
t— • • • • »!»»» 

DRAUGAS" 
PnbUaM Daily Exc«i>t Snnday* 

OM Year fe.OO 
8ix Months fJ.GO 

AT HBWS-STANBS «t A COPT 
DRAUGAS PUBLISHIKO 00,Inc. 
2854 So. Oakley A?e., Calctfo, 111. 

Tel- Rooaeielt 7791 

i 
i 

i 

(LITHUANIAN FRIEND) 

« • • • • » • • • • • • ! • • • 

KAINA 2 CENTAI 
* • - • - • -

PRICE 2 C E N T S 
> v * »»»j| 

t 
No. 53 CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, KOVO (MARCH) 3 D., 1923 M. 

E1CTERKD AB 8ECOND-CLAS8 MATTER MARCH « , 1911, AT CHICAGO, DLLDfOlS UNDER THE OF ACT OP MARH S~ 1879 
METAI-VOL. V i a 

n - s= 

• 
it M H U M B I I PRAMATOMAS SUKILIMAS 

GRYŽO IŠ AMERIKOS ARK. 
FILIPPI. 

* 

Vatikano 5.u Kvirinahi 
sartikiai. 

* i i i 

MM m m m A . 4 * • J miiinn u 
• RUHRO KRAŠTE ^ivRr 

PASIUNTINY-
PRANEšfMAS. 

WASHINGTON, kovo 2 , 

ROMA, kovo 3. — Gryžo iš 
Amerikos Apaštalinis Dele
gatas Meksikai, Arkivysku
pas Ernesto Filippi, • • kurs, 
kaip žinoma, iš Meksikos Ob-
regono valdžios ištremtas. 

Pirmiausia buvęs Apaštali
nis Delegatas turjėjo audien
cija pas Šventąjį Tlėvą. Pas
kui konferavo su sekretorium 
kardinolu Gasparri. 

OKUPANTU TERORAS GYVENTOJUS STUMIA 
DESPERACIJON 

CURZON NEPATENKINIMAS^ 
ANGLŲ OPINIJA. r * 

Britanija turi turėti savy 
pasitikėjimo. 

Lenkija Nori Taikos su Lietuva 
VARŠAVA, kovo 3. —Vie- diplomatinio atstovo Lietuvo-

Vietos Lietovos pasiuntinybė , L Q N D 0 N A S ) v a s 2 g 

val^ar formaliai užgynė spau 
f dos žiniom^, buk lietuvių ka
riuomenė inėjiisi neutral^n 

[zonon puola lenkų sargybę ir 

tos politinėse sferose tikima
si* 3°,g artimiausiomis dieno
mis Lenkija su Lietuva pra 

Anglijos užsienių reikalų sek-! ^ f į - n i H T 1 A 8 H p r v W k l l 

retorius markizas Curzon kai 

I 

, djės tiesiogines derybas, ku-

je, lygiai kaip Lietuva neturi 
savo reprezentanto Varšavo-
je. Tarp abiejų šalių visas 
laikas gyvuoja de facto karo 

VOKIETIJA PRANEŠA, KAD UŽ TAI NEATSAKOMINGA."^"™ gyventojus. 
Pasiuntinybė sako: 

VOKIETIJA NENORI BtTT 
ATSAKOMINGA. 

metodą palaiko visi okupuo-f * 'Lietuvos vyriausybė neuž-
tos teritorijos gyventojai. į ėm(ė Lietuvai pripažintos ne-
Teeiaus' gyventojai šiandie j utraljės zonos dalies. Prie-

Karas pramatomas del žiau- f pereina nepaprastus išmėgi 
raus francuzų elgimosi. 

WA$HINGTON, kovo 3.— 
Kardinolas Gasparri iš Me-(Vokietijos ambasada paskel-

nimus, kas turės privesti juos 
šingai, lenkų spėkos daugel 
vietose penėjo neutralu zoną 

pagaliaus prie desperarinjps ir užlėmė eile lietuvių sodžių." 
akcijos. Dėlto, jei tenai tu-
ifės kas nors ypatinga įvykti, 

ksikos gavo formalius doku-!bė formalį pareiškimų apie'už tai Vokietijos vyriausybė 
FRANOUZAI "BAUDŽIA 

MIESTAS. 

mee 

~ j riose bus pagaminti planai padiėiis. 
h*jo Aldwych kliube. K a l t o - ; b e n t k o k J a m p a k e n ( , i a m e s . , j ^ ^ leI1ku valdžia 
jo ap le senovps Britanijos- . „ l i e t u v i ų M l e n k a i s g u . | k t a k r i z i o . S p ė . 
pasitikėjimą savimi. i . , , . . . . , , v. , . 
r . J * 'gyvenimui neutraleje zonoje, jama, kad s| menesj turės 

Jis sakė, kad kuomet ryt- N ^ s gįandie tenai gyvenimas I griūti gen. Sikorskio kabine
ta i s paimas rankosna lai-[ t i e s i o g n o p a k e m , i a m a s i r ^ P r e m i e r o vieton ar tik 

galimas. tnegryž buvęs premieru dva-
Didis laikas butų padaryti rininkėlis "VVitos. 

bent kokį kompromisą su Šiandieninę valdžią lenkai 
Lietuva, sako vietos lenkai. įtaria, kad ji esanti provoki-
Lenkija šiandie neturi savo ška valdžia. 

neatsakys. Nes ji nėra pozi
cijoje, kad galėtų garantuoti ESSEN, kovo 3. — Fran-

cuzai okupuotame Ruhro kra
šte ant dviejų miestų uždjėjo 
bausmę. Miestas Bochum nu-

įVisoj Rubro teritorijoj a d - [ n a n s t a g 35 miiionais markių, 
ministrativiai ir ekonominiai nes 

mentus, kuriuose valdžia nu-Į padėtį Rubro krašte: 
rodo Delegato ištrėmimo / Atsižvelgiant į pastarųjų 
priežastis. j dienų įvykius Ruhro teritori-ftaiką ir reikalingą tvarką. 

Ištyrus ir perkračius visus J joj, ypač atsižvelgiant į bru- y i e n i ^ 3 ^ ^ 
tuos dokumentus, aiškiai pa-ftalį francuzų apsiėjimą su 
sirodo, kad Meksikos valdžia' kyvontojais, juos terorizuo-
už ištrėmimą nepaduoda nei l.jant, ištremiant, karo tcis-
vieno rimto argumento. Tik m i s baudžiant, biauriai su 
vienais išsisukinėjimais ii*ė-( jais apsieinant gatvėse ir vi-
gina save pateisinti. [*ur kitur, taipat begalo spau-

Kas. toliaus bus veikiama; džiaut kai-kuriuos miestus, 
tuo klausimu, negalima žinoti.'kaip tai Recklinghause, Gel-
Re.t veikiausia bus laukiama; senkircben, Bochum, visoj te-
bent kokių atmainų pačioje ' ritorijoj atmosfera pakilusi 
Meksikos valdžioje, kuri už- Į taip, kad yra baimčs, jog tru-
urpuoja didžiumos gyvento-j/mpoj ateity ten tuifs įvykti kiečių valdininkų ir apie A - j t u o t a # Franeuzai įsiveržė;"*' . 
ju teises kaip politikos, taip 'netikėta ekspliozija. 000 narių jų šeimynų. Tarp į^esto bųtan, ten pasiėmė pi-Į K a i p

f VTeltt 

kraščius, randąs juose dažnai 
reikalavimtii, kad Britanija 
atšauktų savo kariuomene iš 
svetimų teritorijų. 

Taigi, norima, idant Brita
nija apleistų Vokietijos oku-
puotę, Konstantinopolį, Dar-
danelius, Jeruzalę ir Bagda
dą. * 

T'ėmijant į tuos ypatingus 
reikalavimus, sakė sekreto
rius, atrodo tas, kad Britani
ja pradeda netekti senovės 

Žinios iš Lietuvos 
NEŠVARUS UŽDARBYS. f KAUNAS. — Studentų ra-

j'teliuose vis plačiau diskusuo-
Lietuvos traukiniuose važi-.jama ir keliama "numerun 

stas ŵ miiionais mamų, . p a s i t i i ^ j j m c i s a v imi. Nes no- f ̂ ' ja nebylys ir publikai par-f dausus'J žydų žvilgsniu Lie-
s tenai vokiečiai apdaužė^H p g g ^ ^ i 5 p o i i t į n e s m . 'dav inėja atvirutes uidarytuo-Uuvos universitete. Rimtai »* pasitraukti iš politines pa-,*"*»»"-j«* mw+y»~— — — J - — 

votae<Mų aparatai visai sug-; d u n a u ; ) U krautuvininku, kurie {MnHo a r e n o g b u ž s i d a r } . t į ' s e vokuose. Atplėšus voką, Atsižiūrima į tai, kad labai 
riauti. Francuzų autoritetų Į p a r d a v i l ^ j o p r e k e s f rancu-j n u o g a v a m ^ ^ {v v a r g t i .tankiai atrandi nešvarius pa-i mažas nuošimtis žydų , t a* 
parėdymu panaikinta vokie-mms kareiviaius. | „ H " . '• veikslus. Publika šį nebylį mauja kariuomer|>j ir apskri-

valgus. ; Z i i r t ^ r ^ Gi'miestas Kettwig, arti B r i t a n i j o s g a u s y b ė s u / ^ a ir tuos p a v e i k s l u s iš f tai valstybės kūrimo darbe, 
ntojai tad įkę be jokios a p - , E s m j > nubal tas vienu milio-i- --
saugos. nu markių už nukapojimą mi-

Iki šiol iš okupuotų p lo tų , l į t a r i T l i u t į į e f o n o vie^. 
štremta Vokietijon 552 vo-1 u Boehumi tuojaus iškolek-

. Turi 5TS Lištv^itųįų yra Rhine V^m-.^ {f ^fr 
>iios jrribpYrtatorin* ir visi ad- \ f sus pasaulio reiklus ir į vi 

religijos žvilgsniai*. 
Arkivvskupas Filippi pra- # 

neSė, kad Suv. V a l s t y b e [ ^ okieė.ų vvriausyhe Į oku- ministratyvių distnktų prez, 
ei jos gubernatorius ir visi ad-

' pantus atsineša pasyviai ir tą dentai. 

SANTARVĖ PRIPAŽĮSTA 
S. V. REIKALAVIMĄ. 

Tik nežino, kur gauti pinigų. 

kaip Hierarchija, taip gyven
tojai jam reišldė daug palan
kumo ir sąjausmo. Ir už ta
tai jfs yra labai dėkingas. 

Vatikanas ir Kvirinalas. 

Pastaraisiais laikais vietos 
spauda ir vjėl daug vietos pa
šventė aprašymui Vatikano 
su Kvirinalu santikių. 

Tam dalykui pasitaikė * l čionai konferavo su sau 
r o f f a jtarvės valstybių reprezentan-

Kardinolo Vannutelli sese-

PARYŽIUS, kovo 3. — S. 
Valstybių vyriausybės atsto-

;vas Wad'sworth keletą valan-

tokiais reikalavimais jokruli^ ^ ^ Pasirodo, kad taspr, kad universiteto išlaifey-
Įbudu negali sutikti. , Turi nebylys yra drūčiai pralobęs, mas sunkiausia našta gula 
veikti savo pasiuntinybes dar- tuosius nešvarius paveiksle- ant valstiečių pečių, kaip ap-
k„ ' 1 liūs pardavinjėdamas. [skritaį visos valstybės išlai-

Bonar Law T a s * i nebylys gruodžio 7 d. (kymas. Dėlto valstiečių vai-
(taip sekretorius Curzon į vi- j™name restorante Kaune,kams Jr tupėtų priklausyti 

turi mokjėti Vokietija. Bet 
kokiu budu tai visa iš jos iš-f 
kolektuoti, jei ji santarvei nei 
kontribucijos nemoka. 

JIB APSAUGOS VOKIE- | S ? P8^** »tsineša optimisti-
*TTjg jniai. Sako, Britanijos nusi

statymas turi but pirm visa-

| — Francuzų autoritetai pas
kelbė proklamaciją, kad oku-

.fpuotuose plotuose vokiečiai 
Patarta Amerikai pačiai. , . . . . , , .. 

1 1 1 * I . v j t r v , . . i gyventojai motjetų taksas tie-kolektuoti iš v okietijos tas . . . . 0 , , i.v i . , J v. t , »siog okupantams. Sako, ku-įslaidas. Teeiaus Kuropos. . , . y. . , . ,__ ', * f : * j ne vokiečiai mokės taksas, 
gudriems diplomatams atsa-». 

DUESSELDORP, kovo 3 . l k a . . I r ****** i š u ž i m ^ , 

1 smarkiai ' * f undin o' ? i r publi- * pirmenybe. 
kai g^'rėsi, kad į mtėnesį už-
dirl)ąs nemažiau 400 litų ir 
jau turįs 8,300 liti) gatavais 
pinigais. Jisai net durnina 

pozicijų nįėra nei reikalo nėi 
'noro. Tas nesutinka su im
perijos tradicijomis. 

rietės, Signora M imi Clenien-
ti, įvyko sutuoktuvės su vi
dujinių reikalų pasekretoriu-
mi Ado Finzi. Sutuoktuvės 
įvyko ' privatinėj koplyčioj. 
Kardinolas Vaimutelli atliko 
religines apeigas. Oficialiai 
dalyvavo ir premieras Musso-
lini. 

tais reikale 250 milionų do
lerių, kurie „prįguli Amerikai 
už užlaikymą savo armijos 
Vokietijos okupuotėje. 

Kaip franeuzai, taip belgai 
išpradžių nenorėjo nei klau
syti apie tą Amerikos reika
lavimą. Imta kaišioti Ameri
kai, kad ji atsimetusi- nuo 

'santarvės, atsisakydama rati-

'savo noru, bet santarvės, y-
pač francuzų, prašoma. To-
del santarvės priedermė pa
rūpinti atlyginimą. 

Kardinolas kaitydamas pa- ūkuoti Versailleso sutartį, 
žynrpjo, kad premiero Mus- Paskui imta Amerika kriti-

įtuos franeuzai apsaugos nuo 
kyta, kad Amerika savo ka-, . . v. . u . , 4 

* ' T . .. . !vokiečių vyriausybes baUs-nuomenę laikė Vokietijoje ne, 

iki vakarui dorai dirbdami, 

KAUNAS. Sausio 28 d., 
atvykus Klaipėdos krašto ofi
cialiam atstovui, Kaunas pa-

valdininkus, kad. tie nuo ryto } sipuošė tautinjėmis vėliavo
mis. Stoty garbingą svečią \ 

KONGRESAS PALIKS 
DAUG BILIŲ. 

mės. Gi kurie nemokės, tų 

mažiau pelno turi už jį. Jis'sutiko gausus būrys visuome-
l>emonydamas publiką, daug n ė s darbuotojų. Svečią gra-
daugiau pelnąs. j žia kalba pasveikino St. Ši-

pingas. Atsakydamas atsto^ 
KARALIAUČIUS. Liet(a-jvas pareiškė: žūsim, ar lai-

vos konsulato iškaba gatvėje į mfsim! 
nesenai iš nakties atrasta su-

savastys bus konfiskuojamos. 

WASHTNGTON, kovo 3.— 
<Rytoj baigiasi šio kongreso, 
sesija. Naujai sesijai, t y J daužyta .r nd.pdytakoho^a-, y n ^ I U S , ^ Lenkai turC 
naujam kongresui, bus palik- .;mu u ž r a S u ; . U ^ 1 * * K l a i " Į Vilniuje „et tris teatrus, bet 

Klausimas visgi neišspręs 
tas. 

NERIMAVIMAI PORTUGA 
LIJOJE. 

