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OHIO VALSTYBĖS
"PROGRESAS".
LEGISLATUROS RŪMAI
PRIIMA BIGOTERIŲ
BILIŲ.

t

Lietuva Laimėjo Diplo
matinę Kovę

Iš 122 TIK 2 IŠSIGEL
BĖJO.
DAAVSON, X. MM vąs. 14.
— Formaliai paskelbta, kad
kasykloje Xo. 1 andai ekspliozijos laiku buvo 122 darbinin
kai.
Įš jų vos tik du išsigell>ėjo. 120 žuvo.
Išimta 106 lavonai.
Prie.
14 likusių lavonų negalima
^prasikasti.
Sakoma užimsią
savaites, kol tie lavonai bus

IŠ AKADEMIJOS PAGROB
TA SESUO.

I
Tečiaus jai pavyko pabėgti.

FREDERICK, Md., vasar.

Kova Seka - Sako Ebert
planais.
Per praeitus šimt
mečius jie svajojo užvaldyti
Rhine plotus. Šiandie mėgiKARLSRUHE,
Badenas,
na tas svajones vykinti.
vasario 14. — C1ia lankėsi Vo
Ruhro krašte randasi visas
kietijos
prezidentas Ebert.
Vokietijos ekonominis pulsas.
Masiniame gyventojų susirin
Be Ruhro Vokietija negali gy
kime kalbėdamas jis pažymė
vuoti.
jo •'
y
Kaip Rhine, taip Ruhro gy
"Mes vedame
ekonominę
ventojai, anot Eberto, šiandie
kovą už būvį tokią, kokio pa
susivieniję vienan
stipriau
saulis iki šiolei nebuvo ma
kunan. Taikingąja
metode
tos. ?
... priešinsis okupantams.
Ebert čionai atvyko sus?ip-j p j ^ r t , ie bežino, ar šiandie
rinti vokiečius
gyventojus p & s a u i j s pasirengęs įsinmišymoraliai kovoje su J r a n e u - t j §į on ekonominėn kovon. BSl
zn18
*
; Jis žino, kad vokiečiai neperAliot Eberto, franeuzai įsi-j trauks tos kovos ir nepasibriovė Vokietijon su dideliais duos priešui.
Vokietijos gyventojai
susivieniję.

13. — Vietos Notre Dame a
kademijos Sesuo Cecilija už
vakar po pietų iš akademijos
Reguliuos religines įstaigas,
pagrobta,
užchloroformuota
takios už bažnyčias.
ir automobiliu išvežta Baltimorėn, už 50 mailių nuo čia.
COLUMBUS, O., vas. 14.—
Tečiaus (jinai nuo piktadarių
Ohio valstybėje religiniai bipasprūdo ir sekančią naktį
gotai darbuojasi. Šiaip nega
grvžo namo.
išimti.
lėdami jie pakenkti katali
Akademijos viršininkas, ku
kams ir jų Bažnyčiai, jie mėnigas Kane, sako, kad Sesuo
AMERIKONAI PAPIGINO
gina Įstatymų keliu varžyti!
LENKAI KONCENTRUOJA DIVIZIJAS LIETUVOS
Cecilija atgavusi sąmonę jai
RADIUMĄ.
kataliku laisve.
nežinomame kambarv, mieste
PASIENIAI*.
Pastaruoju kartu jie savo
Baltflnore.
J i nugirdusi už
B
R
I
U
K
S
E
L
I
S
,
vasario
14.
iiiiiiiiiiliitiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
KLATPftDA. vas. 12 (su
dvasią aiškiai užmanifestavo
sienos kokius tai balsus. Su—
Iš
Belgijos
Congo
parve
*
žemesniuose legislaturos rū vėlinta). — Lietuva, Baltijos
žamos rudos viena amerikoni pratusi tik tiek, kad kalbė
muose, kuomet -dauguma baL Angora. šiandie savo rankose
ška bendrovė netoli Antverpe tasi apie reikalavimą 500 do
su priimtas bilius, atkreiptas turi spėkų sukelti pasaulinį
Sesuo Cecilija šiandie serga. SENATAS PRIAME INAUno ištraukia radiumą, žinomą lerių už jos išpirkimą.
Kuomet speeialė am
prieš religines įstaigas ir ba karą.
Tad ji pakilusi, radusi du- Nes jai galva sumušta, ranGARICIJOS BILIŲ.
brangų elementą.
Naujas
žnyčias.
basadorių tarĄ-bos ėia prisiųs
KOMISIJA IŠKELIAVO priemones vartojant atranda ris ir išbėgusi gatvėn, Pašau- k o s i r ] n i r u a a p draskytos. '
ta komisija sutiko pagaliaus
PARYŽIUN.
Bilius autorizuoja valstybės
Visas reikalas pavestas po- AVASIlIXGTOX, vas. 4. —
ma daug radiumo ir todei jis kusi taxicab ir reikalavusi
su preliminare sutartimi, pa
vežti ją kiioveikiaus į Frede- ]j c įį a į
valdžią reguliuoti tos rūšies
'Senatas dauguma balsų priėšiandie papigintas.
daryta su Lietuva ir Klaij>ėĮstaigas ir apdėti mokestimis
mė senatoriaus N^orris paga
BERLYNAS, vas. 14. — Nesenai vienam radiumo riek. Šoferis u t nuvežimą
dos krašto valdžia, lietuviai
norėjęs 30 dolerių.
Tečiaus
bažnvčiu savastis.
Podraug
mintą konstitucijai amendmeTURKAI TURI KONFE
visuose plotuose ėmė šaukti: Erdman Simonaitis, Ameri miligramui buvo imama 100
Išnaikina
Kolumbo dieną,
htą, kad po išrinkimo naujo
RENCIJĄ.
kos lietuvis, kuris su klaipė iki 120 dolerių. Šiandie gi jinai pas save kišeniuje radu
' ' A n t M1 n i a u s ! "
sį vos 11 dolerių. Dėlto šo
kai po legalę švente. "Mat.
kongreso senasis kongresas
"viena
belgų
firma
vieną
mili
diškiu
lietuvių
organizuoto
Lietuva oficialiai tvirtina,
Kolumbas buvo katalikas.
LONDONAS, vasar. 14. — nustoja veikęs ir kad preži-'
gramą siųlo- j a u už 70 dole feriui pasakiusi vežti,: jam
mis
spėkomis
atėmė
nuo
jog
Klaipėdos
klausimas
iš
Vietoj* bus užmetėta.
J i at Apie padėtį Turkijoje nieko dento inauguracija vieton ko
Tą higotiuį, geriaus tariant, 1
riu.
spręstas. Pilnai tiki, kad sa- franeuzy ir vokiečių visą
vežta pas kun. Kane kapelia- tikra nežinoma. Sakoma de- vo 4 d. turi įvykti sausio tromasoninį bilių legislaturai intarvė patvirtins Klaipėdos Klaipėdos kraštą ir pasiskelnijon.
davė atstovas YValter C. Cole
pešoje iš Konstantinopolio, čiąjį pirmadienį.
i v.
v
GUBERNATORIUS'PASIRAaneksavima.
iš Clevelando.
Kun. Kane sulaikjė šoferį ir kad turkų valdžios vyresnieji
be krašto prezidentu, uzvattrn
kar atsistatydino iš užima-;
"'
Prieš gen. Petisne.
Smirnoje.
pašaukė policiją, kad praves turi konferenciją
TRYS KATALIKIŠKOS
Bilius eis senėta n.
Srjėjamos vietos ir valdžią pavedė
ti tardvmus.
I Konferencijoje dalyvaująs ir AUKŠTESNĖS MOKYKLOS.
ma, kad tenai jo autoriui bus
šiandie vakare
oficialiai i _ • • •
j
. • v
j SALEM, Ore., vasar. 14.—
Sesuo Cecilija yra muzikos\bolševikų atstovas.. \ (Tečiaus
nutraukta kaukė ir jis bus pa pažynpta, jog preliminare su komisijai, sudarytai iš trijų
%
lietuviu ir dviejų vokiečių.
NEW YORK, vasario 14.—
mokytoja, 22 metų.
Paeina nieko tikra nežinoma.
rodytas visuomenei
tikroje tartis, kuriąja santarvė pripa
Legislaturos
pravestą
bilių,
Buvęs Lietuvos pasiunti
—
Čionai padaryta planai pastaiš Pittsburgho
priemiesčio.
šviesoje.
Xes šiandie atsto žįsta Klaipėdos lietuvių vald
nys Vokietijai, M. Dailius, kuriuomį uždrausta viešose Jinai tik vienerius metus teiš AIRIJA GAUNA PASKOLOS tydinti tris katalikiškas aukvas Cole tvirtina, jog jis ne žią, bus pasirašyta rytoj.
paskirtas provizionalės vald- mokyklose mokytojauti moky- buvusi akademijoj. J i vadi
j štesniąsias mokyklas.
turįs nieko bloga prieš kata
tojoms, apsitaisiusioms bent
Sutartis galėjo Imt pasira-jžios prezidentu.
LONDONAS, vasar. 14. —
Viena bus ties Lexington anosi Marie AVhalen.
Pirm
likus.
Tik veikias teisybės ivta šeštadieni. Bet lietuviai
Ambasadorių tarybos pa kokiais religiniais rūbais, ar
Airijos parlamento pirminin ve. ir 50 gat. Kita Manhatženklus, aiškius
gubernatorius
vardan prieš visas denomina-. n e s u t i k o s l t p a r a ^ u tVancuzų skirta komisija apleido Klai mus
ba turinčioms
religi- įstosiant vienuolijon ji buvo
žinoma viena doriausių. mer- kas Cosgrave lankėsi .•'čionai. tane, trečioji Bronx'e.
eijas.
Pierce
.pasirašė.
Tokiu
bū
aukštojo komisionieriaus ge- pėdą. Išvažiavo Paryžiun.
Sakoma, gis^avęs Airijai pą- . Pirmutinė iš tų mokyklų at
gi»u.
du
bilius
tuojaus
tampa
vals
nerolo Petisne, kurs dar nese iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitt
Kun. Kane pranešė, kad f skolą
sieisianti vieną inilioną dol
KARDINOLAS SMARKIAI nai kontroliavo visą kraštą.
saftorių tarybai apie įvykius. tybės įstatymu.
rių.
PASIŽEIDĖ.
Gubernatorius Pierce yra VOKIETIJA IGNORUOJA
Lietuviai tvirtina, kad jie ne
Kanclieris Cuno ignoruoja
Ambasadoriai susirūpinę
dėkingas
klanistams
už
jo
iš
kovoja prieš santarvę, l>et su
Poinearės uždraudimą.
Sa
POINCARE 'PARĖDYMĄ.
PASIDARĖ GALĄ.
LOXDOXAS, vasario 14.- kilę prieš generolo Petisne
rinkimą.
Taigi
jis
pasirašo
Ambasadorių tarybos nako,
jog
svetimos
vyriausybės
Anot depešos iš Romos, kar-1 a d m i n i s t r a c i j a <
Ruhro darbininkai reikalauja
riai Paryžiuje daug s u s i r u p i - j i r * o s r u s i e s bdius.
negali duoti jokių parėdymų
Pasidaręs galą atrastas sa
n
la simil
maisto.
dinolas Bacilieri,
Veronos
Oregono
valstybėje
6-se
ka
Ilgos tarybos
pabaigtos I * k «
> ** lietuviai pra
Vokietijos vyriausybei, kaip
vo namuose, 4320 AVest ,31 st
Vyskupas, laikydamas Mišias
talikiškuose valsčiuose publiššios
ministeriai turi elgtis,
šiandie.
Lietuviai geenrolo dės, kuomet šio vasario 15 d.
BERLYNAS,
vasario
H.kose mokyklose
vaikus iki
irat/, Joseph Pech, 26 m.
,\\
apalpo, griuvo ir smarkiai su
kur
jie
gali
eiti,
gi
kur
ne.
Petisne parašą sutinka pripa lenkai okupuos jiems • pripa
Vokietijos
parlamente
buvo
§
šiolei mokino vienuolės sese
jo moteris buvo pametusi.
sidaužk' ^alvą.
žintas
neutralės
zonos
dalis,
žinti su ta sąlyga, jog po pa
Okupuofan kraštan nutarta
svarstomas
sumanymas
pra
rys.
Tad tas bilius prieš jas
Matyt, bus "moonshint*'' au
Sakoma, vargiai jis pasvei sirašymo jis tą pačią dieną iš l a i sankciavo pati Tautų Są
pasiųsti keletą žymių Reiclisvesti
laikiną
įstatymą,
kuriuo
atkreiptas.
Jos turės pasi
ka.
ksiąs.
Kardinolas Bacilieri keliaus sau sveikas Francijon. junga ir Lenkija nusprendė
tago
narių.
J
e
i
jie
ten
bus
traukti.
Piliečiai
katalikai mi vyriausybei butų suteiktas
pripažintas
jai
dalis
užimti.
gimęs 1842 metais.
NVutraliai diplomatiniai tėkaro padėties laiko autorite-* areštuoti, tuomet bus pasiųsti
bus
verčiami
priimti
į
mokyk
73 AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Jš pačios Varšavos paduo
mytojai nurodo, jog visu de
ir ministeriai.
tas
vedant
okupuoto
Ruhro
las masonų prisiųstas moky
REIKALAUJA ATSAKYTI [ rybų laiku lietuviai santarvei dama, jog lenkų divizijos kon
krašto reikalus.
tojas.
Reikalauja maisto.
. •
Pradėjus sausio 1 d. iki va
SKOLŲ'KLAUSIME.
diktavo taikos sąlygas. San centruojamos tiesiog Kaun*>
Socialistai tečiaus pasiprie
tarvė padarė jiems didelius šone. • Patsai gen. Pilsudskį
^Reichstagas priėmė Ruhro kar Chicagoje nuo automobi
šino tani sumanymui.
Nes
užimant
lių žuvo 73 asmenys.
Tame
SOFIA, vas. 14. — Santar nusileidimus, kad išvengti ka vadovaus lenkams
tuomi įstatymu pasiremiant geležinkelių darbininkų dele
neutralės vzonos dalis.
skaičiuje yra 23 vaikai.
vės komisija reikalauja Bul ro.
VaMžia įgytų diktatoriui auto- gaciją, kuri reikalavo kuoveiPirmiau pranešta, kad lie
garijos valdžios tarti savo žo
riletą, lygiai tokį, koki turė kiaus geležinkeliečiams ir jų
Lietuvos laimėjimas.
utralę zoną lietuviai gins spėdį kontribucijos
klausime.
CHICAGO. — Šiandie prajo prezidentas Wilsonas karo šeimynoms pristatyti maisto.
LONDONAS, vas. 14.
Praeitą liepos mėnesį ambaAntanas Smetona, buvęs' komis.
laiku.
Tai butų priešinga Nes Aacbeųe ir Triere, Ruh niatomas gražus oras, bet ir
trr—r Vakar karalius Jurgis atida visokiai žmonių laisvei.
sadorių taryba nuskyrė Bul-į Lietuvos prezidentas, gi šian-Į s^=i=r=r
ro krašte, apsireiškia jau al didelis šaltis. Galės but *6 ar
r«rc
gari ja i
kontribuciją.
Bet die ypatingasis Lietuvos a t s : ; S Ū R I T E AUtTOMOBILIŲ
rė parlamento sesiją.
8 laipsniai žemiau 0.
M
Dėlto, sumanymas atid,ėtas kis.
Bulgarija iki šiolei tyli.
tovas Klaipėdoje, šiandie pa
Karalius skaitą pranešimą. šalin.
LICENCIJAS?
Vokiečių vyriausybei ima
*informavo Tribūne koresponPo truputį palietė visus šios
trukti poperinių markių. Ko
Kanclieris
atsako.
XEW YORK, vasario 14.— | dentą, kad laimėta dide*ė tii-i Chičagos policijos viršinin dienos opiuosius klausimus.
munistai darbininkai markių
Philedelphijos
kardinolas, plomatiuė kova.
ko parėdymu pradėjus ryto Ruhro reikale jis pažymlėjo,
Vokietijos, kanclieris Cuno spaustuvėse buvo sustreikavę,
Dougherty gryžo Amerikon
Taipat pranešė, jog fran- jaus diena bus areštuotas kie- kad Anglija negali ten maišy pasiuntė notą santarvei, No- Reikalavo tie bolševikai die
Lietuvos 10 litų
$1.00
aplankęs Carribean ir A'aka- euzai ir italai pirm gryšiant "kvienas automobilistas, kurs tis.
Turkijos klausime reiš toje atsako į premiejo Poin- noje po 50,000 markių už saAnglijos ster. svarui 4.67
ru Tndijų salas.
Francijon aplankys Kauną, neturės valstybės licencijos kė vilties susitaikymui.
care parėdymą, kuriuomi Jis vo darbą ir sutrukdė spauzFrancijos 100 fr.
6.12
Kardinoras parvyko su mo- laikiną Lietuvos sostinę. An- 1923 metams.
Nes daugelis
Parlamento atidarymo lai uždraudė vokiečiams ministe- dmimą.
Tečiaus susitaikin
Italijos ,100 lirų
4.S6
nsignoru Bemardini, kardino glų delegatas pasiliks Klaipė- automobilių savininkų visai ku Londono bedarbių minios riams ineiti į okupuotus fran ta. Komunistai sutiko po 20,Vokietijos 100 mark. .0039
lo Gasparri seserėnu.
doje.
J i s raportuos amba- nesirūpina gauti leidimus.
turėjo demonstracijas..
cuzu plotus.
000 markiii dienoje.
Lenkijos 100 mark. .0028
—
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Klaipėdos Klausimas Jau
Išspręstas

