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ROMOS GATVĖMIS. Eina Kruvinos Kovos Aprikoj B Jf» " g į 1 

Sukilėlio Nuostoliai Labai Dideli 
> 

NORĖTA NUŽUDYTI PREMIERį 6EN. SMUTS 
SUKILĖLIAI BOMBAR

DUOJAMI. 

PRETORIA, kovo 14. — 
Sukilėliai kai-kur triuškinami 
bombomis iš lėktuvų. I r aiš
ku, kad valdžios kariuomenė ! padaryti. 

tą Johannesburgą pirmiau, 
kol bus "suspėta prisiųsti čia 
daugiau kariuomenės. 
Šiaurinė miesto adlis <Jar 
neužimta streikininkų, tečiau 
darbuojamasi kuo veikiau tą 

fPINIGYNO SEKRETORIUS 
PRIEŠ BONUSUS. 

[ 

visur ima viršų. 

KARIUOMENĖ MALŠINA 
SUKILĖLIUS. 

PRETORIA, Piet. Aprikos 
Unija, kovo 14. — Anot ofi-
cialio pranešimo, vyriausybės 
spėkos, pasiųstos prieš suki
lėlius Johannesburgo šonan, 
pasekmingai varosi pirmyn. 

Valdžios pareiškime sako
ma, jog eentraliniame plote 
kariuomenė padarė didelius 
nuostolius sukilėliams. Vie
nur ir kitur daugybė jų pa
imta nelaisvėn. Išviso iki va
kar paimta apie 2,200 žmonių. 

Toliaus sakoma, kad valdi
škoji kariuomenė su mažais 
sau nuostoliais užėmusi aukš
tumas aplink AVesteliffe. 

Rytiniame plote majoro ge
nerolo Van Deventer vedama 
kariuomenė atbloškė sukilė
lių būrius į Benonį. 

Vakariniame plote valdžios 
spėkos pasiekė Krugersdorfą 
ir iš ten varosi į rytus, pake
liui užimant miestelius ir so
dybas. 

Kruvinos kovos kitose vie
tose seka. Apie tai praneša 
iš visų šonų. Kai-kur sukilė
liai ima viršų. I r policijos 
būriai priversti dažnai apsi
kasti arba barikadas dirbdin-
ti. 

Aukos skaitlingos. Šimtai 
žmonii} jau nukauta ir sužei
sta. Sukilėliai ypirč' panešė 
didelius nuostolius, nes jiems 
trūksta tinkamų ginklų. 

Su kovojančiais streikinin
kais jungiasi nepatenkinti 
valdžia gyventojai. 

ROMA, kovo 14. — Šį sek
madienį Čia gatvėse įvyko ka
talikų procesija paminėti 30O 
metų Šv. Pilypo^-Neri kano
nizavimo sukaktuves. 

Tokios viešosios čia kata
likų procesijos nebuvo per 52 
praeitu metu. 

Procesijoje dalyvavo arki
vyskupai, vyskupai, aukštieji 
Bažnyčios pralotai, kunigai, 
vienuoliai, aristokratija, dau
gybė vaikų ir dešimtys tūks
tančių žmonių. 

Nesutinka m skolinimo pro-
A jektu. 

AMERIKA NEDALYVAUS 
GENOA KONFERENCI-

K JOJE. 
Tad bolševikams nyksta viso

kia viltis. 

AMERIKOS PASIUNTINY
BĖS BUTAS SUGADINTAS. 

Pamesta bomba; niekas nesu
žeistas. 

WASHINGTON, kov. 14.— 
Pinigyno -sekretorius Mellon 
pareiškė savo nuomonę apie 
kongreso projektą karo vete
ranų bonusąms. .Tuomi pro
jektu norima veteranams pa
dalinti certifikatus, su kuriais 
jie galėtų bainkose pasiskolin
ti pinigų. • , 

Sekretorius Mellon sako, 
kad tasai projektas yra labai 
pavojingas valdiškiems kredi
tams. Nes pasibaigus trims 
metams vyriausybė turėtų i š 
mokėti bankams daugiau vie
no t miliardo (dolerių. Nes tiek 
pinigų veteranai galėtų pasi
skolinti. 

PASIKĖSINTA PRIEŠ AP
RIKOS PREMIERĄ. 

KAS FINANSUOJA SUKI
LUSIUS. 

LONDONAS, kovo 14. — 
Iš Johannesburgo vienoje de-
pešoje sakoma: 

Iš paimtų šnipų ir pas juos 
rastų dokumentą] patirta, kad 
Piet. Aprikoj- senai buvo ren
giama raudonoji revoliucija 
ir ji iš kitur buvo finansuoja
m a 

Taipat patvirtinamos žinios 
apie didelius sukilėlių nuosto
lius. 

Premieras Smuts paskelbė 
pareiškimą, kad šiandieninis 
sukilimas, tai radikalų agita
torių darbas. Gi streiku auk-< 
so kasyklose norėta tik prisi-j j^jfį^ Bulgarija, kovo 14. 

dengti. — Vietos universitete sustrei-
Premieras pažymi, kad mi- k a v Q p r o f e s o r i a i > k u o m e t g v i e 

Ltarinė valdžia energingai t i m o m i n i s t e r i j a juo s pradėjo 

JįOHANNESBURG, Pietų 
Afrikos Unija, kovo 14.—Ar
ti Potchefstroom paleistas 
vienas šūvis į \ automobilių, 
kuriuomi važiavo Unijos pre
mieras gen. Smuts į Rand, 
kur yra visas sukilimų cent-
ras. 

Nors kulipka perskriodė 
automobilių, bet premieras iš
liko sveikas. 

SUIMTA 2,200 SUKILĖLIŲ. 

JOHANNESBURG, kovo 
14. — Sophiato\vn ir Brix-
ton Ridge streikininkai suki
lėliai turėjo pasitaisę stiprias 
pozicijas. 

Prieš juos pasiųsta kariuo
menė. Po smarkaus susirė
mimo sukilėliai įveikti ir 2,200 
jų suimta. 

Pirm to Brixton Ridge su
kilėliai buvo apsupę Hburį po
licijos. Prieš juos pasiųsti 
lakūnai. Šie nuskridę pame
tė apie 30 bombų ir tuo būdu 
išblaškė sukilėlius. 

SOFIA, Bulgarija, kov. 14. 
—Vietos Suv. Valstijų pa
siuntinybės butą supurtė 
smarki ekspliozija kovo 11 d. 
vakare. 

Niekas nesužeistas. Bet dau 
gybė langų stiklų išteškėjo ir 
butas apgriautas. 

Pasiuntinys Wilson išreiškė 
mintį, kad tai turėjo but bom
ba, t; 

Kalbama, kad bomba mes
ta į butą ir krito daržan ties 
ta buto dalimi, kurioj tuo me
tu nebuvo žmonių. Reiškia, 
piktadaris neturėjo pasiketi
nimo žudyti, žmones. % 

Karalius su ministerių ka
binetu Suv. Valstijų pasiunti
niui del to atsitikimo išreiškė 
gilų savo sąjausmą ir džiaug
smą, kad nei vienas žmogus 
nenukentėjo. < 

Bulgarijos viešoji opinija 
smarkiai pasmerkia tokius 
darbus. 

Ceytifikarų • projektas yra 
tuomi geras, kad atitolina ko
kiam laikui veteranų apmokė
jimą pinigais. Bet praėjus 
trims metams pakįla pavojus. 
- Del to, kongrese pakila 
nauji nesusipratimai. 

50 PĖDŲ NUSIRITO VAGO
NAS. • 

BOLŠEVIKAI PERSPĖJA 
LENKUS. 

PROFESORIAI STREI-
KUOJA. 

veikia. I r neims daug laiko 
numalšinti sukilimus. 

SUKILĖLIAI NORI UŽIMTI 
JOHANNESBURGĄ. 

JOHANNESBURG, kovo 
1*. — Išilgai Reef —atliktos 
didelės kruvinos kovos ka
riuomenės su sukilėliais. 

Apie tas kovas tečiaus netu
rima smulkmenų. Nes įvesta 
griežta cenzūra i r pertraukti 
susisiekimai telegrafu ir tele
fonu. 

Sukilimus surengę streiki
ninkai mėgina apvaldyti mies-

varžyti. 
Svarbiausia apeina naujas 

bulgarų alfabetas, su kuriuo 
nesutinka dauguma profeso
rių. Alfabete, įvesta tik tą at
maina, kad visai panaikinta 
viena raidė. 

I r del to mažo daikto kelia
ma tiek daug trukšmo. 

ARGANIZUOJA NAUJĄ 
KABINETĄ. 

tą organizuoja Nicolas Stra-

' MASKVA, kovo 14. — Bol
ševikų valdžia pasiuntė Var-
šavai notą, idant lenkai pil
dytų Rygoj padarytą taikos 
sutartį. 

Bolševikai reikalauja, idant 
lenkai savo sienose panaikin
tų, visokius prešbolševistinius 
būrius, kuriems vadovauja 
gen. Petlura ir kiti. 

Bolševikų valdžia girdėjusi, 
kad gen. Petlura ir kiti atei
nantį pavasarį žada išnaujo 
pultr bolševikus/ 

Dėlto Varšavos valdžia turi 
apsisaugoti. Nes ji už tai tu
rės atsakyti, sako Maskva. 

ATLANTA, Ga, kovo 14. 
— Atlanta, Birmingftam and 
Atlantjc geležinkelio ekspre
sinis traukinis nušoko nuo 
bėgių. 

Vienas < vagonas atsikabino 
ir nusirito nuo pylymo 50 pė
dų. 7 žmonės žuvo ir 9 su
žeista. Iš žuvusių yra 6 vy
rai ir viena moteriškė. Vago
ne buvo 30 žmonių. 

MASKVA, kovo 14. —Ka
dangi Amerika nedalyvaus e-
konominėj Genoa- konferenci
joj, tad, imant praktikaliai, iš 
tos konferencijos nebus JOKIOS 

naudos Rusijai, pasakė čia 
J£arl Radek viename susirin
kime. 

Anot Radek'o, Suv. Valsti
jų keistas pasielgimas iš tos 
žadėtos konferencijos pada
rys tik paprastą nieko nerei
škiantį valstybių atstovų pa
sikalbėjimą. Jokių praktika-
lių pasekmių negalima laukti 
iš tos konferencijos nedaly
vaujant Amerikai. 

Sako, Europa dar ilgai mau 
dysis kraujuose, kol Amerika 

f 

atsikratys savimeilės ir pa
kils bendran darban. 

Bolševikai sako, kad jei Ge
noa konferencija neturės pa-
vykimo, tad, rasi bus sušauk
ta kita, kurioje bus ir Ameri
ka. 

ŽMONIŲ PRIAUGIMAS 
TELŠIŲ APSKRITY. 

TELŠIAI. Telšių apskri
ties gydytojas, teikia šių žinių 
apie žmonių priaugimą Telšių 
apskrityje: 

1920 metais Telšių apskrity 
buvę 65,386 žmonės. Tais me
tais gimę 2,539, mirė gi 3,032; 
tad išmirė 493 žmonės. (Žinių 
dar trūksta iš Senųjų Varnių 
ir Žem. Kalvarijos parapijų). 

Tečiaus 1921 metais pasida
rė visai kas kita. Gyventojų 
skaičius (suteikta aps. valdy
bos) 67,431. Gimaisių yra 2,-

ŠAUKENAT, (Šaulių ap.). 
Sulaukė pašto valdininko ir 
$apo įsteigta pašto, telefono 
ir telegrafo įstaiga. Šios įs
taigos atidengimu džiaugsis ne 
vien šaukįniškiai, bet jos nau 
dą pajus <s}ar Šukonių ir Šiau
lėnų gyventojai, kurių "Lie
tuva," "La i svė" ir daug pri
vačios f korespondencijos nuo
latos papuldavo Šaukėnųosna 
ir čia mėnesiais pašto Imte 
vartaiiodavos ant langų, kol 
neiššluodavo laukan. 

