, North Side ir West Si-
de kad atsilankytu ant šio ba
liaus — pasilinksminimo. 

Bus gera orkestrą. Ateikite 
ir paremkite atletus, kurie 
darbuojasi ne vien sau, bet ir 
parapijai. Atletas. 

Sveiksta. 

Žymi kp. darbuotoja p. O. 
Rimkienė po sunkios operaci
jos jau sveiksta. Są-tės nesu-
manydamos kaip kitaip iš
reikšti savo užuojauta, nusiun 
tė vazoną žvdineiu stfliu. 

Bunco Party. 
•Sųjungiečių rengiae.a Bun

co Par ty šį vakarą (vas. 28) 
šv. Antano par. svotą ii:-e.-r. 
Pradžia 7:30. Pelnas ?.-.-. Ka
zimiero statomai koplyčiai ir 
našlaičių namui. Kaip žinote 
geriems tikslams, prašome 
paremti. Gražiausios dovano^ 
laukia išlaimėtojus. 

Kor^-sp. 

sa šeimyna. Vyriausias sunu> 
Antanas praeitais metais bai
gė šv. Antano parap. mokyk
lą, ir dabar, lanko St. Įgim
ti m High School, Vytautas ir 
Klenutė, jauniausioji, lanko 
8v. Antano parap. mokyklą. 
Vytautas šiais metais ją ijui-
gs. Tėveliai žada ir toliau sa
vo vaikučius leisti mokslan ir 
juos pavyzdingai išauklėti. 

Lai Dievas duoda sveikatos 
tą jų pasirįžimą ištesėti. 

Lankytojas. 

'JNIOS IŠ CLEVEtANDO, 

"Bunco 9&ly". 
Penktadieny, vasario 29 d. 

vietos Vyčiai rengia Bunco 
Party ir šokį. Nepamirškite 
saVo jaunimo paremti. 

Vyčiai rengiasi prie ieatro ; 
kuris, turbūt, įvyks p6 Vely
kų. Bus vaidinama "Namai 

I rengia gardžių užkandžių ir < 
j Šiltos kavos, ačiū pasidarba-

r- j vimui šeimininkės, p-nos Va 
. žieminis išvažiavimas. I !entinienės ir jos dukterų. La* 

Vas. 10 d. 3val. po p ie t . ! k e š i o s s k a n i o s vakarienėm 
Vyčių 47 kuopa susidedant iš! b u v o keletą .trumpų prakalbė-
35 narių turėjo žieminį iSva- ' i i u linkėjimų. Po vakarienėm 
žiavimą (sleigli ride). Po va-1™ 1 s u s t W š r a ž i a i M4*»»vo 
landos kelionės per sniegu už-
pustitus kelius*, išvažiavusieji 

pragarai 
das" . 

M ir "Vargšas Ta- »f*j**°» * * Po i> s i o P " u k i 

Rengiasi prie .koncerto. 

Čionai puikiai progresuoja 
Bažnytinis ir Vyčių choru, į 
vedamu gerb. muziko J . Či 
iausko. Bažnytinis choras pui-1 £ 
kiai atsižymėjo Kalėdų gies
mėmis ypač " N o e l " kurioje 
giedojo poni Čizauskienė. Pa
skutiniu laike gerb. vargoni
ninkas ehorą mokina naujas 

Mišias giedoti. 

Rap. ninką Valentiną Jvur buvo su-

J»M * » / iftf/^ iM*!A • * • ? L*M"i * f * / ? t f » ^ ^ M 

^ 

Balsavimų daviniai. 

įvykusiuose vasario 2(5 d. 
rinkimuose nominuojant per 
lijų kandidatus gauta ši.i da
viniai: Buckley republikonas, 
apie 1.600 balsais sumušė Je-
ninga taipgi republikoną, ga
vusį virš 1,300. D. T. Bren
nan demokratas, virš 1,300 bal 
sais sumušė Schwarztol, demo 
kratą gavusį virš 600 balsų 

Kandidatavęs ant r^publi-
konų tikieto y>. Garmus savo 

D A K T A R A I 
. « 

i Telefonas Boulevard l t S t 

Dr.S.A Brenza 
4«(WI 80. Ashland Arena* 

Chkaico. m . 
Vai.: 9 ryto Iki 1? piet: 1 po 
piet lkl I po piet: 4 l t rak. iki 
9 l t rak. 

]>L fv»u|«vard 0&S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1 7 0 7 W . 1 7 - t h 8 t . 
• a l a n d o a n u o 8 Iki 12 d'.on*, n u o i 
lk l 8 va 1 v a k . N e d ė l l o r a i a n u o 8 

lk l 2 Tai. p o p i e t ų . 

RcsfcL Tel. Van Buren 0294 
Ofiso Tcl. Boalevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
flt'SAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky 

Vaikų ir visų chroniški) Ilgų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: JO—11 ryto: 8—1 po piat 
7—8 vak. N t d. 10—12 d. 