LISBONA, kovo ^. — Por
tugalijoje pramatomi pavo-

KOLAS.! j i n g i gj^entojų sukilimai del 

WASHINGTON, kovo 3 . ~ 
Suomijos pasiuntinys konfe
ravo su pinigyno sekretorium 
Mellon. Suomija žada mo-

kįlančios brangenybjės. Ar
mijoje susektas revoliucinis 
sąkalbis. Keletas karininkų 
areštuota. 

solini energija ir pasišventi-' kuoti, kad jos sąskaita per
inąs išgelbėjo Italiją nuo gru- aukšta, kad perdaug skiria- H t̂i Amerikai skolas. Ji A 
mojančių nelaimių. Musoli-/ma amerikoniškų kareivių už-1 berikai skolinga suvirs 8 mi
ni šaliai grąžino garbingą [laikymui. 
praeitį. 

Kardinolas Vannutelli tai 
Bet pamatę, >kad Amerikos 

atstovas gana rimtai tuo 
kalbėdamas reiškė tik savo j klausimu kalba, pripažino tą 
mintį. Bet laikraščiai jo tuos į s u m ą ųi okupuotę. 
žodžius paskaitfe oficialiais. jTečiaus tuojaus kilo klau-

Spauda tą kalbą išpūtė ir; s į m a S ) ^\xv ir kaip gauti pini-
daųg nebūtų daiktų prirašp,, gaSm TJŽ okupuotę išlaidas 
taip kad pabaigoje ^atikano 
'organas Ossevatore Romano j'nunciatūroj Haiti saloje, pas-
tuiįėjo tuo klausimu atsiliep-į kirtas nunciatūros Budapešte, 

Ungarijoje auditoriumi. 

lionus dojerįų* neskaitant pri
augusių nuošimčių. 

, 

H0LANDAI PRIEŠ FRAN-
CUZUS. 

ta apsvarstyti apie 14,000 vi
sokios rijšies bilių. 

FRANCUZAI APVALDO 
GELEŽINKELIUS. 

pėdos įvykiu konsulas apie 
tai praneš atstovui Sidzi
kauskui Berlyne. 

I 
1 

VILNIUS. — Sąryšy su 
j Klaipėdos nuotikiais apsilan 

jie duoda nemažą deficitą, ir 
todėl reikalingi didelės para
mos iš valdžios pūslės. Fi

nansų reikalu nesenai buvę 
nuvažiavę jVaršavon teatrų 
direktoriai Cepnikas ir Ri-

CEKOSLOVAKIJA ŽADA 
MOKĖTI SKOLAS. 

J)IIESSELDORF, kovo 3 . ' ^ v i l n i u 3 Lenkijos užsienio c f l i o v s į į s į r kultūros skyriaus 
ministeris p. Skrzyuskis. Jis, vec |ėjas prof. Romeris. 
buvo Aušros ^Vartuose, kated- J i e d a i y v a v ę ministerių pa
roje, kun. Liubanco vaikij j s į m a t y m e apie Vilniaus teat-
prieglaudoje ir baigsė puota 1 ^ tolimesnį likimą. Pasita-
pas delegatą Romaną. ^a-J r i i n^ v e d c g §vįetimo departa-

— Franeuzai su belgais Ruh
ro krašte ir Rhinelande pilnai 
apvaldė 3,000 mailių vokiečių 
geležinkelių. 

tPIUSO XI-ojo KAN0NI-
ZACJA. 

. 1 . i . PRAHA, kovo 3. — Čeko
slovakijos valdžia nusprend'ė 
pradėti atmokėti Amerikai f s i s^ėvas Pius^ X l sutiko pra-
skolas. Tam tikslui šių metų j d ė t i procesą Papos Piaus IX- , 

[rinktiems Vilniaus veikėjams 
pasakė prakalbą, kurios turi 
nio laikraščiai nepakartojo. 

I 

šelpia studentus. 
ti. Organe pareikšta, jog 
kardinolas kalbėjo tik savo 
vardu. Ir apie tai nieko ne
žinoma nei Šventajam Tėvui K Šventasis Tėvas paskyrė 
nei kardinolui sekretoriui. j 400,000 lirų vokiečių studen-

_ . , _ , tų sušelpimui, kurie serga i 
(Perkeltas- Budapestan. ', , . r 

i gydomi ligoninėse,. 
Monsignoras Federico Fio-t Ta auka pasiųsta Vokieti-

PARYŽIUS, kovo 3. . — 
' Franeuzai neleidžia \& Ruhro 
krašto siųsti anglis Holaiidi-
jon. Del to Holandijos vy-
riausybrė .paskelbė, kad ji ne-

I leisianti f raneuzams anglis 
gabenti Rhine upe per Rotter-
damą. 

biudžetan įdjėta extra 127 mi-
lionai kronų išlaidų. 

mento direktorius Skarnickis. 
Nutarta ir toliau remti pini
gine pašelpa Vilniaus teatrus, 

ROMA, kovo 3." - Šventa- t i k v i s i nepateddnii Sako, Įir> ^ t 0 j d a r ^ ^ ^ p a ^ l 

o jo kanonizacijai. 

NAUJA HERRINO BYLA. 

i r 

retti, buvęs sekretorius inter- jon kardinolui von Faulhaber. reikalų ministeris 

MARION, UI., kovo 3. — 

TARDYMAI CUKRAUS 
KLAUSIMU. 

WASHINGTON, kovo 3.— 
Čionai vakar prasidįėjo nauja f^uv. Valstybėse staiga pašo-
byla, surišta su žinomomis ko kaina cukrui. Senato ko-

BUENOS AIRES, kovo 2. 
— Argentinos ambasadorium 

!Suv. Valstybėms sutiko but 
Pueyrredon, buvęs užsienių CHICAGO. — Šiandie ne 

j'-rn'i 

pastovus orasę šalčiau. 

liepęs vilniečiams dabar ra
miai laikytis. Pakilus lenkų 
karo ūpas nuo to apsilanky
mo jatslųgo ir neutralėje juo-

,stoję "liaudies milicija'' ma
žiau rodė veiklumo. 

—i Vilniaus miesto magis
tratas tiek pinigų išleido len
kų politikos . darbams, kad 
pats neįsigali, dideliausius 

ties Herrįn įvykusiomis per- niitetas pradeda tardymus. unieste mokesčius imdamas, 
niai skerdyB(ėmis. , Teisiami 
6 žmonės. Kaltinami žmog
žudystėje. 

[išlaikyti miesto ligonbucių. 
VILNIUS. — Mieste pl^-j Dabar nutarė užtraukti ligon-

čiasi užkrečiamoji smągenu Ii- ^bučių išlaidas visų apskričių 
ga, vadinama letargijos mie- seimeliams, vadinasi, miesto 
gas. Šia liga susirgę keletas' ligonbučius apmokjės sodie-
asmenų. čiaį. 

pos normą. 

VILNIUS, — Už 3 kilome
trų nuo Vileikos rasta užmuš
tas vežėjas. Banditai užmu
šę jį, su jo arkliu ir rogrėmis 
pabėgo. % 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.S6 

'Vokietijos 100 mark. .0045 
Lenkijos 100 mark. .0020 

* 
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u DRAUGAS" 
Uina kasdieną išskyrus nedeldienius-

Metams $C.0O 
Posei Metą $3.00 

Ui prenumeratą mokai iskalno. Lai
kas skaitosi nuo nžrašymo dienos, 
se nuo Naujų Metę. Norint permai-
lyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siusti isperkaat krasoje ar ez-
prese ' Maney Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO: 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. Illinois 
Tei. Roosevelt 7791 
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SVETIMU KALBU KLAU
SIMAS, 

fctt metais Nebraska vals
tybes legislatura pravedė nau
ja, ypatingą įstatyme. Tą įs
tatymu gubernatorių patvir
tino ir jis ėmė veikti. 

Tuo įstatymu draudžiama 
privatraė.-e ir viešose mokyk
lose vartoti bent kokias sveti
mas kalbas. Išimtinai turi bui 
\artojama viena angliška kal
t a . 

Svarbiausia*; ]>osnias įstaty
me toksai: 

""'Nei vienas a^nmo, inrlivi-
dnaliai ar kaipo mokytojas — 
ja, kaip privatinėse, taip de-
nominacijų ar parapijų ar vie
šose mokyklose, neprivalo iš-
dėstinėti arba mokyti jokio da 
lyko jokiam asmeniui jokia 
kitokia kalba, kaip tik angliš-

. k a kalba". 
Tai "prarijusio karo produk

tą*. Kai-kurie šovinistai, pul
dami ir vydami iš mokyklų 
vokišką kalbų, buvo priversti 
pui t L podraug ir visas kitas 
kalbas. 

i*rieš tų įstatymų pakėlė 
ko$ą evangelikai liuteronai ir 
svetur #huę katalikai. Visas 
rebkalas pavestas išspręsti ša
lies Aukščiausiam Teismui 

-U'-ashi«(irtoite. IŠ ten praneš
ta, kad artimiausioj ateity ta< 
Teisinas ims svarstyti tų šo-
vjmmtmį N'ebra.skos Įstatymą. 

Skriaudžiamųjų tuo įstaty
mu žmonių advokatas, kurs 
Aukščiausiame Teisme gins 
įmonių teises, pažymi, jog pa
našus kalbų vartojimo moky
klose uždraudimas vra retas 

"'atsitikima- pasaulio, istorijoj.' 

Kituomet tas buvo praktikuo-1 sus žmones, kuomet visoki 
jama autokratingoj Rusijoj ir 
iš dalies Vokietijoj. Bet tose 
šalyje demokratija tais laikais 
buvo nežinomas daiktas. 

Kad štai šiandie demokra-
tingoj Amerikoj pradedama 
jau vaidinti absoliutizmo ro
lė. 

Daugelis čiagimių žmonių y-
ra tokių siaurų pažiūrų, kad 
sunku ir apsakyti. Jaunimas 
privalo pirmoje vietoje moky
tis angliškų kalbą. Bet tam 
l>ačiam jaunimui priede turi 
but leidžiama mokytis ir sve
timų kalbų, kiek patinkama. 
Tik iš tokio jaunimo galima 
sulaukti didelių darbuotojų 
ir pasaulio žinovų, jei jie mo
kės ne vieną angliška, bet prie
de A&r keletu kitų kalbų. Tai 
juk kiekvienam tas aiškiai su-

t 
pranta ma. 

Reikia spėti, kad Aukščiau
sias Teismas atitaisys tą Xe-
braskos šovinistų klaidų. Tuo 
labiaus, kad tas įstatymas y-
ra priešingas šalies konstitu
cijos pagrindiniams dėsniams. 

narkotikai, vaistų pavidale, 
kaip manas užkrečia visus kam 
pus ir visa tai sėja mirtingu-
mų, tai vietoje svajojus apie 
vaklymą Įeitų, ar nereikėtų 
piimiau save suvaldyti. w 

| -

MANIAKU GADYNĖ, 
Kur tik pasisuk, ten išgirsi 

vyrus ir moteris kalbančius, 
kad da baltiniai valdininkai 
it išrinkti atstovai yra nie
kai. Užtai daug nelaimių, var-

ir viskas eina niekvn. Štai «•• 
kai-kurie tokių kalbėtojų, kri
tikų patenka valdžion; ir kas.' 
padaro jie geriau! Xe. Dar kar
tais blogiau. 

Kame priežastis? — O, .per
daug visi žmonės serga ma
niakų, svajotojų didybe ir su
kčių — vagių gudrybe. Daug 
yra labai išmintingų, kolei 
nereikia išminties parodyti. 
Daug yra šventų, teisingų ko
lei neprieina prie to, kų gali 
pavogt. 

Be to, mūsų gadynėje visi 
ir vviai ir motervs skaito sa-
ve tinkamais kitus valdyti, 
nors ne gali savos suvaldvti, 

*" 0 

kitus mano dorais padaryti, 
patys vis labiau skęsdami nedo 
rylose, ir savo nedorumu už-

-krėsdamį kitus. "Veidmainiai 
išsiimtų pirmą rąstą iš savo 
akies, kad iškrapščius spalį iš 
kito akies". 

Iš MOKSLO 
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ŽEMČIŪGŲ KAkALAITĖ. 

Ar nereikta į tą s&entąjįko,-. 
rę prieš munšaiaę ir kitos ( 
nuodus stoti visiems? Ypač 
moterims reiktų čia užpildyti 
pirmąsias kovotojų eiles.' Tė
vai krinta - nuo munšainės'if 
kitu; nuodų ir jų vaikai eina 
iš šio pasaulio pirmą laiko ir 
eis da labiau. 

Dfcuig yra moterų organiza
cijų* su puikiomis politinėmis 
programomis, su didžiais vi
suomeniniais tikslais savo 
i konstitucijoje, tik nėra pro
gramose gelbėti Vsuomenę, 
gelbėti jaunuomenę, gelbsti vai1 

kus nuo nuodų, kuliais juos 
nakiv*čia patys tėvai. I r mote
rys kovoja už valdiškas vie
tas — tai nebloga — nes jon 
mano padaryti gera visuome
nei. Bet ar galima tikėtis kad 
padarys, kuomet nedaro ten, 
kur tuojaus gali daryti visuo
menei gerą. 

.Valdžios prie dorybių visuo-
nmnę nelabai priveda. Grali vi-
suome ne gelbėt į iš jos ligos il
gai i ją išdorinti tik dori visuo
menės darbuotojai, o da labiau 
doros darbuotojais. . 
^ Ar ne moterims *«eikėtų sto
tį į kovą su divorsų maru f 
Divorsas nedorybių skleidėjas, 
žmonių tvirkintojas, vaikų žu-
dintojas, visuomenes pudinto-
jas. Negali /.mojkių visuomenė 
išlikti ir fizhuai ir 4 a labiau 
doriniai sveika, jei .joje vieš
pataus divorsai. 

Divorsų maras jau ima Pa
ėsti visiems iki gyvam kaului. 
Net Su v. Valstybių kongresai! 
C appcr įne.v bilių, kuriuo rei-
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kalaujama daryti kas nors mo
terystės ir divorsų reikale. Jo 
Julius sukėlė gyvas diskusijas 
prieš ir už. Kas nors gero vis 
bus. V. K X 

Tauragės mokytojų kur
sus baigi1 sausio 15 d. 24 as
menys. Tarp jų lo Klaipė
dos krašto lietuviai. J ie su-

Basigro/^ytmas žmogaus šir
din įsodintas. Iš tos šaknies, 
neabejotina, .kad i r žemžiugų 
meilė kyla. Žmogus pamylėjęs 
žemčiūgus ne vien del spalvos 
Ir skaistumo, t>et ir del jų tvir
tumo. Hėlelė graži, skaisti, wei 
Ii, bet kaip trumpai gali su 
jąja džiaugtis. Tuoj jos žiedo 
lapeliai vysta ir krinta. Bet 
žemčiūgas, ar tai žibantis dei
mantas, a r tai skaisti peria, 
OT žerėjantis rubinas, ar mėly
nas safiras, įįg ilgai duoda 
džiaugsmo ir grožės skonį ten
kina. 

Deimantas .>avo neapsako
mu žibėjimu užsipelnė žemčiū
gų karalijoje pirr.m vietų. Jei 
jisai yra žemčiūgų karalius 
del iavo žibėjimo, tai balta, 
skaisti, švelni, orarykštės var
somis dažyta perfc, neabejo
tinai, yra žen^l.igų karalai
tė. Gal i r delio moterys ypa 
t'ngai perlomis inteiesuojasi. 
Peria vaizduoja moteries kuk
lumą, grožę ir nek-d/b». Se
mti kai perlais vartoja puo-
šilams ir ornan-nitui. Visad 
moterys reikalavo perlų, bet 
turbūt niekad tam kaip dabar. 

