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Lietuvos Atstovas Atvyksta Chicagon 
IŠ KATALIKIŠKOJO 

PASAULIO 
NEPAPRASTAS SENATO

RIAU? TIKĖJIMAS. 

PARYŽIUS, vas. 29. — 
Miiė Fraiicijos senatorius 
( icor^ 's Quilliard iš Flaute 

Konlrrevoliucija Rusijoje 
Plinta 

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
vas. 29. — Rumunų laikraš
čiai, apturimomis žiniomis iš 

Marne. Generalis vikaras por v . ,-. . • , .. , • 
' KniBO, l kramos ir kitų pie
tinės Rusijos daliu, praneša, 
kad Rusijoje kontrrevoliucija 

laidotuves sakydamas pamok 
slą štai ką pažymėjo apie na-
bašuhiką; 

Quilliard buvo ūkininkas. 
Kartą jam važiuojant pasi
baidė arkliai. Jani pavyko ar
klius sustabdyti, bot vienas 
arklys labai sutrvpė ir sužei-
(iė dešine ranka. * 

Ouilliard tad-po to ivvkio 
tuojaus nuėjo klebonijon ir 
parodė klebonui sužeistą ran 
ką, prašydamas tuojaus iš-*' ' •' valstiečiai užpuolė Jekatcn-
klausvti išpažinties. J is sakė, . . , .. n . 

1 i noslava, miestą ties Dniepro 

vienur ir kitur visu smarku
mu plinta. 

Pradėjus vasario 19 iš Ru
sijos pabėgėliu, skaiėius kas
dien eina didyn. J ie \wr u-
pe Dniestrą skaitlingais bu-
riais persikelia Besarabijoj. 

Žymiausias pabėgėliu nuo
šimtis, tai žydai. 

Anot pabėgėliu, ginkluoti 

sus komisarus uždarė kalėji-
man ir miesto administraciją 
paėmė savo rankosna. 

Jekaterinoslave yra nema
žas raudonosios armijos gar
nizonas, kurs atsisakė prieš 
valstiečius veikti. 

Rumunijos valdžia į Dnies-
tro paupį pasiuntė dauginus 
kariuomenės su tikslu sulai-

k Baltijos valstybes. Tuojaus | 106 IŠĖJO IŠ PARLA-
atstatomas Rusijoje Romano 
Vą sostas, j Franci ja tuojaus 
gauna garantiją atgauti seną 
šias skolas i r s u Rusijos mo-
narchistais pasilieka stiprioje 
politinėje ir militarinėje są
jungoje'. 

Pažymima, jog žinomose 
Skoda įstaigose, kurias kon
troliuoja franeuzai, ta i pat 
visose didžiosiose franeuzą 
dirbtuvėse dienomis ir nakti
mis gaminami ginklai ir amu 
nieija. Tai visa pristatoma 
Lenkijai, Rumunijai ir "ma
žajai ententei. , , 

Be to, sakoma, jog Rusijos 
monarehistai yra susinešė su 

MENTO. 

AT FA'AT, vas. 29. — 10G 
graiku parlamento atstovai 
republikonai protestuodami a 
pleido parlamento rūmus ir 

Ponas K. Bizauskas, Lietuvos Atstovas Amerikoje, 
nedėlios rytą, kovo 2, atvyksta Chicagon porai dienų. Jai 
gauta reikalingi popierai atidarymui konsulato Chicagoje. 
Įvyks to Konsulato atidarymas dalyvaujant pačiam Atsto
vui. 

Chicagos lietuvių visuomenė turi pasirūpinti garbin
gąjį svečią tinkamai priimti, ypač dėlto, kad p. Bizaui 
ka? yra netik Lietuvos Atstovas, bet ir vienintelis žmoj pranešė jie negrysią. 

Tai dėlto, kad miuisteriu Amerikoje, kuris pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės De-

kvti daugelio pabėgėliu per- ril . . * v , ,. 
1 i , Trotzkiu, kurs žadąs revoliu 

sikėlimą Besarabijon. Rūmu 

jog žaizdos pavojingos ir to
dėl 

upe. 
turi iškamo apsiurausti. n, . •• * i- i> -VII,.I.« 

lenai ue nuzude rrodbuko-Klebonas paklausė. Po iš
pažinties (įuilliard nuėjo pas 
gydytoją, kurs ranką apžiurė
jo ir aprišo žaizdas. 

vą, ėrezviėaikos viršininką, vi pabėgėlius 

ui ja ypač apsidraudžia nuo 
galybės žydą. Nuo pabėgė

liu bus reikalaujami atatinka-
m i raštai. 

« 

Tuo tarpu čionai plačiai iš
keltas klausimas, ar galima 
Rumunijon įsileisti Rusijos 

ei jos pusėn patraukti žymią 
dalį raudonosios armijos. 

i 

KUNIGAS NEHCRI DEKO
RACIJŲ. 

Anglija Atsisako Pripažinti 
BERLYNAS, vas. 28. — 

Austrijos kanelieriui prelatu! 
Seipel Rumunijos karalius no 
rėjo paskirti atatinkamą deko 
raciją. Tai butu buvęs anks
tas kanelieriaus pagerbimas. 

Bet kanclieris atsisakė pri
imti dekoraciją. J i s pažymė
jo, jog tas priešinga jo prin
cipams. 

ŽIAURUS DŽERŽINSKI 
DIKTATORIAUJA. 

kabinetas neprisitaiko prie jų 
noro. Aasisako Graikiją pro
klamuoti respublika be gyve
ntoją išsprendimo. 

,4 
SVEIKUMO IR APSAUGOS 

SAVAITE. 
SPRTNGFlEIil), JI!, vas. 

29. — Gubernatorius Small 
paskelbė- proklamaciją, kurią 
ja paskiriama sveikumo ir ap 
saugos savaitę pradėjus ba
landžio 20 d. 

Rykov esanti politinė auka. 

BFRLYNAS, vas. 29. — 
Naujas bolševiku valdžios gal 
va, ty. premieras Rykov, a- Y,-ard. J is užims čia buvusio 
not žinią iš .Maskvos, esąs ambasadoriaus- Sir Auekland 

ANGLIJOS NAUJAS AMBA
SADORIUS AMERIKOJE. 
NKVV YORK, vas. 29. — 

Garlaivių Olvmpie atvyko nau 
jas Anglijos ambasadorius S. 
Valstybėms, Sir Esme llo-

klaraciją 1918 m. Vilniuje. 

Pas Konsulą p. Žadeikj įvyko pasitarimas būrelio 
veikėjų, kaip garbingąjį Atstovą tinkamai pamylėti 

Rytoj pranešime daugiaus. 

L I E T U V O J E . 
PREKYBA SU UŽSIENIAIS. 

C H I C A G O J E , 
GATVEKARIŲ KLAUSI

MAS. 

Be gatvekarių sumiestinimo 
klausinio pagaliaus miesto vai 
dyba ima darbuotis, kad gat-
vekarią bendrovė prailgintą 
gatvekarių bėgius įvairiose 
miesto dalyse. Nes kelinti me 
tai bėgiai neprailginami. 

SALIUNAI ATIDAROMI. 

: • : 

politinė auka. Sako, susirgęs 
nuo persid i rbimo. Tškel i avęs 
Kaukazan' gy<rytis. 

Geddcs vietą. 

LONDONAS, vas. 29. — 
Lordu rūmuose lordas Askvi* 
th kalbėjo už Meksikos val
džios pripažinimą. J is sakė, 
Meksikos Obfegbiio valdžią y-
ra kuone visos valstybės pri r 

pažinusios. Pažymėjo, kad ta 
valdžia užsitarnauja pripaži-

WASfiINaTON?'vafc 29.— 
Jo pareigas laikinai eiti Senato imigracinis komitetas 

mais galima sutikti. I r , kaip IMaskvojo liko Kamoncv i r . ta ipa t patvirtino Jobnsono 
greitai sąlygos bus atatinka- Stalin. 
mos, Anglijos valdžia nepas- Jam išvažiavus žinomas 
kūpės Meksikai pripažinimo. |T)žeržinski tuojaus pasiskelbė 

Bet, anot gautu informaei- j Rusijos diktatorium. Džeržins 
k i skaitosi Rusijos industri 
jos galva ir črezvičaikos vir

bi li(ą su 2 
m. cenzo. 

nuoš. kvota 1890 

ją, kalbėjo lordas Parmoor, 
šiandien Meksikoje yra vie
nas chaosas. Obregono vai- šininkas. Bet nepaprastame 

BELGŲ MISIONIERIŲ 
PARODA. 

B R H KSELIS. vas. 28.* — 
Belgu Kunigu. Fui ja remti 
Misijas čionai surengė Misi
onierių Paroda, kuri įvyko 
Kgmont Kuinuose. Prasidėjo 
vasario <>, baigėsi vasario 18. 

Parodoje buvo išstatyta ir; 
parodyta Įvairiausi misionie
rių darbai. Labai gerai pavy
ko. 

nituą. Be Anglijos pri pažini- džia neturi reikalingo stipru 
mo Meksika negali įstoti Tau j mo. Gi be to pripažinimas 
tą Sąjungom Girdi, pripaži
nimas Meksikai duos progos 
greičiau atsigaivinti ir sus
tiprėti. Gi apie pačius Meksi
koje sukilimus, anot to lor-

uo. 

mos. • 
Į jo kalbą tuojaus atsakė 

lordas Pannoor, tarybos pre
zidentas. J is kalbėjo valdžios 

• vardu. 
Pažymėjo, kad su kai-ku

riais lordo Askwith išvedi-

nebcgalimas. . 
Po jo kalbėjo lordas Cur-

zon. Šis pareiškė, kad, jo nuo 
mone, visame pasauly nebėra 
stum taip didžiai netyarkin-

žinios perdaug išpučia- gos šalies, kokia šiandien yra 
Meksika. 

Kas dar blogiau, Obrego-
no valdžia nepildo Artglijos 
reikalavimą. Anglijos paval-
dinią savastis grobia ir kon
fiskuoja. Kas tokią valdžią 
gali pripažinti? 

ANGLIJOS MALDININKAI 
PALESTINON. 

LONDONAS, vas. 28. — 
Apie 2<M) Anglijos kataliku 
maldininku Vasario 19 iškelia 
vo Šventorjon Žemėn — Pa-
lestjnon. 

Maldininku dvasiniu direk
torium yra Brentwoodo Vy
skupas. Be to, dar ir kitu du 
Vyskupu iškeliavo. 

Prie maldininką būrio prisi 
jungė ir Kardinolas Bourne 

» 

Marseilles mieste. 

KALBA APIE ROMANOVU DINASTIJOS 
ATGAIVINIMĄ 

PRIIMTAS KATALIKŲ 
BAŽNYČION. 

LONDONAS, vas. 29. — 
Kataliką Bažnyčion priimtas 
anglikorui bažnyčios kunigas. 

LONDONAS, vas. 29. — 
Čionai vieši vienas rusas. J is 
priguli prie rusu priešbolše-
vistinės partijos. Tečiaus nė
ra joks fanatikas arba užsi-
deįrėlis. Jo paduodamos infor 
maeijos visuomet pasirodo iš-

at atsivertė tikrąjin tikėji
mam 

AUKSINIS KOLEGIJOS 
JUBILIEJUS. 

SAN FRANCTSCO, CAL., 
vas. 2S. — Čionai įvyko Sal
džiausios ,V. Širdies Kolegi-

dalies teisingos. 
J i s dabar pasakoja, kad 

Fraiicijos valdžia su rusais 
monarchistais sudariusi sąkal 
bj. Tikslas — sukelti naują 
karą Europoje ir atgaivinti 
Romanovą dinastiją Rusijoje. 

Francijai tos dinastijos at
gaivinimas yra svarbus daik
tas. J į tikisi atgauti savo se
nas dideles skolas iš Rusijos. 
Be to, su monarchistine Rusi
ja jai prietelystė latyai' reika 
linga. 

atsitikime niekas jam negali 
užginti diktatoriauti. 

Opozicijos vadas, Trotzkio 
šalininkas, Soboronov, iš Ma
skvos išsiąstas Vladivostokan 
idant jis atokiau butą nuo 
Trotzkio. ;* £ 

NUBARĖ TEISĖJUS IR 
PALEIDO. 

LOS ANGLES, Cal., vas. 
29. — Federalis teisėjas Mc-
Cormaek iš teismo išmetė 3 
bylas probibicijos įstatymo 
peržengimo reikale ir teisėjus 
(jury) paliuosavo pareikšda 
mas, kad toki menki' daiktai 
negali gaišinti daug brangaus 
laiko. 

MEXKT) CTTY, vas. 29.— 
Buvęs S. \r. senatorius Le-
wi« aj>lankė prezidentą Obre 
goną. i*o konferencijos su juo 
Le\vis jiranešė, j(>g artimiau
sioj ateity Meksikoj busianti 
grąžinta tvarka. 

1923 m., gruodžio mėnesyje 
išvežta iš Lietuvos įvairiu 
prekių už 17,493,634 litus; į-
vežta į Lietuvą už 13,930,604 
litus. 

Taigi išvežimas viršijo įve
žimą gruodyje 3,5f>3;030 litu. 

Lietuvos, 1923" m. buvo: 
vėjo malimą 513, vandens — 
443, garo — 193 malimą su 
lentpiuvėmis C>0. 

Kitą rusių įvairią dirbtu-
vią buvo šiaip: medžio apdir
bimo 34, metalo — 12, mine
ralu (stiklo, plytą) 31, po pie
no išdirbimo ir paligrafija— 
29, pluošto apdirbimo (linu, 
audeklu, gelumbės) — 19, gy
vulių organinio apdirbimo 
(muilo, žvakią ete.) — 31, 
skanėsą ir maisto gaminimo 
(mielią, saldainiu, alaus) — 
261, cheminio išdirbinio (da- Leo £evinson, 843 E. 63 s t , 
žą) — m elektros stočįą — už atsisakymą duoti užlaiky-
35, viso kitokią įmonių — 47. |mą savo pačiai teismo nubau, 

stas vieneriais metais kalėji-

Cbieagoje majoro Dever'io 
uždaryti saliunai, kurie žino
mi oficialiai vadinami "mink
štąją gerviną'J užeigomis, pa 
lengva atidaromi. Tečiaus tie 
visi, kurie nori atidaryti už
darytus "soft drinks parlo-
r s , " turi kreiptis teisman as
meniškai ir įrodyti, kad jie ne 
prasižengę prohibicijos jsta-
tvmui. 

AVASITTNGTON, vas. 29.— 
Senatorius P]dwards reikalau 
ja paskirti iš senatorią komi
tetą ir pravesti tardymus 
probibicijos vykinimo biure. 
Nes nebežinoma, kas tame biu 
re veikiasi, kuomet Agentai 
šaudo žmones. 

SAN-SALVADOR, vas. 29. 
— Hondūras respublikoj re-
voliucija. Pranešta, kad revo
liucionieriai pažangiuoja. 

NUSILEIDO IŠ DIDELĖS 
AUKŠTUMOS. 

BERLYNAS, vas. 29. — 
Pranešta, jog Brazilijos vy
riausybė pageidauja gauti 
knodaugiausia vokiečią kolo
nistą. Daug vokiečiu "pasiren
gę emigruoti. 

SAN ANTONIO, Tex., vas. 
2J. — Vienas drąsuolis, kor-
poralas Conrad, su parašutu 
šoko žemyn nuo aeroplano iš 
21j500 pėdą aukštumos ir lai
mingai nusileido žemyn. Nusi 
leistį ėmė 25 minutas. 

;> 1 ! 

• SPEYER, Bavarija, vas. 
29. — Daugybė vokiečiu sepa
ratistų rengiasi • emigruoti 

Trumpai tarius, to sąkal | p j e t ų Amerikon. 

T^ARYŽItTS, vas. 29. — 
Atsistatydinus Belgijos minis 
terią kabinetui, tuojaus ėmė 
pulti franeuzu franko kaina. 

UKMERGĖS apskrity pra
sidėjo dėmėtoji šiltinė. Ser-
'ga daugiausiai tie, kame dau-
giau skurdo ar laike-karo y-
ra sudegę. Prie to prisidėjo 
daug šios žiemos negirdėti 
šalčiai su giliausiu sniegu ir 
šiauriu vėju. Žmonės greitai 
nušąlą, o čia ir ligos greit ki
ta. Visuomenė ir valdžia ima 
rūpintis, kaip dėmėtosios šil
tinės epidemiją sulaikius. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 

mo ir 500 dol. pabauda. 

Pietinėj miesto daly susi
daužė du Y'ello^ taxicab. 5 
asmenvs sužeista. 

Chicagos šių met̂ ų publiškų 
mokyklą biudžetas $27,856,-
704. ' N 
r . ". • -i- 'i •• a r - y 

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

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

bio programa tokia: 
Francija priėŠ bolševistinę 

jos auksinis jubiliejus. Tą Rusiją ateinantį pavasarį už-
Rouse, žinomas spiritizmo au < Kolegiją yra įkūrę Krikščio- siundo Lenkiją, Rumuniją, 

š 

toritetas. Trys jo sunųs t a i p - n y s Broliai. 

BUDAJfTSTAS, vas. 29.— 
Pranešta, kad Ungarijos val
džia nuspuendusi pripažinti 

. . mažąją ententę," Suomiją Rusijos bolševikų valdžią. 

