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METAI-VOL K 

ARKIVYSKUPAS CIEP-
LAK PER RYGA IŠVYKO 

VARŠAVON. 

— i S i 

KELIAUS R O M O N PAS 
ŠVENTĄJĮ TĘVA. 

Jo Buvę Mokiniai Kunigai Jo 
Nepažino. 

Nauji Lenkų Persekiojimai Vilniuje 
Penki Lietuviai Studentai 

m*~XT3Hm-

RYGA, bal. 14. — Baland
žio 11 diena čionai netikėtai 
iš Rusijos atvyko žinomas 
kankinys, Petrogrado Arkivy
skupas Cieplak, kuri bolševi
kai palinosavo iš Maskvos ka
lėjimo ir pristatė prio Latvi
jos sienos. Du raudonosios 
armijos kareivai Arkivysku
pą iš Maskvos Į pasienį atly
dėjo. 

Bolševiku valdžia Arkivvs-
kupui nedavė nei pinigu, nei 
maisto. Dėlto kelionėje jis 
gavo valgyti nuo kareivįų, sa
vo sargų. 

Barzdotas, su ilgais baltais 
plaukais Arkivyskupas pir
miausia kreipėsi pas vietos 
Vyskupą, kurio rezidencijjo 

gavo laikiną pastogę. 
Pirmiausia . Arkivyskupo 

pareiga buvo išsiprausti, ap
sikirpti plaukus ir apsiskusti. 
Suplyšusius savo rūbus pa
keitė kitais ir antrytojaus 
Pranciškonų bažnyčioje atlai-
ir* Mišias, kokių ilgas laikas 
i?eturėjo. 

Arkivyskupas iš čia isteUa 
vo Varšavon, iš ten gi vyks 
Romon. 

Kaip žinoma, užperniai ru
denį Arkivyskupas Cieplak 
Maskvoje Imvo teisiamas ir 
pasmerktas miriop. Paskiaus 
tas pasmerkimas pakeistas ka 
Įėjimu. 

Šešiolika mėnesiu Arkivys
kupas išlaikytas Butirkų ka
lėjime Maskvoje. Tenai jo 
sveikata begalo nupuolė. 

Gal,ų-gale Vatikano pastan
gomis senelis paliuosuo tas iŠ 
to bolševistinio pragaro. 

J o ėionai celebmotog pir
mosios Mišios, tai buvo dėko-
nės Mišios. Dėkojo Dievui 
už išgell>ėjimą iš žiauriųjų 
bolševikų nagų. 

PAŠOVĖ PAČIĄ. 

, Nuteisti Kalejiman 
NUTEISTUOSIUS MES TURIME GELBĖTI AUKOMIS 

IR PROTESTAIS 

>> "Nuo "moonshine pa
kvaišęs Salvatore Molanari, 
darbininkas, vakar pašovė sa
vo pačią, 20 metų. Policija 
Molanari suėmė. 

Hindsdale miestely vienas 
pakvaišėlis — Wilford Pey-
son. apdaužė vieną, moteriške, 
pašovė poliemoną ir ant galo 
pats pasidarė galą. 

( "Draugui ' ' kablegrama). 

KAUNAS. Lenku teismas 
Vilniuje kovo 28 d. pasmerkė 
lietuvius, baigusius gimnazi
ją, Umbrasą ir Žemaitį aštuo
niems metams kalėti. Balan
džio 4 dieną nuteisė Kumpą. 
Tamulevičių ir Tijūnėlį. Bal. 
6 d. Lietuvos studentai susi
rinkę nutarė pasiųsti užnojau 
tą ir prašyti pasaulio studen
tus užtarti nuteistuosius i r r i n 
kt i aukas jų pagelbėjimui. 

Redukcijos prierašas. —Dar 
prieš keletą dienų laikraščiuo
se padėta lenkų raštas fran
tų Sąjungai, kad Lietuva ga
vusi Klaipėdą nenusiramina 
ir drąsiau ir smarkiau siekia
nti Vilniaus. Lenkai prieš 
tą Lietuvos karingumą pro-, 
testuodami, pereistoė, kad kils 
tarti del Lietuvos kaltės karo 
pavojui, jie neimsią atsako-
myl>ės už pasekmes. 

Toki žinia ne ką kitą reiš
kė, kaip tik grasinimą, kad 
Lenkija progai pasitaikius 
pulsianti Lietuvą ir i skalno 
nori pasaulio akyse pasiteisin 
ti. Kaip Pilotas, jie skriau
domis ir neteisybėmis pripil
do savo sąžine, stengiasi ran-
kas nuplauti ir ruošiasi prie 
nauju neteisybių. 

KONGRESAS PRAVEDĖ 
J0HNSON0 BILIŲ. 

Už bilių pakilusios 
didelės spėkos. 

—r 
WASniNOTON, bal. 14. — 

Žemesnieji Kongreso ramiai 
praeitą šeštadienį pagaliaus 
pravedė Johnsono bilių taip, 
kaip ateivi jps komitetas reko-

I mendavo. 
Šis paskutinisc geriausiųjų' Reiškia, ffteivijos kvota su-

jaunuolių nuteisimas sunkiam 
ir ilgam kalėjimui yra netik 
naujas persekiojimas, bet ir 

mažinta ligi 2 nnoš. remian
tis 1890 metų eenzu. Be to, 
pilnai draudžiama ir japo-

LIETUVOS PREZIDENTAS 
IŠVYKO Į UŽSIENĮ. 

KAUNAS, bal. 14. —Jau 
pasveikęs, bet turėdamas sil
pną sveikatą Lietuvos Prezi
dentas Stulginskas išvažiavo 
į užsienį pasigydyti ir atgau
tu sveikatos. 

TAI ATLIKTA REIKALAU
JANT PUBLIKAI. 

BOLŠEVIKAMS NETINKA 
FRANCUOS ATSILIEPIMAS. 

i ŽEMAIČIO PAVEKSiy 5 T 2 S £ , £ t * £ B 
PARODA PRATĘSIAMA ^ 1 0 ° ° aptaaky parodo, 

galės tikėtis gauti gražų i* 
brangų paveikslą. 

Pirm uždarant parodą, pa 
rodos komitetas rengia poky 
lį atsisveikinimui su dailinin
ku A. Žemaičiu. Pokylis į-
vyks rytoj 7:00 vakare At
lantic viešbuty, 316 So. Clark 
st. Bus trumpa, bet graži rjro 
gramą. 

Galutinai užsidarys rytoj 
10:00 vakare. 

provokacija, kad Lietuva, d e l | n a m s šion šalin atkeliauti, 
nuolatinių skriaudų Kantry-t Balsavimas įvyko vėlai va-
bes nebetekusi, padarytu ko- kare po penkių valandų kar-
kį nors žingsnį, kurs duotų 
jiems progos Lietuvą užimti. 

Muaft vienintelis ginklas y-
ra parodyti pasauliui visas 
lenkų skriaudas ir veidmainy-
be. Reikia visomis pojėgo-
mis diskredituoti lenkų veid
mainišką M nekal tynė." 

Džiaugdamies Lietuvos stu
dentų nutarimu mes, ameri
kiečiai, privalome taipat ne
snausti. Nuteistiems studen
tams reikia pagelbėti auko
mis. I r iš visos lietuvio 
skaudančios širdies reikia kel 
t i tftjmfcai protestus, kad pa
są ui i s girdėtų. 

Aukas nuteistiems studen
tams prašome siųsti ** Drau
gui ," 2334 So. Oakley ave., 
Oiicago, 111., arba Katalikų 
Federacijai, 2201 W. 22nd st., 
Chieago, 111. 

Kolonijos susi linkimuose 
teišneša protestus ir tesiunčia 
Kat. Federacijai, kuri juos 
pasiųs ten, kur bus jie girdi-
mi. 

Graikijos Gyventoji) Didžiuma 
Už Respubliką 

VISOJ GRAIKIJOJ PASKELBTA KARO PADĖTIS 

Neidentifikuotos vidutinio 
amžiaus moteriškės lavonas 
vakar rytą rastas "VVest <Tay-
lor gatvėje. 

LONDONAS, bal. 15. — A-
not žinių iš Graikijos, valdžia 
paskelbė dekretą, kuriuomi 
Graikijos respublikos laiki
nuoju prezidentu skiria šian
dieninį regentą, admirolą 
Courvdouriotis. 

Po Velykų parlamentas iš
rinks pastovų respublikos pro 
zidentą. * 

Pagaliaus depešoje sakoma, 
kad taikos užtikrinimui Grai
kijoje per penkerius metus 
bus uždrausta visokios disku
sijos apie konstituciją. 

AVASHINGTON, bal. 15. — 
Georgetown universitete va
kar užrekorduotas smarkus ta didžiuma yra didelė, 
žemės drebėjimas. 

CHICAGO. r— Šiandie pra-
matomas gražus oras ; maža 
atmaina temperatūroje. 

mentas pravedė rezoliuciją, 
kuriąja pašatfnta Glueksbur-
gų dinastija šalis pakeista 
respublika. 

Perniai gruodžio 18 gTaikų 
valdžia parėdė karaliui Jair-
giui apleisti Salį, kuomet bu
vo išsprensta atlikti plebisci
tą respublikos reikale. . 

Karalius tuojaus iškeliavo 
Kumunijon ir tenai apsigyve
no. 

Balandžio 8 dieną iš tenai 
jis paskelbė atsiliepimą į grai 
kus gyventojus. J is pakėlė 

ATĖNAI, bal. 15. - Šį še- protestą, kad norima jį paša-
štadieni Graikijos gyvento- l i n t i n u o s o s t o ' I r Pažymė
jai turėjo plebiscitą. Offcia- J°> k a d ^ i s ^a t s i sakąs sosto, 
liai paskelbta, jog didžiuma k w r * l a b a i P«mylėįcB. J is pil-
gyventojų balsavo už respub- d e s i r P 1 ^ 8 Graikijos kons-
lika. Valdžia pažymi, kad į tituciją. 

Pradėjus sausio 1 Graikijoj 

štų diskusijų. Už bilįų bal
savo 322 atstovu, prieš tik 71. 

Mažas skaičius atstovų 
griežtai priešinosi tam biliui. 
Priešinosi kaikurie New Yor-
ko ir Illinois kongresmonai. 

