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KIEK ČEKOSLOVAKIJA 
TURI GYVENTOJU? 

KATALIKAI VIBjUA 
VISUS KITUS. 

= 
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Tai rodo pačios vyriausybės 
skaitlinės. 

PRAHA, gr. 12. — 10Si 
metais Čekoslovakijoj vald
žios pastangomis atliktas gy
ventoji! surašymas. 

Dabar valstybinis statisti
kų, biuras paskelbė, kaip gy
ventojai pasidalinę religiniu 
žvilgsniu. Štai kokios skait
linės pasirodo: 

Romos kataliku 10,384,860 
Graikų ir Arm. kat. 532,008 atolapan 
Evangeliką sektų $92,803 
Cekoslovakų bažn. 52R332 
Štaeiatik. (pravosl.) 72,696 
Žydų 353,925 
Kitų 25,342 
Bereliginių 724,503 
Viso 13,611,349 
Ir kasgi pasirodo? 
Tai tas, kad Čekoslovakijoj 

katalikai kelis kartus viršįįa 
visus kitus. Anais metais pla
čiai skelbiamoji tautinė čekų 
bažnyčia taip "nutautėjo," 
kad jai beliko vos pusė milio-
no su kaupu žmonių. O juk 
čekai nacionalistai saukė, kad 
jįe katalikus jau patraukę sa
vo pusėn, kad Romos Vysku
pas tolesniai negalįs ėekų-slo-
vakų globoti dvasios reikaluo 
MM 

Dabar aišku, taip nėra. Pa
ti atžagareivi čekų valdžia 
paduoda tas įdomias' skaitlį-

REVOLIUCIONIERIŲ ARMIJOS MARŠUOJA BE 
PASIPRIEŠINIMO 

• 

NEŽINIA KUR YRA PREZIDENTAS OBREGON 

VERA CRUZ, gr. 13. — 0-
bregono valdžia įau pradeda 
kaipir griūti. 

Kuomet revoliucionierių va 
das, gen. Sulviano Garcia su 
savo kariuomene užpuolė Co-

miestų, ties Vera 

atitraukti atgal ir, matyt, jis 
pasipriešins generolui Estra
da ties Celaya. Šiai federa-
lei armijai vadovauja gen. A-
maro. 

Iš rytų šono ant Mexico Ci-

skaitosi v is , revoliucijos.j* BAL0WtN LAIKOSI PRE" 
va, revoliucionierių valdžios J 
užsienių reikalų ofisan pasky
rė Manuėlį Alvarez dėl Cas-
tillo. -

i- ., 

Kariuomenė iš šiaurių. 

Obregono valdžia savo ap
sigynimui paršaukia kariuo
menę iš šiairių, iš Suv. Val
stybių pasienio. Iš Juarezo 
ir iš kitur nemažai kareivių 
jau pasiųstai Kareiviai siun
čiami priei generolo Estrada 
armija. 

Žinios iš Lietuvos 

Šiauriuose nuo Mexico Ci
ty pavojingiausia vieta skai
tosi Torreon, kur revoliucio
nieriai turi stiprias spėkas. 
Per tų vistų vargiai prasi-

LONDpNAS, gr.,13. — A-
nų dienų premieras Baldwin 
lankėsi pas karalių. Paskui 
kabineto susirinkime nuspren 
dė neatsistatydinti iš premie-
ro vietos ligi susirinksiant 
parlamentui. Parlamentas 
gi susirinks sausio 8 dieną. 

Spėjama, jog darbo parti-
ja stos valdžios priešaky su 
savo pr,emieru. 

KUNIGŲ PERMAINOS. 

Seinų Vyskupijos kunigijo
je; Pakelti: Aukštadvario 
klebonas kun. įVinc. Aleksan
dravičius Seinų Kapitulos 
kanauninku ir universiteto 
profesorius kan. Al. Grigaitis 
Seinų Kapitulos prelatu. 

Žemaičių Vyskupijos dva
siški joje: Paskirti: Švėgžda 
Stan., Mogil. ark., Joniškėlio 

KOMISIJA SVARSTYS v i k a r u - lZda™vičius Ant, 
Joniškėlio vik., Veviržėnų vi TAKSŲ KLAUSIMĄ. 

ly išilgai geležinkelio maršuo 
Cruz ir Puebla valstybių sie
na, Obregono valdžios kariuo- armija. Tame šone Obrego- d a u £ e l 

menės vadas Jose Maria San- no valdžia turi silpnų kariuo-
chez su nemaža savo kariuo- menę. Su jąja tikėjosi Vera 
mene pasprūdo. Revoliueio- Cruz revoliucionierius sulai-
nieriai jį vejasi. j kyti kokiam laikui, kaip ilgai 

Imant abelnai, visais šonais nebus įveikta generolo Estra-
revoliucionieriai pažangiuoja. 
Vis daugiaus valstybių perei
na revoliucijos pusėn. 

karu. Paštukas- Ambr., 7 
pul. kap., Panevėžiuko kura-
tu. Kirvelaitis Pijus, Seinų WASHINGTON, gr. 13. — 
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ležinkelis. Dėlto, vargiai tau
rinė federalė kariuomenė ga-

ti sekretoriaus Meliono pa
duotų taksų mažinimo proje-

. 

MONTEREY, gr. 12. — Iš 
revoliucijos apimtų plotų, con-
tralinėj Meksikoj pareina ži
nių, kad Obregono valdžiai 
jau tikrai pradėjo grųsinti 
pavojus. Kuomet pirmiaus 
buvo spėjama, kad kilusių re-

nes. ^ • w **miw 
BROLIŲ KRIKŠČIONIŲ 

MOKYKLOS.* 

Jų yra visose pasaulio dalyse. 

PARYŽIUS, gr.- 13. - -
Krikščioniškų Mokyklų Bro

lių kongregacija paskelbė ži
nių, kad ji savo žinyboje šia
ndie turi 824 mokyklas, nes
kaitant Prancijos. Tas mo
kyklas lanko 210,500 mokinių. 

Daugiaus pusė šių įstaigų 
randasi Europoje, būtent: 
427 mokyklos su 91,000 moki
nių. 

Amerikoje yra 282 mokykli 
su 81,000 mokinių. 

nuslopinti, šiandie pramato 
ma arba ilga kovfl arba Ob
regono valdžios juolimas. 

Gen. Estrada, Jalisco revo
liucionierių armijos vadas, 
jau perėjo Irapuato, Guana-
juto valstybėje, ir išilgai ge
ležinkelio maršuoja ant Ce
laya ir Mexico City. 

Vakar butą žinių, kad Ira-
puate sutraukta nemažai fe-
deralės kariuomenės. Tenai 
nuvykęs ir prezidentas Obre-
gon. Pasirodė, taip nėra. 

Spėjama, kad Obregonas 
savo ištikimų armijų turėjo 

da armija. 
Dabar pasirodo, kad su ge

nerolo Estrada armįja nebūta Į Tuotarpu amerikonai įr tu-
susirėmimų. Tuotarpu V e r a ' ^ 1 1 ^ meksikonai su paskuba 
Cruz generalo Sanchez veda 

lės pasiekti sostinę ir duoti k t a- K a i P žinoma, tų projek-
pagelbos. Kuomet jai nebus * indorsavo Prezidentas Co-
galimas daiktas, ji pereis re
voliucionierių pusėn. Tas 
nenaujiena Meksikoj. 

ma armija eina pirmyn. 
Anot žinių, ta armija jau 

perėjo Puebla valstybę ir 
briaujasi Tlaxcala valstybėn. 

Pietuose nuo Vera Cruz — 
Mexico City geležinkelio vie-

voliucijų bus galima lengvai na Vera Cruz revoliucionieri»italri reikalii^m .vaidžios gynį-

apleidžia sostinę ir kitus mie
stus. Visais geležinkeliais 
keliauja šiaurių šonan. 

Į Suv. Valstybes keliauja 
"v L 

ir Obregono valdžios repre
zentantai. Matyt, jie S^ Vai* 
ttybėse notėa gtfati paskolos, 

olidge. 

ANTISALIUNINA LYGA 
SPAUDŽIAMA. 

• 

Afrikoje — 55 mokyklos, 
15,000 mokinių. 

Azijoje — 63 mokyklos, 21,-
300 mok. 

Australijoje — 6 mokyklos 
su 900 mokinių. 

Philipimj salose viena mo
kykla su 400 mokinių. 

n 

grupė, vadovaujama genero 
lo Morales, jau perėjo tiesiog 
per Orizaba ir priešakinės 
sargybos tuii susirėmimų su 
federalistų būriais. 

Netoli nuo tos grupės yra 
Oriental, iš kur Meksikos sos
tinei Mexico City pristatoma 
elektros šviesa, vanduo ir ele 
ktros spėka. 

Iš Vera Cruz revoliucionie
rių vyriausios stovinės pra
neša, jog išilgai Vera Cruz-
Mexico City geležinkelio skai 
tlingi būriai valdžios kariuo
menės perėję revoliucionierių r 
pusėn. I . 

Paimta Tabasco. 

mm. 
— 

GALYB* EGLAIČIŲ Iš 
. 
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NEW YORK, gr. 13. — 
Valstybės prokuroras reika
lauja Anti-Saloon lygos pa
duoti valstybės sekretoriui 
sąskaitas, kiek lyga išleidusi 
Šįmet politinėms kampani-

. 

kapelionu. Kasperavičius J. 
7 pulko kapel. Žeknis P., 
Smilgių bažn., kuratas, nau
jai įsteigt. Vaduoklių altari
jom Jukna Aug., Šiaulių Š. 
P. ir P. vikaras, Smilgių ba
žnyčios kuratu. Juodka M., 
Luc.-Žitomiro diecez. kun., 
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vikaru. 

PAVERGTOJE SALELĖJE. 
— • 

benta (39 vag.). Liko tik. 
matai parvežti. Cerkvę dra
skyt ir kraut į vagonus Vi 
žiuoja patys parapijiečiai pi 
rti jomis. 

Čia prieš karų buvo 2 k! 
Valdžios (susiek, m-jos laiko
ma) mokykla, kur karo metui 
buvo įtaisyta belaisvių stovyJ 
kla. Po karo ji kurį laikui 
buvo Krašto Apsaugos minis-
skyta, apleista. Dabar jų pa-
terijos žinioj, gerokai apdra-
nėmė Gelžk. Valdyba ir vėl 
remontuoja mokyklai. Rei
monto darbai nebaigiami ir 
nežinia, kada bus galima pra
dėti mokslas. Nežinia dar 
kas rūpinsis tos mokyklos û  
kiu, nes Antanavo valšč. sa
vivaldybė tuo rūpintis atsisa>-

!kė, kadangi mokykla prieš ka
rų buvusi valdžios laikoma. 
Mokyklos namuose dar ketina 
būti paštas ir gyventi gelžke^ 
lio tarnautojai. 

GAISRAMS GESINTI 
LAIVAS. 

• '• 

KELLOG AMBASADORIUS 
BRITANIJAI. 

gr. 13. — Anot 
žinių, iš Kanados į Suv. Val

stybes išsiųsta 250 vagonai 
pilni eglaičių, v Didžiuma tų 
jaunų medelių Ka|&doms pa-, 
siųsta į rytines valstybes. 

WASHINGTON, gr. 13. — 
Senatas patvirtino Frankų 
Kellog Suv. Valstybių amba
sadoriumi Britanijai. 

4 VAIKAI ŽUVO LI1IP 
SNOSE. 

• 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; pramatomas 
lietus; kiek šalčiau. ' vo 4 farmerio vaikai. 

' 
LOOGOOTEE, Ind., gr. 13. 

— Sudegė farmerio William 
Ehurman namai. Gaisre žu-

. . . 

ŠIANDIE IR RYTOJ PAŠNEKESIAI, 

KETVERGE, gruodžio 13. 

fTOWN OP LAKE parap. svetainėge. Kalbės gerb. 
kun. P. Lapelis šia tema: "Kas pirmiaus, višta ar kiau-
Sinis?" 