. Peria skiriasi nuo kitų žem
čiūgų tuo, kad jos neiškasa iš 
žemės. J i yra oisterio (oyster) 
produktas, išdirbimas. Smrlc.ų 
grūdelis ar kitas neprašytas 
svečia* įsiskverbia į oisterio 

smilčių grūdelį. Oisterlg tuoj 
užjausdamas erzinančio grū
delio šiurkštumą uždeda per* 
lamaterijos depozitus. Kelios 
eilės žios materijos padaro 
pėdą ir tokiu būdu galima 
užauginti perlas. 

I 

Bet si metodą tik gelbsti oi-
steriui uzang»ioti perlą. Rytų' 
šalyj žmonės patys perlas au
gina.. Padaro įvairių formųi 
maišinius iš oisterio lukšto vi
daus ir įdedš, į lukštus kuri g 
perlamaterija nejudinta. Šis 
lukštas su mažyčių perlų dau-^ 
gybe įleidžiamas juix>sna po
rai metų. Druska vandenyje ir 
lukšto materija padaro per
las. Išėmę perlas įudaMitia 
ir parduoda. , Ašarėlė. 

l iUiTIS OEKRAPŠUNL 
Senai besimatėme. Kaip bc-

sveifeuojate! Ar nepasilgote 
manęs! Aš, tiesą pasakiusv ne
labai. Be,t redaktorius liepė 
parašytį ką nors, - V k u g da-
jryc, reik rašyc ,^ 

ITCBLAIMTŲ SALITNIS. 

Suv. Valstybių iždo kontro
lierius Crissinger skdbia, kad 
dauguma šitos šalies nelaimių 
kįla del to kad ji pendaug tur
tinga. 

Yisame pasaulyje aukso yra 
už .9 bilijonus dolerių. I r pu* 
si to aukso guli Amerflcos iž
dinėse. Kad auksas neštų pa
sauliui nauda, reikalinga, kad 
jisai neguiėtų sukrautas, bet 
kad laisvai kilnojamas iš vie
nos valstybės į kitą, judintu 
pramone lT prekybą. P. Cris
singer siūlo daug naujų įsta
tymų nenormaliam stoviui pa
taisyti. Bet mums atrodo, kad 
ne vien Amerikos, bet viso pa
saulio nenonualį stovį reikia 

Bet apie ką gi I Man labiau
siai norėtųsi parašyti apie 
nuopelnus 4' Naujienų' \ Bet 
kun. Bumčas manęs prašė ne
liesti jų. Nes paskutiniuoju 
laiku jie pasidarė dideli ;prie-
leliai. I r Zimantas taip pat 
liepė nel?ekalnni*'tis, nes Vilnių 
m k i a vaduoti. 

Sakysite, kad aš nesųmones 
kalbu. Kad jumis v^ąrna su
lestų, jeigu aš nesąttKmes -kal
bu. ; 

Aš pats girdėjau, kaipAmer. 
Balt. Dr-jos vakarienėje Zi-
mantas ' 'nepartyviai ' ' iško-
liojo ""Draugą" ir kun. Bum-
šų už tai, kad jis pasisakė e-
sąs katalikas. Oerai, taip jam 
ir reikia. Tikėjimas juk ta i 

M s o s ' kun. Bamsą už dykę 
garsina, aš esu jo į ga Gotas 
viešą rjuleką išreikšti. Ir man 
atbodo, kad čia "Naujienos" 
lelysia. Vergiau, kad girtų, ne 
peiktų. Nes jau toks likimas 
mūsų pažangiųjų laikraščių; 
mūsų prieteliai ir mūsų giria
mieji vis šuniui ant uodegom 
nusmmtka; arba apsivagia, 
kaip >Jeprigulmingasis Fon
das, arba šmugeliu gyvena, 
kaip Kinijos milijonieriai, 
arba augštai iškįla, ant kartu 
\ių, kaip kun. Žebrio užmu-
sėjai. -

O peikiamįeji tik lengviau 
prie savęs žmones pavilioja. 
Reikėtų mūsų "jiažangiajaį" 
spaudei apie klerikalus visai ¥ 

tylėti. lYtei1"1*^ — auksas. 
f£a4 kas t o a'trkso duotų, kad 
kas duotų! ©et neduoda. Pri-
serna tad netyi?ti. I r dar kaip; 
Kol, to atrašo is katalikų dur
nių gauni, ;kiek tai prisema 
mūsų tiesos mylėtojams pri
meluoti, kiek lai priseina mu
šu tautininkams ant Lietuvos 
parėkauti, ki-ek 4m priseina 

privatus dalykas. I r katalikui nt«^ų -sąžinės lais-vės &pgyiiv 
viešar kataliku ]>asirodyti ne
valia, Socialistai visą laika 
juk užfai ir koVoja, kad ka
talikų nebūtų visai matyti. O 
ypač svarbu tokiame momen
te, kuomet eina -kova už Vil
niaus Aušros Vartus ir Šv. 
Kazimiero grabą. Jiik tai ka
talikų šventybės. Deisk jiems 
pasirodyti dabar 'viešai, tai 
jie atgavę Vilnių pel-daug drą 
sos įgytų. Verčiau be Vil
niaus palikti, negu kad kata
likai per Vilnių sustip^tų. 

pataisyti. O tuotarpu Ameri-
hrkštą. ftis grūdelis oisteri var-] ka į viso pasaulio nelaimes nu-
^ina, daro jam nesmag^uuo. j taJ*ė nesikišti. Na, tai ir tuivs 
Tad-oiteteris suvUgrna gru »e- j pasilikti atsirubežiavusi su vi- "Vilnius l)eveik jau prakiš 
lį ir j j ap^tengia. 'Sk\'stimasi su savo nenaudingu auksu. I ras" , kaip " t f -nos" senai jm-
sjistin^sta. NiiOlat laistomas j Dabar yra pasaulyje tik dvi j ^k(V- ^ ^ Y'l*S[ geriau, kad 

apie tą pasakymą 

grįžo į savo kraštą mokyto- lų reikalavimas vis dauginasi 
jauti. 

grmlelis i r stingstąs sk\>ti- |atsirnl>ežiavusios šalys, Rusi ja 
mas - išaugina šVelnią, vaivo- [ ir SUTT. Valstybės. Rusjja atru-Jx 

rykštės dažais žibančią perlą, [bežiuotą, Amerika atsirubežia-
Oisterius ištraukia iš vandmsjvusi . Už/laryta nuo pasaulio 
ir ieško perlų. Ne kiekviena-. Pusija priėjo pri'e baisaus ba-
me olsteryj mnda perlą ir ne-ldo. Amerika atsirubežiavusi 
kiek^'iena pertu lygiai vertina-' nuo pasaulio, a r neprieis iki 
ma. > į bolševizmo. Nes ant/ aukso at-

Puikiausių \x*tių gauna iš 'situpę i)iniguočiai nepaiso pla 
Persijos vandenų. Kasmet a-
pie keturiasd(>šimts milijonų 
visokio dftduiHO ir rūšies per
lų rairila oi storiuose. Bet per-

katalikai 
tylėtų. (Jeriau, kad jie nekliu-
dytų socialistams laisvės ka
talikus uč nosies, vadžioti. Ma-
la<lie<*, Zimantas! I r sumanyk 
tu taip! Nepartinėje draugijo
je, nepartiniais pamatais, iš-
kolioti katalikų laikraštį ir 
uždrausti katailikams savo 

čiųjų ininių reikalų. Nes į auk - ! v a r < 1 ^ pasisakyti, a r ne fain! 

, J 

h* oisteriai jų nepagamina už 
tektinai, todėl ir žmojrus su

są .įtikėję nepaiso kaskart au
gančio .dvasinio bankrutijimo. 
Nes auksą pamylėję anierikb-
nai ir jo hirėdami.daugiau ne
gu reikia, ne"bemyli žmonėm^ 

"N-nos" su kun. Bumšu 
I)a<i<larė prieteliais štai del 
ko'. " N - n o s " kiekvieiuime •nu
meryje jį po du kartu kolioja, 
kaip įmanydamos, Žmonas 

jams ant katalikų pasikolioti, 
kiek tai prisema mušti* -darbi-
ninku prieteliams ^u spešelais 
pavargti. Aš pilnai užjaučiu 
mūsų j^ažang-iajai spaiakii/ 
Spaudo, sjjuudo, kol iš žmonių 
kų nois išspaudžia. I r kad 
ne apgaisifiimai apie •katalikų 
laidotuves i rbernus mergų ieš
kančius, tai " N - n o m s " gal 
kromelį reįk»tų uždaryti. Oi 
sunku!.... " K u g daryc? rėk 
vargu vjiryc!" 

Bimbalų Sambizas. 

U E T . JTEPEHCL. SUKAKT. 
PAMINĖJO 

amžinų idealų. Riebumas už- skaitydami sako: " K a s tas 
Ir^dabar, kuomet mmišainės 

išilirby.^tė ir pi-ekyba užlieja 
kaip bjauriausias tvanas vi- '1,747,000,900. 

Paprastai' išviso žemei i maningai pradėjo auginti oer- Į muša širdį. Amerikos auksas ,-por Bumžas? Matyt neblogas 
gyventojų priskaitoma 'apicjlas. 

* 
baigia prislėgti Amerikos «šir-

Į oisterio lnk^Uį įleidžia d j . 
K i — I - O 

žmogelis, jeigu taip x 'N-nos" 
jį kolioja ,^ Už tai, kad "N-

JMB > — • * • ' i.- - f c i Whi tmm — -

Nasbua, N. fl. — Vas. W d. 
par. svet. L L. P. valdyba 
paiimgė prakalba* paminėji
mui .penkių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės j>aslvelbimo. 
ŽmooLų buvo neperdaiig. 

(Pirmas kalbėjo A. Kneižys. 
Antras kalbėjo stud. K. 

TamulionJs^ Reikia ir-gi pasi
džiaugti, kad čia gimęs, bet 
rūpinasi i r prijaučiu lietuvių 
Jaimėjrmaiil*:. 

Kxm. P; Daniunas praneš • 
susirinkusiems, 5kad kiek su
rinksime, tiek i r pasrųsim^, 
nes kalbėtojams nereikės' iŠ 
tu p i l iau apmokėti. 

>1so ,aukų surinko $L7.r,5. 
Girdėjęs. 

r. 

M. Reynes Monlaur. 

t f i š K E č i U T A K A I S , 
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IV. 

Tąsa. ' 

Zuzana kvapą j t ra ūkus klausė. -(Jama 
Helis pakėlė malonaus senelio gmlvą. Silp 
nai šviečianti liajupa siūbavo palu-bėje. 
Padangėj blizgėjo žvaigždžių niilijonaL 

— Mano su»eli, šnabžilėjo iitpnesnkt 
t)al?.u Joadas: ar Zuzana vra >?k>nai? 

— Tetusi aš čia, mudu Beapleisrva 
jūsų. 

— Oerai. Paskaityk man 53-iąjį Izai-
j»us skyrių. Knygą rasį po mano pagalve 

Zuzana atskleidė ailkan įvyniotus la
pus ir ėmė (skaityti. 

1. "Šta i mano tarnas. Savo išrinkta/ 
jam as padėsiu. Jame mano siela paiujigo. 
Aut jo as išskleidžiau mano dvasią. 

Senelis kai giesmę tęsė toliau: 
3. " J i s palinkusios nendrės Benufaus. 

J is degančio žibinto n^užgęsįs..." Kiasgali 
žinoti, katla ta nepažįstainoji siela ateis? 
Ar ĵi ateis bent .kada f O! kaip #as.t norė
čiau tiar jį pamatyti prieš *av© mirtį!" 

— Ką nori tu pamatyti Tx Aš siw«siu 
ir atvesiu ji pa<s tave, sirdingaii ats2ie|iė 
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(Jamalielis. 
— Tu negali... Tai skaistusis vaike

lis iš Bažnyčios.. Mieloji Zuzana, eik gult. 
į Kik drauge su veikiančia Ona. Senų žmo

nių ašaros veide palieka gilesnius pėdsa
kus. Pasakyk jai, kad ji man visą savo 
gyvenimą buvo gera ir brangi palydovė.* 
Aš norėčiau, kad ji pailsėtų. Judvi ateisi-
ta ryt rytą. 

J is užmigo didžiojo mokytojaus ran-
kosu, ieuris budėjo ties juoju it tikras su
nūs. Tylioji naktis ramiai slinko, tik ret
karčiais drumsčiama ligonio klejonėmis. 

>Kai-kada Joadas, rodos, atgaudavo 
nuovoką. Kaipo HilleKo mokinys dažnai 
primindavo savo jaunųjų dienų mokytoją. 
Po to jis vėl nerimastaudavo klausdamas 
Gamalieho ar ištikrųjų Ezekijas, HiMeuV 
akyse, išrodė Mesijumi. 

—Hillelis nieko tikro nepasakė, griež
tai atsakė (Jamalielis. Juk tu jį gali ge-į 
riau pažinti, nes jam -niirštant aš tik s a i 
kutis buvau. 

— J i s man nieko apie tai nesakė. Jau 
nubodo ir laukti... Keturis tūkstančius me
tų... Visiškai nubodo! Y|iač ffeiukųs per' 
taip ilgą gyvenimą kaip aš kad gyvenau.' 
Yra nesuprasi t trmų dalykų... 

Padangės žvaigždės ėmp balti. Aušo. 
Dangus, paraudo. Aušros šviesa nusilei- ZuKana. 

dus apšvietė ir sėmės pavkerų. Ore ėmė 
skraidyti 'balandžiai... 

Ona sugrįžo į vietą nuolatinio pasi 
šventimo. J i tylomis žiurėjo į savo gy
venimo draugą ir jos lupos virpėjo. Per 
naktį jis begalo sumenkėjo. Zuzana norė
jo su puokšte tearonos ložių Joadą pra
blaivinti. Bet senelis gulėjo nesijudinda-' 
mas* 

&tai i r šviesus tekančios saulutės spin
dulys, tarytum rytmetinis pasveikinimas, 
pasiekė ligonio išblyškusį veidą ir pa-
aultsino jo plaukus. Bet tas šviesusis spin
duly s . apšvietė ir dar neužmatomą esybę, 
kuri žygiavo spindulių paauksinta vaga. 
J i loidosi nuo kalnelio ir vis labyn ir la
byn artinosi. Štai jaiu priėjo visai per ke
letą žingsnių prie mažojo namelio. Tai, 
nebuvo koks regėjimas, Tai Imvo .beveiki 
kiekvienos dienos tikrenybė palaimintoje 
Gadilejos šaly. Jėzus \ljpo nuo kalno, kur 
jis vakarais pasidalindavo melstis. 

Joadas sauiės apšviestas dirstelįėj© per 
langą. Jo pusiau užgesęs žvilgsnis nera
miai prilipo prie besiartinančiojo. Dide-
1 raus i o džiaugsmo šjpsena nušvito jo Vei-: 

>dė, jo kūnas sudrebėjo: 
— Vaikelis! Vaikelis iš Bažnyčios! 
— Jėzus dš ~Nami-PetQ, į>rašniebždėjo 

Jėytus sustojo, apšviestas skaistaus 
vasaros ryto. Jo veide dar neišnykto ikil-
nųs bruosai naktinės maklos. Jo pilnos 
gailesio akys nusviro; Jupos pra^ivėiė ne
išsakytai malonių žodžių srove: 

— Tas kurs tiki į mane, nors ir mar-; 
lu, gy\^s. 