Labiausia už kitus priešino
si kongresmonas Sabatb iš 
Chicagos. Bet nieko nėgei-
bėjo. 

Pasirodo, kad už bilių vei
kia didelės nematomos spė
kos. 

Turima kiek vilties dar se
nate. Bet ir ten tas pat. Jei 
senatas užsiktrs, tai r rasi, ja
ponų klausime. Pietrytinės 
Europos tautos ir senato
riams mažai apeina. 

Maskva nurodo franeuzų 
valdžiai žiūrėti savo 

reikalų. 

KARO PADĖTIS BESSA-
RABIJOJE. 

MASKVA, bal. 14. — Anot 
gautų žinių, rumunu, valdžia 
Bessarabijoje paskelbė karo 
padėtį. Nes tos provincijos 
gyventojai pradeda nerimti, 
kuomet Kusi jos bolševikų val
džia tai provincijai reikalau
ja pilnos autonomijos arba 
grąžinti Rusijai. 

SENATORIAI IGNORUOJA 
JAPONŲ KLAUSIMA. 

Vakar visoj Graikijoj pas- pradėjo veikti naujai išrink-
kelbta karo padėtis. Matyt, ' tas parlamentas. I r nuo to 
norima apsidrausti pramato- laika parlamentas išimtinai 
mo monarchijų sukilimo. dirbo respublikos naudai. 

Kovo 25 d., graiką; parla- Buvęs premieras Venizelos, 

WASHINGTON, bal. 15. — 
Senatoriai rėpublikonai turė
jo kaukusą ir išsprendė igno
ruoti japonų klanisimą John
sono biliuje. Pasakyta, kad 
japonų klausimu, kas kaip no
ri, tegul balsuoja. 

Pasirodo, kad senatas tai^ 
pat greitai apsidirbs su atei-
vijos varžymo biliumi. Dau
guma senatorių nori ne 1890 
cenzo, liet 1910 metų. 

i i 

kurs buvo gryžes Graikijon 
patvarkyti valdžią, pasirodė 
priešingas karaliaus pašali
nimui. 

Ji& tvirtino, kad su plebis
citu reikia keletą mėnesių pa
laukti. Teeiaus jo neklausy
ta. Prieš jo norą ir parlame
ntas panaikino dinastiją. 

Pagaliaus Venizelos susir
go ir pasitraukė iš politikos. 
Pažymėjo graikų vadams, jog 
jie galį daryti kaip jiems tin
kamiau, gi jis pats keliaująs 
atgal Paryžiun. 

MASKVA, bal. 15. — An
dai Kieve bolševikų teismas 
teisė keliasdešimts žmonių, 
t a rp kurių buvo keletas į žy
ma ųjų rusų profesorių. Jie 
buvo kaltinami už sąkalbiavi-
mą prieš bolševikų valdžią. 

Byla baigėsi tuo, kad kele
tas asmenų nubausta miriop, 
gi keletas — kalejiman įvai
riems terminams. 

Prieš pat prasidėsiant tai 
Kieve bylai, Francijos vald
žia paskelbė atsiliepimą į bol
ševikus. Premieras Poinca-
re reiškė karštą protestą, 
icbmt intetektnaliat" rusai ne
būtų ]>orsekiojami ir mirtimi 
baudžiami. Fra nei ja žmoniš
kumo vardu šaukė bolševikus 
pasigailėti tų žmonių. 

Tas protesto atsiliepimas 
nepatiko bolševikams. Užsie
nių reikalii komisaras Tchit-
cherin pasiuntė Franci jai aš
traus turinio notą. 

JTehitcherin pažymi, jog 
Rusija griežtai atmeta Fran
cijos valdžios atsiliepimą nes 
ji peržengia pačius svarbiuo
sius kitos šalies suverenumo 
prjncipus — maišosi į sveti
mos šalies vidujinius reikalus. 

Tchitcherin pataria Franci-
jai žiūrėti nuosavų reikalų. 
Nes Franci j a jau ir taip daug 
bloga Rusijai atlikusi, kadir 
Rusijos provinciją Bessarabi-
ją neteisėtai pripažindama 
Rumunijai. 

Paskutiniu laiku ypač susi
domėjus A. Žemaičio paveiks
lų paroda ir amerikonų pub
likai ir patyrus daugelio lie
tuvių norus, paroda pratęsia
ma dar porai dienų, šiandie 
ir rytoj, bal. 15 ir 16. Paro
da atidaryta nuo 1:00 dieną 
ligi 10:00 vakare. 

Uždarant rytoj parodą bus 
išspręsta, kas iš parodos lan 
kytojų bus laimingas gauti 

Praeitą sekmadienį paveiks 
lų paradą aplankė virš 200 
asmenų. Kadangi publika ne
norėjo greitai skirstytis, dėl
to paroda tą vakarą uždary
ta ll':00. 

Parodos adresas; Trans
portation Building, , 608 So. 
Dearbom st., 12 aukštas. 

L I E T U V O J E . 
KAUTYNĖS SU PLĖŠIKAIS. 

VYNO IR DEGTINES PRI
SIŲSTA AMBASADOMS. 

BOSTON, Mass., bal. 15. — 
Belgų garlaiviu Leyland iš 
Europos kaikurioms europi
nėms ambasadoms AVashingto 
ne atvežta nemažai vyno ir 
visokios rųšies svaigiųjų gė
rynių. 

fTas siuntinys bus pasiųstas 
Baltimorėn, iš tengi ambasa 
doms. 

KĖDAINIAI 12-111 (Elta) . 
— Nakti į kovo 7 d. Kėdainių 
policijai buvo pranešta, kad 
Kėdainių, apskr. pasirodęs plė 
ši kas Gaudinskas, kuris vyk
sta Dotnavos link. Nors po 
licija turėjo žinių, žad Uaa-
dinsko minimame rajone ne
galėjo buti, tečiau nurodyton 
vieton tuoj buvo išsiųsti poli
cininkai su 4 šauliais. Ties 
Palaimiškių kaimu jis ištik
tųjų susitiko su kažkokiais 
važiavusiais piktadariais, ku
rie • užklausti kas esą, atsakę, 
kad policininkai ir šaudydami 
spruko miškan. Susišaudymas 
buvo 10 minučių, per kurį vie 
nas plėšikjų tapo nukautas, ki-j 
tas sužeistas ir suimtas, gi 
trims pasisekė pabėgti. Iš do
kumentų paaiškėjo, kad suim
tasis buvęs Skelevas kilęs iš 
Makarovkos Vendziag a 1 o s 
valsčiaus, nušautas gi — Iva
novas. Pabėgo nukauto Iva
novo tėvas, 50 metų amžiaus, 
vidutinio ūgio, ruda barzda. 
Žiemių valsčiaus gyventojas. 
Sergiejenko Petras ir Skele
vas Lukošius. Sulaikytas tur 
tas grąžintas nukentėjusiems. 

Po poros dienų trys grobi
kai užpuolė Ežerėnų apylin

kės gyventoją Merkelį. gu
že idę Merkelienę bei kitus šei
mynos narius ir pagrobę si
dabrinių ir auksinių pinigų, 
audeklo ir kt. daiktų, pasislė
pė. Vienas plėšikų buvęs kai
lio kauke. Spėjama, kad tai 
buvę aukščiau minėti pabėgę 
Kėdainių apskrity plėšikai, 
nes žymės jų panašios. 

"J, Jiems susekti kriminalinė 
policija padarė atatinkamų 
žygių. 

LIETUVOS LIGONINES. 

Šiemet Lietuvoje yra 35 li
goninės, iš jų 23 išteiko savi
valdybės, 3 — valdžia, 5 — 
žydų be*ndromenė, 3 — priva
tiniai asmenys ir 1 <— Lietu
vos Raudonasis Kryžius. 

G Y D Y T O J A I 

Sveikatos Departamento da
viniais 1924 m. sausio 1 d:,! 

Lietuvoje buvo 442 gydytojai, 
173 dantų gydytojai, 60 dan-
tinstyj ir 302 feldčerių. 

— - • " g g = g 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 6.02 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

f 

SKAITYK "DRAUGĄ" 

COPENHAGEN, bal. 15.— 
Danijos mdnisterhi kabinetas 
rezignavo. Tai deljto, kad a-
ną dieną per rinkimus parla-
mtentan valdžios partija pra
lošė. Didžiausią skaičių ats
tovų laimėjo darbo partija. 

LONDONAS, bal. 15. —Va
kar čionai prasidėjo anglų su 
bolševikais taikos konferenci
ja, kuriąja visi įdomauja. 

acci 

i 

Siųskite Savo Giminėms 

L lH M A 
P I N I G U S 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

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

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, 
tais ir telegrama. 

l^Ji 
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asam 
PR4.IT0 A i Antradienis, balan. 15, 19& 

S 9-aMpa 5fl* 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I B N K A 6 T I 8 

DRAUGAS 
t visos žmonijos gyvaisiais žmonės valdys pasaulį piatys Čia gimusios moterys panorė-
klausimais. Bet tiems, vieni? Vargiai . jo i r sugebėjo. 

Una kasdieną išskyrai neUsidieniiu 
Mėtomi $6.00 
Pniei Motų $3.00 

Oi ffr^jr>nTT>^nntą mofcaal iikeino. Lai
kai ikmitod nuo užrašymo dieno*, 
M n o Naujų Meto. Norint permai-
aytl adreaą visada reikia priaias-

kuriems gyvieji žmonijos 
klausimai rupi, reikti} pasau-

Bet stengtis reikia. 
Kata l ikų Bažnyčia per vi-

Yrn Amerikoje čia gimusių 
lietu vii], kurie gali ir pano 

linės taikos i r karo klausimus s u s , a m ž i u j nuo pa t pradžios r ė t i ir sugebetL Jo s t ik rei-
rišti t a ip p a č i a i ,kaip platus 
y ra pasaulis. 

Ir iki šiai dienai tą darbą dir k j a nepamiršt i ir. paragint i , 
ba. Žadina žmonėse gerą tei-j . 

jelBlgM i regutrnote lai*Xa 
MLATJGAS P O * . CO. 

