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• ŽINIOS Iš AMŽINOJO 
MIESTO ~ ROMOS 

ROMA, kovo 7. — Apašta
lu Sostas nei kiek nereiški 
n uosta bos, kuom?-t gauta ži
nių, kad vokieeįų generolas 
Ludondori'f Municho teisme 
už nepavykimus vokiečiams 
buvusiame kare kaltino Papą j 
ir, abelnai imant, Kataliku 
Bažnyčia. 

Gen. Lndondorff su keliais 
savo draugais teisiamas už 
valstvbės išdaviam, už tai-
kad jis perniai mėgino sukel
ti revoliuciją su tikslu su
griauti šiandienine Berivno 
valdžią ir gal pačią Vokieti
jos respubliką. 

Teisme kalbėdamas jis pri
siminė vokiečiu nevykioms 
kare ir tarp kitko už tuos no-
vykimus kaltino Apaštalu So
stą. 

.lis sakė, kad karo laikais 
tuometinis Papą palaikė fra-

,neuzų pusę ir todėl vokie
čiams dvasią nupuldė. 

ĮOokiu gen. Ludendorffo pa
reiškimu Vatikane tik džiau
giamasi. Nes tas aiškiai įro-
do.fkad karo laiku Vatikanas 
tikrai buvo neutrnlis. Nepa
laikė jis nei vienos pusės. Jei 
barė, tai barė tuos ir kitus už 
žmonių skerdynes, už jiepas-
kubininią taikinti:-. 

Nežiūrint to, franeuzai vi
sas laikas nepasitikėjo Vati
kanu, įtarė Apaštalu Sostą 
pataikavime vokiečiams. 

Šiandie tad Apaštalu Sosto 
neutralumą kuoaiškiausiai i-
rodė gen. Ludondorff bereika-
lo atakuodauias prasimanytą 
kokią tai Papos įtaką karo lai 
kais. 

Šiandie ir franeuzai gali 
pripažinti, kad Apaštalu Sos
to širdis visai žmonijai atvi
ra. 

Poincare Kaip Tik Nestojo 
Dvikovon 

SEKUNDANTAI IŠSPRENDĖ, KAD KOVAI NĖRA 
P R I E Ž A S T I E S 

175 DARBININKAI UŽ
GRIAUTA. 

PA RYŽTUS, kovo 9. — 
Tarpe premiero Poincare ir 
parlamento atstovo de Lau-
nay neįvyks dvikova. 

Sekundantai abudu įtikino, 
kad nėra priežasties kelti dvi 
kovos, nes atstovas nepažeidė 
premiero garbės. 

PAR VŽIT S, kovo 8. — 
Franeijos premieras Poinca
re vakar pasiuntė savo se
kundantus pas (iaston Le 
Pro vos t d e Laima y, parla
mento narį, šaukdamas jį dvi 
kovon už jo išsireiškimus par 
laniente. Premieras pasijuto 
įžeistas jo atakomis. 

Premieras savo sekundan
tais paskyrė karo ministerį 
Maginot ir kolonijų ministe
rį Sarraut. Atstovui Launay 

sekundantais paskirti atsto

vai: Taittinger ir Bouton. 
Abiejų pus i ii sekundantai 

atlaikė konferencija ir išsp
rendė, kad atstovo Launay 
parlamente išsireiškimai nepa 
lietė perdaug premiero gar
bės ir todėl dvikova negali 

-
bu t pateisytina. 

Dėlto, sekundantai nutarė 
savo išsprendimą pranešti a-
biem pusėm. J ie mano, kad 
bus apsieita be dvikovos. 

įTuo tarpu kuomet franko 
kaina drimba, gyvenimas kas-
kartas kįla aukštyn ir gyven
toją nepasitenkinimas plinta 
visu smarkumu. 

Nežiūrint to, premieras dar 
buojasi už aukštesniu taksą 
projektą. Prevcdus tą projek
tą, gyvenimas dar labiaus tu
rės pakilti. # * -

REIKALAUJA ATMAINŲ 
V0LSTEAD0 ĮSTATYME. 

AVASHINGTON, kovo 9.— 
Kelios dešimtys kongresmo- S A L T L A R E C I T y > k o V o 

nu, k ū n e pakėlė organizuotą 9 _^ T J t a h p ^ cį k a s y k J o _ 
akciją Kongrese su tikslu su-
modifikuoti Volsteado įstaty
mą, ton akciįon patrauks vi
sas šalies jėgas, idant nors 
kartą nusukti ragus prohibi-
eionistams, kurie šiandie iš 
prohibicijos tunka. 

Volsteado įstatymas turi 
Imt reformuotas, sako tie ko-
ngresmonai. To reikalauja 
visuomenės opinija, tas reika
linga demokratinei .valstybei. 
Fanatizmui turi but padary
tas galas. 

IMIGRACINIO BILIAUS 
LIKIMAS NEAIŠKUS 

jo, Castle Gate, įvyko eksplio 
zija ir užgriautas i Sėjimas 
175 darbininkams. 

Anot kitu žinių, kaslkloje 
po ekspliozijos kilęs gaisras. 

NUSAKOMA JAM NEGAR
BINGA MIRTIS. 

Senatas biliu turės palaidoti 

FRANCUZAI ATSISUKA 
PRIEŠ SPEKULANTUS. 

Tuo būdu norima gelbėti 
franko puolimą. 

BOLŠEVIKŲ SU RUMU
NAIS KONFERENCIJA. 

VIENNA, kovo 9. — Rytoj 
čionai prasidės Rusijos bolše
viką konferencija su Rumu
nija. Norima daryti taiką. 

Ekspertai Begalo Giriasi Savo 

AYASIIINGTON, kovo 9£-
Pranešta, kad sopmenų strei
ke 1922 m; 19 asmenų nužu-
dvta. 

Išsprendimu 

Šventasis Tėvas audienci-
jon priėmė komitetą, kuriam 
pavesta organizuoti ir vesti 
visus reikalus, surištus su at-
einanėių Šventųjų Metų pa
minėjimu. 

Komiteto priešaky stovi 
Kardinolas Vico. * J o Emi
nencija audiencijoje trumpai 
pakalbėjo komiteto vardu, rei 
kšdamas vilties, kad visi Šv. 
Tėvo troškimai ir nurodymai 
bus pilnai išpildyti ruošiant 
tą istorinį Bažnyčios paminė
jimą. 

Šventasis Tėvas gi reiškė 
pasitikėjimo komitetu ir lai
mino jo visiems darbams. 

Romon atvvko Bostono 
Kardinolas O'Connell aplan
kęs Šventąją Žemę. Aną die
ną Kardinolas priimtas spe-
eialėn Šventojo Tėvo audien-
cijon, kuri buvo gana ilgoka. 

PARYŽIVS, kovo 9. — 
Gen. Da\vcs'o vedama eksper 
t(ų komisija visus užtikrina, 
!vad jos pagaminti planai Ims 
taip sustatyti, kad tai visapri 
pažins ne vien F ra nei ja, bet 
ir Vokietija. 

Kkspertai sako, kad jų su
galvota "kontrolės komisija" 

kontroliuoti vokieėiu biudže-
tus, finansus ir geležinkelius 
Imsiąs branginti iras daiktas 
kaip Vokietijai, taip Fran
ci jai. Bus naudinga, kaip sko
lininkui, taip kreditoriams. 

Pastarieji nebijos, kad jų ka
pitalai galėtų žūti. Gi skoli
ninkas jausis, kad jis neapvi-
liamas, kad su juo teisingai 
apsieinama. 

Eksportai tvirtina, kad del 
neatatinkamo nusistatymo sa 
ntarvės valstybes negalėjo 
gauti reparacijų pinigais per 
praėjusius penkerius metus. 
Atsižvelgiant į tą faktą, eks
pertų planai be svyravimo 
bus priimti ir pripažinti. 

Kad tik taip įvyktų. 

Dewey Backer už užpuoli
mą 7 metų mergaitės krimi-
naliais tikslais nubaustas ligi 
gyvos galvos kalėjimu. 

• - - ' ' ' • ' • ' " ' ' •• • — • > — 
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ITALIJA PATRAUKS SAVO 
PUSĖN RUMUNIJA. 

4 DARBININKAI NU
KAUTI. 

lApie tai jau rašo laikraščiai 

ROMA, kovo 8. — Italijos 
laikraščiai daug rašo apie 
Franeijos ekspanziją Europo 
je. Dėlto, iškeliama projek
tas, idant ir Italija tuo žvilgs
niu pradėtu veikti. Nes jei 
bus sėdima sudėjus rankas, 
tai Franeija palengva savo 
pusėn patrauks didesnę dalį 
Europos valstybių. 

Kuomet Francijai vyko su
siartinti su Čekoslovakija, I-
talija pradėjo teirautis, ar 
nebūtų galima ir ja i padaryti 
sąjungos nors su viena vals-
tvbe. 

Imtasi darbo ir, kaip bema
tant, sudaryta sąjunga su Ju
goslavija. 

Dabai* italą spauda ragina 
BERLYNAS, kovo 9. — 

Ludwigshafene kilusiose dar
bininku riaušėse 4 darbininkai 

pusėn —• sąjungon, patraukti 
Rumuniją, tuomet Franeijos 
ekspanzijai butų užkirstas ke
lias ir Italijos įtaka centrali-
nėje Europoje turėtų kur-kas 
daugi aus reikšmingumo. 

Tos i r 'k i tos valstybių są
jungos, aišku, nieko gera Eu
ropai nelemia. Taip butą 
juk ir pirm 1914 metų. I r tais 
laikais valstybės darė sąjun
gas, galvatrūkčiais lenktynia
vo ir ant galo tai visa turė
jo baigtis. Kuo baigėsi, jau 
mes visi gerai žinome. 

OBREGONAS SIŲLO 
AMNESTIJA. 

MEXICO CITY, kovo 9.— 
Čia spėjama, kad revoliucija 
Meksikoj turės greitai baigtis. 
Obregonas si,ųlo revoliuteionie 
riams amnestiją. Kai-kur re-

savo valdžią savo pusėn dar jvoliucionieriai liuosa valia pa 
patraukti Rumuniją, kuri pa
silikusi kaipir atvienėta ir ne

nukauti ir kelios dešimtys su-'bežino prie kurios valstybės 
žeista. Sužeista ir 5 polieian- jai glaustis. 

• . . . 
tai. Jei Italijai pavyktų savo 

siduoda federalistams. 

ATĖNAI, kovo 9. — Šiuo
kart jau tikrai Kafandaris 
kabinetas atsistatydino. 