Joadas, iš džiaugsmo alpdamas, pwj\i>: 
ant pagalvių ir, pagriebęs (iiamaildelio įun-
ką, taiiė: -

— Klausyk... vaikelis iš Bažn>yčios,. 
uepajįstama^u Simano svečias... yra Die-
vo siųstasis. 

Ir taiii.sielos j>akilime mirė .dkbj£m&n-
tytojas. 

• • * -

• • • 

Labai apgailestaujant.vakare Joadas 
O palaidotas jo T*dies išknketo piiruoš 
uoįoje pačiam gale ramiojo takelio. Zu" 

zana susirūpini savo senosios ditaugės Ii-1 
kiniu. J i būtinai norėjo ją išvestį iš to 
liūdno apleisto namo. Ona griežtai atsi
sakė, neš ji norėjo gyventi kur gyveno 
jos vyras ir mirti toje pat vietoje... Nuo-
lankioji moteriškė skausmo prislėgta ma 
te Joado paskutines valandas. J i nesu-
prato gerai kas apie ją dėjosi, bėt ji aiš
kiai pastebėjo kai mirštantis Joadas buvo' 
sftaifcoia šyp^^ena ant lupų> matyt Dievulis 
jam leido laimingą mirtį. Ta mintis jai 

mažino skausmus ii-jos viltis beveik ftrto 
tikrearybe. Ir visa mintyse paskendus ties 
nrangiais atnunimais inpuostu židhuu oo-

. r^io sulaukti tos valandos, kada ištikima 
sai draugas pašauks ją pas save. 

i 

Gamalieli* buvo visiškai sumįšęs. Au-
toritatts dėsnis, isuriuo jis atsikratydavo 
abejones, šiandien buvo nepritaikomas. ^ 

. taip nesujudino netikėtas Jėzaus pasiro
dymas: tai galėjo būti pupiustas atsiti
kimas; nestebino Jiė keisti Joado atsimi
nimai:, tai galrjo būti karštligės išdava. 
Bet jam buvo aiesupraaitama, kad Joadas, 
šviesiam protui blykstelėjus, i t Dievo 
apšviestas, — jam kartojo bauginančius 
žtdžins: 'Sis žmogą* yra Dievo eįųstasisi' 
O jei tai butų tiesa? Jei tas «Galilejieti< 
butų nužengęs žemėn su dangaus įgalio
jimais f Jeigu jis -butų rjrajiaša*! 0 gal 
tasai kure privalo Ateiti?.. I r jis prisimi
nė Nikodemo žodžius: "Man atėjo viena «' 
mintis apie'kurią pamąstęs i r dabar visas 
drebu". I r jis pasijuto ta ip silpnas ^esąs £ 
ikaip ir tie, torįuos jis niekino už tai, i 
kad jie griebiasi n^maž iaus ioe širiesos, 
kurie šaukia, ir laukia, i t kokios tikren\-
bės, nepiižįstamo Mesijaus... 

(Tąsa seka). *. 

- w 
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L. Vyčių 36 kuopa (Brighton Park, Chicago, 111.) su savo base-ball komanda. 
» 

Šita kuopa yra pasižymėjusi sporto srity. Jį stovi antra Cliieagos base-ball lygoje. 

i 
\ 

NESIRŪPINK 
APIE SAVO 

1NC0ME TAX'US 
• 

v 

Ateik nrasų bankon, o mes pagelbėsime Kpildyti tau income 

— tax blanką VELTUI. 

Nelauk paskutinės dienos. Padaryk šiandien ir nustok rūpinęsis. 

Ponai Grisius, Macikas ir Sedemka, mušu bankos darbininkai 

visuomet Jums patarnaus. Pareikalaukite jų. 

Ar Jus darote biznį su mušu banku ar ne, tai nedaro skirtumo, 

mes vistiek norime Jums pagelbėti. 
, 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
K mp 47 r Ashland Ave. 

-Chicago. 

YĄR5; 
^ 
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Visoj Amerikoj Lietuviams žinomas savo stiprumu 
r i m a v i m ų . 

&*J»J 

|08l 

•>^t>»i co* 
t-^f J r. K OZi 

i mm \ -

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

JŠįįįksį*t 
3 Iii* » l * l i i 
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PEARL QFEEH KONCERTO! A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—vien* ii didžiausių Ohicagoj* 
Parduodame ui žemiaoiią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiftams drukuoti ir ofiso darbam* yra naujaa-
tiof madoa Uflaikom visokiu* laikrodžiu*, žiedai, fliubi-
aiu* ir deimantiniai; gramaionui lietuviškais rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų ruiiSkų ir pnurižkų iMir-
byičių. Balalaikų, gitarų ir amnikų, kokių tik reikia. Dir
bame Tiaokuu lenkim drangyitėmi, taiiome laikrodžio* ir 
mniikaližkin Initrumentni atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

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

Telefonas BOULEVARD 7309 

/ 

J 
" .A l 

S T . ' P I E Ž A , skyriaus vedfejas. 

AR ESAME PRISIRENGĘ 
VASARAI* 

lietuvius ri&tikus kitose Ame> 
plikos liea. kolonijose. 

lietuvių, jaunuomenės spor
to kuopos auga, jų jėgos dau
ginasi, sportininkų miklumas, 
sumanumas ir patvarumai 
progresuoja* Ateina vasaros 
sporto sezonas kada mes d,au-
giaus negu dabar grumiamės, 
varžomės. Jau dabar pradeda
me planuoti apie sporto "mar
šrutus, jau dabar svajojame 
kaip nugalėsime ta sporto kuo
pę kurį mus-sukirto, rūpi
namės ar atsilaikysime prieš 
savo draugus! Niėra abejonės 
kad mes> laimėsime, jeigu ir 
šiuo laiku ifeužmirštame man-
kStyti savo jėgų, darome la-
\inius, praktikuojame. Be to 
prisirengimo mes neišvengia
mai pralosime. Reikia tad bent 
trumpai prisiminti savo parei
gas žiemos metu. 

Sportininkas privalo būti 
miklus. Miklumo tegalima į-
gauti prisilaikant šių taisyk
lių. 

1. Sportininkas privalo iš-, 
miegoti aštuonias valandas. 

2. Atsikėlus per pusvalandį 
niaukstytis. 

3. Gerti daug vandens ir 
valgyti maistinga- valgį, saky
sime, iš ryto " corn-flakes " su 
pienu ar ką įanašaus, išger
ti šokolado; pietums geros 
sriubos, ryžių košės, kelis obu
olius; vakarienei sriubos ir 
truputį kokio nors šteiko. Ak 
si minkime visuomet, kad P?r-
daug nevalgius. 

4. Vakare aplankyti mankš-
tymos] salę "gym", prieš gul
siant pabėgioti kpkią mylia 
tolio (distancijos) ir tuomet 
tik eiti poilsin. 

5. Išsimaudyti bent kokius 
keturis kartus į savaitę, jei 
galima kasdien vieną kartą; 
pirmiausiai šiltesniame van
deny, gi vėliaus šaltame. 

Jeigu sportininkas bus išti
kimas šioms taisyklėms žiemos 
sezonu, vasarai jis bus tin
kamai prisirengęs paimti žai
dimų taurų vainiką. 

. Senas atletas. 

LIETUVIAI RISTIKAI 
, CHICAGOJE. 

Metai atgal ar daugiau Chi
cago je buvo daug girdžiama 
apie lietuvius ristikus k. v.: 
Juozą Bancevičių, J. Didinsk^ 
ir kitus, bet šiomis dienomis 
jau visai apie juos nieko ne
girdėti. Ar jie jau paseno ar 
permaina savo pava«rdes? J. 
Baneevlčius buvo vienas ge
riausių ristikų Cliicagoje, net 
ir visoje apielinkėjo. Jis buvo 
pavadintas " the ehampion of 
Litliuanian west lers ' \ Žino
ma, J. Bancevieius jau ir yra 
senokas ir daugiau neįstengia 
ristis. Yra dar tokių kurie ga 
Ii ristis ir turi dideles j£ga 
ir ritasi, bet tarp sveti mtau 
Čių ir su permainytomis pa 
vardėmis. Išskiriant A. Ka-
tauska, visi kitį lietuviai ri
tasi ne po savo pavarde. 

Lietuviai ristjfcai! Lietuvių 
visuomenė pageidauja, kad jųs 
pasirodytumet kaip pirmiaus. 
Padarykite ristynes lietuvių 
tarpe. 

Waukegano L. Vyčių 47 kp. 
basket — ball tymas 

stos prieš L. Vyčiu. 
36 kp. 

Ištikrųjų išsipildys chicagie-
čių sportininkų noras pamaty
ti Waukeganiečius r žaidžiant 
pu Chicagos Vyčiais. 

Žaidimas iš visų pusių at
rodo kad bus labai geras ir 
Vertas kiekvienam pamatyti. 
Chiiagiečiai jau yra apsišar
vavę ir lankia tik praduti žais
ti. Žaidimas įvyks kovo 4 d. 

;McKinIey Parko "gym", ly
giai 11 v ai. ryte. Žaidimo lai
kas (padarytas iš ryto, kad ne 
kenktų vakarinėms pramo
goms toje dienoje, būtent žv. 
Kazimiero. 

L. Vyčių 36 kuopos žaidėjai 
bus šie: S. TTrba užims vietą 
center, M. O'Brien — forward, 
F. Mulligan — forward, S. 
Pieža — guard, J . Kernius — 
guard ir V. Stulginskis — 
įuard. Pagelbininkais bus šie: 
A. Urbikas, V. Vaitkus, ir P. 
Juškevičius. L. Vyčių 47 kuo
pos žaidėjai bus šie: Aleksonis 
— center, Kairaitis — for-
ward. Dačkus — forward, Ku
zmickas — guard, J. Unevi-
eius — guard, pagelbininkais 
bus šie: J. Docis, Jaučius, An-
driuškevičius. 

Waukeganiečių tymas svaru 
:no apskritai turi apie 160 sva
rų, o chicagieČių 150 svarų. 

Tadgi visi pamatykite kas 
baimės šitame žaidime. Įėjimas 
i "gyni" bus veltui. 

Sporto rateliai. 
Lietuvoje yra keletas spor-

ininkų są-gų kurios aktingai 
veikia, pav. kauliai. Amerikoje 
s ra L. Vyčių organizacija ku
ri kreipia domės į sportą ir 
turi suvkš 4,000 įregistruotų 
narių. Iš tų visų narių apie 
1,000 yra sportininkai. 

Jų dauguma veikia svetim-
aučių tarpe, žaizdamį pase-

hall, basket v— ball, foot — 
'̂ all ir t. t. 

Dabar yra tos organizaci
jos vajus gauti daugiau narių. 
Net sumažino ir įstojimo mo
kesnį per šį vajų. Tiadgi, lie
tuviai sportininkai^ yra ge
riausia į>roga prisirašyti ir 
veikti sporto srityje keliant 
savo tautos vardą. 

LIETUVOJE ŽMONES 
REIKALAUJA PAGELBOS 

y i 

Raportai ateinantieji iš Lietuvos parodo kad žmo
nes tenai gyvenantieji reikalauja pagelbos — jie ti-
kisi gauti tą pagelbą nuo savo draugų gyvenančiųjų 
Amerikę. Pasiųsk jiems pinigų dabar — siuntinys pa
sieks juos kaip tik \ laika ant Velykų — kas juos be-

i galo nudžiugins. 

Jeigu nori suteikti jiems pagelbą — ateik į šią ban
ką ir pasiųsk pinigus šiandien. Jūsų parankumo dėlei 
bankas atdaras visa dieną nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare. 

Centrai M A N U F A C T U R I N G 

DIS7 R1CT Bank 
1112 West 35th Street. 

CHICAGO, ILLINOIS 

Bankos Turtas 

Virš 

$7,000,000.00 

Bankas koris 

pagelbsti Jums 

žengti pirmyn. 

.-> , . /i -i. • • giausiai rūpinosi: pp. Luko-
Per vakarienę (besibaigiant, f . . _ _ . . . „ . . kada jau publika buvo paki šiene, Nemajunienė, Susnienė, 

Adomonienė, Stockienė. By-lusi eiti namo) padaryta ant . . ;• J 

. , . . , , - , . . , -p,, [tautien'3 ir Norvaišienė. Rep. greitųjų ir kcuekta. Aukojo: Pi | 
jus Paznokas $2.00; po 1 dol. 
gi sekantieji: A. Čepuiionis, 
J. Žiedas, A. Voibekai, M. Jur-
genienė, Kaz. /Grinius, P. Ša-
pranauskienė, V. Kvietkaus^ 
kas, F. Jasinskis, A. Frajierai-
tė, B. Misevičius, J. Kama-
nauskas, J. Marciukas, Ig. Tiš
kevičius, M. Tiškevičienė, J. 
Abromavičius, Am. Abromavi
čienė, Xd. Bakučionis, J. Oron 
skis, Al. Jucius. 

Pelno nuo vakarienes* atli
ko $113. Bet bus, daugiau, nes 
nevisi 'pinigai sugrąžinta už 
^ikietus. 

Vakarienės rengimu dau-

CUNAR© 
2310 LIETUVIŲ 
guli atvažiuoti { Ameriką prade* 
dant ateinantį Liepos raėnes|. Cu-
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti i 
Ameriką, žmonės turėdami Cu-
nard bilietus gali an t syk išva
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
iš Europos beveik kasdieną. Iš
važiuojančius iš Lietuvos per Cu
nard Liniją lydi kompanijos Lie-
'uvys atstovas, kuris palengvina 

us išeivio vargus. 
\'įj patarnavimą nėra ekstra kaštų 

Del tolesnių informacijų kreip
kitės vrie laivų kompanijos agento 
savo mieste, arba prie arčiausio. 
CUNARD LINE 
140 N. Dearhorn , 
Chicago, EI. f, 

j P, KV0RKA & SONS j 
J 1549-51-53 W. Chicago Avenue -

C H I C A G O J E . 
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

VAKARIENi. 

Ro3elajnd. — Vas. 25 d. Visų 
Šventų parap. svet. buvo šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų parengta 
vakarienė Šv. Kaz. Seserų Vie
nuolyno koplyčios naudai. Va-
larienė puikiai pavyko. 

Vakarienę atidarė su malda 
ir prakalbšlė klebonas kun. 
P. Lapelis, bet kad buvo pa
šauktas pas ligonį, tai negalėjo 
jis toliau dalyvauti skanioj va-
kiarieiičj ir gražiame susirin
kime. 

Žmonių buvo daug ir progra 
ma išpildyta vykusiai. 
.Roselandas neatsilieka nuo 

kitų kolonijų ir širdingai re
mia Akademijos Rėmėjų Va-

I 
I 
I 
: i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i o 
t 

s Rakandai, Pečiai, Kar
patai, Pianai, Victrolos, J 
Siuvamos Masinos, Plau- • 
narnos Mašinos etc. 

I 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. S 
Telefonas Monroe 3683 

•*• 

Kitąsyk'bus aprašyta apie jų. 

GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Pinigus siunčiame 
DOLERIAIS ir LITAIS. 

Niekas* kitas negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siųsti Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE. 

LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lietuvos ant visų 
linijų parduodami 

PASPORTUS, kontraktus, doviernastis ir visokius 
legalius popierius padarom pigiai ir greitai. Insiuri-
nam namus, rakaifdus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. 

Visokius patarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, arba pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St. Chicago, III, 

Telephone Yards 6062. . 

