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ĮDOMYBĖS IŠ AMŽINOJO 
MIESTO. 

— I '• i ' I C 

NAUJA ŠVENTOJO TĖVO 
ENCIKLIKA. 

Badas Sako Berlynas 
Šį mėnesį iškeliaus Apašt. 

Delegatas S. Valstybėms. 

Vokiečiai už tą KaltinaLietuvius 
• . . . . , „ « — •• • 1 — i — i 

iiiiuiiiHiiiiiitiuniiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiii! RHINELANDO KATALIKAI 
ŠV. TĖVAS PAREDE 

MELSTIS. 
ŠAUKIASI PASAULIO. 

. 

BET VISA TOS KALTĖS ŠAKNIS -- TAI FRANCUZAI. 
ROMA. vasario 3. — Šven-| BERLYNAS, vasario 3. — lėlius. Sako, kuomet jie ap-

tasis Tėvas Pius XI paskelbė I Klaipėdos uiiestui grūmoja valdė miestą, kuomet franeu-
encikliką paminėjimui 300 m.! badas. 

sukaktuvių mirus Šv. Pranei-: Tai lietuvių sukilimo pasek-
škui de Sales-. Ta- šventa jį j niė, rjlšo vietos laikr. Vossis-
Papą paskelbė visu katalikų cho Zeitung. 
rašėjų ir laikraštininkų globė
ju (patronu). 

Javų išteklius beveik iš
baigtas. Tma trukti duonos. 

Enciklikoje įimta to švento-i Berlyno laikraščiai už tą 
jo gyvenimas ir garbingi jo i padėti kaltina lietuvius suki-
darbai. Vyskupai raginami j . 
šįmet iškilmingai paminėti tas 
siu iktuves su tikslu suido-
mę i krikščionis su šventojo 
nn Vr.lu. Iškiln/ės surištos su 
a t h ^ a i s , kuriuos gali pelny
ti k. alikai. 

zų kareivius uždaro kareivi
nėse, tuomet ja*— 'štekliu 
per nesaugojama sieną Išga
beno Lietuvon. 

Tečiaus Elta praneša, kad 
tenai maistą supirkinėja fran
cuzai jurininkai spekuliacijos 
tikslais. 

FRANCUZAI SU ARMOTOMIS SAUGOJA 
. G E L E Ž I N K E L I U S . * 

• . • 

JR,0^f A, vasario 3. — Šven
tasis Tėvas i*nis XI laiške 
Romos vikarui, kardinolui 
Pompilii, reiškia didelį apgai
lestavimą del tarptautinės si
tuacijos, kuri grūmoja žmo- bus atsiliepta visus pasaulio 

BERLYNAS, vasario 3, — 
Visų katalikų organizacijų ir 
unijų reprezentantai okupuo
toje teritorijoje nusprendė 
paskelbti proklamaciją. 

5 milionų katalikų vardu 

DUESSELDORF, vasar. 3. 
- Francuzai okupantai Rub-

Papos mirimo sukaktuvės. 
Papos Benedikto XV miri

mo širmosios metinės sukak
tuvėm paminėtos aukštomis ro kraštą aklai atkirto nuo 
gedul.ngomis M i šiomis Siks- Vokietijos. Uždraudė Vokie-
taus koplyčioje, šv. Petro ba- tijon išvežti anglis arba kok-
zi liko jo. sus. 

Iviišias celebravo kardinolas Pečiaus vokiečiai ne visai 
Coglioro. klausė francuzų įsakymų. Sti-

%Pamaldose buvo šie kardi- 'pr ia i neapsaugotais" geležinke-
nolai 

ŽIURI, KAD Iš RUHRO NEBŪTU VEŠAMOS 
ANGLYS VOKIETIJON. 

• •• • i • ^ — J L — 

*Yiiehwirth, Scopinelli, Bog- Kad taip, tai francuzų mi
t r in i , Silj, Ragonesi, Bisleti. litariniai autoritetai visus ge-

Jei nepaklusnieji vokiečiai 
ir tolesniai mėgins vežti ang
lis, tuomet be jokios atodai
ros armotomis bus triuškina
mi traukiniai. 

Francuzai tvirtina, kad Jie 
armotų negali Imt išlaikoma 
blokada. 

F|*ancu«ai areštavo3 Bochum 
mieste policijos viršininką ir De Lai. Vico, Granito i bais imta vežti anglys įVokie-

Merry del Vai. Oasparrl, tijon. » . • »~ - t&tvevie i» Ruhro krfcttor. 
Visoj ' okupuotoj teriterijoj 

atjaučiamą maisto stoka. Nes 

tams. 
Billot, Lega, Gasquet, Girgi,i ležinkelius ties Rubro krašto | daug maisto tenka okupan-
Laurenti, Bonzano, Mori ir "ribomis apstatė armotomis. 
Ehrle. _JL. _ = r 

Didelis skaičius tikinčiųjų 
aplankė Papos Benedikto XV 
antkapį, 'kurs buvo nudėtas 
žolynais ir apšviestas žvakė
mis. Apsilankiusiems buvo 
dalinamos alyvos šakelės, tai
kos simbolas. Nes nabašnin-
kas daugiausia už visus kitus 
darbavosi už taiką ir ramvbe Daugybė nukautų ir sužeistų. 

pasaulyje. 

nijai naujais vargais, rujtes-
čiaia ir kenlėjimais. 

Kreipiasi į kardinolą para
ginti tikinčiuosius melstis už 
prasilenkimą su karais, už 
grąžinimą tautoms ir vald
žioms brolybės i r teisybės 
jausmų. 

t 
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MUSSOLINI NEMATO EU
ROPAI PAVOJAUS. 

katalikus reikale teisybės 
ramybes. 

i r 

POINCARE GAVO PA-
SIT1KEJIM0. 

PARYŽIUS, vasario 3. — 
remieras Poincare ką nori ga
li daryli okupuotame Ruhro 
krašte. Parlamentas išnaujo 
reiškė juomi pasitikėjimą. 

Vokiečiai šaukiasi Amerikos 
Pagalbos 

DARBININKŲ UNIJŲ KOMITETAI KREIPIASI 
K O N G R E S A M , 

ROMA, vasario 3. — Itali
jos ^remieras Mussolini kabi
neto susirinkime pranešė, kad 
tarptautinė situacija nesanti 

4 

taip daug blogą^ kaip dauge
lio mintijama. Visur padėtis 
nearšėja, bet eina geryn. Yra 
vilties kaip Lausannoj, taip 

C O B L E N Z, Vokietija, 
vasario 3. — Su v. Valstybės 
iš Rhine santarvės komisijos 
atšaukė savo neoficiali atsto-
va. 

L I E T U V O J E . 
VILNIUJE TRŪKSTA 

CUKRAUS. 

BERLYNAS, vas. 3. — Di
džiųjų vokiečiu darbininkų 
organizacijų pildomieji komi
tetai pasiuntė "Suv. Valstybių 
kongresui karštą atsiliepimą 
idant Suv. Valstybės gelbėtų 
T^uropą ir pasaulį nuo pragai
šties. 

Sakoma, kad organizacijų 

Vokietijos vyriausybės aiš-

francuzai įsibnovė Rubro 
kraštan, nuo tos dienos grū
moja nelaimės vokiečių tautai. 
Iš vargų gali kilti karas, kurs 
gali paliesti ne vien Europą, 
bet visą pasaulį. 

K i tuomet S. Valstybės ne
buvo" pakilusios karau, sako
ma atsiliepime, kad sunaikin-

komitetai tą žygį atlikę be ti1 Vokiečių tautą. Tik, kad 
praplėsti derrtokratiją, visoj 

kaus leidimo. Nežiūrint to, Europoj įgyvendinti teisybę, 
vyriausybė laikosi neutraliai f šiandie tad Amerikos garbė 
ir prieš tai neturi nieko blo-'| reikalauja stoti pagelbon ne 
ga. vien Europai, bet visam pa-

Atsiliepime komitetai kalba šauliui. Tik Amerika gali 
12 milionų organizuotų vokie
čių darbininkų vardu. 

*Ue pažymi, kad kuomet 

pašalinti grūmojantį pavojų. 
Atsiliepimas pasiųstas a-

biem kongreso rūmam. 

MEKSIKOS SOSTINĖJE 
LIEJASI KRAUJAS, 

RADIKALAI KOVOJA SU 
KARIUOMENE. 

Benedikto XV metinės mi-

Streikui vadovauja randonieji 
gaivalai —- radikalai. 

MEXICO CITY, vasario 3. 
— Čia streikuoja gatvekarių 

rimo sukaktuvės paminėtos ir , . . . 
. konduktoriai ir motormanai. 

kituose Italijos miestuose. 
Delegatas užtruko. 

Naujas Apaštalinis Delega-| Canadian Street Car Co. 
tas Suv. Valstybėms, Arkivy- streikininkų vieton nusamdė 

, skupas Fmnasoni-Biondi, u i - kitus darbininkus ir kareivių 
truko keliauti Amerikon. Iš- apsaugoje paleido gatveka-
keliaus šio vasario 17 d. Ja-m 
išvažiavimą paskirton vieton 
sutrukdė jo tėvo liga. 

Mirė monsignoras Paeifieo 
Massella, garsus latinų kalbos 
žinovas. 

Buvęs Suv. Valstybėse A-

nns. 
Užvakar radikalai turėjo 

didelį mitingą ties 'viena gat
ve, kurią ja pravažiuoja gat-
vekariai. 

Vieną gatvekarį jie užpuo
lė, kareiviai atsakė šaudymu, 

paštalinis Delegatas, kardino-j Tuomet ir radikalai pradėjo 
las Bonzano, paskirtas Kong-1 šaudyti. Kilo baisi batalija, 
regacijos Tarybos nariu irf Atvyko daugiau federalės 
Pranciškonių Šešerių St. 

} « • 

kariuomenės ir policijos. Ra-
Louis, Mo., kardinolu globė-1 dikalų mitingas užkluptas. A-

pie 100 jų areštuota. 
Rezultate 14 žmonių nužu

dyta ir apie šimtas sužeista. 
Kalbama, kad nužudytu 

skaičius ar tik nebus didesnis. 
Daugelis jų suspėta paimti ir 

laukas. Aikštėse turi stovy
klas federale, kariuomenė. Ga-
tvekariai važinėja. Kiekvie
ną gatvekarį saugoja po kele
tą kareivių. 

FRANCUZAI PAPPRUDO Iš 
KARALIAUČIAUS. 

KARALIAUČIUS, vas. 3. 
— Čia vokiečių demonstraci
jos rezultatu buvo blogesnės, 
negu pirmiau pranešta. Mi
nia sunaikino frarteuzų konsu-
lato butą. Francuzų karinin
kai, priklausą militarinei san
tarvės misijai, pasprūdo. 

Demoną* racijoms vadova
vo vokiečiai studentai. Vie
tos autoritetai del to uždrau^ 
dė žmonėms po 11:00 vakare 
pasirodyti gatvėse., 

VĖŽIO LIGA LABAI 
PRAPUTUSI. 

o 
O. 

COLUMBIA, S. C , vasario 
— North Carolina Medical 

Draugijos pirmininkas Dr. 
Long čia susirinkime prane
šė, kad Suv. Valstybėse kas 
metai nuo-vėžio įjgos miršta 
90,000 žmonių. 

Rubro krašte'. I r todėl ne 
reikia paisyti, ką spauda šau-| VILNIUS. — Dabar Vii 
kia. i ųiau« gatvėse prie įvairių ko-

: fičrfrtyviį ir valdžios / įataigų 
DARBININKAI REIKALAU- stovi ištisos eilės žmonių, no-

J A ANGLIŲ; i rinči.ų gauti cuki?aus. Žmo-
i nės stumdosi, riejasi, stimpa 

vasario j šaltyje — tikras gatvės regi
nys. Visai prisimena tikroji 
Rusijos priešrevoliucinį ir re-
voliucinė tvarka. 

—Vilniaus mokyklų, vyrės-
nybė (Kuratorius) lengvai su
tiko privatines mokyklas pa
imti, ty. suvalstybinti, liet iki 

Gen. Degoutte už anglių šiol mokykjos skaitoma neper-
trukumą kaltino streikuojan-į imtomis J r mokytojams algos 

^=r ^n ssc 

C H I C A G O J E 
INFLUENZA CHICAGOJE 

PLINTA. 

DUESSELDORF, 
3. — Nuo 6,000 darbininkų 
poperos dirbtuvių delegacija 
aplankė francuzų vadą gen. 
Degoutte. Delegacija reikala
vo pristatyti anglių poperos 
dirbtuvėms. Kitaip dirbtu
vės busią uždarytos. 

Sveikum*) komisionier. t)r. 
Bundeson paskelbė, jog sau
sio mėnesiu Chicagoje nuo 
influenzos ir plaučių ligos mi
rė 531 žmogus. 

Susirgimai ir mirimai kas
dien dauginasi. Vasario 1 
dieną su/irgo: plaučių liga 90 
žmonių, influenzos — 80. 

Žmonės spėjami nepersi
šaldyti. Pajutus šaltį, neiti 
iš namų, šiltai gulti lovon. 

j rekorduotas didelis žemės 
drebėjimas už 4,660 mailių 

, nuo Cldcagos. 
Iš \? asliingtono pranešta, 

, kad i r tenai drebėjimas užre-
! korduotas. 

čius geležinkeliečius. J i s sa
kė, anglių yra. ' Bet negali
nto jų pristatyti dirbtuvėms. 

Visgi jis, pažadėjo pasidar
buoti, kad poperos dirbtuvės 
gautų anglių. 

STINNES RUHRO 
KRAŠTE. 
r 

BERLYNAS, vasario 3. -
Vienas žymiausių Ruhro kra- sausio 
što industrininkų, Hugo Stin-
nes, gryžo tan francuzų oku-
puotan kraštan. Francuzai 
jo neliečia. J o gryžimo tiks- dų 24, rusų 13, lenkų 5, vo 
las nežinomas. kiečių 2 ir latvių* 1. 

nebeišmokamos. 

SURAIŽYTAS P0LIC-
M0NAS. 

Du juodveidžiu užpuolė, 
naują poliemoną P . Joyce ir 
suraižė jam peiliais galvą. 
' Tai ^įvyko 31 gatvėje, arti 
State gatvės. 

DAUG NAUJŲ NAMŲ 
STATOMA. 

ANTI-SAL00N LEAGUE 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS. — Vilniaus alaus dirbtuvių 

darbininkai dar tebestreikuo-
ja. Degtinės dirbtuvių darbi- Anti-Saloon League ekseku-
ninkai jau nustojo streikuoti,ftyvis komitetas Washingtone 
nes jų reikalavimai patenkin
ti. 

KAUNAS. Tremtinių grą
žinimo skyrius praneša, kad 

8 dieną parvažiavo 
Lietuvon iš Kievo, Bachmačo 
ir Maskvos tremtinių ešelo
nas. Jame lietuvių 241, žy-

TS: 

FRANCUZŲ SU PETLURA 
S4KALBIS. 

MASKVA, vasario 3. —' O-
dessoje areštuota apie 40 as- pampt i . 
menu. Susekta francuzų są-
kalbis su žinomu Petlura jš-
naujo užpulti bolševistinę Vk-
rainą. t 

Po to radikalų pasidarbavi
mu daugiaus darbininkų pa
traukta streikam 

TAUTŲ SĄJUNGA 
AUSTRIJAI. 