VALKININKAS. — Pas 
mus negirdėta medžioklė. Tie
sa, kad visur priviso vilkų. 
.Tai girdėti Vilniaus "načal-
ninkai" važinėja medžioti ir 
mužikus varinėja po miškus, 
dėkui nesakydami. Bet ne to
kios medžioklės susilaukėme 
iš Vilniaus'(Valkininke. Pa
sirodė, kad Valkininko girio
se priviso "geležinio vilko" 
vilkiukų. Bus tai lietuvių 
mokyklos su mažais vaiku-i 
čiais. J ą tai bijosi Vilniaus 
" p o n a i " labiau paprastus vii 
kus. Taigi iš Vilniaus seniū
nijos atvyko medžioti lietuviš
kųjų mokyklų. Jų čia nestin
gą. Vieną kitą suradę ir su
griebę lietuviškas knygas se
novės uriadninkją papročhi iš
sigabeno Vilniun. Nelaimin
ga lietuviška knyga! Amži
nai ją medžioja, gaudo, perse
kioja. Tiltuose, Klepočiuose 
ir dar pora mokyklų uždaryta 
ir grieštai užginta mokytis. 
Štai tau kultūros gynėjai ir 

< 

platintojai. 

PARYŽIUS; kovo 8 . - F r a -
neuzų finansinis laikraštis Le 
Capital tvirtina, jog sva r 
biausioji franko puolimo 
priežastis esanti ta, kad vo
kiečiai ir kiti franci;zų prie* 
šai, spekulantn padedami, 
frankus nuolatos parduoda 
spekulacijos tikslais ir todėl 
reikia laukti dar didesnio 
franko piyolimo. 

Laikraštis pažymi, jog tru
mpoj ateity busią parduota 
franku vertės '50 rnifionu do-
lerių ir tuomet franko kaina 
pradėsianti želigti vokiečių 
markės pėdomis. į 

Pagaliaus įas laikraštis 
sviedžia į vokiečiui tikrai mi-
litarinius grūmojimus. Sako, 
kuomet franrnzai tnrėjs kentė
ti- dei franko, J4i«weW f mar
kiau jie pulsis ekspVutuotl o-
kupuotas Vokielijos teritori
jas. I r tuos* i'rancuzų žyirius 
agresininkai (vokiečius užvar 
dina agrosininkaiiO il^ai 

,mins. 

\YA,SHIXGT()N, kovo 9. 
Imigracinianf biliu i, kuriuomi 

'iitcima dar labiaus suvaržyti 
ateiviją šion šalin, žinovai tvi 
rtina, rengiama negarbinga 
mirtis. Sakoma, jog jis se
nate? busiąs palaidotas. 

Tai kongresmono Jolmsono 
biiius. Juomį ne vien nori
ma suvaržyti ateivi ją remian
tis 1890 metų cenzu su 2 nuoš. 
kvota, bet dar norima ir čio
nai gyvenančius svetimšalius 
suspausti, kad išsunkti iš jų 

t senate prieš jį susidariusi sti| 
pri opozicija. 

Gyveną Suv. Valstybėse 
svetimą tautu paėjimo ameru 
•konai šiam biliui griežtaį 
priešingi. Ne dėlto, kad ji< 
butą priešingi ateivijos var
žymui, bet dėlto, kad 1890 me 
tų cenzu norima kai-kuriomj 
tautoms duoti didelių privile
giją, gi kitas tautas pilnai pa
niekinti. 

ffuotarpu kai-kurie įžymieji! 
amerikonai aiškiai pripažįsta, 
kad visoms Europos tautoms 
Amerika turi duoti lygios pro 
gos, nes kuone visos tautos 
prisidėjo prie Amerikos di
džiosios Respublikos iškėlimo! 
ir pastatymo galingoj pozici-į 
joj, kokioj šiandie randasi. 

J tai visa atsižvelgiant, rei
kia laukti, kad senatas biliui visokius svetimus jausmus ir 

vieton anų įčiepyti ąmeriko-į pasipriešins ir paduos pasių-
lymą palikti tolesniai šiandie
ninį įstatymą su 1910 m. cen
zu ir 3 nuošimčių kvota. 

r.iškus. 
• 

Kongreso žemesnieji rūmai 
biliu pravedė, tai tiesa. Bet 

NAUJAS FINANSINIS KRI
ZU GRASINA VOKIETIJAI. 

Valdžia reikalinga taksų iš 
'okupuotų plotų. 

ŽMOGŽUDJS NUBAUSTAS. 
Už Ed\vardo Lahman nužu 

dymą Otto Malm kriminaliajai 
teisme nubaustas kalėjimu li
gi gyvos galvos. Automobi-

BFRLYNAS, kovo 7. - F i - | 1 I a U K * o f o r i s ' k u r s M a l m v o" 
nulyaustas 14-ai metu ka-

at-

BONUSŲ NEBUS PINIGAIS. 
— 

AYASHL\QTON, kovo 9.— 
* # 

Kongreso komitetas, kurs ap
taria karo veteranų bonusų j 
klausimą, išsprendė, kad ko
kios formos bonusai nebūtų, 
bet kad grynais pinigais ne 
butų išmokami. 

NENORI BUT SEKRETO
RIUM. 

WASHJNGT(W, kovo 9. — 
Kongrese atstovas Burton, 
api<į kurį kalbama, kad jis bu 
siąs pašauktas karo laivyno 
sekretoriaus Denby vieton, j 
praneša, jog ne jam ta vieta 
ir jani nesinori but karo laivy 
no- sekretorium. 

nansų ministeris Luther pas
kelbė, kad jei dar ilgiaus Be
rlyno valdžia negaus reikalin
gų taksų iš okupuotų teritori
jų, valdžios biudžetas negalįs 
atlaikyti sunkenybių ir kils 
naujas finansinis krizis. 

"Mes savo biudžeto sąsta
tą rodėme internacionaliam 

TV 
ekspertų komitetui ir aiškiai 
nurodėme, jog turime gauti 
taksas iš okupuotų teritori-
JĮU," sakė ministeris. " B e 

taksų iš Ruhro ir Rh i nelan
do jokiu būdu negalima suba
lansuoti oiudžeto. Tos teri
torijos seniaus {Vokietijai 
duodavo į metus nuo vienos 
penktosios ligi vienos ketvir
tosios da&es viąų Vokietijos 
pajamų. Deja, jau kelintas 
mėnuo, kaip vokiečiai per
traukė ten pasyvį priešinimą
si ir iš tų teritorijų negau
nama taksų." 

Ką į tai atsakys garsus ek
spertų komitetas? 

PASISKELBĖ KALIFU. 

GAL ISPANIJA APLEIS tariant, jis gavo diplomatinį 
M0R0KK0 TERITORIJA. 

Franeija priešinga praplėsti 
zonas Afrikos pakraščiais. 

MADRIDAS, kovo 8 — 
Pastaraisiais laikais Ispani
jos ambasadorius Paryžiuje 
susimainė laiškais su Franci-
jos premieru Poincare. Pa
sirodė, kad nors Ispanija pri
sidėjo prie naujos Tangiero 
konvencijos, tai vienok Fran
eija nesutinka leisti ispanams 
daugiaus praplėsti savo zonas 
aplink Mellila ir Ceuta, Mo-
rikkos pakraščiais. 

Rezultate Ispanijos direkto-j 
rįjatas susidūrė su diplomati
niais nepavykimais. Kitaip 

smugj. ^ 
Taip įvykus, Ispanijos di-

rektorijatui šiandie belieka 
du išėjimu: arba Morokkos 
teritoriją visai apleisti arba 
Tangiero klausime bendrai su 
Franeija veikti. Pastaraja
me atsitikime Ispanija gautų 
nuo Franeijos reikalingos pa-
gelbos. 

Aną dieną Čionai nepapra
stai iškilmingai karalius pri
ėmė naują Franeijos ambasa
dorių. Pasakytos prakalbos 
apie broliškumą pažymint, 
kad praeities nesutikimai ta
ri but pamiršti. 

JERUZALE, kovo 9. — 
Hedjaz karalius Hussein pa
siskelbė Mesopotamijos, Tran 
sjordanijos ir Hedjaz •musul-
manų kalifu. 

ze 
Įėjimo. 

Ano pirmutinio pati, Ka-
therine Baluk Malm, kuri 
draugavo savo vyrui galvai 
žudžiui atliekant plėšimus, 
prisiekusių teisėjų nubausta 
ligi gyvos galvos kalėjimu. 

Tečiaus už« ją užsistoja ke
lios turtingos moterys. Tad 
gal byla bus apeliuojama, 
nes bylą atnaujinti teisėjas 
nesutiko. 

ZONŲ ISTATYMAS SUP-
RUS.* 

I'I • • • • 

Thomas -AValsh norėjo sta
tydinti dviejų aukštų fflatų) 
namus po num. 6519 North 
Maplewood ave. 

Tečiaus ta vieta priguli re
zidencijų zonai. Namų staty
mo darbą policija sulaikė. 

Walsh kreipėsi teisman. Au 
kštesniojo teismo teisėjas Da-
vis palaikė zonų įstatymą. 
Walsh'ui uždrausta statyti 
ten dviejų aukštų namus. 

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

$1.00 
4.29 
3.50 
4.22 

17.24 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siuskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. • 

"Draugas ' ' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s " išrašo Čekį-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o ji© 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. , 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas ' 1 

pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena* 
išmoka. 

Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No 
Gal tas ir duos progos is-įrėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

'. 'DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
6334 South Oakley Ąvenue Chicago, UlinoU 

panams su franeuzais susiar
tinti Morokkos reikale. 



2 D B A U O A 
•Ji,I I ! • 

LIKTU V1Ų KATALZSC 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
SĮn& k&sdieua išskyras nedėldisniii* 

Mstems 16.00 
PttBd Melų $3.00 

OI prsnameratą mofcasl teisino. Lai
to* Atiloti nuo airssymo dienos, 
Bt ats Naąjų Matų. Norint pernai-
lyti adresą visada reikia prisika
li ir senas adresai. Pinigai geriau* 
aMl dusti išpeiktai kratoje ar es
amo "Money Oider" arba įdedant 
pinigus i registruota laiaJca, 

DRAUGAS PU£>. CO. 
8334 South Oafcsey Avenue 

Cnicago, Hilnois. 
leJ. Roosevelt 7791 

Pirmadienis, kovo 10. 1924 
i —T— 

Lenkai franeuzų smaugiami NABJGJI IV . FMSRO Bt P0VTM3 LIB? . W L Ž N W J * , OBAKD RAMBS, MICH 
ir f ak tina i nepriklausomybės 
jau nustoję, to feldfebelio pro 
tu vadovaujasi: "Duokit mu 
ms Lietuvę, smaugti, kodėl 
mano tur pražūt i" . Lietuva 
gerai supranta Lenkijos mo
tyvus, geriau negu Zamoyski. 