Re*. 1IG9 Indepeudenre Blvd. 
Chicago 

JTelefonas, Seeley 743» 

Dr, I. M . Feinberg 
Gydo specialiai visokia* Tyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
3401 M&dison Street 

Siunp. W este ra A T C — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. 

r" Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago. 111. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

D ž i o v ų , M o t e r ų ir V y r ų LUru 
Vai . : r y t o n u o 1 9 — 1 2 n u o 2—B 
p o p i e t ų : n u o 7 — 8 . 3 0 v a k a r e 
Nedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drczel 3880 

Tel. Blvd. 1401 
Dr. V. A. Š I M K U S 

3315 So. Halsted Street 
Valandos: Nuo 9 iki 3 dieną.. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedėliomis 9 iki 12 diena. 

r 
Dr. Maurice Kahn 

Gydytojas ir Chirurgas 
4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 

Tel. Yards 0S94 
Valandoi • 
Nuo K JrJ 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 — 
1)—B« marlnim*. 
t ) — B s Dfilio ir b* akausaM, 
3)—Be 1LT»UJO, 
4)—B* j*ki« pAToiani sveikatai, 
fi>—Pacijentul n«r«*ikia m\fgtl, gm~ 

U tuoj valgyti, Ur rali eiti 
I darb#. 

Pas7«l« *G»UI-8ton*a' (akmenis tulžyje) 
Ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
peracljos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą. 
Gy4s visokiaa llg-sut pasekmingai. Ir Jei 

jra reikalas daro operacljaa 
PrsieaUsoali patarnavimą teikia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, III. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vai. 

po piet iki t vuL vakare 
Nedaliomia ir seredomis ofisas užda-

rytas. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Tclefouas Yards 5032 

Valandos — S lkl 11 U ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas. 

n —T" —•• 
Dr. M. Strikol'is 

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4601 So. Ashlaud Avenue 
Tel. Rouloaard 7820 

Vai.: 2 iki \ ir 6 iki 9 
Ned. 10 iki 12 

Namai: 6641 So. Albany Aveouc 
Tel. Prospect 1930 
Vai., pagal atitarti 

»>— » » » . . M M M M • - • • • • • • • » • • • » ! 

| Tel. Canal 0257 Vak. Camal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

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

Telef. Lafayette 4146 

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

po pietų: < iki 9 vakare 

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

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

5 iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po piety 

4193 Archer Avenue 
Tel. Lafryette 0098 

į { « > » » l > « » f > s i m s s > s sj a SJSĮSĮ % 

Kelios saniitės la i to atgal 
gerb. Čižauskas buvo sužeis
tas gulėjo ligonbutyje, bet 
(kbartės vėl grižo prie savo 
darbo, nors ir dar gerai nepa-
sveikęs. 

(Jerb. Čižauskas ir choristai 
paskatiniu laiku smarkiai ren 
gi'asi prie muzikalio koncerto, 
paminėjimui šv. Kazimiero 
Karalaičio, dienos, kuris į-
vyks pradžioje kovo mėnesio. 
per h} koncerte dainuos su
jungtas krūvon Bažnytinis ir 
Vyčiii choras. Gerb. vedėjas 
deda visas savo pastangas, 
-kad choras su savo dainomis 
padarytų dideli įspūdi į pub
lika, ir ištiesų tq. vakarg, nus
tebins visus. Taipgi dainuos 
atskirai vyrų ir merginų cho 
rai. Bus smuiko solo. piano 
skambinimas ir tt., abelnai sa
kant, šio muzikalio koncerto 
programa bus įvairi. 

Visi clevelaudieciai vra už-
kviesti ateiti į šį koncertų. 
Jaunime, taipgi nepamiršk at-
si lankyti. 

Tautos švantės paminėjimas. 
17 d. vasario lietuvių sve

tainėje buvo šešių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės pa-
nunėjim*as. 

Programo vedėju buvo gerb. 
J . Sadauskas, kuris pirmiau
siai prakalbėjo į susirinku
sius. 

Daug apie Lietuvų kalbėjo 
gerb. kun. Vilkutaitis, 'ypač 
daug* ragino visus uoliai au
kauti del savo tėvynės Lietu
vos. Aukų surinkta virš šim
tas dolerių. 

Buvo perskaitytos rezoliu
cijos, išvadavimui Vilniaus 
nuisų sostinės, kurios bus pa
siųstos įžymesniems valdinin
kams. 

Programoj dalyvavo Teat
rališkas choras, kuris sudai
navo Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir kitų tautiškų, dai
nelių. 

Gerb. p^ii Čižauskicnė, Clc-
velando žvaigždė, savo daino
mis padarė didelį įspūdį į pu
blika, ypač uLeiski t į Tėvy
nę ' ' pritiko tautos šventei, o 
1'Stasys'' nemaž visus pri
juokino. 

Žmonių atsilankė nemažai, 
bet permaža del tiek daug lie
tuviais apgyventų vietų Cle 
velande. 

Šeirąyuiškas vakarėlis. 

Šio mėnesio 20 d., Moterų 
Sąjunga surengė šeimyniškų 
vakarėlį. Bet iš tikrų g*alima 
sakyti jau tikrai "gaspadoriš-
kų". Žmonių buvo labai daug 
o vaikų ir-gi nemažai. Gaspa-
dinės turėjo gerokai pailsti, 
kad viską sužiūrėti ir vaka
rienę pagaminti. 