OEN. PETISNE PRIVERSTAS APLEISTI KLAIPĖDĄ

KLAIPĖDOS PREZIDEN
TAS LIETUVIS.

i

ATIDARYTAS ANGLIJOS
PARLAMENTAS.

PINIGU KURSAS.

'4

Trečiadienis^ Vasario 14 1&S3
H
2=5
SBB 9B89
3HC55T
3HP
a
tieji jausmai ir sujudinami v/.- nuo francuziškų ir lenkiškų už tain vandenuotam laikraštėliui
^ ^ e F r a n o i j a m k a l a . u a STEBUKLINGASIS COIIE,
-nnintffflitttiiiHJMifiriEiffiiiiiiiti
pasakyti štai kų.
migę nervai, paralitikas pas pludėjų.
iš V okietgos kontribucijos su
LIETUVIŲ KATALIKŲ
Taip, mes turime *iar durnų
Vasario 14 d. Meldažio sve
veiksta. Bet jeigu paralitikas
flrftnTff,AT.*i ETIKA".
mų, didesnių už visus vokiečių
DIENRAŠTIS
Pereitų savaitę Chieagoje serga dėlto, kad jam mvivai tainėje bus pasitarimas lietu katalikų. Turėjome daugiau,
n; cionalius turtus. Iško ji ga
triukšmingai lankėsi francu- nutruko, kurioje nors vietoje, vių biznierių Klaipėdos reika- bet pabėgo pas bolševikus ir
li tai visa atmokėti?
Yra šitame pasaulyje laik
zas Coue (skaityk—&u).' A- (taip vad. anatomiškas para lu.« Kuomet Klaipėda visiškai 1 socialistus. Dar galime jų pa
Anot Nitti, Ruhro krašto oraštėlis, buk tai gydytojų. Ra
merikon
jis
atvyko,
kaip
ir
ki
skolinti,
jeigu
esate
reikalin
lyžius)
tuomet
įkalbėjia
u
nebus
išvaduota,
tuomet
nauda
FBENTJMEEATOS KAIHAJ
ki puotė francuzains neduos
šo čia beūsiai ir barzduotas
bus pirmiesiems, tai biznie gi. J ų mes dar kokį tūkstantį
Metanu
|6.00 muidos. Vokietija, nieko neto- ti iš Europos, pasipinigauti. pagelbėsi.
žmogelis, kurs daug amatų
Apvažiavęs keletu didesnių
riams.
Užtat
reikia,
kad
jie
jums
sugraibytume.
Dėlto
jie
O dar galima ir pagadinti
kusi, negalės toliaus nei cen
mėgino. Buvo laikraščių amiestų, jis padarė gražaus pi
Prenumeratos niokasi iiknino. Lai
ir
prie
to
išliuosavimo
prisi
ir
neateina
į
protų,
kad
kata
ėmus gydyti suggestija; Nes
to mokėti. Si imperialistinė
" — - * *£ "f
fgentu
kitados
—
tapo
škai tosi DOO uisiraSymo di«nae
nigo ir iškeliavo, atgal. .•
dėtų
kartu
su
kitais
ir
iš
ank
įsivaizdinęs esąs sveikas žmo
i k ų mokslo tingi klausytis.'*
.
M nuo Nauju Metų- Konut pennai- franeuaų akcija teciaus sunaiRau
Apie
jį
daug
žmonių
kalbė
sto
sutartų,
kaip
ekonominiai
»jti adreaa visada reikia prisiųsti kį is n© vien Vokietijos, bet ir
Vi»i
tie,
kurie
eis
rie
su
į
,
/išmestas;
buvo
prie
gus, būdamas ligoniu, ims el
Kryžiaus prisipair
k tanai adresas. Pinigai Kariausią
jo, rašė laikraščiai. Kų gį jis gtis kaipo sveikas, ir gali sa (Klaipėdą butų galima užka likais, bet su jūsiškiais Nepri donojo
lupti išperkant krasoje ar exprese Fiancijos ekonominę padėti. t o k i o s ypatingo padarė? P.
kė. Mėgino gydytojauti — neriauti.
klausomybės
dienoje,
d
a
r
lavo
jėgas
visiškai
sutraukyti.
Nuo
to
nukentės
visa
Europa
"Money Order" arba įdedant yai., •
siseka. Pasidarė " R t . RevereGoue gydė 4 < stebuklingai" li
cm į registruotą laisk*
ir pati Amerika.
Dr. Plall sako, kad p. Coue
Vardan pačių biznierių nan- mau sudurnes. Nes reikia pri-j
__
M£ _ t i k ė k vyrf.
gonius
ir
labai
paprastu
būdu.
" D R A U G A S " PUBL. 0 0 .
' d.' jie tesusiren pažinti, jųs labai mokate kvai*,
"v
.
negalima pavadinti šariatą dos- • vas. 14
Nitti sako, kad Amerika kaLiepė jiems, kad sau įkalbjkupas esu.Bgt avelių ne tuzino
(334 So. Oakley Ave., Chicago.;,
nu, apgaudinėtoju, bet tik la ka skaitlingai Meldažio svetai f. ..• v '
Imti žmones.
~
., v
tų,
kad
esų
sveiki;
taį
ir
vis
vo prieš vokiečių militanz.,.,,.,
,r
nesurinko. Leidžia tad laikrasbai apsukriu biznierium. Ne nėje, 8 vai. vak., Chicago, 111.
Rašo
Bet'jums vistiek b*da. Mustj tį. I r čia prakišo.
TeL Roosevelt 7791
j mą,,bet ne prieš Vokietijos gy kas. Visoje eilėje prakalbų ir turint akių, ir daug drąsos,
Tų susirinkimų šaukia Klai
tas tūkstantėlis šiaudinių ka apie d-rų Račkų, kad jis buk
miiiiiitiiiiiiiiiimttuiimimiiiHmiffiit* ventojos. Tai keletą kartų at raštų jisai tvirtino, kad kiek galima tokiu būdu kiekvienam pėdos, krašto komitetas.
taliko,- .nors jie* ir durneliai, nusižengęs roedikalei etikai, o
kartojo prezidentas Wilsonas. vienas žmogus galįs tokiu bū gydytojui psichiatrui su stip
Painformuotas. i*>t visgi yra geresni už jūsų
v .
,
v.
i
pats nusižengė paprastai zmoKuomet vokiečių militarizmas du savo paties gydytoju tap esne valia gražaus pinigo parašyt nemokančius gudruo- \l
.
^T7^
giškai etikai.
parblokštas, dėlto Amerikos ti. I r ištikrųjų kai-kurie para darvti. Bet naudos iš to nė
liūs. Jie kol dar nepersimetė
priedermė užtarti ir ginti Vo litikai ir kitokie, daugiausia Dievas žino kiek butų žmopas jumis, visgi tebėra geros
D-ras Kačkus paskelbi, kad
kietijos gyventojus nuo naujo nervų ligoniai, pasveiko, Kol
širdies, duosnesni už jūsiškius. jis tonsilus išima be peilio oVienas iš smarkiausių botap. Coue buvo. J a m išvažiavus nėms.
francuzų militarizmo.
AR KATALIKAI DURNESI r tuomet jie visiškai niekam peraeijos. I r mūsų svieto pe
Europos imperialistam*
tmų
Kontribucija, kokios Šian visį sunkesnieji ligoniai atku ' To franeuzo stebuklai dar
NI?
nenaudingais # ožiais palieka, rėjimas nesupranta, kaip tai
šiandie skaitosi Franeesco Nit
dėlto suįdomino amerikiečius.
die Francija reikalauja iš Vo to. J a m liepiant, paralitikai
kuomet visiškai prie jūsų per gali būti. Nestebėtina, kad
ti, buvęs Italijos ministeriu
i
imdavo
vaikščioti,
bet-diduma!
***
kai-kurie
manė
per
jį
išAnųdien
'
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kietijos, yra mirtini nuodai ci
simeta.
aiškinti
p h m u n n k a s . Jis buvo premiebarzdotas mūsų " d a k t a r ė l i s "
dabar
jau
vėl
nebegali.
Ame-j
*
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*
*
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^
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"
ba, apie tai, kagį mums daryti
vilizacijai. Todėl Francija neKad katalikų tarpe durnų nežino, kad galima tonsilus ^iš-'
tan ius
r u karo laikais. Jis dalyvavo
rika
mėgsta
"mecbeine
shovv\
I
*
stebuklus.
Nepasisekė,
Nepriklausomybės
dienoje,
ar
.turi nieko gauti iš Vokietijos.
nebūtų, iš ko gi jųs gyventu imti elektro — desikacijos bū
nieko nesama
taikos konferencijoje Paryžiu
o
čionai
tasai
"
s
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w
"
J
:
i
:
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o
.
!
i
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P
a