Jei ir toliau kai-kurie paš
to vagono valdininkai minėtų 
vietų korespondenciją tebe-
veš į Šaukėnus, tai supranta-567^ (iš to skaičiaus vaikų 1, 

321, mergaičių 1,246); mirė ma, jog ji jau nebežus, bet už 
1,642 (vyrų 726, moterų 816 kelių dienų bus grąžįnaina at-
ir tame skaičiuje vaikų iki;gal. 
metų 535); tad priaugo 925 

ALBANIJOS REVOLIUCI
ONIERIAI PAĖMĖ 

SOSTINC. 

žmonės. Iš gimusių yra 51.- POPARUNAI. Pagaliau 
4% . vaikų, 48.6% merginų; prasideda tiesioginis trauki-
kiekvienam šimtui gimusių nių susisiekimas su M. Lietu-

PROJEKTAS REGISTRUO 
TI SVETIMŠALIUS. 

.-LONDONAS, kovo 14. — 
Albanai revoliucionieriai, ku
riems vadovauja Zugliedi ir 
Ilsudusek, užėmė Albanijos 
sostinę Tirana, sakoma gau
toje čia depešoje. 

Albanijos valdžios nariai 
pabėgo iš tos laikinos sosti
nės ir apsistojo mieste El-
bassan, už 64 mailių pietry-
tuose nuo Scutari. 

Revoliucionierių veikimas 
yra atkreiptas" prieš Ahmed 
Zagoli. • 

merginų išeina 106 vaikinai. 
Tais metais buvo 711 vedimų. 

Pažymėtina, kad žydai iš-t 

nriršta, o rusai spėriai dau-į 
gėja. 1920 žydų gimė 93, mi
rė 128; 1921 m. gimė 80, mi
rė 102. Rusų apskrity yra 
apie pora tūkstančių, d 1921 
m. gimė 116, mirė-gi 80. 

Sergančių lyties ligomis 
maža; per visą 1921 m. prie 
gydytojų teį registruota, ir 

va. ' 
Šis susisiekimas jau per

nai turėjo prasidėti, bet ne
tikėtos kliūtys iki žiol užtęsė 
geležinkelio remonto darbus. 

TAURAGĖ. Apskrities val
dyba atleido miesto bulmistrą 
L. G. už netinkamą pareigų 
ėjimą. Bulmistro byla per
duota valstybės gynėjui. ) 

tad pakartotinai, 179 ligbnys, LIAMS IR AUT0M0 
sergą lyties ligomis. Lengvai 
limpamomis ligomis sirgo 
768, sunkiai — 312. 

Medicinos gydytojų apskri
ty, esą 12, feldčerų 11, akušerų 
6 ir dantų gydytojų 6. 

KALĖJIMAS GIRTUOK-

BILISTAMS. 

ARMIJA MAŽINAMA U G I 
126,000 VYRŲ. 

WASHINGTON, kov. 14.— 
Kongres. ateivijoc reikalų ko
misijos pirm., atstovas John
son įdavė kongresui projektą 
(bilių) kas metai paskirtu lai
ku registruoti svetimšalius ir WASHINGTON, kov. 14.— 
paimti nuo jų nustatytą mo- Kongreso komitetas išlaidas 
kestį. Taip surinkti pinigai skirti sutiko Suv. Valstijų re 
bus pavartojami tų pačių sve
timšalių amerikanizacijai. 

AŠMINTOS DVAR. (Ties 
Prienais). "Dvaro savininkas 
Fišeris paskutiniu laiku pra
dėjo duot tokią blogą ordina-
riją, kad darbininkų gyvuliai 
pradėjo kone stipti. Pakvie
tus čionai Darbo Ispektorį— 
buvo konstantuota, kad išduo-
dainoji ordinarija tikrai men
ka ir reikalauja butf pagerin-

SĖRBŲ DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ ITALUS. 

BELGRADAS, kovo 14.* — 
Sekmadienį čia įvyko didelės 
demonstracijos prieš Italiją, 
kuri kėsinasi užimti miestą 
Fiume, kaip tvirtina Jugosla
vijos valdžios autoritetai. Juk 
tik del to tame mieste sukel-

ATtiNAI, kovo 14. — Grai- ti sumišimai, 
kijos naują ministerių kabinę- Demonstracijose dalyvavo 

NESAMA VILTIES SULAIKYTI ANGLEKASIU 
S T R E I K į k 

WASHINGTON, kov. 14.— , Bet pertrumpas laikas gal-
Vyriausybės nariai čionai tvi
rtina, kad nesama jau jokios 

voti apie anglių išteklius. I r 
todėl imamasi priemonių šian-

vilties sustabdyti pramatomą i dieninį anglių išteklių taupy-
anglekasių streiką, snei 4>ri- ti. 

/serbai karo invalidai ir siū
tos, buvęs laivyno ministeris. dentai. 

versti kompanijas, kad jos 
stotų konferehcijon su darbi
ninkų viršaičiais ir atnaujin
tų sutartį. 0. 

Sako, vyriausybė, taigi, 
Darbo departamentas, užtek
tinai darbavosi del suvedimo 
krūvon abiejų pusių. Bet 
pasirodė, kad to negalima pa
daryti. , 

I r kadangi pramatomas 
streikas balandžio 1 d. neiš-
vengtinas, del to šiandie vy
riausybė darbuojasi, kad kuo-
didžiausius anglių ' išteklius 
pasigaminti pirm pakilsiant 
streikui. 

Kalbama, kad vyriausybės 
tikslas nesimaišyti streįkan 
išpradžių ir paskui, kaip -ilgai 
tuomi streiku nebus paliesta 
visuomenės gerovė. 

Bet kaip greit streikas skau 
džiai palies visuomenę, tuo
met vyriausybė v bus priversta 
surasti kokias nors priemo
nes baigti streiką. 

Cliicago Law and Order są
jungos prezidentas Farwell 
skelbia sumanymą, kad grei
tai važinėjančius automobilis-
tus ir aštuonioliktojo amen-
dmento peržengėjus bausti ka
lėjimu. Nes su pinigine p&bau 
da nebus galima atsiekti gei
stino tikslo. 

PAŠAUTA MOTERIŠKĖ. 

guliarę armiją sumažinti iki 
126,000 karininkų ir kareivių. fta> Bet dvarininkas nė klau

syti nenorėjo. Tuomet Ins
pektorius pažadėjo paduot 
dvarininką teisman. Bet ka
dangi padėtis nuo to negerė
jo, o teismo diena nežinia ka
da bus, darbininkai paskelbė 
streiką. Streikas tęsiasi jau 
visą savaitę. Kuo užsibaigs 
nežinia 

ROKIŠKIS. Bajorų sodž. 
Naujuose Metuose vietinė mo
kytoja surengė vaikams eglu
tę. Po eglutės gražiai jiems 
bežaidžiant, įsirioglino keli 
kareiviai, parvažiavę Kalėdų 
atostogosna, ir pareikalavo 
gražius žaidimus pakeist b4au 
ria vakaruška. Tam pasiprie
šino mokytoja ,su tėvais. .Ne
kviesti svečiai supyko ir ke-

Kiek žinoma, darbininkai liūs tėvus net peiliais pasver-
nori taikos. \Tik kompanijos kino su Naujais Metais. Ot, 
nesutinka. Prireikus kompa- tai bent 20 amžiaus kultūra! 
nijos bus priverstos stoti Kasžin a r visoj Lietuvoj pa-
konferencijon ir d a r y t i sutar- našiai sveikinasi metų per-

Ties savo namais, 210 E. 
44 gat., pavojingai1 pašauta 
40 metų moteriškė, Gertrude 
Cain 

ft 

Policija ieško ' buvusio jo 
burdingieriaus William Rey
nolds. 

PELNĖ 30 DOL 

Įlenki jauni Automobiliu 
važiuoti plėšikai vakar atpuo
lė National Tea Co. krautu
vę, 5709 West North ave. Pa
ėmė 30 doleriu. 

ORAS. 
CHICAGO. -^ Šįandie pra

matomas lietus; šalčiau. 
T 

fu mainose ? 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė. 

mainant nemažiau 25,000 dol 
kovo 13 d>buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos'100 rankų 8.97-
Italijos 100 lirų 5.09 
Lietuvos 100 auksinų .39 
Vokietijos 100 markių .39 
Lenkų 100 markių .02 

m 
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LIETI VU KATALUkl' DUi-VKAOTIS 

"DRAUGAS" 
!CiiM» kasdiena išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams f••©<> 
Pusei Meta •»•©<> 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nue Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas sOlresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba Jdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Avc, Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
IWimHHI>illllllll»»ll1»MllllllllliiHlHIW 

AR BUS ANGLEKASIU 
STREIKAS? 

Ateinančio balandžio 1 d. 
pramatomas. visuotinas angle-
kasių streikas Suv. Valstijo-
fee. Anglių kasyklų bendrovės 
(kompanijos) atsisako atnau
jinti sutartį su organizuotais 
darbininkais. Darbininkai be 
sutarties atsisako dirbti. Šalies 
vyriausybė tuo pramatomu 
streiku labai susirūpino. 

Iš Washingtono pareina ži
nių, kad Darbo sekretorius 
stengiasi abi pusi sutaikinti. 
Tik pirmiau jis nori patirti, 
kuri pusė turėtų Imt kalta, jei 
pakiltų tas streikas. 

Keista jei iki šiolei sekreto
rius dar nežino, kas gali but 
kaltas už tuos kilusius kasy
klose nesutikimus. 

Kaip žinoma, darbininkai 
nori pasitarimo už konferen
ciją su bendrovėmis. Darbi
ninkai nori darbo ir taikos. 
Jiems reikia gyventi. Reika-
linga duona jiems patiems ir 
savo šeimynoms. Del to dar
bininkai' ir nori atnaujinti su
tartį su bendrovėmis. 

Tečiaus bendrovės atsisako 
atnaujinti sutartį, taigi, ne
nori nei konferencijos. Ben
drovių tikslas — nepripažinti 
darbininkų unijų, sugriauti vi
są jų organizaciją. Paskui 
darbininkus pavergti mokant 
jiems už darbą kiek bendro
vėms tinkamiausia. 

Tai visa žinoma. Betgi, 
Darbo sekretorius ir vyriau
sybė apie tuos faktus nieko ne 
žinanti. 

Prie tokio Darbo departa
mento nusistatymo, supranta
ma, streikas beveik neišven
giamas. 

KAMPANIJA PRIEŠ SVE
TIMŠALIUS. 

Kampanija rjrieš svetimša
lius Suv. Valstijose sparčiai 
varoma. Jei kartais ji sušvel
nėja, tai tik todėl, kad pas
kui ir vėl smarkiaus prasi
muštų. 

Ateivija į Suv. Valstijas su
varžyta taip, kaip dar niekuo
met nebūta. Čia gyveną sve
timšaliai iš visų šonų puolami. 
Kai-kur net asmens teisės 
siaurinamos. Su vienu užsimo
jimu visus svetimšalius nori
ma suamerikoninti. 

Šiandie kongrese eina gin
čai del bonusų karo vetera
nams. Tam tikslui neturima 
pinigų. Iš "VVashingtono gauna 
ma žinių, kad bonusams rei
kalingų pinigų galima surinkti 
nuo svetimšalių. 