Tarp įžymesnių vakarėly da 
lyvavo, gerb. dainininkai Čį-
žauskai, gerb. kun. Čižauskas 
ir kun. Villvutaitis. 

Šis moterų vakarėlis galė
jo nem'až pelno duoti. 

Liepunėlė. 

S 

AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolieriais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFIDAVITUS ir kitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKARTĖS ant visu linijų. 
Apdraudž\ame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

TEIPGIIŠPILDOME "INCOME TAX" BLANKAS 1 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 4669 

% 

. 

y 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE AKMENIS: 

Vismantas Jonas 
Kelečiutė Emilija 
Jankeviče Dom. 
šilingaitė St. (Cicero, 111.) 
Jurevičius Košt. 
Kalpukeviče Jed. 
Kun. J . Daknys 
Žaperaitė K.* 
Stapinskienė EIz. 
Tiškevičius Ig. (Roseland, 111.) 
Kiškunienė Elz. 
Oksas K. 
Ruzas Adomas 
Re v. A. Linkus (du čekiu) 
Jonaitis K. S. (Cicero, 111.) 
Martinaitfs Juoz. 
Pesickas S. 
Puplesis Juoz. 
Papročkas J . 
Misevičienė E. (du siunt.) 
Molienė Elz. 
Žiaugra P e t 
Gerdžiunas Ant. (Cicero, 111.) 
Linkevičius Jonas 
Kvedaras Ant. 
Pangonis Tomas 
Misevičius Ad. (W. Fraukfort, III) 
Janauskas Julijonas 
Bartkus Kazys 
Lukaševičius Juoz. 
Sesuo M. Antonija 
Petrauskienė M. 
Barščius Ant. 
Kiškunas Ant. 
Kun. A. Linkus (du siuntiniai) 
Rev. Ig. Albavičius 
Puplisis J . 
Dr. A. Račkus (Cicero, UI.) 
Naujokas K. 
Žekonienė Ona .(Aurora, 111.) 
Nausėda V. 
Kielienė S. (du siunt.) 
Bruika Ant. 
Senavaitis P . 
Kilas J . 
Baltuška Pet. 
Rekašius D. 
Jomantas Ant. r 

Staliunas Ant. $ 
Simanas Pr. 1 * "~\ % 

Banaitis Jonas / 
Ačas Jos. (Braddock, Pa.) • 

DRAUGO P m i G C ^ W T I M [ a SKYRIUS 
2334 So. Oakley A;<re. Tel. Roosevelt 77B? 
Ątdarąa kasdiena išskyrus šventadienius iki 8 v, •. 

keletą, lietuviškų dainų, o anl 
galo užtraukė Amerikos ir Lii 
tuvos himnus ,ir padėkoje Yii 
[entinams, visi susėdo, ant ro 
gių ir dainuodami linksmi, 
bet ir nuvargę sugryžo namo 

Persikėlė. 
V. Elzbergas, expertas siu 

vėjas drabužių persikėlė savo i| 
kraučio "sliapų^ nuo 22-to.-, 
gatvės Nortli Chicago į lietu 
vių tarpų ant 10-tos ir Lin 
coln Ave. 

• Motorų balius. 

Moterų Ražančiavos draugi
ja turėjo balių Lietuvių salė 
jo vas. 10 d., nuo kurio visas 
pelnas skiriamas del pagraži 
nimo ir numali'avojimo baž
nyčios altorių. Pelno del šio 
gražaus tikslo liko netoli 
dviejų šimtų dolerių. 

Trimitas. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiamo 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis peT 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos ^Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURINS 
DISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th S|. Ohica«o. 
Turtas virš $7,000,000.00 

Nebėra garbingesnės misi

jos, kaip laikraštininko. Aš 

laiminu jų pašaukimo simbolį. 

Popiežius Pius X. 

T e l e f o n a s C a n a l 7 2 S 3 
PETRAS CIBULSKIS 

Malfavojimo tLontvalitorius 

D A Ž Ų 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
mūsų bizni* 
augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriamt 

patarnavimą, 
2338 So. Leavitt Street 

Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lletuviafns visa-

dos patarnauju kuOgeriausla 
M. YDfiKA 

S228 West 38-0» Street 

I2»:»**»»»&*»»»3»:*»^9»»»»»* 

A T Y D A. 
Ciceros Lietuviams. 