PARYŽIUS, vasario 3. -
Tautų "Sfejun f̂os taryba išnau 
jo pažadėjo Austrijai 100 mi 
lionų dolerių tarptautinės pa
skolos. Sakoma, tas pažade- duoda t a s dvi sąlygas: 

BERLYNE TURIMA D A U G d
t

e r y , a s ™ fraOTis mora 
, tormmo klausime. # 

skelbia kovą visiems tiems, 
kurie mėgina darbuotis atšau
kti 18-ąjį amendmentą. 

Tas pat komitetas stovi už 
deportavimą svetimšalių, ku
rie peržengia prohibicijos įs
tatymą. 

Sausio mėnesiu Chicagoje 
pastatyta 1,974 nauji namai. 
Pramanomas samdų puolimas. 

AUKOS KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMUI. 

4 DAUGIAU ŽUVO. 

VILTIES. 
VOKIEČIAI PASIRUOŠ? 

KOVON. 

Atlaikys ekonominį francuzų 
spaudimą. 

BERLYNAS, vasario 3. — 
Vokietijos vyriausybė pusofi-
cialiai painformuota, kad Šve
dijos premjeras Branting in
tervencijos Rubro krašte pa-

Miestas išrodo kaip kovos jimas t ą į jau tikras. 

2. Francuzai apleidžia Ruh
ro plotu^ ir pasilieka tik vie
name Essų mieste. 

iVokiečiai valdininkai pažy
mi, kad francuzų buvimas Es-
suose negalimas. 

Kuomet francuzai sulaikė iš 
Ruhro krašto anglių siuntimą 
Vokietijon, vokiečiai šaukia, 
kad p a k e l t a s "juodasis ka
r a s . " Keliamas klausimas, 
kas laimės tą karą. 

Stinneso laikraščiai atsako, 
kad Vokietija laimės. Nes 

Užvakar .Chicagoje 4 asme
nys daugiau žuvo po automo
bilių ratais. 

Daugiausia suvažinėjama 
vaikų. 

Kalti yra neatsargus moto
ristai. Bet reikia kaltinti ir 
tėvus, kurie savo vaikus liuo-
sus paleidžia gatvėn, kai ko-
kioj ukėj. 

Mažiems vaikams atsargia
usia vieta yra aptverti kie 
mai. 

Per vestuves Juozapo Vil
ko ir Alenos Mereckaitės (N. 
Sidėje, Chicago) surinkta au
kų Klaipėdos atvadavimai 
$26.00. Pinigai per "Drau
g o " Administraciją priduoti 
Klaipėdos Komitetui. 

ATEINA ŠALTIS! 

UŽREK0RDU0TAS ŽEMES 
DREBĖJIMAS. 

L Vokietija sutinka vesti j i geriau pasiruošusi. 
Oro biuro observatorijoj, 

Chicagoje, užpereit^ naktį už-

Oro biuras praneša, kad at
eina šaltis. Eina iš AlaskoBC 
Šiandien jau šalta. Rytoj bu* 
daug šalčiau. ' 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę, gali but sniego, šal
ta; rytoj taipat šalta. 

P I N I G Ų K U R S A S 
Lietuvos 10 litę $1.00 
Francijos 100 fr. 5.85 
Vokietijos 100 mark. .0028 
Italijos .100 lirų 4.75 
Angfijos 1 pvar. sterl. 4,63 
Lenkijos 100 mark. .Q02tį 
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Prenumeratos mokasi iikalna. Lai
tas skaitosi nao ožsiraSymo dienas 
ava ano Naujų Metų. Norint penaai-
,mjU adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tjasti išperkant trasoje ar expiese 
'Money Order" arba {dedant pimi-

fS* t~i*gistniota. laiSk*. 
"DRAUGAS" PUBL.,00. 

B M 8o. Oakley A ve., Chicafta 
TeL RooseveH 7791 

aiiiiiiHiimimiiinmiiminmi i'mi.iiJiit 
Rytų koniereneiju galvo

trūkčiais bėga karo liepsnom 

Ruhro krantas praktiškai y-
ra atkiltas nuo Vokietijos. 
.Geriausio sąnario Vokietija 
nustojo. Franeuzai ištikimi 
savo obalsiiii: "dalink ir val
dyk". . 

Klaipėdos krašto padėtis 
komplikuojasi, Tautų Sąjun
gai Poincare draudžia kištis 
% t a klausimą, Lietuvai grą
žinama notomis, klaipėdiš
kiams liepiama nusiginkluoti. 
I r vėl mes neramiai klausia
me: Kas bus? Turime laimė
li, tik nesnauskime j Remkime 
brolius finansiniai. 

vi kas miške augęs — miškan 
ži J*L Pralaimėję prezidento 
riiiKimas valstiečiai liaudinm-
ki i, Šleževičiaus ir Staugaičio 
vedami savo taktika nieku ne-
^1 kiria nuo bolševikų kurių 
uždavinys griauti ir ardyti' Sei 
ir. J ir visos valstybės darbą. 
Nors Seimas teisėtai išrinko 
Vidstybės Prezidentą gruodžio 
21 d., jie dabar pasirįžo vis
ką ardyti, kad t ik 'gautų vir
šų. Rimtesnieji jų partijos at
stovai, kaip rašo "Laisvė, ' \ 
yra pasirįžę išeiti iš Seimo, 
negu dalyvauti pragaištin
guose -saliai liaudininkų dar
buose. Parti ja reiškia skyla. 
Ar tik pavasary nereikės nau
ji] rimkinų į Lietuvos Seimą. 

PONIOS "DARRIIOIA^I" ! l u*a u s i o s s<a vyrais lygybės vi-
IU I I IUO UHIIUUUJAUI • gur i r v isuomet 

Amerikos darbininkų ir vį- ^ j o l d ^ privilegijų. Bar 
auhmo luomo moterys paten- b a s j o m s -.yra n e ž i n o m a s . ffai 
kintos čia savo iškovotomis 

a 

teisėmis politikoje. Bendrai s a 
vyrais jos galį dalyvauti vi
suose šalies'ir valstybių vir
šininkų rinkimuose. Ir pačios 
galį but renkamos į'atatinka
mas joms vietas. 

Šiandie čia moterims sutei-

reikalingus ginklus. Tas rei
kalinga apsaugai, nes su pliki 

Turtuolių moterys nereika- kumštimi plėšiko nepabaidysi. 
Bet jei jau sumanytojai laiky
tus! savo nuomonės, tai jie 

gi, nei darbe nereikalingos prie to sumanymo turėtų pri 
joms specialės teisės. Bet dir
bančioms moterims, doroms 
motinoms tai visa yra kas ki
ta. . 

kergti, kad valstybė ramiems 
žmonėms garantuoja atatin
kamą apsaugą. 

Anrcriko* ponios kaipir ko- į NAUJI RAŠTAI. 

kta pilna laisvė ir nepriklau- j o s lgaiį-padaryt*, jei jų žygiai 

NORS UŽ GALVOS 
STVERKIS. 

Londono "Daily News" skel 
bia. l>»\ laikinoji lietinių Vy-
ri; v. . . Kia i pėdoje, truk ' o 
platinti Alijamų Komisijos 
proklamacijas. Sukilėliai ap
sirengę kareivių uniformos? 
gauną ginklų ir sunkiosios ar
tilerijos iš 'nežinomų šaltinių'. 
Apie kokias Alijantų komisU 
jos proklanuicijas rašoma, mes 
nežinome, bet kad viskas Klai
pėdoje verda, mums aišku. 
Ba r savo pareigos neatlikome. 

Šv. Pranciškus Salietis pa~ 
pos Pijaus XI paskelbtas krik
ščionių rašytojų globėju. Jo 
raštai h m įmanomą ir aiškų 
stilių. J ie pilni dvasios ir 
atausti gilia ir lengva filozo-
fija, pagaima skaityto jaus pro
tą ir širdį. Turime sektiną 
globėją. 

Nors valstiečių sąjunga nu
kirpo liaudininkams socialisti
nę uodega sudarydami valstie
čių liaudininkų partiją, bet «i "Drau^t*" 

Visokios rųšies militariniai 
tkspertai inžinieriai išgalvoja 
įstabius dalykus. Ir kokiais gi 
tikslaisTPasekmingesniam žmo 
nių žudymui kilus naujam ka-
rui. 

Andai paskelbta, kad inilita-
liniai' Amerikos inžinieriai iš
tobulino ypatingą aparatą, 
kurs galį valdyti aeroplaną be 
žmogaus — lakūno. Atlikti mė
ginimai davė geistinų rezul
tatų, j 

Orlaivis prikraunamas bom
bų ir su aparato pagelba pa
siunčiamas aukštai oru bite 
kokion vieton. Pa rinkt on iš-
kalno vieton iš aeroplano iš
drimba bombos i r mašina 
skrieja atgal savo vieton. 

fTaip manoma ateity bom
barduoti miestai ir naikinamos 
priešo armijos pasitaikius ka-

** Dabar skelbiama,~kad eks
pertai pagamina Ypatingus 
a>motų šovinius. Tie šoviniai 
pavadinti "boat taii bullets". 
Turėsią jie pritaisytus vairus, 
panašius laivą vairams. Lėk
dami sukelsią labai silpną o-
šimą, bet 'joj kur į t a ikys i ą , 
ten tik viena mirtis jKtliksian-

t ] .* 

Šit ko siekia materialistinė 
kultūra. J i tarnauja ne žmo
nijos laimei, !>ct jo pažemini
mui ir vargams. 

somyibė ir natūralizacijos da 
lykuose. Jos galį čia atskirai 
be savo vyrų naturalizuotis, 
gali pasirinkti lygius vyrams 
darbus ir t. t. 

Bet yra ponių, kurios per 
dienų — dienas neturi ką vei
kti. Tai turtuolių moterys. Jos 
organizuojasi ir skelbia nepa
sitenkinimo moterų likimu. 
Sako, permaža joms šiandie
ninės lygybės. Nori aukščiau 
siekti. Dėlto jos ir kongresan 
jau neša savo įtaką. 

Antai New Yorko legisla-
turon įduota net 25 biliai del 
tos naujos moterų lygybes. 
Atsiranda atstovų, kurie pa
tenkina ponių kaprizus ir įs
tatymų gamintojams užduoda 
daug bereikalingo darbo. 

Iš tų visų balių paaiški, ko 
tos moterys nori ir ko jos sie 
kia. 

Jos nori, kad vyras ir žmo
na butų lygiai atsakomi už 
šeimynos užlaikymą. Vyras 
turėtų nuo savo žmonos lega
liu būdu reikalauti, kad ji 
duotų savo\ vaikams užlaiky
mo dalį. Gi šiandie žmonos 
ir vą|kų užlaikymas išimtinai 
reikalaujamas nuo vyro. 

nebus sulaikyti. 

kia liga užsikrėtusios. Krikš 
Čionėms moterims daug bloga 

YPATINGAS SUMANY
MAS. 

— . 

lnkUj pabaudos, kalėjimai ir 
i i-

Lietuvos ' * Laisvėje" No. 
2i>7 skaitome, kad ten sočia 
listai — liaudininkai pareika-

1$ MUŠU CENTRO 
^ : 

Mūsų varžytinės su be
dieviais. 

Nesenai laikraščiai prane-Jfovę "priverstinų civilių šbu-
šė žinią, kad Meksikoje šią 
metų sausio pradžioje buvęs 
toks atsitikimas. Silao mieste-

žių. (Taip kaip „Lietuvoje kad 
stato žmonės kryžius). Buvo 
iškilmingas to kryžiaus šven
tinimas. Susirinko minios ti
kinčiųjų. Šventinimo apeigas 
atliko Šv. JTėvo pasiuntinys, 
kun* Filippi. Rodos, kas ' čia 

GIEDRA lietuvių katalikų 
moksleivių organas. N. 1. 
Sausis 1923 m. 

- - ITurinyB: r— 1. Klaipėda— 
JMemel Lietuvių; 2. Žagaro — 
Miškai; 3. Varguolio — Sva
jonės (eilės); 4. Niekniekio — j D i n a Kristų! Kad juos šven-

jMano motulė (eilės);,5. G i n t a - j t i n a t J u k Meksika katalikų 
Chicagoje ir provincijoje • u> _ Eilėse 6, E. Pečiukaitfs g a l i s . Bet toji katalikiška 

ka ipkokio jApr ikosda lys iau- 'pav . ; 7. A . Budžinskaites - . M e k s i k a dar 1857 metais pri-
Jausmų ir valio« auklėjimas; ^ m ė konstituciją, kurios 33-
a Trakiškio - Misija (eilės) j ^ p u n k t a s d r a u ( H i a k k i a s 

9. J . paukščio Mi Lietuvos ^ ^ t i k y b i l l e s a p e i g M ; a r 

Vaidilutės; 10. A. a. VI. G*-]1>r0Cesijas"laikyti tyrame orfJ, 
U n J i r V e i k s l a S ' P* Padange. Argi nekeista. I r 

V W I S dvisavaitinis ilius- vsmk^isii i r ž v ė r y s > i r k i e k . 
ti*uotas jaunimo laikraštis. N. . , . . . . i . , . 
.. r. V *™n vienas vabalėlis,, kiekvienas 
1. Sausis 1923. X.W1 . . . . ,. , 

« , , .v . . savotiškais balsais gali duo-
Tunnys: — j . Atsnsaukimas ,. , ^ , . . ... 

r r i . . , . . . n . - ti garbę Sutvertojui; tik ne-
Klaipėdos klausima; 2\ Nau-
jus Metus pradedant; 3 .K . Jo- ^ U t o d a i ^ t i ž m o ^ s ' « a m t o & 

naičio ^ Jaunime, pažink sa- ^ * » ^ k u r i e nepalygina-
ve? 4! J! Kovo - Gėlės; 5. l a a i d a u ^ a u N t u r i P * ^ * 1 

Žilvičio, Naruševičius, Augąs- Sutvertojui - tik jam Vienam 
taitytės - Vaičiūnienės eilės; ^ ™ ^ v ^ D i c v u i &** 
6. V. RukštaUo — Naują !<j» a ^ m o t l -
šimtmetį pradedant; 7. J . ' h - \ T a i « i i r tos iškilmės dą. 
ndas — Vaidentuvė; 8. A. Ma-1 lininkar buvo paskelbti pra-
tulis — Iš senovės Egipto Jc- j ^ižen«ėliais prieš respubli-
gendų; %,A. Živaitis:.— R po k o s konstituciją, o.kun. Filip-

bų,x betikybinių mokyklų, atė
mimo valstybinių teisių baž
nyčiai, konfiskavimo bažnyčių 

Jy katalikai pastaiė puikų kry- turtų ir pagajiaus išbraukimo 
iš konstitucijos krikščioniškų 
^Vimų", ir kadangi katalike 
l>nrtijos ^u tais socialistų rei
kalavimais nesutiko, tad so
cialistai ir atsisakė dirbti iš 
vien valstybės darbą. 

Lietuvos katalikai kol kas 
y 

s t i n g a , kad krikščionys gar- a U a i k o s a v o P « W M **t ir 
bedieviai nesnaudžia: jie su 
dideliu uolumu organizuojasi 
ir veikia, kad tai, ko ligsiol Be 

čia plėšikų ir kitų piktadarių 
gaujos. Policija nespėja jų 
gaudyti. Tikros baisenybes! 

'Dėlto Illinois valstybės le-
gislaturon įduotas ypatingas 
sumanymas: visoje valstybėje 
uždrausti ganunti, pardavinė
ti ir įsigyti revolverius ir 
šiems panašius ginlflus. 

Kaip kam tas sumanymas 
atrodo labai geras. Girdi, pik
tadariai negalėsią gauti gin
klų ir tokiu būdu piktadary-
Wės sumažėsiančios. . 