Kiekvienas bailys pasakys s y ^ i r ? ***&» supratimą 
lengvai: "ne i s iu k a r i a u t i . " [Jungia juos į stiprią organi 

• V T I rm.f 
' / . C 

kamu išauklėjimu. 
I r ne Katal ikų Bažnyčios 

tt lt aenai adreaaa. Pinigai geriau 
eJai ainati iaperkant kraaoje ar e*-j Bet pake l t i karą prieš karą loc i ją . Rūpinasi jaunimo tin
usio Mouey Oider u u \ a* ištvermingai mažai ' kas tesu

gebės: nes tai reikštu kar iau 
2334 Bouth Oaiaey A venua 

Gbicago, Illinois. 
Roosevelt 7791 

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

Amerikiečio bankininko Da 
wes vedama reparacijų komi 
sija nustatė, kiek Vokietija 
turės mokėti karo nuostolių. 

Amerikos lietuviai permaža 
savo jaunimu rūpinasi dėlto, 
kad daugelis iš mūsų vilties 
nustojo at laikyt i jaunimą lie-

MOTERŲ fllTURMJfcA. 
¥IM0 KLAUSIMAS. ! 

<>'• ii i •• 

ta i r neteisybe 

tuviškoje ir teisingoje dvasio 
ti su viso pasaulio noapyk'an- kaTtė, kad blogoji žmonių v a j j e . Dejavimai, nemėginus dar 

Ką, ir nepataisomųjų toks di- į b o d i r b t i i § s ' į j u o s u s > r e i šk ia 
delis skaičius gudina i r nepri t i k d i d e l į s u s e n ė j i m ą . Mūsų A-

Protestoniškieji s iudentai j l e l « z i a pasaulyje įgyvendinti | m e r j k 0 B jaunimas y r a gyvas, 
darni, taikos klausima nu- ™ inyb*s> Dievo valstybės. j t i k r e i k i a d a u g i a u - j u o m p a . 

tarė niekuomet neiti kar iaut i . sirupinti , o ne aimanuoti ber 
Nekovoti, nedirbti, nekentėti, Į Mūsų tautoje, gal dėlto, gžd&iai. Čia, gimusių veiki-
nesistengti — tai reiškia, nie
kuomet nieko nepasiekti . Vi
suomet buvo ir bns milijonai 

/ 

T R U K F O S ŽINIOS. 
£ 

kad mes dar silpni, gal del mas natūra l iu būdu iš pra
to, dauguma nepasidavė stab
meldiškos šių dienų neapykan 

džios kryps į sportą, parapi
nį veikimą. Vėliau iškils j pla 

P e r .. us Vokieti mo *<**% kurie vadovausis nea- tos idealams, o pasiliko išti tųjį visuomeninį darbą; dar 
kės škotus bilijonų doleriu, pykanta, kerštu, gobšumu, p a kimi kirkščionybei, — mūsų galima mūsų Amerikos jauni-
Gaus užmokėti tiek kad bu *7&% puikybe. Je igu norintie tautoje neapykantos, šoviniz- mą iškelti iki pasaulio gyva
tų gulima šiandiena nupirkt i $ t a i ^ o s pas isakys : "ne i s iu mo ir keršto dvasios nėra jų reikalų supratimo, 
kelias tokias Vokietijas S u - k o v o t i ' " ta i neapykantos i r daug. Didžiausių priespaudų Tik nereikia sveikam ligos 
visu jos gyventojų tur tu. Pe r j neteisybes energija priešai 
i lgus metus Vokietijos gyven i110* ^ i n m i * > * u k i š > a r " 
tojai dirbsią išsijuosę, kad j b a l s P J a u s -
svetimi iš jų prakai to pasi- j K a d taiką įvykinti, reikia 
naudotų. drąsos i r jėgos. Pr ieš netie-

Vokietija principaliai sutin ' * * Pasta tyt i reikia tiesą; j k ė s . " 
ka mokėti, nes visvien ją pa- j P r i e š neteisybe — teisybę; j Toje pa t dvasioje mums rei 
j ^ m t a h , mir+in«-. i^icvi, no- I P r i e š sugedimą ir egoizmą — ketų i r toliau visuomene ir 

laike rusams i r vokiečiams įkalbinėti, nereikia sau įkal-
musų kaimietis sakė: " T e g u binėti, kad nebepajėgsim. J e i 
tik jus išeisite, tegu tik liau- nepajėgsi — tupėk ir tylėk; 
sitės mumis varginę, viską pa dirbantiems upo negadink, ir 
mirsime i r atlyginimo nerei- darbo nesunkink drąsiai žen

giantiems pr ie kilnių tikslų. 

smaugtų mirt inai , jeigu ne 
mokėtu. d o r * i r t v i r t > b ? . jaunuomenę auginti . 

• • 

Lietuvoje tam tikslui, ačiū 
Dievui, apsaugotos mūsų mo
kyk los .nuo gadinimo. T i k au 
klėtojų dar permaža. Vadi] 
teisingų reikia tauta i . Ameri
kos lietuviai gražiai daro reni 

nyeios provmcyos, naujos vy
skupijos ir tt. 

Už tai, kad vokiečių tauta | Taikai įvykinti reikia dvie 
pr i tarė klaidingai savo va- jų dalykų: reikia geros va

dų politikai ir norui ki tas tau ' lios žmonių, daug jų, daugiau, 
t as smaugti, dabar gaus ka r - . negu utilitaristai kad tur i . 
tų kartos atkentėt i . Je igu šiandie geros valios 

Tautos visuomet kenčia už žmonių nėra ganu ,reikia jau-
savo vadų klaidas. Ar už tai. nuomenę priaugint i . Je igu darni moksleivius. Reikėt ii 
kad juos, tiesos nežinančius, valstybės vadai ir dabart iniai tik, kad tas rėmimas butų 
ir 
kinti 

JU 
Keis ta 

pat i r imo nelaime nepasimoki- ' I r ant ra , reikia ir esančius j Bet rūpinantis Lietuva, rei- vokiečiams vienuoliams 'apru , ^ 
na kitos tautos. i ir busiančius geros valios jkia ir savųjų amerikiečių no«pinti* o Sumatros prefektūra 

! žmones jungt i į kovojančią "pamiršti. Federacija šįme tą j padal in t* į t r is naujas ap. 

K A T A L I K Ų PASAULY. 

Moterys svetimšalės, kurios 
susituokė su Amerikos pilie
čiais, po rugfcėjo 22, 1922 m., 
a r b a kurių vyrai po to laiko 
gavo pilietybės raštus (eer-
t if ikatus) , nebepalieka pilie
tėmis del tų susituokimų arba 
vyrų naturalizavimosi. 

J e i tokios moterys nori but 
Amerikos pilietėmis, jos pri> 
valo pačios skyrimu tuo rei
kalu pasirūpint i . 

Tečiaus įs tatymas joms teii 
kia palengvinimų. Pav., joms 
nereikia turėt i pirmųjų pilie 
tybės raštų. Be to, nuo jų rei 
kalaujam'a t ik vienerių metų 
išbuvimas Amerikoje. 

Naturalizuoto piliečio ir gy 
venančio Suv. Valstybėse ne
pilnametis vaikas automati
niai lieka piliečiu remiantis 
jo tėvo pilietybe. 

Bet jei tėvas y ra dar sve
timšalis, gi motina pilietybę 
gavusi, jųdviejų nepilname
čiai va ika i (jei gimę kur sve
t u r ) , pasilieka svetimšaliais. 
Toki vaikai dei vienos moti 
nos pilietybės nebepalieka au 
tomatiniai piliečiais. Sulaukę 
pilnųjų metų, jie patys tur i 
natūrai izuotis. 

P i n u išleisiant įstatymą ru Kata l iku skaičius visąnic 
pasauly smarkiai auga. Metai ' * • * 22> 1 9 2 2 ' j c i ******* 

'Oarutinai susiprato. 
Pra la imėjusi Danzige ir 

Klaipėdoje lenkų valdžia nu
tarusi pasis ta tydint i lenkišką 
uostą Gdynią. 

Didelis sumanymas. 
Suomijos valdžia nutarus i 

kast i nuo Ladogos ežero į 
Suomijos užtaką perkasą. K a i 
huosiq? j is 750 milijonų suo
mių markių. 

Į valandą 195 kilometrus. 
Du kariniai aviatoriai We-

iss ir Vancandenberg iš Pa
ryžiaus į Tunisą nulėkė į 3 
valandas i r 5 min., daryda
mi valandoje 195 kilometrus. 

P e r Alpes lėkė 17,000 met
rų aukštumoje. 

Vokiečiai pasipriešinsią. 
Stfesemann'as Kiely prasi

tarė, kad negalėdami vokie
čiai daiktais ir medžiaga mo
kėti karo atlyginimo Franci-
ja i bus verčiami vėl pradėt i 
pasyvį pasipriešinimą Ruhr 'o 
krašte. 

Ju rų plėšikai. 

Kinų plėšikai užpuolė por
tugalų laivą " S e i n a i " ties 
Kankong. Paėmė i r 3 įgulos 
narius nužudė. 

e 
Automobilių pramonė. 

Automobilių pramonė Lon 

DAuns mmŠTANT. 
Pasiteisino. 

— Kaip gi, 
sūneli, gali 
ta ip ^tingi
niauti . Man 
darbas - did 
žiausis malo 
numas. 
— Bet, tėtuk, 

vienais malonumais negalima 
gyventi . — 

I 

<§ 

\ Numiręs pamatys i . 
— Tu, balandėli, daugiau 

valgyk, daugiau vaikščiok po 
tyrą orą. J e i neklausysi , — 
pamatysi kiek bus verksmo 
kaip numirsi . — 

i . 

Parodojev 

— Visų gerbiamų svečiu 
prašau čia s tot i ; ponios sė 
skite, — atvaizdą nuimsiu. — 

— Gerai, p . fotografe, bet 
žiūrėki, kad mano bateliai 
(šiušiai) žvilgėtų. — 

> 

i. 
> 

Mokslininko domė. 
G'amtos profesorius netikė

tai an t kūdros kran to suga
vo varlę. Paėmė jos koją ,̂ iš
siėmė iš kišeniaus laikrodėlį, 
skaito pulsą, galvoja. Sužino 
,;ęs kas jam buvo reikalingn. 