Kas diena darom šviežius sūrius 
varškę ir sviestą ir prosernes daik
tai pigiai ir teisingai patarnaujam 
kas norite popieriuoti ir maliavoti 
kambarius tai kas ankščiau ta,m bus 
pigiau atsišaukite pas 

K. ANDREJUNA 
1413 S. 49 Ot. Cicero, 111. 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

N O R Ė D A M I 
PIRICTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

I 
I 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos, S 

vestuvėms bankietams, pagrat>amr# 
vainikai ir kitoms pramogoms. $ 

Taipgi, užlaikome powder'j, p e r - i 
f urna, plaukams, tinklelius (hairX 
nets). ( 

Patarnavimas mandagiausias. į, 
kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 1 
3324 Aubum Avoime 
Telefonas Blvd. 2035 i 

809 H. 351h SI. Chicago 
Tel. Bculevard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortei. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

For Headache 
Siek Stomach 

One or tvro Orangelne powd«rs brace you 
right up, the pain ls gone, your stomach 
settles, nerves relax, the ęntire system 
re^ponda Perfect meoKcine for'meu or 
women. prevents nearly all siekness. Oct 
a 10c pks. Orangeine powd««rs of any 
druggish Ifllllons ūsed yearly. They never 
fail. Formula oa every p"Ug. No nareoties. 

(PowdcM> 

Jusų Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjas 

H. LEIB0W1TZ 
Sugrįžo iš New Yorko 

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

Chicago, 111. 
Valo, prosina vyrų ir mo
terų drabužius. 

D A K T A R A I 
NA.PEAPATH 

Or. Natalii Žukauskas 
NAPRAPATH 

3849 S. Morgan fct. Chicago. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su-

batom nuo 2 Iki 9 vai. vakare. 
4652 South Ashland A*enue 

Vai. Utar, Ketvr. Ir Petn. nuo 
Z Iki S vai. vakare.; 

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

Telefonas Lafayette 8026 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare . * . . . . . 

Pranešimas sergantiems. Turiu garbes pranešt Tamstai, kad as gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui bud«į: nesilpninu ligoniu vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą, teikia. 

Jeigu jau aplankial net keletą gydytojų, PAS kuriuos pagelbos Ir gi 
nesusfcradai, o sergi širdies, nervų, ramatu, paralyžiumi, inkstų, ausų Uf, 
girdėjimo, naktiniais susi^laplnlmaia, ar kitokia sena liga, ateik, o aš nori* 
patarnausiu. _ _ ^ 

• • • • • — • • • • • • • - ^ • j S " ^ B M w m m m — m i ^ ~ ~ i 

f* PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Naprapatijos 
būdu staigias ir chroniškas ligas be vaistų ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas iš prietelių serga širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, 
inkstų, ausų, naktiniais susišlapinlmais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausią. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nuo 8 Iki 9 vakare; Ned. 9 Iki 19. 

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

VALANDOS: nuo 2 Iki 7 vakare. Telefonas Pullman 5147 
11139 80. MICHIOAN AV E. ROSELAND, ILL. 

/ 



^ 

D R A U G A S Ketvirtadienis, vasar. 28, 19lM 

j — ~ —« merikoniSku stilium, jis nuėjo ra i pirmyn! Moterys neužsi 
j "clresingrwną , , ir jam nieks leiskit, 
nepranešė, kad Požėla eina su 

APKALTINTA IR 
NUBAUSTA. 

WEST SIDE. 

Chk-agos kriminaliame teis-
nir apkaltinta ir lii>i gyvos 

| Kalvos kalėjimu mihaiista Ka-
therine Bahik Malin už Ktl-
Tard Lehman nužudvma. 

Jos du sėbru, fttto Malm ir 
Erk? Norine, kuriuodu prisi-

Įpažino prie žmogžudystės. 

Aušros Vartų parapijos su
sirinkimus, kuris buvo su
šauktas per gerb. kun. kleb. 
F. Kudirką pereitą sekmadie
ni, kas link pasikalbėjimo 
naujų vargonų atydaryme, pa 
vyko kogeriausiai. 

Pirmiausiai kun. F . Kudir
ka atidarė susirinkimą ir pa
aiškino sus-mo fikslą. Para-
pijonai išklausę klebono pa-jbns nubaustu paskiaus. 

I Ta žmogžudystė atlikta po-1 reiškimą, su mielu noru prita-
I ra ia i . Otto Maliu su Kathe- r<*' t a m ga rb iam dalykui: pir-

rine Baluk Malin norėjo api-
Iplėšti Delson Knitting Co. įs-

Jtaigą. Juodu prie tos Įstai-
Iffos automobiliu nuvežė Eric 
[Korine. Tai buvo visi trys 
plėšikai. 

minusiai kad 'butų renkami 
programai per biznierius, tą 
darbą apsiėmė gerb. K. Sabo
nis, prigelbstant p. Kadzevs-
kiui ir abelnai visam parapi
jos komitetui, antras, kad bu 
tų ieškomi krikštų tėvai; tam 

Besikrapštant aplink istai- darbui apsiėmė taipgi gerb. 
[gos duris jiedu užėjo panakti- j vargonininkas p. K. Sabonis, 

lis LeninanT* Otto Malm ji | prigelbstant ]). Gasparkienei 
lant vietos nušovė ir visi trvs i r !>• P- E - Petrauskaitei ir 
I •!,„ i • - . , . , . [Paplauskaitei. Taigi komtsi 
piktadariai automobiliu pa??- ' . v _ 

, ja turi uz garbę pranešti ger 
p r ū d o . • i , . . . . , % nianuems ptarapi jonams kad 