"I 
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Puikus Teatras " K E R Š T A S " 
J? 3-jų Veiksmų 4-rių Paveikslų Tragedija M 

Rengia 
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[jchool Hali Svetaiaėj 4 7 5 & ^ „ ^ ^ ^ | Pradžia 7 : 3 0 valandą vakare 

parsfalb 
rikius su Kryžiokais. Kryžiokai įsimylėję į li^f^rvaifės* &m pražatį Lietuvai. Lietuviai laimi karą si 

kryžiokais — plėšikais: taipgi pamatysit, kad fietuviai apsigina ne tfi nuo plėšiku, bet taipgi ir nuo 

u y ^davikų. Todėl nei vienas nelikite nėpaihrfę "Kerlto". 

*&.*•• Kviečia visus i H H 
AMIMIUS KLRflMS 

• 

AMERIKOJE. I 

"* - . . .?•— -•& •» » » i 

DARBAI — ORAS. 

New Philadelphia, Pa. — 
Darbai gerai eina. Pribuvu
siam i5 toliau nesunku darbas 
gauti. Žiema vidutinė. Sniego 
nepe-idaugiausia. Sveikatos de j 
partmentas skelbia, kaii šių 
metų oras sveikatai labai pa^ 
vojingas. Slogos; gripas ir plau 
ehi ligos kerta žmones. 

Darbininkas. 

Seserų Kaaiinieriečių koply
čios reikalo — padaryti joms 
nors nedidelę auką. 

Reporteris. 
_ 

iPARAP. FĖRAI. 

Youngstown, Ohio. — šv. 
Pranciškaus parapija rengia
si prie f erų. Renka daiktus 
Ketviitų gavėnios sekmadie-
nį čia bus misijos ir 40 va
landų atlaidai. Parapijonas. 

GARY, UsrtJF. J0OMVSŽS 

Darbai čionai dabai- eina 
gerai. Nors kaip-kur reikia 
sunkiai- ir ilgas valandas pri
dirbti, bet ant duonelės užsi
dirbama. ,* 

Profesionalų Ii etu v i į,. išsky
rus kun. k|eboaų, Šioįj lietu
vių kolonijoj nerai Butų sma
giau jei butų čionai lietoms 
daktaras, advokatas, real es-
tate agentas ir notaras. '* 

Parapijos — Vyčių choras 
dabai* gana paikiai gyvuoja. 
Bedievių ir kitų pastangos ar-
dyti j | nepavyko. Blųsolpgai 
neįstengė savo suorganizuoti, 
nes Vyčių dioro nariai-ės pa-
.sirovlė susipratc(* Katalikai 
veikėjai moka savo pozicijas 

I apginti. 

KUN. NORBUTAS PEN2C-' 
_ SYLVANIJOJ. 

Rinkliava vyksta puikiai 

Kun. J» Norbutas, " Vaike
lio Jėzaus'' l)r-jos našlaičių 
prieglaudų įgaliotinis, rašo 
mums, esųs labai patenkintas 
pasekmėmis savo prakalbų [ 
bei rinkliavos aukų našlai
čiams, turįs jau surinkęs arti 
puspenkto tūkstančio dolerių 
aukų, nors dar nebuvęs su ^ * -
prakalbomis tokiose vietose, Į Veikimo, didelio nėra, tik 
y — Z X T ! • * *• i * • •»*. • * — •_—. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Šįmet, kovo 4 d., ftv. Kazi
miero bažnyčioj manoma pa
minėti ir 8v. Kaeimiero šven-

kaip Naujoji Anglija, Pennsyl-
vanija, Vakarų New Yorko 
valstija ir Baltimore. Iki Vc> 
lykų manus apvažiuoti New 
Vorko ir Xaujos Anglijos pa
rapijas. O po Velykų, pabai-

t į iškilmingiau negu,kitais &°* Pensylvanijų, ket ina grį-
inetais. X(̂ s iš ryto tikimasi ž t i K * u n a " . P*» &* Trejybė. 
turėti svetimų kunigą su mi
šiolais ir \ amokslu, o vakare 
7:30 mišparams gal ir dau

giau pribus svetimų kunigų. 
Taipat tų dienų, arba kad ir 

parapijos. Dabar kun. Norbu-
tas važinėjasi I*ittsburgli, J V 
apielinkėse. 

vėliaus, 
-s 

Atlantiko okeanas turi 41,-
manoma neužmiršti 821,000 ketvirtainiškų mailių. 

taip sau eina paprasta vaga. 
Sinarkiausiai dabar čiottai ju-

|da tas misi titulavęs barzdy
la. Gal niekad nuo savo atsi 
radimo čionai tiek nejudėjo 
kiek dabaįr. Tas beadžion^s ai-
nvs, kaip jis save va*lina, Jak-
Nto, visur ieškodamas sėbrų 
apginti savo pozicijas na, ir 
duonelę. O žmonės, kad juo
kiasi iš jo, kad juokiasi, net 

! pilnis susiėmę. Nemažai juo
ko turi ir iš tų nusibankrnti-
jusių politikieriukų kurie yra 
sulindę i>o bazdylos skvemu-

UGA A U G A 

nedaug JŲ, vos keletas, bet 
juokų pridar/iliui užtenka ir 
tiek. 

Jau nevyksta čionai prigau
ti žmonių. Žmomes dar (atme
na L. Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus organizavimo istori
jų, -dar nenudžiūvo ašaros 
mergaitės prigautos su bluso-
logijos mokykla- — tai visai 
nesenai, paskutinė barzdylos 
pastanga^ ir aibės kitų. 

Ir jis prisiplakdavo -ir šen 
ir ten ir kartais; kokiais su
vedžiojimais, -gaudavo autori
tetingų žmonių pagelbos savo 
gešeftui. Daugelis,- kurie tų 
barzdylų pažino prieš jo per
si mainymų savo pavardės, su 
skaudančia širdimi į tai tė-
mijo. Dabar jau kai-kurie jo 
artimiausi sėbrai pradėjo jo 
neapkęsti. 

Žmonės juu nepasitenkina 
tuo kų Simas Smiltys ir Pet. 
Mikčiumi^ parašė. Reikalauja 
smarkesnės akcijos prieš tų 
bazdylų ir jo darbus. Reika
lauja, kad ir jo visi mainyti 
ir nemainytį vardai ir pavar
dės su titulais butų paskelb
ti spaibdoj, kad jis negakHų 
toliau suvedžioti kitų koloni 

L I T A I - DOLIR I Al - LIETU VON 
Būnant man LietuVojO, teko ĘOtirti fcat^ yri* &n*ekaiHt piAiga*, sinnčianf per 

įvairias įstaigąsy doleriais arfea Htais. 
todėl, kas neri kad pinigai, — Ma* *r doieriikį greitai pasiektu paskirtų vie

pus manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra įsmokaim Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafų laike 4 

arba 9 dienų. Sulyg pareika&VHĮn*, p&fpfc (fa-?ta r̂rtr» tiesiog į nanrnĄ rtrr k. 
yra paiie]dinni€i. v 

-Teisingos informacijos del atva4itmjančių i« Liėtttvos ir į Lietuva, — kas geli 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrhie jau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortes, ant. visų linijų į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai. 
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystes blankas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. 

į Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje; 
Visais reikalais kreipkitės pas: j 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 
901 West 33 rd Street y Du Ofisai: 4600 South Wood Street 

Chicaįo, HL " Chicago, Ui. 
Tel: Vards 4669 Tel.: Lafayette 6256 

- - .j . — • • • m . ! 

lonijų, kaip labdal ius taip ir graluos išpildyme, dainuos jau LIETUVYS OHĄBORIUS 
visus kitus, be skirtumo, ku
rie mvlite našlaičius ir Inb-

• 

daringų darbų. Pivjgrama bus 
labai puiki ir įvairi. Visas pel
nas skiriamas našlaičiams. 

na žvaigždė; p. Bereckaitė. 
Koresp. 

ji] žutofdų, kurių tarpe pradėjo 
steigli ir stiprinti savo tvir-

Tiktai šeši metai šiandie suėjo, o 

Universaf State Bankas 
DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA 

«> 

Jau išaugo į 

MILŽINIŠKA 

loves. TuH)ut nujaučia, kad 
jam reikės kada nors dumti iŠ 
čionai. O Uulrt kur savo akis 
kiš tie liusirbankrutiję poli-
tikieriukai ir kandidatai į' po
litikierius, kurie dabar j pa
čių tamsiausių dal| barzdylos 
barzdos yra .sulindę? 

Katalikams reikia dar stip
riau susiorganizuoti. Yra kele-
'tas itiraugijų, joa sutaria veik-
ti, bet dar reikia čfonai autori-
tetingos organizacijos, kurioj 
galėtų stipriai susirišti visos 
vietinės liet. katalikiškos dr 

me aciu-. 
5 kuopos valdyba. 

OIĖDRININKAI DARBUO 
JASI. 

Ž A L I O J I L I N I J A 
Ant žcmlarno parodo ku r dabar 

, , „ . . . . -v, , . . e i n a mūšiai lietuviu su lenkais. 
m atsilankymų įskalno ,taria-,,:/ P i r k i t c ž c m l a p i g ž iur(;kitc k u r 

f^ra žalioji linija-
Kaina 45c. 

Adresonkite: DAUGAS Publ. Co. 
> 

2334 South Oakley Avenue i 
Chicago, Illinois. 

BriĄgeport. — Atgijusi Gie 
d ri n inkų 18 kp. susirinkimus 
daro dažniai. Nėra sekmadie
nio kad nebūtų buvę susirin
kimas Va*. 4 buvo susirinkę 
pas Vi k. Balandų, vas.' 11 Sv. 
Jurgio svet. f sus-mų buvo at
silankęs dv. vadas kun. J. Stat 
kus. Jis dalig naudingų pata
rimų suteikė kuopai. Nurodi
nėjo ko mumg iraksta ir ko 

ietuviu jsta 
turtu siekiančiu 

. r 

$ 

jos, tai A. L. It. K. Federa-[k h l keliu eiti kad vėl nepa-
cijos skyriaus. Jis, kokiam brikus. 

j r e i k a 1 u i prisiėjus, g a- tVas. 18 d. kitas sus-mas bu-
[lėtų tarti autoritetingų žodį ** laikytas pirm. P. Gelgau-

Dabar jau aišku, kad visi Lietuviai turi kuodidžiausi pasitikė
jimą šiuo Banku. - ' . 

Kiekvienam patartina įgyti šio Banko knygelė ir perkelti savo 
pinigus j šj Banką iš svetimtaučiu Bankų. 

VISOKĮ PATARIMAI VELTUI 

» • * 

m 

VELYKOMS PINIGUS 
{ Lietuva šis Bankas pristatys jeigu tuoje pasiųsite. . 

SAUGIAI GREITAI PIGIAI 
Visados per šj Banką siųskite pinigus Lietuvon. 

UNIVERSAL STATE BANKAS 

/visų yietinų liet. katal. Var-
U| j du. Negaįėtų tada koks suso-
*»ncialistėjęs l>eždžionvaikis ap

sivainikuoti ir katalikų kara
liumi. Apsaugota katalikus 
nuo, visokių išnaudojimų, pri-
gavysčių. Jo teisingo žodžio 
paklausytų ir tie kurie jait 
yra atsimetę nuo katalikų ti
kėjimo. 

Čionai yra geru ir energin
gų katalikų veikėjų. Kodėl ne
galėtume sukibti į darj>ų ir 
suorganizuoti Federacijos sky-
ri ų. Katalikai žmonės yra^ su
sipratę. Jie supranta naudingų 
darbų;. Tik jiems parodykime 
jį. Tas yra del labo visų lietu 
tių katalikų. Kas pradės dar 

pirma? JMOZ. LUkšna. 

do namuose. (Kaip pirmame 
taip ir trečiajame susi r. na
mų šeimininkės gardžiais už
kandžiais ^pavalgydino mus. 
Gi Gitsdrirtlrikai prie stalo iš
reiškė savo mintis kasiink Or
ganizacijos. Visubse buvo ma
tyti pasisventiin«s, karstas no
tas darbuotis organizacijos la-
l)ui. Pati kuopa daug Jio tiki
si nuo pirm. Gelgaudo, kaip 
palaikyme kp., taip ir narių 
pritraukime. 

Kuopoje negalės būti nesu- j 
s įpratimų arba neapykantos 
tarj> narių. Pirm negu Tlarį pri
imsime .bus paklausta narių ar 
jie sutinka naująjį kan
didatų priimti, ar ne.. Giedri-

MILDA 
Moving & Expressing 

Ckr., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujam dieną lr nakt j : per-
kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
h- valstijas. Užlaikome keturis t ro-
kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
gvarantuojam. 
. Taipgi užlaikom vartotų rakandų 

lr pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRAVIČIA 
3227 So. Halsted St. _ 

Tel. Yards 3408 
Chicago, Iii. 

Pa ta rnau ja laidotuvėse kop ipaus l a 
Reikale meldžiu atsišaukti* o mano 
darbu busite užganėdinti. * 

, S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 127i—2199 
2314 W. 2«rd Plaoe ChJ««ao. m 

P R A N E Š I M A S : 
^ . o 

20 metg prityri-oj 
mas plačiai p a g a r - t 
sėjęs fotografas A . J 

i Voitkėvičius pag r j - 0 
jžo iš Lietuvos i r g 

«avo name 636 W.«f 
18th St., Chicago, 
TU. a t idarė pikčer 
ne. pagal naujau
sios mados. 

Nepamirški t sa-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ viskio. ^ ^ ^ 

I 
KVIEČIAME TAMISTA 

Atsilankyti lr praduti Tanpynlo Account'a mūsų Banke. 
\ ^ Taupymo Aceonnt'atf šioj įstaigoj tai germusiagr 

investmentas, nes saugus nešianti^ gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. * 

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

CICERO#BANK 
'Jh 

48-tn Avenue and 25-th Vbace 
! 

CrCURO, ILL. 

S A L U T A B ' A S N B I 1 ? T E B 8 

B .bų? Kuri draugija pajudins n inkai nėra poiitikieriai, jienr-
mpi vi<entik kultūrinis dan'bas. 

Kovo 4 d. Šv. Jurgio moky
klos kambaryje įvyks, ketvir
tas Giedrininkų 18 kp. stts-
lnas. Labai svar&ųs dalykai 
t)us gvildenami. Iškilmingas 

CHICACOJE 
ŪŽKVtBtlMAS. 

BTidgeport. — Geri*, visuo- "bankietas , , yra pienuojamas, 

0Q 

3252 S. Halsted St. 
i3E 

CHICAGO, ILL . 
= : i • y .., B, 

iWW\ draugijos ir pavieniai: 
— Širdingai kviečiame. atsi-

(^j lankyti į Lphėli Sų^gos 5 kp. 
rengiamųjų vakarienę, kuri,,į-
vyjes antradienio vakare, 6 d. _ v 

Mlį f ° V 0 ( M a r c h ) , S v . Jurgig svet. j BeiMa pažymėti, kad ten da-
3 f n'aipifi kviečia^ie ir'kitų ko-'lyvaus gabiausios jėgos pro-

Jį žadama įvykdinti tuoj pd 
Velykų. Nun kol-kas dalykas 

[yra laikomas pilnoj slaptybėj. 
Norima "surprise" padaryti 
Visiems mūsų profesionalams. 

Kas tas "Salutaras" Bito 
r i s" per vienas? T r a tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus —- chemikus, kur i su-
drut ina nervteš, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir i t. Pasekmingai išvalei tU 
dūrius, prašalina visus gestu 

Č-K ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir pridu 
stiprų^ drut inaat i veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
t ikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai viėnl 
visoj Amerikoj ką rėkomėn 
duojame savo šaknis — ne
karštas kaipo geriausias gy
duoles. Tad drystame atsaky
ti kad mes esame Saltin 
sveikatos. 