Vienas kongreso atstovas, 
lenkas, sakoma, turįs sumany
mą visus svetimšalius suregis
truoti, nuo kiekvienos svetim
šalio galvos paimti po 25 ddl. 
ir bus pinigų bonusams. 

Tai bent sumanymas. Negi 
tam ponui nebūtų žinoma, 
kad čia visi svetimšaliai, ne
turį pilietybės raštų, nors ne-

GAVĖNIA IR SVEIKATA. 
Mūsų laikais retai kas su

pranta Bažnyčios įsteigtą Ga
vėnią. Vargu berasime ^pasau
ly gilesnės prasmės veikalą, 
apie kurį kunigas šv. mišiose 
giedodamas taip aptaria: "Y-
das stelbia, dvasią kelia, do
rybę ir nuopelną teikia". 

I r religiniu ir grynai fiziniu 
žvilgsniu vertinant Gavėnią 
— pasninką, turime pripažinti 
jo kilnybę. 

Kituomet pasninkas nebuvo 
privalomas. Bažnyčia — iš
minties motina išleidžia pas
ninko įsakymą. Vyriausioji 
Gavėnios mintis — priminti 
krikščionims jautimų marini
mo pareigą, apsaugoti juos 
nuo ištižimo ir to palaidumo 
kuriam pataikaujama prie sta
lo ir kurs esti didžiausios 
dorinės ir fizinės netvarkos 
priežastis. Kadangi Bažnyčia 
saugoja mūsų kūno ir sielos 
sveikatą ("mens sana in cor-
pore sano"), Gavėnios — pas
ninko dėsniai keičiasi, sulyg 
laiko, vietos ir klimato. 

Tie kurie nepaiso Gavėnios 
ar pasninko, Bažnyčios įsa
kyto, nesupranta kad tokis 
suvaldymas savo jautimų ly
giai brangus kūnui ir dvasiai. 

pamėgdžioja tuos "kurių die
vas yra skilvys"), Mes per
daug valgome, ypač mėsos. 
Tokiose sąlygose, gera dieta 
(sumažinimas valgio) yra rei
kalinga, ir Bažnyčia mums 
duoda progos ar tai Gavėnios 
metu, ar tai vilijų dienomis, 
ar bertaininėmis metų dieno
mis, arba penktadieniais. 

Civilės valdžios "žuvų 
šventės" mums neturi pras
mės, jeigu mes prisilaikome 
Bažnyčios pmdjfctų pasninkų. 
Tečiaus ta naujenybė duoda 
mums geriaus suprasti Gavė
nios ir pasninkų reikalą. 

Bukime tad ištikimi G a-
vėnios pasninkui kurį nustatė 
Bažnyčia, nevengkime jo tei
sindamies mūsų klimato žiau
rumu. Pasninkas netik sustip
rins mūsų sveikatą, bet nus-
stelbg ydas, dvasią skaidrina, 
dorybę ir nuopelną suteiks. 

Susivaldymas, pasninkas y-
ra pareiga netik atžvilgiu į 
Dievą, bet ir į save pačius. Ti
kėjimas ir protas mus to mo-
/kina. 

sinaudoja balsavimo teisėmis, 
bet visokius tiesioginius ir Į Pasninkas, sako vienas įžymus 
netiesioginius mokesčius vy- - gydytojas, yra apsisaugojimo 
riausybei moka taip, kaip ir j (konservacijos) dėsnis. 

SKAITYTOJįĮ BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

NAUJIENŲ PASISKAIČIUS 

M 

visi piliečiai. Karo laiku tai-
pat su visais kitais ir svetim
šaliai vilko visokias sunkeny
bes. Pirko jie bendrai žino
mus Laisvės bonus, daugelis 
tarnavo kariuomenėje. Šiandie 
juk daugiausia tie patys sve
timšaliai velka nedarbo naštą. 

Taigi, nuo jų reikalauti dar 
kokių ypatingij mokesčių, bu
tų didžiausia nesąmonė ir 
skriauda. 

Chicagos laikrašty Tribūne 
kaž-koks šovinistas šaukia, 
kad, girdi, visame pasauly 
nerastum tokios valdžios, kaip 
amerikoniška. Sako, valdžia 
išion šalin įleido tikras galy
bes svetimšalių.' Šie laipsniš
kai į savo rankas pagrobia vi
sokį visur "business'ą" ir 
čiagimiams amerikonams jau 
darosi ankšta. Girdi, šiandie 
dauguma svetimšalių veda pla 
čius reikalus, kad tuotarpu 
milionai tikrų amerikonų ne
turi darbo. 

Toksai samprotavimas kelia 
neapykantą vienų prieš kitus. 

Gilaus proto ir mokslo žmo
nės pripažįsta, kad higienos 
(sveikatos) atžvilgiu, Gavėnia 
turi geros įtekmės į žmonių 
sveikatą. Šiuo metų laikotar
piu, kuriuo yra Gavėnia, įvyk
sta mumyse fiziologinis apsi
reiškimas, kur s gali būti svei
katai didžiai pavojingas, jeigu 
nesirūpinama suvaldyti savo 
pageidimų. Taigi susiturėji-

i 

mas ir valdymas savo jutimų 
stiprina sveikatą kaipp ap= 
saugos priemonė, o ne kaipo 
vaistas. 

Vieną kartą prikaišiojo lais
vamanių literatui ir filozofui 
Erasmui kad jis neužlaiko Ga
vėnios. Erasmas atsakė: "Aš 
turiu kataliko sielą, bet Liu
terio skilvį". Tokių priekaiš
tų butų galima padaryti dau
geliui katalikų! (Apie kitus 
nei nekalbame, nes jie sena* 

(Pabaiga) 

7. Išvados. 

Ex-Karei vis ' * Naujienose 
apšmeižęs Lietuvą, melais ir 

j nesąmonėmis apdrėbęs visą 
mūsų žemę, šfcfikia netikėtai: 
"Lai gyvuoja Lietuvos res
publika!" 

žmonių upą f autos šventėse, 
knygas ir laikraščius užpildo 
paminėjimais gerų ir didelių 
jau atliktų darbų. Prakalbose 
ir dainose skamba tėvynės mei 
lės garsai, pagarbą, tautos did
vyriams ir karžygiams skel
bia. Klaidoms taisyti palieka 
paprastas dienas. Del to jų 
valstybės žydi. Katalikiškoji 
spauda, "Draugas" ir kiti 
taip pat daro. Ištisą puslapį 
iliustruotą išleido vasario 16 
dieną. Keletą straipsnių — 
pilnų tėvynės meilės ir padrą
sinimo parašė. 

Vyčių choras pagražino dai
nomis iškilmę Chicagoje. 0 
jūsų spauda tik juodina. Jūsų 
"Birutės" choras vietoje at
eiti! į iškilmes,, paskelbė tuom 
pačiu laiku savo mitingą. (Į-
domu butų nuo Birutiečių iš
girsti ar įie galėjo taip pasi
elgti? Red.). 

Galite jįjs šaukti veidmai
ningai, 'Lai gyvuoja Lietuva V 
Mes gi matydami jūsų darr 
bus, atkartosime tokią trum
pą maldelę: 

"Apsaugok mumis, Viešpa
tie, nuo tokių prietelių. 0 nuo 
neprietelių ir mes patys apsi
ginsime". 

Ir paskutinė išvada. Aš 
"Naujienų" paprastai neskai
tau. Negaliu. Tiek tenai me
lagysčių randu, kad galva 
kvaišta. Štai ir dabar. Barnus 
esu žmogelis. Bet perskaitęs 
vieną tiktai straipsnį — tiek 
susierzinau, tiek jums, ger
biamieji skaitytojai, laiko at
ėmiau. Bet puolęs į balą sau
sas nekelsi. Užtat tą balą 
stengsiuos aplenkti ir "Nau-

$200.00 (T. F. Valdybą sausio neranda galimu sušelpti nė-
26 d., 1922 m. yra pasiuntus sant tam tikslui aukų. Fed. 

Taryba kviečia Seredžiaus ir 
Šiaudinės parapijomis savo 
aukomis tas parapijas sušelp
ti, aukas maloniai priims ir 
Tautos Fondas persiuntimui 
minėtoms parapijoms. 

K. J. Krušinskas, 
A. L. B. K. Fed. Sekret. 

w • 

Ex-Kareivis. 

• 

Gi iš neapykantos kylą daug 
Belaimiu. Reiktų gautinai ati
taisyti tą klaidą Amerikos in
teligentijai. 

Jau ko, ko, bet tokia išva
da visai nelaukta, netikėtai ' jienų" stengsiuos į rankas ne-

Noriu ir aš, pasiskaitęs vie- 1 beimti, 
no "Naujienų" numerio, vie-Į 
ną tiktai straipsnį, išvadas 
padaryti. Tik protingai. 
Visa širdimi atkartoju: "Laį 

gyvuoja Lietuvos Respubli
ka!" Tai pirmiausia. 

Bet pažiūrėkime tik, vyrai, 
į tuos veidmainius. 

Nepriklausomybės dienai 
artinantis apie rengiamas iš
kilmes pranešimėli mažutį už
kampyje "Naujienos", patal-
pyno. Nepriklausomybės Die
noje "'Naujienos" išplūdo vi
sus svarbesnius Lietuvos vei
kėjus. Praėjus mūsų šventei 
vis tą pačią giesmę gieda. O 
kad apgavus žmones dedasi 
Lietuvos rėmėjais ir šaukia 
"Lai g3fl*oja"J 

IŠ MUSĮ) TARYBOS. 
A. L. B. K FEDERACIJOS 
TARYBOS PUSMETINIO SU 

6IRINKIMO, ĮVYKUSIO 
BROOKLYNE. VASARIO 

' 22-23 DD., 1922 M., 
PROTOKOLAS. 

(Pabaiga.) 

Atsišaukimai ir prašymai. 

1) Atsišaukimas Vilniaus 
Lietuvių Centro Komiteto nu
kentėjusiems nuo karo šelpti. 

Fed. Taryba, atsižvelgdama 
\ sunkią Vilniaus Lietuvių 
padėtį, nuskyrė visas T. F. 

Kitos tautos, kad sukėlus {labdarybės aukas sumoje 

tąm pačiam tikslui $550.00). 
2) Žemaičių (Kaunč) Ka-

tedros-Bazilikos Remonto Ko
miteto atsišaukimas. 

Fed. Taryba, neturėdama 
tam tikslui aukų prašo Ame
rikos lietuvių katalikų kiek 
galima paremti savo aukomis. 
Iš priežasties 500 metų Žemaį-
čių 4iocezijos jubįlėjaus Ba
zilikos Remonto Komitetas iš
leido tam tikrus medalius; 
tų medalių yra prisėsta ir 
Tautos Fondui. Kiekvienas au 
kojas bent 50 centų Katedros-
Bazilikos papuošimui gaus vie 
ną atminties medalį. .̂ 

3) Kražių ir Utenos gimna
zijų palaikymui Fed. Taryba 
nuskyrė po $150.00 ir karštai 
prašo Kražiečių bei Utėniečių 
šias dvi gimnaziji savo auko
mis paremti. Tautos Fondas 
mielai patarpininkaus tas au
kas pasiųsti tų gimnazijų Ko
mitetams. 

4) Antano Juronio atsišau
kimas, kuris tarnaudamas 
Lietuvos kariuomenei savano
riu per keletą metų liko su
žeistas taip, jog darbą dirbti 
nebegalės, gi būdamas beže
miu ir be tėvų, šiandie moki
nasi Kauno "Saulės" Mokyto
jų kursuose. Fed. Taryba jam 
nuskyrė $50.00 pašalpą. 