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

Kai Lietuvoje bedievukai 
nugyvenę jaunystės plaukus 
nuo pakaušio ir dorų žmoni ų 
pirštais badomi, nebeapsiveda 
savo gėda, tai jie daro vestu
ves arba pas kun. >{Fumą, ar
ba važiuoja i Klaipėdą "ženy-
tis ant kor to" . Apie pirmuo
sius žmones sakoma, kad jie 
"apsi tumino", apie antruo
sius sakoma, kad jie "apsi-
klaipėdino". 'tm* 

Lietuva — močiutė yra mo
terėlė padorieji maliavotų ve-

Lenkų užsienio reikalų, mi- selijų nemėgsta: jeigu jau dė-
nisteris Zamoyski nesenai da- tis su kuom, tai visiškai tei-
rė pranešina Lenku Seime a- singai ir širdingai, su pado 
pie užsienio politika. Žinoma, rium žmogų, ne su nupliku-
reiškė džiaugsmo, kad ryšiai į siu pakaušiu. 
Lenkijos su Francija eina vis! Tad Lietuvos su Lenkais ne-
tampryn. Jo partijos priešas i bus nei "apsi tuminimo" nei 
iš socialistinės pusės, Niedzial; "apsiklaipėdinimo 
kovki, pastebėjo, kad tie ry
šiai taip gali tapti tamprus, 
kad Lenkija visiškai taps su
raišiota per koj*as ir rankas. 
J is ragino, kad Lenkija eitu 
savystovios politikos keliu, ir 
rūpintųsi dėtis labiau su An
glija. 

P . Zamoyski atsakė visai 
teisingai, kad užsienio politi
ka rišasi ir priklauso nuo vi
daus padėties. Tuomet ir jo 

.'priešininkas nutilo. 
Iš lenku i lietuvių kalba ta 

atsitikimą verčiant yra taip: 

>» 

PRIEŠ RINKIMUS. 

Šeiniau. 

Visais laikais prieš prezi
dento rinkimus/ Suv. Valsty
bėse politinės partijos, kurios 
veda kova, už pirmenybę, iš
kelia visokius savo prio.su 
purvinus darbus. Kuomci; trū
ksta purvinumo, tai suranda 
kitokių negerumų ir prieka 
bių. Retkarčiais pavartojamos 
aiškios melagystės, kad tik 

iFrancija jau baig ;a, surišusi j priešę suklupdyti. 
Lenkiją, smaugti finansiniai D aoar. 
ir politiniai, bet lenku » 
vidaus netvarka ii finansinis! T a i P b u t a se^iaut, tai]: yra 

"bankrotas bei prasiskolinimas &««**- Skirtumas tik tarno, 
neduoda nei svajoti -ves t i »o. ^ d s e n i a u s ^ h e * *&&* 
priklausomą politiką". ' furėjo ^daugiaus sąžinės, buvo 

labiaus persiėmę savo pare»-
Taip išeina verčiant iš len-. S°mis> daugiau rūpinosi ša-

kų kalbos i lietuvių ka?bą. B e t ! l i e s S e r o v e - S l * n d i e t o mrū' 
lenkai lietuviškai nemoka jau I &««"*"> kiekvienam 

inakopejoje tulžis (fel bovis) 
užima žyniausią vietą. Yra 
pripažinto, kad tulžis veikia 
kaip cholalogas, laxativas, 
nntisepticus intestinalis, anti
dotam nuo gyvatės įkandimo, 
Ir antotoionas patogeniškiems 
mikrobams. Todėl įsisenėjusio 
skaudulio, žmonių vad. valas-
ninku, tulžis užmuša m ikro- j 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
Apsisaugojo 

šalčio. 

— Jonai, pa
duok termo
metrą. Kiek 
šiandie šal-
cio? — 

. . . . . .•.^..aį .•*\..\?.V**M' *—- >••»•-. •o.&»..'i.«<.rf •- , w ••*,*t ,*& 

1 ' Pašventinta Vasario 24 d., 1924 m. 
(Žiūrėk Grand Rapidsf'o žiniose ant 3-eio pusi.) 
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dirgsny 
"nuo seno. Tad nei tos išvados 

negali taip aiškiai pasisakyti. 
%- Kalbėjo Zamoyski ir apie 

Klaipėdą i r sakė, kad Lenkija 
• nenusileisianti nuo savo ' ' tei
singų reikalųi į kad jis turįs 
viltį, jog p. N. Davis įvykir 

vienos suktyoės, bes.ąLniškū
mai. Tad politinėje kampani
joje šiandie ir daugiaus pur
vu iškeliama. 

Tardymų — tardymai. 

Pasekmėje šiandie Kongre
sas užimtas daugiausia tar
dymais. Tardymai eina paskui 
tardymus. I r anot telegramų, 
susekama vis daugiaus įvai
rių suktybių ir graftų. Jei 
tikėti žinioms, tai graftų liga 
paliesti ne vien kai-kurie 
aukštai stovį asmenys, bet 
ir kai-kurie paties Kongreso 
nariai. 

Tie visi vedami tardymai 
dar nedavė jokių tikrai apčiuo 
pi amų pasekmių, dar niekas 
teismo nenubaustas, fiet visa 
tai liudija, kad žmonių renka
mi valdininkai šiandie jau ne
be toki, kokių buta. seniau. 
Senovėje išrinkti valdininkai 
kokian nors ofisan daugiau.? 

jis kaip bematai 'apvalytų vi
sus valdžios departamentu.* 
pavartodamas savo. "b ig 
stiek". 

Deja, jo nėra. kad galėtų 
suvaldyti' politikierių: nesąžl-
niškumą. 

DEL DR. KARALIAUS 
ŠMEIŽTŲ. 

j • Laiškas Redakcijai. 

Ims i r leidžia jam pagyti na- — Tuojaus, ponas, nuo au
kšto nuimsiu. — 

— Nuo aukšto? O kam tu 
ji ten nunešeif — 
' — Matai, ponas; norėjau 

kad temperatūra aukščiau 
butų, — nubodo man tie įky
rus šalčiai. —, 

Restorane. 
Atvyko skupuolis pusmiLi-

jonieris vidunaktyje į resto
raną ir klausia: 

— Kiek kainuoja vakarie-

turaliu būdu. 
Nežinau, ar Dr. Karalius tb 

negirdėjo, ar tvčia pamiršo. 
įPirmame atsitikime, jis yra 
ignorantas su titulu " d r " , 'an
tram atsitikime jis yra pap
rastas melagis. 
Del mano gydymo midų. 

Toliaus p. K. labai susirū
pino, kad mano patarimus se
kdami, žmonės neužsikrėstų, 
besigydydami namie nuo sifi-
ho. | -
; Manau, kad savo abejo- j flė f 
nėms ptats Dr. K. netiki. Čio- — Du ^ u - — 
oai aš nenoriu pasakoti vie-' — O ^ie^ P1&tUs-
«ai, kaip daktarai gali gyuy- — Litas ^ šešisdešimt penki 

centai. — ti sifilį, nes tai labai opus au
sims dalykas. Aš vieną daly
ką pasakysiu: kai Dr. K. užsi 
krės sifiliu, aš apsiimu jį pa
mokinti, kaip* galima namie 
su Salvarsanu pačiam tą ligų 
*4nueir«kinti"... 

Užtikrinu, kad ir nuo j e ' 

— Tai įsakyki, Tamsta, pa
duoti man pietus. — 

Pagyrė. 
Vakarėlyje artistę gyrė už 

gerai atliktą rolę. 
— Ką jau giriat. J uk kati 

paimsiu tiek pat, kiek nuo ki j * » S* ! 8 e r a i ***> r c i k i a b u " 
tų, nežiūrint, kad jo šmeižta i l t į ^ u n a i , dailiai, puikų bal-

* 1 * 1 * 1 * 

sėli turėti. — 

KATALIKAI BRITŲ 
IMPERIJOJ. 

rūpindavosi šalies, tautos h* 
ir daugelio 'visuomenės gerove. O šiandie 

Ruošiasi prie rinkimų. 
Šįmet Suv. Valstybėse ture 

sics" '" ' teisybę";"dejavo/ kad j »«»e prezidento rinkimns. Tad 
Lietuva iki šiol negalinti su ! ̂ o h t m 6 k a m P a n i i" )»» veda-
prasti Lenkijos motyvu, ir l n a - K a m P » n l J a >>3g«lo juoda 

. i i ir purvina 
! Galimas dalykas, kad p. N. V*™*™* - ū b i e j i darbai j * ^ J ^ a ^ a [ į a 

• Davis užziedo^ tokia mf M • b e g a l ° d i d e l i ' i V ° P a r t l J U a r b a *** k ^ 
; Ua\ i s užgiedos tokią pat dai-, • T,vadžioie^iU reikalais.. 
t nelę, kaip ir Hymans, bet lie-1 l v u o m e t b l u m t l ^ P**o*^e] 
; tuviai yra atkakliai nemuzi- : K o n ^ e s e ( s e n a t e ) i 5 k e l t a s 

: kahis svetimoms melodijoms. ™*diškų žibalo versmių is-
; I r vargiai kad lietuviai su- nuomavimas privatinėms ben-

1923 m. 'Catliolic Direetoiy-
paduoda sekančias žinias a-
pie katalikų skaiėių Britų — 
Anglijos imperijoje. Katalikų 
tais metais buvo 14,439,94) 
visoje valstybėje, t. y. 253,-
630 katalikų daugiaus negu 
prieš vienus metu?. 

yra m'an tiek pat neskanus, 
kaip ir sifilis, kurį man tek
tų gydyti. 
Del laboratorijų. 

Nevienam aš esu pataręs, 
kad telefonų knygoje surastų 
laboratorijas patys, kur butiį 
galima kraujas ištirti, ir suži 
noti, ar tikrai vra užsikrėsta 
tąja nelaiminga liga. Tikiu, 

— Nieko panašaus — Tam
sta ir taip puikiai šią rol<? 
atlieki. — 

Gerbiamieji: 
Neatsisakykite šį mano lai 'Į kad kaikuriems "dak ta rams ' 

šką patalpinti Tamstų plačiai, tai nepatinka, ^fari yra žintuū 
skaitomo lai k ra&Ho skiltyse. | venerinių ligų ^specialistai", 

*'Naujienų" No. 44 š. m. kurie paima žmogaus krauju 
Dr. Karalius malonėjo ant ma- ir siunčia tą žmogų laborato-
ncs užsipulti. Tai nebepirmas rijon. Jam beeinant telefonu 
kartas, kad Dr. Karalius ir jo laboratorija yra perspėjama, 
:keli draugai purvina mano (kad būtinai ""surastų", kad ir 
\-arda, skleidžia nesąmones i? nesančius ligos mikrobus. Tad Lyg-ųs. 
melus, pasiremdami ne medici žmogus sugryžta pjis **dakta-
nos mokslo ištirtomis taisyk- ra," įtikėjęs, kad pavojingai 
lėnus, bet neapykanta ir savo serga. L* nuo žmogaus galima 
titulo dviem raidelėm " D r . " ( p a i m t i nuo $200 iki $900, su-
Tiems, nelabai gerbiamiems [lyg žmogaus kišenės, už pagy-
daktarams aš iki šiol neatsa-Į dymą nebuvusios ligos. . Gal 

Tilpo toks pagarsinimas: 
' ' ieškau tarno, kuris nesito-
lintų nuo naimi ir kuris mo
kėjo per paskutinį laiką sa
vo vietą pastoviai išlaikyti. 
Kreiptis N. N.. . ." Ateina vie
nas. 