« 

02 

< 

Ka,po pat i r ta «ydttdlė, nes jfe yra labai pasekmingas pia«ioi A-
B. « l e r i ^ Bet taipg* i r Europoj . Taipgi Tamištos nepadarysi te k w 
£ dos re i ta laudami šros iydtfolea, nes Jos yra geros ir labai pteios 

M te tešlai Ii mūšų. 

< SALTJ*ARAS DRtt6 & mSUūOAL CO Ine 
m 1 ? A ^ r H ^ d . B l r t e V Chic^/'nikiOis. 

8 A / L U T A S A S B I T T E B S 
v . V 
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LIETUVIAI ADV0KATAI 

-*5<S»-'' «8$*-

V. W. BUKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• - * < 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central tStO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Y*nis 4081 

= ——•«—« —— s=: 
Šeštadienis Kbvpg 3 1923 

• ~ ~ ~ — ~ — * - — ~ ~ — — ~ - i - - 1 • 1 1 - - 1 • • 

CHICAGOJE. j 
ją i r pasini^kinie p*ie "šv. Ka- d. Nok. Prps. fev. "M. P . ^ a 

SOS. fft PRAKALBOS. I VAIDUIS , t K E E i T 4 " . 

Town of Lake. 

zlmiero. Prieš eisiant į hažny 
oia prašome visų susirinkti 7 
vai. mokyklos svetainėje. 
Kun. Ig. Albavicius, dv. vadas, 
S. žimulis, pirm., A. Petroniu-
te, xait. * 

Brdgeport. Šv. Kaziniie-J , ' * " " ' " , w **•* ' 7" T e a t r a " 
ro Akad. liem. 2 skyrius lai- l u k a g k L ' L i e t l ™ " ^ngias i j 
kė mėn. sus-mų prad 
mta jSns-mas buvo gyva 

X u tau j visomis jėgomis dar-1 
Wotis prisirengimui prie ko-

rap: įvstaįnėjc prie 44 gat.. 
ir Fairfield Ave. Vakaro <pro-
gramą bus labai puiki, nes ra -

TOWN OF LAKE. — Sv 
Agotos M. ir M. dr-ja laikys j nradieny, kovo 4 d. lygiai 7 

mėnuo ir žada prirengti k$ 
nors nepaprasto. Taigi visi 
Gvardijos nariai kviečiami su
sirinkti bažnytinėn svet. sek-

^m-nkimos i^4cfe Sėsta 5te*ry, 
kovo 3 d. 8 vai. *aikM papras-
ięįe- svet. 3301 $«&. MofgKsn g-
vė. Visi kMufcįeoiai malonėki-': 

karp rengėjos darbuojas vi«as te susirinkti paskirtu laikų, 
nes turime dwig svarbių rei-
kalų aptarimui. 

Ant. o. Lasav9iEas. rast. 

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

Abstraktai ezaminuojarui, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cbamber of Commerce Bldg 
1SS W. Waahinfcton Street 
Telef. Franklin 1176—4946 

VAKARAIS 
3236 8o. Halsted Street. 

(Eagle Muslc Co.) 
Telef. Boulevard S7S7 

|Tel. Randolph 475S 
A . A . S L A I I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumiestyje 

ASSOCIATIOJf BLOG. 
l t South La Salio <$tr«ei 

Rooaa ĮSOS 
Valandos 9 ryto Iki S po pietį 

Namų Tel. Hyde Park 1895 

* ' J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

HJETCV18 ADVOKATAS 
Dlen.: R. 514-51S-127 If. Dcar-
born Str. Tel. Randolph 5684 
Vakarais: 107SS S. Wab*sh Ave. 
Roeeland Tel Follmaa SS17 

• • • • ' • • • • - • • • • • • • — a 

Resld. tsl. Van Bursn 1194 
Ofiso tel. Boulevard MM 

D r . A . A . R O T H 
Rl KAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyrišku 
Vaiku ir visu ckroolako Ii**. 

Ofisas: 3385 S. Halsted St. 
Fat.: l t—11 ryto: I—t PO 
plet. 7— gvak. Nad. I i 11 d. 
R M . 1119 lDdepsndsn«a Blvd. 

Chlcago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turtų SO metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1SS1 So. Ashland Ave., kaanp. 
18-tos gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14. 15, l t Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyclos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo l t ryto Iki 9 vakarą 

Nedėliotais nuo 9 Iki 12 pietų . 

vo 4 iL Tą diena po 
mišparų, Švent Jurgio 
par. svet. 'bus skyriaus sus-
i:uis j kurį kviečiamos visos 
narės, taipgi ir naujos prisi
rašymui, o po sus-mo para p. 
svet. bus graži pramoga. Žmo 
nes yra kviečiami kuoskait-
lingiausįai •atsilankyti j tą va
karėlį. Išgirsite ir matysite 
Įdomių dalykų. 

Šios narės pilnai užsimokėjo 
j 2 skyr.: M. Grincokienė. A. 
Ežerskienė, V. Vaišvilienė, Pr. 
Petiuuskienė, A. Staradums-
Kaitė, J . Pukelienė, B. Xaug-
/emtenė, U. Preitikienė, Ag. 
Xausėilait\ M. KunČienė, lt. 
Ma/vliauskienė, P. Urbienė, 
V. Punkauskienė, O. llamanaii 
>kienė, B. Vidmunienė, Ag. 
Sniagurienė, T. Petkien.\ K. 
'Urigonienė, ^r. Oaučienė. Pi-
nimi tame sus-rne išviso jojo 
$20.40. 

Teklė Petkienė, pirm., 
Roz. Mazeliauskienė. rast. 

NEPAPRASTOS PRAKAL 
BOS IR PROGRAMA. 

Town of Lake. — Hv. K,azi 
miero Akad. Urm\jų l skyrių' 
rengia nepaprastas prakalba -
kovo 4 d. J . Elias svet. 2 vai 
.įo piety. Bus įžymiu, iškalbin
gu kalbėtojų, k. ,a. J . Elias, A. 
Nausėdienė, vietiniai kunigai 
ir kiti. 

DarbSčioji komisija, A. Bal-

KeI«ta*5,, yra labai įdomus 
veikalas, perstatantis senovės 
lietuvių kar^ su kryžiokais. 
Taipgi parodo savuosius išda-, 
vi kus, kurie priešams išduoda 
lietuvių slaptybes. 

Kiekvienam lietuviui reikė-
tų pamatytį šį veikalą, nes 
Lietuva i r d a b a r yrtj panašiose 
aplinkybėse. 

Šiame veikale dalyvauja 
genausi artistai — vaidilos, 
k. t. Z. Barjorinaitė, L. Nayii-
k a i t \ P. Kindilaitė ir Pr. Sta-
siuiis, J . Palekas, J . Vaišvi
las, N. Klimašauskas ir kiti. 

Perstatymas įvyks sekm., 
kovo 4 d. School svet. 

y Marma. 

visos narės .atsilankykite. 
Valdyba. 

BRKlFtfPON PABK. — Dr-ja{ 
Gvardija Pinn. Div. Šv. Kazi
miero Kar. pereitame susirink 
kime buvo užkviesta «dalyvau-
ti Šv; Kaz. Akademijos rėmė
jų rengiamam vakare Sv. Ka-
fcinviero Seserų Vienuolvnomau' 
dai, kuris įvyks sekm.' kovo 4 

parm. 
B. Nenartomi,s, aut. rast. 

BRll>GEPOIvT. — ILlinois 
Lietuvių Pas. Kiliubo mėn. su-

s. ' 
Išm 

ZP SS 

2 

ŠV. iLAZ. SESERŲ KOPLY
ČIOS NAUDAI BKANI 

"KUGELIO VAKA-
RUCNi" IR PRO

GRAMA. 

DR. CHARLES SEGAL 
»crkėlė saro ofisą po numerio j 
4729 SO. ASHLAND AVElfUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Lųrų 

iVai.: ryto nuo M — 11: nuo %-r-i 
[po pietų: nuo 7—S: 19 vakare. 
JNeuėliomis: 19 lkl 1. 

Telefonas Dreael 9SS0 

uia butų-luiopuiklausia. 
Town of lakieėiai yra gera 

širdžiai žmonės. Jio labai pri-
jauėia kilniems reikalams, tai
gi ir Hv. Kazimiero Seserims. 
Užtad tikimasi, kad kovo 4 d. 
2 vai. p. p. J . Elias svet. bus 
laipina klausytojų įdomia pra
kalbų ir gražios programos ir 
tuo pačiu kartu puikiai parems 
taip didelį reikalą, Šv. Kaz. 
Vienuolyno koplyčią. 

Z. J . 

Wes* Side. — Visos kolo
nijos rengiasi prie &v. Kazi
miero Vienuolyno koplyčios 
vajaus, neatsilieka nuo jų ir 
AVest 8idė. P-n i a V. Butkiene 
ir kiton veikėjo* dirba jnisi-
šventjusiai. Kugelis ir kiti 
skaniausi migdolai jau yra 
gaminami. Prie programos 
ruošiamasi taipgi smarkiai. 
Programa bus marga ir gra
ži, (iiednninkai suvaidins dra
mų "Mano Jėzau ar ėsi ėia". 
Aušros Vartų [>ar: mokyklos 
vaikučiui, vadovaujant 8ese 
rims Kazi.mierietėms taipgi Intienė ir A. Jurkienė i*upes 

•ingai darbuojasi, kad p r o g r a - j 4 ^ ^ <]*Vl l » # » W ^ Belo, 
kalbės "Moterų Dirvos" re 
daktare p. Ant Nausėdieitė, 
'Mnedros' ' n-dakt. kun. A. M. 
Liukus ir vietinis ^Jilebonas 
kun. 'F. Kudirka. • 

GAUWA GAUT "DRAUGE" 
Apie Kristaus Sekimą. 5i 

knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Jų skaitydama, fono 
gus randa tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis ja 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelia J i tinkama, visiems 
to apdarais $1.20, skaros apd 
luomams. Jos Icaina, ^u audė k 
HM 

UVm I1TTERIS 

s 
M, L ŽALIMAS 

ARKTTEKTAS 
rei. otr. sfannbdiat 

Rea fiumnoldt 
1203 N 81 

— = 

Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtejimą vidurių. 
Galima gauti aptėkos'e ir 
saikiuose kaina $1.-Q0 bon- \ 
ka 1Ž bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BTTTER MFG. 

\ 616 W. Sl-st. Ciiicago. i 
Tel. Boulevard 7351 

NORĖDAMI 
•FffcKTI, TAUDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
T A S M*J6. T A * JUMS BUS 

ANT BAUDOS. 

S. L. FABIONAS 0 0 . 

m w. m a, ciiicaeo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

fABAROM « B i C f f l O K PAR-
DAVIMO RASTOS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
n Parduodam Laivakortes. 

PttitGUS LIETUVON 
Nusiunčia 

v — per — 
Tiesioginį Sneisiekymą 

Deteriaia ir Litais 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 

Visuomet Siųskite per 

UGEUTRAL MlNUfACTUnlN 
ŪISIRMJT UMi 

1112 W. 35-fh 8t. Ohicaga 
Turtas virš '|7,eei,000.00 

I » I ' . I > 

s = v i 

/ j i . 

PRANEŠIMAS. 
OTisaa Dr. O. M. Olasar pa

reina 1 ąanaas Dr. Cbas. Basai, 
žento Jr partnerio. Visi senlej* 
pažįstami ir draugai aplalkjs 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. if. GOasac 

I i 4 t So. Morgan Staast 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

Iki t po pietų, nue 6 lkl 7 vale 
Nsd. nuo l t iki ? po piat«. 

Telefonas Yards SS7 

j 

Vėnezuela darbininkii unijų 
neturi. Mažai tokių kraštų jy-
ra . i • 

DR. MAURICE KAHN 
OYDYTOJfA8 ER OBHtt KOAS 
• 4SS1 Ba Ashland Ava. 
#Bl. Yards i » 4 

Tel. Yards SSS4 
OFISO f AX.: 

B—lt r. ryto, 1—t Ir T—t v. • . 
rfedėllomls; nuo l t r. ryto lkl 
1 vai. po platu. 

1Z 

,DB, A. K. RUTKAUSKAS 
OTDVTOiAS IR 

4441 So. Westera Avesu 
Telef. Lafayette 414S 

Taan4o«: I-11 rytais. 1-S po 
[ptetu ir 1-1 ^vsiats ls Ifedelolo-

OfctMl po ptsių t lkl i 

Dr. O. VAIHISH, O. P. 
LIETIV18 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengrins rlsv 
aklų tempimą 
kas yra priežas 
tlml Skaudėjimo 

smlvoB. svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
tq, ne miegi o; netikras akis lndedam 
Da/oma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. AViniąi prl-
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo ro-
tcėjimo ir vaikus einančius mokyk, 
lon. Valandos: nuo 10 iki S vakaro 
Nedėllomis nuo 10 Iki 8 vai. vakare 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

't'aigi, kas prijaučiate Sese-
i iiiH^ Kaziui ierietėuis kurios 
] ašveneia visą savo gyvenimą 
inusŲ vaikuf-įų Auklėjimui, 
\alio visi vakaran! Jžan^a 
tik 50c. vaikams 25c. Už tuos 
."Uc. galima bus skaniai pa» 
valgyti ii* piogrranią pamatyti. 
O tuomi" pačiu paremsite taip 
didel| ir naudinga, darbe. 

Sval^aitis. 

P R A N E Š I M A I , 
MASKįlJr l i™ PABK. ~ 

Vas. 25 <1. buvo klaidingai 
paskelbtai susirinkimas Mar-
(juctte l 'arke LaWai*ių reika-
tle. Turi Hb»uti susirinkimas į-
vyks ko\o 11 d. ir bus pan-
Uielbta <*Blrauge,^ o ne vas. 
25 d. Komitetas. 

•aa* <s»''. -"e©**-' 

TONSILUS 
Tottuliavsiomls mokslo priemonėmis; 

1.—be peiUo, 
2,—be kraujo, 
8,—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
6,—be Jokio pavojaus sveikatai 

j Po operacijos, pacijentas gali tuo, 
[eiti } darbą. gaU tuoj valgyti: dai 
inininkų balsas tampa malonesni 
[visa sveikata geresnė. Kuriems IS-
(ėfniau tonsilus, yra pilnai užganė-
Idinti. 

Ugonius su įvairiomis ligomis 
[prijimu:— 

Kandien nuo t vai. ipo platų iki 
vai. vakare. ' 
Nedėllomis ir šaradomis oflsaj 

[uždarytas. 
DR. Ali . M. RAČKTJS, 

GVDYTQ#AS. CHTRTJROAS IR 
OBSTETRIKAS, 

1411 So. SOtk Ava. Caoeso . lB 

MICHIGAN'O FRUKTU 
f ARMA m PARDAYIMO 

Tubor Faniui, 106 akrų Sodus, 
Mich., 10 myliu nuo Bonton Hur-
bor ir St. Joo, Mich-, smugiausia 
vieta su visokiais jjanitiniais ]>ato-
įTUHiais. Ji į'ulK'žiuojasi St. »Ioo m-
|H'. Irstyinasu-^ žuvavima^, niautly-
nt's ir kiti įvairus «»>ortai gausinu
si- Elektrinis traukinys sustoju ptie 
pat fanuos namu durų. 

Nepaprastai gera transuortacija 
di<lžiai prisitU<la įniv. .{Uitoguinij ii* 
įualonunių tų eciu'tŲ aplink Bonton 
Harbor, Mioh. Šioje npieiinki\je JTU 
labai daug irin/iu vietų, kur Chi-
cagos tiuiiugi Žmones gyvena. 

Trumpa kelione ežeru nuo Chica-
gos (keturios viitandos laivu), arba 
2:30 vai. yelžkoliu, daug greitųjų 
traukinių, arlm 4 vai- kelio "auto
mobiliu puikiausiais kebais; taigi 
turite beveik visokias susisiekimo 
priemones, gal išskyrus tik aero-
plauu. 