Bet dauguma piliečių yra 
priešingos nuomones. Jei bus 
uždrausta gaminti, parduodi 
ir turėti ginklus, tai daugiau
sia nuo to turės nukentėti visi 
dori žmonės. Plėšikai turės 
ginklų ir dar "labiaus terori
zuos ramius gyventojus. Jio 
žinos, kati tie yra beginkliai. 

Iškalę legislaturoje tą su-
I manymą atstovai, be abejonės, 

Mat, turtuolių žmonos dau-jturį gerus norus.' Bet, doja, 
giausia bevaikės. Tad joms I imasį ne iš to galo. Jei nori-
neskaudės galvos, jei bus pra- ma panaikinti ginkluotus pik-
vestas tos rųšies įstatymai?, tadarius, tai pirmiausia reT-
Jos džiaugsis patenkinusios kia priversti teismus, kad 

pi gavo iš paties prezidento 
Obregono įsakymą apleisti 
Meksiką bėgyje 3 dienų, ka 
tasai ir išpildė. 

Meksiko — katalikų šalis. 
Ir Lietuva — katalikų šalis. 
Bet Lietuvoje tie, kurie sta
tys ir šventins kryžius, ne

siektų malonės (drama); 10. 
Sporto sekcija; 11. J. 'T. 
Smith — Ateitininkas; 12. 
Bitoiografija ir Kritika; 13. 
Jaunimas Lietuvoje — korės 
pondencijos; 14. Jaunimas,A 
merikoje -7 koresp. 15. Juo 
kai. 

THE BOOSTER, mėnesinio' bus skelbiami prasiženg»ėliais .i 

savo tuščią ambiciją. 
Tečiaus kas-kita yra su dar

bininkų moterimis. 
Toliaits jos nori, kad vyrai 

moteris tinkamai apmokėtų už 
naminius darbus, jei kurios 
moterys to reikalautų. Nori, 
kad divorsuose buttj leista 
joms lygiai su vyrais pasida
linti savo vaikais, kaip ko
kiais baldais. * 

Jos nereikalauja sau jokių 
ite tuos .kurie garsina-' išimt>nų privilegijų įstatymų 

— 

tie piktadarius baustų. Tam 
tikslui reikalingi nauji įstaty
mai. 

Nes šiandie štai kas daro
si: policija piktadarius gau
do, pristato į teismus, gi frw 

laikraštis skiriamas ypatingai 
Amerikos lietuvių jaunimui ir 
visiems amerikiečiams norin
tiems susipažinti su Lietuva ir 
lietuviais. January, 1923 N. 1. 

Torkiya. 1. New Ye^r's Day. 
2. iTo Light. 3. Confereoce. 4. 

i-etą kurį tinkamai nubaudžia. Resolution and Meihorandum 
on the Memel ąuestion. 5. Con-
stitution of Lithuania. G. Boos-
terials. Beto yra paveikslas 

Dauguma areštuotų piktada
rių įvairiausiomis legalėmis 
priemonėmis pasiliuosųoja W 
toliaus užsiima galvažudybA- Chicagos lietuvių delegacijos į 
mis. į Waslnngtoną Klaipėdos klau-

Gerani ir ramiam žmogui vi- jsimu, daug įvairių firmų skel-
ak\-vaizdoje. Jos nori kuopi 1- | suomet turi but leista įsigyti binių. 

ir nebus persekiojami dėlto, 
kad Lietuvos katalikai apsi
žiūrėjo, susiorganiEavo, suda
rė stipriausią partiją Seime ir 
sudarė šalies konstituciją tin
kama katalikų šaliai. Jeigu 
jie butų miegoje ir uzleidę be
dieviams visuomenės ir politi
kos dirvą — panaši istorija, 
kaip Meksikoje, butų atsiti
kus ir Lietuvoje. Lietuvos kon 
ijitticija butų pripažinusi vie
šas tikybines apeigas ir pro
cesijas — pavojingomis de 
inonstracijomis, už kurias 

gulėjo atsiekti, galėtų pasiek
ti, kad ir tolimesnėje ateityje. 
Ne sočiai is ar ekonominis 
Lietuvos žmonių gerbūvis, ne 
demokratija, ne Lietuvos čie-
lybė ir stiprybe jiems rupi. 
Jie pasišvenčia ir dirba visų-
pirma tik subedkvinimui Lie-
tuvos? būdami įsitikinę, kad 
bedievybė duoda žmogui lai
sve ir laime* Tad dabar ir 
eina kova ufe mūsų tautos 
eitį. Ir jie, bedieviai, ir 
katalikai, dedame visų 
tangų, kad tik daugiau IŠM r 
ginti ir išsiauklėti savo inteli
gentijos — apšViestunų, nes 
aišku, kad kokie bus vadai, 
tokia tas ir tauta. Imant da
lyką praktiškai, visas uždavi
nys dabar taip atrodo: ateiti* 
bus tų, kurie įstengs daugiau 
sudaryti stipendijų savo kry
psnio moksleiviams. Bedieviui 
tam tikslui panaudoja "visus 
progas: steigia tam tikras 
prieglaudas, kuria organizaci- \ 
jas, įkinko į darbą savo gu
driąsias irioteris, kurios net to
limus kraštus pasiekia, begau-
djidmos pinigus Lietuvos be
dievi jos ateičiai. 

Štai kodėl ir mes katalikai 
privalome su visu rimtumu į~ 
tą reikalą pažvelgti. 

Štaį kodėl kiekviena mu^u 
kolonija ir kiekviena organi
zacija turi savo darbo dalį pri 
dėti prie katalikų inteligenti
jos auginimo. 

Fed.\Sekr. 

Jus skaitote "Draugą" . Pa
prašykite kįtų, kad ir jie tą 
patį darytų. 

• • 11 1 r « — 

Tosinys. ryti ir po lenkų okupacija. Ne 'baisus mu-

/Tas Vilnijos lietuvių Golgotos kelias \ m s leiikų k a U ^ ^ torturos, net sušau-
yi^a sunkus, ne yivnam pasirodys net bai-

Jmm^jau 
/ • 

sus, žmogaus jėgas perviršijęs, bet jis 
gimdąs tautos didvyrius ir kaukinius, ku
rių vargas ir del tėvynės pralietas kraujas 
tai platesniųjų sluogsnių susipratimo sė
kla. • \ .• • 
^ Pradedant šį straipsnį rašyti turėjau 
A l e l i o noro skaitytojus plačiai supažin-

ttl su Vilnijos lietuvių veikimu, bet 
ir matau, kad tai yra negalimas daly-

: didelė lietuvių veikimo dalis — kaip 
- eina slaptai, taip sakant po 

Įenie, nes vie-ša] veikti trukdoma, per
s e k i o j a m a , net visaį nekaltas draugijėles, 
ifįnokyklas draudžiama; taigi tojo slaptojo 

:m>, p»čio karžvgiškojo, prakilnaus 
gi-a^au.-, kuip tik negaliu aprašyti, nes 

dabar dar ne laikas tam, priešas tik galė
tų, tuo pasinaudoti, o aš savo darbu pa
sielgčiau kaipo i>vynės išdavikas. Bet 
žiauraui lenkui okupantui mes Vilniečiai 
Sgalime atvirai * sakyti, kad mes Vilaijoj 
ejeigiame ir steigsime slaptas mokyklas, 
slaptas draugija*, ko negalėsime viešai pa

daryti, darysime slaptai, knisimės po o-j Visas tat lenlxų elgimasis su lietuviais 
kupetntų pamatais ir niekad nepaliausimai aišku aiškiausia rodo, kad lenkai jaučia 
kovoti, kol mes neatgausime savo teišiM. I lietuvių gyvybė* pulso plakimą, jaučia 
Išmokome slaptą darbą dirbti po rusais,, toj l iauįy tėvynės meilės ugnies plėtimą-
po okupantais vokiečiais, mokėsime jį va | si ir dėlto stveriasi priemonių visa tai 

Užgniaužti, kraujuose-paskandinti. Bet to
kia ugnis krauju neužgesinama, tik labiau 
palaikoma, plečiama! 

Lietuvių draugijos ir mokyklos Vilnijoje. 

Paduosiu čia statistikos davinius apie 
oficijaliai gyvuojančias lietuvių draugijas 
ir mokyklas. 

, Pačiam Vilniuj tokių yra draugijų: 
"Laikinasis Vilniaus lietuvių Komitetas", 
kuris gina lietuvių reikalus, tarpininkauja 
tarp draugijų, mokyklų ir pavienių as
menų iš vienos pusės ir lenkų valdžios iš 
antros pustės. "Komitetas nukentėjusiems 
nuo karo šelpti", kuris užlaiko porą vai
kų prieglaudų, senelių prieglaudą, moki
nių bendrabučius, netoli Vilniaus sodinin
kystės mokyklą ir abelnai šelpia netik 
visos Vilnijos prieglaudas ir panašias įs
taigas, bet irgi reikalui' esant pavienius 
varguolius. Švietimo draugija "Ry tas" 
užlaiko Vilniaus gimnaziją, miesto moky
klą, Mokytojų seminarija, Suaugusiųjų 
kursus, Vasaros mokytojų kursus, liau
dies mokyklas iršelpia visas Vilnijos mo
kyklas.. Pastaruoju metu Filnkus ~" Ry
t a s " vis pradeda daugiau rodyti aktyvu

mo stengdamasis pergalėti visas kliūtis, 
iš kurių svarbiausios tai lenkų politika 
ir lė*ų stoka. "Sanitarinės pagelbos Drau
giją" turi pavyzdingai įtaisytą poliklini* 
ką (ligoninę), kuri rado pasitikėjimo ne-

dymai, nes už visą ta stipresni) yra vilnie 
čiuosc tėvynės meilė ir viltis, kad turės 
pagalios kada nors tas lenkų pragaras 
liaigtis. Mes vilniečiui sekame pačių lenksi 
pavyzdžiu: kaip jie darė budamį rusų, vo
kiečių, austrų vergovėj, tą mes 'dabar da
rysime patiems lenkams, ^urie jau per-
greit užmiršo savo praeitį. Težino oku
pantas, kad Vilnijoj yra desėtkai slaptų 
draugijų, slaptų mokyklų, bet ne jam bus 
taip lengva visą tai išardyti, sugriauti*. 
Kiekvienai išardytai draugijai ir mokyklai 
dygs kitų slaptų, į kiekvieno žuvusio ko
voj už tėvynę veikėjo vietą stos dešimts 
kitų lygiai narsių ir prisiruošusių gul
dyti galvą už lietuvybę ir VŲnijos liuo-
sybę! 

Jeigu lietuviai nieko neveiktų arba 
tas veikimas butų lenkams nepavojingas, 
taį kamgi jie uždarinėtų lietuvių mokyk
las, draugijas, laikraščius,. Stremdiuėtų 
iš miestų ir' kaimų mūsų veikėjus, taip 
sunkia- persekiojimų leteną uždėję ant vi
so lietuvių gyvenimo laikytų!! 

pavydėdami poliklinikos plėtojimuisį 1920 
m. sumanė ją išardyti išmetant iš buto. 
Tas sumanymas sukėlė didelio nepasiten
kinimo visų gyventojų tarpe, net kai-kurie 
lenkiį laikraščiai pradėjo prieš tai 'protes
tuoti. Be komiteto užlaikomų prieglaudų 
dar yra "Žiburėl io" prieglauda Prie lie
tuvių gimnazijos gyvuoja jaunimo (moks
leivių) lavinimosi Draugija " M i l d a " ku-
rį jau daug nuveikusį moksleivių tarpe. 
OPrie viso to reikia dar priskaityti Lietu
vių Mokslo Draugiją su Muzėjumi i r Kny
gynu, kurių priešaky stovį Tautos Patri-
jajrkos Basanavičius, "Švy tu r io" Bendro
vė su knygynu ir spaustuve, šv.^Kazimiero 
Dr. Knygynas, Šlapelio knygynas, Zitiecių 
draugija, "Bla ivybės" draugija, pora tie-
tuvių kooperatyvų ii* valgyklų. 

Naujoms draugijos steigti lenkai 

Labiausia lenkų mėginimas mūsų pramo
nės ir prekybos organizacijoms ardyti bū
das — tai dideli mokesčiai: uždedama 
taip dideJį*mokesčiai — dešimts kart di
desni negu lenkų įstaigoms — kad krau-

tik Vilniuj, bet ir visoj Vilnijoj. Endekai , tuvės ir kitos įstaigos jokiu būdu negali 
išsimokėti. To lenkams ir reikia: kaip var
nai tuomet puolasi tas įstaigas licituoti. 

Kiek nukentėjo ir kenčia Vilniaus vei
kėjai ir lietuvių įstaigos, tai medžiagos 
aPi« jųjų vargus užtektų storokai knygai 
parašyti! Tik atsiminti: mokyklų ir prie-
glaudų metimas iš buto ir su tuo begė
diški ir žiaurus lenkų ekscesai; pas lie
tuvių veikėjus ir įvairiose įstaigose revi
zijų, o ištikrųjų plėšimų darymas, paga
lios musų^veikėjų areštas, apiplėšimas 
ir jųjų Igtremimas — vis tai Vilniaus lie
tuvių kankinimų retežio tik didesnės gran 
dys. Apięsšiuos faktus buvo jau seniau lie-
tuyių laikraščiuose rašyta, ta t šiuo kartu 
smulkiau jų neminiu. 

Tiev persekiojimai ir dabar nesiliau
na. Kiek, pavyzdžiui, turi- nukentėti kad 

' 

visokiais budais trukdo nekalbant jau i r m u S ū moksleiviai ir prieglaudų ^ i -
apie tai, .kad gyvuojančių organizacijų j k^j .rWm* ^^kk «x 1 
veikimui kliudo, jas ardo. Taip išardė 

EO-puikiai įtaisytą lietuvių spaustuvę ^ * * * ******* » * * * * » * * koliojimosi 
bas", taipat gerai veikiantį "Lietuvos dŽ1U' ***. dažnai net kumščių paragauti ir 
Pramonės ir prekybos Banko skyrių", ir t a i k a r t a ^ n u o ^ k ų inteligentų! 
Amerikos Prekybos Bendrovės krautuvį. (Bus daugiau) 

4 
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Atvaizdas projektuojamos šv. Petro ir Povylo bažnyčios. 

PARAPIJOS SUSIRINKI
MAS. 

Grand Rapids, Mich. — 
Sausio 27 d. Šv. Petro ir Po
vylo svet. įvyko parapijos me
tinis susirinkimas, kurį su įual 
ua atidarv gerb. klebonas kun. 
A. Dėsnis. Visų pirma gerb. 
klebonas paakino visus laiky
tis tvarkos, ir kalbėti vien už
brėžtuosius .dalykus, kurie at-
aliktų parapijos naudai. P i 
aiškėjo, jog iš senosios bažny-
rios Įplaukų butą $3,271.87, o 
išplauku $7,(M4.99. Šiems me
tams liko $616.88. Atsiklaus
ta parapijonų, ar visi sutinka 
ant tųjų £erb. klebono išduotų 
dskai tų , ar nori, kad parapi
jos raštininkas išduotų smul
kmėm škesne atskaitų. Buvo 
paremta ir visi vienbalsiai už
tvirtino klebono išduotų ats-
kaitų. 

Sekamai eita prie naujosios 
bažnyčios raporto, kurį žo
džiu išdavė klebonas ir pra
nešė,, jog- iki sausio 1 dienai 
š. m. jeigu buvo $13,354.61. 
Naujosios bažnyėios pamatas 
jau užbaigtas. Lėšų butą virs 
$7,000. Liko $6,339. Klebono iš 
duotas ra]x>rtas su atskai ta bu 
vo priimtas vienbalsiai. 