— Tamsta nori gauti vietą! 
— Taip. — Ar, Tamsta, pa

stoviai užlaikiai savo vietą?— 
— O taip, ponas. Penkis 

metus išsėdėjau kalėjime ir 
nei karto neatsitolinau. 

Anglijoje ir Galieijpje ka-j 
talikai nuolatos • didėja, pv. kinėjau, nes tarp darbų dau |Dr. Karaliui ir nepatinka, 

gybės ir laiko neturiu ir gai- ' kad aš nurodau žmogui pa

pras prakilnumą lenkiškų me-1 drovems, jau antras mėnesis 
j ^ ^ j y triukšmas nepertraukiaiftas. Ir 

pasirodo, kad vienas skanda
las i-š velka kitą skandalą. 

i Kuo giliau miškan, tuo dau-

^ 

Bet lietuviai jau šiandieną 
; supranta, kad Lenkija savvs-

tovės politikos vesti negali, I « i a u a m e d ž i "> t u o " i ^ s n i s ra-
. kad jie patys prie to savo vai-1 krūmynas . 

džios lupomis prisipažįsta. Ta
me pat posėdyje Zamoyski pa 
stebėjo, kad su Čekoslovakija 
derybos del Javožinos ir kitų 
reikalų lenkams nepasisekė, 
kad jų pretenzijos nebuvo pri
pažintos. Tad ragino saviškius 
užmiršti, ir pašvęsti "mažes
nius dalykus del didesniu" 
nes visvien nieko nebepagel-
bės. 

Yes, Sir! Reikia tik lietu-

Visuomenės išnaudojimas 

Šiandie renkamas kokiu-
nors ofisan politikierius bal
suotojams* pažada Uukso kai 
nus. Bet kai$ tik išrenkantis 
tuojaus leidžiasi eiti savais 
keliais. 

1921 m. buvo 11,621 atsiver* 
timas. Jeigu taip ir toliaus 
katalikai stiprės, netolymas 
laikas, kad vėl katalikai vieš 
pataus Anglijoje. 

r%-i 

Kiekvienam žmogui svarbu 
yra turėti tvarkoje savo są, 
3in<». Uoįųs katalikai, dažnai 
eina prie atgailos Sakramen 
Ito apvalyti ją nuo įvairių gy. 
veninio dulkių, Apeileidę-gi 
privalo bent viejt^ kartą j 

la žmonėms galvas kulti giri 
čais. Bet jų nepadorumas ima 

čiam susirasti laboratoriją, 
bet tai jau mažas man rupes-

peržengti ribas, tad suradęs tis. Man yra žinomas, ir ne-

žią vasarą Chieagoj šitaip 
buvo: 

Pasibučiavo du draugai, — 
Ir vieno laikrodis pražuvo, 
O kito visi pinigai. 

=r—: 

galų gale liuosą valandėlę, at
sakau. 
Del Valasninko. 

kitų narkotikų. 
Ar daktaras Karalius ir jo 

draugai iš " N - n ų " nori, kad 
aš tų stebukladarių pavardes 
paskelbčiau. Tikėkite man, 

daktaras, kurs už nebuvusios 
ir įkalbėtos ligds " išgydymą" 

Poniai M. Š. "Drauge*1 aš 'paima į $1,000, man yra žino-
patariau gydyti užsisenėjusį mi ir tokie, kurie iš prigim-
skaudulį įkaitintoje gyvulio j ties. būdami nepastovaus pro-
;tulžyje. Dr. K. palygino tulži to, figūravę kriminaliame tei-
?u pamazgomis, o mane pava-

vienas toks "s tebukladaris" ponai, kad aš galiu tui pada-

«me ir per kyšius išsiliuosavę, 
^ino burtininku. Tokių burti- gavo Kanadon keliauti po to, 
ninku, med. daktarų, kurie kaip savo pačią " n u g y d ė " ir 
tulžį pripažįsta už vaistą, pil- kitokių istorijų patyrė, saky-

miręs pulkininkas Roosevelt, togiaUwsias laikas —Gavėnia. Inas pasaulis. Visų šalių far- sim, kad ir del snapso, arba 

metus savo sielą atgailos sa-
Jei šiandie prezidentautų kramente išprausti. tTam pa 

»». * n lliM Į I I I I » I I | . P ' 

ryti. Aš tūrių tų didvyrių ir 
jų darbų dokumentus, laiškus, 
laiškų fotografijas ir "sworn 
testimonies". 

Nusiraminkite, s vyrai, nes 
gali būtį nemalonumų, tik ne 
man. 

Be ypatingos pagarbos prie 
m'ano šmeižikų, pasilieku sa
vo darbą dirbąs, 

Dr. Al. Rackus. 

Dr. J. Basanavičius. 

L I E T U V I U D R A U G I i r s 
Del karo nukentėjusiems šelpti 

CENTRALINIS KOMITETAS VILNIUJE. 

Jojo veikimas labdarybės srityje 1923 m. 

(Užbaiga). 

Taip pav. pasislėpęs už raidės T. 
viams taip pat nenusileisti, iš- straipsniapalaikio "Vilniaus lietuvių jaunuo-
tverti, ir permatyti, tai len- menės padėtis" (Tėvynė 1923 m. Nr. 50) 
kai jau yra pasiryžę "pašvęs "autor ius" , būdamas pats to šmeižiamo Ko-
ti mažesnius dalykus del di- miteto auklėtinis, kursai kaipo vargingų tė-
desnių". *% įp![ v u vaikas, Komiteto prieglaudoje laikomas, 

Bos klasės mokslą pasiekė, iš ypatingu bu-
Rusų kariuomenėje; kareivius d u «upranUunos dėkingystės, atsidrąsino ne-" 

dažnaį mušdavo per antau- ^ t ų daiktų priplepėti, .tarytum norėdamas 
sius. Vienas kareivis, tapo feld K o n ! ! t f ° ??l>™?d* A m e » k o s ; j ^ g « » l a J" 
. . ,. . . . . .. pe diskredituoti, kad įam amerikiečiai anti-
fel)eliu ir m t s eme kitiems ; , .,, , . , v . , • , „ 

. l _ klenk'ales pakraipos zmoneso aukų pneglau-
savo draugams antausius dau- ( f o m g k , i k y t į n e d u o t l J f n e s p a t s a I komitetas , 
žyti. Paklausus, ar jis neatsi- s n l i g t o ^au^Hans? ' žodžiu, kaipo "Romos 
mena, kaip įam pačiam buvo pa j į į į ą" tvarinys, veikiąs dik Romos na-u-
nesmagu, atsakė: r - "Atgimc- Jai, auklėtiniais visiškai nesirūpindamas. O 
nu puikiai, del to ir daužau: tij Komiteto auklėtinių padėtį tamsiausiomis kodėl mano tur pražūti? spalvomis piešdamas, iš adatos vežimus pris

kaldo; jis mano, kad tie vaikai, kurie "gy- I korespondentas taip drastiškai, neteisingai 
' aprašė, Mat jis girdėjo skambinant, bet ne
žinojo kurioje bažnyčioje, tai vyrukas ir pri
plepėjo įvairių nesąmonių... 

Kad del Komiteto prieglaudose auklėji
mo pakraipos, tai jiji, galima sakyti, maž
daug neutralė. Komitetas, turėdamas darbo 
su katalikų tėvų vaikais, negali ir savo.prie
glaudose nekatalikiškai juosius auklėti. Ne 
komiteto uždavinys jaunučiams vaikams skie
pytį antikątalikiškas nuomones ir neapykantą 
į dvasiškių luomą ir tikybą, todėl ir prie
glaudose, kaip ir pas lenkus, yva vartojime 

-r5ttmetiBės įr vakarinės trumpos 
TiiaMelės, kurias tvarkyti pavesta prieglau
dų vedėjoms, bet ne visose prieglaudose tos 
maldos praktikuojama. Komiteto nuomone 
mažiems vaikams dar per ankstyba užsiimi
nėti antireliginiais klausimais; ateizmą gai
vinti* ir jam- skleisti liekti dar vėlesnis jų 
gyvenimas, kada bus labiau pribrendę sunkes
nėms problemoms gvildenti... 
Aukščiau jau minėta, kad prieglaudų vedė
jų tafpe esama tik dviejų inteligentų, bū
tent; -mergaičių bendrabučio vedėjos Em. Vi
leišienės, kurią "Tėvynės" korespondentas 
"poniute" ' ir šmeiždamas "Romos papro
čiuose paskendusia" vadina, ir kun. Stasio 
prieglaudos vedėjo buv. mokytojo Vitkausko. 

vena Komiteto narių "Romos piliečių' prie 
žiūroj?, baigią savo gyvenimą džibfos glo
bojami. I š vienos, kaip aukščiau parodyta, 
tuberkulozo mirties metų bėjryje, jam vai
dinosi, buk jau daug prieglaudų vaikų at
sigulė Rasų kapuose ir tik vienas Dievas 
žinąs, kiek jų dar atsigulsią. 

Deliai ismislyto, iš pirStų iščiulpto "Ro
mos piliečių" vardo ir jų veikimo "papfemo 
įtakos platinimui" — reikia pasakyti, kad e-

.santicįji Komitete kunigai yra ne "Romos", 
bet tikrai Lietuvos piliečiai, karatai mylį sa
vo kraštą ir žmones, todėl.ir uoliai dalyvau
ja lietuvių varguolių šelpime ir jų ' švietime, 
steigiant visame kražte lietuviškas mokyk
las. !Prie didelio ^^iBtekliausdįdtu?vic &teli-
genlijos Vilniuje ir visame Vilniaus kraite", 
kada jąją daugel vietose vieni kanigav'atsto
vauja nėra ko stebėtis, kad w į įvairias, lie-. 
tuvių draugijas,ir į muaų Draugijos pašal
pos komitetą, kunigai pakliūva, o ,Už tai yra 
kalta vietinė Lietuvių visuomene, kad jiji, 
turėdama kuniguose pasitikėjimą, juos ko-
mitetan renka, Čia jau pridurti reikia, kad 
Komiteto nariai nieko bendip^ neturėjo su 
tuomi, "Romos piliečiu", kursai "buvo pir~ 
kęs autoinobiliį, bet ne sau, tik savo,pažįs
tamam provincijoje, o kurį tas ' 'Tėvynės? ' 

Pastebėti reikia, kad šituodu auklėtoju, de
liai to, kad stipria ranka laiko tvarkų taip 
skaitlingų vedamose, prieglaudose mokinių 
tarpe, yra jųjų, kaipo didelės laisvės mvlėto-
jų — kaip a priori spėtiNgalima r— 'labai 
nemėgiami ir prieš juos kaikada kolektv-
viai protestai keliama. Taip kartą už nepa
klusnumą nubaustos mokinės, davė progos 
suagituotoms mergaitėms , kolektvviu prašy
mu kreiptis į Draugijos Centrali Komitetą. 
I Laikinąjį Lietuvių Komitetą ir i Vvt'auto 
Didžiojo gimnazijos direkciją su skundu ant 
vedėjos ir jos neteisybių, bet nutylint pa
čių mergaičių baudos priežastį... Kaip pasiro
do visiems — o ypač karštagalviui jaunimui 
— įtikti, ne lengvas daiktas! 