Tabor Farma yra netik pačioje 
širdyje* Pi;ichigaro pasilinksminirno 
vietų Chicagiecianis, bet ji nesą di
delį neln^, nes žemė išdirbta sulvg 
moksliSku metoilų vaisiu ir rtkes is-
tobulinirao Sodus, karis pi lnas v y 
nuogių ir kitų vaisių, ai f altą, pa
rodo ilgų metų prityrimų ir apai-
pažinimų su uk«"s dalykais gi 6io-
nais jau turile gatavai viskų. Ste-
l)ositės, koki .užilarbj si uke jums 
atneš. — • i 

Aplinkui fanuos yra puikus gam
tos reginiai ir puikus keliasi aplin
kui į visas puses- Apie u|»e ir««!ioia| 
surasti labai gražių ir poiii-ių me
džių* ir paukščių čiulbėjimus pava
sarį ir vasarą tiesiai žmogų traukte 
traukia. Tie vfti dalykai yra reteny
be kitur. Čia yra augantis užganė-" 
diniiuas l'armų gyveninio kurie i)ru-
deda aiHsireikšti amerikos gvvento-
ji^osc. Lofeimas Golf, plaukiojimas 
upe, automobiliams geri keliai, yra 
žymus faktoriai, kurie patraukia 
kiekviena miesto žmogų ant ukes 
ir kiekvienas mnsto kokiu būdu jis 
gali tai įsigyti. 

Šis žemės traktas gaJi but n»pir 
k tas už tą ,|>ačią kainą, kaip ir .pa
prasta žemė, kadangi tas pats sa
vininkas Tabor Farm Rc/orto i r 
ūkės, tadgi jam tiesiai negalima abi, 
vietas judaikyti ir tokiu būdu duoda 
progų kitam žmogui nusipirkti pui
kai vieta Berrien Pavieto agentas 
jums pikiai apie gerumą ii>ruės šio 
trakto paliudys. 

Randasi ant pat St. Joe upės 

P R A N E Š I M A S 
Yra gauta įvairiu, relįgi&kc daiktų iš Lietuvos, kaip 

rttžanohj, škapUerių, maldaknygių, paveikslu^ krežių, — 
dideliaiae pasiriiikiaie. Ypatingai pritaikinta Šv. Misi
joms. Ateikite pamatyti, 

PAUL P. BALTUTIS, 
v ' m W. %M. St»et, 

Clucago, 111. 

... 

w 

Šio$ tanksos užduo

tis yra tarnauti visuo

menei -v-

Adv. Jonas B. Brenaa 
Prezidentas 

Todėl veddyba £u 
-mielu noru visiems vel
tai duoda patarimus 
apie įvairius pinigič-
JDUS klaueimus, padeda 
išpildyti *'ineon)#^ tak 
su blankas, etc. 

Farduodame augitos rūšies P1RMU6 MOKGICIUS 
ant namu kurie atneša 6% į metus. 

Siunčiame pinigus Lietuvon perlaidomis ar dral-
tais — čekiais vi labai žemas kainas. Pinigai per 
mu> «usti greitai nueina. 

Visais reikalais kreipkitės pas CIŲS ypatislcai ar ' 
laišku. * -̂  

Pirmutinė Lietuvių Valstiiinė Banką Amerikoje 

METROPOLITAN STATEBANK 
2281W, 22rid 1gsssr6r, 

Chicago, Wi»ois 

y^mm m mtm • • . — . • - • • • • » » » » » » » » j | 

'Natūra Gira Institute 
^ CNR. S. A. VJSIJONIS 

OsleopaUiss, Cliiroprslas 
Vaturopsttias 

Gydau Jvairias li^as. o ypatin
gai užaiaenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. M 

4SM Jssvbev Av. ©rl^kloo Park 
Thcater Blds;., 2-ros labos. 

t , Valandčs: nuo % iki 12 diena. 
Nuo t iki 8 vai. Tak* 

Nedeldieniais nuo 9 «lkl tS. 
Tel. Lafayette 

n 
s nuo 9«ikl IS. 
ayette 6698 

fZ 
rel. Yards 0302 

Dr. F. A. MANELIS 
NAPRAPATH 

I Vai. nuo 9 Išryto iki 8 vai. vakJĮ 
Ket. ir *Ned. nuo f «rl 1 T*1. 
pietų. 
S247 Kmcrald Ave. T^lcago. 

Valentine Drefismaking GoUege 
2407 W. Madlson Street 
Telefonas Seeley 1S48 

Moko Siuvimo, Patternų klr-
Įpimo, DeBigrning bisniul Ir 
[mama. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
(mokėjimais. Klesos dienomis 
Jvakarais. Reikalaukit' knygelės.] 

Jiznio ir Naminiai kursai Sksjtbi-
Taisyme. Norint informacljųj 

iykrte *x telefonuokite. 
SAKA PAJĖK. pirm. 

K — -
S. M. SKUDAS 

NOIPPH'SJIMS. — Sulyg nu
tarimo .pas kutini n m susirinki-1 apaugusios inedpiaūv »u puikiausiais 
me L. Vyriu 5 kp. eis in̂  v6v- »«»«». «Ls traBu-s nekik nepa 
pore prie 8v. Sakramentų ry
toj, rtekuuKlrenį, kovo 4 d. -8 
vatl. ryto. N.ariai galės atlikti 
s#vo tikėjimo priedermes. 

Visi nariai.prašomi susirink
ti mokyklos kambaryje No. 2. 
nevėliau 7:45 ryto, kad galė
jus geriau prisirengti. 

A. Manstavi&us, rast. 
©ievo Apveizdos Paxa(p. -— 

Artiuanties šventei, Šv. Kazi-
nuero, mušu bi'angios organi-
zaeijos globėjo, primename mu 
KŲ, L. Vyčių 4 kuopos nariams-
ėius, kad kuopos nutariam Vi* 
si ir visos še«ta*tieny, kovo 3 
i . atliktų ižpažintf, o ant r\--
-tojaus 7:30 vai. laike sv. mi
šių laikomų mūsų intencija in 
€orpoxe priimsime šv. Komuni-

įurastai į?iažus, bet u ptiliiingas. 
Dabar tai i>atogiausias laikas 

įsitfvti šia iniiki^ i'anuą. 
ĮRENGIMAS TRUKTŲ J 6 kani-f 

barių namas su basementu, elektros 
šviesa, S kambarių kitas namas, 3 

didelės daržines, kiaulinye'ia, vifi-
tiuyeia, ledauue-namas, namas pa
darams susidėti; ukė ai>vesta dr» 
tinę tvora-

VAIRIAI ANT T1KES-..26 ir p * 
se akrų puikiaus ių v y n u o g i ų (gra 
l>es), 14 akru obuoliu, 2 ak erių 
avieoių. 4 akrai .žemuogių, vvsnių 
d y v ų ir gras ių ;i 3 akrai alfalfa, 
15 akru dobilu ir tt. a'n^ gauyble|i 

ir n t . Kaina$26,000,00- Išlygos: 
40uuesiuieiu iŠ kalno kitus kaip su 
tarsime. .Jeigu nori gyventi nepri-
gulmiu^ai, tai nirk šią fitttų faimą. 

Del tolesnių informacijų rašykit 
savininkui 
J. J- Bachunas, F. O. Bodus Mich. 

PRANEŠIMAS VlSUOMEOTl!! 
Hiuomi pranešu visuomenėj ka/l utklaniau vRt̂ al Estete 
skyr. Boersma & J>e Youngaffice, 11030 Michigan'Av. 

Perkain parduodam ir mainom nanms,, lotus ir for
mas. Duodame pirmus moa-gieius ant nuosavybės nuo 
$500 iki $10©;0(K). Sttttome namus imt pigiausių išlygų. 
Duodame paskolas ant .statomųjų namų, storų, fabri
kų ir teatrų nuo $500 *Hti JVieno Milijono'Dolerių. 

Inšiiriname namus, rakandus nuo ugnies—automo
bilius nuo pavogimo, ugnies i r kitos nelaimės. 

Darome mvestinimus augsjC'iausios Tųžies—jeigu no
rite saugiau investyti piningius kad jie nepapultu į žu-
likų rankas ir gauti gera nuošimti kreipkitės pas mus. 

Jeigu nori pagerinti saivo tavį d r .tuoėti nžtikiiata 
' ateitį, ateik pas mųs o m e s ^ u suteiksiirfe pilnas infor

macijas. Jeigu abejoji prrkiraę ac pardavime namo, 
loto, f armos, serųr ar .bondsų .ateik pas mųs. o mes pa
tarsime tau kuogeriausįa be jokio atlyginimo. 

Rekordučjame visokia jnuosavy^ę mežiurint kokioj 
dalyj miesto ji randasi. Patarnavimas sąžiningas ir 
atsakantis visuose reikaluose. Norintieji mane ma
tyti vakarais .kreipkitės šiuo adresu: 

PITJS PAZtfOKAS 
\0921 Wabash Aveaue Telefonas Pųllmaii 2494 

Uctuvis Graborluj 
ir nalzamuotojas. 

l*atarnauju laidotuvėse geriau
siai ir už prieinamas kainas. P«tr-
aamdau automobilius pagrabama," 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1»11 CANJLLPOKT AVEJ 

TeL Roo«evclt 7532. 

•elefonas Boolevard AtSS 

^^^ I . Masalskis i 
Giftborius 

i . i i 
Patarnauju Įsi-, i 
dotuvėas -^ss-j j 
tnrėM krlks- , 
-tynos* Ir kltuo-| Į 
M reikaluos^ , 
Kainos prtelna- > 

; 13307 Auburn Ave. 

J. wSXSBBS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčlA 
Aotonjobilssi visiems 

3055 W. 22*nd fitr. S146 W. Al 
Tel. Oanal 8543 Tel. Ganai 

II • •• 
= >•*> 

1F1 
ouįn 

S. D. LACHAWICZ 
UETUV1S GRABORTUS 

=2314 W. 23-rd PI. OUkmgO 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-; 

Sgiausia. Reikale meldžiu atalšau-: 
Skti. o mano darbą busite 
rnėdintl. Tel. Ganai 1271—21 
IltlIiilIllIlIUIIMUIHIUIIIfUfUlllli 

No. 28. Darbas Tiesoje ir 
"Seisyljėje. Šioje knygelėje ra-' 
si te labai gražių patarimų ir 
nurodymų, kaip žmogus turi 
gyventi ir elgtis. Sulietuvin 
M. Jonis. Išleido Margalis. 
Kaina 65c. Knygutė turi 246 
pusi. 

Draugas Pub. Oo. 
2334 fio. ©akky Ave. 

•Ohioago, BL 

file:///alio
file:///0921
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ŠVENTO KAZIMIERO DIENA CHICAGOJE 
K a s d a r o m a 4 k o v o S e s e rų K a ž i m i e r i e d i ų k o p l y č i o s n a u d a i 

• 

K o l o n i j o s e i š k i l m i ų t u r i n i s b u s s e k a n t i s : 

TOWN OF LAKE 
Skyrius 1-mas 

Rengiamos prakalbos 
2 vai. po piety p. Elias 
svet. Kalbės kun. B. Bum 
Šas, p. A. Nausėdienė, 
kun. A.* Skripkus ir p. J. 
Elias, deklemuos Z. Jur-
gaitė. Brighton Pk. mo
kyklos vaikučiai išpildys 
dalį programos. 

Skyrius 2-ras 
Dicjelis vakaras Šv. 

Jurgio par. svet. 7 vai. 
vak. Dainuos pn. M. Ja-

! 
*^» » ^ » » » » » »^< 

» 

gramos išpildys Vienuoly 
no Auklėtinės. 

DIEVO APV. PARAP. 
Skyrius 3-fiai. 

Dievb Apv. parap. J \ 
svet. statoma drama 

i 

"Šv. Kazimieras'*. Kai-
nušauskien^Kalbės kun. „ ^ p n ; Į ^ l ^ ,j. j 

™ T t ą t t ^ . P-ka, kun. F. Vauukai-
tis irjDr. Rutkauskas. I 

2 
i K! 

: BRIGHTON PARK 
Skyrius 6-tas 

Nek. Pras. Parap. 
svet. 7 val> Kalbės kun. 
A. Briška, pn. A. Nausė
dienė. Kita dalį progra-
mo atliks, choras ir mo
kyklos vaikai. 

n 

. CICERO, ILL. 
Skyrius 9-tas. 

Didelis vakaras. Vai
dinta bus "Mano Jėzau, 
ar esi čia?" Parapijos be 
nas, vaiky orkestrą, de
klamacijos, dainos etc. 
Kalbėtojai kun. B. Bum-
šas, kun. I. Česaitis ir 
kun. Vaičiūnas. 

• 

j 

i i 

WSST SIDE 
Skyrius 1 O-tas 

Vakarienė. Mokyklos 
vaikai ir Giedrininkai iš
pildys programą. Bus at
vaidinta: "Mano Jėzau, 

far esi čia?". Choras, de
klamacijos. Kalbės be vi
etiniu gerb. kun. Linkus 
pn. A. Nausėdienė p. j V įų koplyčiai. 
Šatkienc. Parapijos svet. j 

! 

VBUR: 
Kas gyvas žmogus, 
Kam lietuvybė brangi, 

Kas katalikas geras 
Kas širdį turi — 

— Tas dovana priren
gęs jau turį tą dieną mu-

^ sų vaiku augintoju, Sese-
I v * * 

y 

0 

Del savo vaikučiu labo — suseikime visi! 
- • * * — . ^ •i 

NORTH SIDE. 
j - i j g 

SAMDOS AUKŠTESNĖS. 

Sekmadienyj, kovo 4 diena. 
1923 m., laike sumos Šv. 

| • Mykolo bažnyčioje prasidės 
ra motormanas ir podraug*40 v a l - a«aidai. Yisi, kurie 

<V . f konduktoriui' ; tik noritejjgyti Dievo maio-
-js^Kaip tik namu statymo pi-į Tos rūšies jau 8 gatveka-,'mi*> nepafriirSkitė ateiti, 

liečiu komitetas paskelbė, kad į rf ai važinjeja. Bendrove tu- Misi jos4 užsibaigs antradie-
Chicagoje daug namų stato-; ri JŲ apie 50. Trumpoj atei- nyj, kovoį6 d. £,ig šiolei mi-
ma ir šį pavasarį samdos tu- tr juos visus paleis. Tie gat-,'sijas labai skaitlingai lanko 
Jlės atpigti, tuojaus "Chicago; vekariai operuojami tik ant'nevien moterys, bet ir vyrai. 
Building jTrades couneir' Į toknj linijų, kur mažai žmo-f ' f' Parapijoms. 
pranešė, kad taip nesama. niu judėjimo. 
• Tasai "couneir' ištyrė, jog 

tik dideliuose apartmenti- TEISĖJAS ATMETĖ 
niuose namuose dideli flatai "JURY ' RAPORTĄ. 
bus kiek papiginti. Bet sam- • -
dos darbininkam? šį pavasarį 

SKAITYKIT IR PLATINKITL 
"DRAUGĄ." 

SALESMONAI 
Reikalingi su geru apsipaži-

nimu tarpe žmonių ir mokėji
mų parduoti augštos rų.šies 
proporcija. Prityręs sales-ma-
nažieris kuris galėtų pašvęsti 
savo pilna laika gaus gerą, ko
operacija ir garli uždirbti gėrį 
pinigą. Turi kalbėti angliškai 
—atsišaukite Kamb. 620, 117 
N. Dearborn Str. — Subatoj 
tarpe 1 ir 5 vakare. 