BRIUKSELIS, vas. 2jfe. — 
Atsistatydinusį premierą The 
unis belgų karalius kvietė pa
silikti vieton. Bet Theunis ne 
sutiko. 

MASKVA, vas. 29. — Bol-
eviką valdžia supykusi ant 

Bulgarijos. Nusprendė į Bul-
garijos uostus Juodoje juro
je nebeįleisti jokių svetimii 
garlaivių. 

i ^ 
.Siųskite Savo Giminėms 

LfĖTUVĄ 
jP I N I G U S 

ii 
P E R > 

k 

DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 

į banką — ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 

I ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
| tais ir telegrama. 
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I D R A JJ G A g Penktadienis, vasario 29, 1934 
\ •' • ' •i -in1 s— 

uanmy KATALIKŲ 
- D I E N R A Š T I S 

1> Į DRAUGAS' 
Kiaa kaadieiią iAskynii nedėldienim 

Lietuva pamatyti} turtinges
nes dienas. G A V Ė N I O S T A I S Y K L Ė S . 

Matams 96.00 r 3 sumanymą. Federacija šį-
Paaai Mat? fft.00 meta varo Kultūros Vajų. Iš 

0* ataonaMiatą mot«jd lakamu. Lai-1 surinktų pkiigų ji šelpia mo
ku akaitoci aao užrašymo dienoa, ksleivius. Ar negalėtų Fede-
•aila* Naujų Mat* Norui paraa* \ ^CU* duoti pašalpos jam, 
•Jtl adraaa. Ttoda reikia prisiųa-
tt ir sena* adraaaa. Pinliai geriau 
atari aiųsU iiperkant kvaaajt ar «x-
•vtao MOMJ Ordar" arba ĮĮkfovt 
įtaigu | registruota laiaJca, 

DRAUGAS PUA. 0 0 . 

8334 South OaJUey Avenua 
Ohicago, Dlinois. 

lei . RooseveJi 779) 

Jei Vinikui reikia pinigų^ Iš čionykščios Arkivyskupo Kurijos gauname šį skeibti-
studentaujant, mes turime ge- Į ną raštą, kurs nurodo didžiosios gavėnios taisykles. 

Visos gavėnios dienos, pradedant pelenų trečiadieniu ko
vo 5 d. ligi Didžiosios subatos (šeštadienio) balandžio 19 d. 
pietų, yra pasninko dienos, privalomos visiems tikintiems 
kurie turi 21 metus ir kurie nėra gavę dispehsos. 

Besiremiant bendrais Bažnyčios įstatais, privaloma pas
ninkauti tik vieną kartą dienoje per piet arba vakare ligi 

gavęs iš Federacijos paSal 
pos, nebevalgytų . Lietuvos 
pinigų bereikalo. Na, ir lais
vamaniai, sužinoję, kad mes 
šelpiame ir jų vieną žmogų, 
gal taip susigriaudintų, jog 
imtų ir pradėtų Kultūros dar 
bą remti.... 

. — 

Federacija galėtų, bet Vini-
"The Seranton Times" pra- kas nenorėtų. Mat Federacija 

neša, kad neturtingo mainie- 'duoda šelpiamiems mokslei 

kaip duoda kitiems f 
u •* av1J! *8 i ir- 7 ? soties valgant bei užkandant nedaugiaus kaip 10 uncijų ar-bai iš to butų naudos. Vinikas* . , , . , , . , . , «*••••.'•, .-

ba vieną ketvirdali papiešto pasninko, bulyg įsigyvenusios 

PAKVIETIMAS Į SITSI 
RINKIMĄ. 

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

• i 

n o duktė, Petronėlė Bezgelai-
tė iš Pottsville, Pa., tapo įpė-

viams, vargstantiems mok \v\-
viams po $200 į metus Vinį-

'No biznis 
dinė didelio turto>net $700,0001 kas gi gaus po 2 3 šimtą? 
Įdomiausia tai tas, kad tur 
tas yra Lietuvoje, o mergaitė 
amerikietė. 

Seniaus turtingi dėdės mir
davo Amerikoje, o Lietuvos 
lietuviai gaudavo jų paliki
mus. Dabar matyt pradeda 

l mėnesį. »w , • M ... 
Bet juokai juokais, o susi

rūpinkime Kultūros Vajum 
rimtai. Vinikui nereikia ir 
negaus. Bet mūsų 150 geriau 
šiems jaunikaičiams reikia, 
Ir tų jaunikaičių mums rei-

virsti kitaip. Ar gi tai butų.kia. 
nebetolimo Lietuvos turtingu- Kultūros Vajaus darbas. 
mo pranašystė! Tautos išganymo darbas. Ne> 

- i ir praturtėjusi taura, be kul-
Kad tai panašu į tiesą, ma- turos niekam neverta; ir pra-

tytis iš skaitlinių. 7 didžiųjų turtėti nesugebės, mokytų žmo 
Lietuvos bankų steigiamas ka Į nių neturėdama. 

Susimildamieji, remkime 
Kultūros Vajų! 

BROCKTONO PROTESTAS 
PRIEŠ LENKUS. 

pitalas yra 24,000,000 litų. 
Balansas pereito Kepos 1 die
ną pas visus septynios buvo 
152 milijonai litų. Vienų ne-
judomų nuosavybių tie ban 
kai turėjo tuomet už 20 mili-
joaų litų. įdėliu tą dieną bu- Mes, Brocktono lietuviai, 
vo 15,494,000 Utai. Neblogiau ' susibūrę į konsoliduojančic 
si* atrodo, jeigu prisiminsi- mus tautiniame darbe organi* 
me, kad Lietuva tik antr" me- zaciją — L. R. K. Federacija 
tai kaip su savu skaliku \er- Amerikoje, susirinkę vasario 

įpročio, leistina rytą šiltas pusrytis susidedąs iš tokių gė-
rimų — kaip kavos, arbatos arba šokolado ir duonos gaba
lėlio, d !'.'•. 

Mėsos ir žuvies Vartojimas prie to pat pasistiprinimo nė
ra draudžiama. 

Taukai ir riebalai is kiekvienos mėsos rųšies gali būti 
vartojami rengiant valgius kiekvieną Didžiojo Pasninko 
dieną ir visomis pasninko dienomis metuose. 
Asmens huosi nuo pasninko. 

Visi — neturį 21 metų ir vyresni negu 60 metų, ligoniai, 
elgetos, nėščios ir tos kurios valgydina vaikus, toliaus tie, 
kurie verčiami sunkiai dirbti ir aplamai tie visi, kurie 
gali pasninkauti be nuostolio savo sveikatai, yra paliuosuo 
ti nuo pasninko. Tie, kurie turi pamatuotas abejones kad 
ir jie gali būti liuosi nuo pasninko, privalo pasiteirauti sa
vo nuodėmklausio. Asmens liuosi nuo pasninko, gali val
gyti mėsą kiekviename valgyje kuomet valgymas yra dis-
pensa leidžiamas. 

Dispensa leidžiant valgyti mėsą pasninko dienomis. 
t 

—— i • 

Sulyg Apaštališkojo Sosto indui to iš rugp. 3 d. 1887 m 
kurs vėliaus buvo atnaujintas, leidžiama valgyti mėsos be jo
kių apribojimų Cbicagos dijecezijoje Didžiojo Pasninko 
sekmadieniais; leidžiama taipat valgyti mėsos kartą dieno
je pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais, išėmus savaitės šeštadienį ketvirtį (čvertį) metų. 

Dėka Apaštališkojo Sosto raštui iš kovo 15 d. 1895 m., 
kurs vėliaus buvo atnaujintas, leidžiama darbininkams ir 
jų šeimynoms valgyti mėsos — kartą 
ninko dienomis per ištisus metus 

Paginamas dailės mėgėjų 
surengti Chicagoje mano pa
veikslų parodą, kas galėtų 
būti naudinga ir tauto? žvil
gsniu, tariaus tuo rr kitais 
dailės reikalais su mūsų vi 
suomenės veikėjų būreliu, iš 
ko kilo sumanymas sušaukti 
platesni susirinkimą. 

Tame sUsirini'ime manoma 
iškelti ir dailės mėgėjų drau
gijos steigimo klausimas. 

Turint omeny roUalą. pra
dėti plačiau rupaitis daiies 
darkais ir sunkumus be tam 
tikros visuomenės organisaei 

SVEIKATA- BRANGUS 
TURTAS. 

JEI GYVENI, TAI 
GYVENK) 

Ar. AL, M. RACKUS, 
Tel, Cieer*, 737 

1411 80. 5*-th A T « , 
Cicero, III. 

lai apkabinėja tas sienas liūd
niausiais paveikslais. Kas no
ri savo nervus suardyti, savo 

Gyvam gra vaikams bereikalo tankiai 
ban užsidary kailį perti, del mažiausio 
ti n e a p s i m o - ^ o n k n i e k V supykti, galvos 

• v . [skaudėjimą turėti ir vidurius 
ka. Jei gyve-» .. » .1* i -aaai—u 

pagadinti, — tai lai ištepa 
m, tai gyvenk g R y o j , į€ n a s raudonai, ir lai 
ir ligoms ne-, a p k a D j n c j a jas kruvinų scenų 
vergauk. De- (paveikslais, 
vėk d rabnas j Bet det lietuvių sveikatos 
tokias ir rė- j ir laimės, aš patarčiau virtu-
dyk kamba-iyę ir kitus kambarius nutep-
rius taip, kad;U (numalevoti) šviesiai — jos šioje srityje ką nors veik-[ i f laWart imui butų jauku ir!malonia spalva, o sienas pa

ti, manau, kad šis paskutinis malonu; ir kad tau pačiam j dabinti su artistiškais Angc-
klausimas yra tikrai aktua- butų padoru, švaru, sveika i r ^o Sargo, ar Madonnos ar 
l u & llinksma. [<&*• Ganyt, ar šiaip kokiais 

To dėlei šiuomi turiu gar- Nuo gyvenimo aplinkybių/paveikslais, kad kiekvienas 
bės prašyti visų, kuriems ru- tankiausia pridera žmogaus žvilgterėjimas 1 tuos paveik-

: . pi tie dalykai, atvykii pirma- sveikata. O patogias aplinky- sius teiktų jonui ne Irudesio, 
i e n c - dieny, kovo 3 d. lygiai 8 vai. bes stengkimės patįs sau pasi-| bet ramybes ir vilties. l a -
« » * 1 vakaro "Mildos" svetainėn,! gaminti, čia norėčiau atkreip-: krausykite sio mano patarimo, 

" " 3138 Halsted St. į susirinkimą ti skaitytoįų atydą į menkutį!o patirsite, kad ^usų sveika-
pasitarti paminėtais mūsų dai- mažmožį, bet labai svarbų ta bus žymiai geresne. Atnun-
lę liečiančiais reikalais. sveikatos dėlei, - tai k a m b a - ^ t e kad blogos mintis, ru-

Reiškiu viltie,, kad Cbica rių sienų papuošimą: Nevisų į į ^ S K ^ S ! ^ 
Igos lietuviai, k ^ visuomet yra vienodas skonis, nevisi silpnma k ™ ,r gamma ne-
taip gtvai atjaučia mūsų me turi vienodus išrokavimus. .»»» J 1 ^ -
no reikalus, į šį susirinkimą Nueik į vienos šeimynos stu-; Klausimai ir daktaro atsaky-

,! atvyks kuo skaitlingiausia. |bą, sienos nudažytos šviesia- j mai. 
naiUa jaukia spalva, ant sienų kabo Kausimas. 
I )a iUninka?> r a ž u s ****&*> « ^ T * I . a r Gerbiamas daktare: . 

j šiaip gražių regimų paveiks-j K r e i p i u o s i p r i e Tamstos pra 
f lai. Svečias tokiame kiiniba- ' ^ d a m a m a n p r a n e š t i ką tu
vyje jaučiasi linksmai, turi riu d a r v t j M a R t a f i k i a i b u n a 
;užtci:tinai kalbom n.išeina an r a n k o s ' i r v e i d a i ^ ^ kaį. 
, maloniu įspūdžiu. Nueik į ki- v , v - . • •...•,« 

as daugi'au pašneku arba grei-

Antanas Žemaiti. 

PADtKA ' ' S A U L i S " 
RĖMĖJAMS. 

nius, pelenų trečiadienį, Dkižiosio^ 
Kalėtlų viliją, jeigu ji neišpuola sekmadieny. n a u d a i darbuotojų; tą sunkų sio kraujo spalva; 'ant ^ ^ j ^ ^ g ^ į ^ 

Darbininkai liei jų šeimynų nariai, kurie turi kokias n o r s ; * v e n t i m o ilnrh* teisingai į- k a b 0 du — trįs graborių ka-' 
tam 
kiekv 

po 
:i 

ciasl 

Atvažiuoja Chicagon p, Bi
zauskas, Lietuvos atstovas. 
Garbingą svečią atgimstančios 
kovose i r gražiai atgimstan
čios Tėvynės reikėtų pasitik
ti kuo gražiausiai. Sutartinai, 
nuoširdžiai, pavyzdingai. At
vyksta jis šį sekmadienį kovo 
2 d. iš ryto; taip mums pra
neša iš patikimų šaltinių. 

Apsimokėtų Cliicagiečiavns 
pamylėti brangų svečią ne iš 
pareigos, bet iš širdies. 

Rytoj pranešime daugiaus. 

Pris iminus atstovybe pris i - trankų. 
miname ir 'chemijos daktarą' 
p. Viniką. Mes sakėme aną 
kartą, kad Vinikui, kaipo ge-
neraham konsului, nėra darbo 
Amerikoje. Šiandieną p;, si ro
do, kad Liet. Užsienių minis
terijos laisvamaniškas kara
liukas Balutis su tuom pasky
rimu nepataikė net diplomati
nes etikėtos išlaikyti. 

• • • 

Wasliingtone, mat, nėra n^i 
vienos šalies generavo kon-
gute. Yra 'atstovybės, bet vei
kiantieji konsulai yra išVi;->•'.-
tę po visą Ameriką. Tik vi«̂ -
na Lietuva su tuom konsulu 
pataika taip, kaip niekas ne
daro. 

Tad situacijai gelbėti* p. Vi 
rjikui bus pamainytas vardas: 
Ims jis pavadintas "eonimer-
caal attache", lietuviškai-pre-
kybinis patarėjas. 

19 dienoje šv. Roko parapijos 
svetainėje paminėjimui Všeshi-
ją mus tėv^ynės Lietuvos ne
priklausomybės metų, išgirdę 
pranešimą apie Lietuvos da
bartine padėtį nuo tik ką at
vykusio iš Lietuvos kun. 
Garmaus nutarėme išnešti pro 
testą prieš sostinės Vilniaus 
pavergėjus lenkus. Iškilmin
gai prižadame taipgi kol gyvi 
esame, kol Vilnius nebus pa-
liuosuotas kooperuoti visomis 
mūsų pajėgomis su mūsų bro
liais, stojančiais ar tai diplo-
matinėn ar ginklų kovon už 
tėvynės paliuosavimą iš prieše 

Federacijos 9 skyriaus 
M. Abračinskas, pirm., 
Kun. J. švagždys, vald. n. 

. ir iš Pittstono, Scrantono. Sbe veikalai arba kokios krovimai. bininkų šeimynos nariai kurie nėra palinosuoti nuo pasmn- , . . ' . J£ <l„ l*W**i aroa KOKIOS kimino. ; { k a d ^ ^ ^ . j r d i e s ]{ 
» ,. 1 j . ,-i 1 » / - i. nanaoa u e t m i ų aukų oau- kares scenenja, ot žindrus: jL ,< -i.i,- - 41 • , 1 
ko, gali naudoti dispensa tik prie vieno valgio (pietų ar-va-!» •»> i imofn „iri^n T-iin i ^- • 1 •' A- ? • IKQ- Gydykies pas vietinj dak 

. i e i s|merą suaetų. 1 aip dairaisi i r manai kad tie sei- 4 
kanenes). ^ Pittstone surinkta 331 dole-1 myninkai ar prie mirties - n i ^ L 

Matome reikalo pranešti tikintiems, kad velykinės i&pa-Įrfeį Serantone 326 doleriai jr'gįasj^ nenori gyventi, ar kits J r ^ 7 ' 
žinties laikas prasideda šioįe diecezijoje nuo pirmojo Di-110 centų, Shenandoa 313 do- koks^kvarabas" čiavra. Bet j T f ^ " ^ f . r ^ 1 * 1 ^ : . 
džiojo Pasninko sekmadienio ligi šv. Trejybės, nua tos gi ^rių ir 2 centų. Tos aukos pa-' lietuviai yra taip apsipratę' m ^ m a n o kp l' '. 
dienos besiremiant bendromis taisyklėmis, pasninkas ir susi-' w> °̂» kad Amerikos Lietuviai • s u t 0 j ^ n eVi*eniinu kad i tni <<r* M *v . 
laikymas ~ ^ - - \**JL*> *Ll£-2 ?iti*L^\mū* sunranta Lietuvos Kfe.1 i T j Z 7 * L S ! ^ S L • ^ . ^ . " ^ " C T " . As nuo pat mažo 
Didžioj< 

Es 
ginsi: 
ninko (Gavėnios) taisyklių ir "įsigilintų į to laiko dvasią, ku 
ri privalo vesti prie maldos ir atgailos, bei tie kurie naudo
jasi dispensa nuo pasninko, pasistengtų kitokiu būdu nu
marinti save, kaip pav. vengtų pasaulinių pasilinksminimų 
ir žaidimų, pasišvęstų gailestingiems darbams ir maldai. 