I i metė laikrodėli kudron, o va r 

. . . ' „ lė našlė, tur int i vaiką, susi- done smarkiai auga, padidė- ; 
i metus tver iama naujos Baz . ' •» . g . . . Z m Z \ 

tuokdavo su amerikonišku pi jo jKiskutintu Taiku o0%. 
Uečiu, tai ka ip ji pat i , ta ip J u o d i gyventojai, 

.jos vaikas palikdavo pilie 
P a j u t i m u o j u šv. Tėv« l*t- ( , i a l s B e t m i n , , t f t R i s t a t v n m , 

ro<lymu sudaryta apštalini* , . ^ a t m a - i n ė . 

le. įsidėjo kišeniun. 

Gydytojas: 
— Ar vartoji užrašytus ^ai 

Washingtone esą 10(J,97G F į l l s j 
negrai g>-ventojai. i Ligonis : — Ne, p . gydyto-

vikar ia tas Fou-Ning'e ir apaš^ ^ ^ ^ . didžiai svar-1*1^*1 1*8 1 -Philipiiiiediais. 3 w , — man gyvybe da r bran-

etiiiLŠa-! Pushjstoji komisija į Phili- j ^ 1 - ~ 
i . . . . 

po ru- f111'] salas rup?.nasi aps-augo-
jos pa- Ii žmones nuo žemės drėbė- j 

r u p m u s gauti pilie- ' J"»o nelaimių. \ 
_ , . . . . . . i —Tai švelniosios žmonos 
Parlamento pirmininkas mi rė . ' . . « 

i rankų darbas . — 
Mirė Vokietijos par lamento! _______ 

— Žmogeli, ktts tau veidą 
'.sudraskė? — 

Franeuzai vėl nesenai pas- j vienybę, bet kovojančią prieš amerikiečiam* studentams y-
kolino $-_00,004),000.00 Lenki- neteisybę, skriaudą, gobšumą, ra suteikusi pašalpos virs 
ja i ' ' k a r o įrankiams patobu- [>avydą ir kerštą. I$2,000.00. Bet ką tai. reiškia? 
l i n t L " Rumania stengiasi su 
eiti i sąjunga. su Turki ja . 
P r i e š Rumanią šiaušiasi I t a 
lija. Rusija su savo pagijusiu 
i r sugrįžusiu prie kariuome
nės Troekiu, pareiškia, kad 
neleis Besarabijai kentėti po 
Rumunijos jungu. Franci ja 
gaunamais iš Vokietijos pi
nigais ginkluoja visus, kas po 
ranka pasipainioja, kad gele
žiniu rinkių apjuosti slegiamą 
Vokietiją. 

Nuolatinis ginklavimosi ir 
nuolatinė priespauda tur i bu 
t inai privesti prie naujo vi
suotino karo. I r Vokietijos su 
mokėti pinigai gali grei tai iš 
t i rp t i kruvinoje ugnyje. 

Kol nesusiras pasaulyje tiek BėUtėt i kad visuomenė rem-
žmonių geros valios ir *pasi- tų š imtus ir tūkstančius jau-
ryžusių kovoti už tiesą, kad nimo. 

Šiandie daug nesmagumų 
natūralizacijos biuruose daro 
svetimšaiės motervs, kuomet 

jie butų stipresnį už taikos 
priešininkus, kol blogybė ne
bus apgalėta visiškai, tol tai 

prefektūras : Pandeng, kurią 
ap ta rnaus ] [olandų kapuei- , 

., 4 , , , , ,1os hiHumnkais sau pakvie 
nar , BenkoA'len; kur darinio- ' v. 
sis Švenčiaus. Širdies tėvai iŠ 
šv. Quent in 'o ; ir B a u k a - Bi-

eia savo vyrus. 
Natūralizacijos įstatymas 

v. .negina aiškiai vyrama būti 
Ihton, pavesta sv. Širdies te-1 

voms iš Pirpus . 

T T " 

}Yext Sidėje, Cbicagoje, ne 
senai surengta tapo parapi jos 
vakarienė. Surengė tą vakario 

kos nebuvo ir nebus. A r į- nę daugiausia Amerikoje gi-
vyks kuomet nors, kad- teisiu musios moterys. Vakar ienė ' t e , c Draugą" , vicaiintėl} kata-
gieji principai įr teisingieji [pasisekė neišpasakytai gerai, l ikišką dienšraštį Amerikoje. 

Skai tyki te , Plat ikinte , Remki-

liudinink'ais savo pačioms iš-
simant pilietybės raštus . Te
čiaus didžiuma teisėjų nepri
pažįsta l iudininkais vyrų; 
Liudininkai tur i būti pašali
niai piliečiai, -

pirmininkas Jolm Mackey. 

Stebėtina višta. 
Brockvillėj, Ont. pas p. AVi-

Ham Halpenny esanti 8 mene 
s:.u keturkojį v iš ta su dviem 
kuodais. Deda kasdien 2 nc-
vienodos spalvos kiaušinius. 

Geraširdis. 
Kunigas. — Ką gi užsitar

navai už savo nuodėmes?— 
Vaikiščias : — Aš už jas 

nieko nereikalauju. — 

.Mokykloje' vaikučiai sė-
Mokyloje vaikučiai sė

dėkite dailiai. Kojos ant ko-
Sirdies klaidos pažinimas ir j o s n e k d i m e N e d a i , _ J o _ 

atgaila — tai geriausia prie- n u k ! s t ok greičiau i r pasi-
monė sust iprint i valiai. 

Vertė U. Sapniunas. 

žiūrėk, ka ip tu sėdi. — 
.'»i' i'\ •_"t _ •' 

NEPRiAUGĘS DIDVYRIS. 
Vienveiksiuu komedijėlė vaikams. 

V E I K I A N T I E J I ; 

' O vienok pasauliui baisiai 
įgr iso karai ir savytarpės žu 
dynės. Visas pasaulis ieško, 
ka ip įvykinti taiką, ir bijo 
vienkar t kariaujančių prieš 
karą. Chicagoje didelis suju
d imai pasidarė, kuomet keli 
studentai iš protestonų univer 
gitetų paskelbė, jog niekuo
met neisią kariaut i . Vieni 
džiaugiasi jaunuomenės pažan 
gumų, bet tokiu nedaug. Ki t i 
kalba apie jaunuomenės su
menkėjimą, bailumą ir išsigi
mimą. 

Nei vieni, nei kiti nepasie
kia pilnos tiesos. 

P ranukas 12 metų 
Juozukas 10 
Pranytė 13 " 
Marytė 12 

Balsas u i durų. 

N 

Miesto buto kambarys su dvejomis 
durimis. Papras t i baldai, iš jų būtinai rei 
kal ingi : stalas, kėdės ir spintelė su kny
gomis : 

Anglijoje studente pacifis
tų judėjimas yra smarkesnis 
Ir iš jo gali būti daugiau rei
kšmės ' negu iš keletos Ameri
kos* studentą. Amerikos stu
dentų diduma yra paskendu
si s r or te; nėra laiko rūpintis 

SCENA I. 
Kambary stovi stalas, kėdės, lovelė, 

ant stalo knygos, sąsiuviniai, rašalinė, 
plunksnos ir kiti rašomieji dalykai . J au 
nesnysis berniukas sėdėdamas kėdėje pas 
stalą rašo, o vyresnysis vaikščioja po ka
mbarį energingai mosuodamas rankomis 
garsiai kalba. 

Pranukas , (vaikščiodamas greitai po 
kambar i ) . (Jėda t ikras juokas! Šešiolikos 
metą berniukas išsigando kvailos, ginan
čios savo vaikus, lokės. Ak, kaip juokiu 
ga! kad nors lokys, o tai lokė, moteriš-
kė...*Vyras moteriškės išsigando! ka ! ka! 
ka! Ka ip juokingai! I r tu dar stebiesi, 
kad lokė apgynė savo penktą lokiuką 

nuo bailio berniuko?.. Tai gėda visai vy% 
rų giminei! Aš i r dešimties lokių neišsi
gąsčiau, ne t ik vienos silpnos lokės!.. 

Juozukas . Bet gi, Praneli , visai nie
kus plepi!.. K a i p tu gali pavadint i bai
liu tą veiklų berniuką, kurs r izikuodamas 
savo gyvybe norėjo apgint i visą sodžių 
nuo lokių šeimynos... Ta i didvyris, ne 
bailys! O kad lokė išgelbėjo'savo vaikus 
sukeldama juos į medį, ta i y r a prirody
mas, jog jis turėjo gerą širdį, kad paliko 
lokiukus gyvus, o pats , atėjus lokiui pa
tinui, namo nuėjo... A r tu k i ta ip pada
lytum?. . Ar tu duotum užmušti savo vai 
kus?.. a rba gal žudytum motinos aky vai
zdo je mažyčius kūdikėlius?.. 

P ranukas . Ai, koks tu jausminga^!.. 
Juozukas . Visai nejausmingas 
Branukas. I r bailys! 
Juozukas, (pribėga sugniaužęs kum 

št iš) . Ką? aš bailys?? T a u tas sausai ne
nueis!.. 4 

Pranukas , (atšokdamas nuo Juozu
ko) Ne lyskie! 

(Įbėga Mary tė ) . 

Marytė . Kas čia do šauksmas ? ką 
j*ųs darote? 

Juozukas . Mane, bailių^pavadino!.. 
Pranukas . Aš tik juokais! 
Maaytė. Iš ko čia prasidėjo? 
P ranukas . Iš lokės... 
Mfcrytė. Ką tu plepi? Iš kokios lo

kės ?.. 
Pranukas . Iš t ikros, gyvos lokės... 

Marytė. Kur j i? 
Pranukas . Miške... 
Mai'ytė. Kokiam miške?.. 
P ranukas . Tokiam, su medžiais ir sa

manomis. 

Marytė. Pašiepi mane, ką ! 
Pranukas . Visai nepaŽiepiu.. 

Marytė (į Juozuką) , tu man Įfeąa-
ky'k'.'*, esi protingesnis už Pranuką. . 

P ranukas . E s u už Juozuką dvejais 
metais vyresnis ir prašau manęs neuž-
gaudinėti.. . 