Baigiant Komiteto darbuotės*aprašvmą, 
malonu man, galint pakartoti " T ė v y n ė s " 
(Nr. 51) redakcijos parašytus žodžius* kal
bant apie Vilniaus našlaičių prieglaudas, kad 
h mūsų Komiteto "noru yra, kad Vilniaus 
lietuvių našlaičiai pirmoje vietoje išaugtų su
sipratusiais pažangiais lietuviais ir neper
galimais kovotojais už lietuvių tautos 
reikalus ir jos šviesesnę ateit į". 

Vilnius, sausio m. 1924 m.# 

Komiteto Pirmininkas 
Dr. J . Basanavičius, ' 
Vilnius, GimnAaalm N. i . 
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Pirmadienis, kovo 10, 1024 
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AMERIKOJE 

Jeid u nori čebatų kuriems nereikia pu 
spadžių deti,užtad kad jie nudėvės net 
ir plienines vinis ant skuriniu čevery-
ku — tai reikalauk "Hi-Press" Kasik-
liniiį Cebatų — Ziurėk kad butų Rau-
donas Brūkšnys aplink viršų. 

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

Goodrich 

Antroji Ptafeaitm. 
Siujdk© tt> d. titrm 7% 

rakara #•/. »VtltMBj parapijos 
svetainėjt j*yks ant*oji kun. 
Dr. K. *&*&*- paskaita 

RO«0§ »A«LIS©S ir VA 
T I K f W W , tavi bos ilius-
truojapj* inesiArt paveiks 
lais ir {tavinam gražiais 
"motiaf pietines". 

Tisus nno*i*liiai fcriečm 
Įteigimo komisija. 

Piliečių registracija įvyksta 
antradieny, Ijovo 4 (J, Neužsi-
negiatravBaieii pirmiaus, k i 
lies ĉq||jp« nepraleidžia. Ki
taip, HeblB prileidžiami bal-

6RAND RAPHJS, MICH. 
Naujos Bažnyčios šventinimo 

Iškilmės. « 

sekė tūkstantinė minia žmonįii 
įvairių tautų. Nauja bažnytė
lė nors ir ruiminga, bet pri
sikimšo pilnutėlė, gl";sėdynių 
pritrukus, kiti pripildė takus. 

Vietinis klebonas išėjo . su 
šv. Mišiomis, kurias pirmą 
kartą, atnašavo, toj muro gra
žioj bažnytėlėj, kurią, pasta
tė žmonės geros valios savo 

Vasario 24 d., 1924 m., Orand c e n t t t i s s u , l k i a i uždirbtais. Gar 

* s •• i m Ii ^ * y 

VCMAOUA tA/LC 

Taaarip 24 d. vietinės pa-
*ap. svetainėj įvyko. įdo-

Rapisds lietuviams yra minė
tina, istorinė diena, nes tą die
ną vietinis vyskupas Kt. Rev. 
M. I£elley pašventino naują, 
gražia šv. Petro ir Povilo Baž
nyčią. 

Iškilmių Vaizdas ir pačios 
iškilmės į dalyvaujančius tose 
iškilmėse darė didžiausio įs
pūdžio. r < 

Apie 10 vai. ryto ^žmonės 
rinkosi skaitlingai iki pasida
rė minia. Atėjus paskirtai 

bė ji^ms! O iš to darbo džiau
gės vyskupas, džiaugės dva-
siškija skaitlingai susirinkus. 
Ale džiaugsmas parapijom] 
nustebino visus; nes viso? 
draugystės laike pirmų šv. 
Mišių naujoj bažnytėlėj pri
ėmė šv. Sakramentą iš ko ir 
svetimtaučiai nustebo. 

Laike sumos buvo dir pa
mokslai: vieną sakė vyskupas 
anglų kalboje, paskui sakė 
gerb. kun. Vaičiūnas iš Cicero, 
111. lietuviškai. Savo iškalba 

D A K T A R A I 
Telefoną* Boulevard l ik t 

Dr, S. A. Br enza 
460S 8o. Ashland A vena e 

Chicago. OI. 
Vai.: J ryto Iki 17 pl*t: 1 po 
piet lkl I po ptot: «:«• rak. Ik1 
«:«• rak. 

«sfrs*»<ss»s*SMssjsjSS»̂ M—s—s—ąi m w i » — x a < f c ^ w ^ M > ^ l ^ « • I ) 
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GTBTTOJAS m cBrnmaaat 
4442 8a. Wes**rn Ave. 

414« 
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Tel. Roulevard 0581 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W . 4 7 . t h « t . 
Valandos nuo 8 IKI 12 dieną, nuo f 
lkt S vai. rak. NedėJlomls nao 8 

lkl 2 vai. po pietų 

valandai vyskupas su asista 
dvasiškuos pradėjo pamaldas i m Q n 6 s e J ^ * 6 ? ^ j « £ * 
prie bažnyčios durių. Ceremo-
niatams įžengus i bažnyčios 
vidų, minios žmonių paliko ga
tvėse. Kada jau bažnyčios vi
dus tapo pašventintas, vieti-

aiioa riitynė*. Tose ristynė- nis klebonas įvedė jon visas 
te dalyrin buvo net kelios po- [katalikiškas draugystes. Čion 

parapijos choras, vadamas p. 
Mondeikos, draug su vargo-

-PRESS 
Mining Shoes 

ros. Kenoantečiai matė nepa
prastai tvirtų vyrų, kaip tai 

•p. Norkų, Dudinską ir kitus. 
&ių ristyniii surengėju buvo 
p. Kulys iš Chieaįp. Žmo 
Rėme patiko. 

Koncertą*. 
Kovo 2 d. iv. Petro baž-

»aytįaėj svetainėj čia įvyko 
konaertae, kuri sėkmingai iš
pildė vietos S*. Petro para
pijos bafeytiniB choras po 
vadovyste vargon. J. Kailiu-
•karčio. Sudainuota gan gra
siai. Be dainų, skambinta 
fciaadoliita iš iipildyta mono
logas. Atsilankusieji buvo pa-
itemkrati. 

Kovo 4 d. taipgi buvo su-

nais užtraukė gįesmę "Garbė 
Dievui ant aukštybės"... Pa
kilo visų tikinčiųjų širdys 
karštesnę malda kartojo lu
pos ir visa tai kilo y t smil
kalas į aukštą, prie Visagalio 
sosto. 

Draugijos ėjo tokioj tvar
koj: 1) Draugystė Kareivių 
Vytauto po vadovyste p. Nik-
šo, didelio ūgio jaunikaičio, 
2) Dr. Panų, 3) Dr. SS. Petro 
ir Povilo, pirmoji draugystė 
šios kolonijos, 4) Dr. Šv. Jur
gio, pasiliuosavus iš globos 
tautininkų, skaitlingai susi
rinko ant tos iškilmės, 5) Dr. 

mostas eioii dainų ir lietu- j • r . Juozapo* Susidedanti iš 
<vi«ka šokių vakaras. Jauni- Į rimtų senelių, 4) Dr. Moterų 
mae smagiai pasilinksmino, Bažančiaus Šv., 7) Moterų Są-

io nao jų ir senieji neatsiliko. 
Buvo, mat, Užgavėnių vaka
ras. Senelis iš eglyno. 

= r 

į ttėTėkb ra"a-ExpeUerloTrjaimi 
N. lauk lis« to, kuomet jau bu4 j-n-

TOTta* atsigulu. PO sunkum #*»"* 
darbui, >avo rai ko:n. Lojom ir pečiam 
suteik pakagvlnbuti ! 
1 Žmogus, kir s >:,T' A SI savo musyti-

lai- I W > '""' srrsrančin. Pamėginkit 
P«».Exi>e«le"« ' * t r : ' U ! k * : * w i a 3 ^i(,\'*-

UMBgkitc *ka»' '-nw p»e1g ir dk«ian-
įhi yjnari;. P»in-Eipelleria palaiko 

• aveiktš fcn^nei pew>i« wwlet» j '! 
3Jc. ir 70c. ui bonka aptekote. 

F. AD. R1CHTFR & CO. 
So?4th St.. Brooklyn. N. Y. 

Tcl. Lafayette 4223 

I 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, UetnvUpis T!<M»-

dos patarnauju kuogeriaujsi* 
M. YUSKA 

S228 West S8-t|i Street 
m • !• i ~ ~ — — " - — — — — — — — ' — — ' — • 

104-114 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, IU. 

i 

* 
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Kemkite tuos biznierius, ku-*: 
rie dažniausiai garsinasi dieo 
ražty 'frDrauge,,

# • 
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v Trindamas su Ruffks , 
Ištrinsi Pleiskanas Lauk 
Niržti, niežti visų dieną — j*js net 

stebitės ii kur tų pleiskanų tiek 
iuiaši ! Jt:o Janai— jų« kasote., juo 
<laui,'ijit pleiskanų iipuola. iš jūsų )p»l-
vr*. suteršia jnsų drabužius, d iro ne
malonumo kiekvienam arti jųs e«aa-
čiam, ir tk neaį)sa)t<«i»i i.iczti: 

tai prašalins. Rufflma yra tflniku 
Kalvos odai ir plaukami. Ruffl** )r» 
pleiskanų naikintojas su puikiomis 
pasekmėmis. 

Ir tune nėra jokios paslaptie* 
RuffUs Tesudarytas r«»u«y •' lmt>'m 

rusių keniikij, kurie iMirbo fiaiuvi 
KpeeiaJiai paskirta sunaikinimui pleis
kanų porų—ir Rufftm* atlieka savo 
darbj. 

Pamėginkit bonka.! Į trinki t truputi 
Rufflma į sava galvos odą kasdien 
ai»i»- JMT satvatte laiko. O kuomet 
|d<i»kanos jau išnyks, tuosset naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
65c. Už bouka.. Galima gauti aptiekose. 