Kun. kleb. A. Dexnis. 

Klebonas pranešė, kad sau
sio 26 d. buvo naujosios ba?.~ 
nyčios statymo komiteto susi
rinkimas parapijos klebonijo
je. Jame dalvvavo J . M. vvs-
k ūpas E. D. Kelly ir statomos 
bažnyrios arkitektas Wemet-
U-. Linksma fnivo visiems iš
girsti', kad J . M. vyskupas su
tinka užtvirtinti paskolą $50,-
000.00 naujai bažnyčiai.' Bet 
patiems parapijonims reikia 
sukelti $30,000.00. Tuo reika
lu plačiau kalbėjo Klebonas, 
p. Dominikas Baršti* ir kele
tas kitų. Klebonas perskaitė 
stamjbesnes aukotojų aukas. 
Čia reikia pažymėti, kad kle- N a u j o j į ] i e t u v i ų k a t a l ikų 

mokant pirma nutartuosius 
$100.00 naujai bažnyčiai. At
kreipta domėn taipgi eiti pas 
svetimtaučius, renkant aukas 
ir rengti įvairias pramogas 
naujosios bažnyėios naudai. 
I r-ui tapo išrinktas naujo
sios bažnyčios statymo komi
tetas iš sekančiu asmenų: kle
bono kun.' A. l)exnio, Stanis
lovo' Baituškeviriaus, Domi-
niko Barščio ir Antano Marti-
naiėio. .lie tai dės visas pas
tangas ir rūpinsis, kad kuo-
daugiausia surinkti aukų nau
jai bažnyčiai. 

Taipgi buvo kalbų, kad pa-
rapijonys, mokėdami už sėdy
nes, ne visi užsimoka uždėta 
duoklę $2.00 už kuru. Paaiš
kėjo, kad iš 412 užsimokėju
siu už sėdynes, tik 150 vra už-
mokėję už kuru. Taigi, kad 
visi lygiai užsimokėtų už ku
ru, vienodam išlyginimui, ta
po nutarta duoklę $2.00 už 
kurą pridėti prie sėdynių mo
kesnių. Ir tie, kurie pirmiau 
mokėjo $8, $9 ir $10 už sėdy
nes, nungi iš viso mokės $10, 
$11 ir $12. 

Be to dar buvo kalbėta apie 
nepriklausančius prie parapi
jos ir norinčius bažnyčios pa
tarnavimo. Daug randasi to
kių, kurie nenori būti parapi
jos nariais ir nieko nemoka. 
Bet, pasitaiko vestuvės ar lai
dotuvės, tuomet kreipiasi prie 
parapijos, norėdami iš klel>ono 
gauti dvasišką patarnavimą. 
Tokiuose atsitikimuose nepri
klausantieji ir norintieji (Jva-
>iško patarnavimo turėtų au 
koti mažiausia $10.00 naujo
sios bažnyčios statymui. 

(Taipgi buvo atskirai išduoti 
mokyklos ir kapinių raportai, 
kurie buvo priimti be patai
sų. 

Paskui buvo renkamas para
pijos komitetas, į kurį įėjo se
kantieji asmenys: Jonas Šta
ras, Juozas Naudžius, Motie
jus Rėklaitis, Simonas Sku-
žinskas, Antanas Bencevičia, 
Petras Lukša, Stasys Bartuš-
kevičius, Juozapas Žemaitis, 
Pranas Kamsiekas, Jonas Ste-
ponauskas ir Augustinas Vai
vada. Iš jų pačių bus įvairiai 
paskirstvti: senosios bažnv-
čios ir mokyklos komitetai. 

Neatsiradus kitų reikalų 
svarstymui, išskyrus pageida
vimo greitesni a į naujosios baž
nyčios statymo, susirinkimas 
uždaryta su malda, kurių, atkal 

nyčia. Tuo tarpu savyje tal
pins 700 su viršum žmonių. 
Reikalui' esant palikta galeri
jai vieta, kurioje tilptų kokie 
400 žmonių. 

Parapijonys džiaugiasi, di
džiuojasi ir remju duosniomį< 
aukomis, kiek tik išgalėdami 
T r, kuomet bus pastatyta, bu< 
kuomį dar labiau pasidžiaugi 
ti, pasididžiuoti ir 'dvasią Die
vo namuose pakelti. Del to tai 
duosnieji parapijonys turėttf 
dar labiau sukrusti ir energin
giau pasidarbuoti didesnei 
Dievo garbeį ir sau ir jm>ų 
vaikų naudai, nes naujoji baž
nyčia bus taį amžinas fpamin-
klas, minėtinas jūsų pasiau-
kavimais ir darbais, nuveik
tais dulesnei Dievo garbei ir 
dvasiškai žmonijos naudai. 
1 A. T. 

1 

Pamatę visi gėrisi, 
su kitu dalinasi įspūdžiai;?, 
džiaugiasi, k a i P " Teta iš Ka
lifornijos " ir į Gary, Tnd. ne
užmiršo atvažiuoti. 

Nežiūrint kad vien/i vaidi
lų p. Z. Jurgaitė serga, (tne-
ve, grąžink jai sveikatų, ku
ri vaidindavo tetos rolę, tai 
nors ant greitųjų, prisirengė 
p. J . Urbiutė ir ačiū jos gaJbu-
mams " T e t a " buvo1 atvaidin
ta taip, kad jau geriau nė 
nereikėjo. Susirinkusieji tiek 
džiaugėsi, gOrėjosi ir tiek pri
sijuokė kad nei į kiaurų sta
tine netilptų. 

Po tetos apsilankymo tuoj 
•kalbėjo L. Prekybos B-vės 
Cbicagos skyriaus vedėjas, 
komereijantas V. Stulpinas.' 
nepersenai sugrįžęs iš Lietu
vos. Trumpais bruožais api
brėžęs Lietuvos prekybą, taip 
giliai užinteresavo klausvto-
jus, kad butų klausęsi gal ir 
per naktį. 

Toliaus sekė muzikalė dalis. 
Pianų skambino p. O. Sobamv, 
kait ' \ iš Gary. Publika džiau
gėsi turint progos išgirsti jų 
pačių kolonijos Akademijoj be 
simokinančių žvaigždutę. To-

— 

"GIEDRININKŲ"2KP. 
VAKARAS. 

Gary, Ind. — "Giedrinin-
kii ' ' 2 kuopa, iš Valparaiso, 
Tnd. praeity dažnai surengda
vo šiokius tokius "šiuruni — 
himnu". Gary, Jnd. Tos kolo
nijos publika pasirodydavo 
labai pri jaučianti mokslei
viams, juos paremdavo atsi
lankymu ir gražiai pasilinks-

rininkai" sumanė kad reikia 
Gary, Tnd.* lietuvius supažin-
dinti su šv. Kazimiero Akade-
mijos auklėtinėmis. Pasidė-, 
kojant seseriai Skolastikai, 
Yalparaisiečių sumanymas ne
pranyko. 

Stebino. — Geros širdies. 

t i pilnas pasitenkinimas. Md-
ters tik tarėsi, pienus darė, 
kaip savo dukrelės nusiuntus 
šv. Kazimiero Akademijon? 
Vyrai pienavo kaip nuvykus 
ant ' "Vakarienbueio' ' , kovo 
25 d. šv. Jurgio par. svet. Chi-
eago, 111. Kįitį vėlgi reiškė pa
geidavimus kad gautų progą 
ir daugiaus tokių programų 
pamatyti. 

Vėl vaišės ir ačiū. • 
i 

Mes, Valparaįsos Giedrinin-
kai1 tariame širdingą ačiū Ga
ry publikai už taip skaitlin
gą panėmimą, fnusų kleb. ta
riame ačiū už svetainės davi
mų. Bet didžiausia ir širdin
giausia ačiū tai tariame šv. 
Kazimiero auklėtinėms bei Se
serims, ypač Seseriai Skolas
tikai, už programos išpildymą 
bei primosimą. Dievui mums 
padedant mes, kada tik galėsi
me, stengsimės šv. Kazimiero 
Akademijai nors dalinai atsi
lyginti. v> 

Po programos grojant Ga
ry 's Vyčių skaitlingam, ir pu i 
kiam benui, buvo pasilinksmi
nimas. Šokta tiek lietuviškų 
suktinių ir taip linksmai, kad 

AMERIKOJE ir LIETUVOJE 
VISUS BANKO REIKALUS 

PINtGŲ SIUNTIMĄ 
LAIVAKORČIŲ PARUPINIMA 

ĮGALIOJIMUS 
PARDAVIMO AKTUS 

' TA VISKĄ GERIAUSIAI ATLIEKA 

Didžiausis Lietuvių Valstijinis 
BANKAS AMERIKOJE 

UNIVERSAL STATE BANK 
3 2 5 2 So. Halsted 

CHICAGO, II I . 
Str. 

% - • • * • 

liaus pasirodo p, J . Kataus- dar niekad nesu taip matės. / 

kaitė. Savo mikliais piršte-; Toliaus vėlgi atsiranda ge
liais taip varsto dirbo per pia
no klevišius, kad girdėjau 
vienų jaunikaitį: išsireiškiant, 
kad neužilgo šioji gražuolė 
" suby tys" Paderewskį. Po to 
ant estrados pasirod> didelė 
retenybė, tai trys jaunuolės, 
su mandolinomis: E. Koma-
naitė, A. Perminaitė ir J . Ma-
ėiulioniutė. Joms pianu akom
panavo p. L. Daukšaitė. Žmo
gau, tas jaunuolių miklių pir
štelių per-skambančias stygas 
varstymas, tas malonus bal
sas klausančius taip sudžiugi-
no, kad girdMi buvo j vairus 
1'alsai. Viena klausytoja sakė: 
"Ak, kad aš taip galėčiau!" 

Kiti kalbasi 'ateinantį mei *. 
savo Južytę leifctl šv. Kazimie
ro Akademijon. Jš viso to su
sijudinimo tmVo galima spre-mindavo. 

Dabar Yal'paraiso* "Gied-" Ąi k m l t a s 8t>"Sn *kambėsy< 
ilgai pasiliks pas Garieėius. 

Ant piano skambino p. E. 
Roma na i t ė. Josgi, nors dar 
jaunį pirštukai, bet jau taip 
išlavintai per piano klevišius 
laksto, kad tarytum kas saky
te sako, kad tai talentuota pia-
nist*. Toliaus vėlgi skamba 
pianas, čiagi jau skambino ne 

Vas. 28 d. apie 6 vai. vak. kas kitas, kai]) tik garsioji 
svetimtaučiai Gary mieste Ufef€hit^gos pianistė p. Ap. Pet-
žiurį ir stebisi: kas čia to^ 
jaunos viešnios su muzikos 
instrumentais ir rankoves pa-
puošusios raidėmis S. K. A., 
kas reiškia Šv. Kazimiero A-
kademrja. Svetimtaučiai ban-
<lė atspėti, bet veltui, spėlio
jo klaidingai. Taip akių lydi
mas būrys jaunų merginų nu-
niaršavo per Gary miestų j 
ftv. Kazimiero parap. svet. 
Čia vėlgi viena gera, prakilni 
p. Deksnienės širdis, pasiti
ko mergaites ir parsivedusi 
namo skaniai pavaišino. Po 
vaišių sekė padėkos ir jaunuo
lės skubėjo į svet. 

Programos pradžia buvo 
garsinta nuo 7-nių vak. Sve

rti, tikraį lietuviška širdis, tai 
p. Sabauskienės. Ši nevien kad 
paskolino rakandus reikalin
gus sceneri jai,bet taipgi vedasi 
visus artistes į savo namus ir 
Mėlgi vaišės * 

Imant domėn ,vėlų laikų p. 
Brazauskienė kviečia vaidilas 
pas save ant nakvynės. Jau-
mlolės per telefonų pranešė i 
Akademijų apie pakvietimų, 
gavusios leidimų nuo Akade
mijos Pandu'tinės nuvyko pas 
pp. Brazauskus ant nakvynės 
Čiagi ant rytojaus taipat vai 
šės. Šiose vaišėse visko" buvo, 
nieko netruko, tik reikia ste
bėtis kaip taip greitai p . Bra
zauskienė tiek daug visko ga
lėjo priruošti. Užtai, už nak
vynes pp. Brazauskams ir pu. 
Kazlauskants tariame širdingą 
ačiū. Tjai Dievas Jums uheo-
ka. 

Beje dar truputis: laike pro
gramos buvo pasigesta klebo
no. Bet paaiškėjo, kad klebo
nas kun. Martišiunas sergąs. 
Sekė visa eilė lankymų ir lin

ki utė. Ja i skambinant iš pia-
RO girdėt toks balsas, toki a-
kordai, tarytam aidas iš dan-
>gaus! 

Na ir štai ant .galo pasiro
do Cbicagos žvaigždutė, p. A. 
Beroekaitė. Akompanuojant p. 
Petkhitei kai uždainavo " K u r 
bakuži' samanuota", tai klau
santieji lyg be žado paliko. 
Buvo iššaukta antru kartu ir 
visų mielų vakarėlį, Gary pu
blika, "nuo pupų vaikų iki 
žilų senelių", anot Marionio, 
visi kalbėjo vien tik apie p. 
Aliutę r^ereckaitę. 

Nors rirograma jau pasi 
baigė, bet publika dar ko lau 
kė, tai p. B. Rakauskienės.! 

SALUTE BITTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtčjimų vidurių. 
Galima gauti aptėkose j r 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BITTER MFG. 
616 W. 31-st. Chicago. 

Tai. Boulevard 7351 
= / 

bėjo klebonas kun. A. Dexms. ; čiai pradėjo rinktis dar prieš J T i k į ^ o ' n e l a i m ė , Caaišk: 
laikų, bet vis lūkuriuojant sve- fe * v a k a r o vfe'° k a d d a i n i Naujoji Bažnyčia. 

bonas kun. A. Dexnis aukavo 
Kalėdų dovanų $300.00. Para
pijonys džiaugėsi tokiu gerb. 
kiebono duosnnmu ir visų li
pas buvo pakilęs ir j>ažadėta 
visomis išgalėmis aukoti nau-

bažnyčia bus pirmųjų krikš
čionių stiliuje. Retai kur ran
dama tokia bažnvičia. Panaši 

w 

yra Romoje Šv. Povylo baž
nyčia; j i yra garsi visame pa
sauly. Grand Rapidse hns tai 

čių programos pradžia užsitę
sė net iki 7:30 vak. 

Programa. 

Prasideda programa. Visi 
susirinkusieji įtempę jausmus 
laukia pamatyti kų nors nepa
prasto; ir štai pamato* "Tetų 

^ jai bažnyčiai greičiausia jš- vienatinė ir dailiausioji baž- iš Kalifornijos'\ I 

ninkė tai panaši į laikrodį Po
nia E. Rakauskienė pranešusi 
kad ji serganti. Buvęs "Tė
vynės Balso" redaktorius stu
dentas A* Rakauskas taipgi 
buvo pasižadėjęs pasakyti pra
kalbų, bet žmonai susirgus, 
taipgi nebegalėjo atvykti. 