PfcTNYčTA, gruodžio 14 d. 

<* 

DIEVO APVEIZDOS parap. svet. Kalbės teisi
ninkas M. Bagdonas; "Smerkia ar laimina V9 

NORTH SIDE parap. svet. Kalba žinoma veikėja 
ponia A. Nausėdienė: "Kame yra gyvenimo sekretas" 
ir kų tik iš Lietuvos atvykęs darbuotojas p. 2 .̂ Zujus: 
"Skandintis ar net" 

• 
WEST SIDE parap. svet. Kalba kun. B. Bumšas: 

"Mūsų galybės galimi stebuklai." 
BRIDGEPOSTO parap*. svet. Kalba advokatas 

K. Česnulis; "Nuodija be nuodų, žudo be armotų, gydo 
be operacijų." 

Pradžitf 9 vai, vakarė: veltui. Kotektų nėra. 

. 
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Meksikos sostinėje valdžia 
nepaduoda žinių apie revoliu
cijos progresų. Dėlto gyven
tojus jau ima baimė. Nes 
nebežinoma, kaip kur valdžiai 
vyksta, ar nevyksta. 

Praneša Tabasco valstybė 
su visa federalė kariuomene 
parėjo revoliucionierių pusėn. 
Kariuomenei vadovauja gen. 
Vega. 

Valstybės Guanajuato ii 
Aąuascalientes taipat revoliu 
cionierių rankose. 

Revoliucionierių kariuome
nė, kurioje yra parinktiniau-
sių federalė^ armijos karei
vių, kontroliuoja Tepic vals
tybę. Šios valstybės kariuo
menė maršuoja ant Sinaloa ir 
Sonora. I 

Kuomet Meksikos sostinėj 
veikia aštri cenzūra, Vera 
Cruz bevielio telegrafo stotis 
yra nuolatiniame susinėsime 
su Guadalajara ir su kitomis 
vakarų stotimis. Nuolat pa
duoda vis naujausių žinių a-
pie revoliucijos progresų. 

Adolfo de la. Huerta, kurs 

SUV. VALSTYBĖS PRISIDĖS PRIE EKSPERTU 
K O M I S I J O S 

Punsko ir jSmalėnų apy
linkės lietuviai kenčia baisų 
lenkų persekiojimų. Seinų 
dvaras išdalintas atgaben
tiems iš Lenkijos gilumos pa-|Įu oti. 
rtizanams. Mokyklose moki
nama tik lenkiškai. Smalėnų 
lietuviams neleista įsisteigti 
savų mokyklų. Valdininkai, 
o ypač mokytojai už gaunamų 
mėnesinę algų gali nusipirkti 
nebent sušiurusių vištų. Ūki
ninkai moka dideliausius mo
kesnius. Lenkų druska juo
da, nešvari ir daug branges
nė už baltų Lietuvos druską. 
Miesteliuose kainos kyla kas 
valanda. 

Greitu laiku i Kaunu bu
siąs atgabentas tam tikras 
garlaivis gaisrams gesinti. 
Per minutę, garlaivis galė
siąs 2,000 litrų vandens pa-

NUO GAISRŲ APSAUGA. 

Kauno miesto ugniagesiai 
greit gausių du dideliu auto
mobiliu, kuriais bus vanduo 
vežiojamas. Be to, daugely
je vietų įvairiose miesto daly
se bus įtaisyti telefonai gaiš-
ragesiams iššaukti. 

— 

FRANCU A DARO NEVA KOKIU NUSILEIDIMŲ 

KAZLŲ-RtįDA. — Čia pa
rapijiečiai surūpinti pargabe
nimu iš Alytaus namo (buv. 
cerkvės), iš kurio sau bažny
čių statys. Didesnė medžia
gos pusė gelžkeb'u jau parga -̂

PER KLAIPĖDOS UOSTA-

Nuo šiol visas Lietuvos iš
vežimas ir keleivyba eis tik 
per Klaipėdos uostų. Lietu
vos emigrantai nuo lapkričio 
15 d. gaus kelionės pasus tik 
per Klaipėdos uostų. 

mm 
• 

PARYŽIUS, gr. 13. —Fra- Suv. Valstybių noro, bi tik 
ncijos premieras Poincare, a-
oot žinių, daro žymių nusilei
dimų Suv. Valstybėms kas 
tink ekspertų komisijos, ku
riai norima pavesti ištirti, 
kiek Vokietija išgali atmokėti 
reparacijų. 

Suv. Valstybės iškėlė tos 
ekspertų konusįjos klausimų 
ir žadėjo prisieti. Tečiaus 
premieras Poincare pasiprie
šino. Jis nenorėjo, idant ta 
komisija patirtų, kiek daug 
Vokietija išgali atmokėti ka
ro kontribucijos. Poineare 
sakė, kad kartų nustatytas 
tos kontribucijjos didumas tu
ri pasilikti. Ekspertų komi
sija negali to atmainyti. 

Taip įvykus, Suv. (Valsty
bių vyriausybė atsisakė skirti 
gavo žmones ekspertų komisi
jom 

Dabar pranešta, kad pre
mieras Poąncare neva nusilei- ^ietijai, nei Francijai. Čia 
džia ir jis *įau linkstąs; prie 

ekspertų komisijon patraukti 
amerikoniškus ekspertus. 

Praneša, kad Suv. Valsty
bės jau sutikusios. Ir eks
pertų komisijoje turėsiančios 
neoficialį savo atstovų. 

Nežiūrint to, ta ekspertų 
komisija pasiliksianti repara
cijų komisijos kontrolėje ir 
ekspertai veiksiu tik tos ko
misijos nurodymais. 

Taigi, reparacijų komisija 
galės nuo ekspertų ne viena 
daiktų paslėpti, taipat eksper
tai arba neprieis jokio galo, 
arba visų padėtį neteisingai 
išspręs. 

Ekspertų komisija, sakoma, 
busianti padalinta į dvi gru-
pi. Kiekviena grupė veik
sianti atskiriai. 

Neoficialis Suv. Valstybių 
prisicjjėjimas negelbės nei Vo-
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Naujiems Metams | f II 
iš 

Iš 
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D O V A N Ų -

LITU 
ii 

Ii 

P E R 

"DRAUGĄ 
I § 
i i 

99 i f 
s 3 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-
| | sjai patarnauja. "Draugas" siunčia per aidžiau- 5 
I s šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos- § 
I s Pramonei Banką. 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare* = 
Nedėliomis uždaryta. E = 

CHICAGO, n f- = 5 
ii 

tkas reikalinga. 
5 3 2334 SO. OAKLEY AVE. 
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LIETUVIU KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I 8 

— 
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Ketvirtad. Gruodžio 13. 1923 
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jy 'DRAUGAS 
Eina kasdieną išskyras nedėldienias. 

Metams ••••.••••«.,••••« f6.00 
Pusei Metij $3.00 

Oi prenumeratą moJtaai iškaino. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
te nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti k senas adresas. Pinigai geriau 
šiai siusti išperkant krasoje ar ox 
preso "Money Order'' arba įdedant 
pinifus i registruota laiska 

DRAUGAS PUb CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Ofalcago, Iliinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

JAUNUOMENĖJ LIETUVOS VILTIS. 
f v 

NELAIMINGOJI ŠALIS. 

Ne vieno patrioto, visą amžį triųsusio tautai, daug nu
kentėjusio persekiojimų ir. nuoskaudų del tėvynės, šiandien 
širdis krauju apsipila, matant, kaip daugybė, einančių laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai pareigas, ima kyšius, girtuokliau
ja, į tautos ir taip, įvairių svetimų įtakų pakrikdytą dvasių 
sunkia visokius nuodus. 

Visiems žinoma, kad didžiuma dabartinės Lietuvos in
teligentijos yra išėjusi iš rusų mokyklos. O jau, tur but, ne-
gal but didesnio prakeikimo, kaip tas, kad mums teko pa-
veldėti rusų "cnatų" ir ypatybių. 

/Lietuvos valdininkų didžiuma nemoka tarnauti žmonėms,, 
dėlto, kad jie tarnauja rusiškai. Inteligentija turi daug pana-
berijos, o maža nusimanymo darbe. Dėlto Lietuvoj daug gar
bintojų "Rytų kultūros", o maža darbo pajėgų. Visas geres
nes vietas, ypač technikos žvilgsniu išveržia svetimtaučiai. 

Imkime pavyzdžių. Būnant Lietuvoj kartų teko dalyvauti 
negausingoj žmonių kuopelėj. Čia vienas jaunas valdininkas, 
rusų atmosferoj auklėtas, nesenai iš jos grįžęs, paraudusiom 
akim, išbrinkusiu liežiuviu, vos susigraipstydamas minčių, 
kurios buvo sumirkę alkoholio nuoduose, pasididžiuodamas 
pasakojo, kiek jo priežiųroje yra žmonių, kaip jie klausą ir 
jo bijų. Pasielgimas ir išvaizda rodė, kad šitam "valdinin
kui" ne šimtas žmonių, kaip jis pats gyrėsi, tvarkyti vienoj 
valstybės ministerijoj, o botagėliu rankoj paskui arklų vaikš
čioti. * -' , . ,;•• ^ * ! * , : ^ 

Kam teko važiuoti automobiliu ilgesnį kelią ir jei šoferiu 
buvo lietuvis, tai be abejo teko pergyventi nelaimė ar bent 
jai arti į akis pažiūrėti. Mūsiškis šoferis elgsis rusišku pa
pročiu: jis būtinai užsipils akis alkoholiu, o paskui užlėks ant 
stulpo, medžio, ai* po tiltu. 

Imkime mena. Niekam ne paslaptis, kad rusų meninin
kai, rusų papročiu, kuria ir perduoda girti. Piešia išsigėrę, 
kriteriumą daro ir gi išsigėre ir tą, ką vakar apygirčiai nu
piešė, šiandien suplėšė, sudaužė, suspardė. 

Dainininkai, prieš išeiSiant dainuoti, drąsai išsimėtą 
" bumelių", vaidilos daro taip pat. *Yra ir blaivių menininkų, 
kurie kuria ir perduoda blaivi būdami. 

Tokių faktų but galima surašyti ilgiausią eilę. Jie pa
liestų visus Lietuvos luomus ir visuomeninius sluogsnius. Iki 
šiol gyvendami rusų paliktais įpročiais, kurdami pagal rusų 
nudirbtą kurpalį, nesugebėjom pakelti Lietuvos iš to liulyno, i 
kurį įmurdė rusai. Kokie keliai, miestai miesteliai! Visur 
purvina, nublukę, pašvinkę cibuliais ir česnakais. Kultūringi 
Vakarų Europos žmonės, aplankę Lietuvą, rašo apie blusas, 
tarakonus, "baisingas" naktis praleistas Kauno "koteliuose", 

liai vykinti visus katalikv I aP* e ^bulių, česnako ir prakaito kvapą, kuriuo atsiduodanti 
ės idealus, kad susilaukti sau P u b l i k a - i ' - ' • * j i • VfcljJ A l 

Meksikoj vėl revoliucija. 
Bene visas šimtas metų jau 

tenai tęsiasi viena po kitos 
revoliucijos. Liejasi kraujas,' 
gadinasi gyvieji, turtingame 
krašte auga neturtas. Skaitlin 
ga gyventojais, garbinga se* 
novės idealais tauta pasidarė 
visų niekinama. Banditų ša
lim vadina ją visi, kurie jos" 
nepažįsta. Ir maža kas tesiįdo-
mauja, kodėl taip yra. 

Pirmiausia to amžino krau
jo liejinio priežastis tai pačių 
ispanų kraujo budaš. Kerštin
gi, karšti, nesusivaldantis, as
menišku ambicijų, nekantrus 
žmonės sunkiai susitaria vie
nybėm ^ek-; vra kraštas, to
kia yra valdžia, kokie yra ša
lies gyventojai. 

I r dar sykį pasitvirtina mū
sų akyse katalikybės nuolat 
kartojamoji taisyklė: pirma 
reikia žmogų pataisyti, jei no
rima iš žmonių pastatyti gra
žią valstybę. 