F. AD. RiCHTBR & CO. 
104-114 So. 4tb St-. Brookhrn. N. Y. 

-\ 
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LIETUVON Ptfl 10 Dl 
VieokitėUs vaadeoia keUaa I ie ta-
%.<m yer Soutbamptoa • •« Mllilnt] 
kalvų 
40UITANIA IMURETMIA 

BEHEN8MIU 
Apleidžia New Yorką. kas gubato-
mis. Greitas persėdimas South-
amptone. Lietuviai ypatiSkai ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tlatiai \ 
HAoUrnsm 

X.">iy. d PHiav« ffaa.fa)X«rSj.T»ksal 
(I Uamburirs M9.M) ęąjįą 

KKhESVtAl 16 M E 7 U \ Q 8 
sėda lalvan Pilia»oJ važiaįjaat | 90-
uthamptoną, fr tm. persėda kąt Mtl-
žiaų laivų. Plaukia kas a*v»lU. 

Grsičiausi laivai pasaųlrJ*. 
Tnforinacijų dftt kainu «* M&aNa«u 

dokumentu atvąžii<ojsMtt!«ma kslelvia-
ms grali te gauti auo Mis ąssacb. Rsi-
kalaukit. j ų yra lusų mlaats aVba a-
piHtiakėJ. 

Cunard Lioo, 
140 N. Dearborn 
m. Ckicągo 

N. 
' 

* 

jungos 42 kuopa, visos jaunos 
ir darbščios moterėlės, 8) Dr. 
Moterų šv. Agotos. Paskum, 

GAVO PIHI6UŠ LIETUVOJE 
KTJEIŪOfl SIUNTi PER "DRAUGĄ" SIE ASMENJ^: 

Kerpauskis Juoz. (Roseland, III.) 
Stakenas M, 
Cbapas E. . 
Petraitis St. 
Petraitis S*. (Gary, Ind.) 
Dauk«rcnė B. (Cicero, UI.) 
AleKunaitė O. (Cicero, 111.) 
OaUsus Juoz. 
Stepiunaitė M. (Gary, Ind.) 

'Žmonės ir džiaugės ir verkė iš 
džiaugsmo. Gerb.' klebonas ku
nigas A. Dexnis ir parapijonai 
labai yra dėkingi už jo atsi 
lankymą, ant iškilmių ir pasa
kytą per jj gražų pamokslą. 

Grand Rapidso lietuviai pa
statydami naują, gražią muro 
bažnyčią, atliko labai gražų 
darbą. Tiesa, nebuvo tai len
gvas darbas, ypač dar ir dėl
to, kad išpfadžių vieni tą dar
bą rėmė gausiai, kiti jam ne
prijautė. Daugelis su džiaugs
mu davė savo dalį naujai 
bažnytėlei, bet kaikurie nie-
kum neprisidėjo. Bet šiandie 
jau ir pastarieji, pamatę gra
žų, prakilnų darbą įvykintą, 
stengiasi kiekvienas savo da
lį atiduoti. Reikia tikėtis, 
kad netrukus neliks nei vieno 
lietuvio šioj kolonijoj, kurs 
nebūtų nuoišrdži'ai — atida
vęs savo auką. 

Taip, šiandie troškimas mu
gu turėti naują šv. Petro ir 
Povilo bažnytėlę jau išsipil
dęs. Bažnytėlė jau pastatyta. 
Bus tai amžinas paminklas 
mūsų gentkartei. Tai Dievo 
pribuvimo namai,kuriuose bus 
atnašaujama ne kruvina au: 

ka — šv. Mišios. Praeis am
žiai, pasikeis žmonių giminė, 
bet Bažnyčia Kristaus įsteig
toji stovės nepergalima. 

Garbė, Jums, Grand Rapid
so Lietuviai katalikai! 

Šios gražios bažnytėlės pla
nus pagamino gerb. kun. B. 
Bumsas. Planai buvo priimti 
ir patvirtinti vietinio vysku
po. Taigi gerb. kun. B. Bum-
sui priklauso daug nuoširdž-

T«l«foaa«i geeley 748» 

Dr, L M. Feinberg 
Gydo specialiai rtaoktaa vyru ir 

moterų lytiSkaa ligaa. 
2401 Madisoo Street 

•Uunp. Weatern Ave. — Cblcajco 
Valandos: f—4 po pietų Ir—*f *ek. 

Ofiso Tel. Boalevard »6t$ 
ReaKL M . Ta* Bnren «9M 

IrT. Ąf A* 
RUSAS OYPYTOJAa IR 

CHDTiiURGAS 
Specialistą* Hoterlfiku, Tfr4Jk« 

Taikai |r visti cbtouaktl Uca> 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halstad St 
Kampas 31st Str. 

Tai.: 10—11 ryto: l—t po piet. 
7—* rak. Ned. l t — l t d. 

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

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr, CHARLES S E G AL 
Perkėlė aavo ofisą po oasaeriu 

4729 S. AshlaBd A?e 
SPEGUAUSTAS 

Džiovė, Motcn? ir V*m MPI 
Tai.: ryto nuo lt—12 nuo l—f 
po piety: nuo 7—1.11 vakar* 
Nedėlloml*: l t lkl 1. 

Telefonas Prexel SStt 

Dr • Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . Ash land Ave . 
Tel. Yards 0994 

Vp-landci • 
Nuo lt lhi 12 pjet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

-J 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Ghintfgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Bs marinimo, 
t )—B« peilio ir bs s luosm*. 
3)—Be krtuijo, 
4)—Be jekie paToJans sveikatai, 
K)—Pncljentul nereikia slnrtl, * a -

II tuoj T«l*7ti. Ir fmll eiti 
1 darb*. 

Pagydo 'Oall-stones* (akmenis tuliyje) 
ir akmenis šlapumo puslėjo bs o-
peracljoa, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina flrdejlm*. . . . 
OyeU visokias ll*as paseknttng-al. Ir Jai 

yra reikalas daro operacijas. 
rroresijanali patarnavimą telkia aavo 

ofiso: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vaL 

po plet iki 9 vU. vakarą 
Nedeilomls ir seredomls ofisas uMa-

rytaa. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CEOCAGO ILLINOIS 
Telefooas Tardą 603> 

Valandos — f iki 11 i i ryto pe 
pietų 6 lkl t vak. Nedaliomis ofi
sas uždarytas. 

Dr, M, Strikol'is 
Uetuvia 

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 
4€01 80. Ashland Arenu* 

Tel. Boulevard ?S9t 
Vai.: 2 iki 4 ir C iki t 

N«d. 10 iki 11 
Namai: «**1 So. AJbany Avamae 

Tel. Prospect l t t t 
Vai., patai sutarti 

% » * » » * » 4 » » » * • • » » • • • • • • mm*mv 
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m m • < m m»<m m m » 
Tel. Caaal «257 Vak. Canal t l t a 1 

DR. P. Z. ZaUTDHS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 80. Haleted Etreet 

Valandos: 10 lkt 12 ryte: 1 iki t 
po platų; t iki 9 vakare 

11 m. 11 11 1 ~ - " " - — - - — — — — — - - f j 
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Karecka J. (Roseland) 
Keleciutė K 
Šik8nienė Kaz. (2 si imt. Auburn, 111.) 
Steponavičius J. (Grand.Rapids, Mich.) 
Grii^icaė OPr. 
ZsvirczdinasSt. 
Fovalauslmenė Pr. 
Pe^iu&aitis M. 
r",rbanavičius Ant. (Waukeg'an) 
§esnausk?,«č Anelė 
Bakas S. v 
Vasilauskionė J. 
Blažys Juoz. A. (Detroit, Mieli.) 
•Kavilauskienė M. 
Rev. P. Vaitukaitis 
Žilinskaitė Ona (hjsta M. Mončienei) 
Kass'ales Lomos (Los Angeles Califoinia) 
DanauskissJuoz. 
Kurkėnas K. 
Adonmvičienč Ęlz. 
Kulbis Jonas 
Zalagenos Jonas (Cicero, 111.) 
Ruginis A. J. (Hartford, Conn.) 
Tamoiaitė M. (Hartford, Conn.) 
Paukštienė M. (du siuntiniu) ^ 
Masiokas P. 
Muktjfi J. 
Maremkcvičius S t 
Masidliunienė V. 
Masiliun!aičm M. 
Lauta:*?uoz. 
Bįkinaitė. T. 
Krusm J. A. (Worth, 111.) 
Stasiūnienė A-

ibs padėkos. 
Parapijonas. 

SI0UX CITY, I0VVA. 
Vakarėliai. 

Kovo 2 d. įvyko parapijos 
svet. vakarėlis, kurį surengė 
sv. Cecilijos choras po vado
vyste gerb. E. Šlapelio. Vai
dino įdomų .'veikalą " Numa
nė ". Visi lošėjai kuogęriau-
siait atliko savo roles. Vei
kiančios ypatos buvo sekan
čios: ]). Genevaitė, ^Žianraliu-
tė*--Motinos .rolėj, J. Crigar 
liūnas, tėvo, dvi pp. Biržetai-
tės, Dukters ir Tarvaitės, 
moks. Adolfas, Zibas, vaikino 
Po lošimui choras dainavo ke
lias dainas. Ant galo sekė 
šokis. -

Žmonių susirinko pilna sve
tainė. Gerb. mūsų vargon. 
rengia sekančius veikalus, ku
rie įvyks po Velykų: Operetę 
"Concillium . Facultatis", 
"VargonLnko Duktė" ir 'Snie 
go Karalaitė"; Laukiame! 

Ant kovo 4 kaipo paskuti 
nei dienai prieš gavėnią gerb. 
moks. J. Zabulionis surengė 
vakarėlį ant kurio daugiau sii 
sirinko žmonių nei buvo ma 

kio turinio: 
Vieno veiksnio veikalas 

"Teisėjas", kurį labai gerai 
išpildė du jauni, gabus moks. 
Ant. Gagelis ir Stan. Ūselis. 

Monologas, "Kaip aš ve-
užiau" pasakė mūsų lietuviu 
geriausias barberis, J. Bul-
kevįčius. Labai patiko vi
siems. 

Stasė Petranaitė sakė eiles 
"Čiulbėk". 

Zof. Mackevičiūtė sakė ei
lės " Vardan Lietuvos''. 

aj 

Mažųjų choras žaidė ir dai
navo. 

Ant galo šokis. 
Pelnas abiejų vakarėlių ei

na ant pastatymo klebonuos. 
ę 

Dabar rengiamės prie baza-
vo, kuris neužilgo įvyks. 

Kolonijos raporte<ris. 

LIETUVIAI GRABORIAI 

Dr. F. O- Luomons 
Iiietuvis Danta Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. LeaviU Sts. 
Tel. Oanal 622$ ChJeaco, IU. 

VAL.. . t iki 12 ryto ir 1—S. M 
vakar*. Ned. pagal sutartį. 

• • • • • • • • • • • i » » » » » » » » » » w « mJjĮ 

S. D, LACHAVYIGZ 
LiotuTls Graborins 
2S14 \ t . 2trd PI. 

Cicaffo, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Oanal 1271 
t l t f 
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SIMPTOMAI FARE1AKIA 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galva T 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uidėgtosT 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva r 
Ar matot* kaip ir plakančius 

taJfcus T 
Ar atmintis po truput] malėja? 
Ar akjts opios 
Ar Jaiirnasfi ka«p ir 

a*? 
Ar yaa basi* dfenė 
Ar turtt k*iar*stte>? 