5) Irenos Jackevičaitės, 
studentės (dailės) Karališkojo 
Instituto, Romoje, Fed. Tary
ba pripažino pašalpos- pasko
los $75.00. 

6) Petrui Česnuliui, "Gied-
riinnkų" sus-mo rast., kuris 
rengias teisių skyriun Wash-
ingtono Katalikų Universite
tan, paskolos $300.00. 

7) Munsterio studentams: 
Kaz. Trukaniui ir Pranui Ju-
caičiui prašantiems pašalpos 
knygoms ir kitiems mokslo 
įrankiams įsigyti pripažinta 
$50.00 abiem. 

8) Giedrininkų atsišaukimą, 
prašant "Giedrai" pašalpos, 
Taryba prašymą atidėjo iki 
Fed. kongresui. 

9) Miko Čižausko atsišauki
mą Fed. Taryba rado negali1-
mu išpildyti, tai yra S. L. R. 
K. A. reikalas. 

10) Seredžiaus klebono at
sišaukimą prašant pašalpos 
karo pagadintos bažnyčios pa
taisymui ir Šiaudinės parapi
jos komiteto prašymą kapams 
aptverti bei parapijos triobė-

CMCAGO IR APIELINKIĮI 
KOLONIJOMS. 

Šiuo skelbiama, jog žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis lietuvos Finansų Išsijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. 

Kovo 14 d., Aurora, 111. 
Kovo 15 d-, Rockford, UI. 
Kovo 16 d., Beloit, Wisc. , 
Kovo 17 d., 
Kovo 18 d-> Indiana Harbor, 

Ind. 
Kovo 19 d., Gary, Ind. 
Kovo 20 d., 
Kovo 21 d., Kankakee, UI. 
Kovo 22 d., Rockdale, 111. 
Kovo 23 d., De Kalb, UI. 
Kovo 24 d.; . ' . . . . . 
Kovo 25 d , Springfield, 111. 
Kovo 26 d., St. Louis, Mo. ir 

E. St. Louis, BĮ. 
Kpvo 27 d., ; 
Kovo 28 d., Collinsville, 111. 
Kovo 29 d., Dorisville, UI. 
Kovo 30 d., Kewanee, UI. 
Kovo 31 d., Moline, UI. 
Bal. 1 d., 
Bal. 2 d-, Spring Valley ir 

Oglesby, BĮ. 
Visos čia įvardytos koloni

jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra
kalbas surengti. Jei jau kar
tais skirtoji diena Tainstom 
butų visai nepatogi, tuomet 
prašoma tuojaus pranešti Mi
sijos raštinei apie tai ir bus 
pasistengta ant kiek galima 
tinkamesnę dieną Tamstom 
parinkti, bet pageidaujama, 
kad Čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventh Avenue, 
New York, City. 

IRGI ŠMUGELIS 

TAURAGĖ. Savivaldybės 
pastangomis, prekybos suvar
žyto j zonoj, suimta ir konfis
kuota vieno pirklio 45 kiaulės 
ir kitų pirklių keletas raguo

čiams sutaisyti Fed. Taryba čių. 
—— 

'{.,',". :«^^:-^^«^^«^^^^^^o^^^^^ 
PUTINAS. 

ANT TEMSTANČIO TAKO. 
^O^^V^^^^VS^^^-^^^^-^^fS^^^^^^ 

= : 

G ai*! Nedainuok mums dainų apie laimę 
ir žiedus: 

Nei meilės svajonės, nei liūdesio raudos ne 
mums. 

Svaiginanti laimė ir ašara dainą praskie
dus, 

Galingais verpetais kietųjų širdžių nesu
drums. 

Suplojęs sparnais, tu kaip sakalas šmeikš-
telk į viršų, 

{kraupiuoju klyksmu suardyki padanges 
nykias. 

Susitvenkė audros ir kylančios jūrės įnir
šo — 

Ir mūsų žibintai-, kaip skaidrios kibirkštys 
užges. 

Mes amžius urvuos, lyg apjakę vergai iš

kalėjom, 
Suskaldėm uolas ir išėjom į laisvę vergai.' 
Tik savo krūtinių ligšiolei praskelt ne

galėjom, 
Kur gludi į širdis įsmigę vampyrų nagai. 

Pakilti į viršų mųs nulenktos galvos dar 
bijo: 

Šešėliais siūbuojame sutemų nykiais ta
kais. 

Prisiekdami dangui netiesim šviesaus ka
lavijo, 

Kol merdinčios širdys gyvybės ugnia ne-
užkais. 

Pakilk! — ir išskėlęs kibirkštį iš savo 
krutinės, 

Iš aukšto po kojų mums kriski* ant kieto 
akmens. 

Ir mylimą žemę palaušMis sparnais ap
kabinęs, 

Sudėki nuims giesmę, kuria mūsų širdys 
gyvens. 

II. 

Meni; kaip liepsnojo, aušrose gaisrai 
Ir klykė padangėse plėšrus arai. 

Mes vėliavas kėlėm prieš auštantį rytą 
Ir sveikinom laisvę, krauju aptaškytą. 
Mes ėjom, kaip audros prieš tūkstančius 

vėjus, 
O laisvės giesmė nepaliovė skambėjus. 
Ir vėliavas laurų vainikais supynę, 
Mes tris kart pasveikinom žemę gimtinę. 

Įr šitai jau gęsta rausvi pažarai, 
Į savo lizdus nuplasnojo arai — 
Ir mes vėliavoms ir žiedais nešini, 
Ant temstančio kelio palikom vieni. 
Nutilo mųs giesmės, ir veidas išblanko, 
Ir vėliavos blaškosi ilstančioj rankoj, 
O sutemų šiurpo pagautoj širdyje 
Vėl išgasties kraupus spėjimai atgyja. 

Ir štai pasikėlė naktis pavydi, 
Pakriko kasų debesynai jutiHi, 
Susigaubė pelkėmis erdvės miglotos, 
Nusviro mųs galvos, kaip varpos rasotos. 
Ei, vyrai! nejaugi mųs dienos sukako 
Ir Era akmenėsim ant temstančio tako, 
Gyvybės ir laisvės Ugnis užgesinę, 
Kaip gudus paminklai nykiam kapinyne! 

m. 
Vidurnakčio valandą žirgas žvengia, 

Iš aukšto milžinkapio karis1 žengia. 
Jau skamba trimitais visi keliai, 
Jau ugnys liepsnoja skaidriai, skaidriai.— 

Ei, vyrai, pakilkit, sukursime laužus! 
Sukursime laužus, kaip gaisro ugnynus. 
Tespindi naktis mūsų giesmes užgniaužus, 

Į Bet mūsų skaisčių vėliavų nepamynus. 

Į degančią ugnį paskęs mūsų žvilgis, 
Širdis pasiners į žėruojančią kaitrą — 
Ir visa ko ieško, ko laukia ir ilgis, 
Kaip auksą suvirins — į geismą ir aitrą. 

Nurimę sustojom prie tvyskamčio laužo, 
Kur žiežirbos čirkšdamos sprogsta į veidus 
Ir liepsnos užgriuvusią ūkaną daužo, 
Kad glūdinčias paslaptis sielai prasklei

dus. 

Ir regim: štai karžygiai kovai pakilę, 
Žėruojančiais šarvais krutinę apjuosę, 
Sukūrę sau godą ir šventą ir gilią, ! 
Nejudamai rymo liepsnų atspindžiuose. 

Ir rodos ne mes, tik galiūnai — senoliai, 
Tik musij likinias ir laimė ruslygi 
Kūrina ir kelia mųs žemėj lįgšioliai 

Ir amžiną ugnį, ir amžiną žygį. 

Liepsnoja mųs laužas, prabilo trimitas 
Ir žvengdamas žirgas drąsina valdovą. 
Ei, vyrai f įr šiandie mųs žygis ne kitas: 
Paveldėjom ?emę, ir garbę, ir kovą, 

Red. pastaba. — Mūsų įžymiausias po
etas Putinas eina augštuosius mokslus 
Šveicarijoje) Vasario 16 d. lietuviai stu
dentai buvo nuvažiavę Bernan (Šveicari
jos sostinėn) pas Lietuvos Atstovą, kur 
iškilmingai paminėjo keturių metų Nepri
klausomybės dieną. Plačiau apie tą iškil
mę rašo mušą korespondentas Bitikas. Ryt 
tilps jo raštas. > 

Pergyventos bendrai valandos, atsimi-
nima% kovos už laisvę paminėtos prakal
bose, to s šventės įspūdžiai, poetą Putiną 
paragino parašyti aukščiaus talpinamas 
eiles. " Draugo'' skaitytojai, beabejo, 
džiaugiasi galėdami pasiskaityti mūsų 
jaunosios poetų kartos įžymiausio jų at
stojo Putino. 



Antradienis, Kovo 14, 1922 
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DR. A, K, RUTKAUSKASf 
GYDYTOJAS ir CHTRL'RGAS 

4442 South Westera Avenue 
, Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytai*, 1-2 p o S 
Epie tų ir T-8 vakarais . N e d ė l d i e - § 
S n i a i s t iktai po pietų 2 iki 5 vai. I 

• r -

OR, G, M, GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St., 
gC-ertė 32-ntl St., Gnicago, D l . | 

SPECIJALJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir c h r o n i š k ų ^ 

HM, 
WIIUIIIUia i lUl l l l t t lUIIIIII imi l1 l l l l l ! l | l» ! t . Ofiso Valandos: 

JjOfflce TeL Blvd. T820 įc 
• Praneš imas G 

| D . M. T. STRIKOL'ISS 
2 Lietuvis 
Į3 GYDYTOJAS IK CHJRCRGAS 

Perkė lė savo ofisą t 
oį 4001 SOUTH A S H L A N D A V E . 
•JVAU: 10:20 Iki 12; S:89 iki 5 l r £ 

3 1:30 iki 8:20 Ned. 10:30 iki 18. g 
N a m . : 2914 W. 43 St. . 

3 Tel. L a f a j c t t e 26S £ 

j TeL Blvd. 1042 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DENTISTA8 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 
Beredomis nuo 

po pietų, nuo B iki 7 vak. : 

^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
;$ • Telefonas Yards 687 

t , . Į ^ ą ^ f H f ^ M ^ i Į į Į M n i w u . p » m i » • •! 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
% * • - * • • • • • • ! ' • • * • m • » Į I » > » ^ » ^ » — 0 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4631 So, Ashland Ave. 
Tel. Yards 904 

OFISO V A L : 
8 iki 10 • . ryto. 1 iki 8 ir Y iki 
9 v. 
Tel. HaktimL. ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 
k -

KULT. VAJAUS PRAKAL
BOS. — PASEKMĖS 

PUIKIOS. — CIpI-
LIKUČIAI. 

Telef. Pu l lman 3634J 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau Be Vaistu Ir B e O p e r a c i j o j 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CIIICAGO, ILL. 

fZ 

DR. S. NAIKEL1S 
¥,TliTI'l I V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus L-nlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 P o pietų: nuo 1—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

S DR. CHARLES SEGAL S 
f Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i 
1 4 7 9 9 SO. ASHLAHD A V E N U E j 

I SPECIJALISTAS | 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—S\ 
Epo pietų: nuo 7—8: St vakare. 
j N e d ė U o m i s : 10 iki 1. 

Telefonas Drcael 2 8 8 0 | 
F « > i a i H B a U B l B i 9 I B 9 ] 9 4 

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ LR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emeraid Avenue 

9 iki 11 ryta ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo f Iki 8 vaKare. 

Telefonas Von Duren%04 
Rcs . 1139 Indepcndencc Blvd. 