(Pasirašo) 
Jūsų Kristuje 

Jurgis W. Mundclein Arkivyskupas. 

• o a ' & X s » 1 W ios Cen " ^ W . ^ n p i a į P e ^ toi * * « • * « . kodei kiti gali uiuos. aorą. kaules Draugijos ten S l 0 S Y a i d i n a s i . įr įgbunda visa y 0 a , n e A r *rfnMn ;; 
rro valdyba šiuom siunčia v i - L ^ i i Z Z I L ZZ ^ T J ^ l!' ° . a s . ne* A r n o m a ^ n ^ » 
viems Lietuvos švietimo rėmę-1. . XT , . . .: . . &J J 

. . . ». ,. jjnsi. Na, kaip skaitytojai majams ir aukotojams širdin- *_*_ 
giausį ačiij. 

**Saulės" Draugijos pirmi
ninkas 

Prelatas K. Olšauskis. 

nusikamavusi, dorai nepasilsė-
Simon B. 

.note, ar sveika yra tarpe, to^ Atsakymas p. S. B.: — 
kių sienų gyventi, ar ne? Ži-[Tamstos pagydyti negalim'a. 

— 1 1 1 1 1 1 — 

uoma, kas nori sirgti nuo me-.Daug žmonių kenčia nuo 
Jankolijos, Jai nutepa sienas r "anosimos" ir ši " l i ^a" yra 
tamsiai žaliai ar mėlynai, ir neišgydoma. 

V A I K Į I TEATRAS, 
ŠVENTĖMS PRAĖJUS. 

VEIKIANTIEJI ASMENYS: > 

LUCUA — 9 met^ 
JONUKAS 8 metų jos brolis. 

GYDYTOJAS (akiniuotas 
sn barzda). 

^ 

* O visgi nebus nei ko, nei 
Xam patarti, nes nėra preky-
tios tarp Lietuvos ir Ameri
kos. 

Vienintelis reikalas, tai duo
ti Vinikui pTogos pasimokinti, 
pastudentauti. Ir gi neblogas 
dalykas .tik Lietuva dar tiek 
^eprasigyveno, kad po keletą 

PIRMAS AKTAS. 
-

([eina Jonukas godžiai valgydamas sal
dainius iš popierinio maišelk/. Lucija jo se
sutė, seka jį ir maldauja kad tiek daug sal
dainių nevalgytų). 

LUCUA: — Jonuk, girdėjai kai mamytė 
sakė, butų didžiausia paikystė suvalgyti vi
sus Kalėdų saldainius viena diena. 

JONUKAS: — Aš nepaisau, (nusikrei
pia). Ji man nesakė nevalgyti. 

LUUIJA: — Žinau kad nesakė. Bet ji 
tikėjosi, kad tu pats dasiprotėsi tiek daug 
a?*t syk nevalgysi. J i manė, kad atsimisi kaip 
dejavai besivartydamas po "Tkanksgiving", 
suvalgęs pusę kalakuto. 

JONUKAS: — Kokia-gi nauda atsiminti I nešina), 
nemalonius dalykus? (Ima saldainį). , LUCIJA: — 0, Jonuk! Ką manai! Joaaa 

LUCIJA: — Žinoma, kad reikia atsimin- Lipniutė kelia puotą šį vakarą. Robertas ra 

Slmtų į mėnesį mokėti "stu-
(ĮentauLs" iš valstybės kasos. 

beveik nel iko! 
LUCIJA: ,— Joneli, atmink, — tie keli 

saldainiai paguldys tave , lovon. 
JONUKAS: — Tylėtum velijc, — kaip 

mažos mergaitės. Turbūt nori kad jas tau ati
duočiau. 

LUCIJA: — Tąi jau ne! (pašoka į šoną) 
A.5 turiu savo. 

JONUKAS: — Matai čia kunigėlio sal
dainiai. Jie niekad vaikams neatnešė ligos. 
Nori gabaliuką! A? (Duoda maišelį). 

LUCIJA: — Ne, Joneli, ačiū tau! Kuni
gėlio saldainiai toki pat kaip ir visų; o jei
gu tu apsirgsi, tai juo labiau aš turiu da-
botis, kad nesirgčiau, kad galėčiau mamytei 
padėti darbuotis. 

JONUKAS: — Tiek to! — jau pa
baigiau. Gerai, kad nenori. (Išpučia maišelį 
i r/suploja jį tarp delnų). 

LUCIJA: — O f'(Rankomis 'ausis už
dengdama išbėga). 

1 

ANTRAS AKTAS. 

(Kėdė — library chair. Ant jos užmesta 
vilnonė skara arba antklodė. Jonukas sėdi kė
dėje atsilošęs ant prieg'alvės. Neramiai varto
si ir dejuoja. įbėga Lucija be kvapo, laišką 

vakarykščia. 
liUCLIA: — O, varge mano! Tu nieko 

šiandie dar nevalgei nei pienučio negėrei. 
Gal gersi kruopų skystimėlio. A? (Pažvel
gus į langą). O, štai ir gydytojas... Jis išreffigs 
tave į šio vakaro puotą. 

Ar ne, gydytojau f 
(Įeina gydytojas Bruknelis, vienoje ran

koje nešdamas kepurę, o kitoje vaistų krep
šelį. Akiniuotas, rimtai kalba). 

GYDYTOJAS: — Mano brangi panaitė, 
to tai negaliu prižadėti. Na, vyruti, ar tik 
ne pats įklimpai į šią bėdą? 

JONUKAS: — (Dejuodamas) O! kad ne
būčiau tiek valgęs! 

GYDYTOJAS: — (Skaito pulsą). Paro
dyk liežuvį. (Jonukas iškiša hertrvį kiek tik 

vos. Atsargiai ir išpalengvo įpila to skystimo 
į stiklines" ir duoda jas Lueijai). — Jeigu tu, 
mano mažoji, busi Jonuko slaugytoja, buk 
atsargi, nes jis sunkiai serga. Po kiekvieno 
vaistų vartojimo, nušluostyk šaukštuką. Vai
stus iš stiklinės nuo kairės pusės duok kas 
lygia- valandą, o nuo dešinės kas nelygią. 
Jei ligonis nenumirs, arba pagfs iki rytdie
nai, galėsi vėl mane pašaukti. Su diev\* (Pa
lenkdamas galvą mandagiai išeina). 

LUCUA: — Sudiev! Sudiev f Tamista. 
(susimąsčius). Kažin kaip jis paiiepė vaistus 
duoti? Nuo kairės kiekvieną lygią valandą, 
tai bus dvyliktą, antrą, ketvirtą ir t. f. 'o 
tuos nuo dešinės pusės kas melygią, tai bus 
trečią, penktą ir t. t. O lengvai atsimįsiu. 

ti ir but atsargesniu, kad vėl taip neatsitik
tų. 

JONUKAS: — Ale jau kas čia tokio gali 
Kad Baftrčiai ir jiems pana- .atsitikti jei šituos kelis saldaįnius pabaig-
gus Lietuvą valdytų, negreit siu valgyti. Žiūrėk (rodydamas maišelį) jau 

šo, — tai busianti senų pyragų puotą. — 
oi, bus daug šposų ir juokų. 

Jonukas (susiraukęs:) — A! nekalbėk 
man nei apie puotas nei apie senus pyragus, 
nei apie jokius valgius. Ab! ši diena, tai ne 

dėjimas. (Į Lueiją). Ar nepaduotumei man 
poros stiklinių vandens! 

LUCIJA: — Taip, Tamista. (Išeina), 
v JONUKAS: — Gydytojau, ar manai kad 

aš mirsiu? 

išgali). Tarp, gana pavojingas Jonuko pa* ( 2 ^ r i } kikrtK*}). Jau arti vienuoliktos. Bet 
l̂Ai: * /T T .._ — _\ »_ i. * • sviete tu marint ffllr^fn TAnu1r« „~,i..„\ m. -sviete tu mano! (Glosto Jonuko gaivą). Tm> 

but labai sergi, broluk;! 
JONUKAS: — (Dejuodamas). Baisiai 

sergu. Duok man abejus vaistus ant syk. 
Duok skubiai. Beveik verkdamas. AŠ taip 

GYDYTOJAS: — (Rimlai). Aš manau, J ̂ bijau mirti. ~ - * 
LUCIJA: — Palauk! aš turiu išpildyti 

JONUKAS: — Tik aš nemirsiu nuo BA- ką gydy to jas .įsakė. Matai, neklausei nei ma-
^ C ^ L . . ^ , . ^ _ [mytės nei manęs ir įklimpai bėdon, (žiuri 

mikrodelin): Dabar, laikas tik nuo kair'-s 
vaistus imji. (Duoda Varstus nuo kairės). 
(Jonukas krinta atgal ant priegalves ir sun
kiai dejuoja). O dabar, broluk, aš tau atne
šiu gražią pasakų knygą i r paskaitvsiu. Gal 
nusiraminsi, Tuomet ir karštis tave apleis. 
(Apgaubia skarą Jonuką, ima pasakų knvgą, 
sėda arčiau prie ligonio, o tas jau karkia). 

(Uždanga.) 

GYDYTOJAS: — Tikrai mirsi, nebent 
šita) liga kokiu noČs bttdu pereis. (Jeina Lu-
c i ja) . 

LUCUA: — Labai gaila, kad mamyi.ės 
nėra iiamieje. J i turėjo eiti į tėtės raštinę. 
Bet ji manė sugrįsti prieš Tamistos atėjimą. 

GYDYTOJAS:,-- (Pastato stiklinės ant 
stalelio. Išima dvi bonkuti pilni spalvuoto 
skystumo — silpnos arbatos ir stiprios ka-
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Š * SĖJIKAS 
į A T E I V Y S T E S PRIEŠAI . 

DIRBA. 

Kaip žinoma, ateivybės va
ržymo bilius jau ] į ruoš tas ir 
jis stovi Kongreso anf stalo. 
Nežinia, kada Kongresas jį 
diskusuos h- kada jį praves. 
Bet kad diskusijos bus trun> 
pos ir netolimojo ateity bilius 
bus patvirtintas, tai negali 
but dviejų klausimų. 

Angliškoji spauda šiandien 
veda begalino už bilių propa
ganda visose Suv. Valstybėse. 
Ilgiausiais straipsniais laik
raščių skaitytojai įtikinami, 
jog tas ateivybę varžąs bilius 
saliai bus didžiai naudingas. 

Pašėlusią tuo žvilgsniu pro 
pagandą veda ir fi American 
Federation of Labor" virši
ninkai. Tos organizacijos 
prezidentas Oompers dar 
pirm karo šaukė, ka<l suvar
žyti ateivvstę šion šalin. Gi 
po karo jis tuo žvilgsniu sa
vo pastangas padvigubino. 

J o nuomone. S. Valstybės 
darbininku turi užtektinai. 
,Tuotarpu nevaržomi ateiviai 
daug gali pakenkti patiems 
organizuotiems darbininkams. 
J ie imti) pigiau dirbti. Tai
gi, ir organizuotiems darbi
ninkams tuomet uždarbis bu
tų sumažintas. Sako, gryž-
tų senovės pigaus darbininko 
laikai. Kiltų streikai, pas
kui nedarbas ir suirutės. 

Angliškos spaudos propa
gandai tas organizuoto darbo 
nusistatymas begalo paran
kus. , 

Kongresmonas Sanath iš 
Chicagos, kuris tą biiiu kovo
ja, praneša, kad tas bilius 
daugiausia suvaržytų ateivy^ 
tę iš Baltijos valstybių, Len
kijos, Belgijos, Čekoslovaki 

VAIKU DARBAS 
AMERIKOJE. 

Republikonų tautinės komi
sijos pirmininkas. J . T. Adams 

.atmuša argumente, buk r opu
me Kongrese vra stipriu va i - ' , , . , ., . , . 

blikomne muiįų sistema pake-

Snvirš vienas milionas vai
kų 10—15 metų amžiaus dir
ba visokius darbus Suv. Vals
tybėse. 

Kai-kuriose valstybėse vie
nas iš dvylikos to amžiaus 
vaikų turi dirbti. Taip yra 
pažangesnėse Valstybėse. Bet 
kitose valstybėse kas ketvir-1 

tas vaikas yra darbininkas. 
Be to daugelis neturinčių 

10 metų amžiaus vaikų turi į-
vairios rųšies darbus. Pas
tarųjų vaikų teėiaus neapima 
cenzas, dėlto jų skaičius ne
bežinomas. 

Pastaraisiais motais S. Val
stybių Kongresas pagamino 
ir pravedė du įstatymą regu
liuojančiu vaikų darbus. 

Teėiaus Aukščiausias Teis-' 

turinčią dar nei 10 metų ant-
žiaus, beširdžiai kapitalistai 
išnaudoja. Pavergia juos sa
vo darban ir sau pelną žoria-
si į bedugnius kišenius. 

(Vaikų gerovė reikalauja 
juos apdrausti nuo darbo, y-
pač sunkaus darbo. I r dėl
to darbuojamasi Kongreso 
atstovus priversti padaryti a-
tatinkamą iederalei konstitu
cijai amendmentą (priedą). 
I r gilamas daiktas, kad arti
moj ateity tas tikslas bus at
siektas, 

! 

V. EKSPORTAS IR 
IMPORTAS. 

Suv. Valstybės 1923 motais 
išvežė savo išdirbinių, prekių 
ir produktų daugiau kaip uz 
keturis bilionus dolerių, taigi 
333 milionais daugiau kaip 

liaus duktė; nuo kūdikystės 
buvo pažadėta Liudvikui; Tu-
ringijos kunigaikščiui, už mo
tore. Dar maža būdama tapo 
nuvežta į savo sužiedotinio 
rurvus ir su jo sosore Agnie
te buvo auginama ir auklėja
ma. Maža netekusi tėvų, kuo
met pažino Dievą, visu savo 
širdies karštumu J į numylo-, 
jo ir stengėsi, kaip galėdama 
Jam patikti. Tankiai lankė 
bažnyčią^ o radusi uždarytas 
durįs, atsiklaupdavo prie 
slenksčio ir karštai melsdavo
si. Sekdama V. Jėzaus pa
vyzdį, mylėjo vargšus, sene
lius ir. našlaičius, kuriuos ne 
tįfrta: maitino, bet pati mėg
davo jiems tarnauti. Didžia
me Ketverge kojas jiems ma
zgojo, o Didžiojoje Sųbatoje 
su maišeliu vaikščiojo ir da
lino pavargėliams išmaldą. 

V?22 metais ir $1,080,000,000 T . 
f . ' »kuomet 122o motais kumgai-

daugiau kaip - 1913 m. arba prieš karą. Jvežimas į Suv. 
Valstybes buvo už 3,791 milio-
ną; tai, girdi, didžiausias, ko-

I kis tik buvo šioje šalvjo. 
mas abu istatvmu pripažino -„ ,V1_ . ., 

. . . * ' _ I Kepublikonai tat atsikerta 
nekonstitucmiu. iDelto, kad» , , . , . 

, . , _ . . . i demokratams, kad ju užvesti 
vaiku darbo klausimo visai . v. . * . v , 

. . .. i mokesčiai uz įvežamas prekes 
nemini iederalė konstitucija, i ., . , l , ,. , , 

" «noikiok netrukdanti prekvbos 
Kad pravesti tos rųsies kon
stitucini istatvma, konstituci-
ja reikalinga amendmento. 
Kongresas tai gali atlikti, bet 
jis neatlieka. Matyt, pačia-1 

kščiui Liudvikui išvažiavus į 
Italijos žemę, Turingijoje ba
das užėjo, knivgaišiienė Elz
bieta įsakė javų sandėlius a-
tidaryti ir dalinti žmonėms, o 
pati savo rankomis apie de
vynias šimtus vargta maiti-

su užsieniu, 
• 

kų darbo šalininkų 
Nes argi ne keista. Kong

resas žino, kad be pagamini
mo konstitucijoj įstatymas 
negali but įstatymas. Te
ėiaus pakeitimo nedaro, bot 
įstatymus praveda. Aiškus 
pasityčiojimas iš išnaudoja
mų vaikų, ir iš pačios visuo
menės. 

Kaip valdžia, taip tam tikri 
autoritetai ir visuomenininkai 
nuolat šankia, kad nauja gcn» 

' tkartė butų auklėjama sveika 
ir stipri, patriotinga ir gabi. 

Bet kaip čia galima išauklė-
jos ir iš kitur. Taigi, be k i tų | t J s v < ' i k 3 i r patriotinga gent-
daug nukentės ir lietuviai, ku- k a r t C* 3(>i daugelį vaiku, no
riems norėtųsi atkeliauti A-
merikon laimės ieškotų. 

Kongr. Sabath sako, jog 
šiandie be- kitų už biliu daug 
darbuojasi ir žinoma slapta 
Ku Klux-klano organizacija. 

no. 
Tais laikais krikščionių val

stijos kariavo su Saracėnais^ 
norėdamos atimti nuo jų Šve
ntąją Žemę. Kun. Liudvikas, 
ir išvažiavęs į tą kare, susir
go ir mirė, o jo brolis Enri
kas išvarė Elzbietą su vaikais 

» 

iš rūmų ir ji turėjo apsistoti 
lusi pragyvenimo' kainas. J is 
sako, kad tai netiesa. 