MOTERYS IR M E R G I N O S -

dartoo. Darbas nuo štukiu — perą darto 
tnmk( oke&tls. Gero* darbo sąlygos. Te-
lefonuoklte norint sužinoti apie alga, 
transportacija ir t. t. 

LIBBY, MC VKll i, f: LUIRY 
Riuo Nlaml. III. 

Telefoną* Dtuc bdaml 620 ' **«<*¥*' 

SPECIALIS B AR GENAS! 
Pardavimui už pusę kainos 2 

lotai po 30 pėdų pločio; visi 
pagerinimai sudėti; paranki 
vieta prie vįsokių krautuvių 
ir gatvėkariu; kaina $700.00 
už abudu. Atsiilankvkife pas 

J. YUSHKEV7ITZ, 
4034 Archer Avę., 

Prie California Ave. Chicago. 

WEST~SIDŽJ~BARGENAS. 
Parsiduoda bučerne ir grocernė, 

KAS IfORIT GREIT PARDUOT 
P I R K T AR MAINYT. 

Reikalingos prie lengvaus fabriko, biznis daromas nuo $100 iki 200 i 

busią, padidintos nuo 10 iki ,'kriminalio teisino teisėjui, Mc-
15 dolerių*mėnesiui daugiau. Kinley raportą, kaipo rezul-

Ant rendos karkiama su plkniklniu 
daržu an t} 123 St. ir Tnion Ave., P. 

( i i a n d J U r y ' V a k a r j d a V e Karečkos. Atsišaukite pas 
l». KARECKA 

Sakoma, daugelis namų sa
vininkų flatų samdytojus jau ir siaučiančia Chicago je prosti 
apie tai painformavo. 

658 W. 123-rd and Union Ave. 
C'liJcago. IU. 

tatą savo tyrinėjimų apie 

f tuci ja. 
Dėlto, darbininkai, kurie j "Grand jury" savo rapor

te nieko neapkaltino, nors y. 
ra aišku, kad policija prosti-

menkai uždirba, šį pavasarį 
turės sunkenybių su samldo 
mis. 

PAIEŠKOJIMAI 

- PARDAVIMUI 
Ant nardavrmp "Up to dn-

murįnis nafjia^ 2-jų 

diena; jeigu kas netikit duosiu dcl 
pamėglnimo — nemokanti biznio pa
mokysiu. "Leasas." y ra suvirs an t 3 
metu, randos $45 mėnesiuj su pagy
venimo kambariais . Vertės $3,500 — 
atėję pamatysite kad ne melagystė 

IŠ didelės jpriežastie.s priverstas 
parduoti t ik už $2,300.00 Kreipkitės 

1833 West 22-iul Street 

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
grosernes, automobilius ir Kitokius 
biznius. Jeigu tur i t koki namą išmo5-
kėje, galiu tamstoms iSmainyt ant 
didesnio namo. Lotus, bučernes, gTO-
sernes, automobilius mainau ant na
mu. Dar kas jiefikdt pi rkt tur iu vi
sokių namų didžiausius gargenus pa 
siskyrimui visose Chicagos dalyse. 
Tas mane greitas,, teisingas pa ta rna 
vimas. 

Ofisas a tdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septhitadicniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų. 

J. NAMON 
808 W. 33rd P!., netoli Halsted St. 

Te!. Boulevard 1550 

Lietuviai Daktarai 
«•••» 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

r-

• 

iaeį-3agasįiš^ras ::r: :as is ,• zšszsžsz stv* 
Te> Blvd. 704J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEKTIgTAJ 

6711 SO. ASHLAirD AVSJTUB 
ARTI 47-tos Gatvės 

Talandoa: nuo • ryto iki • vak. 
Bsredomis n u o 4 lai t vakarą. 

tc pa
gyvenimų, 6 mėnesiai statytas. 

Pa n Juosiu pigfai. 
W. SOĘA^SKI 

1311 So. 50 Ave. Cicero, 111. 

tuciją proteguoja. 

PAIESKAU salK) brolio Antano 
Velmelio, paeina iA Plokščių valšč., 
šakių apsk., Suvalkų rė.d. *Del savo 
paties labo tegul atsišaukia an t ad
reso; 

FRANCIS VEISELIS 
8625 — 10-th Ave, So. 

Seattle, \ l a s h . Sunku pasakyti, kiek tame? Dėlto, teisėjai raportą at-
yra tiesos. Eeikia žinoti,'"metė. PAIEŠKAI savo pusbrolių Anta-
iL j </^u* T» -i T m ' T» - i . . . . ' n o No'kevlėiaus ir Juozapo Pleke-
Jtad Chicago Buildmg Tra- f Prasidės nauji tyrinėjimai, viciau*. Taipgi ir draugo Antaną 

Zairis. J ie patys a r kas ki tas ma
lonėkite pranešti Šiuo adresu: 

KASPARAS NORKEVIČIUS 
719 N. T n i n o n t St., Krwaaee , III. 

des couneir kovoja už aukš
tesnę užmokesnį darbinin
kams. 

KOMPANIJOMS PELNAS. 

PROGRESYVIAI REMS 
DEMOKRATUS. 

Pieno išvežiojimo kompani-

Praneša, kad demtokratų 
kandidatą į Chicago majorus 
rems progresyvi partija. Na, 

jos Clu'cagojc per sekančius ir> žinoma, dalis republikonų, 
du ar tris mėnesius gaus pie- kurie priešinasi republikonų 
na pigiau. Iki šiolei jos s sroviniam kandidatui, 
šimtui svarų motyėjo $2JO0. Te^iaus republikonų komite-
Toliaus mokjės $2.40. tas tvirtjna, kad ateinan«uo-

Teeiaus šios kompanijos j'se rinkimuose republikonai 
biepapigina pieno žmonoms, j pamirš srovinius nesutikin^us . 
Dešimtukai joms tenka be f ir stovės už savo partijos 
niekur nieko. \ 

HOGAN LAIMĖJO 11-oje 
WARDOJE. 

kandidatą. 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

Leiberiai ir 
Chipperiai prie 

foundres darbo, 
darbas pastoVtTs. 

Atsišaukite / 
. Employment Dept. 

LINK BELT CO. 
329 West 39 Street 

1 blokas į vakarus nuo 
Wentworth Avenue 

? C 9 C 

Po oficialio balsų suskaity-
mo 11-oje wardoje, Bridge-
j)orte, pasirodė, kad Hogan 
laimėjo į aldermanus. Kan-jS 
didatas Richert gavo 5,342 § 
foalsu, gi Hogan 5,624 balsus 
•arba 83 daugiau. 

Pirmiaus buvo manyta, jog 
nei vienas iš jų nelaimėjęs. 

n KAUNAS!! ' • "' 
/ 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI 2 augStų muro na-
į mas 2 flatai p o 6 kambar ius ; visur 
ar iuoiu ištrlrauotaaj 9 metai staty
tas ' pagal naujos mados su visais pa
rankamais ; kaina 17. r>00; pusę tu 
rėdamas gali pirkti, kitus ant iSrao-
kėjimė. 

i PARDAVIMUI 3 !augStų muro na-
mas; 8 metai statyVas- pagal naujos 
mados; 2 flatai po 5 kambar ius ir 
2 po 3 kambar ius s$ elektra, maudy
nėms ir kitais parankamais . nefia 
12 nuos.. kaina $lb,000, reikta $7.-
C00 jmokėtl. 

PARDAVIMUI f augštų puikus 
muro namas beveik naujas; staty
tas ant a lotu pag|il vėliausios ma-

' dos su visais p a r a a k u ^ a i s : 1 flatas 
i kambariai , kitas* 6 kambariai , 3-
t'ias flatas 7 karrfbarhii; furnasais 
Šildomi; kaina $13,600, pusė jmokė
tl, likusius an t morgičio išmokėji-
maif. Norėdami pamatyti virSminė-
tus namus atsilankykite dieną, a r va
karais pas 

BRIGHTON R E A l T Y COMPANY 
4084-Arctoer Av. Pįrte Califoiciia Av. 

" ANT PAE^VBfOl^čer^ 
ir grocernė su įamu Brighton 
Parke. Pardavimo priežastis 
savininkas išvažiuoja į kitų 
miestą. 

Telefonas Lafayette 0950 
BARGENAS Brighton Pa rke Pa r 

siduoda bučernė, namas ir lotas; 
garadžius dviem fhaSinom, elektra, 
p-azas, parsiduos labai pigiai. P a r 
davimo priežastis Važiuoju Lietuvon. 

jr. GRtocus 
40S4 Archer Ave. Chicago, III. 

TURIU PARDUOTI GREITAI! 
Parduodu 2 fkitu akmens ir mu

ro namas su užbaigtu basevnentų vis
kas moderniškai jtaisyta nesenai sta
tytas. Gera transportacija 
$7..',00.00. Atsiftauktie 

5S8 WeM 37-th Street 
1-mos lubos Chicago, III 

TĖMYKITE BIZNIERIAI 
Parsiduoda arba ^mainys trijų au

kštų mūrinis riamns ant pirmo flo- \ *ų[ 
ro didelis žtoras ir kepykla uŽpa-
kal-y; 2 flatai po 6 kambarius iš 
fronto ir 2 flatai po 4 kambarius 
iŠ užpakalio, elektra, taaudynCs, 
basemontas.* Mainys ant automobi-
liaus, biznio arba mažo ftamuko. 

Įniokėjimas pagal sutarties- Pasi
skubinkite. Tas bargenas filcai ne
lauks. Kreipkitės pas: f 
S. L. FABIONAS COMPANY 

800 W. S5th Street, 
Chicago, 111. 

Klauskit J. Stokis 
DAE VIENAS DIDELIS 

BARGENAS. f / 
Parduos ar maiuys du miiriniu na
mu po 6 kambarius, maudynes ir 
kiti parankumai- Reikia įmokėti 
$500.00, o likusius ant lengvų iš
mokėjimų', -kaip lendą. 

S- L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Str. 

INCOBIE TAXOS. 
Sulig Amerikos valdžios instatų, 

kiekvienas darbininkas, biznierius, ar 
profesionalas, vedęs ir gyvenantis su 

kaina į savo žmona, jei pereita metą. uždirbo 
$2,000.00. o ne vedęs $1,000.00, turi 
išpildyti Taxų blankas. NeiSpildę Ta
šų blankų iki 15 dienai Kovo sių 
metų gali bufi baudžiami nedaugiau 
$1,000.00 ir 25 nuošimčio Vlrfiaus 

Dr. M. Stopoicki 
3187 So. Morgan Street 

CHICAGO, HJLEsTOIl 
Tęšetomm Tards &0» 

Valandos — I iki 11 Ii ryte 
pa platų « iki l vak. Hadattom* 
ofisas uždarytas. 

Dabar y ra laikas pildyti minėtas 
blankas nelaukiant paskutinių dienų 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą 
laukia. 

Kurie patys nemokate blankų išpil
dyti kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKI 
8235 S. Halstcd St. 2-nd Floor 

A. OJszewskis išpildo taxų blan
kas, daro Jgaliojimus (doviernasttw) 
parūpina paAportus, parduoda laiva
kortės ir siunčia pinigus Lietuvon. 

S 
, Boulevard 116* 

DR. A. J. KARALIŪ8 
Lietuvis Gydytojai 

S303 South Morgan Straot 
Chicago, m . 

U 

A. f A. 

KAZ. MARTINKUS 

08 . JL L Y O Š I A ^ 
1900 Bo. Halsted 8tr. 

f e l . OanaJ u i s 
Oflao ral.: 10 ryto iki u po pl*t 

f lai 7 Tai vakaro. 
Bca. raL: 1 lai 4 po plati). į 

41M Archer Ava, • 
Tai. Lafayette #f 18 • 

tfryiVgg¥l»oog»40ar3f a o C g g 
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ANT PARDAVIMO medinis namas 
2141 W. 22 Place 6 kambariai pa
gyvenimui ir 2 ant augSfco. Viskas 
moderniškai jtaisyta, parduosiu pi
giai. Atsišaukite pas savininką 
1953 West 21-st Plaoe Chicago* 

• 

GATVEKARIAI SU VIENU 
ŽMOGUM. 

11 Gatvekarių bendrovė Chi
cagoje pradėjo operuoti gat- 'I 
įvekarius tik su vienu žnw I = žmo
gum* Tas vienas žmogus y | | 

KAUNAS!! 
v 

Kauno Albumas . 
"KAUNAS"''Jame galima pamatyti visą Kauną ! § 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento rū

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streeikarmi, mirusiųjų Lietuvos, kar-

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kailm tik 75 c. 

DRAUGAS PUBUSHING COMPANY 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

'HlIUUIlIlIlirflV 

SAVININKU AT YDAI! 
Kas turi te narna išmokėję cash 

ir norite parduoti arba mainyti ant 
geresnio namo, biznio a rba farmos, 
kreipkitės pas mus nes kbstumeriai 
laukia mūsų ofise. 

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

, 4 A. f A. 
JADVYGA ŽYLVITIENfi 

(Po tėvais Makarauskaitė) 
mirė vasario 28, 1923, 1:30 vai. po pietų. 48 metų. 
amžiaus. Paėjo iš Panevėžio Apskr. Naujamiesčio pa
rap. Kairia Sodžiaus. Paliko dideliame nuliūdime vyra 
Joną Žylvitį, sunu Juozapa dukteris Ona ir Stanislava. 

Kūnas* pašarvotas po num. 3308 Emerald Avenue. 
Laidotuvės įvyks panedėlį kovo 5 d. 1923 į Sv. Jur

gio bažnyčia 8:30 vaL ryte. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras Jonas žylvitis, Sunūs- ir Dukterys, 

mirė kovo 1 d. 1*23, S vai. ry
te, amžiams 56 metų. Paėjo iš 
Kauno reti. Telšių Pa v. Ktuitau-
čių pa rap . Paminėju kaffcao, A^ 
merike išgyveno 20 metų. Pa l i 
ko nuliūdime moterį Marijona, 
dukteris Jvizeftna. Justina t r Na 
talija, Milius Edvardą ir Juoza
po. 

l a ido tuvės įvyks njjbatoj Ko
vo 3 d. iš namų 1OO0 Nor th 
22-nd Ave., Melrose Park į Kar 
melitanskos Pan. 6v. Bažnyčia, 
o Iš ten | Mt. Carmel kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nės i r pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: 
Motelis, sunai i r dukterys. 

Pel. Oaaaj Sfit, Vak. Gaoal 921 

Ofi. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
I U I «outh Halsted Btraei 

alando»: iš iki l t ryta: 1 lkJ « 
po pietų: i iki i 

•t - i 

j L Vidikiene-Miknevicz 
AKUSERKA 
3101 S. Halsted St 

rapas 31 gatvee 
hone Yards 1119 

Viename a4'Lse su 
| ; Dr . J . F . Van 

Sąžiniškas pa
tarnavimas viso-

Jkiose reikaluose. 
Kreipki tės visokiame laike. 

VALIO! VISI Į BRI06EP0R TO VAKARIENf!! 
Našlaičių Naudai. 

Benria . 
LABDAKINGOS SĄJUNGOS 5 KUOPOS 

ANTRADIENY, KOVO 6 D., 1923 M. 
SV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

Šiame vakare dainuos maišų/ mylimą dainininkė pn. 
M. Janušauskienė. Apart £o dar ketina būti {vairius 
programas kalbos ir pamarginimai. Išdalinimas diplomų 
Amžiniems Nariams. Apie pačią vakarienę nėra nei ką 
kalbėti tik reikia pačiam atsilankyti ir paragauti. 

Kviečia visus , 
; Seimininkės ir Rengimo Komisija. t 
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