DR. A. A. SOTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijal istas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų clironišku ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—* vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

R a m p . Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel . : Midway 6512 

i 
i a a 
i 
4 Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Baile Street 
Kambaris 324 

Telefonas Central 1399 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

2 
• Vakaraii, 312 W. SSrd St, 

Telefonas: Yards 4881 

% 
ANTANAS A. 0LIS 

(OLSZEYVSKI, J R . ) 
I ADVOKATAS 
jj Veda bilas visuose te i smuose 
% Miesto Ofisas: 
* 7 S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

PDr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILAiIHOIS 
I\ lefunas Yards 5032 

[Valandos: ,— 8 Iki 11 I* ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nadėllo-j, 

[mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare . ; 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 9118 

Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

Tel. Prospect 8483. 

' * 

TeL Ganai 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 Ik 
po pietų; 8 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 853. * 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LLETUVTJB ADVOKATAS 
j o i e n . : R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6098 
'Vakara i s : 10736 S. VVabash Ave. 
(Rose land Tel . Pu l lman 6377 1 

' Tel. Randolph 2898 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Šalie Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 8 po pietų 
( > Namų Tel. Hyde Park 839S 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Ueneralis Kontraktorios, staty
tojas ir senų muaų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23^lo PUoe. 
«»»- - - - - » ~ * m m m m m m m m m i m m p m m • • »t 

"—• - • - •' .' ' " 

«a^¥o^o^rri^o^rrryoTr«^^ 

|Dr. 
Z Lieto 

L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 8 . Michigan Ave. 
VaL 19—19 ryte; 8—4 po pietų, 

8:89-^-8:89 vai. vakare. 
Reaideneija: 10538 Perry Ave . 

TeL Pu l lman 842 ir PulL 849 

^Telefonas Boulevard 4139 
88 _̂ _̂__ 

A. Masalskio 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse* v e s 
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose1 

Kainos pr ie ina-S 
mos. S 

$3307 Aubum Ave. Chicago.? 

•IIIHIIUIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIUHIIIIIIIII". 
I S. D. LACHAWICZ I 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 

Sgiausia . Reikale meldžiu a t s i šau-a 
Skti, o mano darbu busite u ž g a - 2 
snėd int l . 
= 2 3 1 4 W. 23rd PL Chicago, HL£ 

Telefonas Ganai 2199 s 
UlllilIlIlllilIlIltlIllIllIilIltlIlIHHIIUJlUlril 

Gary, ind. — Vas. 26 d. mu
kų koloniją aplankė svečias, 
gerb. kun. Br. Bumšas. Ryta 
Šv. Kazimiero bažnyčioj laikė 
pamaldas. Pasakė labai gra
žų pamokslą. Žmonėms labai 
patiko. 

Po pietų 3:30 vai. Šv. Ka
zimiero par. svet. įvyko pra
kalbos. Pirmiausia gerb. kun. 
kleb. J . Martisiunas trumpa 
kalba nurodė prakalbų tikslą 
ir ragino klausytojus parem
ti tą šventą sumanymą. Per
statė kalbėti svečią, gerb. kun. 
Br. Bumšą. 

Per šio nepaprasto kalbėto
jo prakalbas žmonės labai ty
kiai užsilaikė ir domiai klau
sė. Nors gana ilgai kalbėjo, 
bet nenubodo. Jo kalbos galė
tumei per naktį klausyti ir 
tai, rodos, nenubostų. 

Gerb. kalbėtojas apsakė 
Lietuvos garbingą praeitį, jos 
didžią galybę, kuomet garsin
gieji kunigaikščiai', Gediminas 
ir Vytautas ją valdė, kaip ji 
vakarų Europos civilizaciją 
išgelbėjo nuo totorių. Jeigu ne 
Lietuva Europos civilizacija 
butų buvusi barbarų sunaikin
ta. 

Jis sakė, lietuviai yra ga
bus žmonės. Po tiek daug me
tų priespaudos ir persekioji
mo, neprieteliai neįstengė lie
tuvių tautos išžudyti. Išgavus 
šiek-tiek laisvės spaudai pa
saulį nustebino su savo pažan
ga. Lietuviai su dešimts metų 
pasiekė tą kas kitoms tautoms 
ėmė šimtą metų. Lietuviams 
reikia gerų mokyklų, univer-
sitų, tai į 15 m. netik visa tau
ta bus apšviesta, bet ir kitoms 
tautoms galės vadovauti. O tas 
priklauso nuo lietuvių visuo
menės ant kiek ji parems mok
slo, apšvietos rejkalą.Tada ne
si ras pasauly tokios galybės 
kuri galėtų Lietuvą pergalėti. 

Žmonės kai pradėjo aukoti, 
tai į penkiolika minuįų su
metė $800.00. Dar kiti pasiža
dėjo. Galima tikėtis, kad ga-
riečiai davarys iki $1000.00. 
Valio! Garbė gariečiams. Jie 
pralenkė daug didesnes kolo
nijas už savo. 

Prie tokio duosnaus auko
jimo daug prisidėjo išgverusi 
spauda ir bolševikėljai. Aš 
pats žadėjau aukoti tik $50, 
bet pamatęs biaurią agitaciją 
spaudoj prieš tą gražų darbą 
ir pasibaręs su bolševikėliais, 
tai ir pridėjau dar $55.00 ir 
aukavau $105.00 kat. univer-
situi. Daugelis kitų tą patį pa
darė.. - - -

Prakalbosna buvo atsilankę 
ir cicilikėlių, bet jie ramiai už
silaikė. Kuomet kun. Bumšas 
prašė kad kas turi, tai duotų 
jam klausimų, bet niekas no-
drįso klausimų duoti. 

Dar gerb. kalbėtojas kalbėjo 
apie bolševikų Busiją, kaip 
jie paėmė valdžią turtingiau
sios šalies gamtiškais turtais 
pasauly, šiandie ją badu ma
rina. Tai tokia bolševikų ro
jiška valdžia. 

Kiek laiko atgal čipųąį bu
vo prakalbos. Visokie cicili-
keliai šaukė, rėkė, tulžį liejo 

ant kunigų, Lietuyps vaJ-
įdžios, biaurindami visokiais 
žodžiais, krokodiliaus ašaras 
liejo, liepė neankoĮtį, nieko ne
duoti. Tik šaukė, Trockis ir 
Leninas esą tikri darbininkų 
prieteliai' ir liepė jiems aukoti, 
0 ne Lietuvai. Bet jiems visai 
mažai tesuaukavo. Matyt, kad 
vietos katalikai yra susipratę 
žmonės, jie neina į cipilįįelių, 
bolševikėlių prakalbas ir nie
ko jiems neaukoja. 0 patys 
bojševįkėdiai yra nušiurę, nes 
Kdską praleidžia ant žemiško 
rojaus. 

Darbininkas. 

^ttM^^SkMAA&£i<^AM&&&MAJt&aSMJA^&AilULi 
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MŪSŲ JAUNIMAS. - PRA
MOGOS. 

Indiana Harbor, Ind. — 
Gaila, kad iš šios kolonijos 
mažai žinių matyt "JDrauge" 
iš jauniino darbuotės. L. V. 55 
kp. laikytame susirinkime bu
vo nutarta aukoti Kultūros 
vajui $50.00 boną ir Liet. pa
vasarininkams $2^,00 dol. Kuo 
pos iždininkas 4rumpu laiku 
pasiųs juos Vyčių centrui. 

Čionai vyčiai gerai gyvuoja^ 
nes turi daug pasišventusių 
darbuotojų. Iš tų daugiausiai 
'darbuojasi, būtent broliai Eš-
minskai. x 

Kultūros va^ue pasisekė. 
24 vas. kalbėjo kun. fer. 

Bumšas ir Harborieciai gau
siai parėmė Kultūros vajų. 

26 d. vas. par. komitetų pa
stangomis buvo surengtas ba
lius parapijos naudaį. Iš pra
džių jaunimas linksminos, o 
vėliau, apie 9 vai. vietinis 
šv. Cecilijos ckoras sudainavo 
"Sveiki broliai dainininkai, , , 

44Vai žydėk, balta obelėle'\ ir 
"Važiavau dienai (S. Šim
kaus). Paskui p-lė Ona Simo-
niutė, soprano, ir p-lė Stan. 
Radžiutę, alto, sudainavo due
tą "Motynelė" ir "Kaip-gi 
gražus rūtelių darželis*'. Cho
rą ir duetą išmokino mūsų 
varg. A. P. Stulga Ir dar jau
nimas pasilinksminęs gražiu 
upu išsiskirstė. Parapijai pei
lio liko. 

Muzikos amatorius. 

s 

Jeigu Kitoki Maistai 

73ordvttS 
EAGLE BRANO 

ICONDEHSED MILK\ 1 

Privalo būt pirmutine vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas fr gardus, taipgi 
Igngvaį suvirškinamas. 

Trys pastarosios moterų gentkartes pil- ? 
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirikį-
namas. 

Iškirpkite Šita pagarsinimą ir 
prisiųskite i Borden Co., Kew 
York ir gausite lietuvių kalboj 

E'lnus nurodymus ir patarimus, 
iip | | vartoti visai veltui, taip

gi ir puikia kūdikiu knygą. 

•s 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mųs'-
45 centai ui 100 Auksinų 

— arba — 

222 Auks. už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pris tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manofaeturiog 
Disirict Bank 

State Bauk-i-Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

• • rrrs^i 
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Vytauto Gvardijos. Gaila, kad 
p. Baranauskas nedalyvauja 
kitų organizacijų darbuotėje. 
Tuomet išyengtų stambių klai
dų viešumoj. 

Kalbėjo gerb. kleb. kun. y . 
(J. Vilkutaitis. Jis sakė, kad 

leisti. 
Mes patys negalime užsisa

kyti Amerikos laikraščių, tai 
meldžiame Jūsų, brangus lie
tuviai, Lietuvos piliečiai, gy
venantį išrinktoj šaly, pava
dintoj Amerika, siuntinėti lai-

perdaug draugijų turėti mga- kraščius. O mes busime užtai 

ŠEIMYNINIS VAKARAS. 

Cleveland, Ohio. — Mūsų di
delėj kolonijoj bruzda žmone-
liai visuos kraštuos. Vas. 25 
d. š. m. Vytauto Gvardijos 
Dr-ja po globa Šv. Petro^su-
rengė tikrai malonų šeimyniš-
(ką vakarą, muzikantai grojo 
vientik lietuviškus šokius. 
Merginos geriausia lietuviškai 
šoko, ypač tos, kurios yra pri
buvusios iš kitų miestų, sese
ris Mickiutės iš Homstead, 
Pa., dar ir daugiau tokių, bet 
nesužinojau vardų. Mat čia 
pas mus daug yra tokių, ku
rios nemoka nė lietuviškai kai 
bėti. Bet yra tėvelių, kurie pa
tys deda pastangas, kad jųjų 
vaikeliai bųt tokie kokie jie 
patys yra. Ypač* kurie priklau
so prie L. Vyčių 25 kuopos y-
ra stiprųs-ios lietuvystės dva
sioje. Vytės lietuvaitės ta} ti
kros vaidelytės. 