Bet iš publikos buvo girdė-

£,310 LIETUVIŲ 

gali ab/ažiuotl j Ameriką prade* 
dant apeinantį Liepos mėnesį. Cu-^ 
nard patarnavimas yra greičiau-' 
šias tavo giminėms atvažiuoti į 
Amerika- žmonės turėdami Cu-
nard bilietus gali ant syk ifiva-
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
iš ^Europos beveik kasdieną. Iš* 
važiuojančius iš Lietuvos per Cu
nard Linija lydi kompanijos Lie-
tuvys atstovas, kuris palengvina 
"Įsus išeivio vargus. f 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų 

Del tolesniu informacijų kreip
kitės vriė laivų kompanijos agento 
savo mieste, arba prie arčiausio. 
C U N A R D IilPTE 
140 TK. Deptrboni 

St. Chicago, UI. ^ 

šio Banko Turtas- Virš 

$2,500,000.00 

GAUKITE ŠIANDIE* ŠIO BANKO KNYGELE. 
Nuo 1-mos dienos gausite nuošimti 

kėjinnj greitos sveikatos. 
"Giedrininkai". 

Mes Valparaisieciai dar kar-
tq, tariame ačiū visiems tiems, 
kuomi nors prie to vakaro pri
sidėjusiems. Lai Dievas Jums 
visiems savo malonėmis atmo
ka. Valparaisietis. 

KA KITI RAŠO. 

''Tribūne" palankumas. 

Chicagos dienraštis Tribūne 
sausio 31 d. viename edito-

rialiame straipsny taip atsilie
pia apie lietuvius: 

"Lietuviai patriotai grumia
si su Tautų Sąjunga Klaipėdo
je už atgavimą uoste, kokį nau 
•jai respublikai užgina taip 
vadinamoji Paryžiaus ta ika" . 

Tai aiškus lietuviams pa
lankumas. Svetimtaučiai vis 
daugiaus ima mus suprasti. 

"Draugą" nehumeskit, bet 
suteikit kitam jo neturinčiam. 

IŠKAITYKI 
Naudokis Proga 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms, ar pažys
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei mėty *'DRAU
GĄ*' už $3 .00 , gaus dovanėlę šj oro pranašę, o kas už
rašys visiems metams ųz $6 .00 gaus oro pranašą ir nau
ją Lietuvos žemlapj. 

Kas užrašys *'LAIVĄ" į Lietuvą už $2 .00 metams, 
arba Amerikoje už $1 .50 metams gaus naują Lietuvos 
žemlapj. 

D R A U G A S P U B . C O . 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, 01 

; \ 

ORO PRANAŠAS 
Šis pranašas pasako kokis bus oras. Kuomet rengia&i būti 

lytaus pamaži eina iŠ grintelės lankant vyras, gi ateinant gied
riam orui išeina laukan moteriška. J-'. 

Kaina $1.00 
• Adresuokite: 

* • 

* DRAUGAS PUBL. CO. 
j 2334 South Oakley Avenue - » Jfeiea*), S U * * . 

MA 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
I*> H 

u n i ' . f -

DAUG PASIDARBUOTA. 
PRAKALBOS IR 

KONCERTAS. 

WAUKEGAN, ILL. 

Įvairumai. 

Cicero, 111. — Kat. Spaudos 
Dr-jos viet. kuopo susimas 
įvyko sausio 30 d. Šv. Auta-
no par. svet. Kat. laikraščių 
užrašinėtojai išdavė raportus. 
Kai-kurįe užrašinėtojai labai 
puikjai pasidarbavo. 

Nutarė surengti prakalbus 
sekmadieny, vas. 4 d. 1 vai. po 
pietų, Šv. Antano par. svet. 
užbaigimui kat. spaudos va
jaus. JPrie prakalbų bus ir pui
ku* koncertas. Dalins dova
nas tiems kurie daugiausia 
laikraščių prenumeratų užra-
šė per spaudos vajų. Įžanga į 
ta taip įdomų vakarą, bus dy-
kai>Visi atsilankykite. 

Taipgi nutanj Šv. Antano 
par. viešąjį knygyną laikyti 
atidarą antradieniais ir penk
tadieniais vakarais, nuo 7:.T0 
iki- 9 vai. Tadgi cieeriečiai, 
naudokitės proga, skaitykite 
geras knygas. Knygynas yra 
6v. Antano, par. mokykloj, an
trame aukšte, 8 kambary. 

Kuopa nutarė sus-mus la -
kyli ketvirtą antradienį kiek-, 
vieno mėnesio. J. 

L. Prekybos B-vė nesenai 
laikė savo metinį susirinkimą,. 
kuriame iš direktorių raportų* 
pasirodė jog bendrovės biznis 
yra gerame stovyje. , 

Šešį nauji direktoriai tapo 
išrinkti fcs sekančiųjų: K. Na-

|vardausko, P. Pociaus, J. Do-
cio, P. Janušausko, S. Kun
droto ir P. Kumžos. 

Bendrovė tapo įsteigtą trys 
melai atgal ir kasmet eina ge-
įyn. Turi 368 girininkus, nuo
savą namą, troką ir kitų ra
kandų, kurių vertė siekia ne
toli dviejų dešimčių tukstan-
čiy. dolerių. 

KUN. NORBUTO 
NIS PRAKALBŲ MARŠ 

RŪTAS. 

-» 

Sausio 28 d lietuvių svet. 
Altor. Puošimo Dr-ja turėjo 
balių su pamarginimais. Gir
dėjome kad tas balius atne
šė geroką pelną draugijai. 

Ateinantį sekm. bus Šv. Bal 
l'tramiejaus parapijos metinis |- 18 vas., ned. vakare 7:30, 

Mano pastovus antrašas; 50 
Sixtli Str. fcoutli Boston, Mass. 

Kun. P. Kančiukas. 

susirinkimas į kurį visi para>| 
pijiečiai t unitų atsilankyti, 
kad gerai aptarus dalykus. 

S. O. S. 

Kaip sužinojome, kun. J. 
Norbutas, našlaičių prieglaudų 
(Vaikelio Jėzaus Dr-jos) įga
liotinis atlankė IUinois, Wis-
consin. Kaušas, Nėbraaka 
Iowa lietuviu kolonijas. Su 
rįnko per savo prakalbas virs^ 
700 dol. (pačįame Spriagfiel-
de, 111., virš 2Ž0 dol.) ir neuž
ilgo grįžta Chioagon. 

'̂ToMmesnį maršrute prakal
boms nužiūrėjęs Sekantį: ; 

4 vas., ned. po sumos, Wau-
kegan, UI. 

5 vas., pan. 7:30 v. v. Chi-
cago Herghts, HL 

6" vas., u i 7:30 v. v. Grand 
Rapids, Mich. 

7 vas., ser. 7:30 v. v. Sagi-
aw, Mich. 
9 vas., pėtn. 7:30 v. v. Šv. 

Antano par., Detroit, Mieli. 
11 vas., ned. po sumos Šv. 

Jurgio par., Detroit, Mich. 
11 vas., vakare 7:30 6v. Pe-

tro par., Detroit, Mich. ~ 
14 vas., ser. 7:30 v. v. West-

ville, m 
16 vas., pėtn. 7:30 v. v. 

Dayton, Ohio. 
18 vas., ned. po sumos, Cle-

veland, Ohio. 

darbininkų reikalai. Anierika 
atgauna dvasią ir žada žengti 

Į vis pirmyn, viską gerindama. 
Ir daugelyje kitų šalių ne-

| mažai pagerėjo. Gentralė A-1 

n 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
inVestmentas, nes saugus nešjantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

R0#BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO, ILL. 

Youngstown, Ohio. 
19 vas., pan. 7:30 v. v. Ak-

ron, Ohio. 
Vieta prakalbų busianti pas

kelbta iš sakyklų bažnyčiose. 
Kun. Norbuta* išsireiškė labai 
patenkintas esąs prakalbų pa
sekmėmis ir priėmimu, kokį 
visur sutinka. Viso labo jau 
turįs surinkęs viri 3,200 do
lerių ir iš tų apie pustrečio 
tūkstančio dolerių jau- pasiun
tęs Lietuyon, "Vaikelio Jė
zaus' ' Draugijai. 

jmerifca, gerų /Suv. Valstybių 
atstovu, patariama, rengia-sa-

į , j vų valstybių sąjungą. Europa, 
nežiūrint savo sugriuvusių 
finansų, talpat pažangiuoju, 
nors ten tautiniai kerštai vis 
gresia pavojum. • 

Amerikos visuomenė mielai 
pratiestų Europai pagelbos 
ranką, jei ta norėtų būti pa
gelbėta. Bet Europa šiaušisi. 

\Ir kolei jos vadai ir Žymosios 
tautos neatsisakys nuo savo 
netikusios politikos, Amerika 
nemano gelbėti, kad tenai len
gviau galėtų vieni kitus smau
gti. 

Kuomet Francija atmetė Vo 
kietijos propoziciją padaryti 
taikos sutartį 30 metų, kas 
butų davę abiem tautom atgimj 
t / i r įsigyti abipusio užsitikė-
jinio, tai dabar pasidarė "pra
džia galo besibaigiančių nege
rumų. \ Dabar jau galo nesi-
mato. Ant Balkanų reikia tik 
mažo degtuko padegti parako 

[bačką ir visas tas kraštas už-
liepsnos. 

Geriausia atrodo Europoje— 
tai valstybės apie Baltijos 

[Jurų. Jei joms'neims kenkti 
Rusijos sovietai, kurie vis sva
joja apie visapasaulinę revo-

(liuciją. 

STEBĖTINAS PRIEAUGIS 
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P. KV0RKA & SONS S 
1549-51-53 W. Chicago Avenue i 

i 
i 
i 

Balandai, Pečiai, Kar- | 
petai, Pianai, Victrolos, • 
Siuvamos Mašinos, Plau- Į 
narnos Masinos etc. 

1 - • ! - • • ^ - - - - - _ - -

!

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 
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S A L U T A B A S B I T T E/ B S 
K a s ta» "Saiutaras" Bite-

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus —I chemikus, kuri su 
drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, viduriu ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu« 
ir išmatas nereikalingas Žrao 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinanti veiksmą 
kūno* dalims, Kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ka rekomen
duojame savo šaknis — lie-
karftas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

i * 

K a p o patirta gyduole, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite, klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tesiai iš mūsų. 

VAIKELIO JfcZAUS DR JOS j 
NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU

DOMS AUKOS. 

Surinktos per Jot įgaliotinio 
kun. J. Norbuto prakalbas. 

Indiana Harbor, Ind. 
Po $5.00. Kun. Čiuberkis ir 

V. Dragunas7 
$2.00 I. Karvebs1. 
Po $1.00: L. Laucis, J. Izo-

kas, J. Strumskienė, M. Pa-

/ 

Tarpe 175 bankų kuriog turi taupymo depozitų skyrius tiktai 

keturios bankos parodė stebėtina prieaugį taupymo depozitų suvirs 

Milijono l>olerių nuo grudžio 15-tos ir gruodžio 29 dienos, Sis fcank&s 

buvo vienas iš tų keturių. 

Tai geriausias prirodymas pasitikėjimo koki žmonas turi šiame 

bankę, užtat kad jis stiprus, saugus ir duodantis geriausia patarnavi

mą. Ar turi atidaręs accounta šiame banke? — jeigu ne tai atidaryk 

(Jabar. į 
•v 

Kad ir nemoki nei vieno žodžio angliškai, vistiek jausiesi kaip 

'namie šiame banke, užtat kad čionais kalbama lietuviškai. 

š i šalis, nežiūrint angliaka
sių ir gelžkelie&ų streiko, ro* 
do, kad ir viešas ir privatinė 
pramonė, išmintingai vedama 
visur padarė pažanga. Nauji 
ineijrų įstatymai, muitų sut
varkymas, saugojantis Ame
rikos pramonę ir darbą; pa
didintas kreditas farmeriams, 
sumažinimas vieįsųjų išlaidų, 
visa tai gerai atsiliepė Ame
rikos: gyvenime. t 

niusienė, P. Jurgutis. ^ . -^ .. , . — -
Vįso labo toj parapijoj j sus •pamainyti kitokiais vai 

w 

8ALUTARAS DRU6 & CHEMICAL CO., Inc. ^ 
1707 8o. Halsted Street Chicago, Illinois. 

$17.00. 
Matrose Park, UI. 

$15.Č0 P. Sapnas. $10iX) P. 
Gudzevičius. 

Po $5.00. VL Kainys, V. 
Bružas, O. Skribulionė. 

Po 02.00: Ig. Dziadzius, J. 
Grabašauskas, J. Žukas, K. 
Kantautas, Z. Abelkienė, O. 
Sknnlžienė, A. Stoekunienė. 

$1.50 A. Mažeikaite. 
Po $1.00: M. Barauskiene, 

AL Storienė. K. Paulickienė, 
J. Mikalauskas, J. Kušlysj 
VI. SUkaitis, V. Laurinaitė, B„ 
Naudušiencs V. Kiudalas, R J 
Čižauskienė, L. Mažeikis, T. \ 
Damaševioius, J. Skiras. J. Ba 
rauskas, J. Janušaitienė, O. 
Šlitarieoė, Ig. Čižanskas, K. ( 
Kiselienė, £ . Vaičiulienė, L. 
Siluuas, K. Misevišisiiė, B. 
Urbelis. V. Štarais VI. Pečiu
kas, P. Metrikis, A. Vaitkevi
čienė, iM. Juodvalkienč, Ĉ  Va-
liušienė, Tjr, Sto^kytė, A. Pus-
lys, Pr. Lavuckis. Penktokų 
centų $1.15. 

Viso labo toj vietoj $87,65. 

PALYGINIMAI. 

Sekretorius Mellon patarė 
Naujiems, Metams pasidaryti 
rezoliucija, daugiau taupinti, 
mažiau išleisti. Valdžia žada 
duoti pavyzdį. Pereitais me
tais valdžia daug sutaupė. Bet 
šįmet reikia daug daugiau, 
nes Victory bondsus reikės 
ai mokyti. Valdžia pasitiki, kad 
daugelis piliečių sutiks bond-

džios užtikrinimais. G. P. S. 

C H I C A G O J E 
NAUJOS RŲ8IES KALĖDO 

TOJAI. 

Žiūrint ateitin praudėjo atsi-
raati vis daugiau vilties. Pe
reiti matai pradėjo savo kelio-1 

ji kur iš dispensijos buvo duo
ta del vaikų. 

visiškai drąsiai. 
Peržvalgos pereitų metų 

rodo, kad visose gyvenimo ša-1 Tai aš jam sakiau, kad a5| 
S A L U * T A R A S B I f l E B 6 i k o 8 e ^t^iai pa^nėjo, ypač dar^drma tokį lfetuv| ubagą 

nc netikrais, svyruojančiais 
žingsniais, Sie metai žengia [Hospįtal biznio korta. ITurbut 

Brighton Park. — Sausio 23 
d, k m. buvo atsilankęs pas 
mane kaip jis save vadina 
Oeorgje Dargis. Sakė kad jau 
visa Town of L<ake " apkalė
dojęs ". Tai dabai* girdi, pra* 
dėjraju Brighton J^arke. Tai 
ag paklausiau jo, kokiam tiks
lui jis kalėdoja t Jis man atsa
kė kad renkąs "šipkartei", 
nes, sako, jau 3 metai kai ser-

Tai aš jo paklausiau, kokį 
jic tpaliudijima turį nuo k© 
nors. Jis man sakė, kad turiu 
ii <<ošpitefio,,

l nes, sak(\, 
Mnuo parapiojs neturiu, nes 
klebonas man duonos neduo
da". 

1 • 

Tai aš, pažiurėjau į jo ta 
kortą. Ten nieko nėra, nei 
vardo, nei -pavardės, žodžiu 
nieko, kaip tik Michael Bees*3 

PEOPLES STOK YiRO 
State BANK 

DIDYSIS ^ANK4S ANT 
Kampf? 47 «r Ashland Ave. 

fm 
^ A g 2 ^ 

Jz#m * 

I Chicago. 