Juozukas . Ot gi ne dvejais, t ik me
tais i r vienuolika 1iiėnesių.M 

f^amikas . O! o! kokia žymi k l a i į a ! 
Juozukas. Bet nusiramink nors kar

tą... 
Marytė. Na, kasgi ten per lokė? 
Juozukas. Perskaičiau Pranukui apy 

sakelę, ka ip lokė motina prisir išusi ir 
myli Savo vaikelius. Vargšė matydama 
besiartinantį šešiolikos metų vaikiną Sau 
dydklę nešiną, bijodama, kad neišžudy-
tų jos kūdikėlių, sukėlė juos \ medj, o 
pati nubėgusi į urvą gelbėti likusiųjų 
nuo/.gudraus šiaulio. 

Berniukas buvo ta ip nustebintas to
kiu uoliu lokės vaikįų gelbėjimu, kad nei 
nepastebėjo, ka ip lokė atsivedė saugo
jantį urvą patiną, kad bendromis jėgo
mis ats įgynus puolantį ją šaulį. Matyda
mas šaulys viršijančias jį jėgas, kad ir 
drąsus būdamas turėjo pabėgti... rO jis 
jį bailiu vadiną, sako, kad jis ir dešim

tį tokių lokių nugalėtų, be to i r man 
bailio Vardą atmeta!... (pr išokdamas prie 
Pranuko šaukia) Aš tau nedovanosiu! 
a« nuo tavo pagirų puodo visus plau
kus nurausiu! 

Marytė (neduodama) muš t i ) . Na, to 
dar t ruko! Nusi raminki te! Dar ir šonus 
viens ki tam del kokios ten lokės apsi-
kulsite. 

Juozukas . Gal ir tos lokės visai ne
buvo. 

Marytė . Žinoma, gal ta ip sau suma
nyta apysakėlė... 

Branukas . T a t ko j is nžsigauita!... 

Maoytė. Nusiraminki te! nėra čia ko 
purkšt i . 

P ranukas . Bet aš vis t iek sakyshi, 
kad tas šaulys buvo bailys i r gana. Aš 
bučiau gyvų tų kirminų nepalikęs!.. 

Marytė . Bet gi, lokė nugali jaučius, 
puolasi i r nudeda st ipriausius žvėr į . . . o 
tu... bailiukas, dvyi'-kos metų bernaitis, 
ką gali pr ieš ją pasipūsti!.. . 

P r anukas . Ką bail iukas? aš?.. Aš ap 
sidirbsiu ir su dvidešimties metų Vin-
eu, netik su kuo kitu!.. 

Juozukas . Apsidirbtum kol miega, o 
ka i pabus... ka i pabus, ta i n e t ruksi kai 
eisi!... 

P ranukas , (užsigavęs) ž iūrėk ką kai 
bi, nesis tatyk! 

(Išeina užrietęs galvą) . 

(Bus daug iau) . '.** 

t M %\ 
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NORĖDAMI 
£SS T I » PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS, TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS Cl 

uL-£f3P 

rinYTi tfrr. 

W. 3511) Si. Ghicago 
Tel. Boaievaid 4 6 U ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes, 

G I C E R O J E 

PARDUODU, MAINAU ir 
PERKU 

Namus, lotus, farmas, buoernes, 
groserius, automobilius Ir kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, y-
pač prie Vienuolyno (Marąuette Ma-
Hor) kur yra puix*ausi Chicag-oe ko
lonija, dabar lietuviai apsigryvena. j r a š t i n f r l k ė 
Norintieji pirkt, parduot ar įualnyt 
kreipkitės ypatiškai, ar laišku, gausi
te greita, teisinga patarnavimą. 

Balandžio 10 d. Moterų Sų-
jungos 2 kuopa turėjo suren
gus "Bunco." Žmonių atsi
lankė neper daugiausia. Vaka
ro pelnas eina naujos bažny
čios grotelėms. 

Šių metų rinkiniuose ir iš 
lietuvių tarpo tapo išrinkta 

•liūs buketus prisiuntė vietinis. ^Prakalbos, 
graborius J. Šulskis, už tai 
jam garbė ir yra vertas lietu 
vių parėmimo; taipgi galima 
ačiū pasakyti už altorių gra
žų aprėdymų p-oms Jurgelip 
nei ir Šalkauskienei. Nuo dau 
gelio žvakių, lempelių ir elčk-
trikos altorius spindėjo, o nuo 
kvLetkų kvepėjo ir gražėjo. 

Iš ryto per šv. Mišias mažų 
jų vaikų choras gražiai gie-

s 
miesto administraeijon, bū
tent ^gerai žinoma amerikie- j;cįoj0, o vakare per mišparų 
čiams lietuviams p-ni Vaičių- j didžiųjų šv. Cecilijos chorai, 
nienė. Moterų Sa-gos Centro Ved. 

išrinkta į Public 'pasirodė. 
Library direktorę iš Repub-j 
likonų pusės ir regis, bal. 10 

varg . A. Glemžos gerai 

Ii W/--MW? 

REAL ESTATE 
2448 W. Maraurtte Rd. arba 67 Blvd. 
Arti Tiesiem Are. ChJcago, IU. 

.Tel. Prospect 8678 

d. užėmė tų vietų. Geriausio 
pasisekimo naujam darbe. 

Michael Jasnauskas & Go. 

REAL ESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farmas ip biz 
nius, skoliname pinigus, in 
šiuriname namus, langus ir 
rakandus į geriausias kom
panijas. 
Prielankus ir teisingas pa 

tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

adresu: 2 2 5 9 W. 22nd Stf. 
Phone Canal 1295. 

Chieago. 111. 

LIETUVIAI GRABORIAT 
i^i i i i i - - I ' T i — - Į 

Telefoną* Boolevartf 4188 

A. Masalskis 
Graborius 
Patarnauji} lai 

doiuvėse ves- j 
ta****, krtkšty 
uee Ir kiroost 
reikaluose. K a M 
avus prieinamos. 

3307 Auburn A ve. Chieago 

INO. HARBOR. 
Mes lnd. harborieėiai turė

jome labai iškilmingus atlai
dus 40 vai. Kunigų buvo 
daug, pagal mūsų parapijos. 
Pamokslai buvo labai turini n 
gi ir jie pasiliks ilgai mūsų 
širdyse. Juos sakė: kun. Vai-
tukaitis, kun. Martinkus (a-
bu iš Chieago), kun. J . Mal
tis, iš (jary, lnd. ir prel. O-
lšauskis iš Lietuvos. Žmonės 
lankėsi labai skaitlingai, dau 
gelis buvo tokių, kurie Yra 
senai buvę bažnyčioje. 

Jėjus i bažnyčių akį vėrė ir 
širdį džiugino gražiui juipuoš 
t i altoriai gyvais kvietkais, 
j j j ų buvo labai daug; 4 dide-

S. D. LACHAVVICZ 
IJctuvts Graborius 
83 14 W. 28rd FL 

Cicago, IU. 
Patarnauja laido

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

TeL Ceeal 1171 
8186 

Kaip vietinis kleb. kun. J . 
Čuberkis sakė, kad pirmų kar 
tų per jojo gyveninių Harbo-
re taip skaitlingai žmonės lan 
kėši i r gausiai aukavo, nore-
dagai parodyti savo užuojau 
tų kun. Čuberkiui, kad išva
žiavęs į Lietuvą neužmirštų, 
kad parapijonys kun. Čuberkį 
mylėjo ir labai gailis, kad har 
boriečius apleidžia po o metų 
labai gražaus sugyvenimo. 

Nauja svetainė. 

Mažųjų vaikų chorus ren
giasi prie iškilmės atidarymo 
naujos svetainės, kuri tapo 
suvienyta iš dviejų kambarių 
apačioje bažnyčios. Yra pas
tatyta graži siena ir bus vė
liaus gražiai išpuošta. Para
pija turės savo gražią s vėtai 
ne, nereikės kitur ieškoti. 
Tuo reikalu pasidarbavo dau 
giausia komitetai: P. Yurgu-
tis,, J . Baleckls, J . Baleikis, ir 
B. Juodis; j iXpadarė gražu 
4 istaidžhiM ir viskų uz dykų 
nė cento neimdami už savo 
darbų, fiarbė jums. vyrai. 

Šv. Cecilijos clioras nupir
ko gražų pianų į svetainę ir 
del savo mokinimos. Choras 
gan gerai darbuojasi ir žada 
dar daugiau. 

Prelatas Olšauskis turėjo 
iprakallSas mūsų kolonijoje. A-
pie Lietuvos stovį ir ateinan-

rčius reikalus, kas link apš-
vietos, "Saulės namių ir mo
kyklų reikalus, viską gražiai 
perstatė už tai ir nemažai 

aukų surinko praplatinimui 
tikros šviesos. Inžinierius Pau 
liukonis paaiškino žmonėms 
ką galima iš Lietuvos van
denų — upių gauti ir apie 
"Galybės ' ' bendrovę, ką žada 
del žmonių ^e ro padaryt i . 
Prakalbų visi žingeidžiai klau 
sėsi. 

Balius ir Darbai. 

Moterų Ražancavos draugi
ja žada daryti balių 18 d. ge
gužės ir žada daug būti viso 
kių įvairumų ir naminio ku
gelio. 

Pas mus darbai eina pras
tai po 4—5 dienas dirba ge
ležinėse, neapsimoka iš kitur 
važiuoti. 

Ilganosis. 

u 

A D V O K A T A I 

ifr«?*i 

3fc< 

'bjįZ 

— 
Telefonas Yards 2300 

C D DDinPilUIlC 
n T i BnAuUtluLIo 

a D T O K A T A S 
(Buvęs Vitaliaus n* Kauno Apy

gardų ^Teismo Teisė jas) 
Veda bylas visuose Teismuose 

Padaro visokius dokumentus, 
nuodą Lietuvos teisių patarimus. 
5112 S. Halbicd St. Ghicago, ilL 

IŠ CLEVELANDO, 

REMKITE SAVUOSIUS. 

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie net prašo daugiaus! 