cHtlb su bedieviais, kuomet, jie
Amerika neprivalo .jokiu būdu
mėt? Tik viena jums nelaimė, du. Trupučiukų stebėtina, kad
lyje
naujo.
I
r
nutilo,
kol
ne
je, kur padaryta nelaimingo
tikrai
retas,
bet
nelabai
nepamūsų
nenori,
ar
rengti
atski
prie to prisidėti. Amerika ne
kad tokių mes nebedaug betu •jis gydyti nemokėdamas ir
atsiras kita proga pamėginti.
ji visai Europai taikos sutar
rai, kolonijomis. T a r p daugelio
privalo duoti paskolos nei pa prastas.
rime. Daugiausia kokį tūks drįsta viešai
Tai užtat iki kito karto h mes
tis.
šmeižti- d-rų
priežasčių
kitų,
neskaitant
čiai Vokietijai, nes ta pasko
Žymesnieji Amerikos nuitslo
tantėlį. I r jųs tai pamatysite Bačkų. Dar labiau stebėtinų,
apie tai neprašysime.
Buvęs premieras Nitti šian
jau to, kad jie patys mūsų
la- tur.jtų tekti neteisingai vyrai ir gydytojai taip sako
vasario 18 jd. Nepriklausomy kad jis savo ignoraneija, šmei
die dažnai rašo amerikoniškuo
Vaiduoklis.
neprisiima,
buvo
nurodoma,
Francijai.
apie tuos "stebuklus".
bę švenčiant. J ų s kazokų ga žimų ir insinuacijas prie liačse laikraščiuose apie ta sutarkad
nuėjusius
-į
susirinkimų
Buvęs Italijos premieras pa
Dr. James Wbitney HaH,
lėsite pašokti, jeicu tūkstantį kaus (už tai turbūt, kad jis
tįv
žymi, kad pirm karo jis ger (Miicagos psichiatras sako, kad VISIEMS BIZNIERIAMS. tą dienų katalikus tiktai is
J i s sako, kad kontribucijos bęs Francija. Bet šiandie už
naudos. T a r p kito ko buvo pri durnų surinksite. O katalikų, katalikas) — pavadino —
tokius stebuklus gali atlikt?
klausimu i'raucuzai pavartojo jos nežmoniškumus, už jos im
Klaipėda lygiose sųlygose siminta, kad N S p r i b k u s o m y - , ž m o D " * P™tinS<*. kuriems jus "medikąle etika". Jeigu yra
visas savo galimas gudrybes*. perializmų ir lailitarizinų, visi kiekvienas psichiatras; nes šiandienų yra, kaip Vilnius }** dienoje liedieviai darys įkyrėjote sayo kvailybėmis ii tokių daktarų, kurių "medi
mokslui šiandienų ne naujiena prieš porų metų. Kuomet VilIki šiolei visose istorijai žino
" t * pati, k , ir visuomet. Pa- '"teisybėmis, katalikų, kurie k a i s " etika leidžia šmeižti vie
ja turi smerkti.
įsivaizdinimo
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šuggestijo>
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mose taikom konferencijose vi.keiks kunigus su gaspadinė- '^priklausomybę šv« s . žmonis, šai — tai tokius reik it ų pa
Nitti žino, kų rašo. Nesma
oalybė.
Y
r
a
t
l
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i
r^si;
viena,
^
engėsi
nusipirkti
iVLVl
yh[
st
suoraet buvo nustatoma kon
mis; parupužios ant Lietuvos « * susidarys tiek, kmf.jam* siųsti kur pipirai auga.
gus tai imperialistinei Krane ikada
kitas
įkalba
kitam
paosavybXs.
Už
p
a

v į m i l l j e nU
tribucijos suma, kiek turi at
,w<
. ,
.
įirotelio nebužteks nė suskaijaį botagas.
'Doriems gydytojams reikėtų
tikėtinai, (lietero - suggesti- ( , y k į g a , i n m b u y o n u s i p i r k l l valdžios; parinks žmonių sun- '
mokėti nugalėta valstybė. Bet
l prieš tokį jų žeminimų protestvti
J
ja);
kita,
kuomet
žnkogus
pats
j
į
kiu
prakaitu
uždirbtų
pinigu.
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>
šioj taikos konferencijoj frau
Kas nežiūri į Ateitį,, tas
! tuoti.
sau įkąlbi'jes įsivaizdina (au rTas pats yra šiandienų •\v bus po šventes. Kiek jų te~
cuzai pa*larė sutarty padėti tik nemato Giedros.
yy
nai
susirinks?
"
J
ų
O barzdotam
gudruoliui
apie
to
—
snggestjįa):
Almi
vi
tos
tris žodžius: "Atlyginimas už
K laipėdoje.. Svetimas šeiminiu
'
Išeivija
pradeda
skęsti
iš}>orų šimtų. O katalikų dur
j " d a k t a r u i " kitokis patarimas:
Ateitininkai ir Giedrininkai įsivaizdinimo *ir sau įkalbėji
nuostolius". Niekas tam nesi
kavimas neleido plėstis mies
tautėjinK)
bangose.'Ei
jaunie
nių — tai apie tūkstantį. Kas
išsimazgoti barzdų, duoti iš
priešino. Konferencijoje vokie tai dvi Kristaus Armijos. Jos mo ryšys turį tiek bendro, kad tui, nė uostui. Bet toliau perjnnigus duos? Katalikas duos ji broleliai, laukiame jūsų į skalbti savo nuo*lat "dortieina
Lietuvių
tautos
vaduo
rezultatai
yra
vienodi:
žmogus
čiu nebuvo. Taip ir palikta. I r
matantieji prancūzui lenkai ir
dolerį, išsižergęs laisvamanis- 'pągelbų. Į būreliui, į talkų, j nus"
marškinius, savo ofisą
patiki
nebūtam
daiktui,
ligonis
į
„
^
^
i
i
p
ė
ti
iš
tamsybes,
melo
ir
skriau
net lietuviaį
k o
a
nuostolius nustatyti paskirta
darbų!
Per
Giedrų
į
gyvybę
švariai užlaikyti. O paskui ir
patiki esųs sveikas ir t t , i r , d o j e ilU)^xl
Tik centų. O surinkę katalikų pra
nuosavybių.
komisija. Dėlto, ši nustatė to- dų tvano. Dieve padėk!
kaitų, dklžiuosis, kad tai jie 'ir ateitį!'
sųžinę apvalyti jei proto jau
ima
elgtis
tai]),
kaip
butų
elietuviai
buvo
čia
varžomi*
To
kį 'atlyginimų už nuostolius',
Katalikų Bažnyčia Motina
csų d a v ę " . Taip rašoma buvo
Dievas nedavė.
sas sveikas, kaip m a n a
liau
pramatantieji
suprato
se
kokio pasaulis negirdėjo.
visiems.
Bet Jų už motina
būrelis
lietuvių
Kur
yra
f
* Bimbalų Bambizas.
Francija karo laiku daug pripažįsta tik tie, kurių šir tTuotarpu tiktai tokie lig<>- nai, Jcad Klaipėda — turto šal " Drauge".
jei
tenai
nėra
O vandenuotas bolševikų moksleivių,
nukentėjo. To niekas ne užgi dyse giedra ir kurie žiuri į niai g^li būti pagydomi įsivai- tinis*. Dėlto jos taip visi ir nopopiergalis išvadų iš to pada Giedrininku kuopos, tai kas
Jeigu mokyta mergina ištezdinimu, kurių liga iš įsivaiz n .
na. Bet ir Vokietija ne kiek ateitį.
nors tenai kaltas. Spėkite kjės ir už paprasto darbinin
dinimo pareina. Pusė mažne
ne mažiau. Tiesa, jos kraštai
Ar musŲ biznieriai yra to rė, kad mes prisipažįstame esų už juos darnesni, kad tur- kas? Gal ne kas kitas, kaip pa ko, — anaiptol nemanykime,
Kad Imti giedrininku nerei paralitikų serga ;ie -dėlto, kad | liau pni matantieji f
nesunaikinti. Bet ji neteko savo naeionalių turtų, viso savo kia mokvklos suole sėdėti. jų kimo organaį pranyko, bet j Ar mūsų biznieriai nori sau Imt ir katalikų mokslas yrajtys. Tečiau a r nebūtų geriau, kad jos mokslas bus užniek.
kad vietoje ieškojus kaltinin- j Auksas ir pelenuose žiba. Mopirklybos ir karo laivyno. Ne-, Kiekvienas gražus
darbas dėlto, kad judinantųjų orga-į naudos? Žinoma, kad taip. Už- užtat durnas.
»
•
teko ji >avo plačių kolonijų, .'giedrina širdį ir į giedrininku nų jausmai nebeveikia, atbu- tat ir reikia, kad mūsų biznie- Xors neapsimoka su šake ant Į ko, prašalintume kaltybę ir | kslo šviesos nepaslėpsi, jei
kurių dauguma teko tai pa-j eiles mus traukia. Lai gyvuo- kus nervams. Kuomet per įkalį riai lietuviai i>agalvotų, kaip vandens rašyti, ir kvailų mo- tuojau suorganizuotume tenai tik širdyje- bus giedra ir mei}ė.
bėjimų, atgaivinami (ebesan-j ir jiems Klaip>dų atkariavus kyti, ]>et vieną sykį gaJima giedrimukų kuopų!
Čiai Franci jai.
ja giedra ir giedrininkai.
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tik dešimtų dalį tų pajėgų ir lJšm kiek
i lenkai savo akcijai skyria, tai nies lenkus
tikrai ragan^ su vary tumėm! Reikia lėšų
mokykloms. Matėme, kad mokyklų skai
čius yra gan žynius, o gi reikia lėšų ne
tik oficialiai gyvuojančioms, bet ir slap
(Tąsa)
toms. Reikia žinoti, kad Vilnija lama
Ypač jaunimas žengia pirmose tokiu karo nualinta, net dabar d a r gyventojai
i veikėjų eiįėse. Jis pirmutinis darbe, pir apie Tverečių, Vydžius, Postavus gyvena
mutinis kovoj! Kaip jis moka vienybėj, sųapkasuose, nes- viskas tapo su žeme suly
, klausoj dirbti! Ir su kokia ištverme jis sa
ginta; pastaruoju gi metu du kart bol
vo darbų varo!
ševikai ir lenkai labai gyventojus api
Pamenu vienų vakmų, laikraščiu pla plėšė, sunaikino. Nuo 1919 m. 5 kartus.
tintojų. Buvo tai platintojas — idealistas, Vilnijoj valdžia keitėsi! Taigi iš taip sudei tėvynės meilės, ne iš asmeninės na u- b'*dnėjusiu žmonių sunku laukti, kad jie
dos, nes už platinimų nieko negaud. Kiek užlaikytų visų lietuvių Vilnijoj akcijų: ir
[* j a m tekdavo nukentėti! Žandarai ir lenk'i gimnazijas ir mokytojų seminarijas ir
agitatoriai apkuls jį, net sukruvins, laik- liaudies mokyklas ir spaudų ir k. t. daly, rašeins sudraskys ir užgins daugiau juos kus. Dar gerai, kad lig šiol šiaip taip
.'nešioti, o žiūrėk po kuriam laikui jis vėl laikėsi, bet ilgam laikui neištesės. Beabėlaikraščius nešioja, dar balsiau laikraš- jo padėjo Šiek tiek lietuviai iš nepr. Lie
čių vaidus iššaukdinėja ir juos perša! tuvos ir Amerikos, bet tai tik -mažutė
Pasiseka daug laikraščio ekzempliorų iš dalelė sulyginus su tuo, kiek-reikia į-,
platinti, tai jo džiaugsmui nėra galo, regis vairiems dalykams išleisti. Lenkai gi sadidžiausios laimės pasiekęs! J i s visa vo veikimui išleidžia nnlijonines sumas, j
savo sielų į tąjį darbų įdėdavo. Teko jam
Reikia lėšų ne tik mokytojų algoms,
i r " š a l t o j " pasėdėti, bet tas j o drąsumo — jie jog turi teisės į* visuomenės už sa
ir darbštumo nei biskį nesumažino.
vo darbų tai reikalauti, — bet reikia irgi
*
pagalvoti-apie mokyklų įtaisymų: kaikur
Tai tik niažutis Vilnijos jaunimo dar
mokyklos neturi suolų, žemėlapių, knygy
bavimosi pavyzdys!
nėlių ir kitų reikmenų. Nemažiau reikaAntra darbo sunkenybė — tai lėšų stolinga pašalpa mokiniams: tiek jųjų tarp^
fca Kad mes lietuviai turėtum Vilnijoj

VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA,
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yra gabių, turinčių noro mokslus siekti,
ar galima leisti tokiems talentams skursti,
ypač Vilnijoj?! O kiek tai atsiranda gabk>
jaunimo ištautėjusiam kaime! Mes būti
nai privalome gabesnį tokių kaimų jauni
mų remti ir leisti moksluosna, nes nuo to
kio jaunimo priklausys tųjų apylinkių at^
gimimas. J a u dabar žinau daug tokių ai,sitikimų, kad lietuviai gimnazistai ir mok.
seminarijų mokiniai, kilę iš iš tautejuslų
šeimų ir kaimų, labai didelę daro įtekmę
į savo apylinkę, tiesiog kaikur kaip epi
demija užkrečia — grįžti prie lietuvybės.
Tat mūsų priedermė kreipti daug do^
mės į Vilnijos mokyklas, kaipo šviesos ii
tautinio susipratimo židinius, į einantį
mokslus jaunimų; to reikalauja iš mušu
meilė prie tųjų atsilikusių, ištautėjusių
žmonių, apylinkių.
Tokio veikimo reikalauja gresiąs iš
lenkų pusės pavojus mūsų mokykloms ir
jaunimui. J a u minėjau apie lenkų pastan
gas suimti saVo ^rankosna lietuvių moky
klas. Tat jeigu lietuviai neišlaikys savo,
pozicijų, tuo pačiu jos jpereis lenkams.

dyte gaudo į savo bendrabuiiu*; ir prie-'
g'laudas ir ten auklėja mums priešus. A*
pie lietuvių mokyklas ir prieglaudas dažnai sukasi lenkų agitatoriai ir prikalbi- j
nėja mūsų jaunimų pereiti jųjų mokykįlo
sna, bendrabutin, priegilaudon kur žada
visokių palengvinimų. Savo liaudies moky
klose, ypač mišriose vietose, į lenkai dali
na dovanai' mokiniams knygas ir rašomuo
sius dalykus. Toks agitacijos ir patrau
kimo būdas yra visgi lietuviams pavo
jingas, nes gali ne vienų kaimietį ir pavylioti. Kad apsisaugojus nuo tokių len
kiškų pasikėsinimų lietuviams reikalinga
yra prieš veikimo akcija. O visam tam reikia lėšų.
Dabar Vilnijos įstaigos:' mokyklos,
prieglaudos ir spauda gyvena krizio va
landas. Mokytojai nebegauna atatinkamų
brangenybės laikui alg$ ir gauna neieguj ianai, prieglaudos kenčia badų, laikraš
čiai, ypač lenkų kalboj, negalį būti lei
džiami nekalbant jau apįe platesnius kokius sumanymus. Viso to priežastis - 1*5 :

Savaime suprantama, k a i p u p e l i s pavojuj

Lenkų valdžia savo veikimui skiria

šu stoka.
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nepadėsime, Vilniečiai neišlaikys.
Turime mes lietuviai įnisipažinti.
}iaii m e s Vilnija per mažai rūpinamės, ne
\jek, kiek privalėtumėm. Toks masu tarj>e
apsireiškimas jaučiama Vilnijoj, paštebiama laisvoj Lietuvoj, o ypač tas matoma
žiūrint iš šadies. Tiesa, pastaruoju metu
tas susirūpinimas pagerėjo, bet ne dide
liam laipsny. Kas svarbiausia, kad pas
mus stoka vienodos akcijos. Mes turime
šiuo metu du opiausiu klauskuu: Vilni
ju ir Klaipėdą. Bet jei sulygintum lenku
i r lietuvių pastangas šiais klausimais, tai
turėlumėm susigėdinti: lenkai daug dau
giau tuos klausimus nagrinėja spaudoj,
susirinkimuose, mitinguose, negu mes, ku
riems tie dalykai yra gyvybės kiausimais. Mūsų laikraščiuose vos retai užtiksi
kokį vienų, antrų straipsnelį apie tai, ly^
tai butų mums visai svetimi reikalai.
Kas įdomiausia, kad mūsų visuomenė
tuo reikalu užsilaiko visai šaltai; jei vi
s u o m e

3

^

labiau

tąi» dalykais įdomautusi,

tatai rastų didesnį aidų ir spaudoj ir val
d ž i o j sferose, tas parodytų, k a d Vilnija
. . . . . .
.,

kiltų iš to lietuviams. Mokykla gali munvs, milijonus, lenkų visuomenė M
aukas,). i r K l a x P ^ * e t l k r u *» v a l d z i a i > b e t ^°
išauklėti
tėvvnainius bei
bei juos
iuos nadvarininkaį apsidė^e
apsidėję tam tikslui < J a b i a U lietuvių visuomenei, visai iietuvių
išauklėti fi-erus
gerus tėvynainius
pa . Lietuvos dvarininkai
specijaliais mokesčiais,, o Vilniečiai lietu tautai. Mes dažniausia pervėlai pradeda
versti tautos išgamomis.
Lenkai turi sudarę prie gimnazijų viai bema| patys vieni stovi prieš tas len me sąžinės sąskaitų daryti, kuomet kul
kas sunkiau padarytas klaidas atitaisyti.
bendrabučius ir bėdnesniems mokiniams kų milžiniškas jėgas ir kiek galėdami gi
'
(Bus daugiau)
duoda užlaikymų. Lietuvių jaunimų gau- na savo pozicijas. Jeigu mes visi lietuviai
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Lietuviai Daktarai
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Amerikos Lietuvių Daktarę
Draugijos nariai.
TH

Blvd. 704J

Dr. C. Z. Vezelis

VALIO, AMSTERDAMAS,
SPRINGFIELDO, ROCKFOR
DQ, WESfTVILLE, IR KITOS
LIETUVIŲ KOLONIJOS.

LIETUVIS UENTĮSTA8
5712 SO. ASflIAOT) A V K J V U B
ARTI 47-tos Gatvės
Valandos: cuo 9 ryto iki t vak.
8eredomis nuo 4 iki 9 vakare.

Užgriuvo ant Lietuvos ne
paprasti įvykiai, surišti su
Kftii{HVtlos ir Vilniaus kraštu
likimu. Patriotiškos lietuviu
šinlys A menk oje vėl sujudo*

DR. P. ŽILVITIS
Parkelė savo ofisą po D am.
•241 — 41 So. Halsted Street
naujame Juclaus Ręst. 9 labų.
Priima Ligonius nuo 9-19 A. M.

•-a r . M.

Tel. Bouievard 7179
Rezidencijas TeL Fairfmz 9674

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILJLLMOIS
Telefonas Yards 5099
Valandos 1 Iki 11 U ryV
po pietų 6 iki 8 rak. Hedettoacu
ofisas uždarytas.

J

TeL
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Bouievard 21 «0

DR. A. J . KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Ohkago, UI.
ZJ

i DR.A.L.YUŠKA l
I

1900 So. Halsted Str.

TeL Ganai 9118
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. jj
• iki 7 vai vakaro.
£
vai.:
2 iki 4 po pietų Jj
419S
Archer Are.
m
%
Tel. Lafayette 0088
j*
|f*aTOro^*^*-^$¥¥*^^*-*-*-o^>:
Tel.

Ganai 257.

Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 South BaLstcd Street
Valandos: 1* iki 12 ryta: 1 iki i
po piety: I Iki t vakare

LIETUVIAI ADVOKATAI

A D V O K A T A S
^-*-

Ofisas Didmiesty j :

29 South La Salle Street
Kambarls 530
Telefonas: Central 6S90

[Vakarais 3223 S. Halsted St

A. Žmuidzinavičius,
L. Šaulių Atstovas Amreikoje.

Telefonas: Yarda 4081
M

A. E. STASULANI

n

A D V O K A T A S
Abstraktai c.vaminuojanii, pinigai
ant rcal estą te skoliname.
OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945
VAKARAIS
9238 So. Halsted Street.
(Eagle Music Co.)
Telef. Bouievard 6787
—«~»— —-^.

|Tei.