Meksikonai yra didumoje 
katalikai. Krikštyti katalikai. 
Bet neužtenka būti krikšty
tiems, reikia gyvenime nuose
kliai 
bė 

Mieste Altadena, Kaliforni
jos valstybėj, puošniuose rū
muose gyvena Mrs. Kate Cra
ne Gartz. 

Kituomet ji gyveno Chica-
goje. Tai mirusio Chicagos mi-! rupi savas asmeninis likimas, 
lionieriaus Crane duktė* "tė- Jiems rupi proletariatą pa-

KLAIDINGOS PAŽIŪROS. Į dingas. Nes socialistai papras- Į žnyčios pastangomis ir įkvė-
tieji ir pagaliaus bolševikai I pimu. 
radikalai įtikimo pasaulį, kadi Tais "Tamsiaisiais Amži-
jiems nerupi vargšų arba pro-j a i s " nebuvo daug Europoje 
Letariato likimas. Jiems rupi i universitetų. Ir tuos visus" bu-
tik savi asmeniniai reikalai. {Vo įkūrę katalikai, daugiausia 
Socialistų ir radikalų vadams vienuoliai. Toms dukštosioms 

vui mirus, jinai paveldėjo im
liomis. 

Gyvenant Cliicagoje jai daž
nai teko, kaip pati sakosi, vė
lai vakare būti vidumiesčio 
butuose ir matyti, kaip mote
rys per naktis ten plauja ofisų 
grindis. 

Nuo to laiko jojo kilusios 
ne vien socialistinės, bet dar 
ir bolševistinės pažiūros. Nuo 
to laiko ji pradėjusi gelbėti 

vergti ir kaip tinkama valdy
ti jį išnaudojant. 

Jei ponia Crane Gartz yra 
taip daug gailestinga ir nesi
gaili vargšams savo milionų, 
ji be radikalių pažiūrų gali to
li pasekmingi au vesti savo gai
lestingumo darbą vargdienių 
tarpe. Ir tas darbas duotų dau 
giaus naudos. Nes tai butų tik
ras šelpimo darbas. Jis butų 
kiekvienai dorai širdžiai bran-

vargsams'. j g u s . 
Mieste Altadena ponia Crane , 

Gartz, anot angliškų laikraš- K A g T J E " T ^ M S J J Į J J T 
čių, esanti tikroji vargšų glo- AMŽIAI" 
beja. 

• , , . „ - - » i - i . 

Nesenai ji pareiškusi; "Pa
kol visi neturės pakaktinai 
duonos, patol aš nevalgysiu 

• v l e e 

pyraga ič ių" . 
Nežinia, a r j i taikosi prie to 

pareiškimo. Bet y ra žinoma, 
kad ji užlaiko tarnus, puošniai 
gyvena ir saugojasi vargo. 

Kad ta ponia šelpia varg
dienius, reikia jai pripažinti 
gailestingumo dovaną. Retai 
pasitaiko tokių žmonių turtin
gųjų tarpe. Bet kad ji su savo 
tuo gailestingumu riša radika
les pažiūras, tai kiekvienas pa
sakys, kad ji tų pažiūrų ar ne
supranta ar nepramano. 

Ji sprendžia,%\i norint būti 

. 

Daugelis* vidurinius amžius 
vadina "Tamsiaisiais Am-
žiais". Tokiu vardu tuos am
žius labiausia myli vadinti Ka
talikų Bažnyčios priešai. Tai 

mokslo įstaigoms čarterius 
(leidimus) davė Romos Papos. 
Apaštalų Sostas tais laikais 
turėjo aukščiausią autoritetą 
pripažinti profesonalius moks
lo laipsnius baigusiems' univer
sitetus. 

Tai vis butą pirm Reforma
cijos laikų. Ir tuomet nebeži
nota kas tai yra protų paver
gimas arba mokslo varžymas, 
yisuose universitetuose žydėjo 
tokia laisvė, kokios šiandie ne
rastum nei viename universi
tete. 

Taigi vidurinius amžius va
dinti "Tamsiaisiais Amžiais" 
yra tikra ignorantija. Tik ne-
žihėliai taip gali atsiliepti a* 
pie tą skaisčią praeitį. 

palaiminimo. O Meksikonai Toliau, Jei lietuviai taip energingai dirbtume savo tėvy-
* i • • * i i * i * • * i * 

nuo seno pasidavė bedievių i-
takai. Masonų ir bedievių va
dovaujami jie nužudė savo im
peratorių ir pastatė sau demo
kratišką valdžią. Bet ta denio-
kratybė, bedievių pagimdyta, 
vietoje laimės, atnešė nuolati
nes auirutes. Nes kuomet de-
mokratybei ne vado vau ja tik
roji meilės ir brolybės dvasfa, 
ji paleidžia žvėrius nuo pa
saito. , 

Kad naujos, demokratingos 
betvarkės katalikybė nesutvar
kytų, pasirūpino bedieviai. 
Meksikos bedieviams gelbėjo 
visų šalių bedeiviai sujungto
mis jėgomis. O savieji katali
kai meldėsi bažnyčiose ir vi
suomenės ir politikos darbo 
svarbumo nesuprato. Šiandie
ną maža yra tokių pasaulyje 
šalių, kur taip butų persekio
jama katalikybė, kaip Meksi
koje. Stabmeldžių Kinijoje ir 
Japonijoje yra katalikams 
liuosiau, negu katalikiškoje 
bedievių valdomoje Meksiko
je. 

Mums dar viena istorijos 
•pamoka. 

Meksikos nelaimių — ne ta 
viena priežastis. J i dar kalta 
yra tuom, kad kaimynai turi 
aštrius dantis ir nepasotina-

. mą apetitą. Amerikos piniguo
čiai, kaip visi piniguočiai, ne
pasotinami, nori T.2valdyti Me
ksikos didelius turtus. IT pa
pirkimais, ir gudriomis sukty
bėmis kursto Meksikos gyven
tojus, kad suiručių gaisre pa
grobti, kas galima. Jie mato 
aiškiai, kad amžinose revo
liucijose kraštas neišlaikys sa-
v 

nės kultūrai ir gerovei kelti, kaip energingai yra vedami par
tiniai ginčai, Lietuvos kraštas daug greičiau pakiltų iš skur
do ir purvo. Atmename, kiek partiniai ginčai yra sutrukdę 
įkūrimą universiteto, išleidimą pačių svarbiausių ir reikalin
giausių įstatymų. 

Lietuvos pilnas atgimimas jaunuomenėj. J i pirmoji sa
vo krauju ir gyvybe pašventė Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. J i penktus metus ginklais sunėrus ir ratu sustojus sau
go tėvynės ribas, gina jos žemę, turtus ir žmones'. Sunkioj, 
nelygioj kovoj jaunuomenė nesutepė tėvynės vardo savo pa
sielgimu, J i <avo darbais Lietuvą iškėlė. 

Atitrukusi nuo kareiviavimo prievolių, mūsų jaumfoine-
nė — studentija traukia į vakarus, o ne į rytus mokslo ir ži
nių ir prityrimo parvežti, o ne tuščios panaberijos ir pasipu
timo, į 

zmai ii gailestingu, reikia įgyti radi 
kai 
džiais 
radikal 
likimu, nori jiems būvį page-|buvo dailės, architektūros, 
rinti. mokslo ir literatūros amžiai. 

Toks samprotavimas klav Visa tai veikėsi Katalikų Ba-

žmonai. Po to pasipainiojo jam 
po akių patogi jauna steno-
grafė. Jis ją nusamdė savo o-
fisaa ir abudu susigyveno. 

Sailstad netoli nuo Emu 
Claire turėjo nusisamdęs vasa
rnamį. Tenai jis su ta merga 
claug laiko praleizdavo. Žmo
nai gi išsimeluodavo, kad jis 
užimtas' "businessu", kad da 
žnai turis \ kitus miestus va
žinėti. 

Kuomet pagaliaus jo dirb
tuvės reikalai visai pablogėjo, 
jis sugalvojo 62,000 dol. ap-
draudos palikti savo žmonai, 
gi pats pabėgti su stenografe. 
Bet kad jo žmona galėtų gau
ti apdraudą, štai ką jis atliko: 
• Iš vienų kapinių atkasė 
šviežiai palaidotą mirusio žmo 
gaus lavoną, nuvežė jį į va
sarnamį, ten viename kamba
ry pametė ir vasarnamį pade
gė. Ir tu j jaus pats su steno
grafe išdūmė į platų pasaulį. 

Vasarnamis sudegė. Nuodu-
guliuose rastas sugruadėjęs 
lavonas. Nebuvo galima jo i-
dentifikuoti. Kadangi Sailstad 
vasarnaiuį samdė, tai tas la
vonas turėjo imt jo lavonas. 
Tai pripažino koroneris', pas
kui teismas. Tai patvirtino po
licija. 

Likusi našlė apraudojo savo 
"nelaimingą" vyrą, gavo iš 
bendrovės dalį jai prigulin
čio* apdraudos ir pernai ji iš
tekėjo už kažkokio Richard-
som Šis prisiimė ir abudu 
vaiku augintiniu. 

Tik štai staiga iš "miru-
m. miręs. Arti to miesto sude- *«*" "*» ir prisikelia Saiis-

buvo pažymėtini la- g c s j o na rnami* . Jame rastas j t e d ' Policija jį areštuoja su ta 

TAI NE PASAKA. 

dėlto, kad viduriniais amžiais! *******> tomis d i e d u s polici-

Katalikų Bažnyčios mokslas vi 

.Mieste Napa, Califomia vai-
ybėje, tomis dienomis polici

ja areštavo įtariamą vyrą su 
.,«„ ~~«,i-i~ i i . - v i , [moterimi. Tardymų laiku pa-sur pradėjo labai plisti, kad ^\ 
&•*£.**& +„: ™x- • -xi -T aiškėjo, kad tas vyras yra Ld-Baznycia tais amžiais įskele ^Į . . 
žmonių kultūrą. Taigi vieton 
tuos amžius pavadinti tikruo
ju vardu — Skaisčiaisiais Am
žiais, priešai vadina "Tam
siaisiais amžiais". 

Sociologai, įsigilinę į praei-

inard J. Sailstad, gi moteriš
kė, tai Dorpthy Anderson. A-
budu paeina iš Eau Gaire, 
Wis. 

Policija tuojaus telegrafu 
susisiekė su Eau Gaire po-

. liciniais autoritetais. Pranešta, 
„ a m . . , k temta* . « * * * , » , . , , t a r i a m a s ^ ^ 1 9 2 0 

kad tie, t. v., "Tamsieji Am- .„ . v . . . . . . . . _ 

.J! ' . . . . . r •. >J *. ^ . J ^ . ^ I U 

Ir likusioji namie jaunuomenė nesnaudžia. J i skverbiasi 
mokslam Dėlto mokyklos pilnutėlės. Bet gražiausia tas, kad 

Dabar pasirodė, kad- tas 
miręs" Sailstad yra gyvas. 

Jis pats tą vasarnamį padegęs* 
ir su savo stenografe, Doro-
thy Anderson, išbėgęs pasail-

loritetai jos vyrą pripažino 
mirusiu. 