Policija areštavo keletą i ta-j k a s n o r - . h ] t ap t i 'k r ikš tų tė-
Įrianįų plėšikų. Pora asmenų i v a į s tai kreipkitės Į geri), p. 
jau buvo atiduota kriminaliu j K. Sabonį* i>. Kadzevskį, p. 
[teisman. iCasparkienę ir p-les Petrai.a-

Tuotarpu policijai pavyko kaito ir Paplauskaitę ir abeb 
[suimti tikruosius p ik tadar ius . ' n a i į visą parapijos komitetą. 
[Nekalti tuojaus paliuosuoti. l v to< vi.šminėtos ypatos va> 

kšėios per parapijomis, ragin-
i datuos prie to darbo prisidėti , 
Į taip kad tas visas darbas bu
tų atliktas kogeriausiai. Paš-
ventinimas ir atidarymas nau-

T>u plėšiku vakar iuėjo į S. j(1 v a r , , o m , įvyks Verbų Nedė-
rrocky jubilerinę krautuvę, lioj. Po visų ceremonijų pa-
>209 So. Kalsted St., ir išne- j gerbimui krikšto tėvų ir visų 

Išė 5,(VM) dolerių vertės dei- paravį jonų bus surengta va-
miantų ir kitų brangintinų dai- karienė. Taigi neatsisakykite 
[ktu. nuo to taip svarbaus ir pru-

PAEME DAUG BRAN
GENYBIŲ. 

Tuo metu krautuvėje buvo kilnaus darbo. Prisidėkite visi 
patsai savininkas, kuriam pa-
šonėn atremtas revolveris. 

kieji t<k kas išgalit, o vietinis 
cboras po vadovyste gerb. p. 
K. Sabonio palinksmins kaip 

Tuojaus apie tai painl'or- l m ž n V ( , i o j e p0 ) . ttti«taiynų var-
muota policija. gonų.'taip ir surengs gražieu-

sia programa, laike vakario-
VAISTINĖMS AUKŠTESNI .nės, kad atsirinkusius pampi-

LALSNIAi. (jonus ir svečius kogražiausiai 
palinksminti ir patenkinti. 

Miesto taryboje keliamas \Yrsl Sidis jutkalikas. 
projektas vaistinėms padidin-; '-

juo ristis amerikonišku sti
lium. 

Ar čia butą tiktai pasirin-
mo, ar Katauskiui tyčia apįe 
tai nepranešta — aš nežinau. 
Bet kad šitaip atsitiko, tai rei
kia dalyką atitaisyti. O atitai
syti tegalimą tik šitokiu būdu: 

1. Požėla i r Katauskas turi 
dar kartą ristis. 

2. Kistynės turi būti ameri
koniško stiliaus, nes pats P> 
žėla taip sutiko. 

Aš turiu Katąuskio jgal'oji-
mą iššaukti Požėlą ristis. Ma
ža to, Katauskas sako, kad jis 
sutinka ristis su ar be atlvgi-
nimo, kitaip sakant publiškai 
rengiamose imtynėse ar priva-
tiškai. Jis sako, kad Požėla, 
jeigu jis nori būti džentelmo-
n'as, šitą kvietimą turėti) pri
imti. 

Ką dabar pasakys pats Po
žėla? Butų gerai kad jis ar 
jo įgaliotiniai atsakytų j se
kamus klausimus: 

1. Ar Požėla sutinka dar 
kaitą ristis su Katauskiu? 

2. Ar Požėla nori parodyti, 
kad jo sutikimas ristis ame
rikonišku stilium nebuvo tu? 
eias pasigyrimas? 

PožV 
r jis 

prieš publiką ar artimesniųjų 
draugu ratelyje? 
% J tuos klausimus būtinai 
reikalauju atsakyti. Jeigu P) 
2ėla ar jo įgaliotiniai neaisa 
kys, bus aišku, kad j ie bijo. 
P»u^ aišku dar daugiau, tas 
būtent, kad praeitos rišt y nės, 
iš kurių Požėla gryžo kaipo 
pergalėtojas, buvo netikros. 

Vyrai, atsakykite! 
Juozas Juškevičius, 

4034 Arobop Ave., 
Cbieago, 111. 

šv. Kaz. Akad. Rėm. 
Vajus. 

Štai artimas ir vajus. Ne
laukiamas ateis, bet praėjus 
turėsime pasirodyti. Visi lau
kiam, suprantame kad tai 
šventas darbas, geras tiksjas 
kuriame galime paaukauti, tą 
darbą priskaitome prie gerų 
darbų. Gali būti geriausias 
žmogus, bet žmogus be getų 
darbų nepelnys vardo to, ku
ris rėmė prakilnius užmany
mus. Tam tikslui šv. Ivaz. A 
kad. Rėm. 1 kp. rengia vaj-
karą kuris įvyks sekmadieny 
kovo^ 2 d. pono Krenėiaus 
svet. 46 Wood gatvė. Progra -
mas rūpestingai yra rengia
mas, pakviesti geriausi kalbė
tojai, kurie nuodugniai išaiš
kins apie šv. Kaz. Seseris, jų 

nėję, 1564 N. Robey St. 
(Nortb Side). Norintieji iš
girsti "Apie Suvienijimą a-
datos industrijos į vieną uni
ją, ar bus galinta išvengti be
darbės" tais klausimais dis
kusijas, malonėkit atsilanky
ti. 