Randoipn 47J

A.A.SLAK1S
ADVOKATAS
Ofisas vidum les tyje
ASSOCIATION BJLDG.
19 South La Salle Street
Room 1309
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų|
Namų Tel. Hyde Park 3395

„...->

J. P. VVAITCHES
La w y er

LIETI VIS ADVOKATAS
Dien.: R. 911-197 W. Dearbora
Street
Tel. Dearborn 9099
Vakarais: 10733 8. Wabash A ve.
Roseland
Tel PnUman 99V7

IŠ FEDERACIJOS DARBUO
TĖS.
Cicero, 111.
Kat. Federa
cijos 12 sk. laikė mėn. sus-mj,
sausio 28 d.
Iš Labd. Saj. atstovų ra
portų paaiškėjo, kad našlai
čiams ir seneliams prieglaudų
su ligonine jau rengiamasi
statyti. Kaginta, kad visi, kiek
galint, medžiagiškai prisidėtų
prie to kilnaus darbo.
Buvo ir kitų raportu.
Svarstė pikniką kurs bus' va-

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUTIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins
visu
akių
tempimą
kas yra priežas_
timl skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą. skaudančius ir užsidegusius
karščiu akių kreivos akys katerakto, ne miegi o; netikras akis indedam
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti-matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Ncdėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare.

ws&

Žmogus ir Gyvuolys. Šioje
knygoje paaiškinama įvairios
nuomonės, įvairių mokslininkų
apie žmogaus kilmę ir žmonių, 1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
stovį.
*>
s
T$ knygą persKaitęs ir ap 1 5 =
Uezid. tel. Va n Buren 1294
svarstęs atskirom dalelėm gali
Ofiso tel. Bouievard 9 $81
pilnai suprasti apie žmogaus
kilmę. Taipgi toje knygoje yra
RUSAS GYDYTOJAS Ir
išdėstytos Darvinizmo klaidos
CHIRURGAS
Knyga turi apie 70 puslapių
Specialistas Moterišku. Vyrišku
Valku u? visu chrooiškn ligų.
J a parašė kun. prof. Pr. Bu-

Dr. A. A. R 0 T H

Ofisas: 3335 S. Halsted St.
Vai.:
l t — 1 1 ryto: I—I po
plet. 7—8 vak. Ned. 1 9 — 1 8 A.
Ra*
1199 lodependsncis Brvd.*
Chicago.

Kaina tik 30c.
Draugas, 2334 8 Oakley A ve.
* OHTOAOO. TLL.
MtiiMkiM

pijos naujos bažnyčios' pašven
tinime 1907 m., taipgi duota
auka 25 .dol. Dalyvavo pajŠyen
tinime kerthtio akmens« nau
jai statomos Šv. Treybof šlavokų bažnyčios 1919 m., taipai
tos pačios bažnyčios pašventi
nime arba įkurtuvėse 1920 m.
Per abejas iškilmes dr-ja au
kavo po 25 dol. slavokų naujos
ŠV. KAZIMIERO R. K. PAš, Inižnycios naudai.
DR-JOS 20 M. SUKAKSv. Kazinuero Dr-ja dalyva
TUVIŲ PAMINĖ
vo viešoje katalikų konvenei
JIMAS.
joje, kuri buvo gegužio 14 d

Paskutiniais laikais pnui<daut nuo praeito sausio nu'uio
sio pusės, sekančios kolonijos
aukojo Lietuvos Šauliams, sa
vo laisvu noru stojusiems ir
Radine, Wis. — Sausio 28 <1.
pasišventusiems Lietuvos ne
š. m. virsminėta Dr-ja stab>
priklausomybe ginti:
Aiusterdam, N. Y*, per Politini scenoje gražų veikalą " K a n 
tri Alena". Kadangi labai gra
kliubii $604.54,
SpringfieAd, 111. per Šaulių ži diena pasitaikė, todėl ir pu
blikos susirinko pilnutė " T u r Atstovo prakalbas $452.01,
n e y " svetainė.
Roekford, UI. per Šauliu at
Dr-jos imt. rast. Anicetas
stovo prakalbas $363.54,
VVestville, 111. per Šaulių at Bubelm, labai plačiai ir aiškiai
išaiškino statomo veikalo vi
stovo prakalbas $201.50,
(iary, Ind. per Šaulių atsto sų šešių veiksmų . reikšme.
Nors veikalas buvo ilgas, bet
vo prakalbas $.137.1 J),
St. Louis, Mo. p&r Šaulių at publika ramiai užsilaikė, už
tai, kad veikalas buvo labai
stovo prakalbas $105.45,
Rochester, X. V., per A. Žie pasekmingai vaidinamas, tar
si (ikras nuotikis iš praeities
mį $1.00.58,
West Pullnuiri, 111. i>er Šau laikų. Svarbiausias roles vai
lių atstovo prakalbas $87.35, dino: Alenos — Sainalonion\
I>o eland, III. per Šauliu at Kariko — Ugėnas, kunigaikcio — Razevičius, Antonijaus
stovo prakalbas $70.70,
Kaušas City, Kan. per Šau — Sfatkevieius, Uršės — Žtžlių atstovo prakalbas $()2.1)5, minskaitė, Klarisos ir Marijo
Chicago Heiglits, 111. per nos - Jažmuntįenė. Pertrau
šauliu atstovo prakalbas $56.- kose p-Iės Petkevičiui's ir
l>alrikonytė dainavo gražias
00,
K. St. Uniis, UI. per Šaulių lietuviškai .daineles. Užbai
gų*; programą, vaidilų pulkas
atstovo prakalbas $38.00,
M i r o s e Park, 111. per atsto sudainavo ''Lietuva Tėvvnė
^111.^11". Po to buvo šokiai..
vo prakalbas $32.65,
Auburn, IIL per Šaulių at
stovo prakalbas $20.00.
Visi pinigai priimti. Vienas
tūkstantis penki šimtai dol. iš
siųsta kablegramu Lietuvos
Šaulių Ceutran. Aukos L.
Valst. Paskolos Bonais bus iš
siųstos prie pirmos progos.

V. W. RUTKAUSKAS

sąra, parapijos naudai. Įžan
gos tlkietų kaina 35c asme
niui. (Skiriama prie tij. tikietų
viena -dovana.
Išreikšta pageidavimas, kad
visos draugijos prisiųstų atstoVus į sus-mus ir užsimokėtų
duokles. Katalikai, stipriau su
sivienykime.
Koresp.
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šv. Kaz. Dr-jos svarbiausi dar
bai per 20 m. laiko.
i)r-ja lietuviška, globoj Šv.
Kazimiero, uždėta 3 d. sausio
1908 m. Barine, Wis. Kiekvie
nas šios dr-jos narys, būda
mas gerame stovyje, -nžsįnio
kųs po L\V. kas nvn. arba. 8
dol. už metus, gauna pašelpos
ligoje 7\ dol. savaitei; nmnirus
narių iš Dr-jos iždo išmoka
ma $75 dol. ir kiekvienas na
rys užmoka po 1 dol. numiru
sio nario šeimynai arba giminėmsi Per 20 metų šios draugi
jos gyvavimo, 8 nariai pasimi
rė, kuriems dr-ja, sulyg savo
įstatų, suteikė iškilmingų pa^
skutinį patarnavimą jų laido
tuvių apeigose. Lygiai neuž
miršta mirusių savo narių, nes
kasmet dr-jos vardu yra atlai
komos Šv. Mišios už nurusią
narių sielas. Šios dr-jos narys,
A. Arlauskis, del silpnos svei
katos, nebegalėjo šioje šalyje
gyventi, ir dėlei neturto nega
lėjo sugrįžti į Lietuvą. Dr-ja
savo lėšomis išpirko laivakor
tę sugrįžimui Lietuvon. Dr-ja
įsitaisė gražias vėliavas, ku
rias vartoja prie bažnytinių
apeitfų, lygiai ir tautiškose
šventėse.
Darbai katalikų Bažnyčios
labui.
Kada Kacino lietuviai kataJ likai įsteigė parapiją ir pasirūpino savt) bažnyčią, dr-ja iš
savo iždo aukojo 300 dol. įstei
gimui visų reikalingiausių daiktų bažnyčios viduje, altoriuje,
įtaisė Šv. Kazimiero paveiks
lą kurs kainavo 75-dol. Dalyvavo pašventinimo lietuvių.
Šv. Kazimieros bažnyčios ap
eigose, kurios buvo 24? rugp.f
1913 m., dalyvavo lenkų p a r a

1916 m., sulyg parėdymo MilWaukees Arkidiecezijos. Buvo
sukviestos; visų tautų katali
kiškos dr-jos į viršminėtą kon
venciją, Šv. Kazimiero Dr-ja,
viena iš lietuvių tautos ėmė
dalyvumą. Skaičiuje 58 dr-jn,
buvo septintoje vietoje.
Darbai Tėvynės Lietuvos
labui.
Kada Lietuvą ištiko karo
nelaimės ir kada buvusis šios
šalies prezidentas Wilsonas
paskyrė 1 d. lapkr. 1916 m. rin
kimuį aukų nuo karo nuken
tėjusiems lietuviams, toje ar
kų rinkliavų dienoje Šv. Kazimiero Dr-ja aukojo 100 dol.,
per T. Fondą aukojo 25 dol.,
per L. R. Kryžių 25 <k>l. L. b .
I*, bonų pirko u^200 dol., Lie
tuvos valiutai, arba aufeso-sidabro fondan aukojo 10 dol.
aukso.
Kada Suv. Vals. stojo Eu
ropos karan ir sulig šios ša
lies valdžios reikalavimo, buA'o pakviestos visų tautų įvai
rios organizacijos, į vrešą konvendją 13 d. bąl. 1917 m. kad
išreiškus prielankumą ir užjautų kariškame žygyje, Šv.
Kazimiero Dr-ja, vienintelė iš
visų lietuviškų draugijų, kmy
(ialvvuma atstovaudama Racino lietuvius Amerikos valsty
binėje konvencijoje.
luida Suv. Vals. valdžia iš
leido penkias paskolas bonų,
Šv. Kazimiero Dr-ja pirko už
500 d oi.
Visas čionai paminėtas au
kas bažnyčioms, Tėvynei ir ki
tiems labdaringiems tikslams,
lygiai visų čionai minėtų apvaikščiojimų, tik stambiąsias
išlaidas sutraukus krūvon, su
sidaro suma $1,060. Pabaigo
je 1922 m. dr-jos pinigiškas
turtas siekė $1,978, narių tu
rėjo 83. Pirmutinių narių,.ku
rie šitą Dr-ją įsteigė yra se
kanti: Juoz. Piepulis, Košt.
Andrikaitis, Fel. Ragauskas,
St. Ralis, Edv. Lengaudas. Ši
tie nariai yrfe stulpai Šv. Kaz.
Dr-jos, kurie laimingai išbuvo
20 metų draugijoje. Kuoilgiausių metų pirmutiniems na
riams !
Lai gyvuoja Šv. Kazimiero
Dr-ja.
v
J. S. Kesminas,
6. K. D. įgaliotas.
MARGAS VAKARAS,