1591 

matau Amerikoj. Jis man sa-ikaip mulo". kintų, jam pas k^ nors apei-
kė, kad ''jeigu jus būtumėt] L̂š paskaičiau jį ar girtą ar lankyti, paŽaukti vežimą "su 
tiek svieto matę, kiek aš, ta*J kvailą. Bot visgi man rod^s dėdėmis", ir lai ištiria jo lu*o-
jusų ausys butų nulinkusios!tokiam reikėtų,' jeigu pasitai- tą ar sveikatą. Stvalgas. 

?+?r~ 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Cnicago] 

/ 

\ 

PEARL Q I E E N KONOERTIHA *•: 

NEMOKĖS! PINIGUS BEREIKALO 
. Musų krautuvė—viena ii didžiausių Onicagoje 

Parduodame ui f<miau«ą kaina, kur kitur taip neginsi 
liaiinėlių tolflrtiM drukuotl ir ofise dArbamt fra nmjen 
lies mados. Užlaikom viiokini ląikrodžini, žiedus, fliuH-
niuf ir deimantinius; gramsionus lietuviškais rekordais b 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir* 
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia, Di*. 
bame visokius ienklus draugystėms, taisome Uikrodžius Ir 
masikaliskus instrumentus atsakančiai " 

Taipgi užlaikau pilua eilę opUškų dalyko. 

Steponas P Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 

Telefonas B0ULEVARD 7399 

L I T A I - D O L E R I A I - L I E T U V O N 
Bųnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra ižmokami pinigai, siunčiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. ^ . 
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskiria vie-

. % pas manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra ižmokami Lietu voje laike 24 dienų; per telegrafų laike 4 

arba 6 dienų. Sulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar 
yra paliepiama. 

Teisingos informacijos del atvažiuoj ančių iš Lietuvos ir į Lietuve, kas fali 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinė jau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Įgaliojimai, pardavimo akta?, visi yra padaromi greitai ir taisykliakaL 
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių, > 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 
901 West 33-rd Street 0U Ofisai: 4600 South Wood Street 

Chicago, m. .Chicago Dt 
-ffel: Yards 4669 TeL: Lafayette 6256 

/ 
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Lietuviai Daktarai 
- • • • -

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

Tr» Blrd. TO4J 

Dr. C. Z. Vezelis 
I J E T I V I S DENTISTAS 

i ? 11 KO. AStfCLAND A V S M U B 
ARTI 47-tos Gatve i ~ 

Valandos: a n o I ryto Iki I vak. 
Seredomis nuo 4 iki 0 vakare. 

r 
-i 
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CHICAGOJE. 
• • ^ Į i i m M > »*» » » • *^< 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo oflsa po BOJO. 
8241 - 41 8o . Halsted Street 

N a u j a m e Joc iaus Ręst . 2 lubg. 
Pr i ima Ligonius nno t - 1 1 A. M. 

•-« r. n. 
Tel. Boolevard 7 1 7 t 
Reridencljas TeL F a i r t a i U ? 4 

1/ 

r = 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLEf OIS 
Telefoną? Tardą fiOM 

Valandos — 8 Iki 11 » r r V 
po pietų I Iki 8 rak. tfe4Al)a<o* 
ofisas uždaryta*. 

TeL BouleTard 3160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
8303 South Morgan Street 

C b k a g o , m . 

' ^ . Į M g t H u o u t t t u y f l t n u u y j l t a 

i DR. A. L YUŠKA i 
l 1900 So. Halsted Str f 

Tel. Canal 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po plet. |J 

B iki 7 Tai vakaro, jo 
j Re* , vai.: S Iki 4 po pietų- į 
a 4193 Arcber Ave. «• 
•J Tel. Lafayette 0008 j j 

• 
Tel. Canal 167. Vak Canal SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I M I South Halsted Street 

Valandos: 14 iki 18 ryte: 1 Iki < 
po pietų: 4 Iki t vakare 

I f i 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

,( • — ! . 

Sausio 30 d. įvyko mėli uis 
' V'M. Apskričio susirinkimas. 
Atvyko""" skaitlingai visų sky
rių atstovai. Prieš susirinki
mą naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 
Dvasios vadas — kun. M. Kr^ 
fcs, pirm. — Kun. B. Bim
bas, vice-pirmLninkai, - - p. 
M. Žakiokas ir p-lė M. 0»-
rinskaitė, rast. — *p. J. Kli
mas, iždininkas — p. Jonas 
Baltutis, kasos globėjai' — p. 
J. Eneeris ir A. Bacevičia. 
, perskaičius praeitąjį proto
kole, ir atėjusius laiškus, aps
varstyta keletas labai svarbių 
dalykų. 

t. Nepriklausomybės švcn-
' te. Visi bedieviškieji šįmetą 
|»uitai\> ta diena švęsti katali-
hui nė nebekvi'^'ia. Vienbal
siai tad nutarta prisidėti prie 
Olti--i'ros Paskol.-s stočių uu-
taiiu.o rengti te . dienos ia\;i!-
r.K»s kolonijom! •. Kadangi 16 
va s. pripuola pėtnyčioje nutar
ta isliiiues rjeiî ti nedėlioję 18 
Vos. 2 vai. ,po pietų kiekvie
noje ttuTmijoje Nutarta kie-:-
vieiuun skyriui dirbti išvien si-
Paskolos stotimis. Beto kreip-
tis pas gerb. klebonų, kad baž
nyčioje butų atlaikytos pamal
dos už Tėvynę. Bengti kuoiš-
kilmingiausia. Kolonijos susi-

ej 

nys su Apskričio Centru, pra
nešdamos, kas daroma, kas pa
daryta. Aukos tą dienų surink
tos -v- siųsti Šauliams Lietu-
ves žemių atvadavimo reika-

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

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salią Street 
Kambarls 530 

Telefonas: Central 83P0 

iVakarais 3223 S. Halsted St.j 
Tele fonas: Yards 4481 

L p T U y i M . Ą D V O K Ą y & ' 
' " -a *e>» 8* ; f""* 

2. Po 16 vasario rengtis nu. 
tarta prie Labdaringo vajaus. 

vienbalsiai nutarta paaukoti 
Šv. Kaz. Ses. Vien. Kopiniai 
$100.00. * 
~6~ Visi skyriai prisius Aps

kričio Valdybai skyrių valdy
bų sąrašą su adresais ir tek 
fono numeriu. Visais reikalais 
ir pranešimair'kreipsis — pas 
pirmininką kun. B. Bumšą 
(2334 So. Oakley ave. tel.Roo. 
sevelt 7791), arba pas raštiniu 
ką J. Klimą (4414 So. ICaii-
foiiiia- ave. tel. Lafayette 
5976). 

Susirinkimas praėjo labai 
gyvai. 

Jaučiasi naujas ūpas ir pa
siryžimas nutarimus Katalikų 
Seimo įvykinti. Lai^gyvuoja 
Katalikų vienybėj 

Koresp. 

9> mmmmmmm* 
naudai. Visi «u didžiausiu no* l&šias užsakė už a. a. kun. 

Lukošiaus dūšią, $5.00 surin
ko nuo narių, $3.00 skyrė iš 
iždo. Butų geru kad visos vio-

=ga5Ba3B=8g8BaaM==5aaiiiiwiii i i.aa 

5. Kun. Česaicitii įnešus {ten viską sužinos... taip, kad 
trumpu laiku, be jokių keblu
mų, vakarienė bus priruošta 
kuoskaniausia. Į komisija aq>\ 
si ėmė šios nares: Naugžemie-
nė, Preitikienė, Vainauskienė, 
Lazdauskienė, Kučienė, Joni
kienė. Šios narės jau daug sy
kių pasidarbavo ir atsižymė
jo savo darbais, kaip Labda
riuose taip ir kitose draugijo
se. Tat-gi ir šį sykį daug ti
kime* iš jųjų, žinoma, mes vi
si joms gelbėsime. 

Dauguma pasrketino joms 
tikietus iškalno išparduoti. 

linksma, kad Bridgepoi tie-
čiai sukruto darbuotis Labda
riams. 

Permatoma didelis pasiseki
mas, nes čionai yra daug gerų 
įmonių. Geriausios kloties. 

Korespondentą*. — • 

PUIKIAI SEKASI. — KEPA 
ĮPRASTAS SUS-MAS. 

Labd. Sa-gos 5 kp. labai skait
lingas ir gyvas nepaprastas 
sus-mas. Seįmo raportas liko
si vienbalsiai priimtas. 5 kuo
pa pageidauja, kad kaip gali
ma greičiausia butų įsteigta 
našlaičiams prieglauda. P-a*? 
Mažeika pranešė, kad jis ži
nąs daug tokių nelaimingų, 
kurie tapo dirbtuvėje sužeisti 
ir gVivo iš kompanijų po kele
tą tūkstančių dolerių, ir jie 
norėtų stoti į prieglauda ir jai 
pavesti, atiduoti pinigus, kad 
tik jie butų lig mirties globo
jami,, prižiūrimi. 

****** THirė. 

ru pasiketino remti. Tenpat 
sus-me moterys pažadėjo via-
na kumpį, kitos surį^, dešri|, 
vištų, duonos, kėksį tr ^aiafiftinėi dr-jos .pasektų Sį gra-

lx. 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai evaiuinuojami, pinigai 
a n t real estate skol iname. 

OFISAS P I D M I E S T T 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of Commerce Bldgr. 
133 W. WashIngton Street 
Telef. Frankl la 1176—4945 

\ V A K A R A I S 
8238 So. Halsted Street. 

(fcJagle Music Co.) 
Telef. Ik) ule va a i «;J7 

Kviesti kun.- Norbutą ir su
naudoti vietones jėgas tam dar 
btii. Pramatoma maršrutas 
prakalbų ir rinkliava po na
mus, [linkti auEfą flvteni tiktis 
lam: Amerikos Labdarių Są 
jungai ir Lietuvos našlaičiams. 
Darbą dirbti susidėjjus su IA\}) 
darių Sąjunga. 

3. Sv. Kazimiero dienoje nu-^- a j u . Kas per; tris mėnesius 

(Tel. RandoIph 475» 
A A S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumlestyje 

ASSOCIATION BUOO. 
19 South La Salio Street 

Koom 1803 
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 

N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

VAKARIENĖ - IPROCHIA 
MA. 

Brit%eport. — Sausio 28 d. 
^v. Jurgio par. svet įvyko Bridgeport — Jei jau kur 

£iiK>nėa kruta, veikia tai m u 
s į Bridgeporte. jYpač moterys 
sukruto dirbti. Nesenai pav. 
įvyko apvaikšeiojimas 10-ties 
metą jubilėjaue 5v. Petronėlės 
Dr-jos, kaip va rongiasi prie 
tokio M l jubilėjaus pirmu t i 
nė ir .4Kausioji moterų Jiašal 
plnė dr-ja šv. Onos. Trečia 
flienyje^ vasario 7 d. šv. Onos 
dr-ja parap. salėje rengia iš
kilmingą vakarienę ir tai nc 
bile kokią, mat valgius ga 
mins pagarsėjusios virėjos 
tai vakarienė bus skani ir so
ti. Bus taipgi pagerbimas na-
*hj, kurios per' 10 n*tų ne 
reikalavo pašalpos iš draugi
jos — tokių na^ių yra berojds 
25 iš viso. Bus ir įvairi pro
grama. Dainuos mūsų pionie
rė dainininkė Marijona Janu 
šauskienė, kuri savo ^tdabri-
aiu balsu jau džiugino mūsų \ 

M ii-usiai, Juoz. Aleknavičie
nei 5 kp. pagelbės jos laido
tuvėse ir rūpinsis joa likusiais 
vaikais (našlaičiais). Tam dar 
bui atlikti ilrinkta komisija: 
jx Jražeika (graborius). J.-Ga-
ruėfeas. T. Aleliunas, B. Sek 
leckis. 

Vajus prasidėjo. 

Labd. Saj. o kp. paskelbė 

tarta, kad visos kolonijos, su
tartinai su Šv. Kazimiero A. 
kademijos rėmėjoms ir gerb. 
kun. klebonai padarys vienos 
dienos vajų Vienuolyno kop-
hčios naudai. 

prirašys daugiausia narių (ne-
mažiaus kaip 25) prie Labd. 
Sąj. 5 kp. tas gaus pirmą do
vaną $10, antras $5, trečias 
$2.50. Tas dovanas paaukavo: 
Mažeika (graborius) $10, l>. 

4. Moksleivių vajaus reika-j^ekleekis $5, K. Jonikas $2.o0. 
las atidėtas ikį sekančio su 
si rinkimo. 

žų pavyzdį ir atmintų a. 
kun. Lukošių nors kaip ka
da. 

Sv. Rožančiaus Dr-ja nors 

PAGERBIMO VAKARlBf* ." 

ieitadienis Vasario S, 1623 mmmmtm mmmm 
w ••*• 

\ 

jau ilgą laiką gyvuoja, betjkaus. Pradžia bus 5 vai. vak 
kol kas tai dar nebuvo prira- TikietuV įsigykite išanksto; 
s"yta prie Šv. Dominiko Bi*o-
lijos. Yisi nariai-ės malonėsite 
susirinkti sekmadieny, vas. 4 
d. S v. Mykolo ba l ant nmV 
painj, o ipo mišparų bus priė
mimą* viaų narių ir draugija 
įstos, į Šv. Domininko Broli jc. 

Ra«t 

VAKARAS NAŠLAIČIŲ 
NAUDAI. 

Town of Lake. — Sekraadic 
ny, vas. U Davis Sąuare P! | 
svet., 44-tos, Paulina ir Her-
mitage g-vių, Saldi, Širdies V. 
Jėzaus Dr-ja rengia iškilmių 
gą vakarienę pagerinimui sa^ 
vo klebono KUU. Aleks. Skryp-

prie «svetaimės jie neparduo
dami. Tikietų galima gauti ir 
po nnm. 1705 W. £T-th S t 

Programoj da lgaus 6v. 
CecMijos choras. 

Ši vakarienė buvo' rengiama 
sausio 7-tai dU bet iš priežfe*-
ties rengėjų ir ^at. Seimo a-
tidėta vas. 11 d. 

Reng. 

North Side. — Labdaringos 
Są-gos 6 kuopa rengia ypatin
gą vakarą sekmadieny, vasa
rio 4 d. §v. Mykolo par. svet. 
1644 Wafbansia ave. Pradžia. 
7 vai. vak. Bus rodotni kru-
tamieji paveikslai iš darbinin
kų gyvenimo. Po paveikslu 
rodymo Jbus prakalbos. 

po pietų 3 vai. krut. pa
veikslai bus rodomi vaiku
čiams. * 

rPo vakaro pelnas skiriamas 
našlaičių prieglautlai kuri Sei
mo yra nutarta statyti kartu 
su ligtmme šį pavasarį. Atei
kite visi. Pamatysite ir išgir
site kaip našlaičiai skurdą ir 
vargą kenčia ir tuo pačhf^pri-
siti'site prie jų sušetpimo, 
prieglaudos pastatymo. 

J. 

SUNKIŲ LAIKŲ — DRĮS 
KIŲ BALIUS. 