(k. Jaa J . SufitMH 
LB gatvė* 

Ant trečio auaftto vftd Platao ąp-
Ueko*. kambariai 14. 15, l t k* 17 
Valant** ano t ryk* iki t *s**ar*. 

I >* • • • » » » » » • > • mm m • » • • ^ • • •* 

Telefonas Boulevard dlfft 

A. Masalskis 
Graborim 

Pataraauiu lai 
>tuvėse v**« 

tuvėae, krtkity-
nėe ir attuoae Z 

Kal- i 

• 

DR. B. VAITUSH, S, D, 
LLvrtiTis aaiŲ BFECIALISTAS 

r ^ _ Faiaskivlasi *1a« 
^» tV^tfeN a k , u tamptmą 

&*J 
amt 
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DRAUGO PDflG g SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 Sov Oakley Ave. Tel. Roosevelt 779? į n y ta, todėl ir nemažai pelno ( 3 3 ^ Aj^m^ A ^ Chicago. Nedėliotais 'nuo "it" u 
Atdftms to4iea§, išskvrua 0veat»4ieniųs iki 8 v. v. (padaryta. Programas buvo to- *mmmmmm9mmmąm^tm9\tltą9J¥9m\i^^^ W. 47 f*. Ir 

galvos, svatanllo. aptemlm*. uereu-
tuma, "kandančius Ir . užsidesnipiu^ 

įkarščiu skiu kreivos akv* ka%*rak-
to, nemlasA*: netikras akis Indedam 
Daroma agaanainaa sl*ktra parodan* 
tls mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir *itl maian-
tiems nagelbsta. Sergėkite sact* re-

i r aMimo ir *a*1u»s .alnasčLis mokyk 
Ino Valandos: ano l t tkl t vajbgro 

iki l t . 
Ajhland Av. 
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CHICAGOJE DAUG ŽMO
NIŲ BE DARBO. 

BRIDGEPORT. 

Įdomios Paskaitos. 

Teko sužinoti, kad gerb. 
kun. Dr. K. Rėklaitis ir mu-

Praneša, kad šiandie Ohtea-
goje, neskaitant streikų, dali-j 
gelis žmonių neturi darbo, ne- J sų kolonijoje apsilankys su 
turi pinigu ir reikalingo užlai- savo įdomiomis paskaitomis 
kvmo. 

Pakilusi nauja bedarbių 
rjįšis. Tai taip vadinami 
"baltakalnieriai ," kaip jie 
kai-kurių paliepiami. Tai 
daugiausia visoki klerkai, šo
feriai, sekretoriai ir kt. Kai-
kurie jų moka ir amato, bai
gę vidurines mokyklas. 

Be to, daugybė ir papras
tų darbininkų neturi darbo ir 

[ negali gauti. 
Ar atėjus pavasariui padė

tis pagero*, niekas negali ži
noti. 

Nesenai finansininkas Mor
ganas iškeliaudamas Europon 
nusakė gerus laikus Ameri
kai. Suprantama, kaip jam 
ir- kitiems tos rūšies, visuo-

apie Romą,. 
Pirmoji paskaita bus kovo 

11 d. iy2 vai. vakare šv. Jur
gio parapijos svetainėje. 

Šitoje paskaitoje bus pasa
kojama apie senovės Romos 
liekanas, kurios ligi šiai die-' 
nai po tiek šimtų metų dar 
užsiliko ir liudija apie buvu
sią Romėnų tautos didybę bei 
nuožmumą. Be to, bus rodo 

ROSELANDE. 
- - v • - ' 

m — i. . — • ' i • • 

Seserų Kazim. Koplyčios 
Naudai. 

Kovos ;2 d. vakare, Akad. 
Rėm. l)r-jos viet. skyriaus ir 
viet. Federac. skyriaus pasn 
tangomis čia įvyko iškilmin
gas vakaras su puikia pro
grama. Žmonių atsilankė gan 
daug. Programą sudarė gra
žus veikalas "Švento Kazi
miero Drama" ir viet. parap. 
veiklus choras po vad. viet. 
vargon. p. J . Kareekas. 

Truputį1 apie veikalą. 

"Švento Kazimiero Drama" 
perstato gyvenimą vargingos 
našlės su buriu našlaičių prie 
bado slenksčio. Tokiame šei
mynos varge beširdžiai sko
lininkai dar padaugina var
vą. Vieniems skolininkams 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 

TE LAUKUS. 

Ch&agoB paSte (vi^amiesty) 
prie Adams ir Dearboni gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
feritbn vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 

•L 

Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
jėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

% 

mos pirmųjų krikščionių po-jįjar n o i^ju?, kiti ateina. Naš-
žeminės lindynės — katakum-
bos, — kur krikščionys slap-
tėsi nuo pertekiojinių. 

Paskaita bus vaizduojama 
gražiais šviesos paveikslais ir 
įvairinama "moving pictu 
res > » 

Manau, kad kiekvienam bus 
įdomu pamatyti senobinių Ro
mos "dyvų" . ir pasiklausyti 

raet gerieji laikai. Bot darbi- gyvų pasakojimų kun. Dr. K. 
ninkui žmogui kas kita. Nes Rėklaičio, kuris ilgą laiką bu 
toki Morganai siu vargdienių v e s Romoje pats matė Romos 

. ' įdomybes. nei minty neturi. J # • - . . . Girdėjęs. 

RUBSIUVIŲ STREIKAS 
GAL BAIGSIS. NORTH SIDE. 

Vyčių veikimas. Kubsiuviu }>ne nroterisKif J v 

drabužių streikas Cliieagoje Paskutinis prieš gavėnios 
artimiausiomis dienomis tu- laika šokis Įvyko kovo 4. Vie
n s pasibaigti. Nes kai-kuriej*»s jaunimas skaitlingai daljr 

vavo. Gražus būrelis sveriu iš fabrikantai pripažįsta darbi
ninkų reikalavimus ir palinkę 
taikon. Su kai-kuriais fab
rikantais jau susitaikinta. 

Kalbama, kad ateinantį pa-

4-tos kp. ir 14-tos iš Cicero 
mums pakėl*'1 upą. Turbūt bu
vo skolos atsimokėjimas, n«>s 
mes nepatingėjoni dalyvauti 
jų pramogose. Ypatingą jspu-

vasarį Chieagoje gali kilti a-j(jį p a ( j arė šv. Cecilijos drau-
belnas rnbsiuviii streikas. 

lės atsiprašomus tik pajuokia 
ir grasina teismu. Bet sura-
mintoja našlės vos viena tesi-
randa, kuri jų sušelpia. At
eina ir žydas, siūlo atsiimti 
užstatytą 80 rublių vertės 
laikrodį ir prašo gra/.inti 10 
rublių, arba žydui palikti lai
krodį už tą 10 rublių. 

Jos vaikučiai, išėję bažny
čion melstis prie Švento Ka
zimiero Altoriaus, sugryžta 
su dideliu džiaugsmu, parneš-
daini kropsi su maistu ir tru
pučiu pinigų, gautų nuo Šven
to Kazimiero parapijom 
klebono. Valandėlei džiaugs
mas didis visai šeimynėlei. 
Bet tuo tarpu ateina policija 
su buriu skolininkų, skaito 
teismo nuosprendį ir kiek 
kam našlė skolinga. Visos 
skolos sudaro vos 80 rublių. 
Polieijažvėri&kai elgdamos rei 
kalauja 80 rubl., o nesant pi
nigų, parduoda iš varžytinių 
visą, ką tik namuoso randa. 

Tuom tarpu parvažiuoja iš 
Amerikos Jonukas ir pradeda 

501—Alibiiinas J . 
502—Adasnunas «L 
503—Adomaitis' Frank 
51(K-Bartkus 'Antanas 
524—Čhapaitis Johrt 2 
532—Dreongelhii Juozui 
543—Grigaičiui Pijui 
549—(jriciunas Francis 
552—Ilgūnas Juozas 
555—pomiškis- Alice 
557—Kavoliunas Antanas 

560—Iv ibildis Juozapas 
561—Kilinskene Barbora 
686—Kazlauskis Teodoras 
570—Kupesis Kastantinas 
572—Kuscunas T. 
57a—Likas Frank 

-587—Milaknis j} 
592—Norvaišas Walter 
595—Paukštis Fabijonas 
598—Petraitis Jonas 
604—Karmenas Jurgis 
607—Rakickus Jonas 
608—Raugas Math 
623—Šiurius Albertas 
624—Skalandziunienei M. 
643—Szimkus Bronislavas 
649—Walu»is Jonas 
650-r-Walantinas Boleslavas 
65 1—TValiulienė Zof i j a 
652—Waznovi* E lena . 
661—WiLkicki Juras 
664—Žilvitis Matausas 

PARDAVIMUI 
B I Z N I S 

PARSIDUODA bucernė ir 
grosernė labai geroj vietoj, vi 
sų tautų apgyventa, biznis ge
ras, parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobiliaus 
ar kito kokio biznio. 

Atsišaukite: 
J . LEPO 

722 W. 35th atr . 
Telef. Boulevard 3249 

A D V O K A T A I 
S. W. B A N E 8 

ADVOKATAS 
70 W. Mooroe 8tr«ei 

ROOBI #04 - Talef. Randolpfc MOO 
Tai: Nuo • r y t o j * ! i po pi.tg 
Vakarais. MO* S**- ****** *** 

ttfu*. * • = * * • " 
Chlca*o. 

REIKALINGA. 

Mylėjome į\ gyvą, neuž
mirškime j ; nei mirusi. 

S. R. 

Ties būeerne, 5848 Armita-[J. Ramoškai j marša vo svotai 
j ave. okspliodavo bomb 

Krautuvo dalinai apgriauta. 

jpiMvti savo laiškais prižade 
gija, kuomet 70 narių " in cov ; j i m u s i r a t n i o k a m o t i n o s v i s a s 

l>irm- skolas prie policijos akių. 

Apex Motor Fuel Co. ofi-
san. 4;VM NVest 26 st., įsikrau 
stė trys plėšikai. Suskaldė 
spintą ir rado vos 14 dol. 

Kam teko ir tenka pargy-
laikus — ge ave. <-kspliodavo bom1>a. nėn, Neužmiršime ir jūsų atei- Į v e n t j 

tyje. Neperdidelė svetainė bu ^ ^ ^ v e r k e 

vo pilnutėle dalyvių. 
(iera muzika užtikrino šva-

aidino sie: Naslėa rolėj — 
Y. Stoekienė, našlaičių— V. 

na garbt'; .^,....«; ^c«..,. priklauso ko-
_ . . . , _ . . misijai: Al. Manstavieiui, Pr. 
Pohena šaudydama i grei- »,.,.„*. • •-• - v , 

J - - * Andruskevieiui, A. Kriaut-'H-
tai važiuojančius autoistus n i u t ( i į M Andru^keviėiuį ir 
ties Throop įr 18 gat. pašovė j Antanavičiui. 
vienų praeivį žmogų. 