šaįčių.ir kosėjimo. Apsisaugo
buvo.
Piniiiausia, choras sudai jimui nuo šal&o reikia kyėnavo keletą dainų. Stebėtina įiuoti daug šviežio oro. Vyrai,
matyti, kad choro vedėjui, kurie dirba lauke, nepaisant
nors jaunam, kad taip sekasi kaip baisiai salta, retai pagau
-gerai chorą vesti. Choristai, na šaltį; Prižiūrėk, kad oras
prisilaikydami vedėjo diriga- ?visuomet • butų judantis.
Vėdinimas yra svarbesnis
vimo. dainavo ir resultatas —
i
už .šilumai Kuomet eini gulti,
gražiai Rainuota, tikrai malo
jiinuiaus pasirūpink kad kam
nu klausytis.
baryje oras butų judantis. NePo to buvo klasiški šokiai,
įreikalinga eiti ant lauko arba
kuriuos atliko choro narės: B. ji kalnus gauti šviežio oro. Jei
Miliutė, C. Mikčunaitė, M. Ka- gu tik pakelsi langus gausi
mavičiutė, A. SalČiutė, M. Pui- kiek tik norėsi šviežio oro, net
dait'?, ir įsolo dance — M. Bup- prigrūstame mieste.
§iutė.
Kvėpuok giliai. Tas pagel
Dainavo daugiau dainų ir
bės plaučiams, smegenims ir
vaidino komediją "Vargšas
visam kūnui atlikti savo užT a d a s " ir tuo užbaigė vakarą.
duotį.
'
Komedijos vaidilos buvo gerai
išlavinti savo rolėse. Vaidino*: ,1 ." I r<K ",','ĮI" ":..,*T M* '•' II' ,'!" B . J T
Tado rolėj — Juoz. Rožėnas,
tikras vaidila, atliko kaip pro
fesionalas; jo pati, Mani —r A.
Ribinskaitė; daktaras — S. Sa
kalauskas ir tarnaitė — A.
Balčiūtė, neblogai atvaidino sa
vo roles.
Viskas puikiai sekėsi, 'Pik
prašome chofo veoVejo nelauk
ti ilga į kitą tokį malonų va
karėlį vėl publikai perstatyti.
Enė.
1
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Atsiminkime, jog kosėjimas
ir čiaudėjimas ankštose vieto
se pavojinga, nes išplatina ge
malus. Kuomet kartas'nuo kai
to įkvepiame tą patį orą, yra
ICoga. Jeigu turi šaltį ir nori
kosėti arba čiaudėti užsidėk
jarit burnos skepetaitę. Nepastatyk kitų į pavojų. Ii* tegul
tave kiti į pavojų nepastato.
Miegok su atidarytais lan
gaiš kambariuose. Buk "ati
darytų langų" draugas.
Foreign

t t.

»

Per ilgą laiką daugelis žmoirių manė, jog oras yra dvejopas: dieninis oras, kurs geuas, ir naktinis oras, kurs blo
gas. Visi turi žinoti; jog nak
tinis oras ne blogas, jog nak
tims oras ne pavojingas bet
geras, Jei^u laikysime miega
mojo kambario- langus atida
rytus naktį, apsisaugosime nuo
džiovos.
Žmonės klysta manydami,
jog tik plaučiams oras reika^
lingas. Viešos Sveikatos Biu
ras nori, kad visi žinotų, jog
Šviežias oras ir odai yra svar
bus.
Turime prašalinti nejudantį
orą. Jeigu norime užlaikyti
kūną geroj sveikatoj turime
tunėti judamo oro. Atidaryk
langus. Atidaryk duris. Var*
tok elektrikinę vėdyklą. Elektiikinė vėdykla yra sveika net
Čiemoje. Jeigu tą atliksi, gam
tos vaistai — šviežias oras daug gero atneš. Šviežias oras
suteikia visam kūnui naudę.
Pagelbsta prašalinti ligas.
P a t S Žinaį k i e k g e r i a u j a u -

tiesi kuomet išeini ant šviežio
oro po sėdėjimo šiltame kam-,
baryje. Augalai, kurie laikyti
viduje, kur nėra šviežio oro ir
saulės šviesos, tuoj vysta. li
tas pats yra su vyru, moteria
arba vaiku.
Nesibijok.šviežio oro. Reikė
tų žmones mokinti baimės lai
kyti uždarytus ir šiltus kam
barius. Kambario oro tempe
ratūra niekuomet neturi vir
šyti 70 laipsnių. Sveikatai ge
riausia yra 68 laipsniai.' Per
daug šilumos nesveika. Sausas
ora* irgi nesveika. Apsistojęs

Pittsbur^r, Pa. (S. # . )
Vas, 4 d. Šv. Kazibiiero Parap.
Choras atliko vakarėlj parapi
jinėje svetainėje.
J a u metas laiko praslinko
kai šis• choras buvo pasirodęs
ai tai koncerte ar taip kame.
Malonu buvo girdėti. Ohoras
turi mažiau narjįų, bet tie, ku- oras nesveikas. Perdaug drėgrie jame yra, turi geriausius numo ore taipat nesveika. •
Šviežias oras išnaikina ge«balsus ir padaro chorą kur
kiek geresniu negu jis pirmiau m&lus, kurie yra priežastimi

Langruage Inf.

S«rvice.
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=
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STRAIPSNIS VII.
KAIP PRIKENGTI K( DIKIO
MAISTO BONifcUTE.
Prie švarumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingus nusaikavimas ir
tinkamas atmie&inias. Kuomet varto
jama pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruotas pilant
iš keno ) šaukštą, ir žiūrint, kad
prigrėgtų pilnas, bet nepervirš. I>cniryai gulfma suprasti, kodėl nereikia
šaukštą kišti | keną, jei pasvarsysi
kiek prie jo prilips pieno visai nerei
kalingo. Pamokymai kaip venėti sa
vito imti' tiek ir tiek šaukštų J tiek
ir tiek uncijų vandens; todėl reikia
labai, atpdžiai atsaikuoti kiekvieną
šaukšuką kondensuoto pieno kaip
pamokinimai rodo. Atsaikavęs reika
laujamą kiekį yra svarbu perplauti
stiklą su virintu vandeniu, kad šernus
prilipusią pieno dalį. Atidarytas kenas turi būti aikomas šaltoje vie
toje ir kietai pridengtas puodeliu ar
stikline. Vartojamas pienas turi tins
ti raietonos varsą ir būti liuosas nuo
sukrekėjimų.
Atsaikųok virintą vandeni (»e van
deni, kuris verda, bet tokj, kuris bu
vo pirma atviri n tas ir dabar Tiaay)
mieroje. Ten pilk pieną tik žiurtk,
kad pieno lygmalė butų su saiku, o
ne per viršj. Išmaišyk viską gjorai iki
išsileis. Iš mieros pilk šitą maišomą
j sterilizuotą bonkutę ir uždėk t uo
laus sterilizuotą čiulpiką. Sumaišyk
tik tiek, kiek reikalinga v>enatr. pehėjimui.

•»

Gatvekaruose ora&,į trumpą
la i ką apiblogintas. Nesibijok
pakelti langą. Yra visų už
duotis prižiūrėti, jog gatvekarb vjkiyklos atidarytos.

PRANEŠIMAS,
OfUaa Dr. Q. M. aiaaar pa* *
teina J ranka* Dr. Cha*. Segal,
lenta ir partnerio. Visi senieje
pažįstami ir draugai aplaikye
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir
nuo paties Dr. O. M. Glaaar.
iri 49 Sa. Morgą o Street
Ofiso Valandos; Nuo 1* ryto
iki t po pietų, nuo 6 Iki 7 vmk
Ned. nuo l t Iki I po pietjj.
Telefonas Yards t87

=r

—m.

lefonas Vardą 11 ŠI

STANLEY P.
MA2EIKA

(T R' A S.
Žmogus negali gyventi be
oro. Mes visi tą žinome. Bet
y r a tokių kurie mažai supranta oro, svarbą sveikatai. Yra
žmonių, kurie kad ir žino, jog
be oro negali1 gyventi, vienok
laiko duris ir langus uždary
tus. J i e orą kambaryje sudegi
na žiburiais ir ugnimi. Neduo
da kūnui tinkamo vėdinimo.
Oro kūnui neprileidžia ankšto
mis drapanomis, storais apautuvais, mažais kalnieriais, ir

—
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ORABOIULS IR I
BaLsamuotoJaa
Tūrių automo-j
l bilius visokiems
I reikalams. Kaina 1
prieinama.

3319 Auburn
A ve. Ghicago.
Telefonas Bouievard 41S9

A. Masalski
Graborius
Patarnauju lai-<
dotuvėae
ve»-<
tuvėse
krik*-,
tynoae Ir kltuo-<
M
reikaluose^
Kainos prieina-J
moa

{07 Auburn Ave. Chicago
S. M. SKUDAS

"

Lietuvis Graborius
ir Balzamuoto ja*.
Fataruuuju laidotuvėse gerinu^
šiai ir už prieinamas kainas. Par
šam dau automobilius pagrabauis,
vestuvėms, krikštynoms ir tt.
1911 CAKALPt/ltT AVK
K—
Tel. Booscvclt 7532.

«iuiiiiiimiiiiiuinii»iHiiiiui*i»iiiiMiiii

Kaip mišiUlyti pieną i I, i
S. D. LAOHAWICZ
reikalaujamo laipsnio.
LIETUVIS
GRABORIUS
Kad pašildžius pieną, jdėk bonklitę
2S14
\V.
23-rd
PI.
Chicago, 111 j
j šilto vandens indą taip, kad vandto
Patarnauja
laidotuvėse
kuopi-2
padengtų pMeno lygmalę bonkoje. Kai
Jgiausia.
Reikale
meldžiu
atsišau-'g
tink indą. bet neduok vandeniui tiž •
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį už • k t i , o mano darbą busite užga-a
Tel. Ganai 1271—21W1
lašink lašelį antdelno. Jei jauti rara i Snėdioti.
šiltumą, tai atvėsink pakišęs po bė niiiiiunitiiiiiiiuiiHuiitiiiHiiiiiiBiiuiiii
gančia srove šalto vandens. Niekadc s
nedėk ciulpiko į savo burną, kad pa
tyrus šilimos Laipsni- Tai pavojingas
Valentine Dressmaklng CoUege
būdas. Del tos pačios priežasties ne
2447 W. Madison Street
liesk pirštais tos ciulpiko dalies, kari
Telefonas Seeley 1»4S
dedama i kūdikio burną.
Moko Siuvimo, Patternų kir-j
Ipimo, Designing bizniui ir na-|
Kaip kūdiki laikyt penint
imama. Vietos duodama dykai.
žisti bonkatę.
[Diplomai, Mokslas lengvais at
Kuomet kūdikis ima savo maistą lai ]mokėjimais.
Klesos dienomis
kyk jj savo kaire ranka. Bonkutė per (vakarais.. Reikalaukit knygelės.
visą laiką turi butr taip Raikoma, ka<l {Biznio ir Naminiai kursai Skryb*gurkliš visados butų pilnas pieno. Ts>s [llų Taisyme. Norint informacijų j
neduoda orui veržtis pro čiulpiką. {rašykite ar telefonuokito.
Duok kūdikiui progą paimti čiuLpiką
SARA PATEK, pirm.
gerai.
Kiek laiko kūdikis turi
žisti bonkutę.
Penėjimas turi būti yaigtas per 20
mčnutų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai
išimk čiulpiką keletą sykiu. Jei jis
mieguistas, tai palaikyk ji budin
čiu iki pabaigs bonkutę. Jei neiiurint to, jis vistiek užmiega atimk tfor
kntę ir neduok jam nieko iki sei- ančio penėjimo.

—_
:A

r*

jtel. Yards 0392

•

Dr.. f. A. MANELIS

NAPRAPATH
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak.
Ket. jr Ned. nuo 9 iki 1 vai. po
pietų..
3247 Kmerald Are.
Chitago.