Bet patsai Sailstad ir mer
gina gaus savo. Abudu bus' 
parvežtu Wisconsino valsty-

lin. i 
j&tai ta visa istorija: joj pasireiškia nauja idealingoji dvasia. Jos jau nepatraukia ir 

nesužavi įvairus socialistiniai ir materialistiniai obalsiai. Ji 
nepajudomai laikosi savo tauto* ir tikėjimo vėliavos. Pelto į Eau Gaire, Wis., turėjo fono 
pavasarininkų ir ateitininkų organizacijos^ savo eilėse skaito grafų dirbtuvę. Buvo vedęs. 
tūkstančius jaunuomenės, dėlto socialistinės jaunimo organi- ^ Turėjo žmoną ir du primtu au 

bėn ir- bus patrauktu teisman. 
Amerikoje pasitaiko įvairių 

zacijos liko tik ant popioros. • • • 

Bdward J . Sailstad mieste ! įdomybių. Bet toksai, kaip šis, 
tai retenybė. Jis parodo, kaip 
čia kai-kurie žmonės purvinai 
gyvena, kokias' jie nedorybes 
atlieka. ginti mažu vaiku. Fonografų 

dirbtuvėje "business" buvo Kaip per jaunuomenę, užkrėstą svetimais' obalsiais, už-
nuodintą svetimais raugais, Lietuva krito į dvasios ir kūno iš
krikimą boi ištižimą, taip ji per jaunuomenę atgims ir pri- ei jos Sailstad nenorėjo palikti 
sikels. ' varge savo žmonos' su vaikais^ 

I 

Jaunuomenė nuskaidrins tėvynės ateitį. | Dėlto 
Matas, dė už 62,000 dol. ir tai pavedė 

• ' 

Tūkstančius galima rasti 
blogas. Būdamas pilnas ambl-1 čia tos rųžies išsigimėlių. Dau 

giausia vis iįelto, kad čia vie-

• 

sassts 

šose mokyklose nėra Dievo. Y-
jis savo gyvastį apdrau-1 ra baimės, kad ateity bus blo

giau. 
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K A T A L I K I Š K O S I O S 
S P A U D O S 

MYLĖTOJAMS IR 
(Tąsa) 

Linzo vyskupas Doppelbauer 1886 m. pa
sakė: "Mūsų priedermė yra blogus laikraš
čius pakeisti gerais. Jei mes norime pasek
mingai skelbti tiesą, jei norima iškovoti šven
tajai Bažnyčiai priderančias teises, jei norime, 
kad Jėzaus Kristaus religija viešpatautą dr-
joj ir viešame gyvemme; jei norime atlikti 
tikrai patrijotišką darbą ir sumažinti pavo
ju gresiantį mielai mūsų tėvynei, mes turime 
pasistengti, kad katalikiškoji spauda augtų 
ir klestėtų". 

Austrijos vyskupai savo gromatoje tvir-
lina, jog tas, kas remia kiek galėdamas' ka
talikiškąją spaudą, yra misionoriu^ tiesos pla
tintoju, tikėjimo apgynėju, didžiausiu žmoni
jos geradariu. 

. Šveicarijos vyskupai savo rašte į tikįnT 
čiuosius' sako, kad tie, kurie prenumeruoja 
blogą laikraštį, lieka to laikraščio blogumo 
dalininkais "Jus , pirkdami blogus raštus, 
duedate jiems paramą, kad jie pasekmingiaus 
kovotų f?u tikėjimu ir Bažnyčia. Pirkite ge
rus laikraščius, duokite jaos skaityti kaimy
nams, tuomet bus dvejopa nauda". 

Katalikų vadų nurodymai ir paraginimai, 
taip pat paties gyvenimo pergyventi ir dabar 

, pergyvenamieji prityrimai aiškiausiai nuro-
ro nepriklausomybes ir p a t e k a u k a d t i n k a m i a ^ i u i r p^kmingiausiu gin-
galų gale į Dėdes Šamo prie- k l u £ o v o j e s u , h l o g a s p a u da , tai gerosios krik-
glaudą. ščioniškai tautinės spaudos išplatinimas. 

Katalikų Pavėluota. mas vežimas. Jis tuoj nugirgždėjo daržinėn 
ir .apsistojo. 3 vyrai bailiai tėmijo kiekvieną . M" .apsistojo- o vyrai oauiai remijo Kieavieuą 

Jei katalikai Amerikoje ir Lietuvoje visi Į net žvirblio pastogėje sušlamėjimą. Iš jų du 
išvien, bendromis intelektualėmis ir mate-
rialėmis, spėkomis, ankščiaus butų sustiprinę 
ir išplatina sąvąį} spaudą, tai nebūtų tiek 
daug piktžolių prižėlę Bažnyčios ir Tautos 
dirvoje. 
Kovotojai už spaudos laisvę. . 

Lietuvių spaudos' kruvini. persekiojimai 
tęsėsi nuo 1863 m. iki 1904 m. grieštai buvo 
užginta spausdinti lietuviškomis raidėmis, 
knygos. General — gubernatorius Kaufmanas 
1865* m. slopino lietuvių spaudą ir jos' pla
tintojus bei rašytojus kimšo į kalėjimus. Mu
ravjovo (1863 m.) laikais tūkstančiai lietu-
vių nukentėjo: vieni apkrauta piniginėmis 
pabaudomis, kiti valsčių * * kamerose'' kalėji
muose turėjo atsiskaityti. Drąsuoliai bei drą
suolės taip vadinami "Kontrabančikąi'' lie
tuviškų knygų iš Prūsų .— daug jų bebėgan
čiu, per sieną likdavo ^saldotu" sušaudytų 
ir tos "bitelės" — knygų nešėjai — daugu
mas šlakstydavo spaudą savo krauju, o ne 
vienas del jos ir gyvybės nustojo. 

&tai mano kūdikystės atsiminimas. Buvo 
tai 1895 m. Josvainių parapijoje, Šilgalių kai
me, Aleksas Kaščiukas* turėdavo slaptus san
tykius su lietuviškų knygų gabentojais iš< 
Prūsų. Al. Kaščiukas, nors turėjo 24 dešim
tines žemės, bet jos mažai žiurėjo ir nuolat 
persisamdydamas važinėjo tai į Jurbarką, 
Res'cinius, Rygą" ir kitur. Jis retai kada bū
davo namie. 

Viena rjidens tamsią nak^į į A. Kasčili
ko kiemą įvažiavo poros gerų* arklių tempia-

buvo "kontrabanščikai" — knygų savinin
kai — ir samdytas* vežėjas, Vilkijos ūkinin
kas. Pasilikus vežėjui prie briko, Savininkai 
atėjo į pirkčią. Graspadoriaus nebuvo namie. 
Jis buvo išvažiavęs uždarbiauti. 

. Aleksienė keleivius sodina už stalo, o du
kterims liepė užkaisti vakarienės, kad susi* 
ldŽius svetelius. Tik urnai- įbėga kaimyno 
piemuo ir praneša, kad "ufrednikas" su 
"sotnykais" jų kieme. Visi persigando. Gir
ti išdavikai "štaršina" ir "-starosta" susi-
grųdžia į pirkčią ir areštuija " kontrabanšči-
kus". Štai iš uždarbiavimo, savo noLeimei, 
sugrįsta A. KaŠčiukas'. Tr jį be jokių pasitei
sinimų, nedavę nusivilkti, nei p̂o kelionės 
užvalgityti, tuoj visiems trims deda geleži
nius pančius ant rankų ir varo į Kėdainius. 
iš čia traukiniu į Kauno kalėjimą. Teismas, 
mano deilę nuteisė 17 metų, "sekretlio" ats
kiro kalėjimo, likusiems po 20 metų. Visi 
išgabenta į Peterburgo (Petrogrado) kalė
jimus ir kiekvienas atskirai. Dėlei caro "ko-v 

runacigos", kalėjimo laikas liko sutrumpin
tas. Mano giminaitis keliais metais' prieš ka
rą grįžo iš Peterburgo kalėjimo išsekęs ir 
barzda apžėlęs, kurią nešiojo iki mirties, J is 
mirė 1917 m. Ir palaidotas. Josvainių ka
puose. Vienas jo išdavikų mirė, kitas' gyvena. 
Trys "kontrabanščikai", gabentojai Lietuvos 
žmonėms knygų, užbaigė gyvenimą kalėji
me* . 

luomo. 
Vyskupas M. Valančius savo užrašuose 

"Margumynai" išvardija 107 kunigus rusų 
valdžios nubaustus. 67 buvo išsųjsta į Sibirą, 
6 kunigai nužudyti, 10 kunigų išsigelbėjo nuo 
sunkių bausmių į užsienį pabėgdami. Visi ki
ti sėdėjo rusjjL kalėjimuose, kiti kalėjimuose ir 
mirė (Žiųr. "žemaičių Vyskupas. Motiejus 
Valančius". &v. Kaz. Dr-jos leidinys Nr. 
341). Rūsty valdžios nubausti lietuviai kuni-
gai> Vyskupo Valančiaus paminėti, yra tik iš 
Žemaičiu Vyskupystės ir iš Vysk. Valančiaus 
laiko. O kur y}ar rusų nubausti kunigai nuo 
Valančiaus iki Vyskupo K. Cyrtauto laikų? 
O kur Seinų t r Vilniaus Vyskupiįų nubausti 
lietuviai kunigai? Tų Vyskupijų statistikos 
neturiu ir tikro skaičiaus negaliu paduoti. 

Bei pat atgavimo spaudos laisvės' (1^04 
m. 15 gegužės) nuolat buvo baudžiami ir į 
kalėjimus bei vienuolynus kemšami-kunigai, 
platinuosieji lietuvių spaudą. Tarp kitų ir 
dabartinis sv. Kax. Dr-jos pirmininkas kun. 
pralotas A. Dambrauskas* buvo ištremtas Ru
sijos gilumom Vaižgantas (kun. J. Tumas) 
tik pats gali aprašyti, kiek jis iškentėjo <jlel 
lietuvių spaudos. 

Korkit aprašyti visus kentėtojus del lie
tuviškos' spaudos ir jų vardus įtraukti is-
tdrįjon, reikėfų tam tikros espedicijos, kuri 
turėtų apvažiuoti visas parapijas ir kaimus 
ir, vietose ištirti ir užrašyti tikras žinias. 
Ypač reikėtų nuodugniai tyrinėti ir riak-
ti reikiamą medžiagą Lietuvos — Prūsų pa
sieny. Kol to nebus, pilno skaičiaus kentė-fčia paminėta tik vienas atsitikimas'. To- , . , , , . . . » , , , . . 

kiii ir paaa%kentėjimu ižkentėjo fcdntanSai.jt0ių d e l ******»» *P*ud°* neturte 
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lietuvių vytų, motini, visokis amimiw ir I (Btts daugiau) 
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Gerbiarnteji Cioerieeiai! 
Šiais metais veikėme daug. 

Rengėme piknikus, balius, va
karus, prakalbas, koncertus ir 
į juos lankėmės, rėmėme. Bet 
apvainikavimui šio darbo rei
kia dar vienas svarbus daly
kas atlikti, būtent, šiandien, 
gruodžio 13 d. 7:30 vai. vak. at 
si lankyti į Spaudos Draugijos 
rengiamą; vakarą šv. Antano 
par. svet., kur bus išpildyta 
turiningą programa. Čion J-
gausime naujų minčių bei pa
drąsinimų, nurodinių kaip tap
ti visiems katalikiškos spaudos 
apaštalais ir del ko mes priva
lome vien tik gerą spaudą 
remti ir platinti ją kitų tarpe. 

Atsilankykime visi. M. 

Per keturiadešinits valandą 
pamaldas žmonės skaitlingai 
lankėsi bažnyčion. Daug turė
jome svečių kunigų. Pamoks
lai laivo sakomi du kartu die
noje. Bažnyčia buvo gražiai iš
puošta. Viskas" tvarkingai ėjo. 

Užsibaigė su procesija. 
Tomis gražiomis pamaldo

mis daugiausia rupinosi mūsų 
dvasios vadai: kun. H. J. Vai
čiūnas, ir kun. A. Linkus'. Gir
dėtis kun. H. J . Vaičiūnas la
bai nuvargo, nes prisiėjo ir 
naktimis nemiegoti. 

Šįvakarą Ciceros moterų De
mokratų kliubas rengia "bun-
co party". Liet. L. svet. Bus 
duodama dovanos ir prie to 
bus lietuvių kalbėtojų. 

Demokr * 

A D V O K A T A I 

BETURČIO — LIGOKIO 
BALSAS. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* bytoi vMuaae Teisftiuea*. B«r*aml-
ouojs Abstraktą*. Padaro ptrktmo u» 
pardavimą Dokumentus Ir įsaliojimo*. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph 3281 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telefonas Canal 1687 

i 

8. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
Rootn 904 — Telef. Randolph 9909 I 
Vai: Nuo f ryto lkl 6 po platų f 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1911 
Chlcago. 