SUSIRINKIMAS. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė 

jų 2 skyriaus susirinkimas į- |kuoti. 
v^'ks panedėly, kovo 10 d. 8 
vai. vakare Šv. Jurgio par. 
svet. 

Prašome visas nares susi
rinkti. Valdyba, 

rų šokimą. Jaunimas ilgai !in .Zieclaitė; A'. Musteikaite ir K. 
ksminos. ' j Makauskaitė, Ramintojos r -

("z tokių gražių šokiu su- M Kubinienė, Namų savi^ 
ninkės — K. Nemajunienė, 
Parap. klebono — J . Juška, 
Teisėjo — F. Jasinskas, Jo
nuko — A. Jasinskas ir kito
se rolėse buvo P. Rusteikai
tė, S. Strumiliutė, B. Stoėkus, 
K. Bagdonas, K. Bueius ir J . 
Kundrotas. Rėži sere buvo J. 
Dargi utė. 

Visi, lošėjai roles atliko ge
rai. Visi jie roselandieeiai. 

Svaidininkų manadžoris J . 
Antanaviėius nekantriai lau
kia šiltesnių dienų, kad galė
jus pi'adėti lavintis ir prakti 

Girdėjau kad laike gavemos 
vietos Vyčiai surengsiu vaka
rų išimtinai sportui. Bus rys-

Vieša padėka. 

Visiems lošėjams, cborui, 
gerb. klebonui už gražių pra-

tynės i r kumšnmės. Vakarėlis;kalbą ir visiems svečiams už 

Tel. Boulevard 2 1 6 0 

P R A N E Š I M A S 

bus įdomus, nes retas. IJetu 
vių ėampionas K. Požėla ]>ri-
pratino ir lietuvius lankyt ii-

paramų savo atsilankimu ir 
visiems kuomi nor^ prisidėju
siems varde Šv. Kazimiero 

stynes. Vis-gi sumairv-mas gra; Seserų tariam jirdingų aėiu. 
žus ir tikiu kad pa.-i -oks 
sportų vakarėliui. 

B. L..'..r. 

Akad. Rėm. Br-jos ir Feder. 

viet. skyriaus valdybos. 

Metinės Sukaktuvės. 

A. 
JERONIMAS POŠKA 

Jeronimas Poška, mirė 
kovo 12 d. 1923 m. 12 vai. 
vidurnakty pačioje jau 
nystėje eidamas vos 26 
metus. Paėjo iš Kauno 
Red. Kelainių Aps. Pašu
švio Vai. Legcčiu Kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 10 
metų. 

Paliko didelėme nuliū
dime moterį Marijoną, du 
sunu ir dukterį, brolį Jo 
ną, (Daktarą,) ir seserį 
Pranciška (Vsikutienę) 
Amerikoj; Lietuvoje pali
ko sem> motiną. Patėvi, 
brolį Petrą, seserį Varo-
niką (Gulbinenę) ir dau 
giau artimų giminių. 

A. a. Jeronimas gyven
damas buvo doras pavyz
dingas katalikas ir gilus 
Eatriotas. Priklausė prie 

u Vyčiu, Tautos Fondo, 
Dr-stės Šv. Stanislavo ir 
kitų. Per pastaruosius 3 
metus jis buvo N. P. P. Š. 
parapijos komitetu ir ne
paisydamas jokiu kliūčių 
uoliai dirbo parapijos 
darbą. Jis visu buvo my
limas, visų gerbiamas; 
jis negyveno sau, bet jis 
gyveno Tautai ir Cažnv-
čiai taip kaip doras krik
ščionis turi gyventi. Po 
šiai dienai dar teverkia 
f o netik artimi giminės. 
wt ir visi tie., kurie fcik 
irčiau pažino ji. 

Metinės pamaldos už a. 
a. Jeronimo si^la bus at
laikytos kovo 12 d. 8 vai. 
iš ryto N. P. P. £. bažny
čioje Brighton Park ir 
Aušros Va.rtu bažnyčioje 
West Side. Visi giminės, 
draugai bei pažįstami esa 
te kviečiami dalyvauti pa 
maldose ir pasimelsti už 
a. a. Jeronimo sielą. 

Didžiai nuliūdę skaus
mo širdies i r gailesčio per 
imti moteris Marijona, su 
nai, duktė, sesuo Pran
ciška (Veifcutienė) ir bro-
^ Jonas. 

PAIEŠKO SŪNAUS 
Tėvas paieško sūnaus Juo

zapo Ruzgos paeinančio įjš 
Pumpėuų parap. Amerikoj 
gyvena apie Minėtu*. Ji^ftetė 
arba kas apie ji žinote pra
neškite šiuo adresu: 

JUOZAPAS ZUBAVIČIUS 
534 S. Lawndale Ave. 

P A R D A V I M U I 
PLAYER PIANO BARGENAS. 
Player Pianas su suolelių, 100 

muzikos rolių, piano tampa ir mu
zikos r'oK-ms kabinetas. Palikta sto-
rage turi būti parduotas už $145.00. 

Atsisaukte: 
1389 Milumikee Avenne 

1-mos lubos. 

R A K A N D A I 
ANT PARDAVIMO 4 kam

barių rakandai (furnitures) 
l įskas geram stov^.; galima 
paranduoti taipgi ir kamba
rius pagyvenimui. Priežastis 
pardavimo savininkas važiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite: 

1701 S. Ruble Street 
2-ros lubos iš priešakio. 

A. f A. 
E U a . LAZDAUSKAITŽ 
mirė po sunkios opera
cijos Kovo 6, 19Ž4, 5.30 
vai. vak. 3 metų 8 mėn. 
amžiaus. 

Paliko dideliame nuliū
dime tėve, Antaną i r mo
tiną, Kotrina ir avi sese
rį Ona ir Bronislava i r 
brolį Vladislovą. 

Kūnas pašarvotas 1531 
So. 49 Ave. — Cicero, UI. 

Laidotuvės įvyks pane
dėly. Kovo 10 d., 1924 iš 
namų 9 vai. ryte bus at
lydėta i šv. Antano baž
nyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos u i ve
lionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv . Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti lai 
dotuvėse. 

Nuliūdę, visa šeimyna 
• Lazdauskų. 

For Headache 
Siek Stomach 

One or two OrangeJne powders braee you 
r\ąht up, tbe pain ia gone. your stomach 
settlea. nerves r«laz, the entire aystera 
responds. Perfect medicine for men or 
iromen, prevents nearly all slckneaa. Oet 
a 10c \>kg. Orangeine powdera of any 
druffClat. Millions uaed yeaNy. Tbey never 
fail. Formula on every pkg. No narcotlcs 

OtWfeElNE 
VA UPow«kri) 

REIKALINGA vargoninin
kė arba vargoninkas del ma
žos parapijos— kreipkitės ant 
šio antrašo -— ir praneškite 
kiek algos bus reikalaujama. 

' 'Draugas" 
2334 So. Oakley Ava. Chicago. 
(A.) 

i I E Š K O 
IEŠKAU Kazimiero Savicko. Kau

no Red. Utenos par. Anykščių, pa
rap. Pagubrių kaimo. 

Amerikoj būdama* gyveno: Sioux 
City, Iową, Albany, X. Y., Jersey Ci
ty, N. J. Turiu didžiai svarbu rei
kalą. Prašau Ji pat] atsišaukti arba 
žyuantiems apie jį už praneftymą bu
siu labai dėkingas. 

A. J. ŽITRBlilS 
42<K> Smith Maplewood ATooue 

Chieago. III. 

Telefonas Canal 723S 
PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kon trak torius 

IMU 
POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mušu biznio 

augimas reiš

kia sažinlSka 

Koetumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA8I0NAS CO 

JOHN I, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«4» bylas r!»u«se Tefciinusss. • g s a m j -

7 South Dearborih Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph S2«l 
Vakarais: 2151 West 22 St 

T«»lfifaoas C a n a l 1 6 « 7 

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

Metropolitan • State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal «699 

I V. W, RUTKAUSKAS | 
A D V O K A T A S 

Ofisas DidmlostyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 5SO 

Telefonas Centrai «3»0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefooos: Yards 4681 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidunniestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDnfG 

77 West Washinprton Street 
Room 1726 Tel. Dearboru 9057 
N s m s Tel. Hyde Park »a«5 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VldurmiestiJ Oflsaa 
Room 1703 Chiea^o Temple BIdg. 
77 W. Washington St. 

809 W. 35tti St. Chicago 
Tel. Boulevard 061? ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 

C I C E R O o r i s a s : P a n e d ė l l o v a k 
1314 S. C i c e r o A v . T e L C i c e r o 5 0 3 6 

B R I D G E P O R T O f i s ą - : K i t a i s v a * . 
3 2 3 0 8. H a l s t e d S t . T e l . B o u i . 6 7 3 7 

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

LIET t VIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 N. Dear 
born Ht. Tel. Randolph 5584—5586 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. Puliman SS77 

D A K T A R A I 
NA.PRAPATA 

» 

'Telef. Bouxr\ard 0313 

Dr, Natalii Žukauskas 
NAPRAPATB 

3249 S. Morgan St. CbAcagu. 
Valandos Paned. Sered. ir Su-

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

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

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

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

PranešimaH aerKantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a& gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būda: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATiJOS nudu. (lydymas šiuo būdu yra sargu* 
jis dar smagumą teikia. 

i Jeigu Jau aplankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos Ir gi 
nesustradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais susi«lapinimais. ar kitokia sena liga, ataik; o a i noriai 
patarnausiu. «"**«• 

' 

I 

PRANESI3IAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydad Naprapatijos 
būdu stalgias Ir chroniškas ligas be vaistų ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas Iš prletelių serga širdies, nervų, rumatų. paralv/hmu 
Inkstų, ausų. naktiniais susišlaninimais ar kitokia ^ena ĮUra ateikite 
aš noriai patarnausiu. ~ »iri«"«, DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo • iki 12 diena ir nuo 8 iki ft vakare; NedL 9 iki 12 

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

VALANDOS: nuo 2 Iki 7 vakare. Telefonas^, l lman- 5UTT* 
11132 SO. MICHIGAN AVE. ROSELAND,* ILL. 

THE GEEVUM GIRLS 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Jo laikinasis ofisas randasi 

po num. 3 3 0 3 S. Morgan St. 

VALANDOS: 9 — 1 2 iš ryto 
Nuo 1 vai. po piet iki 9 vak. i 

Zl 

įg-ft-R-g-R-

! 
- recKJGH! - - - - reouaH! ! -

iŠ RooGrTP-iF I : D O N Y 
"FINDTHAT NICKIE l GOTTA 
VvALK HOMtl r 