Maistas, kuri teiki kūdikiui, turi t* Telef. HboaevcM 8135
nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas
Dr. A. Kaushillas. D. C.
įrodė, kad daugumoje vienas teikia
2159 W, 21 Str. Kfcnap. JLeavitt St.
stiprpbę ir gyvybę. Išvystyfme au
VAL.:
1:0a iki 9 vak. Ned. 9 iki
gančių kūdikių į stiprus ir sveikus
12 ryte,
vyrus bei moteris dwpk jiems užtek
Patarimai dovanai
tinai Eagle Pieno dėlto, kad Eagle
Pienas yra grynas maistas suteikiąs
visus maistingumo elementus reika
lingus, idant kūnas augtų.
m m m m m m»*
Per 65 metus motinos penėjo sąve
rfiTTf^mnf STOGUS.
kūdikius su Borderi's Eagle Pienu.
Užlaikome skardis, rynas, medeJis pasirodė esąs puikus kūną būdavo
tojas maistas vaikams, kurie nėra i gą kaminams, kaminus taisome,
valome ir atllkame generalj tai
normališkai sveiki. Gydytojai ji re
symo darbą ir malevojimą.
komenduoja vaikams, kurie nedapeSTACKER and HAAS
iiėti ir be svorio.
2353 So. Oakley Ave.
Vaikai po visą šalį, tūkstančiai ir
tūkstančiai jų, skolingi savo vikrią Ir ««
stiprią sveikatą Eagle Pienui. Nėra
jokių abejonių apie Ea«le Pieno grynuttią arba pasekmes, kurias tūkstan
*
H*ji?^K^^^R'*8««*rf^
čiai ateivių motinų gavo iš jo. Eagle
TeL Lafayette 4113
Pienas yra labiau vartojafeias kūdikių
penėjimui, necu visi kiti maistai krū
von sudėti. Nag tai yra gryna* pie
nas ir cukrus, vatogioje formoje, leng
Kaipo lletuvys, Hetnviams
vai suvirškomas kūdikiams.
dos patarnauju konMls—te.
M. TUftKA
Skaityk šituos straipsnius kas
&2%» W. S8-th Street
savaitę ir pasidėk ateičiai.

R L U M B1N G
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Trečiadienis Vasario H 192,')
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CHICAGOJH
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RETAS SVETYS.
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KLAIPĖDIEČIŲ SUKILI
MAS KRUT. PAVEIKSLUOSE.

naiuų balsavimo lapeliais ir pri
jduotais bažnyčioje. Kiek žmo
nių balsavo, aš nežinau, kas
išrinktas taip pat. Bet visa tai.
savo laike bus paskelbta. Ži
nau tiktai, kad apie 10 žmo
nių, vadovaujant
Vyskupo
Kancleriui, skaitė balsus ir re
zultatus užprotokolavo.
O kun. Bumšas nemano k iŠl:s į svetimos parapijos įsi
kala. J a m yra savo darbo už
tektinai. I r nemėgino jisai' tai
kinti, tiktai apgailestavo ir
smerkė patį faktą: nepritinka,
nevalia katalikams bažnyčioje
triukšmo kelti. Gal " N - n o m s "
tie triukšmai patinka, bet mu
ms, Roselando katalikams, to
kie dalykai gėdų daro.
Katalikų giminaitis.

2,310 LIETUVIŲ.
pirmų mėn. sekmadienį, tuoj
po sumos, 8v. Mykolo mokyk Gali atvažiuoti i Ameriką pra
dedant ateinantį liepos mėnesį
A. Nausoda.
•oj.
LABDARIAMS DĖŽĖ
KAPINĖSE.
Pereitame Labd. Sąj. Seime
buvo pareikalauta Šv. Kazi
miero kapinėse įtaisyti dėžę au
koms našlaičiams. Paskutinis
Labd. Sąj. Centro sus-mas užgyrė- tą sumanymą ir išrinko
komisiją, į kurią įeina A. Nau
sėda ir B. Sekleckis, kuri rū
pinsis tuo reikalu.
A. Nausėda.

Juozas F. Budri k

Norinčiu atvažiuoti vra dešim
ti kartu daugiau. Todėl pata
riame visiems Amerikos Dettt^
viams kurie norį atitraukti sa
vo giminės ,^ais metais, kad
jie pasiųstų laivakortes, a*T'.davitus ir pinigų dabar, Ht$
i'e kurie pirmiau paduos savo
piašvmus tai tie galės greičiau
atvažiuoti.
Mes Lietuvoj* turime islei
gi speeialį skyrių kuris rupi
me* išgavima visų leidimu rei
kalingų del važiuojančių į Ameriką. Šis skyrius suteikiu
patarnavimą tiems kurie yra
gavę laivakortes per mūsų ben
d r o v ė a r b a jos įgaliotus atsto
A
n
vus.
Norintieji platesniu informa
cijų kreipkities laiškų arba ypatiškai.
LITHUANIAN SALES
CORPORATION
414 Broadway, Boston 27 Mass
3313 S. Halsted St, Chicago.

3343 South Halsted Street,, aat Bridgeport, Chicago, 111.
Parankiausia vieta lietuviams, mano
krautuvėje pasiskirti Fonografų, kurių
mes turime daugybę .visokios rųšies nuo
$2.75 ir iki brangiausiųjų. Parduodame
pigiaus ir ant lengvų ismo^jianų su gvarancija ant 10 metų.
Čia taipgi didelis pasirinkimas lietu
viškų ir kitokiu Rekordu, laikrodėlių,
žiedų, rašomų auksiniu plunksnų ir pai
šeliu, lietuvišku knygų ir kitokių daiktų,
kaip tai: Geriausios britvos, klipers del
plaukų kirpimo, žirklaitės,* pustai ir tt.