# * # * 5 = * * * • . 
Rytoj 7 Vai. vakare 

Dievo Apv. parap. Svetainėje 

Ateikit, o pamatysit. 
« # » ;«; • ft o * # 

:aTt»^8faeT^^i%¥a^^»^r5^'* 

P R A N E Š I M A S ji 
38 m e t a prttyrl-g 
mas plačiai pagar-a 
sėjęs fotofrafas A.J 
VoitkeriCius p a g r l - 0 
»,o i* U e t u v o s IrO 
mve m a n e * • * W . # 
18U1 « U Chicagoia 
m . atHlar* pttioer-^ 
ne, pacral naujau
sios mados. 

Nepamtrlkl t sa-
rt ikio. 

S&aa«*Aa^ĄtĄa;aaAtaaaat*ta 

PINIGUS UETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriai* ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURIHG 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th 8 t Chica«o. 
Tnitta virš $7,000,000.00 

! 

» • — • « • • • » • ; • ; 
Telef. Roosere l t 8185 
Dr. A. Kaushiilas. D. C. 

2159 W. 21 Str. Kamp. Ix?avitt St 
V A L ; 1:00 iki 8 vak. Ned«, 9 iki 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

8r- i » » » » ^ — ̂ » — * 38 

Mm Cure Institute 
DR. J. A. V E I J O N T S 

O^teopatiias, CaJropratae 
Naturopathas 

Gydau {vairias ligas, o ypat la-
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operaeljy* — naujausiais bu 
dals. 

4224 Ardher Av. Brlgfatoo Park 
Tkoater Blefe., «-ros Inboa. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

N u o 6 iki 8 vai. vak. 
Nedčldieniais nuo 9 Iki 18. 

» Tel. Lefayette 8698 
a-
( } 

Tel. Tards ©8*2 
Dr. F. A. MANELIS 

JTAPRAPATH 
Vai. nuo * išryto iki 8 vai. vak. 
Ket. ir Nea . nuo 8 iki 1 vai. po 
pietų. 
S347 Euierald Ave. Cklca«o. 

r • • m* 

visuomenęv kumoet apie kitas 

" J. P. WAl"f ČHES į 
Law yer 

" U E T C V I S ADVOKATAS 
Dien. : B . 811-117 M. D e a r b o m 
Street TeL Dearborn §•#« 
Vakarais : 10788 S. Wabash Ave. 
Rose laad Tel Pu l lman 8817 

3R. SHARLES SEGAL 
Perkėlė saro oflsa p o numeria i 

4720 SO. ASHLAND A V E S U E 

SFECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

[Vai.; ryto nuo 18 — 18: nuo 2—bj 
(po pietų: nuo 7—8:88 vakare.] 
iNedėl iomis: 18 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2880 
. ^ f r * tį^- --<^»>-

Žmogus ir Gyvuolys. šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
nuomonės, Įvairių mokslininkų 
apie žmogaus kilmę ir žmonių 
stovį. 

Tą knygą perskaitęs ir ap
svarstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilni*;. Taipgi toje knygoj yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos' 

Knyga turi apie 70 puslapią 
Ją parašė kun. pro f. Pr. Bu-
cys. 

Kaina tik 30c. 
Draugas, 2534 8 Oakley AT«. -

CHICAGO, ILL. 

= 

* 

DR. MAIJRIGEIAHN 
GYDYTOJAS Irt CB1RUROAS 

48S1 8a aabiana Ava. 
A L Vardą 0*4 

Tel. Tardą 0O«4 
OFISO ^AJL.: 

1—18 v. ryto. 1—2 Ir 7—8 v. T. 
.Nedėliomts: uuo 18 v. ryto lkl 
1 «*L po pietų. • 

1 

Tikimasi, kad dovanos bu* 
greitu Jaiku laimėtos, nes mu-
M» kuopoje yra daug darbščių 
narių. O antra, vienu sykiu 
atliks du naudingu darbu: vie
na tai, kad laimės dovaną, o ki 
fą pasidarbuos našlaičiams, 
atliks gerą darbą. 

KJL* pralenks 5 kp?! 
Sausio 25 d.) per kun. Bikn-

šo prakalbas, prie Labd. Saj. 
b kp. prisirašė 25 nauji nariai. 
Šiame sus-me taipgi prisirašė 
13 naujų* narių. Įplaukų buvo 

, \ 

damininkės "pasaulis'' dar 
nei nesapnavo. Janusauskipn> 
yra jauna moterie bet ikini-
Hinke ji yra jau nuo jauniau-, 
sių meteliu savo amžiaus. Ji 
dainuoja visur ir visuomet -^ 
jos vertę žino visi žmonės, 
nors •jos ir "negubliknvoja-
ma*1 taip kaip kitu. Ji viršiau 
to viso yra. Šv. Onos dr-jos 
nan*' yra mūsų saunfoji daini
ninkė ir draugija didžiuojasi 
turėdama ją savo narių tarpe, 

Bridgeportiečiai ir Nabelnai 
cliieagieeiai prašomi atsilau-
kyti. Šv! Onos dr- j^ puoton. 
1'a draugija yra i(KK/f kata
likiška — prikkiuso- jau nuo 
s<«no prie L. R. K. 5 Federaci
jos. Savieji ^ remkime savą
sias. 

Neblioferis. 

$33.05. Palaukite dar, kas bus 
. eiaus Dr-jos skaitlingas men. 

. . . 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaeer pe . 

rclna 1 rankas Dr. Chas. SecaL 
tento Ir partnerio. Vlal senleja 
pažjstamil Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
ano , paties Dr. O. M. Olaser. 

S148 So. Morgan Street 
Ofiso Valandas-. H a e l t ryto 

lkl t po pietų, nuo B iki 7 vale 
Nad. oue l t lkl 8 pe stata. 

Telefonas Tardą t a t 
— 

tolinus? Ar ^ali susilyginti ki
tos Lajad. 8aj. kuopos su 5 
kuopa? 

Balius Labdarių naudai. 

Nek. Pras., M. P. šv. Pr-ja 
1 sUrengs balių Labdarių nau
dai, kuris įvyks 22 d. feal. G*^ 
bė draugijai I Butų malonu, 
kad ir kitos draugijos ią pa-
darvtu. 

n 
Didelis antuaiazmas. 

t 

Likosi nutarta gavėnios lai
ke surengti vakarienę Laibd 

GRAŽIAI DARBUOJASI. 

North Side. — S v. Kožan-

Seniai klibiaį ir kuproti, 
Driskiu baliun eis ,me šokti. 
jSekmadię>ny, vas. 4 d. vaka

re, Dievo Apveizdos par. sVet. 
L. Vyčių 4 kruopa rengia "sun
kių laikų'' šokį, arba kitaip 
pavadinus "driskių''. Tai pir
mų sykį įbusi^ toks vakaras, 
l;urmine viskas rius atbulai: 
pirmenybė ir įvairus laimėji
mai driskiams, tiems kurk 
busiu skurdžiausiai apt<iren£«& 
o puikiausiai pasipuošusiems 
rekisia būti atsargiems, nes 
v& tai galėsią patekti po laks
tėm©, nepaprastoms tvarkos 
dabotojoms, kokių dar nėra 
buvę. Muzika busianti puikiau 
eia irgi kokia*retai esii. Daug 
bus kitokių įvairių žaU»;nų ir 
laimėjimų, karių nežinoma 
ftė kaip pavadinti. Turbūt ku
rio atsHankys, daug nrujany-
Lių j.»amatys. 

Ž'nąs. 

mm ILL 
* ARKITEKTAS 

Tai. Qtt. Humbold t « t t t 
- n e s . Hamboldt *888 

126SK. Paulina Et 

mm 

Vi len t lne p įe^smaklng College 
8407 W. Madlson Street 

' Teleronas Seeley ta4S 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

jpimo, Des igniag bitnlul ir na
mams. Vietos duodama dykai. 

[Diplomai, Mokslas lengvais at-
Įmokėjimais. Kleaos dienomis ir 

ikarais. Reikalaukit knygelės . 
l i e ir Naminiai kursai 8krybė-
Talsyme. Norint informacija 

rkita ar telefonuokite. 
SARA P A T E K , pirm 

-»»m * • • - » « K ^ - H 

8. M. SKUDAS 
Lletsnis Oraborlas 

ir BalrJMBa0teJaa. 
Patarnauju la ldetuvėte ger iau-! 

šiai ir už prieinamas kainas. Par-
sanidau automobil iu* pagrabanaa, 
vestuvėms, krik8tynotas ir tt. 

i t U CAHALPORT A V E 
Tel. R « w e v c U I t « . 

•ak . I I i i • 

•Mto — • 

NAJJJI tX3tU£lAl IS 
LIBTUVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti l ietuvos geteke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plautai, miesteliai ir bažtoyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina . . . . . . 45o 
Su prisiuntimu 50c 
Reikalaukite Draugo Kny 

^yne 
2334 South Oakley Avenue 

Caucago, U i 

, i 1 ' 'K1 T JT — 
, » • • • » • • • • * » • • * * * 

I i 

l|W 

±*m »86 

sus-mas įvyko • sausio 28 d. 
par. mokykloj. x 

IMuota raportai: iš Kat. Sei
mo raportų išdavė M. Luko
šiene, iš Labd. Sa-gos ^eimovli 
— O. Kavaliauskienė, o 
' * Draugo'' šėrininkų susino 
— B. Naujokienė. 40 vai. at-
laidams iš iždo paaukota $10. 
ant gėlių, o i$ narių surink
ta $5.80. {Taipgi išrinko O. 
Kavaliauskienę pereiti per 
vietinės draugijas ir dariakii 
aukų tam pačiam tikslui. , 

GREIČIAU ir PIOIAU 
NEGU PER KITUR 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per RIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDBOVĘ. Pinigus siunčiame 
DOLEKIAIS ir LITAIS. 

Niekas kitas negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siųsti tietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE. 
^ LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lietuvos aut visų 
ifnrjų' parduodam. 

PASr^OBTUS, kontraktus, dbvieriiastis ir visokius 
legalius popierius padarom ilgiai ir greitai. Inšiuri-
nani B8auus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų nelaimia. 

Visokius patarimus suteikiatne dykai. Visais reika
lais kreipirities į mušu. agentą saVo kolonijoj, arba pas 

UTHUAN1AN S A U S CORPORATION 
3313 So, Halsted St. Cbitago, 111, 

Teieplione Yards 6062-r 

Kaipo lletuvys, l ietuviams viaa-

M. TTJIKA 
8888 W. SS-Oi Street 

mmmmmmsĖmmsam* 
I 

Yards 1181 
STAHLEY P. 

MAŽEIKA 
BORTUS ml 

BaLsamuotoja* 
Tūrių automo

bilius visokiems] 
reikalams. 

H prieinama. 

331d Aubura 
Ava. Cbicago 

i. VVYAND8 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREV1GIA 
Autonaobilfal 

2055 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 PI 
Tel. Oanal 8548 Tel. Canal 0199 

" ' " • ' ' * • -m— 

UKTUVYB GBABORIUB 

Patarnauju laidotuvėse koplgiaunla. 
Reikale mekktiu atsišaukti , e mano 
darbu bu3its užganėdiatL 

8. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1211—2108 
• 8 1 4 9* S*rd P l a o a Cblcaco. m . 

Telefonas Boulevard 4188 

A.Mtsalskiti 
Graborius 

Patarnauju lai-

rl* » * » » • 
U 

tuvėse krlk*-
tyaees Ir kltao-^ j 
se reikaluose, , 
Katarai prtstaa-Į! 

3307 AuBurn Ava. Chicago] 
I aaa^ae^a»a^a»»aaaeyaaaa%ajc 

t II t i M i i i i i m i n i i Į I I i n 

SVIBSKTfĖS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDUfGAS 

KNYGAS.. 

BBBBBBBBBBBB8 



B DKKŪGIS fteStadienia Vasario 3, 1923^ 

S u n k i ų L a i k ų 
(Hard-Time DANCE) 

Dievo A pv. parapijos Svetainėje, 
Vasario-Feb. 4 d. 

ŠOKIS 
18-tos ir Union A ve. 
1 9 2 3 m. 

Skaitlinga 1-mos Kliasos Orkestrą 
Pradžia 7 vai. vakare 

Kas įvairiausia ir puriausiai apsirėdys /nudriskęs) bet svariai 

tie gaus dovanas, 15 dovan.ii. 

Kviečia L. VYČIŲ 4-TA k ? . 

svarbių reikalų aptarimui. No-gĮvė. Visi klmbie&ai m a l o h ė . V « * » ^ w « ^ ^ 

TRYS DETEKTIVAI 
APKALTINTI. 

Be to kviečiami snsirinki-
man atvykti i r Apskričio cho
ro valdybos nariai. 

Granri jury apkaltino 3 de- L. V. Ch. Apskričio Valdyba, 
tektivus: Cox, Kabbitt ir Ha-
yes, ir visus patraukė krimi- Brighton Park. Lietuvos 
nalin teisman. Teisėjas Me- ~> metų nepriklausomybės su-
Kinley kiekvienam apkaltin- kaktuvių apvaiksčiojimo rei-
tam paskyrė 10,000 dolerių kalu yra saukiamas visų Brig-
parankos. iliton Parko ir apylinkės liet. 

Tai už teatro vargoninko his-nias vas. 4 d. 2 vai. po 
Fitch torturavimą ir mušimą, pictų, 44 ir Fairfield ave. Kas 
kad jis prisipažintų pirkęs! tik jaučiatės lietuvių esąs 
vogtą automobilių. i prašomi atsilankyti, draugijos, 

Brutalis policijos apsiėji- j kuopos, skyriai, atskiri žmo-
mas su areštuotais asmeninu* M*-*, žodžiu visi,, kad galėtn-
Chicagoje senai praktikuoja- n» pasitarti kokiu būdu rr 
mas. Tečiaus visas laikas; kaip paminėsime tą šventę 
brutaliai nepataikė tokio žmo- Brigliton Parke. 

r-intieji prisirašyti prie *žios. kitę pribūti laiku. 
draugijos taipogi yra kviečia 
mi atsilankyti, nes kuris turi 
gerų draugų tas yra laimingas. 
Geroje draugijoje rasite gerus 
ir draugus. 

Valdyba. 
• • i i- - i • i • » 

BRIDGEPOKT. — Illinois 
Lietuvių jPašelpos Kliubo mėn. 
susirinkimas įvyks šeštadieny, 
vasario 3 d. 8 vai. vak. pap
rastoj svet. 3301 So. Morgan 

L. L. Pask. stotis, 
B. Nenartonis, pirm., 
V. Paukštis, rast. 

WEST SIDK. — 8v, Kazi-
niero Akademijos • Rėmėjų 

gaus, kurs butų galėjęs jiems 
tižtaisytį kilpas. Šiuo kartui 
pataikė. Tr tas sukėlė tokį 
triukšmą prieš policiją, kokio 
nekilome t nebūta Čhicagoje. 

Fitch pasakoja, kad kuomet j !AIM?? * t i v*^ 1 *"^"^ - - "^" ! !^ ^ J ' Dr-jos 10 skyrius rur.\s susi-
jis buvo areštuotas ir paimtas rinkimą sekmadieny, vas. 4 
detektivų butan, tenai pir- d. tuoj po sumos, Aušros Var-
miausia jis buvo klausiamas,j [jį • P*11*- .mokyklos kambary, 

. , , . ..... . ! Visos nares būtinai susirinlu-
ar jis nedalyvauja politikoje, t e ^ ^ ^ s y a r b į l i £ f 
ar neturi pažinties su ChičV kalu aptarimui. Ateikite pa-

:ios ir nauju nariu atsiveskite. 
merginos pri-

<inrsvkite prie Šv. Kaz. Akad. 
Tuomet ir imtas nagan nu- R >nL* ]),._jos 

Vedus ji karfibariii, vadinamai! 
"gold fish" — aukso 

A. J. Lazauskas, rast. 

NORTH SJDE. — Lietuvių 
Politinio Kliųbo mėnesinis 
susimas įvyks pirmadieny, va-
sario f> d., 7:30 vai. vak»f, baž
nytinėj satej. Nariai, malonė
kit pribūti ir naujų narių atsi
vesti. 