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

Ofisas Didmlcslyj: 
29 South La Salle Street 

Kam baris 530 
Telefonas Central 9S90 \ 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

A. A. S l a k i s j 
ADVOKATAS 

Ofisas VidurmlestYje 
CHIOAGO TEMPLE BUILDING 

77 Weet Washington Street 
Room 1720 Tel. Bearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Park 3395 

ict. uvmromm tf«M>? 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vlduruatestij Ofisas 
Room 1799 CkJcego Temple Bldg 
77 W . VVashžngton St. 
CICERO Ofisas: Pttnedėlto rak. 
1314 S. Cfoeno Av. Tel. Cicero 503 
BRIDGEFORT Orfeas: Kitais vak. 
8280 S. Halsted St. Tel. Hmil. 07371 

Žinodamas, jog lietuvio Šir
dis yra begalo gera, vargšams 
užjaučianti, kreipiasi viešu lai 
šku, kad ir jį kaip ir kitus ne
laimingus gera lietuvio širdis 
paguosti}, sušelptų. Štai jo žo
džiai: 

"Aš, Antanas Grigonis; am
žinas ligonis, sergu džiova; 
jau lygiai septyni metai kaip 
guliu ligonibuty. Mano gyve
nimas yra apverktinas. Pinigų 
neturiu nei savo mažų vaikelių 
aprūpinimui, o pašalpos jokios 
u niekur negaunu/Taigi pra
šau pašalpos pas geros valios 
žmones, sušelpkite mane bied-
ng. ligonį, o ūž tai busiu labai 
dėkingas. Prašau su nusižemi
nimu. 

v 

Antanas Grigonis, 
U. 8. Marine llospital No. 9 

Fort Stanton, jtfew 
Mexieo.'' 

WE8T SEMS. 

IŠ BMGHTON PARKO. 

•i i m i i 

Gruod. 2 d. šv. Kaa. Vyrų 
j ir Mot. dr-ja turėjo skaitlinga 
metinį sus-m$. Komisija ra
portavo apde rengiamą, vakarų, 
kurs įvyk*' tuoj po Kalėdoj J ^ į ^ ^ i Ę u ^ 
gruod. 30 d. Bus išpildyta} * 
programa ir prie to bus šokiai,] 

ŽINIOS IŠ WAI)KEGANQ 

kuriuose žada dalyvauti ir Ra
seinių Magdė su Leiba, žydu 
iš Marijampolės. 

(Skaityta ir priimta Labda
r i ų Centro laiškas kur kviečia-
uia Seiman, kurs .įvyks gruod. 

\Ž0 ir 31 d. a. m. Dr-ja išrinko 
4u atstovu: M. Petrauskienę ir 
J. Simonavicių, ir prie to pri
dėjo ,$17 auką. 

Sekantiems* metams vakiy-
bon įėjo šie: J. Simonavičius—] 
pirm., M. Judickienė — vice-
pirm., M. Stankelis — pTot. 
rast, B. Lapinskaitė — fin. 
rast., S. Virkutis — kontr. 
rast., L. Petrauskas — ižd., J . 
Hakienė i r M. Jereckienė r— 
iždo globėjos, M. Masiokas ir 
P. Norkus — vėliavjų nešėjai. 
P. Malakauskas — tvarkos da
bot., A. Kairis' — teisėjas. 

Raseiniškis. 

Išrinko valdybą. 

}šv. Baltramiejaus draugystė 
seniausia šio miesto pašelpos 
organizacija, metiniame susi
rinkime išrinko naujų, valdy
bų iš sekančiųjų: pirm. — A. 
Jankauskas, vice-pirm. — F. 
Sideračius, protokolo rast. — 
J. Montvila, iždininkas — T. 
Baronas, fin. rast. — J. Shi* 
tuulinas, iždo globėjai — A". 
fruskauskas, J. Jakutis ir S. 
Rajūnas, maršalka — J. Ze-
kas, svetainės gaspadoriai — 
J. Matulėmis ir G. Navardaus" 
ka.s, janitorius — J. Juncius. | 

Šv. Baltramiejaus ir šv. Juo | 
zapo draugystės, savininkui* 
Lietuvių svetainės, matydami 
reikalingume didesnės salės, 
išrinko komisijų, kuri ištirs 
budus kaip greičiausiai ir Įtin-
kamiasiai bus galima įvykintį 
salės remontą. 

Trimitas. 

ŽMONĖMS LABDARIAMS, 

Labdarių Seimo, kurs įvy
ks Cliicagoj, gruod. 30 — 3^ 
-d. š .m. Aušros Vartų par; 
svet., reikalais siunčiant laiš
kus ar kokių aukų prašome sių 
sti šiuo antrašu: B. Nenarto-
nis, 4541 So. Troy St., Cliica-
co, III. 

v 
. • » 
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r J. P. W A I T C H E S 
. L a w y e r 

UKTUITS ADVOKATAS 
Dieu.: D. 514—516—127 N. Dear* J 
botu Street Tel. Randolph 5584 
Vakarais. 10738 So. Wabash Ave. \ 
Roseland Tel. PuUmaa 0377 

M l l H l • • • • ' • • ' • 

Skaityk ir Atmink | 
KAX> 

PETER A, MILLER 

Dr-ja Gvaodija pirmos Di-
via. Šv. Kazimiero Karalai
čio, laikė priešmetinį susirinki
mą gruodžio 0 d. Nekalto Pra-
sid. šv. M. P. parap. svetainė
je. Apsvarsčius dr-jos bėgan
čius reikalus, prieita prie Lab-

vie-
timo laiško, pakvietimas vien
balsiai priimtas ir išrinkta tr-
yi' atstovai, ir paskirta auka 
10 dol. 

Ši dr-ja yra garbės narė 
Labdaringos Sąjungos, tai yra 
įmokėjusi 100 doi. Taipogi jos 
keli nariai irgi yra įmokėję 
po 100 dol. ir yra garbės na
riais. Lietuviams katalikams 
vertėtų prie jos prisirašyt. Su
sirinkimus* laiko kas antrų ne-
deldienį mėnesio, 2 vai. po pie
tų, parap'. svet. 

Valdyba ant ateinančių me
tų išrinkta sekanti .* pirmin. — 
V. GirMas, pirm. pagelb. — 
J. Drulis, nut. rast. — Bern. 
Menartonis, 4541 So. Troy St., 
fin. rast. r - G. Pakeltis, ižd. 

Į - J. Grisius, ižd..glob. - J. 

T0WN OF LAKE. 

Tamašauskas ir J . Brazauską*, 
prižiūrėtojai ligonių, — P. An-
dreiiunas ir A. B^ršėius, vė
liavos nešėjas — J. Macijaus
kas, sargas prie durų — K. 
Martinkus, teisėjas'— J. Yan-
čiauskas. Draugija rūpinasi sa 
v6 tmtių reikalais, ir taipogi 
visur prisideda prie Bažny
čios* ir tautos darbų. 

B. K. 

CHICAOOS VYČIŲ CHORAS 

Geras ir pavyzdingas auklė
jimai lieka visam gyvenimui. 
Imkime žmogų geru pavyzdžiu 
auklėtų. ' Jis būna darbštus, 
rūpestingas ir didele ištverme 
prisirišęs prie" tikslo, kurį jis 
pasirenka-

Ta pavyedį aš taikau ir prie 
L. Vyčių Chic. Ap. choro. Tas 
choras ir gi turi, geležinės iš
tvermės. Ką, paima, tai jau tu
ri but atlikta pilnai. Nepaiso 
to vargo, kiek turi £akęsti va
žinėjant keliolikų mylių per 
šalčius, lietus, bile tik išsilavi
nus geriausiai ir prisirengus 
prie tikslo. Tas choras" kiek 

" t * 

II draugijų veikimo. 

Gruodžio 9,.š. iri. Sv. Kry
žiaus parapijos svetainėj, vie
tinė šv. Kazimiero Karalaičio 
dr-ja laikė savo priešmetinį 
susirinkimų. Tarpe kitų svar
besnių reikalų, buvo rinkimas 
naujos valdybos 1924 metams;. 
Išrinkta šie: pirmininku — Ig. 
Panavas, vice-pirm. — K. Ci-
kanauskas, rast. «*- Zieliavas, 
knyg.—-Ad. Oškeliunas, ižd. — Į 
J. J . Palekas. 

Ši draugija pasižymėjusi y-
ra savo duosnumu įvairiems 
labdaringiems tikslams, ji yra 
garbės nariu Lietuvių Labda
ringos Sąjungos, Chicagoj. 

Šiame susirinkime atsilankė 
žinoma veikėja p. Ambrazevi
čienė ir atsinešė laišką, iš Lie
tuvos nuo Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto, kur yra pra
šoma, suteikti Lietuvos naš
laičiams dovanėlę ant šv. Ka-

Į ledų. Išklausę laiško ir čia šv. 
Kazimiero dr-jos nariai nepa
siliko kurčiais, atjautė reikalų, 
ir nors nebuvo didelio skait

lį taus narių, betgi sudėjo Lie
tuvos našlaičiams Kalėdų do
vanelei $16.50 iš iždo pridėjo I 

DIDŽIAUSIAS TEATRAS DETROITE/! 
"VEIDMANYSTĖ IR MEILĖ" 

— tragedija 5 Aktų, 9 Atidengima. 
Stato Scenoj Lietuvių Pi-ogresyve Dramos Draugija 

NEMLIOJ, GRUODŽIO 16 D., (DEC), 1923 M. 
| House Of Maišes, Svet. 2101 Gratiot ir Kampas St. Aubin. j 

Pradžia: Punktuališkal 6 vai. vakare 
Gerbiami Lietuviai Ir Lietuvaitės Dettrolto! Sis veikalas "VEDMAlKY- J 
STE IH MEILE'.' yra vienas iš gražiausiu ir geriausiu veikalų išverstas J 

I Lietuvių kalboj. Veikalas pakasytas J. C. KRIDRICH SCHILLER, vie- J 
no Ii goriausių Vokiečių posto Ir filosofo, šj veikalą matydami scenoj 
kiekvienas atras daug svarbių minčių, ir istoriškos reikšmės vaizdą. 
Kuris mylite matyti visa veikalą tai malonėkite būti paskirtu laJ|cų. * 

Kviečia viaus L. P. D. DRAUGIJA. I 

LUCKY 
STRIKE 

CIGARETAI 
,I*II.II m •' m u - , •L'.a 

laiko atgal statė operetę *'Šie-
napiutė", kas dar ir šiandie
na rnjJnMna tų ,kurie tą veikalą 
matei « 

Lapkričio 21 d? choras įren
gė turiningą koncertą. 

Dabar choras įtempė visas 
jėgas prisirengimui prie "Klai 
pėdos Julės". 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienasJ 
Turime tiesiogynius susisio-
kymus BU Lietavos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN6I 
DISTRIGT BAIK 

1112 W. 35-th St. Ohicaco | 
Turtas virš $7,000.000.00 

i i * 

D A N T I S T A I 
va 

• 

DR. G. E. CERYS 
DENTISTAS 

4454 S. We«teril A V S B U ^ ^ ^ ^ 
Vai.: nuo 4 po pietų lkl 9 vale. f 
Bubatomis nuo i Iki t vak. 
Nedėllomis nuo 10 iki 12. tf^H 

feL L«faye«« 8416 

Oliicagos' katalikiškoji vi
suomenė turi. remti tą chorą, 
nes čia koncentruojasi iš visų 
chorų stipriausios jėgos. Ir ko 
labiau mes ta chorą išauginsi
me, tuo daugiaus pasidžiaugi 
bime. Svarbesniuose įvykiuo- J 
se mes visuomet turėsime prie 4 j 

K 
Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. Leavitt Sts. 
Tel. Oanal 6922 Chlcago, I1L i 

TAI*.. 9 iki 12 ryto ir 1—6.10 
vakarą. Ned. pagal sutartį. 

i ! * • • » W 
Tel, Blvd. 704J 

Dr. C. Z. Vezelis 
šakyje tvirta ir gerai išauklėtą i j i t i t HD. ASETLAITD Avmtrtm I 
chorą. Tik vienybėje — galy-j 
bė. ' Mėnulis. ' 

iK 

« 
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Jau persikėlė į kitą. vieta, seną 
tavorą. išpardavė, o visa tik nau-'J 

I ją dabar užlaiko, geriausi patar
navimą suteiks savo kostumeria-
ms. taip tr naujiems, katrie atsi
lankysite. 