Raportai apie 400 įvairios V* ^ t u r t i ngus žmones. J i 
rūšies pramoninių įstaigų ro- \& " P t l * " į Pranciškonų haž-
do, kad ju pardavimo kainos | V * i l> r a S ė T * » * * | > kad pa 
1923 m. ėjo vis žemyn. Gi JK>«toty " T e Deum lauda-
mokestis už darbą gana daug m u s " padėkodama Dievui, 
pakilo. Darbo per p a s k u t i - j k a d i r » I***"** \ v a r ^ 
nius 15 mėnesiu niekur beveik, ***** Kuomet Elzbietos 
netruko. iTai .^irdi , kaip tik!|***> Vyskupas BemlK>rgas, 

;,TJ^:.«„ ««;,;,;« sužinojo apie Enriko nežmo
nišką pasielgimą su jo gimi-

supuola su įvedimu naujos 
muitų sistemos. 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAIS. 

susiaurinti katalikų ateivystę. 
J is pataria svetimšalių or

ganizacijoms siųsti protestus 

Šv. Elzbieta, gailestingumo 
pavyzdys. 

Dideliais gailestingumo da
rbais atsižymėjo šv. Elzbieta, 
kuri be mažko visą savo gy-

ATMINK! 
BORDEN'S Evaporated Pienas pagal 

taisykles, didžiausių pieno išdirbys-
čių Amerikoje. Tas užtikrina jums ap 
saugą,, labai svarbiame maisto pirkime. 
Kiekviena karvė Bordsn bandoj yra 
peržiūrima reguliariai per ekspertus. 

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bor-
denui pieną, yra reikalaujama nuo jo, 
kad prisilaikytų kuodidžiausio švarumo. 
Kiekvienas kampelis pieninės yra nuo
latinėj inspekcijoj. 
Kiekviename namų maisto vartojime 
vartokite Borden's Evaporated Pieną, 
kuris duoda, geriausius rezultatus. Yra 
riebus ir turi daug smetonos — padaro 
gardų valgį. Jųs galite vaitot kiekvieną 
dieną del valgio ir kavos, tikras jo geru 
mas ir tikras jo švarumas. 

Jol norit išmokt kaip virt wu Borden Evaporaud 
Pienu, lšpildykite kuponą, paieaiklinant kokias 
pamokas norit ir nies prisiusime dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

%riX^ 
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. 
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Adresas (Lith-uanian) 

na i te, nuvyko pas jį ir per
kalbėjo, kad grąžintų jai at
imtus turtus. J is sutiko, bet 
Klzbieta nesutiko ir geriaus 
velijo varge gyventi, kaip 
grįžti prie šio pasaulio gerv-
bių. 

Mieste Marburge pastatė 
sau namus netoli vargšų prie
glaudos ir gyveno, kaip vie-venimą jiems pašventė, 

distriktų kongresmo- Gyveno ji XI I I šimtmečio .nuolyne. Mažne kasdien vai 
nams. Pataria protestuoti,i pradžioje ir buvo Gertrūdos Įgydavo su vargšais; kartais 

Jos tikslas kuolabiausia i kol dar vra laiko. I ir Andriejaus, Vengri) karą- sodindavo prie savo stalo rau 

puotus, ant kurių kiti bijojo, Kas gi ją prie tokio gailės- ne ilgai gyveno, ix*t pasiekė 
net jvaveizėti. Tankiai gerės-'tingumo nusižeminimo ir ki
nius valgius pasiųsdavo ligo-'tokįų dorybių atvedė? Tai 
niams vargšams, o pati mito jos didelė Dievo meiiė, mal-
vandeniu ir dnona. Jos tė- dingumas prie ftveneiausio 
vas Vengrų karalius, lygiai Sakramento, kurį kasdieną 
norėjo ją pas save pašaukti, priimdavo ir dažnai lankyda-
bet ji ir nuo to atsisakė ir vo. 
velijo geriaus su vargšais gy- j Tarp daugybės labdaringų 
venti ir jų vargo duona mai- darbų, j i varžė save sunkiais 
tinties, kaip gyventi karaliaus pasninkais ir kitokiais budais, 
rūmuose ir visokiais šio pa- Taip pilna dorybių, turtin-
šaulio patogumais naudoties. ga gailestingais darbais, nors 

aukštos tobulyl)ės ir šventai 
numirė, aprūpinta Šv. Sakra
mentais, o popiežius Grigo-
rius TX priskaitė ją prie šve
ntųjų. Jos pagarbai lapkri
čio 19 dieną paskyrė. 

Štai visiems 'katalikams y-
pae mums lietuviams gražus 
pavyzdys, kad Dievą mylėti 
i r garbinti reikia ne tiktai 
maldomis; bet ir gailestingais 
darbais. P. M. 

SESERŲ KAZIMIERIEčIįĮ 
REIKALAI. 

1 Nauja koplyčia. 
Šiltas, gaivinantis, malonus pavasa

ris ir vėl pripildo žmogaus širdį nauja 
viltimi — nauja jėga. Kur tik pažiūri 
viskas juda, kruta, auga—bujoja. Bet 
dabar prie šio gamtinio, paprasto, pa
vasarinio malonumo prisideda dar vie
na svarbi, be galo reikšminga, džiaugs
mo priežastis: būtent Sesėm Kazimie-
riecių nuo senai laukiamos koplyčios sta
tymo darbas. Šį mėnesį pradėjo nau
jai koplyčiai kast pamatus; iki birželio 
mėnesiui sj>ėjama užbaigs statyt. 

Šioje, naujoje koplyčioje tilps arti 
800 žmonių. Jos kaina, su visais įrėdy-
mais, gal siekt šimto tūkstančių ($100,-
000) dolerių. Beal>ejo bus graži, erdvi 
ir Seselėms atatinkama ant ilgo, ilgo lai
ko. 

J a u senai Sesutės skundžiasi, ir tei
singai, kad joms didesnė koplyčia yra 
labai reikalinga. Norint jaunas mer
gaites išlavinti tobulai ir tinkamai vie-
nuolyniam gyvenimui, reikalinga pakel
ti jų dvasią prie aukštesnių dalykų. Me
rgaitės, palikusios savo tėvelius ir pa
saulio draivrystę, reikalingos tvirtos pa
ramos. Gi tokia parama tai koplyčia, 

kurioje susivienyja su Jėzumi ir tenai 

beklupodamos prie Dievo altoriaus įgy
ja neperlaužianm stiprybę. Laike taip 
gražių, taip įspūdingų pamaldų auga, 
tvirtėja jų širdys, tampa uolios vienuo
lės ir imasi noriai to prakilnaus darbo 
— auklėti vaikelius. Iki šiol, žinoma, 
pamaldas but būdavo,v bet kaip reikia 
nebuvo užtektinai visoms Sesutėms vie

tos koplyčioje. iVos-ne-vos pusė šimto 
tilpdavo koplyčioje, kitos gi nė altoriaus 
negalėdavo matvt. Dar reikės kiek var-
gti, bet jau, ačiū Dievui, neilgam. 

• 

Kazimieriečių ateitis. 

Kazimierietėms - pramatoma graži 
ateitis. Šios vienuolijos, motiniškas na
mas didžiausiame lietuvių mieste, — 
Chicagoje. Aišku, čia jam tinkamiau
sia vieta. Negana to, jis stovi žymiau
siame ir gražiausiame Chicagos krašte. 
Taigi vietos atžvilgiu Kazimierietės tu
rės kuomi džiaugtis. 

Cbieągoje jau senai Šv. Kazimiero 
Seserys darbuojasi, tečiau joms dar pra-
matomas platesnis veikimas ateity. Yra 
dar kelios lietuvių parapijos, kurios pra
šyte prašo Kazimieriečįų mokytojų ir 
beabejo už met^i kitų jas gaus. jTat ne
užilgo nebus nė vienos lietuvių parapi
jos Chicagoje be lietuvaičių seserų mo
kytojų. 

Šalę Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno šįmet statys lietuvių ligonbutį. 
Darbo ir vėl galybės. Kas dirbs. Ži

noma, Kazimierietėms teks tame ligon-
butv tarnaut. 

Kazimieriečių Seserjų kur tai kas di
desnė dalis ne iš Chicagos, bet iš svie-
tur. Bet ligšiol didesnė jų dalis moky
tojauja Chicagoje. Kitų miestų parapi
joms teko gauti tiktai vienur kitur, nors 
daugelis prašo. Aišku, nėra užtektinai 
seserų mokytojų, iš kur imsi. Tečiau 
ateity tikimasi ir į rytus ir į kitus mies

tus už Chicagos suteikti prašantiems. 
Žinoma, daug priklausys nuo to, kiek 
atsiras kandidačių. Jeigu daugiau mer
gaičių pašišvęs šiam prakilniam darbui, 
tai greičiau bus jų galima gauti į kitus 
miestus. 

Iki šiol į Lietuvą tik keturios Šv. 
Kazimiero Seserys išsiųsta darbuotis. 
I r tai randasi tokių, kurie sako, kad ne
reikėjo jų ten siųsti, nes mums čia jų 
labai reikia. Suprantame gerai, kad iš 
iTėvynės atsivežėm savo tikėjimo mneilę. 
ITž tai esame jai skolingi neatmokamai. 
I r dabar, kadangi bedievybės pavojus 
gręsi»"mūsų Tėvynei, butįų nežmoniška 
ją visai užmiršti. Ateity reikės irgi sių
sti Tėvynėn tikėjimo gynėjų ir šelpti ją 
moraline parama, lygiai kaip kad šelpia
ma pinigais. Jeigu Lietuvoje nebūtų 
kam stabdyti kilančios bedievybės, lie
tuviai nedorėlių tauta pavirstų ir savo 
Nepriklausomybę greitai prarastų. Tik
rai mylintieji Tėvynę nepavydės jai mo
rales pagelbos. Tadgi ateity but gera, 

jei tik bus galima, kad daugiau sįiisti se
sučių į (TeVynį ir lai jos giną nuo ^ d i e 
vybės raugo. 

Reikia pasaukimų. 
a « 

Kad užtektų sesučių visiems reika
lams — mokykloms, ligonbučiui, Tėvy
nei, — reikia daugiau pašaukimų, dau
giau kandidačių. Bet kur jų gauti Lie
tuvių tauta nuo senai vadinasi šventoji 
tauta. Jos jaunime yra nemaža mer
gaičių linkusių pasišvęsti, tikėjimo ir 
Tėvynės labui. Reikėtų tik surinkti tas 
prakilnias sielas ir išlavinti tiems kil
niems darbams. Kad pažinus kuri tin
kama tokiam prakilniam luomui, reikia 
nupiešt mergaitėms išganingas darbas. 
Tada jei kurioje atsįras gyvas, stiprus 
tikėjimas ir noras . pasiaukoti, tuomet 
ženklas, jog tinkanti tam aukštam, šven
tam darbui. 

Mūsų tauta nors maža, bet, ačiū 
Dievui, gyva sveika. Priėmus Kris-
taus tikrą mokslą keturioliktame amžiu
je išliko iki šiai dienai, galima sakyt, vi
siškai ištikima tam mokslui. Betgi ne
visi yra uolus katalikai. I r čia gresia 
didis pavojus. Daug nutolo-nuo tobu
lybės kelio, taip sakant, užmigo. Rei-
kia juos sugrąžinti patobulinti. ;Daug 
tėvų yra nei šioki nei toki, neį karšti 
nei šalti. Jų vaikai jau tikrai bus šal
ti katalikai. Tam lietuvių jaunimui rei
kalinga parama. Bemąstant apie mū

sų brangaus jaunimo likimą, tikro Kris
taus pasekėjo užsidega širdis. Rodos, 
kad galėtum, tai visus priglaustum ir 
teiktum jiems Kristaus išganingą, šven
tą mokslą. Telaimina juos Aukšciausis 
ir tesergsti amžinam gyvenimui!.!! 

Mums negalima nuleisti rankjų ir 
laukti iki atsiras šventųjų pulkas jauni-
mur išganyti. . Galingasis nustatė kelius 
per kuriuos išganymas žmogui ateina. 
Atsiuntė Savo Viengimį Sunų per Kurį 
apturėjom išganymo mokslą. (Tik dabar 
mokėkime pasidalyt. Šv. Ksaveras te
būna pavyzdžiu. Jisai taip mylėjo ir 
brangino išganymo-mokslą, kad apleidęs 
viską keliaudavo per stabmeldžių šalis 
ir mokydavo senus, jaunus Kristaus mo
kslo. Nebijojo jis vargų, nesigailėjo sa
vo sveikatos, bile tik žmonių sielas su
grąžinti .prie Kristaus. I r dabar stab
meldžių šalyse eina smarki kova. Tūks

tančiai mergaičių, jaunikaičių iš visų 
tautų palikę savo tėvus, gimines, savo 
tėvynę, važiuoja į stabmeldžių šalis ir 
tenai per didelius vargus, savęs išsiža
dėję su tobula Kristaus meile skelbia 
stabmeldžių milijonams tikrąjį tikėjimą, 
— padaro juos Kristaus pasekėjais. 

Ačiū Dievui, lietuvių būvis geresnis. 
Čia tik pusė tiek pasišventimo reikalau
dama. Muąų jauninias verkte prašo, kad 
jį kas apsaugotų nuo bedievybės, nuo iš
tvirkimo. Tėvai noriai siųstų savo vai-

(Užbaiga ant 4-to pusi.) 
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gityj, kad tęa vi»Qs iškilmės 
| pažadino T » U S Blamninkus-
kes prie didesnio darbo ir pa
sišventimo savo darbuose. 
Dar- čia turiu pažymėti, kad 
mūsų kuopa turi labai gražią 
vėliavą, kuri patraukia kiek
vieno akį. Ant jos yra ste
bėtinai gražus paveikslas 5>ie-
vo Motinos Sopulingos. 

Tą pačią dieną, 6 va), va
kare tapo išpildytas gražus 

Iškilmingai paminėjo. 
Čia Pilnųįų Blaivininku. 25 

kuopa iškilmingai apvaikščio
jo 3 dieną vasario arba Grab
nyčių šventę pagerbimui Blai
vininkų Globėjos Dievo Moti-

. programas, kun surengė Blai 

Laikraštis "Kaušas City 
S t a r " praneša, kad mieste St. 
Louis viena "g rand j u r y " 
(prisiekusiųjų teisėjų suolas) 
pareiškusi: Iš visu tu, kurie 'nos. Toji diena mums Blai 
^ ų w J . . vininkų draugija. Pirnuau-
peržengia prohibicijos įslaty- vininkams yra labai brangu 

Tai gi mūsų kuopa tą dieną 
ir apvaikščiojo kajpo savo 

mą, 90 nuošimčių yra svetim
šaliai, piliečiai ir nepiliečiai. 

nuo tų natūraiizuotų svetim
šalių atimti pilietybės teises 
i r kartu su nepiliečiais depor-

rvto pusė po aštuonių jaunu-
.." , . , ro tikslą ir ragino visus ra-
hs skvrius mergaičių ir ber- v . " . , . 

. , . 0~A .,. sytis prie Blaivininku draugi-
muku apie 2o0 su savo velia- / 

• jos. 

se mūsų, dvas. vadas garb. 
kun. J , J . Jakaitis pasakė 
gražią įžanginę prakalbą, pa-

Dėlto "g*** j u r y " pataria »*tmę šventę. Ta diena i S - j ^ . , ^ ^ fa ^ 

vo pastangas, idant atlikus 
kuograŽiausiai T^įfi i* '•*!<» 
dįnimas labai nusisekė. Linki 
me, kad Blaivininkai panašius 
vakarus surengta dažniausia. 
Vaidino sekančios ypatos: 

įf. darbavosi prtę surengimo 
tę vakaro. Tas viskas buvo 
ruošiama su patarimu mūsų 

'gerb. klebono kun. J . J . Ja
kaičio, užtat viskas taip gerai 
nusisekė. Vakaras buvo malo-

Turtulijus, Komos prefek-[mis ir įspūdingas. Publikos 

Antras kalbėjo Šiaulių 
tuoti. "Grand j u r v " pažymi, ^omis atėjo \ oaznytelę ir lair , J J 

* v \ . i-o <jr- \f;5Jn ri;Avn^;miTiir*i'S*mn.azijos direktorius, nese
nos? dauguma svetimšalių tv- k e ^ - ^ l s l l J dievobaimingai • > . " * . \ 

* priėmė 8v. Komuniją. Čia n a * atvažiavęs is Lietuvos 
turiu priminti, kad toks regi- «*lhi k u n - J - Koncevičius, 
nys buvo labai malonus, n e s t G e i r b - kalbėtojas papasakojo 
kiekvieno tėvo arba motinos id o H v i9 <***** Savo kalboje 
širdys buvo pripildytos ko-

čiomis peržengia prohibicijos 
įstatymą. . 

Minėtas laikraštis, tai visa 
komentuodamas, štai ką sako: 

*'Suprantama, prohibicijos j kia tai nepaprasta linksmybe, 
įstatymą peržengia nemažas 
skaičius ir čiagimių žmonių, 
tikrų amerikonų. I r už tai jie 
turi but aštriai baudžiami ly
giai su svetimšaliais. 