Rast. 
] , — - • - - _ , , „ Į „ Į , n , , • • , • • • „ 

KAS NORIT GREIT IŠMAI
NYT, PARDUOT AR jPAS-
KOLĄ GAUT AKT ANTRO 

MORGIČIO 
PARSIDUODA ant rreitųjų namas, 

lengvoms išlygoms, 4 pagyvenimų po į j o l g : u turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu-
černės, grosernes, automobilius, lotus 
mainysu ant namų. Dar aš skolinu-pi 
nigu Ir ant antrų morgričių 6<#>. Taip-
pat padarau, kontraktus, pardavimo 
raštus, peržiūriu nuosavybės raitus 
parduodant ar perkant. Pas mane 
grr.eitas, teisingas W pigus patarna
vimas, i 

J, NAMON. 
808 W. 33 PI. arti Halrted St. 

Tolcphonc lloalcvard 1550 
Ofisas atdaras nuo 9 iki S vai. va
karo, septintadieniais nuo 9 iki 1. 

!£ 

PARDAVIMUI. 

4 k ai n barius ties šv. Kryžiaus bainy 
čia. Pardavimo priežastį ištirsita ant 
vietos. Kreipkitės pas savininką 

A. GEDRIMĄ 
(Ant antru lubų iš užpakalio) 

4545 So. Hermitage A v e Clik-ago. 

S 

10 JHETU SUKAKTUVIŲ 
Iškilminga V a r ė n e su Programų ir Puikiomis Dainomis 

— R e n g i a — 

SV. ONOS DRAUGIJA 
SEREDOJ — VASARIO (PEB.). 7-tą D. 1923 M. 

Šv. Jurgio Parapijos Salėje ' Kampas 32-nd Place ir Auburn Ave., 
Pradžia 7-ta valandą, vakare. įžanga $1.00. 

Atsilankyti visų ant mūsų 10 metų sukaktuvių* vakaro. 
/ Kviečia Vakaro Rengėjų Kom. 

ANT PARDAVIMO 
Pigiai saliuno fixtures 

rakandai. 
Atsišaukite 

4250 Sb. Ashland Ave. 

StAaOQAtAaaA*t«AaAAMAaAAA*aA«A8AAMJLfea5^ 
<* 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 
i i 

gos politikieriais. Jis atsa- j eitos ir naujų nar 
ko ne. Viso

v
s A10***" i r 

iPARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUI. 

Xaujas mbrinis namas 2-jų pagy
venimu, 5 ir 6 kambariai garago del 
2-jų m ach. namas yra įtaisytas pa
gal vėliausias mados, randasi gražioj 
vietoj south sid^j parsiduoda pigiai 
arba išsimaino ant mažesnio namo. 
loto, automobile. arba farmos. 

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

Valdyba. 
v 
ZUV1C. \VEST K1DE. — L. Vyrių 

24 kp. įaunamečiu skvriaus 
ta su politikieriais, detektivaij;Sllsin1ikimas įvyks sekmadie-
Mat, ,su tais, kurie susipažįs-

ANT PARDAVIMO pigiai ciga
rų ir knygų krautuvė. Lietuvių ir 
Lenkų apgyv^ntoj vietoj. 

1647 W. 47-th Street 
(lik-ago, III. , 

Telef. Ikmlcvftnl 0104 
. I 

REIKALINGAS- saleamonas »u 
Plačių prityrimų Kftndyti 'ir prižtnri- j £ a i l t l gerOS limthlVOS a r b a H-
ti darbininkus Ir pardavinėti. Geras HcjflUS. 

Mes užlaikome savo k raut u-

CHICAGO WHITE LEAD 
r COMPANY 

Šį įstaiga nuo daugelio me
tų yra plačiai žinoma Cliica-
go« Visuomenėj. 

Westsidės kolonijos lietu
viai ilga laika vesdavo tiesio 
ginius reikalus su Oliicaįo 
White Lead Kompanija. 

Bet nuo 39M''Westsidiec1ai 
Tiereikalauja eikvoti laiko ir 
piningo gatvekaHams, norint 

809 W. 35th St., Ghfcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•> Parduodam Laivakortes. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR GHIR'TKGA* 

«44S So. W M U M Avenue 
Telcf. Lafayette 4146 

•aan4os: 1-11 rytais, 1-1 po 
platų Ir 7-8 vakarais. Nedėldia-
nlais tiktai po pl«tų t iki R vai. 

— 

I 

atsargiai apsieina. T>et su ki-i ay, vas. 4<l. 4 v. po pi<?tij. Aus
tais — nėra nei kailis. j *os Vartų par. mokyklos kam-

Į !>ar>'. Visi šios kolonijso ber
niukai ir mergaitės, nuo 12 Teeiaus torturnoto vargo-

ninko butą irgi gudraus. J is! a i e t l l i r aukselau malonėkite 
po apturėtos ' 'gold fish'* ka- ! nusirinkti'. Tikslas SIL^-UIO >ia 
mbaryv pirties kreipėsi į al-
dermang, Lyle, kurs yra ad
vokatas, ir -šiam pavedė vis«ą 
reikalą. Aldermanas Lyle 
su>sėlė ant kojų vis$ miesto 
tarybą. 

Gauna vėjo ir Alicijos vir-
y. šininkas, kurs, anot alderma-

no I^yle, mėgina brutalius de-
tektivus uždengti. 

nuorganizuoti busiančius šios 
kolonijos_veikėjus ir veikėjas. 

Kp. Jann. skyr. kom. 

prityręs žmogus sali užsidirbti gerą 
pininga. Turi kalbėti angliškai. 

AteLšiuikito subatoj vasario 3 d. 
nuo 1 ir 5 po pietų. 

- k 

1 1 7 N . I > e a r b o r n » S t r . 

Itoom ft20. 

APMUŠTAS IR APIPLĖŠ
TAS GYDYTOJAS. 

TOVVN OF IJiKK. — įfr. 
Vgotos M. ir M. Dr-ja laikys 
nėn. susirinkimą, vas. 4 d. 2 
ral. po pietų. Švl Kryžiaus 
mv. svet. prie 46 ir Wood g-
i\ų. Visos narės atsilankykite, 
čkis-mas bus svarbus. Išduotas 
bus raportas iš buvusio vaka-
"o ir bus dalinamos velykinės 
kortelės. | 

Valdyba. 

ANT JTAHDAVTMO ARBA MAI
NYMO 2 pagyvenimu mūrinis namas 
pp 5 ir 6 kambarius, cementuotas 
beismentas sulyg šios mados (taisy
ta south - side parduosiu pigiai arba 
tfiainysio ant biznio ar loto ar ma
žo namo. 

J. NAMON 
808 W. 3.1-itl PI. .arti Halstcri St. 

TflffDnas Rlvd. 1350 

fiKRAI — AKCIJOS 
Pardavimui Am. Lietuvių Rūbu 

Bendrovės 10 Seru. Norintieji pirkti 
kreipkitės^ 

A. AMBROZAS 
1614 W. 46 St. Chicago, III. 

vėje beveik išimtinai minėtos 
dirbtuvės protiuktus ir j .u-
<ltiocJnme t o k i a p a t k a i n a k a i p 

ir pati dirbtuve u ro ta i^ , sky
riuj. 

PRTRAS CIBULSKIS 

2338 So. Leavitt Str. 
Telef. Ganai 7233 

Chicago. IU. 

MILDA 
Moving & Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujam diena ir naktj: per-
kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam Ir darbą 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečiu. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRAVIČIA 
3227 So. Halsted St. 

T e l . Y a r d s 3 4 0 8 
Chicago, BĮ. 

, } DENGIAMI: STOGUS. 
Užlaikome skardis, rynas, mede-
ga kaminams, kaminus taisome, 
valome ir atlHcątno generalj tai
symo darbą ir malevojimą. 

STACKER and HAAS 
2353 So. Oaklcy Ave. 

BRIDKRiPORT. — Kataliką 
Spaudos Dr-jos 4 skyriaus su- j 

PARSIDUODA moderniškas mūri
nis 2 pagyvenimų namas, pigiai. At
sišaukite pas savininką. , 

JAMES B. KERR. 
6523 S. Claremont Avenue 

Telef. Prospect 6201 

Trys plėšikai, pasisakyda 
mi esc paeientai, vėlai • « * » « ; J * " ^ • ' į ^ f į į į ^ m J ^ r g i o l ^ «j 
įleisti Dr. Rosenberjr ofisai>, rap. sve% - Ir 

REAL ESTATE BARGEKAI. 
2 flatų — 6 ir 6 kambariai arU 

t r i n k i m a s jVVkS 4 d . V a s a r i o §v. Kazimiero Vienuolyno ir Maf-
ąuette Parko. Aržuolų trimuota, ug
niavietė, knigoms šėpos, tile vestibule 

vano«, miegiamieji portJiai, štlmų 
čidoma. 

Iškilminga Vakariene į | 

Resid. tel. Van Buren 6t t« 
Ofiso tel. Boulevard »«»» 

Dr. A A. R0TH 
R18AM OYDlTTOJAfl Ir 

CHIRURGAS 
*lMW!tall*tas Moteriškų. Tyrlškų 
Valkų tr visų chronišku lig*. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 16—11 ryto; t — • P© 
ptet. 7—8?ak. Ned. l t l t d. 
Ras. 11 t t Independeoee Blvd 

Chicago. 

I S I M U TONSILUS 
Tibuiiiuiomis nekelo frliiMiais: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai, j 

I Po operacijos, pacijentas gali tuoj j 
eiti 1 darbą, gali tuoj valgyti; dai-j 

[nininkų balsas tampa malonesnis, 
[visa sveikata geresnė. Kuriems iš-j 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
Idinti.. > 

Ligonius su įvairiomis ligomis 
[prijimu:— 

Kasdien nuo 3 val.«oo pietų iki 
[9 vai. vakare. 

Nedaliomis ir seredomls ofisas' 
į uždarytas. 

DE. AL. M. RAČKTJS, 
GYDYTOJAS, CHTRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
[1411 So. 50th Ave. Cicero. III. j 

2/t 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
akių tempimą' 
kas yra priežas 
umi skaudėjimo ( 

galvos, Bvaigutlo, aptemimo, nervo- ! 
tuma, skaudančius ir užsidegusiu* Į 
karščiu aklų kreivoa akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis indedaro | 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
S ė j i m o i r v a i k u s e i n a n č i u s m o k y k _ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėllomis nuo 10 |ki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagraibo*. 

^jOt! reikalJntl akiniai? 
I Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Asaland A T C , b m a 
18-tas gatves 

Ant t lubų. kamb, 14. 16. 1« lx IT 
Ant rirSaus PUH$L'm •alstinyeioa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo l t ryto iki 9 vakare 

Nedėllomis nuo • Iki l t pietų 

= 
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Pagerb. Kleb Kun. A. Skripko 
Rongianiii . 

Dr-jos Saldžiausio Šird. Jėzaus 
NB04UOJ, VASAEIO U Dv 1923 M. 
< Davis Park Svet. 44 tos ir Paulina 

- Pradžia 5 vai. vakare. 

\i 

B 

3624 Indiana ave. ; skyriaus nariai butinaį -pra 
Pikiflrlflrini on-flvtni«i ^kaii- i 5o in i 5 m ^us-man at\^ykti, nes 
i-iKtaaaiiai genioj*} SKau- k SIPUIK metams Ave- parsiduoda biznis. 

dliai apmušė ir apiplėšė. Pa%- „auia v 7 l d X m e t a i n s | i Ant ss-ėio. priduoda bisniavas 

Ant kampo 63-čios ir Western 

- / imta apie 1,000 dolerių bran-
/^įmynais ir 250 doleriu pini 
ra is . ( 

PRANEŠIMAI, 

4 sky. vald. 

BRIDOKPORT. 

otas 26x135 pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvais išmokėjimais. 

59-tos bizniavas kampas Western 
Ave. 58x125 — $4,750.00, 

Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
SV. K a - Jplewood 58x125 pd. arti šv. Kazimie-

zimiero Akademijos Rėmėju 
i skyriaus nepaprastas, ekstra 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny, vas. 4 d. tuoj po mišparų, 
Šv. Jurgio par. svet. Visos na-

LIETUVOS VYČIŲ CHICA- i rės atsilankykite. Visos mote-
GOS VALDYBŲ DOMEI. ! ̂  . i r

v merginos kviečiamos 
Y prisirašyti prie šios fi*augijos, 

kuri šelpia mūsų aukštesnio 
Antradieny, vasario 6 d., mokslo įstaiga ir neturtingas 

7:30 vai. vakare, Dievo Ap- į mergaites siekiančias aukš 
, .. , , , Itesmo mokslo. Mokestis tik 

ireizdos parapijos mokyklos j $ 1 0 0 j m e t u s 
Teklė Petkienė, pirm., 
R. Ma^iliauskienė, rast. 

ro Vienuolyno. Kaina $3.500.00. 
K. It. POvVERS 

63-rd & KockneJI Strects 
Atdara Nedėldiciiiafs 

Telefonas Prospeet 0600 

Šis vakaras bus begalo gražus, jame dalyvauja di
džiulis Šv. Cecilijos choras, beto bus kiti pamarginimai. 

Kurie neturite tikietu malonėkite juos iškalno nu
sipirkti nes kitaip neįeisite į svetaine. Tikietai gaunami 
1705 W. 47 Str. ant 2-rą lubų. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Dr-ja Sald. gird. Jėzaus. 

• PATARNAVIMAS 
I DRAUGO PINIGĮI SIUNTIMO SKYRIUJE § 

y • 

• 

xax&^^ i?*** r^ioi &n***9£ 
W 

SNIEGINIS BALIUS 
RENGIAMAS 

kamban* Įvyks L. Vyčių Chi-
cagos kuopų, priklausančiii 
prie Chicagos Apskričio, val
dybų susirinkimas svarbiems 
Apskričio reikalams aptarti. 

Visų kuopų vialdybos (>pir-
nlininkai ir raštininkai) kvie
čiami butinaį atsilankyti. 

i 
BR1DGEPORT. -^ Visų 

Šventų Pašelpinės Dr-jos mėn. 
Susirinkimas įvyks sekmadie-
nyj, vas. A d. 1 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio parap. svet., Vyčių 
kamBary. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes bug daug 

Merginų Dr-jos Nek. Pras. Šv. M. P. 
Nedelloj, Vasario 4 , 1923 

Sv. Jurgio Parap. Svetainėj 
Pradiia 7:00 vai. vakare 

* « 

Kurie norite linksmai 
ir pažįstamus atsilankykite 

Kviečia visus 

32-ros Place ir Auburn Avenue 
Įžanga 50c. Ypatai. 

a'Įįa prakirti, smagiai pašokti ir sutikti savo draugus 
un vakaran o tikraį nesigailėsite. # 

RENGĖJOS 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir todėl galime, patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
ti drafta (čekį) Utais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Ldetuva, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais-gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad }itų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išskintus 
doleriais Lietuvoje gaftų dangiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kabiegramais. * 

Perkeliame pinigus } Lietuvos Bankus ant pro
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigu reikalais kreipkitės *į 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

Atdaras kasdienį (išskyrus šventadienius) nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. _ 
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