Kada a i norėjau išeiti 18 biznio f 
metai atgal, jeigu, kuris mano-
kostumerial nebuvo užganėdintai 
tai meldžiu ateiti, o busit nžga- j 

i nėdlnti, nes aš dabar pasilikau' 
ant visada tam pačiame bizny
je, aš esmi tikras lietuvis. 

Patyrimas Daug Mėty 
1 Pritaikau akinius de! jaunų ir 
senų. Jeigu akintai nėra tinka* 
mai pritaikyti, tai visą žmogaus 
kūną vargina. Ateikit pas mane, 

1 o u n t n l b a i n » _ l n i n . _ _ _ * . _ _ _ _ — I _ _ o suteiksiu teisingą patarnavimą, 
I aš esmi tikras Itetuvts. 

PETER A, 

4 

2256 West 22-nd Št. 
Tel. Canal '5838 
CH1CAGO, BLIi. 

$9 ir sudarė $25,50* 
Labai tai gražus pa 

kad ir kitos Chicagos Draugi-
Įjos pasektu tokį pavyzdį, tai 
Lietuvos našlaičeiai netik kad 
linksmai sulauktų Kalėdų se
neli bet ir žiemos šalčiai ne
būtų jiems taip baisus. 

Pinigus pasiųsti likosi įga
liotas iždininkas J. J. Pale
kas. 

Pinigai pasiųsta gruod. 10 
d. "Lietuvių Moterų Globos 
Komitetui*' į Kauną. 

J. J . Palekas. 

• 

G A V O P I N I G U S L I E T U V O J E 
KURIUOS SIUNTS PER •• DRAUGĄ" 6IE ASMENIS 

±j, \xlMS 

Pr. Gedžius 
Jieva Jokubauskienė . 
Jonas Garalevicia (Michigan City) 

• 

Kotrina Misevičiutė 
Antanas šedbaris 
J . Zabulionis (Sioux City, Iowa.) 
Ona Steponaitienė (U ra IK I Bapids, Mieli.) 
J . Susnickienė \ 
£izb. Misevičius 
Jonas Beržanskis 
Antanas Linkus 
Jonas'Brazauskis 
Pcttms Ruigis <Bacine, Wis.) 
F . Šliogerienė 
V. Gibužis 

-s 

Teodora Paplauskienė (Tris siunt.) 
Ant. Gerdžiunas (Cicero, Iii.) 
Jonas Čepaitis 
Povilas Bauokinas 
Dom. Šerva (Cicero, Iii.) 
Pet. Černauskis «̂  . 
Barb. Žitkevičienė (W. Pullman, UI.) 
J . Brazas' (E. St. Louis, 111.) 
A. Grybas (Sheboygan, Wis.) 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 80, Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
Atdarai kasdiena, išskyrn* Šventadienius iki 8 v. v. 

uKomet tas baisus krupas prade
da tave M&iiaugti, nelauk Ilgai. Nes 
tas gali butl labai pavojinga tau Ir 
tavo kūdikiui — jis tuojaus paleng-
lvns tau, galėsi daug lengviuaa kvė
puoti. 

Naujas Turpo išradimas yra stai-
sytas s viaais Turpentine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins 
pasitrinus- skaudamą vieta. 

Tgrpo gjretai sustabdo skaudėjimą, 
gerklėj, rumatizmų, bronchitis ir ne-
ufalijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, Ir išsisuki
mus. Nedegina tr nepuslėja. 

Nelauk ilgai su krapu — Velk 
tuojaus! Nusipirk Trpo šiandien nuo 
savo aptėkorlaus. Nebūk be Turpen
tine, Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje eMntrol tr Cam 
phor, — kaina S 5c. ir 70c. dėžutė, i 
. . . .The Glessncr Oompanj 

FfcadJay, Ohio. 
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Į U I T U V A ANT DIDŽIAUSIO IR GREIčIiltJSIO 
LAIVO PASAULY PER SOUITHAMPTON'Ą 

";'.'-'*:••: IR BREMEN'Ą. 

Šiomis dienomis A. Petkus, 
laikrodininkas, apleido Town 
of Lake. Dabar jis persikėlė 
Brighton parko koloniįon po 

(•num. 4457 S. Fairfield ave. Jis! 
Town of Lakiečius karts nuo 
karto aplanko ir simpatingai 
su jais pasišnekučiuoja. 

Raporteris. 

i i 

|LSKA1TYKITE IR PLATIN-

KITĘ ^ P R A U O ^ 1 ' 

Kada važiuosit ] savo 
tėvyne šia Žl^toą, pa-
rengkite jūsų kelionę 
ant vieno iš didelių 
SUV. Valst. Unijų lai
vų. Keliaukite ant tvir 
čiausio ir greičiausio 
jurų Milžino — S. S. 
LBVIATHAtf — di
džiausias ir puikiau
sias laivas pasauly ir 
jus, gausite linksmumą, 
kurio niekados neuž
miršite. \ 

Suvienytų Valstijų Valdžios fcaivai siūlo jums greitą ir smaila ke-
liojac. Didėti ka*hbą|-ai, visokios rųŠiSs .patogumai, aCskiri kambariai 
poroms ir Šeimynoms, dMeli pasivaikščiojimui deniai, rūkymui kam
bariai, sočiai ės sales, daug jvairtų ir geriausių valgių padaromų paty
rusių virėjų, tafrnų mandagus patarnavimas ir po globa Suvienytų Vals
tijų Valdfios* pėr visą kelidtoę. 

Rašykite del aprašomos knygutės, atspausdintos jūsų kalba ir kitų 
informacijų j : ' 

UNITED STATES LINES 
liO South Dcarburu St. \ Chkmgo, IUtaois. 

Lokaliai Agentai visuose mifestuoa*. 
Valdantieji \OpWatoriai del 

UNITED STATE^SHIPPING P0AR|| 

Terpetinas Su-
1 Valandos 

Beredecnis nuo 4 

47-tos* Gatvės 
nuo 9 ryto iki 9 vak. 

lkl • vakarą 

1 
Dr.M. ŽILVITIS 

' DENTISTAS 
4193 Archer Avenoe 

J Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. K ė d ė ] 
9 iki 12. 

Tel. Lafayette « • • ! 
• » » • » • • • • • » • * • • • • • .x»^>^ 

JUoJ 

LIETUVIAI GRABORIAf 

U 

S S 

I . MEDUS 
Šviežus 

Tikrai Ga
rantuotas 

Geriausias Medus koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 Penkių svaru viedrukai . . $2.20 
6 Penkių svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GFLLi 
228 W. Huron St. Chicago, UI 

Septintos luboa 

• X " * < * ' 

S. D. LACHAVVICZ 
lAetnris GraboMus 
2314 W. 23rd PL 

Cicaso, m . 
Patarnauja laido- f 

tuvėse kuopigiausia. 
Reikals meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite ulga- ] 
aėdinti. 

Tel. Oanal 1271 
219$ 

= ^ . . • i 

i « » « i t > r t tmtm 

I Telefonas BoulevaM 4189 

Tel. Lafnyette 4223 

I P L U M B I N G 
Kaipo lictuvys, Uetuvtafas visa

dos patarnauju knogeriausia 
M. VU6KA 

3228 Weet S8-th Street 
» • > . » « l i » 0 O « . » I I » « I * I » I I I i f ' > l i » l l » i > • n 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai* 
dotavėse nM_ 
tUTėse, krikSty-9 
ne« tr k 
reikaluose.} 
nos prietaamoa. 

3307 Anbura Ava. Chicago. j 

\ 

*m*m4m»*m ti mm i i • t mm mi 
= : 

D A K T A R A I 
NAPRAI^ATH 

a » * » i » « i » ^ i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Genemli* Kontraiaorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, IU. 
i w i i i • * ! • • • • * » • • • » • • • 

Talei, Boalevsrd 9818 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRAPATH I 
3249 S. Morgan St. Chfeaso. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. ouo 

j S iki t; Sub. nuo 6 iki 9: Ned. auo 
9 iki 12. 

1
4832 South Ashland 

Valan: 9 iki 12 piet. Vaki 
petn. € i»l t vak. 

idm • • • • » » ' 

: Ned. kuo 

Aveaoe 
(Taki Utar. 

f Rezidencijos Tel. fcrknsirick 488? j 
3>r. C. YU0IUS D. C, Ph. 0. 

OHIROPRACTIO GVDYTOJAS 
Be gyduollą, be opera<4|oa 

IVkL 9-1; »-9 P. M- fiventtd. i -11 
1579 Mflwaukee Avenue 

VLamp. Rol»ey ir North Ave. 
Ofiso Telef. Brunstrfck f«M 

Telefonas Bonlevard 1078 
Wt. M. S T A P I T L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 rytovik!9 vai. ?akv, 
4847 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės) •' •jjjM 
PrsneSlraalf sergantiems. Turiu garbės pranefit Tamstai, kad a i gydau 

tokias Ilgas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naUj<į. Ser
gančiu gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o 4jydau — NAPRAPATIJGS būdu. Gydymas aiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau aplatokiai net keletą gydytoju, pa« kuriuos pagelbos Ir gi 

i
nesustradal; o sergi' tirdies, nervu, ramatu, paralyžiumi, inkstų, anen «e» 
girdėjlmo, naktiniais susislapinimals, ar kitokia sena liga, ateik, o afi norta, 
patarnausiu. 

Pranešimas pacijentams ir draudama 
D r . J . J A K U B A U S K A S 

KAPRAPAtfi 
Gydau be vaistų ir be operacijų 

Perk^iau savo ofisą iš 3538 So. Halstrd St. i 4647 So. fial 
sted S t jprie 47-tos gatvės. Vai. nuo 9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 
t . vak. Jei. Boulevard 4774. Nedėlioms nuo 9 iki 12. Role 
taado ofisas: 11132 So. Michigan Ave. Vai. nuo 2 iki 7 vai. 

I vak. Telefonas Pullman 514TJ 

e ^ B i ^ ^ ^ H 

file:///xlMS
file:///OpWatoriai
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POLICMONAS UŽSIDIRBO. 

'Arlingtono gatvėje, arti 
Clark st , aną dieną policmor 
oas Murray rado begulintį 
girtą žmogui. Negalėdamas 
jo pastatai ant kojų ir ves
ti, pradėjo jį lazda phišyti. 

JTuo laiku pro šalį ėjo Mrs. 
Eleanor Zimmer. Jinai įsi
maišė sugėdindama policmo-
ną, kad jis neprivalo taip 
žiauriai elgtis su žmogumi. 

Policmonas tad ir ją areš
tavo. 

Ant rytojaus poliemonas 
pašauktas civilės tarnybos 
teisman. Nubaustas 30 die
ną algos negavimu. 

10 DIENŲ BELIKO. 

KLASTUOTI PINIGAI. 

Pranešta, Chieagoj pasklei
sta daugybė netikrų dešimt-
dolerinią banknotų. Juos ga
lima pažinti turinčius netikrą 
žalią spalvą — arba perdaug 
šviesią ar perdaug tamsoką. 
Be to, apačioje antspaudos 
padėta skaitliu 2—333. 

Šios dešimtdolerinės labai 
išplatintos ne vien Chicagoje, 
bet ir kituose miestuose. 

Slaptos tarnybos agentai 
areštavo keletą asmen,ų. Ieš
koma tų banknotų dirbtuvė ir 
patys dirbėjai. 