"Tečiaus šie pastarieji tu-
rėtįii atsiminti, kad jie čionai 

žiūrint į savo vaikučius, ku
rie dar jaunučiai būdami pa
sišventė Blaivybės idealui. 
Taigi man, kaipo reporteriui, 
yra begalo malonu pažymėti, 
kad visi tie jaimamečiai-tės 
yra Pilnųjų Blaivininku. 25 

, ,. • i , n i !kuopos priaugantis skvrius. 
atvvko rasti prieglaudos. Gal į .. . * 
„ .v T .v , . . • ' J i e užims mūsų vietas, kada 
jie vra išsprūdę is nelaimes ir . . 7 . 

jau mes senesni atsigulsime į 
grabą, Reiškia, po mūsų mi
rčių jie darbuosis Blaivybės 
idealui. Tą pat dieną pen-

savo gyvenimui pasirinko lai
svąją šalį. Dėlto, jie priva
lo labiaus už 'kitus gerbti ša
lies įstatymus, juos pildyti ." 

tas V. Rimša, Korvinas, 30 
sunūs — "V*. J . Blavackas, 
Fabijus, turtingas Bonuos gy
ventoj aš* — J., Bvirskas, Fa-
bijolė, jo duktė — O. &uli-
kauskiutė, Agnieška, ją gm#-
naitė-krikščionė,. — Z„ Blavac 
kaitė, Kalprunas, — S. Belin-
stas, Prokulus, — J . Daučiu-
nas, Afra, -*- H. Kąndratavi-
čiukė, Graja — M. ttekeckąi-
tė, Syra — 0 . Kandratavičiu 
kė, Fulvijus Syrijonąs —• J . 
Tatulis, Sabastijonas, Cieso
riaus ofieieras krikšč. -*- V* 
J. Blavackas. 

Ka ip sakiau veikalas svar
bus yra begalo gražus. Patar 
tina visieiųs Blaivimukam* šį 
veikalą perstatyti ir parody
ti visuomenei ką blaivus žmo
nės gali nuveikti. Mes, Wor-
cesterio ^laivininkai, tariame 
širdingą ąčiu p. Jonui Tarvi-
dui, kad teikėsi iš anglų kal
bos tokį gražų veikalą išversti. 

Laike pertraukų buvo įvaį-
T'IĄ pamarginimų kaip tai dai 
nelių ir eilučių. Dainavo se
kančiai: M. Blavackaitė solo, 
"O tai dėkui močiutei/ ' ant 

bjavo. apie 800 suvirs ir visi 
tapo pilnai užganėdinti. Vaka 
ro įspūdžiai pasiliks ilgai at-

' minčiai worcesteriečiams. Lin 
kime Blaivininkai draugijai ir 
ant toliaus laimingai ^darbuo
tis, rengiant panašių vakarė
lių. / . 

Reporteris. 
P. S . Jeigu kurioje kolo

nijoje Blaivininkų kuopa no
rėtų perstatyti veikalą " I V 
bijole," tai AVocce^terio Blai 
viainkai gali pribūti su veika
lu i? pastatyti ant lengvų są-

}y&* nereikalaudami jokio 
pelno, tik apmokant kelionės 
lė$ąs ir už drabužius, nežiū
rint kiek pelno liktų. 

Reporteris. 

V A t e © * R W MODIJKTV W * amerikoniška duoaa. 
ŠVARUMAS Daugeliui ta duona, tai tik 

] p a k a s t a s " p y r a g a s , " Del-
Pirm dvi^ešiotts-trisdeiiicits to, lietuviai ^dee^ėse koloni-

metų An*e?ikoje žaaonių taf-
pe kultuvą jm * a ^ aukšto
kai buvo pakihfci. TeČiaus 
maisto produktams krautuvė
se nebūtą reikalingo švarumo. 

jose kuria keptuves n .gami-
1* jųo4ą — lietuvišką duoną, 
^ą juodą arba " ruginę" 
^uoną mūsų žmonės plačiai 
vartoja' Iš keptuvių vežioja-

* 

Tie pro4ufctąi buvo daug iau- ,^a ne vien į lietuviukas krau- . 

sia palaidi. 
Imsime kadir duoną, svar

biausią žmogui maistą. Duo
nos gaminimo bendrovės tuo
met pradėjo plačiaus vysty
tis. (Tad žiūrėta daugiaus 
^businesso' ' negu reikalingos 
ir bntiaos švarybės. Neap
vyniota popiera duona buvo 
pristatoma į krautuves. Kiek-

tųves, bet ir \ namus. 
Nekartą pastebėta, kad ta 

lietuviška duonelė nešvariai 
alvežiojama. Vežėjas 
čiais plikom rankom glosto 
arklį, paskui ima duoną, deda 
pįntinėn ir neša į lietuviškus 
n^mus. Jei vežėjas yra neS-
varus, jis negali nei duonos 
švariai išvežioti. 

vienas 'kostumeris' pamestą! Tuo žvilgsniu būtinai rei-

tragino worcesteriecius prisi
dėti i r aukomįs. Tai-gi tam 
reikalui tapo surinkta aukų 
apie $12)5.00, kuriuos Blaivin. 
kuopa pasiųs vyskupo Pr . 
Karevičiaus vardu. Tomis au 
komis bus sušelpta Lietuvos 
moksleiviai ip Lietuvos Blai
vybės Centras. Už auką a-
čiu AVoreesterio lietuviams ka 
talikams. Trečias kalbėjo Blai 
vybės Dirvos redaktorius ger-jpiąno ak. H. Kandratavičiu-
biam. kun. Pr . Juškaitis, iŠ I ko. Z. Blavackaitė sudainavo 
Cambrįdge, Mass. Gerb. kai- f solo, ant piano akornp. M. Le 
bėtoįas savo gražioje kalbo- keckaitė, J.. Svirskas sudai-

kiolika minučių iki dešimtos je aiškiai publikai nurodė 
Tveikia pripažinti, kad laik- valandoj didysis skyrius taip

gi su savo gražia vėliava at
ėjo sykiu ant Šv. Mišių ir lai-

timšalių čia "moonshineriau-jfc0 klu.įai dievobaimingai priė-

raščio pastaba išdalies lei-
siima. Nes žymi dalis sve-

Tuotarpu to neturėtų 
daryti. Juk ir laisvėrtnri sa-

niė Šv. Komuniją. Pr ie i to 

s\arbą kiekvienam darbuotis 
Blaivybės Dirvoje ir kvietė 
dėtis prie Blaivininkų drau
gijos. Naujų narįų tą vakarą 
prie draugijos prisirašė devy 
ni. Po gerb. kun. Juškaičio 
kalbos prasidėjo gražus vai
dinimas iš pirmųjų krikščio-

laike Šv. Mišįų mūsų dvas. 
vo ribas. Kas gerbia save, v a d a s g o r b k u i l j . j # fyfaį 
tą gerbia ir kiti. Kas neno- U ^ p a s a k ė labai gražų ir tu
r i gerbti šalies konstitucijos, rinin^ą pamokslą liečiantį nių persekiojimo laikų "FSbi r e l c S lavina ir mokina taip 
kas iš įstatymų tyčiojasi, tas • Blaivybės idealą, 
skaudžiai apsigauna. | K v i o t 6 v i s u s AVorcesterio 

Bet prasižengiantieji įsta- \ lietuvius rašytis prie Blaivi-
tymams turi būti lygiai baud- ninku draugijos. Gerb. dvas. 
žiami visi. Negalį but prieš vadas savo turiningu pamok-
įstatymus čiagimių ir ateiviu, siu sustiprino dvasią tų, kurie 
įstatymui visi turi but lygus, jau yra tame darbe ir uoliai I tai mėgėjai-jos dėjo visas sa-

jolė." 
Minėtas veikalas pirmą kar 

tą buvo statomas AVorccstery. 
Yra begalinės vertės ir labai 

navo salo, akomp. fcx Žemai-
taitė. P . Daučiuniukė ir J . 

AUKOS SESERŲ PRAN-
CIŠK1EČHJ VIENUOLYNO 

STATYME 
Sr. Kazimiero Seserų Koply
čiai aukos priduotos gruod

žio mėnesy 1923 m. 
B. Gaučienė, 'Chicago 

Heights, 111. $50.00 
M, Puskunigienė, Ed-

wardsville, Pa. 2^.00 
Elzb. Jakubauskienė 25.00 
Jieva Sąlotienė 10.00 
J . Šlužienė, Plymouth, 

Pa. 
Viue. Bomažas, Wąter-

bury, Conn. 
Rauliutė sudainavo duetą. Ei ALRK. Susiv. 50-a kp. 
lutes pasakė šios: M- Vaitkiu-
tė> Ą. Bamukė, Ą.. Džiogaitė, 
A, Kopkiu,tė, Fr . Žukaus
kaitė ir l į Džiaugiate. , 

Taigi garbė motinoms blai 
vininkėms, kurios savo duk-

gražių dainelių arba eilučių 
sakyti. Da čia prie progos 
turiu priminti, jog prie virš-
minėto veikalo perstatymo N. N. 

gražus. Lošimas labai puikiai daugiausia pasidarbavo J . į Ignacas Geržunas, Tuc-
pav)ko dėlto, kad visi artis- Svirskas. Neužteko to kad 

jis pats rolę turėjo, bet dar 

10.00 

10.00 

12.50 

1.00 

: -50^ 

Oleveland, O. 
J . Stagaiunienė, Cleve-

land, p . 
J . Kalakauskienė, ! Cle-
x yeland, Okio. 
N. N. Cambridge, Mass. 25.00 
O. Jenkestienė, Maha-

noy City, Pa, 5.00 
38 kp. Moterų Sąjung., 

S. Manche8ter, Conn. 7.00 
J . Katkus, C&cago, UI. 5.00 
A. Kumšlytis, Chicago, 

Illinois 1.0O 
10.00 

bon, Arizona 5.00 
Viso $201.00 

Šv. Kaaiim&r<) Seserys. 

ant lentynų duoną krautuvėse 
galėdavo kaip tinkama čiupi
nėti nešvariom rankom. 

Tas buvo gera ir padoru. 
Dėlto, kad tuomet žmonės tu
rėjo nedaug supratimo apie 
švarumo reikalingumą. Ne
daugeliui buvo žinoma, jog 
nešvarus valgomieji produk
tai kenkia žmogaus sveikatai, 

Šiandie yra kitaip. Žmo
nės tuo žvilgsniu atliko dide
lį progresą. Patys autorite
tai labiaus limė rūpintis žmo-
nįųrsveikimu. Pačios maisto 
produktų gaminimo bendro
vės del pąsekmingesnio "bu-
sinesso' , pradėjo švariau 
produktus gaminti ir nepar
duoti jų palaidų. Visi dirb
tuvėse gaminami maisto pro
duktai yra ne vien suvynioti, 
bet dar stipriai apklijuoti • 

Duonos kepalukai suvynio
ti į švarią popierą pristatomi 
į krautuves. Retai kur pasi
taiko matyti duoną palaidą, 
kad kiekvienas galėtų ją pa
čiupinėti. Dėlto ir patys' žmo
nės labiaus apdrausti nuo į-
vairių ligę. 

Krautuvių švarumo, ypač 
didesniuose miestuose, prižiū
ri tam tikri skirti žmonės, 
inspektoriais vadinami. 

Nežiūrint to, visgi dar rei
kia daugiaus progreso, ypač 
lietuviams. Amerikos lietu
viai negali apsieiti su vien£ 

kalingos būtent kokios refor-
mos arba inspektorių priežiū
ra. 

Verčiau duona tegul bus 
kiek brangesni^ bet tegul bus 
įvyniota švarion popieroa.. 

DĖDĖS ŠAMO BIUDŽETAS, 

Dėdės Šamo Irud-Žetas šiems 
metams yra 3,56p milionai do
lerių. 940 milioim. reikalinga 
apmokėjimui nuošimčių už 
skolą, kuri, beveik visa sukel
ta karo reikalams. 512 milio-, • 
nją'reikalinga pačios skolos ap 
mokėjimui. 451 milionas ža-
djama suvartoti karo vetera
nams per " Veteran 's Bu-
reau ." Suėmus kitas išlai
das surištas su buvusiu karu 
susidaro t į išlaidų apie du 
bilionu dolerių. 

Nors pats karas, kraujo lie
jimas pasibaigė, bet pilie
čiams j is da tęsiasi. J ie ir 
dabar da turi nešti karo sun
kenybes. - 1 

. . • - i 

SKAITYK "DRAUGĄ" 
PLATINK "DRAUGĄ .» •» 

Šių dienų baudžiava tai spau 
dos verguvė. Pražūtis tai vi 
suomenei, kuriai stinga j^gy 
sukurti nepriklausoma spaudą, 
Užsigrįsti 4įuo jos įkurtuvių 
dabar, tai išniekinti mūsų po
litinę nepriklausomybę. 

Dr. P . Kairvelis. 

) 

SESERŲ KAZ1MIER1EČ1U REIKALAI. 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

kelius savon mokyklon, kas tik galėtų. 
Visur prašoma, kad duotų seserų moky
toju. Nejaugi tas prašymas, tas beldi
mas tų nekaltų vaikelįų liks neišklausy
tas? Gink. Dieve! 

Svarbus momentas! Biedievybe vi
sur plinta; klaidingas mokslas visur lei
džia savo nuodingas šaknis. Neleiski
me, kad bedievybė prasiplatintų mysų 
tautoj ; neleiskime, kad koki klaidatikiai, 
koki protestonai, nezaležninkai imtų sėt 

kad vienam Kristui prigulėtų ir Jo mok
slą praplatintų. Kristaus žodžiai, anuo-
kart tajrti Apaštalams, šiandie kiekvie
nam atkartoti: "Kiekvienas, kurs palie
ka namus, ar brolius, a r seseris, ar tė
vą, ar motiną, — delęi mano vardo, 
gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį 
gyvenimą." Mat. XIX-28. Kristus yra 
prirengęs visiems laimingą gyvenimą 
danguje, bet ypatinga vieta yra skiria
ma tiems, kurie dei Jo vardo, palikę sa
vo gimines, pasaulį, dirbs. Kristaus 
begalinė meilė yra verta mūsų pasišen-
timo, mūsų pasiaukavkno. J a i mes e-
sam skolingi visi — seni, jauni; didi, 
maži. Žmogaus didžiausia laimė, tai savo klaidingą mokslą. Kada Tėvynei 

grėsė priešas, iš visų pusių, kas dary ta? , į į ^ / j į j į " ^ t m g u "buduT" * Se-
Bernaičmi huosanonai metė dalges, pa- . ,. . . , . . . „smnfco»*iA« 
liko žagres laukuose, ginklą į ranką ir 
bėgo į kovą; žut-but, bet Tėvynę reikia 
apsaugot nuo užpuolikų. Jiems ginti 
savo Tėvynę įgimta, I r niekas jiems, 
rodos, nemiela kol priešas neišvytas. Pa
našiai eina kova su tamsybių galybėmis. 
Kiek kankinių žuvo nuo .Kristaus atėji
mo iki šiai dienai! Kiek nekaltų sielų 
pašventė savo gyvenimą Kristaus idea
lams! Vienok amžinas tiesos priešas 
tykoja ir kur tik gali ten jis lenda. Su
prantama, reikia ir reikės karžygių tai 
kovai. Laimėti kovą laimėsime, bet kol 
laimėsimo gal nemažai brangaus jauni
mo YA\± auižįiuiiu gyvenimui tik del to, 
kad perdaug mylėjome pasaulį, gi Kris
taus kariuomenei nebuvo užtektinai ka
reivių — sesučių mokytojų. 

Neapsakomai brangus vainikas lau
kia sesučių mokytojįų, nes jo.s atsižada 
visko, tėvų, giminių, pasaulio gėrybių. 

šutės dirba ir laukia savo užmokesties 
ne čionai, bet danguje. 

"JTėvar, motinos neturėti) trukdyti sa-
vo dukrelėms, kuomet jos nori pasišvęs
ti del Kristaus. Daug yra mergaičių, 
kurios nesiekė tobulybės gyveninio vien-
tik deltoy kad tėvas, motina neleido. Tai 
yra afpverktinas dalykas ir reikėtų tą 
nesupratimą prašalinti. Tam, kurį Die
vas šaukia Jam tarnaut vienuolyne, duo
da didžiausią Savo turtą — Savo malo
nę. Nemanykim, kad vienuolyne tik to
kiam vieta, kuris pasauliui netikęs. Vi
sai ne. J vienuolyną Dievas šaukia to
kius, kurie Jam patinka. Dievas pats 
renka žmones į SaVo tarnybą. Aišku, 
Dievas turi teisę tuos šaukt, kurie Jam 
patinka, o ne tik tuos, kurie nuo pasau
lio atlieka. 

Pinigiška paramą. 

Nuo mūsų duosnumo daug priklau-

sys Seserų Kazimieriečių ateitis. Jei 
remsim uoliai jų darbus, tada beabejo 
atsiras daugiau paSaukim,ų, vienuolija 
augs, bujos ir taps stipri, galinga įstai
ga. Seserys vienos negali tiek atlikti, 
kad ir vaikelius dorai, tinkamai išauklė
ti ir kartu aprūpint Vienuolijos dides
nius reikalus. Jų alga maža" — vientik 
pragyenimui. Suprantama, joms reika
linga pagelba. 