Kviečia 
* Komitetas. 

REIKALINGA. 

BRIGHTON PARK. 

L. Vyeių 36 kp. mėnesinis 
susirinkimas ' įvyks ketvirta
dieny 28 d. vasario 7:30 vai. 
vak. McKinley park svet. prie 
30 St. ir Western Ave. Visi 
nai;iai-ės nesiveluokite, nes po 
susirinkimo visi važiuosime į 
L.< Vyčių 4 kp. šokį. 

Valdyba. 

REIKALINGOS. , 
Slaugytojos (nursės) 2 metu kursas 
valgis, kambarys, uniformos, • ir kny
gos veltui ir dar $5.00 į mėnesį mo
kama. '• 

Norint daugriaus informacijų at
sišaukite ypatiškai: 

St. Paul 's Hospital 
» TRAINING SCHOOL 

828 Wcst 35th Place 
Dr. Y. M. Doodokvan. M. I). 

A N T B A N D O S 
Turiu stora ant randos 206."} 

Coulter Str. — Cbieago j , pa
gyvenimui kambariai, garud-
žius, labai paranki vieta, vi
sokiu tautų apgyventa. Atsi
šaukite pas savininką 

1444 South 51 Avenue 
Telef. Cicero 147 

O E N T I S T A I . 
! » • » » » • » » » ^ • • " Į į 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis I>*ntą| Gydytoja* 

2201 W. 22-nd A So. I^e«vltt Bta. 
Tel. Gftoal 6222 Chlcago, Ui. 

VAI*. • »fl lt ryto Ir 1—«.«• 
vakar*. Ned. pagal sutarti. 

£mm « . » • » • 
- —t-

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer Avenae 

!

Vai.: 9 lkl 9 vak. kasdien. Neda
lioj » Iki 12. 

Tel. I>afayette 8061 

^" 

IŠ WEST PULLMAN. 

Vienuolyną. Patėniyta, jo<>- L< yy^ų 35 kttopoa m<>fw*-
I J • 1 • • 1 V / v * * 1 konvertėlipi bažnyčioje buvo 
dalinami. Parapijonai, kaip 
visados taip ir dabar, su au
komis pasirodys galingi. O va
kare i vakarą visi kviečiami 
atsilankvti. 

v 

3. Jeigu Požėla sutinka, tai 
kaip ir kur jis nori ristis — 

Vyčių vakaras. 

Trumpoje ateityje Lietuvos 
Vyeių 13 kp. rengiasi prie di
delio vakaro. Atvaidins viena 
iš gražiausių veikalu "Gra l i 
Magelioiiė". Veikalas pasise
ks gabiai sulošti, nes patomy-
ta, jog parinktinos jėgos iras 
dalyvumą. Kežisorius išrink
tas p. J. Zolp. Vakaras atsi
bus kovo 2,°, d. Sehool Hali: X»« 
praleiskit progos. Tsig^kit 
bilietus ankstybai, nes kartais 
gali pritrukti. 

Svečias. 

TOWN OF LAKE. 

ti laisnins, kuomet miestas 
ta ip daug reikalingas pinigu. 

Chicagoje yra 1..S21 vaisti
nė. Iš jįj. 1,()29 turi leidinni 
pardavinėti svaigiuosius gėry 
mus pagal gydytoju išrašu. 

Aldermanas Kaindl tvirti
na, kad praeitais metais vais
tinėms žmonės sumokėjo virš 
12 milionų už vienus svaigiuo
sius gerymus. 

Kiekviena vaistinė šiandie 
moka 25 dol. laisniu per me
tus. Norima padaryti KM) do-
lerii) j>er metus. 

Svarbus Lietuvos Vvėiu 24-
tos kuopos susirinkimas įvv-
ks, ketvirtadieny, vasario 28 
d. Aušros Vartų par. svetai
nėje, 8 vai. Vakare. Visus na
rius prašome susirinkti 

Valdyba. 

IŠŠAUKIMAS POŽĖLAI. 

NEGRAS KRAUTUVĖJE. 

.Vasario 20 d. "Nau-nose" 
buvo pasakyta, kad Kataus
kas atsisakęs antru kartu ris 
<is su Požėla. 

Vas. 24 d. šv. Kaz. Akad. 
Hėm. 1 kp. laikė mėnesini su
ma. Stebėtina, [ėjau Į kambarį 
tiesiog nustebau, žiūriu sus
inąs skaitlingesnis kuomet 
Kėni. yra. turėjusios. Sus-mą 
tvarkingai ir gabiai vedė g 
pirm. M. dėdienė. 

Tarp įvairiu raportų buvo 
plaėiai kalbėta apie busimąjį 
vaju. Tikimės kad vajus p a r 
seks, nes visi su dideliu uo
lumu rengiasi. 