Bet k-iocnet jie yra lab;.i jauni ir dar ne-
pali kalbėti, tuomet jy akyi kulba ui 
JM>»—cik past.Lhk.il k:ip jie užsidejru 
džiaugsmu, kuomet innthia pajma bonk» 

Ircc. S. V. I'at. Eiure. 
Past.Vkit fo psrtrmgiu anyti šitą sha-
niausj u<ii riy f« iuonntoją, kokis tik 
u on:rt ro g I nv» pa \*:\ ,a\. Ir ji«5 vr* 
lenr.ii'ii^, vienok ve.kia pAnekminfriau-
šiai!_ Slotinoa—j.;j viirmte to air.;tKt:r>iO 
jausti m«Wi M , i..i->itik«">j!sna ir uisi-
paMfntmą, Vi jųa nenaudojate BA«B»>IO, 
k.jcm.»t kudikia poaidars neramiu, suer
zintu, pfttu—tH yri tik-i Peklai rihiriu, 
uHirt^jIma Mi«ot Siin;'kt ramii\ nes su 
aušfci"v'i'i rjrta kii'::k"'s vėla bua linksmas 
kai v:^;.7m^t. BiMMKO atlika aavo durbą 
ir atiiki g<Tai! 

F. A D. RICHTER & CO. 
104.1M So. 4th Si. Brooklyn. N. Y. 

Laidotuvės. 

Turėjome iškilminga pagra 
ba a. a. S. Roželos, 19 metu 
vaikino, nors buvo neturtin
gas, bet draugai ėjo per s tu 
bas ir surinko pinigų ant. be-
no ir kitų išlaidų; žmonės no 
riai davė, nes vaikinas buvo 
del visų pavyzdingas už tai 

gražiai palaidojo. Kun. Ču
berkis pfcsakė 2 gražiu pamo
kslu išreikšdamas norą, kad 
ir jfcjį taip skaitlingas ir iš-
kUmingas žmonių būrys pa
laidotų. 

N A U J Ų J Ų A M Ž I Ų 

I S T O R I J A 
* 

Parašė 
Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is-

torijos Mokytojas. 
Istorija padalyta į tris dalis: 

PIRMA DAUS. 
Atradimų ir reformacijos laikas. ' :. 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) \ 

ANTRA DALIS. j? '' ? 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų veroliuciįjai 1648 — 1789) 

TREČIA DALIS. 
Konstutinių kovų ir ekonojinio progreso laikas. 

Ši istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti. 
Kaina tik $1.50 (Nuo 1789 — 1914 m.) 

DRAUGAS PUB. CO. 2334 South Oakley Avenue 
Chieago, Ulinois, 

+ - ' iT Tl 

». 

Sąjung^ietės veikia. 
Balandžio 1 d. Moterų Sų-

jungos 20 kuopa laikė bertai 
ninį susirinkimų šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary. 

Pirmiausia svarstyta bėgan 
tieji reikalai. Šeimyniško va
karo komisija pranešė, kad 
salo turi šv. Jurgio parapijos, 
tik reik pasiskirti dienij. Nu
tarta rengti gegužio 1 d. Va
jaus užbaigimui vien Sajun-
giečių šeimyniškas vakaras; 
Sajungietės gali šeimynas ir 
vyrus atsivesti, bet i&šaliniai 
negalės įeiti, nes nėra nutar
ta. Šis sajungicėių šeimyniš
kas vakaras bus vienas iš gra 
ž\ausių kaipo užbaigimo Va
jaus — pkigerbimas visų nau
jų narių, veikėjų ir visų SQ.-
jungieeių 26 kuopos. Bet dar 
iki vajaus eilė pasibaigs vi
sos moterys sajungietės 26 
kuopos į darbų. 

Kad jau vienų šimtinę na
rių prirašėme, tai uždėkime 
ir kaupa, nes tas visai cle-
velandietėms nėra sunku. Lai 
visos susipratusios moterys 
prisirašo prie Moterų Sąjun
gos 26 kuopos. Pasibaigs va
jus 1 d. gegaižio su laukenėiu 
linksmu šeimynišku vakarė
liu. Tik darban, dar proga, sų 
jungLetės; pirma dovana turi 
būti Clevelando sųjungietėms. 

Del šio vakaro surengimo 
išrinkta komisija iš šių sa-
jungiečių: M. Muraškienė, P . 
Alaburdienė, Ona Gecevieie-
nė, V. Madozienė, Ona Navi
ckienė, P. VilemaLtienė, T. 
Glugodienė. Surengimui vaka 
rienės kitų darbininkių Var
dų nesužinojau, matysit jas 
vėliaus. 

Šio vakarėlio bilietuose įvy 
ko maža klaida. Vietoj 7:30, 
turi būti lygiai 7 vai. vakare 
gegužio 1 d. šeimyniško išva
žiavimo į gires komisija: E. 
Zitkiutė, Kančienė pranešė, 
kad turi kelias farmas tik 
pasiskirkite, kur važiuoti: nu 
tarė važiuoti Cesluva farmon 
birželio mėnesį, diena dar ne 
paskirta. 

Sajungietės skyrė^ aukų del 
Seserų Kazimieriecių Cliicfa-#jl 
goję 10 dol.; iš narių surįnkta 

s 
rW5 

Draugai 
Tautiečiai! 

•'Rūkiau visokių rūšių maišytus oi 
garėtus, bet Turkiškų niekad. Drau
gas pasiūlė man HELMAR ir pasek 
mėje to, aš HELMAR tik ir terū
kau." 

HELMAR susideda iš 100 % grynos 
Turkiškos tabokos, o Turkiška ta
boka yra geriausia del cigaretų ir 
labiausia užganėlinimo teikianti. 

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni — 

HELMAR supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų. 

JLNtUĮ/įgUkOŠ 
Gamintojai augSčiausios 

rųbles Turkiškų ir Egyptišku 
cigaretų pasauly. 

"EĮMAR 

S. W. B A N K * 
ADVOKATAI 

79 W. Mooroe Btrsei 
Room 904 - felef. llanfloipfc 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 6 po platu 
Takarsia. 8301 So. Halsted Str. 

-Kstof. Ymrt* t « i | 
Chioaco. 

JOHN I. BAGDZiUNAS 
ADVOKATAS 

' •** byla* Tt—— Trbno«M. SI 
Abwtr«lctait. Padarv pirld 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRTBUNE BTJDO. 

Telefonas Randolpb S261 
ITakarais: 2151 West 22 St^ 

. . . Trtefomis Ca«J KIOT 

C. y. 
A i 

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

Metropolitan State Banko Name 
atai w . 3 I2nd St. TeL Oaaal M M 

< » • » » » • » • • • • 

V. W. RUTKAUSKAS | 
A B V O K A T Ą S 

Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kam baris 530 

Telefonas Oentral 6 3 t t 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4*81 

»m4m*mmm » • » » • • • • — • • • » » • » ! 
I . > « m » i . • • w • • • — — • • • m i 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmleetyfe 
CHJCAGO TEMPLE BL'ILD¥*G 

77 West Ua^ktncrton Street 
Room 172S Te*. Dearl>oru 9057 
Nam« TeL Hyde Park S3M 

i 
iwm 

\ W \ vN\\,v 
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BOXES or20. 

$15.50. Viso $25/30 pasiuntė 
pirm. O. Stapulionienė. Neper 
didelė auka, bet vienok sųjun 
gietės atjaučia ir šelpia kiek 
gali. 

Kas link Vajaus, pasirodo, 
kad kas mėnuo naujų narių 
po kelis desėtkus laimėjo 26 
kuopa. Vajus labai puikiai se 
kasi. Clevelando veikėjos ne
nuilstančiai darbuojasi, už kų 
priklauso įoms garbės. Šiuo 
tarpu nežymėsiu vardų, nes 
jan" greitai vajus baigsis, o, 
tada plačiau aprašysiu nuo
pelnus vajaus i r veikėjų atsi-
žymėjimų. P. Glu—nė. 

JOSEPH G. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuos* Teismuose. | 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo L»okumetilus 

155 North Clark Street 
Room 1518 Ashland Blocfc ' 
Telefonas Dearborn 4756 

Vakarais: 2341 W. 23-rd Place \ 
Telefonas Canal 3580 

Tel. Central 6800 
A E 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VidurmiesOJ Ofisas 
Room 1703 Chieago Temple VlūgĄ 
7 7 W . VVashington St. 
CICERO O/isas: Panedėllo rak 
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais 
3286 S. Halsted St. Tel. Bool. 61 

' Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Greneralia Kontraktorius, 
statytojas, ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 244h Street 

Chieago, 111. 

i 
LAIŠKAS. 
"Aš varto

ju Pe-ru-na 
savo šeimynoj 
per paskuti
nius 25 m. del 
šalčių Ir kosu
lio. Mes nebū
tume vartoję 
iki šiol jeigru 
nebūtume pa-
ve geru rezul
tatu". 

Geo. Cassidy, 
Standish Mich 

Pc-ni-na yra 
vartojama Am. 
per pask. 50 
m. scimynJPar 
duod. vtsnr Ta 
bletu ar Skys-

;ttmo formoj. 

• I » » » » » » » » » • » — • • » • 
Tel. Ijafayetter 4333 

P L U M B I N G 
i Kalno lletnvys, lietaVlains Tisa-

dos patamanjo knogeriansla 
M. YTJSKA 

8SS8 West 38-th Street 

r 
AR ŽINAI, KAD 

Congressional medaliai yra 
duodami Prezidento Suvieny
tų Valstijų vardu Kongreso į^»- ••_•' • • • • • • -
tokioms ypatoms, sakysime 
*' kad ofieierius kariuomenėj 
atsižymėtų savo drąsumu ka
rės laiku susitikus su priešu 
neatsižiurint ant savo gyvas
t i e s " ! Ar žinai, kad geriau* 
sia mėgiamas cigaretas tai 
Ilelmar, pamėgink šiandien ji 
rūkyti .! (Apgr.) 

J. P. WAITCHES"" ; ' 
L a w y e r 

UETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 K. Dear-
born S t. TeL Randolph 5584—5585. 
Vakarais 10717 Indiana A ve. 
Roseland TeL Pullman 8S77 

REMKITE SAVUOSIUS. 

Telefonas Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojimo Kovrraktortaf 

0 A Z Ų 
IR 

POPlEflOS 
K«AUTUV£ 

Nspaprasta* 
mūsų blsalo 

audimas rali 

kla sąflfnlBkn 

Kosto mariams 

patarnavimą. 
2338 So/Leavitt Street 

LV. M. S t a p u l i o n i * 
4201 BouttV RockweU Street 

•Telefonas Lafayette 8026 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakars . . . . . . 