Sekė yakarienė. Programai 
vadovavo J. Blizgyą. Perstatė 
kalbėt draugijos pirm. F. Ba
ranauską. Jis kalbėjo apie 
draugijos gyyavįmą ragino 
daugiau narių rašytis prie 

rai, kuo mažiau draugijų tuo 
geriau tos pačios gyvuoja. 
(Ne visi su tuo sutiktų). Vėl 
sakė, kad draugija įsigytų 
drapanas (uniform)kaip kad a-
merikonai tur, nes dabartinės 
tur prastą ilvaizda. GĮer& kle
bonas1 simpatizuoja !virsminė-
tai draugijai. Buvo daugiau 
kalbėtojų bei gražių išsireiški
mų: J . Verseckas, A. Stase-
liūnas, J. Kilikauskas, J. Sau-
kevičia ir J . Kuzas. Visi yra 
geri tėvynainiai kurie daugiau 
sia darbuojasi tėvynės labui. 
Dar-gi turiu pasakyti, kad vi
si yra L. Vyčių org. nariais. 
D. L. K. V. C Draugija yra 
daugiausia aukojusi del mūsų 
tėvynės Lietuvos. Pralenkė vi
sas Clevelando draugijas, o tik 
itetur 70 narius. 

Buvo ir liudnių reginių iį* 
tai smarvės gėrimas. Net 
graudu žiūrėti į tuos katrie 
buvo apsipylę akis, tarsi butų 
nežmonės. Netik jau pats sa
ve užsinuodijęs, bet dar kitus 
vaišina. 

Jaunimui reikėtų apsimas-
tyti pirm negu to raugo ra
gavus. Juk kitiems skriauda 
daroma, o save amžinai žudo
si. Vardą prarandi, amžius 
trumpinąs, paprotys kiauras, 
koks gyvenimas. Dar reikia 
pamislyti apie amžinybę. Bei-
kia mesti gerus nuodų taurę, 
o imtį vėliavą mųs tautos my
limos. 

Valio Vytauto sunųs sveti
moj padangėj. 

Tėvynės ašara. 

dėkingi'. 
Linkime Taniistai geros svei 

katos ir Dievo padėjimo jūsų 
gyvenime šiuose 1P22 m. Jo
nas Saldonaueius. 

- fra 

P. S. Patart ina ' 'Draugo" ir 
fiDarbinink»,J,*'»'skaitytojams 
siį&itinėti Šiuodu laikraščiu sa 
vo giminėms ir kareiviams į 
Lietuvą. 

J. A. V. 
• " — 

f>Jt. J. BISCHOITO KREDI
TORIŲ KOMITETAS". * 

LAIŠKAS NUO LIETUVOS 
KAREIVIO. 

Prisiųstas J. A. Vilkišiui i 
Valparai&o, Ind. iš Lietuvos 
nuo Įsario Jpno Saldanausjio 
5-jo pėst. D. L. K. Kęstučio 
7-tos kuopos. Štai ka jis rašo. 

Brangus Amerikos Lietuvi, 
Labai maloniai sunaudo-

jome Jūsų prisiųstus mums 
laikraščius *'Draugą" ir "Dar 
bininka". Mes visi tariame 
širdįngai aeiu už minėtus laik
raščius, kabai mums linksma 
yra tokius naudingus laikraš
čius su gerais pasiskaitymais 
skaitytį ir naudtngai laika pra 

Praneša visiems Bisclioffo 
kreditoriams kad malonetumet 
rekorduoti savo notas, gautas 
nuo Bisckpffo, visuotiniam 
kreditorių komitetui1 kurio o-
fisąs randasi po num. 4509 S. 
Ashland Ąve. Valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakare kas diena. 
Nedėlioj nuo 10 ryto lyg 4 
vai. po pie£ų. Meldžiame ne
laukti toliaus, nes "receipts" 
turi būti suneštos iki 20 die
nos šio mėnesio. Pranešame 
visiems Lietuviams Bisclioffo 
kreditoriams, neklausyt viso
kių agentų su apgąvingais 
pranešimais arba agitacijomis, 
mes komitetai dažinojome iš 
tikrų šaltinių, kad advokatas 
siūlo Bisclioffo vienam agen
tui, dvidešimt penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys 
pasvarstyti .kokįą gerovę nori 
žmonėms padaryti. Patyrę 
tokių dalykų, prašom atsiim
ti savo notas iš advokatų. Jau 
žmonės pradėjo ir nuo recive-
rio atsiimti notas. Patariame 
visuomenei iš kur galima at-

l 

siunti notas ir atnešti visuoti
nam komitetui, kuris veikia 
vardan visų lietuvių kredito
rių, j j 

Bus paiiiaąmos notos nuo 4 
vai. po pief.ų iki 9 vai. vakare 
sekasčįose kolonijose : 

(Bridgc-jpact) Utarnįuke, ko
vo 14 d. j Anton Urban 3338 
So. Aabum Ave. (kampas) 

(18-ta g»tvė) Seredoje, kovo 
10 &, A. Ęagdou, 1750 So. 
poion Ave., (l»m^as 1* gat.) 

(Vrigktim Park) Ketverge, 
kovo 16 d, B a l t i n ė j e svet., 
ii-tm ir Fairfie}d 4ye. 

• I KoEoįtetas. 
{Apgr*) 

Ite*. Tel. Cicero M M 
Ofiso Tel. Cicero 49 § 

011. J. SHINGLMAN 
1325 So. 40 Court 

I?. K Cor. 49 Court ir I I Str J 
i ant viršaus valstyničloa. 

5^Telefonas Yards H S S 

STAKLEY P.= 
MAŽEIKA 

GRABORIUS LR 
Balsamuotojas 

Turiu a u t o m o - ^ 
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Aubum | 
Ave. Chicago.f 

— » • • » , . ' — ' • • • ' . " , » . . i 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Asliland A T C 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-tb Str. 
Vai. 11 iki ; po piet. Ned. 12—J 

Ofisas Tel. "Blvd. 2054 
Res. 'Tel . Sutarimai ir Naft iniai 

ftau k 1 mai Lafayette 110 f 

V A L E J r n N E DRESMAKTJ 
COLLEGES 

2407 W. afaulison, 1850 M. WeUs, 
6205 S. Ralsted Streets 

137 Mokyklos S U T . Valstijom. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-J j 

plmo, Designing bizniui ir na-i i 
mama. Vietos duodama dykai.< * 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J [ 
mokėjimais. Klesos dienomis Įr]» 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
!TeL Seelcy 1649 

SARA PATEK, p i r m . * 
K 3 ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S « ^ t & ^ « ^ ^ « ^ & « ^ 9 % S S 

1 i ' » • ! M . i • ' . • • • •! 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YUŠKA 
3228 \V. S9-ili Street 

••••r <mw *Z* 

Teisingas Patarnavimas! 
Kfulitiinas k*iii»į!ri) 1 ui \ j»k«,i tt»-. 
[ į d i r b i m a s Paftuortų ir .'.•uarija-
li»i^i| l 'operii; lj«»nl Estą t A , Mort-
KAciai, l u s i u n u a i , ^.ti.tv Uoxes.< 

EUHOPEAfi AMLHi,;AK BUhEAU 
F A B I O N A S Vk'DfcJA: 

809 We>i 3blh Sir td. Clil9a|9, III. 

KRUPAS 
Tas baisus krupas kuomet užeina 

ypačiai nakties laiku tai rodos kaa 
užsmaugs. Glessco tau pagelbės \ 15 
minuty, nies greitai sustabdo ko«ul|. 
Nusipirk butelj Glessco Šiandiena, pas 
visus aptiekorius 50c. 

GEaBSb 
For Coughs, Coldsand Croup 

-~ i • * ' ——— 

PARDUODAME FI^TLRES. 
Iš priežasties privertimo išsikrau

styti turime parduoti grosernės krau
tuvės rakandus ( f ixtures) . Galima ir 
po vieną pirkti. 

Adresas 
4434 So. Fairfield Ave Chicago, III. 

= 

t 

PAIEŠKAU savo pusbrolio Julijono 
Gudavičiaus ir pųsseaerM Pranciškės 
ir Onos Gudavičiūtės — jų vyrų pa
vardžių nežinau — Pae ina įš pras-
tavonų kaim. Šeduvos parap. šiaulii; 
pavieto (dabar Panevėž io ) . V|ai trjs 
malonėkite atsišaukti, ar kas kitas 
apie juos žinote praneškite man 
už tai gausfte gražią dovaną JS A-
merikos. 

Juozapas Gudavičius 
2411 E . AllegiKny Ave. Pniladelpli ia 

Pa . North America 
X. 

PUTINKITE "D8AUGA w PLAMKKITB "DEAŪGĄ. tt 
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DRAUGAS Antradienis, Kovo 14,\L922 

xa«^»»»»»»ft»i*»»^»^«^»»y<^»»»»+»»»»»»^Ms^^a»»+»*s SVARBUS PRANEŠIMAS 

CHICAGOJE 
TAI KUR ŽMONIŲ PINI- FEDERACIJOS APSKRIČIO 

GAI EINA. 

Pirm 9 metų Chicagoje at
matas rinko ir naikino priva
tinė kompanija. Tai kompani
jai miestas mokėjo 39 centus 
už kiekvienos tonos atmatų 
sunaikinimą. 

Politikieriai ir visoki gau 
dagrašiai tuomi nepasitenki
no. Nusprendė, kad miestas 
atmatų naikinimų paimtų sa
vo rftftkosna. Tai, gird;, ma
žiau išlaidų busią.. 

Taip ir įvyko. Naikinti at 
matas naujai įstaigai išleista 
keletas milionų dolieri:i# 

Ir šiandie vieną toną at?na-
tų sunaikinti miestui atsiei
na 6 d oi. 98 oentai. 

Tai kas didina mieste tak
sas, ačių politikieriams. 

SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį valcarą,, kovo 14 d., 7:30 vai. 
Aušros Vartų parap. svet. 
(West Side). Valdyba. 

Cicero, IU. — gi- vakarą 
7:30 vai., Labd. Są-gos 3 kp. 
dalys diplomus 3 kp. garbės 
nariams. 

Bus rodomi krutamieji pa-
\eikslai, bus gyvi paveikslai; 
taipgi kalbės kun. Br. Bumšas. 
Kviečiame visus be skirtumo. 

Konx 

Z. Giecjraitis 50.00i Žukas, J. Šliažas, F. Paužas, J. 
A. Benaitė 5QJ0£' Jovaišas. \ 
A. Gedaikis f..... 20.00 ' 

NAŠLAIČIAMS SKATIKO 
GAILĖJO. j 

PROKUR|ORO ASISTENTAS 
GAUNA GRŪMOJIMUS. 

Valstijinio prokuroro asis
tentas AYharton, kuris krimi
naliame teisme kaltins 7-nis 
unijų viršaičius, traukiamus 
teisman už piktus darbus, va
kar gavo grūmojimų. 

(Jautame laiške pasakyta, 
kįid asistentas Wkarton liau
tųsi kaltinęs unijų viršaičius, 
jei j&mjįrangi gyvastis." 

Mat, unijų viršaiėiai-mušei-
kos darosi nepaliečiami kaip 
koki earukai. 

NUBAUSTA $25,000 
PABAUDOS. 

Sherman viešbučio kompa
nija, Chicagoje, už muiona-

iri 

lės prohibicijos peržei: girną 
federalio teisėjo Carpenter va 
k ar nubausta $25,500 pabau
dos. 

Teisėjas dar parėdė imti 
nagan. atskirius tos kompani
jos narius. 

PASIVAŽINĖJO NUSAM
DYTU AUTOMO

BILIU. 

Gražus* Į'protys pas ehicagie-
eius lietuvius katalikus įsigy-
veno, tai kapinių (vainiku) 
dienoj našlaičiams aukas rink
ti prie Šv. Kazimiero kapinių. 

Labdarybei pasišventusios 
mergaitės, moterįs stovi ties 
kapinėmis prie tako su dėžu 
temis ir praeivrų prašo atikų 
našlaičiams. 