(laJop, pranešta jog į kuo
pą įsirašė aštuoni nauji na
riai. Girdi penkios moterys ir 
trys vyrai. Išviso kuopoje 
randasi penki vyrai. Gandas 
pas;klydo kad vyrai organizu 
os savo kuopi} atskirai. Mato
te kokie drąsuoliai. Geriausio 
pasisekimo! Žinote lenktynia 
vimas kadaisiai parodo pui
kius rezultatus. Vyrų susior-

I
Vakar anksti ' rvta krautu-

vėn, 12bl So. llalsted st., įsi-
AVilliard AVil-

Suim<tas. 
laužta negras. 
son. 

DIEVO APVEIZD0S PAR. 

Kas žino, kaip tose risty- \ ganizavimafl parodo kad 1110-
nėse atsitiko, tam aišku, kad terys turės geriau subrustv.. 
tas pasakymas yra neteisiu vyrams negalima užsileisti, 
gas. Visų pirma, ta vakarų * Ateitis parodis kokius vei-
Katauskas buvo sergantis tomus daro. Vyrų inspiraeija 
tai juk pasakė ir pats "X-į gali privesti prie ko nors ste
n u " rašytojas. Antra, kada hėtino, nes turint omeny iš-
Katauskas pasakė jog jis su- į tvermę daug reiškia. Ji* pri
tinka eiti ristis su Požėla a- j Ves prie užsibrėžto tikslo. Vy-

Prie mūsų gerb. kleb. A. 
Skrypko vieši gerb. Prelatas 
Olšauskis, nesenai atvykęs 
iš IJetuvos. Mums garbė kad 
mūsų kolonij.ą aplanko toks 
garbingas svetys. Nekarta ji: 
gražioje bažnyčioje pasakė 
pamokslą. Parapijonai gerb: 
Prelato pareikštų mmėių ne 
pamirs. 

Pagerbimo vakaras. 

Kovo K) d. įvyksta pager
bimo vakarėlis gerb. kun. J . 
Tužauskio vardo dienoje. Var 
duvės arba šv. Juozapo diena 
išpuola 19 d.', bet pasiskubin
ta kelioms dienoms ankšeiau. 
Vakaras atsibus ])ono Kren-
•i'aus svet. Opinija pagirtina 
rengti pagerbimo vakarėli mu 
sų gerb. vadams, nes ji*> ]>a-
siaukavo žmonijos labui. Atsi
lankydami visi parodysime sa
vo prielankumų. 

Omega. 

sinis susirinkimas ivvks šian 
dien vasario 28 d. S:()0 vai. 
vakaro, Šv. Petro ir ['ovilo 
pa rup. mokyklos kambaryje. 
Nariai ir narės malonėkit at
silankyti susirink i mar, nes 
yra daug svarbių reikalų 
svarstvtf. 

Valdyba. 

P A R D A V I M U I 
ri^VTFJt TIANO B^\RGENAS. 
Player Pianas su suoleliu, 100 

muzikos roliu. piano lampa ir mu
zikos roK-ms kabinetas, i'alikta H(O-
ra^e turi būti parduotas už $14 5.00. 

Atsišauktft: 
1389 Milwfrukce Aromie " 

1 -mo*~ iubds. 

B I Z N I S 
PARSIDUODA bueerae ir 

groeeinė kibai geroj vietoj, 
visų tautu apgyventa biznis 
geras parduosiu arba mainy
siu ant namo, loto, automobi-
liaus ar kito kokio biznio. 

Atsišaukite: 
722 W e s t 3 5 t h Street 
Teler. Boulevard 3249 

• A, + A. 
M. AUŠKALNIENĖ 

minė vasario 25 d. 1924 m 
8:25 vai. vak. po sunkios 
ligos šv. Bernardo ligoni
nėj 47 metų amžiaus. 

Kilo iš Kauno red. Ra 
šeinių Apskr. Šimkaičių 
Valsčiaus, Peperviu kai
mo. Išgyveno Amerikoj 
25 metus. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyra Antaną, seserį 
Vincenta, brolį Antaną; 
Lietuvoj paliko 2 seseris 
Petronėlė i r Mamele ir 
broli Joną. 

Kūnas pašarvotas 1903 
S. Ruble gat. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj vasario 
29 d. iš namu 8:30 vai. ry 
te bus atlydėta į Dievo 
Apvdzdos bažnyčia kurio 
je įvyks gedulingos pa
maldos u i velionės sielą,. 
P o pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Vyras Antanas 
Broliai ir Seserys. 

Ilsėkės mano miela prie-
sega ir mūsų seselę ir lai 
būna tau lengva šios ša
lies žemelę. 

Ti'I. Blvd. 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETDVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENCE 
Arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredom.» nuo 4 iki 9 vakare. 

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

ADVOKATAS 
7t W. Monro* Street 

Room 904 — Telef. Randolph SfOO 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 6 po pietų 
Vakarai*: 820S So. Halsted Str 

Telef. Vardą 101S 
Cnicago. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«d* byU\H Tl«i«se Tei<«muMr. KCHImi
nuoja Abstraktus. Pu«iaro pirkimo tr 
pnHUvlm* Dokumentus ir IsrsJiojimns 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1G38 TRIIIL'AE RLDG. 