Teko matyti Seserų Kaži-
mieriečių pastatytą "Vaka-
rienbutį,\ Žmonių buvo tikrai 
daug; visų širdys buvo suju
dintos. Bet pasibaigus vaidi
nimui ir besiskįrstant namon, 
daugelis darė patėmijimus': to 
ir ano dar trūksta. 

Nesenai Loyola Universite
tas Chieagoje pastatė panašų 
dalyką: "Pageant of Youth". 
Sutrauktos buvo gabiausios jė
gos, arti 500* vaidintojų, pas
tatymas-veikalo kainavo $25,-
000. 

Pamačius ir mūsų "Vaka-
rienbutį' ir anglų " Pageant 
of Youth" įspūdis paliko tas 
pats. Tik anglai skirstydamies 
namon sakė: "wonderfull, be-
autiful, great show". 

Mūsų lietuvių didelė yra y-
(!a, kad mes savo jėgomis* ma
žai tepasitikime.Tr ką patys pa 
darome gero, vis mums atrodo, 
kad silpnai, kol kiti, svetimi 
mums nepasako tikros tiesas'. 

Yra baimės, kad su busimu 
Lietuvos Operos artisto, p. J. 
Kudirkos koncertu nepa
sitaikytų panašiai. Ka
dangi tai mūsų •artis
tas, — manys sau žmogelis pa
kampyje — tad nieko tenai y-
patingo. Ir patys sau skriau-

KOL-KAS NESUKĄSTAS 
KALTININKAS. 

ERIE, Pa., gr. 13. — Ve
dančios tardymus komisijos 
kol-kas dar neišsprendė, kas 
turi but kaltas už traukinių 
susidaužymą netoli Forsytb, 
N. Y., kur 9 žmonės žuvo ir 
daugybė sužeista. 

Galimas daiktas, kad bus 
apkaltintas inžinierius Pat-
terson trečiosios traukinio 
sekcijos vedėjas. 

jnienė; $1.50 ~ M. Grigai; po 
$1: — M. Tamošaitienė, M. 
Karcckienėj . J. Gedvilas, Ig. 
Valeika, S. Buividas, J. Lebe-
žinskas, P. Valaičiutė, J. Mic
kevičienė, B. Kizelevičius, A. 
Nau&ėtfa, K. Krivickas, V. Ka
valiauskas, L. Sutkienė, J. Ber 
kelis, V. Pocienė, J. Kaitulis, 
A. Janušauskas, R. Nausėdie
nė, O. Sienkevičienė, Steponai
tienė, J / Valaitis, J. Mockus, 
G. Rarnoškienė, J. Naujokas, 
V. Lukoševičiene, E. Rauski-
nienė,lr%K. Stankūnienė. 

Viso aukų su smulkiais 
$41.50. 

Su vakaro pelnu našlai
čiams liko $67.63. 

Zanavykas. 

"Jkkmiu.irEvft» 
šv. MykoTo 'parapijos choro 

pastangomis yra užkviesti po
nai Saboniai atlošti Petrausko 
veikalą "Adomas ir Eva". 
Prie to choras sudainuos ad
ventinių giesmių. Taigi daly
vaus* mūsų jžymųs solistai ir 
solistės. Šis vakaras* įvyks ne-
dėlioj 16 d. gruodžio š. m. 
parapinėje svetainėje. Tiki
masi, kad minėtas vakaras pa
vyks. Jo pelnas bus parapi
jai. 

Krutami paveikslai. 
Ponas Lukšis ską tik nese

nai yra sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jis ten visą vasarą praleido 
imdamas* krutamus paveiks
lus. Sako atlankęs Dzūkiją, 
Žemaitiją ir Vilniją, Tuos pa
veikslus jis rodis mūsų koo-

— — — ~~— ^ ^ • M ^ iYApti «. mm 8=W • m ' ' • ?—rr 
Ketvirta^. Gruodžio 13. 1925 

Ateinantiems rokams valdy-
bon išrinkta šie: A. Marcinke-
vieia — pirm., Pr. Alekna — 
pageib., Ą. Bislis {— prot. 
rašt/į J. Kanišauskas — fin. 
ražt., A. MartinkeviČia— kont. 
rast., N. Stangis -*- ižd., M. 
Grigas ir Pr. Tamoževičia — 
ižd. glob., J. Riška ir M. Sriu
bas — tvarkdariais," Pr. Vaš-
kunaš — teisėjas, M. Andrius-

• ią padarys neišgirdė gražios n i j 0 j e gruodžio 2 3d. po piet 
ir vakare, parapinėje svetainė-muzikos, žavėjančios dainos.' m-

DEL DUSULIO NUSI
NUODIJO. 

Tiems tad, kurie be svetimų
jų aprobatos, lietuvių jėgoms 
netiki, tiems reiktų atminti, 
kad svetimtaučiai jau užgyrė 
į| pripažino p. J. Kudirkos 
talentą. Ir Latvijoj ir kitur Ei! 
ropoję, ypač Vokietijoje girdė-
jusieji jo dainavimą, statė jį 
pi rmųjų eilėse. 

O visiems laikas atsiminti, 
kad iki jo koncerto beliko 10 
dienų. Nes* įvyksta jis gruo
džio 23 d. 3 vai. po pietų. 

Nepamirškime: Studebaker 
teatre, 418 So. Michigan Ave. 

Yes, Sir. 

Nusinuodijo Cbarles B. Be-
aumont. Paliko raščiuką, ku
riame tarp kitko pažymėta. 

"Autopsija nebereikalinga. | 
Nuodai. Kentėjęs nuo dusu
lio." 

Saužudys turėjo kambarį 
namuose, 747 No. Clark St. 

NORTH SIDE. 

f-> 

POLICIJA IEŠKO PAKVAI 
SĖLIO. 

Cragino policija atnaujino 
Harry Williamso ieškojimą 
Tai tas, kurs buvo pagrobęs 
12 m. Rose Borth. Policija 
spėja, kad jis bus atgal gry-
žęs, jei buvo pabėgęs iš Chi-
cagos. 

SMARKIAI NUBAUSTAS 

Pereitą sekmadieni, gruod
žio 9, Labdarių Sąjungos 6-ta 
kuopa surengė gražų vakarą 
kolonijos našlaičių naudai. 

Parapinė svetainė buvo pil
nutėlė pirm paskirto laiko. Bu
vo atvaidintas vaizdelis "Mal
dos Paguoda". Vaizdelis* nors 
neilgas, bet gan gražus. 

Senutės* Lietuvės role atvai-

je. Visi turėsime progą pama
tyti, kaip dabar Lietuva atro
do. 

Vaikų vakaras. 

'Gerbiamos seserys mokyto
jos rengia vaikučius prie gra
žaus Kalėdų vakaro. Kaip gir 
dėjau to vakaro programa ža 
da^buti labai įvairi. Rodos 
pirmu kartu bus atvaidinta. 
"Tilioji Naktis". Vaikučiai 
visuomet gražiai atlošia. Be-
abėjo, kad ir šį kartą bus' ko 
pasižiūrėti. 

Rep. 
\ X 

K. Račkauskienė, A. Atitaria^ 
vičienė, S. Balcitienė,, A. Bu* 
donienė, V. Artušauskienė, O 
Stravinskienė, A. Slepkaus •* 
kaitė, J. Curienė, A. Pocevi-
čienė, M. Dobrovolskiene, K. 
Navickaitė, P. RoceviČienė, E. 
Dulevi&enė, B. Kuntremienė, 
A. Adomaitienė, O. ŽuJy^nė, 
A. Vaisvelienė. Beto kelete 
aukavo po 25e./Viso suaugau-

PRANEŠIMAI. 
WE8T PULLMAN. — Lietuvos Vy, 

• <Hų 35 kp. susirinkimas bus ketver
ge, gruodžio 13, 7:30 vai. vak. mo
kyklos kambary.; 

Kvicčlatne visus na)rius atsilanky
ti. \ ZM. 

iC na , 18 d. 8 vai. vakare Davis Sąuare par-
kevičia — prie teis. rast., A. ta $4b.bu. rungams pajsapti: **> avet. Be rinkimo vaidybos bus ir 
Rugienis, V. .Kavaliauskas ir išrinkta B. Mazeliauskieuė i»{ * £ * £ i ^ f f l V C ? r " 
M. Daugirda rr-- p^e vėliavos, 
A. Janušauskas — koresp. 
Labdarių sus*mus lankyti iš
rinkta A. Bugienis ir A. Sut
kus, o K. F&įler: -U- J. Riška 
ir Pr. Alekna. 

Br-jos koresp. 

— 
•M if". " 

BRIDGEPORT. 
! • ! • • • M. 

Keturiosde&imtįs valandų at 
laidai šv. Jurgio bažnyčioje 
bus gruodžio 16, 17 ir 18 die~ 
nose. Kad apturėti atlaidus 
reikalinga atUkti išpažintį ir 
priimti šv. Komunija. Be to, 
adventų laikas, kiekvieno gero 
kataliko priedermė yra atlik
ti adventines. Taigi bus ge
riausia proga atlikti adventi
ne IT atlaidus nupelnyti. Laike 
keturdešimtės — kunigų dau
gybė rytaissir vakarais klau
sys* išpažinties. 

i " i • 

<Gruod. 2 dv šv. Petronėlės 
dr-jos įvyko prležmetinis labai 
skaitlingas, gyvas sus-mas. 

Iškjausyta ir priimta šie ra 

O. Taujenienė. 
Br-jon įstojo šios ypatos:i 

A. Smaguriene, IX Rupšlau-
i i 

kienė, D. Šatienė. 
Sekantiems metams išrinkta 

vaidybon šio&: B. Bitautien^ 
— pirm., P. K,viėtkienė -̂ - pa
geib., O. Kliucinskaitė' — nut. 

I E Š K O 

Ketverg-e, gruod. 13 d- Aušros Var
tų par. svet. jvyks L. Vyčiij 24 kp. 
svarbus susiriftktmas. ProSome visus 
narius susirinkti. Valdyba. 

TOWN OF LAKE. — Teatrališko 
Kliubo "Lietuva" priešmetinis susi. 
rinkimas jvyks ketvirtadieni, gv-uodįio 

Imui. 
te. 

Valdyba. 

LOCALO 269 A. C. W. OF A. prieš 
metinis susiriakirnas Jvyks gruod. 14 
d„ 7:30 vai. vak., 16«4 N: Robey S t 
Malonėkite susirinkti visi, nes yra 
daug* svarbių reikalų bedarbės klau
sime, o be to, bus rinkimai loealo 
viršininkų ateinantiems metams. 
Kviečia visus. Loealo valdyba. 

LIETUVA AMERIKOJ, 
rast., J. Cunenė — fin. rast,.! Ka tik pagryžo iš Lietuvos 
O. Stravinskaitė — kont. rait., C. G. LukSis ir atsivežė gra-
A. Antanavičienė — ižd., Se-
belskaitė — ižd. glob., A. Ori-
gonienė — maršalka, R. Ma-
zeliauskienė — susivienijimo 
draugijų direktorka. 

Gražiai įvykęs sus-mas už
daryta pakiliu upu ir narės, 
linksmos, kupinos pasisekimo 
vilties ateinantėms* metams, 
išsiskirstė. . 

Tea Įmvusi 
im~m 

• . i . 
• 

*'"' 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . 