Pranešimas sergantiems. Turiu «arbeą praaašt T*mstai. kad aš «rdau 
^okiaV Ugas. kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja sar-
SSm S S m u i bud*: neaUpninu l ipn ių TaiStala, fcąį operacijom*, ^svar-
S n u . o gydau — NAPRAPATIJ08 būdu. Gydymas Huo būdu yra sargo* 
jis dar smagum* teikia. ^_^ . ^ , 

Jeigu Jau aplankial net kslet* gydytojų, pas kuriuo* pagalbos !rJg! 
nesusiradai. o sergi Širdies, nervu. Tamaty, paralyžiumi, inkstų, auaų • s -
girdėjimo, naktiniais Buslliapinlmais. ar kitokia sena Ilga. ateik, o s i noris* 
patarnausiu. -

• 

http://past.Lhk.il


nki 
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D R A U G A S 
—' •-. a . * — 

Antradienis, balau. 15, J924 

I 

RASTAS MOTERIŠKES 
LAVONAS. 

» n | 

OIBDRININKAI CHICA-
GOJĘ. 

"Forest preserve," arti Ri-
verside, kur pratęsiama į va
karus 22 gatvė, chi vaikn vai-
kšėiodamu užėjo moteriškės 
lavoną, kurs buvo pridengtas 
įivedžii! lapais ir užklotas len
tomis. .« • • .%'*|f, 

.Vaikai, vienas 7, kitas. 9 m., 
tuojaus pranešė arčiausia gy
venantiems žmonėms, šiegi 
policijai. Moteriškė nužudy
ta ir paslėpta pirm kolotos 
savaičių. 

Identifikuota kaipo Mrs. 
Auna J>e Joy. Ji su savo 
vyru pragaišusi vasario 25. 
Policija ieško jos vyro Ja
mes De Joy. 

PAŠALINO Iš TARNYBOS. 

Chicagos sveikumo komisi-
onierius Dr. Bundeson iš sa
vo departamento pašalino ke
letą darbininku, kurie praei
tuose, "primary" rinkimuose 
nedalyvavo. 

Jei Dr. Bundeson butu ren-
karnas pačių piliečiu, tai jis 
but taip nepadaręs. 

POLICIJA SUĖMĖ 
PAKVAIŠĖLI. 

U i 11 mailių nuo La Oran-
ge fannerys. l'lmonek nuo 
"moonshine" pakvaišo, iš
trenkė per langą laukan savo 
moterį ir vaikus, užsibarika
davo ir pakėlė kovą La (Jran
ge policijai. 

Po ilgo apsišaudymo jis vis 
gi suimtas. Jo namuose ras
ta katilas "moonsbine" ga
minti, užraugytos "moonshi-
ne" nemažai ir keletas šautu
vu. 

naujų carių' sutraukti į Gie-iprijaučia švBTrtaTn ir gyvam 
drą negu cieeriečiail Taip už reikalui "Seserų Kazimieriecių 

DEMOKRATAI OR
GANIZUOJASI 

Chicagos ir Illinois valstybės 
demokratai organizuojasi, 
kad laimėti bosimuosius vals
tybės rinkimus. Jiems la
biausia apeina įstatyti savo 
partijos gubernatorių. Tai
gi, norima paliuosuoti iš tar
nybos gubernatorių Small. 

Kiek žinoma, demokratams 
pagelbą duos ir republikonai, 
kurie priešingi šiandieninio 
gubernatoriaus nominuotei. 

NEBELEISTA ATNAU-^ 
JINTI BYLĄ. 

Chicagoj seimas. — Ne pini
ginis vajus. — Ir šis ir tas. 

Bal. 13 d. Dievo Apveizdos 
par. mokykloje įvyko Giedri-
ninkų CRicagos Apskrities su 
siriakimaa. Vidutinis skaičius 
giediTninkij-ių susirinko. Sus
inąs sklandžiai ėjo. Ūpas bu
vo neblogas. Nuveikta nema
ža darbo ir padaryta nutari
mų 'apeinančių ir apskritį ir 
visą organizacijų. Apskritis 
įsijudina į didelius, svarbius, 
plačius darbus. Visiems na-
riams.ėms dirbant ir priete-
liams padedant ir giedrininkų 
organizacijai ir išeivijai la 
biau prasigiedrins ateitis. 

Pirmiausia išduota visokie 
užsilikusieji raportai. 
Organizacijos vardas ir valdy 

bos rinkimas. 
Kasi ink organizacijos var

do tai susirinkimas vienbal
siai nutarė, kad pasiliktų Cne 
ilra. Taipgi vienbalsiai nuta 
rė, kad centro valdyba butų 
renkama referendumo būdu. 
Seimą prisiima. 

Gerb. kun. A. Linkui pa
aiškinus susirinkimui, kad 

centro valdyba siūlo chica-
gieėianis rengti ateinantį or
ganizacijos seimų, tai chiea-
gieėiai, turėdami omenyje or 
ganizacijos labą, prisiėmė ren 
gti seimų Cbicagoj. Nužiū
rėjimui laiko ir planų suda
rymui išrinko šiuos i komisi-
ją: Z. Jurgaite, kun. A. LLn 

« 

ku, Miką Bagdoną ir Pr. 
Kftankų. Platesnės žinios a-
pie seimą bus pranešta, kai 
kas nors daugiau bus nuvei
kta tame daryke. 
Koresp. išrinko Pr. Zdankų, 

Dabar vajus. 
Cieerieėių lfi kp. pradėjo, 

naujų narių vajų. Kun. A. 
Linkui visą savo sielą įdėjus 
į tą darbą, tai per vieną su 
si rinkimą prie cieerieėių kuo 
pos prisirašė apie pora dėj
ikų naujų narių. Per šį apskri 
fies susirinkimą kun. A. IJn-
kus pasižadėjo ir kitoms kuo
poms ši'ame apskrity kiek ga
lėdamas pagelbėti pritraukti 
naujų narių ir naujų kuopų 
suorganizuoti arba atgaivinti. 
Tik reikia, kad patys giedri-
n i n kairės savo kolonijose pra 
dHų judinti tą darbą. 

Apskr. pirm. pag. Mikas 
Bagdonas, aštuoniolikiecių 
giedrininkų vardu, kvietė net 
susirinkime kun. A. Linkų su 
prakalbomis jų kolonijoj nau 
jų narui vajaus reikale. Už 
aštuoniolikiecius jų garbingo 
ji praeitis kalba. 

Town of lakiečiai taipgi 

juos tvirtina ZoL Jurgaite. 
Jų tvirtinimams galima įtikėk 
ti. Kai jų Zosytės ir inžinie
riai, su dvasiški jos parama, 
ką pradeda ir dirba tai ir y-
ra kuo pasidžiaugti. 

(Dabar lenktynes naujų na
rių prirašyme bus tarp trijų 
k\ioj>ų, virš paminėtų. 

Negirdėt nieko apie Brid-
geportą ir Nortbside. 6al tuo 
dvi kolonijos atgaivins kuo
pas ir praaugs kitas. Jose y-
ra energingų, pasižymėjusių 
darbuotojų. Gal ir labai džiu 
ginančių žinių iš jų išgirsime. 

Apsk. rast. Anast. Freiti-
kaitė ir ižd. Al. Jovaišas tai
pgi entuziastingai 'atsineša į 
tą naujų narių vajų, tik kad 
jų kolonijoj, Brigbton Parke, 
apystovos sunkios, esą nega
lima kuopos suorganizuoti. 
Reikia tikėtis, kad tos apys
tovos kiek pagerės ir dide
lė kuopa susikurs. 

TTabar chicagieėiai turi du 
dideliu darbu: giedrininkų 
naujų narių vajų ir giedrinin 
kų seimą. Įdomu bus kaip tuo 
du dalyku seksis. Tas daug 
priklausys nuo pačių giedri
ninkų pasidarbavimo, bet ir 
nemažai nuo paramos Lš vi
suomenės pusės. Reikia tikė
tis džiuginančių pasekmių. 

Giedrininkas 

Vienuolynui^ Koresp. 

TOWN OP LAKE. 

AKTORIŲ DOMEI. 

Trečiadieny, bal. 16 d., Ra i 
mond Cbapel, 816 W. 31 st. 
įvyksta Chicagos lietuvių vi
suotinas aktorių ir profesio
nalų susirinkimas. Tikslas — 
susilažinti su krautamųjų pa 
veiksįų artistu Kazimieru U-
raėiu iš New Yorko. 

Jau laikas atėjo išmėginti 
lietuvių 'aktorių spėkas kruta 
muose paveiksluose. Viskas y-
ra prirengta, tik reik aktorių, 
oktorkų ir mūsų profesionalų. 
Visi bus priimti be skirtumo 
tikybos, partijos ir gabumo. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

BRIDGEPORT. 

Vyčių rengiamieji šokiai 
jau nebetoli. . 

L. Vyčių 13 kp. rengia šo-
į kius, kurie įvyks balandžio 
27 d. Scliool H'ail saloj, 48tos 
i r llonore gątv. 

Komisija deda visas pas
tangas, kad šis šokių vaka-

P A R D A V I M U I 
PLAYER J*IANO BARGENAI 
$700 player pianas, suolelis kabi

netas ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už $125. Garantuotas. 

3324 N. Marshfield Are. 
M n o s lubos 

BIZNIS 
DIDELIS BARGENAS 

CICEROJ 
Parsiduoda saliunas geroje 

vietoje "leasas" yra ant metų 
ir pusės, raudos i mėnesį $65.-
00. Pardavimo ©riežastis pa

ras pavyktų kuogeriausiai. j tirsite ant vietos. Atsišaukite 
Korespondentas1 1 4 2 6 ( f c ė r o 9 I U 0 ^ 

NORTH SIDE. 

Šv. K. Ak. Rėmėjų 3 sky
riaus mėn. susirinkimas jvy-
ks šaindie, bal. 15 d. 7:30 vai. 
vakaro šv. Mykolo par. svet. 
Visos narės kviečiamos' atsi
lankyti. V. D. rast. 

AR ŽINAI,. KAD 
Klaipėdoj yra geležies fab 

rikai, laivų statymo jardos, 
bravarinės, isdirbystės viso
kių chemikalų, muilo ir gin
taro karolių? Ar žinai, kad 
kuomet perki Helmar cigare-
tus, tai gauni grynai Turkiš
ko Tabako eigaretus ir gau
ni už pilnų verto savo pini
gų* (Apgr.) 