Telef onac Randolph 32fil 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

- Telefonas Canal 16«7 
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PRANEŠIMAS. 

Diskusijos. — A. C. W. of 
A. lokalus 269 rengia įdomias 
diskusijas, kurios įvyks penk
tadieny, vasario 29 d. 8 vai. 
vak. Kriaučių Unijos svotai-, 

A. f A. 
JON. JANUŠKEVIČIUS 
mirė vasario 25 d.. 1924 m., 
4 vai. ryte, 40 m. amžiaus. 
Kilo iš Kauno Red., Pane
vėžio ADskr'., Šeduvos Par.. 
Kaulakiškių Kaimo. Išgy 
veno Amerikoje 18 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime moteorį Domicėlę, duk
terį Bronislova ir sūnų Jo
ną, 3 brolių ir Lietuvoj 2 
brolius ir 5 seseris. 

Kūnas pa&arvuotas 1836 
W. 46 St. JLaidotuvės įvyks 
ketverge, vasario 28 d. iš 
namų 9 vai. bus atlydėtas 

L šv. Kryžiaus bažnyčią,, 
urioje Įvyks gedulingos 

pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. 

Nuliūdę Moterist Domicė 
le, duktė, sunūs ir broliai. 

SKS. 

A. f A. 
AGOTA GRICIBNĖ 

(po tėvais Sakalauskaite) 
mirė vasario 25 d., 1924 
5 vai. ryte, 31 m. amžiaus. 
Paėjo iš Kauno red. Ra

seinių apskr. šeškiniu kai 
mo, Kražių par. Išgyveno 
Amer. 16 m., Chicagoj 10 
m. ir Rockforde 6 metus. 

Paliko dideliame nuliu 
dime vyra Joną Gricių, 3 
dukteris Johaną 4 metų, 
Bronislova 18 mėn. ir Sta 
nislova 6 dienų amžiaus, 
3 seseres Agnieška, Mika
lina ir Aleksandra. 
r Laidotuvės įvyks ket
virtadienį vas. 28, 1924, 
Dievo Apv. baž. 9:00 vai. 
ryte. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kaz. kapines. 

Kūnas atvežtas iš Rock 
fordo i Chicaga r o nume
rį 547 W. 20-th St. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visas giminės ir pažįsta 
mus dalyvauti laidotuvė
se. Nuliūdę : 
Vyras Jonas, dukteris Jo 
luina, Bronislova^ ir Sta 
nislova ir seserys. 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal «899 

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

Ofisas Didmlrotyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris fi3fl 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yrar<ls 4«81 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas VldnrruiestTje 
CIUCAGO TEMPIJE lit UAHSii \ 

77 West \Vashlngton Street 
Room 1726 Tel. l>eartiorn 9057 
Namu Tel. Ilyde Park 3395 J 

"Leap Years Dance." 

Vasario 21 d. įvykusiame 
L. Vyčių 4-tos kuopos susi-
rinkime buvo nutarta turėti 
jau antrą šiais motais "Leap 
Year Danei'." Minėtas šo
kis įvyks šiandien, vasario 
28 d., J>i< \<> Apveizdos parap. 
svet., lS-ta ir I7nion Ave., 
Prasidės 8 vai. vakaro. 

Visi kviečiami atsilankyti į 
paskutinj šio sezono šokį. 

Rūta. 

ŽUVINIS BALIUS 
Rengdamas 1 

DR STES ŠV. ONOS 

IIŽGAVENIĮJ VAKARE KOVO 4 - 1924 M, 
šv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c. Ypatai 
Muzika Georgian Syneopaters 

Kviečiame visus atsilankyti nes bus puikesni už vi-
sus pirniiau rengiamus balius. KOMITP7TAS. 

S I R D Z I U B A L I U S 
RENGIAMAS 

DR-STĖS ŠV. ONOS 

NEDĖLIOJ, KOVO 2 - 1 9 2 4 M. 
Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c. Ypatai 
Muzika Georgian Syneopaters 

m — • ! • 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

P E A R I / Q U E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

Tel. Ceutral U800 

STASULANI 
• ADVOKATAS 

Vldurmiestij Ortsaa 
Room 1703 Chicago Temple Bldg 
77 W, Washington St. 
TCERO Ofisas: PanedėUo vak 

i 31 » S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
8 R I D G E P O R T Ofisas: Kitais v a * 

236 S. Halsted St. Tel . Boul . 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 N Dear 
lx>ni St. Tel. Raiulolplt 5584—ft&SS 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Koscland Tel. PuUman 6X77 

• I I • 

LIETUVIAI ORABORIAI 

S. 0, LACHAWICZ 7 
Lietuvis Graborlos 
2314 W. 23rd PL 

Clcaffo, 111. 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1271 
S10t 

I I 

r 

f 
Telefoną* Boulevard 41S1 

— • 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauji lai
dotuvėse ves
tuvėse, krlksty. 
nėe tr kituos*!! 
reikaluose* Kai- , 

prieinamos. 

3307 Aubnm Ave. Chicago. 
i 
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