4 

ANT PARDAVIMO naujas 
mūrinis namas. Parduosiu ar
ba mainisiu ant namo, loto, au-
tomobilaus, bučernes, groser-

... . . nė.4 arba kito biznio. Kreipki-
portai: Įvykusio pasilmksmi- | e g : j LEPO 
nimo vakaro, nuo kurio pelno 
liko į $83.71; busiančio ba-

722 W. 35 St. Tel.Boul.a249 
• i • " ' ' ' i m i • 

WEST PULT^fANE 
l iaUS, k u r s į v y k s a t e i n a n č i a i s ' KalMy Dovanai, žmonos paauko-1 ' t ja narna 2 pagryvenimu po 5 kamba-
m e t a i S s a u s i o 6 (L §V. J u r g i o I Hus, elektros Šviesa, gazas ir kiti vi-

.„ . , . v . 'si jrentfmai, tiktai reikia $500 ar $1,-
par. svetM įmnkta ir uzgirta 0oo įmokoti. kitus kaipo randa. Ran-
komisija rengimui vakaro toj 
pat svetainėj, draugijų šėpų 
labui. R. Mazeliauskienė pra
nešė kad Lietuvoje, Šviekšnon 
par., Kretingos apskr., yra li
gonė — mergina. serganti 25 
metai ir nėra ka?* jai ištiestų 
lalldaringa- ranka^ 3 į maitytu. 

dos neša %12 p 1 metus prie pat baž
nyčios. Kaina |5,800. 

S. MARKINAS 
e 54 \V.-M 120-1 h Street 

TelefoiUM 2»5« 

PARDAVIMUI. 
nus. tatgri viena nerru parduoti. Par-% 

duodu Fisher Pianą* geram stovyr'$Įf--. 
Draugijos nar̂ fi rfeikalui už- n *erus baisus. Kama tik uąpio, 

Gruod. 2 d. šv. Juozapo 
(Jlob. dr-ja turėjo priešmetin| 
sus-ma,' kurs buvo skaitlingas. 

Tarp daugelio raportų žy
mėtinas labdarių veikimo ra
portas, kur paaiski, jog Lab-

2 fl. ftront 
, I • -! . • * » •" ' , -
« • ' Į » i . i . ^ Ą i " ' |, i f."1, i , . . • 

jant^ ir sumeti; 
šokančios po $1: B. Bitautie-
nė, P. Kvietkienė, M. Kozunai-
tė, O. Kaselienė, tJ. Ruslauskie 
nė, M. Drufcte«iienė, P. Katau-
kkienė, M. J>ngv-inienė, B. 

Statyk kaip nori. 
Lileikienė, O. fclekjenė, Z. Ka-' * **"»taip 2 ^ J ***> > 

žių krutamuJŲ paveikslu ku
rios rodys šiomis dienomis: 

Gruodžio } 13 Meldažio 
svet. 2244 West 23 Plaoe Chi-
cago. 

Gruodžio 14 ir 15 d. Turaer 
(Elias) Hali 46 ir VVood St. 

c" • 1 

Pradžia 7;30 vai. vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

PAIESKAtJ Antano Gudelkio gavau 
i š V a l d ž i o s p i n l g i j j ū s ų P i n c i a , P r a -
Sau atsišaukti laiškų arba ypatiškai 
Jūsų brolis 

PETltAS MAURICA8 
408 N. Statefit. Westvllle, m . 

A N T R A N D 0 S 
Kambaris ant rendos, dviem 

geriems vaikinam. Kambaris 
šviesus, apšildytas, elektros 
šviesa^ant 2 lubų. 

Atsišaukite: 
2235 West 23 r̂d St. 

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

ANT NAUDOS. 

FABIONAS CO, 

809 # . 351h St, CIlicago 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
% Parduodam Laivakortes. 9 

D A K T A R A I 
f:nr Telefonas Boulevard l»3t 

So. Asblsnd 
Gblosgo. 111. 

• a i . : t ryto tkl 1% plst: 1 po 
piet lkl t po plst: • : ! • rak. Iki 
• : t t rak. 

f ... > * - • • • • i t 
Telefonas Seeley 74S§ 

Dr, I. M. Feinberg > 

; 

Oydo specialiai rlsoklas rjrų ir 
moterų lytiikas Ūsas. 

2401 Hadlson Street 
• juup. Westsm Ave. — Gnlcago 
VaUtodos: 1—4 po pietų 7—t vak. 

• • | • r—- • • \ » i - — • i l — 

h]mmfmmiĘp1*mmtmn • • • • » • mm • • • • •! 
Tel. Bonler»rtJ t lSS 

m A. * KARALKTt 
Urfuvi* Gydyto j , • 

S303 8onth Margiu Stre^ 
Cmršamgm. HL 

m m * » » » ^ • » » » » » • • • • • • • • • » » 

DR. f . E. REICHARDT 
Specialistas chroniškų ligų. 
Buvęs pirmiau Irving Park 

Senatorijoj vvriansiu 
gydytoju. 

Valandos nuo 3 iki 6 kas
dien, penktadieniais ir nedė-
liomis ofisas uždarytas. 

Kalbama Lietuviškai 
2009 North Avenue 

(Kampas Milwaukee Ave.) 

! 

ANT , PARDAVIMO. Turtu įt pla-; !Dr. Maurice Kahnl 

„i..; LOTAI 
POXAS WORKING>L\X 

tauskienė, O. Grinienė, B. Var-
telkienė, O. Munkienė, P. Kun-
tnkienė, J. Rožienė, P. Balna-
rienė, M. Sutkieinė, L. Valai-

dar. Są.-gos įstaigos eina prie tienė, E. Vidmuntienė, R. Ma-
galutino įkūnijimo. Išrijikta zeliauskienė; po 50c.: O. Tau-
Labd. Seiman atstovai su $5 jenienė, Z. Mikšienė, A. Šįur-
anka. Įėjo sie: A. Marcinke-
vifv«ia, B. KizeLiavičia ,M. Stan-
gi&'. Visi raportai, lygiai ir 

nienė, M. Vaišnorienė, M. Že-
lienė, U. Skerienė. P. Krute-
lienė, A. Kairytė, V. Kairytė, 

UŽ jaumj mergaičių uBfa-
binėjinui Joaeph Brabec, 30 
metų, 2515 So. Western ave., 
teismo nubaustas nuo viene
rių Bgi keturiolikos metų ka
lėjimu. 

PENKI UNISTAI PATEKO 
TEISMAN. 

• 

"G*and jury" patraukė tei
sman "Carpet and Linoleum 
Layers" ir ^įDrapery Hang-
ers" nnijų penkis viršininkus 
ir narius už nelinijinių darbi-
ninstų i^ Sarbaavių hoykotavi-

•jtL J .Mmm* ̂ mmU\ 

dino p. V. Juškienė; gi Lietu-; 
vos Bajoro rolę atvaidino p. J. 
Lebežinskas. Abu savo roles 
atliko pagirtinai. 

Smuiko duetą, išpildė p. J. 
Stankevičius, ir jo mokinis 
našlaitis Br. Martinka. 

Toliaus" kalbėjo p. Jucevi
čius didelis Labdarybės dirvoj 
veikėjas kę, tik grįžęs iš Lie
tuvos. Daug įdomių žinių pâ . 
pasakojo apie Lietuvą ir jos 
našlaičius. w 

Gražiai eiles pasakė parapi
jos mokyklos mergaitės* E. 
Sinkevičiūtė, Felicita Nausė
daitė, B. Juškiutė ir M. Dau
girdaitė. 

Ant galo buvo žiedo laimė
jimas, kurį laimėjo P. Lengiu-
tė. 

Po programai buvo renka
mos aukos paraginus vakaro 
vejdėjui p. A. Bacevičiui. 

t Aukavo šie: $2 r— K. Ki|u-

inuo Federacijos, likos vien- M. Kuncienė, Už Radavičienė, 
balsiai priimta. 

• 

O. .Gečaitė, P. Bugailiškienė, 

H akrų taip žemai kaip $395 ... 
35 minutos nuo miesto ant C. B. A 

Q. Kainuoja mažiau kaip 1 Oc. •—^ 60 
traukinių kasdiena. Arti mokyklos 
krautuvių ir balnyčių. 

$50 Cash. Balanca $5.00 kas mė
nuo. 

Norint Informacijų pasiųskite ku
poną. 

OLIVER SALINGER CO. 
629 First Nat'l. Bank Bldg. 

CHicago, Dl. 
Vardas ' .* . .>» . Ą 

Adfc-esas , 

Gerbiamieji: — Malonėkite pasiunti 
man reikalingas informacijos apie 
U ir % akrų lotus. 

Gydytojas ir Chirurgas I 
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.; 

įpel Yards 0994 
Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Dr. CHARLES SEGAL 
I Pcjrikėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S, Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vynj Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—II 
po pietų: nuo 7—8.80 vakare 
Nedėllomis: 10 Iki 1. 

Telrrfonas Dresel 2»»0 

• rrr 
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Didžiausia Lietuviška Krautuve Chieagoj 
• -. . 

. « - . PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖS! PINIGUS BfcREIKALO 

Musę krautuvė—Vieng iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams vra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prusiSkų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiSku dalykų. 
Steponai P. fCaztavvski 

Tdefoua* BOULEVARD 7399 

DR. M A K A R A S 
UBTUVVH GYDYTOJA* IK 

OfJIRirRGAS. 
1444 WENTWOKTH AVE. CHI-
CAGO HEJGHTS, UJU. Tel. 494 
Retvergo T&karate: 10453 B. State 

St. Ro**elajid. Tel, 84f, 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B« marinimo, 
t )—B« peilio ir be skausmo, 
S) 3Dt) kntajo, 
4 )— B« Jokio paTojaas sveikatai, 
fi)— PacUeotui nereikto sirgti, ra

li tuoj valgyti, tr gaU eiti 

Pasodo 'OnD-stonee' (akmenis tulžyje) 
ir aJunonls Šlapumo pūslėje be o-
peracljoa, BU tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. *.. 
Gr4s» TJMlrtes ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
PrefesUonali patarnavimą telkia savo 

, ofiso: 

1411 So. 50 Ave. Gioero. UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 2 vai. 
NodeUi 

piet iki 9 vai. vakAre. 
omi« 

rytai. 
imis "Ir seredomis ofisas uida-

Resld. Tel. Vau Bures 0294 
Oflso Tel. Boulevard 0«M 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
SpedallstaA Moteriškų. VyrlSky 

Vnlką tr rteą chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: S—S po piet, 
7—-1 yak. Ned. 10—11 <L 

Rea. 1139 Indepeudenre Blvd. 
Chicaffo 

Bm&mmm+mVmmi m s> wm*m+mwmm n * mm mmtmM mm em — m> mmtmm mm m 
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Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 Sp. Westem Ave. 

Telet Umt*\j«tf 4149 
mM*w^9m*mmmjmm.m^m.*M-**9mm_mjeml\ 

B l v d . 1 4 9 1 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS1S S o . H*lste<l S t r e e t 

~ » 

Valandog; Nuo • ild t diena, W » l ' 
*1 - — 9 wfl_lr 

Nedėllomis t tkl 11 diena i 
Tel. Boulevard 0&S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 w . 47-m m. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo C 
iki 0 vai. vak. Nedėllomis nuo 8 

lkl 2 vai. po pietų. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CH1CAGO ILJilKOlS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 lkl 11 M ryto pa 
pietų 5 lkl 8 vak. Nedėliombi oft* 
sas uždarytas. 

* 

o » « > » » — 

Dr.MStrikol'is 
Meturte 

GYDYTOJAS tr CHIRCRGA9 
4991 So, Ashland Avenn* 

Tel. Boulevard 7fl99 
JfmU 1 lkl 4 Ir • Iki 8 

Ned. 10 lkl 11 * 
: 9941 So. Albany A n " « » 
Tel. Frospect 19S9 
TaL : pa«aJ autartl. 

TeJ Oaaal 997, Vak- OanaI 9119 

OR. P. Z. ZAUTORIS 
U«t*vtt mrAjUi j u Dr 

1991 9ow*ti 
VatJtndaa: 10 lld I I ryta: 1 lkl 4 

po platų: 0 lkl 0 vakare 
9 > a o • ^ ^ » ^ > — » « » i » » . i , i 

i » • • • m m • • 

DR. A, L. YUŠKA 
t»00 So HaJsted Str 

9119 
Oflao va i . : l t ryto Ik i l t po 

l tkl T vai vakarą. 
ral.: I lkl 4 po pltių. 
4199 Arofcer Ava. 
Vai. Lafayette 9999 

. . . —— 
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