Dabar jos stato naują koplyčią. To
dėl kreipiasi į žmones prašydamos gau
sios pagelbos. Jos jau iš anksto pra
dėjo rinkti, taupint tai koplyčiai, bet 
ligšiol tik .apie pusė to, kiek reikia, su
rinkta. Dar trūksta apie $50,000.00. 
Nauji}, koplyčią iki birželio -mėnesiui ma
no užbaigti statyti. Argi Visa lie-
tuvią katalikiškoji visuomenė negali iki 
birželiui penkias dešimts tūkstančių su
aukoti Gali — ir vertėtų tiek surinkt. 

Neužilgo prasidės Seserų Kazimie
riečių Vajus. Visi kai vienas imkimės 
darbo. Nepaliaukime pakol nebus kvo
ta (sum#) surinkta. Iki koplyčios pa* 
šventinimui visgi galima pusę šimto 
tukstančįų pririnkti, jeigu visi dirbsime 
Kiek duosim! Kas kiek gali. Bet ga-
limybė galimybei nelygi. Gražiausias 
pavyzdys tai pačių sesučių. Jos tai iš-
tikro. daug duoda. Sesutės nesigaili: 
jos palieka seną tėvelį, seną močiutę, ku
riems butų nevien malonu, bef ir paguo
da senatvėje; jos atiduoda visus turtus 
— pasilinksmdnim'is, pasaulio gėrybes, 
visą savo laiką ir uždarbį. Pasekime jų 
pavyzdį bent dalgia*. , besigailėdami, 
noriai iš širdies paremkime < tą gražią į-

«-
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staiga. Parodykime, jog turim prisi
rišimą prie visa to, kas aukšta, dora, 
šventa. Jog tai ne kieno kito, bet mū
sų pačįų Vienuolija. 

Pakelkim savo širdis prie aukštes-
iu,ų dalykų. Laimė tik per sunkius var
gus ateina. Kada ėjo kova ir norėjo
me laimėti pasaulinį karą, kas atsitiko? 
Visi kai vienas nesigailėdami davėme ir 
davėme; • pirkome bonus; siuntėme tuk-
stančiuSj milijonus kareivių į Franci ją 
ir įų užlaikymui ir pasisekimui gamino
me amunicijos. Didžiausios dirbtuvės 
virto į amunicijos fabrikus. Štai šian
die džiaugėmės visi pasisekimu, . nors 
reikėjo prie to nemaža pridėti. Tą pat 
mokina mus mūsų sutarimas (Tėvynei 
laisvę išgaunant. Stebiamės, kada pa
žiūrime kiek pereitais metais pasiuntė
me Tėvynės reikalams. Tūkstančiai 
plaukte plaukdavo, nes matėme reikalą. 

Aišku, nėra nieko naudingesnio, nė 
išgaaingesnio, kai rūpintis užlaikyti sa
vo tikėjimo mokslą. Sv. Kazimiero įs
taiga yra muros begalo brangi del to, 
kad j i auklėja vaikelius. Jos reikalams 
nereikėtų gailėtis. Toji koplyčia stovės 
ilgą laiką i r bus, m>us,ų darbų atmintis. 
Kas duos šiam kilniam tikslui, gali ti
kėtis gausaus atlyginimo, nes per die
nų dienas Sesutės geradariams mels 
Aukščiausiojo palaimos ir pasisekimo. 
Tenai liks mūsų atminimas neišdildomas. 
Kas iš mūsų turtų, jeigu jie nyksta, pu 

• ' ' • j 1 . i . . . , 

iš ten jau neišdils. Kam, kanu, o Sesu« 
čių koplyčiai reikėtų nesigailėti, J)uo-
ti tiek kiek tik galima ir tai linksma šir 
dimd, nes kai sako patarlė; "linksmą da 
vėją ir Dievas myli." 

Laikas greit bėga. Ką darome da
rykime šiandie, nes rytojus neužtikrin
tas. Bent dar vieną gražių darbą nuvei
kime prieš atsisveikinant su savaisiais. 
Danguje jau nestatysime, ten rasime vi
ską pastatyta — prirengta. TečiaU čia 
mes gražiais darbais pasipuoškime prieš 
keliausiąnt į mūsų amžinąją Tėvynę. 

Tiesa, Kristus mirdamas ant kry
žiaus atpirko visus žmones, bet matome, 
kad ne visi naudojasi Jo atpirkimo ma
lonėmis. Kame priežastis? Šėtono 
galybė ardo atpirkimo darbą. J a m ne
patinka žmonių geri darbai Kristaus 
vardu daromi, užtad mes taip tingiai, 
taip nenoriai, lyg kieno sulaikomi, au
kojame šventiems reikalams. Bet rei
kėtų turėti minty ateitis. Mes kada 
nors keliausime į tą dangišką Tėvynę 
Kristaus mums prirengtą ir tenai atsil
sėsime, gi kol* dar beesame čionai ašarų 
pakalnėje, reikia remt Kristaus idėją, 
Kristaus mokslą ir kovoti su nenoru, su 
nerangumu, su apsileidimu. 

Taigi sukruskime visi ir stokim pe
tys i petį prie Seserų Kazimieriečiųv Va
jaus. Parodykime, kaip branginame 
Kristaus idėją, Kristaus malones. Jei-

va žūva? Bet auka koplyčiai duotai g U v i e n a s > k i t a p ^ s u p r a n t a reikalo, pa
tvers netik.kol tos koplyčios sienos, bet a i skinkime jiems. Duokime visiems graf 
ir toliau, nes kada auka taps priimta % pavyzdį savo uolumu, savo duosnu-
tokiam šventam* s tikslui, bus kartu ir į mu, savo užuojauta, 
žmogaus-gerų darbų skaičių į rašyta^ o ' Ex-Koleyietis 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
— — • 

C I C E R O J E 
Vasario 1(T d. iv, Antano 

parap. svet. įvyko seniijų ir 
rtaujųjįi trustisi] ir komitetų 
susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo gerb. kleb. kun. H. 
J . Vaičiūnas, duodamas pa
aiškinimų naujai išrinktiems 
ir kviesdamas senuosius tą 
gražų darbą padėti dirbt, &uj 
metų trustisai: J . Y'akantis ir 
VI. Žukauskas; komitetai: B. 
Pasanka, A. Zaramba, J . Kar
pus, A. Gerdžiunas. A. Stan
kus, A. Lazdanskas, J . Teko
rius, J . Žadeikis ir A. Valan
čius. 

timas kertinio akmens. Į iš
kilmes bus kviečiama visos 
Chieagos draugijos ir kliubai. 

A. Valančius. 

HKESTVILLE, ILL 

biednas, taį ėmė 1,©0G auksia. 

"JJbagų Akademija". 
Ned. kovo 2 d. kam busi 

miela matyti ubagų puotą, pa 
sakas, dainas i r šokrtrs tai ga
lėsite, tik ateikite į šv. Pet. 
ir Pov. svet. Uždanga kils Tai
ku, nur^ant ?-nias. Malonėki
te ateit prieš laiką. 

P I T T S B M , PA, į Šv. Juozapo molryklą moky
tojauti vardu Sesuo Bernade
ta. Graži pirmoji mokyklos lai 

Vasario 22 d. atvykau į gar da! Dabar toji mokykla išau-

-

sųjį ir didžiulį Pittsburgą. 
Apsistojau prie visų mylimo ir 
gerbiamojo kun. ,J . Vaišnoros, 

go į skaitlingiausią lietuviu 
mokyklą Amerikoj. Dabar šv. 
Juozapo mokyklą lanko apie 

Iš Vyči* darbuotės. 
Pirm. vas. 25 d. vietinė Vv 

Laidotuvės. 

3v. Vincento i*xrapijos klebo- 1,100 vaikučių, jų pusė ber
niukų, pusė mergaičių. Pra
eitais metate įau baigė apie 

Ą T Y D A. 
Ciceros Lietuviams. 

Kas diena darom šviežiu* sūrius 
varškę ir sviesta ir groserącs daik
tai pigiai ir teisingai patarnaujant 
kas norite popieriuotl ir maliavotl 
kambarius tai kas ankščiau ta*n bus 
pigiau atsišaukite pas 

K. ANDRKJUNA 
1413 S. 49 Ct. . . Oieeto, 111. 

=a= no. Čia jaučiama visų gerb. 
klebono ir jų parapijonu prie
lankumas ir parama šv. Kaži- 60. Šv. Juozapo baigusių mo-
miero draugijai, todėl iš savo kyklą yra daug advokatų il

čių kuopa laikė sus-mą, per- [pusės maloniai praš'au ir kvie- šiaip įvairius užima žymiais 
statyti buvo 4 nauji nariai, ir 

A. a. Onos Yendelskaitės, priimti. Reiškia, kuopa stip-
iškiimingos laidotuvės atsibu- rėja. Nutarta operetę atidėt niiero draugijos narius ir tuo- rę, kad kat. parapinė mokykla Iparduortama visuose t'aistynyciose. 
vo, pirm. vas. 18 d., Šv. Pet. iki po Velykų, o gavėnioj sic mi paremti katalikiškąja; ne tik gerai mokslo 

BULGARIŠKA ARBATA 
(P lrmiaus vadinama Btood Tea ) 
Gerkite karšta prieš einant gulti. 
N O R I N T PANAIKINTI SALTI. 
Paliuosuott viduriuB. 

« u visus Pittsburgo L i e t syas vals tybine ir visuomeninės J?T£n™JC£ %S?$ 
skaitlingai rašytis į šv. Kizi- vietas. Waterburieeiai paty- dūrius * sustiprina kranja ir ;>aiai.rio 

NORĖDAMI 
PIRKTA PARDUOTI AR MAI-
rTYTI VISAD08 KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABiONAS CO 

m #'. 35» Si. Gkicago 
T e t Bcutevard 0 6 Ū ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O . I R PAR
D A V I M O RA šTfUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 

Ž i n i a s a r o a P a*tų, I didele dfcža $1.23 arba 
3 dėžės $3.15 arba 6 dezės už $5.15. 

tyti "Piloto Duktė" . Vaikinai spaude. O kas remia katah- teikia vaikučiams bet ir auk-s Adresuokite H. H. v©n s^uc*. Pre-
nariai pasižadėjo prirengU | » l f t « t spauda, sako Aus«ri- įlėja, kas yra svarbiausia ieio--******* M a r v e l P r o d ^ «*«*«, . 
tam veikalui tinkančias seene- jos vyskupai, yra apaštale, t i- .gui, noriai siunčia*savo vai-

ir Pov. bažn.. Leidžiant baž
nyčion, L. V. choras, kurio 
velionė buvo.n'arė, tikrai šven
tai giedojo psalmes "Misere-
r e " ir "Surjs.venite", Prisi- n u t a r ė , rengt bankieta. Vyčiu t<>ju ir didžiausiu žmonijos 

I kimšusioj bažnytėlėj, viešpa- j ^ g J a r netu3eias, tai reis- geradariu. I r mes visi bukime 
tavo neapsakoma tyla. Pamo- fcįa ^ad j a r g e r a i stovime I tokiais ir uoliausiai platinki-

Auginimui naujos bažnyčios k s i a < k u r ; a . a . Onutd užsitar- _ . _ _ | n i e Amerikos ir Lietuvos iie 
tuviškąją gerąją, spaudą. Cie fondo, nutarė surengti senųjų: P a vo gyvendama ant žemes, 

ir naujųjų komitetu vakarą. Į jjbsakė jautriai kleb. kun. B*i 
Vakaras įvyks užgavėnių j gmanas. Ašarojo netik 'os vic-

vakare, kovo 4 d. Bus taip sa-; nminčiai draugai, jaunimas, 
bet raudojo visi susirinkusie
ji. Ned. vas. 24 d. vietos jau
nimas dalyvavo šv. mišiose ir 
visi " ineorpore" priėmė Šven 
čiausia. Troč. atsibuvo egze
kvijos ui t. t. Onutės dusia. 
Vyčių užpirktos. 

"Hudsonas" išlaimėtas. 

Ant galo pagalios, ta gar
sųjį "Hudson Coaoh" išlaimė-

kant vienas iš įdomiausių va 
karų, kokio nei Chicago ne 
gali surengti, o Ciceros lietu
viai gali. Bus ir muzika prie 
kurios galės visi pasišokt iki 
nenoru. Į šį vakarų kviečiamo 
visus parapijomis atsilankyti. 
Je i sueisime visi tai neabejo
ju, prie fondo dadėtume pusę 
tūkstantuko. 

Statymo darbas gal bus pra
dėtas apie pabaigą balandžio, j jo svetimtautis iš Danville, 
Tuomet, žinoma, įvyks pasven 111. Kadangi žmogelis \m > 

D A K T A R A I 

Dr.SA Brenzaj 
t*OA fio, Ashhti it l A T N M H 

C h l e a c o . IU. 
• a i . : t ryto" Iki 1? p le t : 1 p o 
p l e t Iki S p o p i e t : « : * • r a k :kl 
S 8* rak . 

r ei B o o l e v a r d 0&S7 

Dr M ar y a 
Dowiat-Sa$s 

1707 W. 47- lb St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo f 
iki 8 ra), rak. N e i f i l o m i s nno 8 

iki 2 Tai. po pietų. 

t e l e f o n a s tteeley 74St 

Dr, I. M, Feioberg 
Gydo specialiai visokia* vyru, ir 

Motery, lytiškas tigaa. 
S401 Madi^on Street 

i i a m p . Weetern Ave. — Chicago 
t'&landoe- I — 4 po pietų 7—9 rak. 

Tel. Boule* arti 2160 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

D r . Maur ice K a b n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yards 0994 

V a l a n d a • 
Nuo K I i 12 p ie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Kezld. Tel. Van l lureo 8294 
Ofteo Tel. LkHiK vnrtl ftfttS 

Dr. A A. R 0 T H 
Rl SAS (JY1»\ r OJAS IR 

( į n i U U G A S 
gpeciall8t«s MoterlAkn. Vyrlftkij 

Vaiky ir vtsij chront^ktj Ilgu. 

Ofisas 3 3 3 5 S; H>lstedSt 
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po piet. 
T—8 rak. Nftd. 10-—12 <t 

Ilea. 1139 Indcpontlonre Blvd. 
Ohlcago 

Dr. CHARLES SEGA L 
Perkėlė s a \ o oft-^ą po numer io 

4729 S. Ashland Ave 
SPECiJ A U S T A S 

Džiovų, Moterų Ir Vyry Lipų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—I 
t»o pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Medėllomis: 10 iki 1. 

Te le fona i Drezel 2880 

rijas. Šv. Kazimiero dienoje, kėjinio apginėju, tiesos platin kus į parapijinę mokykla. 
Alumnų statistika 

(E€§ister). 

Visiems sektina kun. J. 
Valantiejaus yra užvesta nuo 
1912 m', knyga kurioj pažy 
memi baigiisių mokyklą svar-

Musu tautininkai. 
"Subačiaus bobutė" TtL&a r o s spaudos išsiplatinimas 

kad korespondentų kaltė k.>d a r b a j o s s t o k a y r a ž e n k ] u fty. 
tautos reikalai šiame mieste^ >umo arba merdėjimo mus\i ; biausiejį gyvenimo įvykiai; to 
lyje norą svarstomi, ne, tai ne tikybinio ir tautinio susipra- Je k n y ^ 0 J e ^^ pažymėta: 1— 
koresp. ale mūsų tautininke• timo. Todėl budėkime ir diil>- 'Pavaniė ir vardas; 2 — GimL 
lių. Katalikai užsiėmę su pa- kį m o gerosios spaudos labui m o ^^ŪS', 3 — Pirmoji Šv. 
rapijos reikalais ir t t : ir Sįinet j r jos išplatinimui. Kiek ria "" ' " " J ^ x _ : _ . ^ ^ 
atsidėjo ant taut. O šie ant i pabuvęs vėl grįšiu į Sbfsiiaii. 
kripšt. Palaukite, pamatysite j (j0ah. Pa. dabar gi bus ant ra
ka- kitą metę katalikai į i - vąa8 408 Tabor Str., P*tts-
rengs. Sakysiu, žmogau, jei burgb, Pa. 

Kun. P. Raščiukas. 

39 Marvel 
Ponna. 

Buildi^g- VU^sburgn, 
(Av&r.) 

VIDURNAKTI SU KRUP 3 

ne tie katalikai, tai nežinia 
kas ir butų. 

žinunas. 

ŽINIOS Iš DETROITO, 

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

3315 So. Halsted Street 
Valandos: N u o 9 iki S dieną. N u o 
7 — 9 vakare. 

Nedčl iomis 9 iki 12 dieną. 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Oba-

tetrikas ir Speciįalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TOHSILUS — 
1)—B* •Ntriain*, 
9>—B« p«Ui« ir ba ikao im*, ~ 
» ) — B« kraujo, « . . . 
i y — P^cUentul Bereikia «lr*ti, jja-

tt tuoj T^UTTtl. Ir l»U e«l 
ydo 'O«u-e*oae»* (akmenis tulžyje) 
Ir akjBeoi* i lapumo pualėje oe o-
peractjoa. BU tam tikromis moks-
UJkomis priemonemio boi vaistais. 

ApkiurtiMivBU sugra»tna ertrdAJima. ^ . 
GYda Tisaklnt Uras pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro oparaoijaa. 
r i •fisujsaall patarnavimą teikta savo 

HlTTso. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kaadlen nuo 1 v a i 

po plot Iki » •»«- ****** 
NedAllomte Ir seredomla ortsaa 

rytas. 