• 

PARDAVIMUI 
N A M A I . 

Juozas Miliauskas, 1901 AV. 
63 gt., kurs teismo apkaltin
tas už pačios nužudymų ir 
nubaustas kalėjimą, ligi gyvos n o a t s i l ieka. Jie mano daugiau 
galvos, darbavosi, idant jam 
byla butų atnaujinta. Te-
eiaus teisėjas nesutiko. 

Miliausko advokatas pa
duos apeliaciją aukštesniu tei 
sman. 

Visų Šventų (vyrų) dr-jos 
susirinkimas j vyko bai. ii d. 
Dr-jos reikalus besvarstant, 
atsilankė susirinkiman vieš
nia, p. A. Nausėdienė, prašy 
dama dr-jos prisidėti auka ar 
paskola prie pastatymo Vie
nuolyno (Seserų Kazimierie 
(v-ių) koplyčios. Dr-jos man 
dagus pirmininkas, p. Juozas 
Lešėauskas netik viešniai pa
velijo ' pakalbėti apie reikalų, 
bet labai gražiai pats pritarė 
ir patarpininkavo taip, kad 
nariai nutarė sudėt šimtinę 
Vienuolyno koplyčiai, o jei 

truktų prie šimtinės, tai i'; 
kasos dr-jos pridės. 

Šį prakilnios dr-jos pavyz
dį privalėtų pasekti ir kitos 
dr-jos. Garbė šios dr-jos pirm. 
p. Leščauskui ir nariams, kad j 

. PARDAVIMUI 
nauji mūriniai namai budarojami 

ir užbaigti po 6 ir 6 kamb. Darbai 
ir paraankumai pagal vėliausios ma 
doa vieta lietuviam gerui žinoma tar 
pe C5 ir 66 Rockw*»U ir Tolman avo. 

2. 2 pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 ir 4 kamb. maudynės, elek 
tra narnas geram stovy, kaina $8,-
600.00. 

. Murinta namas 2 pagyvenimu po 
"i ir 5 kambarius beveik naujas 
randasi Brighton park. 

4. Beveik naujos 4 pagyvenimų 
medinis namas po 4 kamb. j taisytas 
pagal vėiausios mados parduosim pi 
giai. 4538 S. Falrfield ave. 

5. 2 pagyvenimų po 6 ir 6 kamb. 
medinis namas ant clmento ir lotas 
Sale tuSčias graži vieta Brighton 
Parke. 

6. 2 pagyvenimų mūrinis namas 
5 ir 6 kambarių namas geras ir gali 
ma pirkti su ma^ai pinigu. 

Atvažiuokite ir pamatykite tuos 
visus namus, o męs parduosime pi
giai ar mainysime ant lotų ar ma
žesniu namu. i i 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave. 

Telef. Laffayette 7674 
m ' • • • — . . 

RAKANDAI 
ANT PARDAVIMO — Sin 

ger siuvama mašina, $15.00. 
Dieninė lova $15.00. 

6801 Calumet Ave. 
Englevvood 2795. 

I E Š K O 
IEŠKAU Brolio Petro Ambrozo 

Derkintų kaimo Šilalės parap., Tau
ragės aps., Turiu svarbų reikalą. 
Lauksiu žinios kogreiėiaustai. Atsi 
saukite. 

Placidą Ambrozaitė. 
1343 So. 50th Ave., Cicero, III. 
^——^——*m^t* ^m— '" • —• • • — ^ — — » — — — « < m 

PA IEŠKAU savo vyro I^eonardo 
Oudaiėio, paeinančio iŠ Telšių mies
telio, Kapų gatvė, No. 4 Kauno Bė-
dybos. Jis išvažiavo 1912 metais 
prieš kaxfj. Amerikon ir apsigyveno 
Chicag'oje. Bet dabar nežinome kur 
jis gyvena. 

Antanina GndAiftcnė. 
Kapų gatvė No. 4. 

Telšių miestas, 
Kauno Rėd., 

IJTHUANIA. 
< 

• 

PAIEflKAU savo brolio Juozapo 
Bešio (Bešys) 18 metų kaip išvažia 
vo Amerikos, ro<io»« g>'veno New 
Yorke, jokios žinioe, nuo jo, neturi
me. Jis pats arba kas apią jj. Žinote, 
praneškite šiuo adresu: 
Mykolas Bešys, 

Naujasodžiu Kaimas, 
Vandžiogalos Valso-., 
Kauno Rėd. 

LIETUVA. 

A. f A' 
JONAS ŽVIBAS 

mirė balandžio 13 d. 1924 m. 
10:25 vai. ryto 4l/2 metų am
žiaus. 

Gimęs Chieasoj. Paliko <lid<» 
liame iiuliudime tėvą Jotui, mo 
tino Paulina 2 sesutes Kotri-
na 10 metų, (Paulina 8% metų. 

h.uia* pašarvotas 2216 VV. 
21 str. l.ai<lotuvės fvyks Here-
doj balaiulžio 16 d. 1924 iš na 
nii.i 8:30 vai. bus nulydėtas j 
Aušros Vartų baanyėic, kurio 
Jc fvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sietą. Po pamaldų 
INIS nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, (baugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

N ui rudę 
Tėvas Jonas, motina Pau

lina ir Sesutes. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA mergina ar mote

ris prie namų darbo, kuri moka 
valgius virti ir drapanas plauti. At
sišaukite ypatiškai arba per telefono 

Beverly 0611 
10540 I/ongu'ood Drive 

Chlcago, 111. 

A, f A. 
KAZ1M. DABULSKIS 

mirė bal. 11 d. 1924 11 
vai. naktį, 39 metų ami. 

Paėjo iš Tauragės aps. 
Kaltinėnų parap. Bruo
žiu kaimo. Velionis pri
klausė prie šv. Stanislo
vo dr-jos ir buvo 7 m. 
parap. komitetu. Ameri
koj i šgyv e n o 20 metų. 

Paliko dideliame nuliu 
dime moterį Prancišką 2 
dukterį Pranciška 12 m. 
ir Alberta 3 metų. Bro
lį Antaną, seseris: Jua-
na, ir Rozaliją. Taipgi pa 
liko Lietuvoj brolį Joną, 
seserį Jozefą ir Juaną. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 1414 Portland ave. 
Chicaco Heights, 111. Lai 
dotuvės įvyks Utarninkė, 
bal. 15 d. iš namų bus 
atlydėtas šv. Kazimie
ro bažn. 9 vai. ryte. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus gimines, draugus ir 
pažysamus dalyvauti lai 
dotuvėse. Nuliūdę Mote--
ris Pranciška Dabulskie

nė ir vaikučiai. 

D A K T 
.Telefonas Boulevard 1930 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENIU. 

Chicago. m . 
Vai.: 9 ryto iki 1? plet: 1 po 
piet Iki 3 po plet. 6:30 vak. iki 
9:30 -rak. 

ą j — « — » ^ ^ » M ^ mt » • » • « • • • • » • • • • II ' I 

Telefonas Seeley 7669 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai Tisokhu vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
1401 Madlson Street 

SL&mp. Weatern Ave. — Chicago 
Valandos: 1—4 po pietų T—• rak. 

A I 

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

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

C h l c a g o , III. 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valando* • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

reL Boolevard 0611 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47 - ta «t 
Talandos nuo 1 lkl 11 diena, nuo I 
lkl 9 vai. rak. Nedėllomia nuo I 

lkl 1 •*!. PO pietų. 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

i * 
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• 
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Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetiikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. IŠIMA TONSILUS -

D — B « mmriniiM. 
* ) — B« peili* fr M I h i i i , 
S)— B« far»aj*» 
4)—B« }^dm psvajMS rreuuUAl, 

•irrtl, tm-
gau eiti 

I U - . 
J valgyti. Ir 

P a g y t o •Gall-stonet' (akmenji tulžyje) 
Ir akmeni* i lapnmo pūslėj* be o-
peracljoa, BU tam tlkromla mok»-
llikomis priemonėmle b*i valetala. 

Apkurtusiems sugTaitna girdėjimą. ' . . 
Qj4» rtsslrtas ilga* pasekmingai, Ir Jei 

yra reikalą* daro operacija*. 
F M f s s U — U patarnavimą telkia savo 

ofise; 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidaryta*: kasdien no* % vai. 

po plet Iki t TaL vakar* 
Nedaliomis Ir asredomls ofisas 

ryta*. 
> i 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telel". I>afa>ctte 4146 

Ofiso Tel. Bonlevard 9C9S 
Rezld. Tel. Van Boren 0294 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriško 

Valkų Ir risų chroniško tlign. 

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

Vai.: 10—11 ryto: t—t po plet. 
7—8 vak. Ned. 10—1J d. 

DR. JONAS P, POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S E G AL 
Perkėlė savo ofise Po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų Ir Vyru Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—B 
po pietų: nuo 7—8.20 vrJtare 
Nedėllomia: 10- lkl 1. 

Telefonas Drerel 2880 

« 
Tel. Canal 0257 Vak. Tanai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki C 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

— « 
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P A V E I K S L A I . m 
Ką tik gavome iš Vokiet. labai gražių Viešp. Jėzaus 
ir Marijos paveikslų. Ant vieno išsiūtą rankomis žo
džiai: "Dieviškoji Jėzaus Širdie pasigailėk mūsų" 
Ant kito: "Nekalčiausioj! Dievo Motina melskis už 

mus a 

&ie paveikslai butų labai tinkami Kalėdų dova
noms, nes tai ištikrųjų gražus paveikslai. Kas nori 
pirkti, lai pasiskubina, nes nedaug jų esame gavę. 

Po vieną perkant kaina $1.00 

Už abu $1.85 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 South Oakley Avenue i 

Chicago, Illinois. 

— a e a 
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5 ŽUVO NUO AUTO
MOBILIU. 

THE GEEVUM GIRLS 

Praeitą sekmadienį Chiea-
goje nuo automobilių 5 asme
nys žuvo ir keliolika kitų su
žeista. 

Chicagos metodistų tarpe 
triukšmas. Susekta, kad kai-
.kurie metodistai pryčeriai sė
brauja su- Rusijos bolševikais. 