Ohieagon atvyko "\Yorcestor, Mass. klebonas, kun. J .
Žmonės praneša, kad teat
J . Jakaitis, vienas žvmiausiu
ruose jau matę Pathė's ilius
Amerikos lietuvių veikėjų. J o
truotų žinių krutamuose pa
parapija yra vienintelė, kuri
veiksluose,
kaip klaipėdiečiai
l
«e t.k skolų irohiri, hct < l « > ] i p t m . i a i g l l k i l ^ i a i l I ^ m ė K , a i .
turi kasoje v a ž a u s kapitalo pėda.
(Vienkart toji parapija vi
siems gražiems tikslams su KAS GIRDĖTIS CHICAKviečiu visus su reikalais kreiptis pas' mane.
GOJE.
deda didžiausias aukas. Kun.
LABD. SĄJ. SEIMO AUKŲ
JUOZAS F. BUDRIK
Jakaitis dabar atvykęs OhieaATSKAITOS PATAI
Chicago, Illinois.
Chicagiečiai rengi asL viso3343 South Halsted Street
gon rūpinasi gauti Seserų mo
SYMAS.
mis jėgomis paminėti Lietuvos
wr
•zi,. ,SK^P^Kšs.: ^ ( į ^
kytojų savo parapijos naujai
Nepriklausomybės šventę kuri
West Sidės, Aušros Vartų
mokyklai.
Malonu " D r a u 
pripuola 16 d. šio mėnesio, bet
Vyrų ir Mot. Dr-jos $10 auka
g u i " pasveikinti kaipo sveeię.
lllll!l!lll!!ailllllllllll®lll!llllllliaililllllllll!ailllllllllllSIIIII!llllll^
parankumo dėlei, ohioagiečiai ĮSTOJO Į KAT. FEDERACI i r Moterų Sąj. 55 kp. $5 auka
ir savo didelį rėmėja.
buyo praleistos.
paminas sekmadieny, 18 d.
JĄ. — ATEITIES
Boselando, Šv. Onos Dr-ja
Kuri tik draugija turi susi
DARBUOTA.
F L U M O M A NEIŠNYKSTA.
aukojo ne $5, bet $15. Taipgi
rinkimų, tai keikviena nuta
Bridgeport. — Vas. 12 d. šv. dr-jos atstovės kartu įteikė PIRKSIU pilnai apmokamus gerus i
ria visu smarkumu prisidėti
Co-operative
Society of America.
"Flumonia/'
tai
naujas prie to paminėjimo. Taigi, elii- Jurgio parap. " K a n k l i ų " cho- $13.50 iš narių surinktus už at Mokėsiu po $8.00 už šėra.
Į*. J. MATHER
rą,s laikė mėn. susirinkimą. De virutes.
vardas influenzos epidemijai. cagiečiai nesnaudžia.
6807 l'iiion Avenuc
legatams išdavus raportą iš
Telof. Englcivood 0187
Flumonija reišlįa liga, kuo
Pas St. Jucevičių buvo užsi
West Side. — (Jiedrininkai Katalikų Seimo ir plačiau pa likę Jono Šmulkščio $5 auka
met žmogus suserga influenza ir iš šios pakyla plaučių li turėjo susirinkimų vasario 11 aiškinus apie Katalikų Fede- ir Juoz. Šmulkščio $5 auka.
d. Aušros Vartų par. svet. Sus- įaeiją choras nutarė prisira
ga.
Kom. %
m ««•»» m
šyti
prie
Federacijos.
Atsto
mas
buvo
gyvas
ir
pasekmin
Cbieagoje flumonia siaučia.
PARSIDUODA PIGIAI Grafanola,
greras motoras au
springsais, atoVIEŠA P A D i K A .
K a i p tik pakįla smarkus sąl gas. Xutarė rengti didelį vakr- vais į Federacijos Apskričio
matlškai sustoja, mažai vartotas. Kai
navo su 15 rekordu $165.00, dabar
ytis, flumonia tuojaus
ima rų su programa. Išrinko komi susirinkimus šiems metams iš
Nuošird-žiai tariame ačiū vi parduosiu už $75.00; 4342 So. Marinkti sekanti nariai: Ona siems giminėms, draugams ir plewood Ave. 1-mos lubos.
siaurėti.
Atšilus ji vėl ima siją parinktį veikalą.
dalyvavusiems
smarkiai veikti.
Giedrininkų kuopa gavo pa Kazlauskaite, Juška ir K. Ku- pažįstamiems
metinėse pamaldose už Oną
irka.
ANT PARDAVIMO Saliu
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos g ]
Gyventojai perspėjami vi kvietimą nuo Akademijos KėBudvytaitę,
vasario
13
d.
šv.
a
to ir krautuvės visi įtaisymai
Nutarė turėti "Bimco Par- Jurgio bažnyčioj.
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 5T
suomet namuose turėti šviežio mėjų vietinio skyriaus, kad j i
porsiųsdaim pinigus į visas Lietuvos dalis.
Ona Būdvytienė, motina. (fixrures).
i r drėgno oro. Dienų ir nak apsiimtų išpildyti programą t y " , pasibaigus misijoms. Ben
10737 So. Michigan Ave.
Mar. Budvytaitė, sesuo.
tį ant įkaitintų kakalių turi 4 d. kovo. Mat Chieagoje visi gimo komisijon išrinko: K.
Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- g Į
Baubkiene,
Ona
Krušaitę
ir
O.
Šv.
Kazimiero
Akademijos
stovėti katalinkai su verdan
ti drafta, (čekį) litais ar doleriais, Čekį J Ų S patįs tu- S
Mikniute.
Rudenop
choras
ke
Rem.
skyriai
rengia
vajų
Se
čiu vandeniu. Vanduo garuo
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai eekį išsimainys.
tina
dideli
veikalą
scenoj
passerų
Kazimieriečhi
koplyčios
damas sudrėkina orų.
Tas
TOWN OF I^AKK. — L. Vy
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigu, gavimas. S V
tatvti.
žiniunas,
naudai. Giedrininkai sutiko.
čių 13 kp. susirinkimas įvyks PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
eina sveikatom
VISADOS KREIPKITĖS
Netikime, kad lito vertė sumažėti]. Bet gi kas
šiandie, vas. 4.4 d. 8:30 vai. NYTI
Bus atvaidinta drama "Mano
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
Sveikumo
komisionierius
vakare, l>avis Square Farko
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame
ANT NAUDOS.
PAMINĖSIME.
Jėzau, ar esi čia?".
tvirtina, kad šalčių laikais
salėje.
.Valdyba.
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultu, tai išsiimtus m
Žvalgaitis.
North
Side.
-r
Lietuvos
ne
kieno namų langai apšale, ten
CICERO, 7 L L T ^ ~ L. Vyeių
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų.
Ejs
priklausomybės
f)-kių
metų
su
sveiki žmonės. Mat ten vidu
14 kp. nepaprastas sus-mas įPersiunčiame pinigus Kablegramais.
ROSELAND.
kaktuves šįmet švęsime kur vyks šį vakarą, vas. 14 d. tuoj
je daug vandens garr), nuo
po vakarinių pamaldų, Šv. An
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro- g ]
kurių apšalą langai.
Apie tai kas buvo bažnyčio kas iškilmingiau negu pereitą tano par. svet. Visi nariai-ės
centų arba del kiekvieno pareikalavimo.
je jau parašyta. Bei mums dar metą. •
atsilankykite, nes yra svarbių
809 W. 35IH SI, ChiCigl
Be programos kurios dalį iš reikalų aptarimui. Valdyba.
Visais pinigų reikalais kreipkitės į
==
ŠOVĖ I RATĄ, PATAIKĖ berašant " N - n o s " jau suspė
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
MERGAITEI.
jo pameluoti. Tarp kito ko ra pildys par. mokiniai, bus dar
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
šo, kad po pamaldų buvęs su dainų ir kalbų. Dainuos solis
DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ
I
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes.
Roosevelt gatvėje ties Sac- šauktas parapijos susirinki tė M. Norbiutė.
Kalbės p. Žaldokienė, kuri
ramento boulvardu automobi mas, kun. Bumšas buvęs kun.
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois, jfj
nesenai
sugrįžo
iš
Lietuvos,
lius nesustojo.
Policmonas Lapei i o pakviestas
žmonių
U R Š U L t JURAŠKIENĖ
Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo
iMlirlu'jitil ir Importeriai Geruiu*i<>
po
ilgo
viešėjimo.
Taipgi
kal
Falsey šuktelėjo sustoti. Bet išminti, policija parapijos su(po tėrais Urbikaite)
=
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
bės
kun.
B.
Bumšas.
Bus
j
r
jo balso neklausyta.
Tuo--sirinkimą uždariusi ir komiteMirė vasario 18 d., 1923 3:15
£ Itonka Dirbto
daugiau
kalbėtojų.
vai. ryte, 75 metu amžiaus.
L^^IIIIUlIIIII[^IIIIIIlIIIII(^IIIIlIIIIIllF^j|ltllllllllI[^IIItllllIIll[^llllllIllfll{^IV ^S
met jis paleido šūvį į automo tai likę neišrinkti.
Paėjo ii Kauno Rėdybos K ve
Įvyks šį sekmadienį, vasa
biliams guminį lanką.
Te- Tuolarpn jokio parapijos mi
darnos narao. Amerikoje išgy
Grrisuutla vi
rio
l
į
d.
1923
m.
&v.
Mykolo
:^
veno 27 metus Paliko dide
čiaus pataikė mergaitei 11 m. tingo nebuvo šaukta. Kun.
ltam paauulij.
Garantuojaj
liame nuliūdime brolius Pran
mos ant «!«•Tejesalonike Flambouras, ku ^Bumšas, kaipo Spaudos Dr- par. svet.
ii m t s
metu
ciškų ir Vincenta Urbikus,
ui duiiir irKomisijos
rengimasis
bei
jos
jos
pirmininkas
ir
Chicagos
ri buvo tame automobiliuje.
mesiu.'i
kai
Lietuvoje seseri Marijoną Ša
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas
n»*Ki|
ko
tienę.
kia kita fir
4831 S* Amhiand Ave.
Automobilių valdė Kotakis, Apskr. Federacijos pirminin triūsas užtikrina, kad sukak
ma S. V: Ir
*fel.
Vards 9*4
Velionės kūnas pašarvotas
Italijoj
irull
18 m., Chicagos graikų laik kas buvo atvykęs pats, nekvie tuvės bus nepaprastos.
Tel. Tards 0*94
jas
parduoti.
pas broli Prancišfcu Urbik%
Kningn
MII
i»il
Jaunutis.
OFISO
^AI>.:
raščio redaktoriaus
sunūs. stas. Spaudos ir Federacijos
iiom instruk
4147 So. Kedsie Ave.
8
—
l
t
T.
ryto.
1—S
ir 7—9 r. r.
Tai pirmi symptomal kure reika
cijom duoda
Laidotuvės
|vyks
ketverge,
reikalais.
Žmonės
jam
kalbėli
Nedėliomis:
nuo
I
i
r.
ryto
iki
me
pirkėjams.
Mes
garantuojame
lauja pagelbos.
Mergelė su motina buvo auto
LABDARIAI DARBUOJASI.
kad mokiniai galės groti ant anuo*
1
**1.
po
piety.
Gal
reikalingi akiniai?
vasario 15 d. i Nekalto Pras.
nikos ii saidų į ki-turius Yr^nesiua
davė ir klausytis norėjo. Spau
mobiliuje.
II'
Pasiklausk
manės Šiandien.
laiko. Ka&ykite aitKliškai r«T7»alaiiŠv. M- P. bažnyčią 9 vai. ry
<*.
North
Side.
—
Labd.
Sąj.
jant iiiforniiK'iji). Kutuliogas siun
Tūrių
20
metų
prityrimo
dos Dr-jon Įsirašė 12 naihi.
te, o po pamaldų bus nuly
čiamas d.vkai:
Kotakis areštuotas. •
Kuattu Serenell! Aco^deon Mtg. Co:
' JOHN J . SMETANA
dėta i £v. Kazimiero KapiTiesa, atsiradę porą įsigėru 6 kuopos m»m. sus-mas įvyko
817 Hlue Islttnd Ave: Clilcago, III.
nes,
Akių Specialistą*
vas. 4 d.
GAL BUS DEPORTUOTAS. sių vyriukų* prašė balso. Bet
1801 So. Ashland Ave., kam p.
Giminės, draugai !r pažys
Išduota raportas iš Centro,
18-tos gatvės
kadangi prašė nepabaigus kun.
tami nuoširdžiai kviečiami į
[Perkėlė sayo ofisą po numerio]
Ant
S
lubų,
kamb,. 14, 16, 16 Ir 17
laidotuves.
kurio darbuote užgyrė. Kp. iš
472» SO. ASHLAND AVENUE
Bumšui
kalbėti,
tai
ir
negavo.
Ant
viršaus
Platt's vaistlnyčloe
Vincenzo Cosmano perniai
Nuliūdę
Temyk
mano parašą
reiškė pageidavimų, kad prie
SPECIJALISTAS
Brolis . Pranciškus, brolelnė
už pastos apiplėšimą teismo Kai-kurie vai ir norėjo apie pa !
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
glauda butų pradėta statytį
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Nedėliomis nuo t iki 12 pietų
Barbora ir visa šeimyna UrYra geriausia gyduolė
nubausta^
keturiais metais lapijos reikalus pakalbėti, del|
Vai.;
ryto
nuo
10
—
12:
nuo
2—b
j
bikų.
'
šįmet. Kp. pasižadėjo visom
to
girtiesiems
buvo
pradėję
jpo pietų: nuo 7—8:3© rakare.l
nuo galvos skaudėjimo,
kająįimu.
Tečiaus jam pa
IJNedėliomis:
10 iki 1.
pritarti. Bet kadangi tas su išgalėm pasidarbuoti tam rei
nčturint apetito, o labiau
vyko pabėgti Italijon.
Telefonas
Drexel 2880
ANT PARDLVTMO VAISINE
siai
užkėbėjima.
vidurių.
sirinkimas buvo ne parapijos, kalui.
F.%R3k.\ MICHIGANE
Anądien jis iš ten gryžo
ant
gTažaus
St. Joe upės, Interurban
Galima gauti aptėkose ir
Xutarė surengti didelį va
kad neramybė nepasidaugintų,
Tobuliausiomis mokdo priemoiėmis:
sustojimas ppie ūkės; elektros šviesa,
New Yorkan ir pasidavė Asaliunose
kaina
$1.00
bon1,—be peilio,
karų
rudenį.
telefonas ir tt. Šį farnią yra viena iš
kun. Bumšas pats užbaigė su
2,—be kraujo,
merikos autoritetams.
geriausių vaisinių farmų visoj valsti
ka 12 bonku $9.00 kaip
Pageidaujama, kad kuodau- joj ir randasi geriausioj apielinkėj.
S,—be marinimo,
sirinkimą. Už geros pusės va
vartoti nurodyta ant bonI Kalbama, kad jis, kaipo sve
4,—be skausmo,
Sekite subatos "Dcaugro" ( nuineri ku
GYDYTOJAS IR CHTRUKGAS
landos, ramiai visiems besi giaasia žmonių rašytųsi prie riame
6,—be jokio pavojaus sveikatai.)
kų.
tilps didelis paskelbimas.
timšalis, bus deportuotas. J u k
jPo operacijos, pacijentas grali tuoj]
4449 So. Weetem Aveooe
Savininkas
kalbant apie dienos atsitiki Labd. Sųj. Mokestis tik lOe. į
įeiti į darbą, gali tuoj valgyti; dalTdef. Lafajette 4140
SALUTE BITTER MFG.
brangiau valdžiai atsieis jį
J. J. BACHUNAS
[nininkų balsas tampa malonesnis,
mus atėjo niekieno neprašyta mėnesį. Kuopos, sus r.>ai ktis
I visa sveikata geresnė. Kuriems išSodos Mieli.
616 W. 31-st.
Chicago.
Taandos: t-11 rytais, 1-S po
Amerikos
kalėjime laikyti.
lėmiau tonsilus, yra pilnai užganė•policija, bet nieko nedariusi
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle[dinti.
Tel. Boulevard 7351
Tegul sveikas atgal važiuoja
olals tiktai po pietų 1 iki i vai.
Ligonius su Įvairiomis ligomis]
»Sejo, nes nebuvo nieko dary[prijimu:—
Pakirpti
plaukai
ir
pleiskanos
nėra
ma
1
Italijon.
L
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki]
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos
! ii. Tiek tik padarė juoko, kad
[9 vai. vakare.
i
pleiskanų
lupynos
sunaikina
gražiausius
Nedėliomis
ir
seredomis
ofisas]
poMemonai, p. Strumilos geri
\ uždarytas.
kiekveno plaukus.
pažįstami, nudavė isprad/iij,
DR. AL. M. RAČKTJ8,
!
DRAUGO PINIGŲ SIUN buk norintį jį suareštuoti.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
OBSTETRULAS,
TIMO SKYRIUS
Visi buvusieji pasijuokėme iš
[1411 So. 50th Ave.
Cicero, III. j
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia
Atdaras kasdiena (išskyros te juoko. Ir visa tad istorija
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
Jei neturite, tai reikalaukite, o jnes tuojau prisiusišventadienius) nuo 9 vai. su policija ''parapijos susirinpranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
I
J . WYANDS
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Buffes.
me.
kirae".
Nė
kokių
komitetų
ne
ryto iki 8 vai. vak.
f Graborius ir Balsamuotojas
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus, prisiunčiame
DRAUGAS
(PUBL.
CO.
buvo
manyta
rinkti.
Nes
ko
N
2334 So. Oakley Ayenue
K. SYREV1CIA
tiesiai iš labaratorijos.
Automobiliai visiems reikalams
mitetai
išrinkti
jau
žmonių
2334 So. Oakley Averiue
Chicago, Illinois
F. AD. RICHTER & CO.
r
(Kampas 23-rd Place)
20M W. 22-nd Str. 2140 W. 91 PI.
slaptu balsavimu, atneštais iš
l - I M S o . 4th St. ,
'j,_ „
Brooklyn, N. Y.
TeL Oanal CMS
TeL Oanal 0199
4
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PARDAVIMUI.

S PATARNAVIMAS!

|

PRANTŠTMA;.

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE

|

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS GO. 1

A. f A.

ITALIŠKŲ

Armonikų

DR. MAURIGE KAHN

AR GALVA SKAUDA?

OR. CHARLES SEGAL

SALUTE BIITERIS

IŠIMU fONŠlLUS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Ar turite "DRAUGO" Knygyno
KATALOGĄ?
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