Praei t į metų viena mergai
tė berinkdama aukas paprašė 
vieno Bridgeporto buržujaus, 
paaukoti našlaičiams. J is nu 
stūmė mergaitę į rava už an 
kos prašymą. Žmonėms už 
klausus, už ka, ją stumei į ra 
va, jis atsakė, kad jo vaikams 
nereiksią aukų. Bet "speše-
lams" kojas užvertus pasiro
dė, kad minėtojo buržujaus 
net $2,800.00 juose žuvo. 

Mat, kad našlaičiams tai 
gaila skatiko, o spešelams 
tnkstančių negailėjo duoti. 

Marytė. 

KULTŪROS VAJAUS PRA 
BŲ AUKOS. 

(Suvėlinta) 

Dievo Apveizdos par, — 
Saus. 23 d. §. m. mūsų ko

loniją su prakalbomis aplankė 
iš Lietuvos Katalikų Veik. 
Centro atstovas kun. Br. Bum-

jį* 

šas. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė.v Pradžioje vietinis 
choras sudainavo keletą dai- '«ius, A. Pikelaitė, U. Girdauskic-

M. Benaitė : 50.00 
A. Pikelienė . . , 50.00 
A. Tamašauskas 15.00 
M. Jatužis v. 12.09. 
J. NeniSkis "... 15.00 

Po $10.00: J. Gedvilas, A. Šiur-
na, A. Barščienė, S. Jucevičius, 
M. Jaranunaitė, A. Dauginas, O. 
Gilvidaitė, V. Žilė,. K. Briva, J. 
Zubas, M. Kuprionis, S. Pivoriu-
naitė, B. Stenevieiusj L. Slova
kas, K. Slavienė, M. Dargienė, P. 
Bitinienė, J. Nakvasas, Z. Bart-
kaitė, B. Grikienaitė, A. Girkan-
tas, J. Jasinskis, S. Lupeika, S. 
Tamošiūnas, V.' M. Petrušiai, S. 
Satkauskaitė. 

Po $5.00: A. Budrikienė, K. 
Pajuodis, J. Mimauskas, P. Ju-
įgarta# O. Žilinskaitė, Ę. Stenevi-

Išviso surinktą aukų $1,-
985.45 pinigais ir Lietuvos 
bonais. Pasiųsta į Tautos 
Fondo Centrą. 

M. Z. 

nelių. Vakaro vedėju buvo 
gerb. kun. Tg. Albavičius. 

Gerb. svečias savo kalboje 
labai puikiai nupiešė Lietuvos 

nė, S. Šimulis, J. Beineris. 
Po $3.00: A. Nevaliutė, M. Zi-

zas, J. Braunis. 
Po $2.00: S. Širvidas, J. Žilins-

praeities jr jos paskutinių lai- ^kas, V. Zaburaitė ir O. Bagulienė 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CHICAGOS Aps

kričio Projektų Komisijos susirin
kimas įvyks ned. 26 d. kovo š. m. 
3 v. po pietų, Šv. Jurgio parap. 
svet̂  prie 32 PI. ir Auburn Ave., 
Bridgeporte. 

Labai pageidaujama, kad šin 
susirinkiman visos L. Vyčių kp. > 
atsiųstą savo atstovus. 

Be kitų svarbių dalykų, 7bus 
svarstoma apie praplėtimą ribų 
L. Vyčių Chicagos Apskričio, ir 
apie tradicijinį išvažiavimą, tad 
skaitlingas atstovų atsilankymas 
yra būtinai reikalingas. 

Bronius J. Jaktiitis, 
x Apskr. pirm. 

SPAUDOS VAKARAS. 

North Side. — Šios koloni
jos lietuviai katalikai, taip 
(darbštus, kaip bitelės vasarą. 
Oia jie rengia pelningas pra
mogas parapijos naudai, čia 
vėl su kaupu išpildo L. L. P. 
l>onų kvotą, bei įvairias kitas 
tautos reikalams kvotas. Ne
pamiršta jie ir spaudos plati
nimą. Tam tikslui buvo su
rengtas vakaras su prakalbo
mis kovo 5 d. s. m. parapiji
nėj svetainėj. 

Vakaro vedėju buvo Ant. 
Bacevičius, Kalbėtojais Dr. I. 
Česaitis, kun. Br. Bumšas, Pr. 
Zdankus ir vietinis klebonas 
gerb. kun. A. P . 'Baltutis. Vie
ni iš kalbėtojų aiškino verto 
ir svarbą gerų laikraščių bei 
knygų skaitymo, kiti vėl, įro
dinėjo reikalą katalikams pla-
tinti savo spaudą, katalikišką. 
Jie aiškiai priparodė kokią 
blėdį ir panieką atnešė viso
kios rųšies bedieviška bei ci-
trilikiška spauda. Kiek tie ne
dori šlamštai išauklėjo mūsų 
Lietuvai įvairių išsigimėlių ir 
išdavikii, kurie nesigaili aukų, 
kad tik Lietuva laisvės netek
tų. Kiek vėl tie laisvamaniški 
raštai išperėjo iki šiolei lietu
vių tarpe nežinomų juodran-
kių, ištvirkėlių ir kitos rųšies 
nedorėlių. Leidėjai tų raštų 
padarė sau gerą "biznį, o tau
tai, Bažnyčiai ir tiems ištvir-
kytiems žmonėms neatlygina
mą blėdį. Kalbėtojai atliko sa
vo užduotį priderančiai ir į-
tikrinančiai. 

Vakaro programa buvo pa
marginta krutamais paveiks
lais ir deklamacija. Žmonių 
skaitlingai prisirinko. Nema
žai parduota knygų ir užrašy
ta laikraščių. Nuo šio laiko 
tikimasi, kacl kiekvienas ge
ras lietuvis katalikas netik 

Illinois gubernatorius pas- pats skaitys katalikiškus lai-
kelbė paminėti balandžio 14d. krašČius, bet ir kitus ragins, 

Charles Morro\v, 24 m., 43-
11 Calumet ave., ir Joseph 
TVbjnick, 3810 West 58 gat., 
nusisamdę automobilių ir lei
dosi pasivažinėti. 

Kedzie gatvėje, arti 57-tos 
gat., važiuodamu sudaužė 
vandens hydrantą, paskui nu 
laužė dar nedidelį medelį ir 
užvažiavo ant šaligatvio. 

I r kuomet pagaliau norėjo 
mašiną pasukti gatvėn, maši
na apvirto. Laimė, kad abudu 
važiuotoju išliko sveiku. 

Policija juodu areštavo. 

STEIGS ORO LINIJĄ. 

žinomas Chicagon atvyko 
ilgus metus lakūnas vetera
nas Edward Stinson. J i s čia 
nupirko keturis metalinius 
Junker lėktuvus ir visus pri
statė lėktuvų laukan Ashbu-
rn. # 

Vokiškus metalinius pasižie 
rinius lėktuvus jis giria. No
ri įsteigti tarpe miestų oro 
liniją ir vežioti žmones. Tam 
tikslui lakūnas Stinson nori 
steigti kompaniją. 

kų vargus ir nelaimes. Oia 
neminėsiu tų prakalbų visų 
įspūdžių, tjktai \iek: Publikai 
jo kalba labai patiko ir visi 
klausės ligi ^alui su nepap
rastu įdomumu. Kalbos per
traukoje rinko aukas del Lie
tuvos universiteto. 

Stambesnės aukos. 
Kun. Ig. Albavičius $100.00 
K. Matijošaitis 100.00 
V. Stepanavieius 100.00 
A. Paškas ." 100.Q0 
A. Barsčius 100.00 
D. Sabaliauskas 52.50 
B. Leskauskaitė 52.50 
M. Kavaliūnaitė . ' . . . 55.00 
O. Augaitė 52.00 
E. Maekaitė 50.00 
Z. Š-uikus 50.00 
J. £mulskis 50.00 
J. Macas (čia gimęs ir augęs) 

50.00 
A. Grisius 50.00 
J. Rudeikis 50.00 
M. Žemaitukė 50.00 
A. Pandžievičius 50.00 

Po $1.00: P. Kuprionis, P. Ja
ruševičius, J. Steponis, J. Nakva-
easKN. N., J. Petrušaitis, V. Pet-
roškievieius, K. Visgajžutis, K. Va 
siliauskas, A. Šamuška,x J. Mus
teikienė, P. Bekerienė, D. Zarbs, 
K. Raudonis, J. Dainautas, M. 
Benzinas, B. Pužauskis, M. Barš
tis, T/Miliauskas, P. Rodiiunie-
nė, A. U8taitienė, J. Malakauskis, 
B. Rupkienė, S. Raudonis, P. 
Šmitienė, J. Simonaitė, M. Mes-
kienė, A. Damauskienė, T. Bruk-
nienė, A. Daugudienė, F. Žemai
tis, A. Grisienė, C. Supeikienė, K. 

ROSELAND, ILL. — Liet. Vy 
čių 8 kuopa laikys savo mėnesinį L 
susirinkimą utarnike, kovo 14 d. 
1922 m. 8 v. v. Visij Šventų pa
rap. svetainėj. Visi nariai yra 
kviečiami neatbūtinai atsilankyti, 
nes turėsime svečių, ir taipgi ne
užmirškit ir naujų narių atsives
ti. 

Valdyba. 

E X T R A FARMOS! 
Pranešam visuomenei kurie norite pirkti farmaa pasarga nuo apgavikų 