Dr. M. 
3107 S. Morgan fct 

CHICAGO IIAANOI8 
T d e f o o a s Yards M 1 3 

I Valandos — 8 iki 11 iš. pyto po 
Į pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomts ofi-
Į -.x* uždarytas. 
L ! 
H — » — » " — " ' » • • • •>> 

Dr. M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAI ir C H I R U R G Ą * 
4001 So. AsbUuttt Avenuo 

Tel. Roulervard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 Iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6G41 So. Albany Avenae 

Tel. Prospeet 1930 
Vai., pagal sutarti 

?•?»— • • » • - • • • • • » • • » » • # > » » » * 

Tel. Cannl 0257 Vak. Canat 21 l t ' 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki t 
po piety; 6 iki 9 vakare 

. - . - . - - » » ~ y 

Dr. A. L Rutkauskas 
O Y V 1 T O J A 8 m CH114CHGAJJ 

4442 So. Westeru Ave. i 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2118 

f 
1 

į Ofiso vai .: 10 ryto Iki 12 po p M 
5 iki 7 vai. vakare. 

Res. vai .: S UU 4 po pietų 
4189 Archer Avenue 

Tel . Lafnyette 0088 
• y m m m m m m* m 

» u e 
>88 
• P l S I > j * 

Tautos šventė. 
Vasario 21 d. ketvirtadienio 

vakare S v. Jurgio par. svet. 
Federacijos 4 sky. pastango
mis buvo paminėta Tautos šv. 
sesių metų sukaktuvės. Kaipo 
šiokis vakaras žmonių nedau-
3?ausiai prisirinko, bet kas at
silankė pirnai pasidžiaugė 
vakaro programų. 

L. Vyoių 102 kuopos artis
tai — mėgėjai suvaidino la
bai gražiai, tinkama, veikale 
14Už Tėvyne, malonų kentė
t i " . Šis perstatymas nevie
nam ašarg, išspaudė ir kaipo 
tokioje dienoje buvo tinka 

VVATERBURY, CONN. 
Graži lietuvių kolonija. 

Visi tos kolonijos lietuviai 
priklauso prie vienos didžiu
lės švento Juozapo parapijos. 
Lietuvių katalikų tarpe pašte-
bama vienybė; t$ vienybę sų 
darė ir palaiko savo švelniu, 
rampi būdu grrb. kun. J . Va-
lantiejun. Jau 10 metų lygiiii 
susėjo kai nenuilstamai dar
buojasi Whterniiry kun. J . Va^ 
lantiejus. Per Aų. 10 metų dau^ 
nuveikta: Klebono Šaurusni-
cio rūpesčiu pastatytoji muro 
bažnyčią liko gražiai įvairio
mis varsomis alyvų dažais iš
tepta, daug brangių bažnyti
nių apdarų ir indų pertraukė 
iš Prancuaijos. Reta bažnyčia 
turi taip gražių ir brangių da 

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krup'o vidurnakty — ką-ffi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau išrišo ši k lausima su užsigranėdi-
1imu. Vienas m a l a s doztlis Dr. Dra-
ke's Gleesco tuojaus prašalins krup-a 
i ke 'e la du dožus. Tai saugus ir ge
ras vaistas, kūdikis nuo jo nevems. 
š io vaisto daugiau parduodama negru 
kokio kito Amerikoj . Gagant u o jaujas 
visu vaistininku. 50c. butel iukas — 
vertas t5».00, 2 vai. ryte. 

nas. Tarpe perstatymo p-ič 
D. .Gustaitė trumpa, bet jau Irįrkų. įdomiausi ir didžiausi 
irią prie tėvynės meilės A/I- yra tai parapinė 
linančią prakalbėlę pasakė. 
Ištikro, p-lei Gustaitei kalhc* 
ti vis'ada sekasi, nors čia au-

Mokykla. 
Waterbury mokykla prade-

gus ir mokslą ėjusi, bet kalba Į«*° v e į k t l 1 9 0 8 m' N e a s a n t **' 
grynai lietuviška. 

P o p e r s t a t y u i o k a l b ė j o š v . 
Antano- par. klebonas gerb. 
kun. lg. Boreišis. Jo gražį, 
skambanti iškalba gilei klau
sytojų širdis pasiekė^ kuomet 
aiškiausiai nupiešė Lietuvos 
padėtį, o ypač Vilniaus lietu
vių vargus. Vietos solistė p-
ni M. širvaitienė puikiai pa
dainavo porą salų, buvo pri
versta pakartoti. Gerb. Vuu 
J. Čižauskas muzikos veikalą 
paskambino ir 'ant* galo pianu 
lydžiant publika sugiedojo 
*'Lietuva Tėvynė Mūsų"... 

Aukos bus paskelbtos vė
liaus, nes dar nesutvarkyta 
vasario 2-t Feder. 4 sk. susirin 
kime likosi nutarta ' svarbių 
reikalų. Išrinkta geros valios 
ypatos parinkti aukų Vilniaus 
našlaičių reikalams. Kolek-
tuos p-ni O. Banionienė, p-lė 
B. Daumantaitė. Kadangi lai
mėjime dauguma negalėjo da
lyvauti, tai beabejonės, pa«» 
rodys savo gerą širtJį. kolek-
toi'koras. 

Išrinkta komisija pasitei
rauti gal gaus iš miesto lei
dimą padaryti " T a g day ' ! 

Vilniaus našlaičiams. 
Gražus vakaras. 

Kovo 2 d. šv. Jurgio par. 
svetainėj S. L. 1\. K. A. l'?t 

4kuopa vaidins labai gražų ve.' 
kalą "Užburtas Kunigaika 
t i s " vaidilas gabiausi kas at-
silankis, tas džiaugsis. 

Komunija; 4 — Sutvirtinimo 
Sakramentas; 5 — įšventini
mas; 6 — Susižiedavimas; 7— 
Vidurinioji mokykla, (Higli 
Sehool); 8 .— Aukštesnioje 
mokykla, (College); 9 — Se
minarija; 10 i— Universitetas--
11 — Užsiėmimas; 12 — Mir
tis; 13 — Pastabos. Mokyklos 
šventėse, bei iškilmėse Alu
mnų knyga yra padedama vie
kai tam tikroj vietoj, kad no
rintieji galėtų pamatyti kok
iais tapo žmonėmis, baigusieji 
šv. Juozapo mokyklą. Wattvr 
burieėiai ruošiasi statyti nau
ją muro mokyklą del 600 vai
kučių su sale del 1,200 asme
nų. Dabar pusė mokyklos vai
kučių talpinasi perdirbtoje 
•Hivusioje senojoje . medinėje 
aplūžusioje bažnyčioje. Pr ie , 
statymo naujos mokyklos 
gerb. kun. J . Valantiejus ir 
parapijonai smarkiai ruošia
si, net mokyklos vaikai kiek
vienoj klasėje turi po 2 dežu 
tes — berniukams ir mergai 
tems ir lenktynėmis naujai 
mokyklai aukuoja sutaupytus 

klos statymu. Kun. A. Vaške
lis veda Abimnns ir ruošia 
įvairius vakarus ,bei dalyvau
ja draugijose. Kun. J . Bakš-
vs plėsto lietuvių kalbą šv 

Telefonas Canal 72SS 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojimo fLont*aktoriiu> 

D i l U 
POPJEROS 
KHAUTUI E 

Nepaprastas 

mūsų biznio 

augimas teis 

kia sąžiniška 

Kostu meriams 

patarnavimą 
2338 So. Leavitt Street 

•T ! • » » » » • — • • » » " # ^ ^ — » » » » f | 

Kaipo l ietu vys, 1 it tuviams visa-
dos patarnauji} ImoReriao^ta 

M. YUŠKA 
S228 VVeat 3 8 - t b Ktr^rt 

tuvaičių sesąnj, tą mokykla 
vesti liko pakviestos Hv. Dva , 

-r. . x r . , . . P r i e g t a v i < i o . i e v r a 1 7 n a « l a i c i ų sios Prancūzes Vienuoles, ku-į- , ./* ,. . * . . ,. . 
jrios ir dabar tebemokyto jau 
ja. Jų tarpe jau yrą 3. lietu
vaitės šv. Dvasios vienuolės. 
Viso seserų mokytojų dabar 
yra 20. Kadangi seserų daugu
m a nuo pat pradžios toj pa
čioj mokykloj tebemok y to jau
ja, daug jų pramoko lietuvių 
kalbos ir religijos mokslą dė
sto lietuviškai. Pradžioje mo
kykla buvo labai neskaitlinga. 
1912 m. mokyklą baigė vos 2, 
A. Bružas ir P. Klimaševičiu-
tė; jie abu išsirinko dvasišką
jį luomą. A. Bružas yra Le Sal 
Ieto vienuolino kunigas ir ne
senai baigė Romoje aukštą 
mokslą ir gavo daktaro laips
nį. J . Kiimaševičiutė įstojo į 
Šv. Dvasios vienuoles ir, bai
gusi reikalinga mokslą, grjžo 

Tel. Lafayette 4223 

Juozapo mokykloj ir padeda Į P L U M B I N G 
seserinis vesti mokyklą. Visi 
3 kunigai Bažnyčioje kuoge-
r i ausiai atlieka visas parai-
gas; uoliai lanko ligonius, net 
po kelius kartus be užkvifeti-
mo ir neatsižvelgia į ligonio • • • • • - - - - • •• — «*• • •• • • • • •• 
pažiūras. Parapijonai savo 
dvasiškija labai patenkinti. 
Visokio plauko eicilikėliai ir 
niezatiežninkai -— bambizai 
nei nosies negali j Waterburį 
įkišti. 

J . K. 

KUNIGU MARIJONU 
MISIJŲ TVARKA. 

- • i i 

Waterbury, Conn. — 17 — 
30 kovo. ,-

Hartford, Cona — 31 — b 
balandžio. 

/ -i r N P r Brooklyn, *. Y. - 7 - Po penktukus (nikelius). P e r ' , , ,v . ' „ , , , ., . balandžio. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 V/est 24 th Street 

Chicago, UI. 
• • • • 1 » » » » » 1 M ^ » ' 

<c 
Remkite savuosius. 

1923 m. mokyklos vaikai su 
aukavo apie $1,300.00. Pa gi r 
tini vaikučiai! 

Prieglauda. 
Vienatinė lietuvių parapija 

kuri turi savo prieglaudą. 

Vaikučiai gerai aprūpinti ir, 
apart dvejų, visi lanko pa
rap. mokyklą. 

Vyčiai. 
Waterburio Vyčiai priklau

so prie veikliausių; jie turi 
savo gerai įrengta kliubą, prie 
kiiubo mažą krautuvę iš ku
rios pelno padengia nuomą už 
namą. Taipogi turi savo 
spaustuve. Visi Waterburio 
lietuviai katalikai vra susis-
pietę i įvairias dr-jas ir su
tartinai su savo Dvasios Va 
dais gerai veikia. 

Dvasiškių darbuotė. 
Visi trys kunigai labai 

darbštus — Kun. kleb. J . Va
lantiejus rūpestingai visus pa
rapijos reikalus veda ir ypa
tingai rūpinasi naujos moky-

Cambridge, Masn. — I I — 
20 balandžio. 

Lawrence, Mass. — 21 -
27 balandžio. 

Ansonia, Conn. — 28 r— 4 
gegužės. 

Westfield, Mass. — 5 — 11 
Tolimesnė Misijų eijra bu? 

paskelbta vėliaus. 
srr i^u 

• 

USrekis ra'a-Ex;)eirerlo'Trynima 
Nelauk liį'i t;>, T:--omet jas *«»i pri-

versta* a+sįuf.i. 1 o aunkiim ciirnos 
darbui, i>a\o ra-, kom, Lojdm ir.fs^iam 
suteik y»lci^jviau:wį'. 

Žmogus, kr.r*« . iria ri S»TO tr«i»ku-
lak. wsga i b. 'i ,^r£.inč:u. pamPfflokit 
Paf»-f^pelWin i '->r u . k*, aama; >ieU»s. 

ISvcngk'te sha ' T̂ U •• ei";ų i-dlesian-
t'ių r-.rwr;u. l-«;a-Ej(S«Ueri» palaiko 
Bvrikca *niow<»9 riiai* radetyjs! 

35c. ir 76G. U- l>?n^» aptkkoso. 
F. AtX RICHTFR & CO. 

104-114 So. 4th Sw. Bcooklyn, N. Y. 

Josi] Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjas 

H. LE1B0W1TZ 
Sugrįžo iš New Yorko 

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

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

D A K T A R A I 
NAPRAPATfl 

f* k ^ » • • m. 

relef. l iou.cvard 0313 

Dr. NstilH Žukauskas 
N A P U A P A T H 

S24» S. Morgan bt. 
Valandos Paned. Sered. ir Su 

batoui nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4«32 Soulb AMtklsuid A*eoue 

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

I 

LIETUVOS ŪKIO BANKO skyriams, Lietuvoje rei 
kai'ngi Kasininkai su pmigmiais užstatais. Atlygini
mas ir vieta priklausys nuo užstatomos kaucijos dyd- g 
žio. Kreiptis rastu į Lietuvos Ūkio Banką, suteikiant § 
apie save žinias ir pažymint, kokią pinigų sumą gali 
užstatyti. 

Lietuvos Ūkio Bankas 
K A U N E , 

Laisvės Ak|a 31 Nr. | 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 Soath Rockwel l Street 
S Tclciona.s Lafaycttc 802« 

I'riėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 
HrajneftlifHuj s«r«anti©uta. Turiu garl>ė« praneit Tamstai , kad afl gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būdą: nssOpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar-
« iuu , <* Stfdau. ~ NAPC.APATIJOS būdu. Gydymas Siūo būdu yra sargu* 
jis' dar smagtima teikia. 

Jeigu jau apiankiai »et kfaleta. gydytoja, pas kuriuos pagelbos Ir 0 
nesuairadal. o sergi Širdies, nervų, raraatų, paralyžiumi, inkstų, ausų n«-
girdėjimo. naktiniais •usi^iaplnimais, ar kitokia sena Ilga, ateik, o a i n o r i * 
paUru ausiu . .. "* J 

• • • i i ^ 

PrtANESIMAS i»I5««>«rr iEMS: Pasckrainiyoi gydau Naprapatljos 
būdu stalgias Ir throu&kns l igas be vai»tų ir operacijų. Je igu Tams
ta pats ar ka* tS ftrfefeMv serf^i širdies, nervų, ra mat u. parirlyžhimi, 
Inkstų, ausų. įutktinLais feusislapiuimals ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną ir nno 8 iki 9 vakaro; Ned. • iki 12. 

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

VAIiANDUS: lino Ii Iki T vakare. Telefonas Pu l lmaa U 4 3 
11132 SO. MI0HIGAH AV E. ROSELAND, ILL. 



B ' V D R A U G A S Penktadienis, vasario 29, J 024 

i » • » • • « • » • • « • • , • • • » . . » l » » » » , M I » » » » n 

RUBSIUVIAI TIKISI LAI- |north*idiečianiF basebolinin-
M£TI STREIKĄ. [ k a m s ?a>'° priešus supliekti. 

Gerai naudai vakaras. 
Ruhsiuviu streikas Chicago 

jo triukšmingas. Triukšmą ko 
lia patys fabrikantai. J ie su 
policijos pagalba puola strei
kininkus, ypae moteris, kurios 
piketuoja darbavietes, ir lie
pia dar jas areštuoti. 

Kiek žinoma, streikininkai 
pilnai Įsitikinę laimėti strei-
ką. 

VOS NEJKR1TO SKYLĖN. 

Nexl; 2 d. kovo bus i vairus 
vakaras, kurio pelnas eis Se
serų kazimierieriu statomai 
koplyčiai. Sį vakarą rengia 
visa parapija. Nekalto Prasi
dėjimo P. & Merginu Soda i i-
cija iš pį U lys ' įvairų progra
mą, Akademijos Kėmėjų vie
tinis skyrius pasidarbuo. liiz-
niškai ii* parinks aukų, o vi
si parapijonai atsilankys į 
minėta vakarą, kad zvmiai 
seseris paremti, kurios taip 

Į uoliai darbuojasi rookindnniot 
ir auklėdamos mūsų parapijos 
vaikinius. Akademijos rėmė-

Municipalis teisėjas Jonas 
apskrities bfte vakar eidamas 
vos noižo.i.^. atviron koltnvoj** >™ P " " ™ " " " a***™ 

jkonvertelių, kuriuos bus ga
lima su aukomis gražinti mi-

ikylėn, kur jis butu žuvęs. 
Laiku ji pagrobė už skver 

no vienas negras ir sulaikė. 
Tas negras tuojau s pasiša 

lino, taip kad nesužinota, kas 
jis per vienas. 