agentu. Atvažiuokite pas l ietuvius ūkininkus kur j u m s nurodys kurtos rarmos 
ant pardavimo ir suvės ime sii savininkais ir pagelbės im isderet ir n u r o ( * y -
dysim kurios geresnes žemėsVkad teisingiau be agentu apgavisč ių nusipirk!. 
Tą viską atl iks šv. Antano Draugystė, mes turim tam tikslui komisi ja kur 
tamstoms patarnaus be skriaudos, už Visa skr iauda Dr. Šv. Antano atsako 
nes mūsų žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. priežiūra kada m e s čia beveik 
kurie esam nuskrausti agentu taigi tam tikslui sutverėra Dr. kad pasiaarbuot 
ir tautiečius apsaugot nuo iš naudotojų agentų šiais la ikais per daug išsi
platino. Taigi Dr. šv. Antano jau 4 metai patarnauja ž m o n ė m s ir kurie pirkę 
netur skriaudos ir patys prisirašė prie draugystės ir t a viską prižiūri. Dabar 
paduosim kelias farmas iš daugumo kad suprastumėt jų kaina 1 farma 20 
akerių su trioboms visa dirbama $ 1,200. II farma 30 akerių su trioboms vi
sa dirbama 3 mylios nuo miesto" $1,900. III farma 40^akerių senos triobos, 
didelis jaunas sodas 200 medžių, žemė prie smel iaus $1,500. IV farma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, žiemai ir 2 dideli virš po visa skie
pas geros barnės ir kitokie budinkai puikus sodas 60 obelių medaių. 500 
krūmų grepsu, 6 akerei kasamu trąšų, su 83% kalkių kures farmeriai perka 
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lauka teka šalt inio upel is tik 2 
myl ios iš miesto Custer ir 3 iš Scottvil le $2,500, V. farma 60 akerių 52 dir
bamos 8 akeriai miško, 7 kambarių stuba vanduo suvestas i s tuba ir į tvar
tus, barne 16x24 pašmes 14x26, daržine 18x24 kita daržine 20x26 tvartas 
gyvul iams išbudavoU l .x20 ir kiti budinkai k o m i ne kiet is ir t. t. puikus so
das visokių vaisingų medžių 28 višnios, 38 pifies, 35 slyvos, 20 grušių, 154 
obuolių, medžių žemuogų ir aviečių po biski t ik del save tik H , my lė s nuo 
mokyklos ir tik 3 mylios nuo miesto $6*000. VI farma 80 akerių; v i sa dirba
m a žemė juodžemis su moliu maišytas gef&s triobos 8 kambarų stuba su ge
ru skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubai ir barnėj 
didelės naujos barnes tvartas del 5 arkHų ir del 20 karvių visi cementuoti 
sailon, 10x30, kiaulininkai cimontinei vfštininkas pleistruotas kiet is maši
nom pašiurę garadžius, 3 vištininkai del augin imo mažu vištuku. Šita farma 
labai puiki iš visų pusių lietuviai susiedai ir skersai kel ia nuo stubos lietu
viška bažnyčia lbudavojama, aukai iš rudens už šita 20 akerų kviečių, 18 do-
bihi. F a r m a prieina prie puikaus didelio ežero kur visi su važiuoja ant pik
niku, pigi tik $9,000. VII farma 120 akerių geros triobos puikus sodas gera 
žemė $€į§00. VIII farma 60 akerių farmą 45 dirbamos 15 miško ir geru me
džių. Pfb, triobos teka upelis, kietis, kiaulininkai, višt ininkai puikus 90 
medžių sodas su gyvuliais ir v isoms maš inoms labai pigi už viską tik $4,600. 
IX farma 200 akerių ant šios farmos galma' lai ikyt 40 galvijų ir 4 arklius 
ir traktery arba 8 arklus, Šj farm labai puiki parsiduoda už cash $20,000, 
mainytu ir ant Chicagos propertes. Kitą turim gerą 40 akerių geros triobos, 
sodas kaina cash tik $3,500 ir mainytu ant Chicagos propertes t ik minėtos 
dvi ant main imo; kitos v i sos ; už cash žinoma pusė įmokėjus l ikusius ant iš
mokėjimo, panašiai atsit inka gerų bargenų niekurie sumano greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargena taigi šiuos bargenus suradę pranešam visuomenėj 
kurie manote pirkti farmas greitai kreipkitės prie mūsų šv . A n t a n o Drau
gija administracijos kur tamstoms patars suves su m u m i s visais ūkininkais 
ir nurodysim kur geresnės farmas pagelbės im tamstoms fsigyt teisingai be 
agentu: Mūsų Draugystės nuskirtas žmogus jau 4 metai teis ingai tautiečiam 
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite iš nurodytu farmų greit praneškite kartais 
kad ne butų parduota. Norint daugiau informacijų krepkites J 

ŠV. ANTANO DRAUGYSTES AD, KAZ. DAUNORAS 
Box 7 Custer, Michigao 

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 
kuopos svarbus susirinkimas bus 
antradieny, kovo 14 d. Šv. An-
tano i^okyklos kambary. 

Valdyba. 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik guvome iš LIETUVOS naujų muzikos 

.veikalų geriausių kompozitorių. 

«£At££AtA*&&&ft*A£££4A-t£&&AO&££A^ 

Atpirkimo Pranešimas 
Savininkams Victory notų ir kitų dalykų. 

4 

kaipo paukščių dieną. kad skaitytų juos. Rep. 

r\ m JI r^m 
DUKTĖ, JADVIGA 

MOTINA, MARIJONA 
(po tėvais Rubuzevidiutė) 
TĖVAS, STANISLOVAS 

NEZELSKIAI 
Paminėj imui met inių sukak

tuvių. Jau praėjo metai laiko 
kaip persiskyrė sfln šiuo pasau
liu mūsų brangiausioji dukrele 
Jadviga mirė kovo 2 '1921, 6 
m e t ų amžiaus. Motina mirė k o 
vo 15 d. 1921, 60 metų a m 
žiaus, paėjo iš K a u n o reti. Tel 
šių apskr., P lungės .miestelio 
Tėvas mirė balandžio 14 d 
1921, 60 metų amžiaus paėjo iš 
K a u n o red. Telšių apskr. P lun
gės miestel io . 

D u k t ė pa l iko didel iame n u 
liūdime tėvus, v iena seserį ir 
broli. 

Senleje tėveliai pal iko di
džiam nul iūdime vienu suiiu dvi 
dukteris Amerikoj. Mūsų bran
giausia motinėlė p a l i k o . di
džiame nul iūdime viena seserį A 
merike, seserj ir broli Lietuvoj . 
M ti-ij brangiausis tėvel is pal iko 
didžiame nul iūdime seser | Leo
norą ir brolį Joną Lietuvoj* 
ak! Dieve Dieve! Kad ta beširdė 
mirt is atėjusi a tėmė gyvybė ir 
suardė visa gyvenimą. Nors mi 
rė iHt musų širdyse neužgęsta 
didžlausis nul iūdimas ir apgai
lės ta vmias. dukterėles ir Tėve
lių. I.a i būna lengva Amerikos 
žemelė , o būdami Dievo globoj 
lai i šmelš ir m u m s vieta šalip 
savęs ir gyventi per amžius link 
smybėje. Mes jų daugiau an t 
šios ašarų pakalnes nesulauksi
m e nematys ime nei nesut iks ime 
todėl g iminės , draugai, draugės 
ir pažįstami atmindami tas l iū
dnas dienas a a. Jadvigas, Ma
rijonos ir Stanislovo mirčių šir 
dingai kviečiame atminti Jų dū
šias ir atsi lankyti ant pamaldų 
kurie išgalite. Pamaldos įvyks 
K o v o 17 d. 1922 m. 8 vai . iš 
ryto Visų šventų parapijos B a 
žnyčioj Roseland. 

Kviečia nuliūdo • 
Sunūs Juozapas Nezelskis ir 
Dukteris Stanislava Dauginienė 
tr Kazimiera Mikutienė. 

J. NAUJALIO 
31. Meilė Tėvynės nemari (duetas ) % 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės ( so lo ) « 
2. Mylėk ( so lo ) 
a. Aguonėlės jUaolo) 
4. Rūta ( so lo ) 
11 Op! Op! (mišram chorui ) 

A L E K S A N D R O KAČANAUSKO. 
7. Tiį mergel ių dainavimas, ( so lo tenorui) . . . . 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) 
9. Geriau diena, geriau nakti ( so lo ) «*. . 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui) . . * 

N JUOZO ŽILEVIČIAUS 
6. šėriau žirgeli ( so lo i , 
13. Jau. pavasaris atėjo (mišram chorui) 
14. Gaudžia a.ukso varpai (imTSram chorui) FZ.... 
15. Sviesi nakt is mėnesiena (mišram chorui ) . . 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos ( so lo ) 

JONO B E N D O R I A U S 
16. Aušrelei Beauštant •• 

K U N . T. BRAZIO. > 
18. Musų dainelės 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
17. Gailesčio Giesmė 

Keturi Suktinai (p ianui ) 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

.75 

1.00 

1.00 

35 
.65 

ST ŠIMKAUS. 
22. Aš išsivilkčiau čigono rūbą (duetas ) .75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( ( chorui ) 100 
32. Kaip raiba Paukštė ( so lo ) 75 
32. Oi kas? ,. 75 
32. Šią, nedėlėle (4 bals iams) 25 

Aš Jojau per Girelė ir Žaliuok Rūtele (4 balsams) 30 
Vai Tu Žirge ir Per Tamsią Nakte lę (4 balsams .30 
Nesigraud4nk Mergužėle ir Einu per dvar., <4 iba l . ) .30 
Sėdžiu po langelių ir Per Girele 30 
Motule mano-šer iau Žirgeli-Vai kad aš Jojau . . .30^ 
Gerkit Broliukai ir Kad Aš Jojau 25 
Važiavau diena ir Vai žydėk Balta obelėle 25 
Ant tėvelio dvaro-Tykus Buvo vakarėl is 35 
Paukštužėl i Skraiuneli - 30 
Scherzo — (pianui ) 50 
Dainų Dainorėlis 75 

A. ALEKSIO.— 
21. Meilė Uždegta krutinę (solo .65 
22. Graži čia giružė ( so lo ) 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet š irdis Surakinta ^ /so lc ) ^ . .60 
2 5. Ak myliu Tayę. ( so lo ) . . /T 75 
26. Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint auirė lė ( so lo ) . . . . 60 
28. N e bile k ieme mergelė auga ( so lo ) 6TT 
29 Leiskit į Tėvynę ( so lo ) 60 
30. Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNAUSKIO 
^Kur bėga šeš lupė (Chorui) 25 
'"Užmigo žemė ' ( chorui ) • • -35 

D R VINCO KUDDRKOS. 
Diedėnė, polka Cpianui) .„ 30 
Sudiv, mazurka (p ianui ) '• 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (p ianul l 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (p ianui ) 85 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais 

DRAUGAS PTJBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

1. Kreipkitės\ątpirkimu 3^4% Victory notų: Visos 3 % seri
jos Suvienytų Valstijų Šiaurinės Amerikos pakeičiamos auk
sinės notos 1922—923, kitaip 3%% žinomas Victory notos, šiuo-
mi bus atperkamos birželio 15 d., 1922, sekas t\}om laikinis at
pirkimas, ant kurių notų yra ir Tręasury Departmento Cirku-
liorius No. 138, datuota balandžio 21, 191$, kuomet originale* 
notos buvo išleistos. Nuošimčiai už Victory notas 3 % % serijų 
išsibaigia minėtoj dienoj, birželio 15, 1922. 

2. Laikas užsibaigia Victory notų pakeitimo privilegijų. Is at
žvilgio, reikia kreiptis atpirkimui visų 3 % % Victory notų bir
želio 15 d., 1922 sekąs tuom laikinis minėtas Tręasury Depart
mento Cirkuiioris No. 138, tiesas pakeiiimo Victory notų, kaip 
ir serijų į Victory notas kitų serijų šiuom yra suspenduotos 
nuo vasario 9, 1922, iki birželio 15, 1922, ahkji talpinasi, ir ant 
birželio 15, 1922 Victory notos aiškiai išsibaigs, kurios buvo 
paliestos vasario 9, 1922 ir ant jo dienos, arba vėliau nebus pa
keičiamos. 

3. Smulkmeniškos informacijos visais atžvilgiais 3%% Victo-
§j ry notų atpirkimui suteikiamos.Tręasury Department Circulio-

riuj No. 297, datuotos vasario 9, 1922, kurias galima gauti pas 
Tręasury ir Federal Reserve Bankuose.. 

A. W. MELLON, 
jj Vas. 9, 1922. Turtų Raštininkas. 

o 
• 
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RALTIJ05AMERIKOC 
U LINIJA 9Bro.dvay. NevT&kNYU 

ILIETUV2V T / E S I 
KELIONE 

VAMUOKTT VTSI PARAJTKIC I R 
TIESIŲ KELTC 

Lietuviai važiuojant J PiUava aplenkia 
Lenku juosta (karidoriu) 

Visa Trečia Klesa Padal inta J Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių. 6-šhj ir 8-nių LovtJ 

LATVTA išplauks Kovo 22 d. 
POLONTA Kniauks Balandžio 5 

Trečios Klasos Kainos l : 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

LIEPOJŲ $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

a=B 

PRANEŠIMAS 
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 

VOITKEVIČIUS, Fundatorius šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chieac 
go, IU."atidarė PIKČJERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis, 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

&&tt«g 

Pranešimas 
Daktaras George M. Glaser turintis savo ofisą po £ 

num. 3149 So. Morgan Street buvo išvažiavęs ant viso , 

mėnesio į Florida ir Cuba. Tenais aplankė ligonbučius, 

dabar jau sugrižo ir vėl užsiims savo praktika. 
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