DAUGHERTY CHICAGOJ. 

kienė, O. Marti nkiene, P. Da
n i u i uto, J . Rubis; J . Brazau
skas, E. Jaucienė, M. Čeponis, 
J . Jurgaitis, M. Anužienė, 'P . 
Vaišnoras, J . Stankus, J . Pau
lauskas, J . Kapdnskas, M. Že
belys, K. Praseevieia, V. Mi
kalajūnas, M. Leikienė, T. 
Kaminskas, J . Paškauskas, 
P . Paškauskas, , \* Dabšesi-
eius, J . Stasys^ V. Paulauską i 
EI. Oirei'enė, K. Šaltis, K. 
Sobeika, A. Pužauskas, J . Aš-

jkelinnas, O. Pokžlys, K. Ba
rauskas, St; Yalantinas, J . 
Stulginskas, J . Valaitis, A. Mi 
eevieius, J . Kaminskas, K. Ju
revičius, L. Petravičius, J . Bo
ras, O. Šlamienė, R. Daukšie
nė, P. Mikužis, K. Kliukas, 
J . Tyškevieius, J . Balsavieia, 
įfc Risovienė, K. Mažeika, J . 
Mažeika, A. Ignotavieius, K. 
Stankus, V. Bartkus, J . Ma, 
tulaitis, J . Šluota, A. Kuodis, 
P. Mickevieia, St. Sypavieia, 
O. Zarambienė, J . Ambotas, 
M. Kazas, P. (lirdzius, K. Ka~ 

Po 500.: V. Jasudas, J . Do-
vidaitis, I*. Koeinskienė, A. 
Kryžius, J . Meškiehas, P. PL-; 
vorius, St. Klumbis, K. Ba
čiulis, P; Maliauskas, M. Na-
rušienėvM. Petryla, B. Zake-
vičia, A. Tunkis. 

Po 25c : P. Sjneinys, J . A-
bromaitis. 
e i s viso: $171.00. Pin.aaus 
Brigbton Pa r :e buvo surink-

j ta $67.00. Per prakalbas $.°»2.-
75. Tad viso labo' Brigliton-
parkiočiai iki šiol paaukavo 
$270.75. 

Brangus Broliai ir seserys 
LietuviaiT Koi gyvi esame nii* 
kime ir dauginkime sau drau
gus, kurie nuis palydės į am 
žinybę, o tie yru — gailestingi 
darbai. Bukite gailestingi, kad 
gailestingumą- apturėtumėte. 

Kun. Pr. Meškauskas, 
Labd. Sąjungos Įgaliotinis. 

n j , kovo 1 d. 8 vai. vak. p. 
iZalandauskio svet. 4501 So. 
fclermitage #ve. v 

Visi nari'ai-ės kviečiami da
lyvauti, 

Rengimo komisija. 

Diskusijos. — A. C. W. of 
A. lokalas 269 rengia įdomias 
diskusijas, kurios įvyks penk
tadieny, vasario 29 d. S vai; 
vak. Kriaučių TTnijos svetai
nėje, 1564 N. Robey St. 
(North Side). Norintieji iš
girsti "Apie Suvienijimą a-
datos industrijos į vieną uni
ją, ar bus galima išvengti be
darbės^ tais klausimais dis
kusijas, malonėkit atsilanky
ti.* 

Kviečia Komitetas. 

FEDERAL 
Elektros Mašina 
Demonstracijos ir Dlsplay Modeliai 

67 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ir aug»čtau 
Nesulyginama Proga. Veik tuojaus 
T ? COMM0NWEAUH EDISON C 
ULECTRIC SHOFO 

72 W. Adams St. 
fils naujas motlelis 
"L" Federal taip-
pat nužeminta, kai

na parduodama. 

D E N T I S T A I . 
Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 1 

12201 W. 22-nd * 60. I.earltt Sta. j 
TeJ. Ganai 6222 Cbieago, M. Į 

l VAJ*. 9 Iki 12 ryto ir 1—8.80 Į 
vakar*. Ned. pagal sutarti. 

i 

. , zlauskas, J . Ganaus, J . Jur-
netame vakare, nes kartu ro- , v m xr i- i» • i- r 

. ' ksas, T. Valinskiene, K. Ja-
kuosis 1,- vajus. „„v, :v;„„ 

P R A N E Š I M A I . 
Teatrališko kliubo "Lietu-

Dėdė. 

BRIDGEPORT. 

KuomK dalis sonatoriu nuo 
\ūt saukia kad ^eneralis pro
kuroras Daughertv tuojaus 

J atsistatydintu, jis vakar at
važiavo Chica.uon karo vete
ranu biuro reikalais. 

Niezaliežninkai prakišo. 
Nesenai buvo teisme idomi 

> 

byla Chieagoje. 
Juozas Hamaneiun'as iš 

3149 So. Halsted padavė į tei
smą taip vadinama "Lietuviu 
tautine bažnyčia" reikalauda-
mas $f)(M).(M) atlyginimo u i 

nuškevieius. 
>> v a " narių rengiamas <iiauK«^-

kas vakarėlis Įvyks šeštadie-

A N T R A N 0 0 S 
Turiu stora ant randos 2065 

Coulter tttr. — Cbieagoj, pa
gyvenimui kam})ariai, garad-
žius, labai paranki vieta, vi
sokiu tautų apgyventa. Atsi
šaukite pas savininką i M 

1444 South 51 Avenue 
Telef. Cicero 147 

. M 

• 

. Chiea^iie federalė grand \hxr^[ M i r c s j a u - v y s kupUs 
jury veda tardymus apie at , \ | j ( . k u s j ) U V 0 įšdaves Raman-
liktas veteranu biure sukty- 'riunui už atlikta darbą nota, 
bes. Generalis prokuroras tad bet "komite ta i ' ' atsisakė mo-
atvyko čia gauti susektų fak- keti. nes, girdi; jų ^vysku-
t ų ' a p i e tas suktybes. Sukriai p a s " neturėjęs teisės notų ])a-
bus traukiami tieson. sirasyti. 

Prokuroras neklauso se- i t e i s , u a s t o J ° '1^-bininko 
. . lapion^ju advokatas Adolfas 

natorju šauksmo, nenori atsis / ^ \ y . 
_. " . . . . . . . i Stasiulionis, katalikas; neno-

tatvdjnti tair), kaip padare kai . v. , , r . . . ,. 
* . Į rifM'in u/> (larbrj muketi tauti-

ro laivyno sekretorius IVnby. • ulnkų ^ s { o j ( ) s o H a ] i s t i n i s 
' [advokatas K. P. (iiigis. Na, ir 

KASTA VYRO IR MOTERIS-'.„-akis,, tautini nkai-niezaliež-
KES LAVONAI. [ninkai. Teisinas atrado, kad 

už darbą žmogus privalo gfeutl 
Netoli Mammond, Tiid., dvie atlyginimą, ii- priteisė J. Ka

juose tušėiuose geležinkelio j manėiunui iš niezaliežninkų 
vagonuose rasta uužudvtų mo $o(K).()0 ir išlaidas. 
teriškės ir vyro lavonai. | ^azin, 'ar nepriseis nebužil-

. ._ , . j ga parduoti .Mickaus palikimą 
Matyt, lavonai is kitur at 

gabenti ir įmesti į vagonus. | l l 3 ^ ^ 

APSKRITIES TAKSOS 
BUS MAŽESNĖS. 

— niezaliežninku kirkuže 
i už si 

Saviškis. 

I š BRIGHTON PARK. 
ftie geraširdžiai tautiečiai 

Pranešta, kad šįmet Cook j katalikai aukojo S. Antano 
apskrities taksos busiančios Į labdarybės Sjįjungai ligoni

nės bei našlaičiu ir seneliu 10 nuoš. mažesnės. Taip ga
lutinai apskaityta apskrities 
komisionierių. 

prieglaudos pastatymui. 
Aukavo: 
Pranas Dargela $20.00; 
Po $10 dol.: Pelekras Dru-

. . tenis ir Juozapas Anglickis; 
autoritetai pspėja žmones, kad p 0 $ 5 . M CJrikšienė ir S. 
is blešinių šabalbonų neval- Jurgutis-

S. V. visuomenės sveikumo 

gyti. Pirmiau reikia juos vi
rinti nors per pusvalandį. Ki | 

Po $4: J . Bružas; 
Po $3: P. Rimkus ir J . Va-

taipgi galima kartais užsimio Jantinas; 
dinti. 

KORTH SIDfi ŽINUTĖS. 

Po $2: A. l^aurinaitis, V. 
Maselskienė, O. Ginlvainis, 
P. Venckus, A. Oškaliunas, A. 
Belskis, J . Povilaitienė, J . Žy-

_ , , . . , . , liūs, A. Marozas, P. Biliausr-
Basebohninkai džiaugiasi, i, n T ^ -a n~,u~ ' c 

B kas, J . Kaupas, B. Grybas, b . 
Vyčiai basebolininkai džiau Girdžius, A. Petrokas; 

giasi, kad kun. B. Urba už i Po $1.50: P. Mikutis, O. 
ims klebono A. B. Baltučio Pauliukienė; 
vieta, kuris išvažiuoja ant se Po $1: J . Bubliauskas, J. 
šių mėnesių atlankyti Pales Stalėlionis, A. Voveris, O. 
Inu}, Rymų ir Lietuva. Mat, Laurinaitienė, B. Kauneckis, 
kun. B. Urba yra pats geras K. Sebeekis, S. Užėmeekis, 
btosebolininkas tadgi pildės A. Narsutis, P. Berras, J . Tom 

S 

'Nepaprastas Siuvėjas 
Stato ffrfenoje — 

DRAUGIJA •LIETUVOS ŪKININKAS" 

Nedelioj, Kovo-March 2, 1924 
M. Meldažio Svetainėje 2244 West 23^rd Place V 

Pradžia 6:30 vai. vakare Muzika Filipavičiaus 
"Nepaprastas Siuvėjas", dviejų veiksmų komedija yra naujas veikalas statoma 

pirmu kartu seenoje. Bus solo piano ir dainos. Ypay užbaiga programo bus kas ką 
tokio nepaprasto. Po programui bus smagus šokiai i r kitokių pramogėlių. 

Visus kvieėia Br-ja MLietuvo3 Ukininkas ,^ i m 

\Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAri 

4193 Arcbcr Avenue 
Vai.: t Iki 9 vak. kasdien. Ned* | 
lloj 9 iki 12. 

Tel. Lafftyctte «0«i 

Iskalno 

niutiesiiiiii <s. 
inokėjitati pri 
diHfant prlo 
mėn<\siiu*s bi-
los—labai pa
ranku. 

Tel. Blvd. 7042 

DR. C. Z, VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
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 

• 

I mušu 
- - -

• • . DIDELI ATIDARYMĄ 
. 

S 

MIMUMs. 

Tamsta Esi Kviečiamas 

TIKRAS APSAUGOJIMAS. 
Tavo plnig-ų jHffu pirkni sekamus 

namus. 
PARDAVIMUI beveik naujas 2 

aug^tu muro namas; 2 fialai po C 
kambarius; karšto vandenio šilumą 
su dviem boileriais; rendoriui nerei
kia pečiu kūrenti; visas išbaigimas 
kieto medžio ir budavotas pagal nau
jos mados; randasi lietuvių apgy
vento vieto; kaina greitam pardavi
mui 111,500, apie puse pinigais ki
tus aJit morgičio; pamatykite Šita 
retai atsitikanti bargina; yra tikrai 
vertas $15,000. 

IŠMAINYMUI ar pardavimui be 
veik naujas 2 augštų muro namas: 
po 5 ' i r 6 kambarius visas išbaigi
mas aržuolo; garu Šildimas; 2 ma
sinom mūrinis garadžius; tuščias lo
tas prie šalies; savininkas mainys 
ant bile kokio namo; kas norite tu
rėti gražų namų tai pamatykite, ši
tų proga. Kaina $17,000 apie pusę 
reikia pinigais. 

PARDAVIMUI tik 2 metai kaip 
statytas namas ant trejų lotų: žemai 
5 Ir visur 4 kambariai; randasi pa
kraštyj miesto 1 blokas nuo Areher 
Ave., jjatvekarių; savininkas priims 
lotų mainais; kaina $8,500.00 apU 
pusę pinigais kitus išmokėjimais. 

Atsilankykite dienų ar vakarais 
p a s • 

BRIGHTON RF.ALTY CO^IPANY 
J. Yuslikewitz, vedėjas 

4034 Areher Avenue 
Prie ralifomia Ave. 

P A R D A V I M U I 
^ PLAYER PIANO RilRGENAS. 

Player Pianas su suolelių, 100 
muzikos rolių, piano lampa ir mu-
Eikos rolėms kabinetas. Palikta sto-
rage turi buli parduotas už $145.09. 

Alsi šaukte: 
1389 >;il\varukee Arenue 

1-mos lubos. 

B I Z N I S 
PARSIDUODA btičerne ii 

grocernė labai geroj vietoj, 
visii tautų apgyventa biznis 
geras parduosiu arba mainy
siu ant namo, loto, automobi-
liaus ar kito kokio biznio. 

Atsišaukite: 
722 West 35-th Street 
Telef. Boulevard 3249 

" ~< ¥x T R T 
Už $1,350 kas pirks šian

dien, parduosiu savo puikiai 
irengta grosernė ir kitŲ smul-
kn^enas krautuvėj m 4 kam
bariais pigi remia ilgas lea-
sas, atsišauk it greit 

5343 So. Halsted St. 
. Tel. Boulevard 3277 

S. W. B A K E S 
ADVOKATĄ/J 

?t W. Monroe KCreef 
Room 904 -- Telef. Randolph S»0< 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 6 po pien, i 
Vakarais: S208 So. HalsfcVI «tr I 

Telef. Yard» 1911 
Chlcaffo. 

JOHN I. BAGDZfUNAS 
ADVOKATAS 

Vmšm byla* Ti"»i*s« Tcl»mn»v. Be^iini 
noeja Ab*trnitt%m. Padaro pirkimo Ir 
paris ylmo Doktuneotus Ir Iraliojlmas 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1G38 TRIBŪNE BLDG. 

Telefoną? R&ndolpU 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Oanal 1667 

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

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

l VV. RUTKAUSKAS I 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarin 530 
Telefonas Central 6390 

J Vakarais 3223 S. Halsted St, 
Telefonas: Yards 4681 

JA. A. Slakis i 
ADVOKATAS j 

Oflsa.. V*durmlej*t>Jf 
j OHIGAGO TEMPLE Bt'II IHN(J 

"77 West Wa«hfngrton Ktn-et 
Room 1726 Tel. DcaHNmi 90r»i 
Naiuo Tel. Hyde Park S3»f> 

tel. Central 6800 
A. F . 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VidarmJestij Oflsaa 
loom 1703 Chieago Temple Bldg. 
77 W . W»shingt6n St. 
1CERO OfL^as; Panedėllo vak 
314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5036j 

BRIDGEPORT Ofisai: Kitais vak. 
• tšm tL Halsted St. Tel. Boul. 6737 

f 

E X T R A 
MILDOS TEATRO BENDROVES Extra šėrininky 

^Susirinkimas įvyks KOVO (MARCH) 2-rą 1 val- P° 
pietų, Šv. Jurgio parap. svet. 32nd Plr ir Auburn ave. 
Nepamirškite pasiimti Šerą su savim, nes nebusi įleis
tas į svetainę. Nesivėlink ir ateik, o kitaip galėsiesi 
gal bus paskutinis suririnkimas. 

KOMITETAS. 

SUBAT0J Kovo l-ma dieną yra Depositors Diena. Nuo 2 vai. 
po pietų iki 10 vai. vakare mes apvaikščiosime atidarymą mū
sų naujo namo. Mes norime, kad Tamsta ateitum ir atsivestum 

savo draugus. 
Jeigu neturi taupymo account'o su mumis, tai gali pradėti 

atidarymo dienoj — arba pasirenduoti.apsaugos skrynelę (box'ą). 
Jeigu jau turi account'ą su mumis, tai atsivesk savo draugus, 

parodyk jiems kokioj moderniškoj ir patogioj vietoj atlikinėji sa
vo bankinius reikalus. 

Atsimink Dieną. — Subatoj, Kovo 1-mą. Šis apvaikščiojimas 
bus vertas, kad ir mylias kelio važiuoti pamatyti ° 

DEPOSITORS STATE BANK 
^AshkndcAvenuC^^^^^^^iember Fedml 

at 47th Street ^W&m^Resem Sysim 
i 

C H I C A O O 

A. f A* 
JUOZAS BAGDONAS 

mirė vasario 27 d. 1924 
12:20 vai. po pietų, 18 me
tų amžiaus. Gimęs Ameri-
ke. 

Paliko dideliais nuliu 
dime tėvą Joną ir motiną 
Leokadija broli Antaną ir 
5 seseris Ona, Konstancija 
Elena, Marijona ir Kotri 
na. 

Kūnas pašarvotas 2326 
W. 23-«l St. 

Laidotuvės įvyks suba 
toj, kovo 1 d, iš namų 9 
vai. ryte bus atlvdėtas į 
Aušros Vartų bažnyčia 
kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sie 
lą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kasimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Visa šeimyna Bagdonų. 

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

UfiTUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—!>i«—127 N. Dear . 
boru St. Tel. Randolph 5584—5585 I 
Vakarais 10717 Indiana Ave. j 

(Roseland Tel. PuIIman 6S7" ' 

LIETTjrVlAI ORABORfAT 
" 

S. D. LACHAW!CZ 
Lietuvis Graborluh 
2314 W. 23rd PI 

Clcago. 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mane 
darbu busite užga 
nėdlnti. 

i« 

T d . Oanal 1271 
l l f t 

jrelefuaaf. Boolevard 4 1 t t 

1 Masalskis 
Graboriu? 

i ratarnanjg lai j 
dotuveee «s* 
tnvėae, krtkiHt 
nėe Ir Wmn-
reikaluose. Ka» 

3307 Auburn Ave. Chicago 


