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MEXICO CITY, gausio 28. 
— TV1 nepastoviu šiandie po
litinių sąlygų Meksikoje, .Me
ksikos Hierarchija išsprendė 
atidėti Nacionalį Eueharisti-
nį Kongresą. 

Kongresas turėjo įvykti at-
•'inanty vasary. Atidėtas j 
spalių mVmosį. 

KATNAS, sans. 28. — Sausio 13 Rygoje atidaryta lie
tuvių gimnazija. 

Sausio 20 Rygon išvažiavo lietuvių skirta komisija D-
ro Kaivelio vedama Kauno konferencijai rengti. 

Francija pripažino Lietuvos gyvulių sveikata; žada 
leisti iŠ Lietuvos mėsos importą. 

SIIANKTpVVN, Pa., saus. 
28. — Lanksbire kasykloje, 
kuri priguli Rarnes and Tu-
cher Coal kompanijai, praei
tų šeštadienį pakilo ekspliozi-
ja ir 40 darbininkų žuvo. 

Ligi vakar dar no visi la
vonai išimta. Gal kartais pa
sirodys dangiaus darbininkų 
aukų. 

Bolševikai jam surengė kara
liškas laidotuves. 

PRIVATINIŲ MOKYKLŲ 
KLAUSIMAS. 

PORTLAND, Ore., saus. 
29. — Federalizme teisme ar
gumentuojant Oregono vals
tybėje pravestų įstatymą pri-

Anglijos Premieras Priešingas 
Francijos Militarizmui 

MASKVA, saus. 21). — S| 
sekmadienį Rusijos bolšovis-
tinis autokratas, Nikolai Lo-
nirij jau-palaidotas Kremliu
je. Karstas su lavonu padė
tas laikinai pastatytame maii-
zoleume ir tokioje pozicijoje, 
kad per stiklų lavonas Imtų 

Žinios iš Lietuvos 
METINIS LIETUVIŲ MOKS- buvo paaiškinta, jog dainom; 

L0 DRAUGIJOS SUSI
RINKIMAS. 

VILNIUS. — Praėjusio 
gruodžio 29 ir 30 dienomis 
Vytauto iDidžiojo Gimnazijos 
bute K'jo metinio Lietuvių Mo
kslo Draugijos susirinki-

LjDlfDONAH, saus. 29.—Nau-j Naujas premjeras nori •T. 
jas Anglijos premieras iš da- Sąjungini kuoveikiaus priimti 
rbo partijos, Kamša y MaeDo- Vokietįja ir Rusi jų ir nori pa 
nald, palankiai atsineša i Fra irioje Sąjungoje reformų, taip 

vatinių, taipgi ir parapijų mo (mujų. .lis nori su Francija 
kyklų klausime, škotų apeigų 
masone rijos atstovas pažymė
jo, kad tos rųšies Įstatymai 
bus pravesti ir kitose valsty
bėse, jei vietos įstatymas bus 
pažintas konstituciniu. 

Pranei ja 
Kumpos 
draugin-

ŠV. PRANCIŠKUI KSAVE
RU' PAMINKLAS. 

- "miCVO. saus. 2!). — Ya-
magrtfffi mieste dailioj vietoj 
japonų ir kinų katalikų auko
mis pastatytas paminklas pa
minėti Šv. Pranciškų Ksave-
ra, kaiiM> "pirmąjį eia svetim 
šalį daktarų ir pirmąjį Euro
pos universiteto profesorių, 
kurs atvyko Japonijon moky
ti filosofijos ir kitų mokslų.*' 

MIRĖ ĮŽYMUS AMERIKOS 
KATALIKAS. 

PHILADKLPi l iA, Pa., s. 
28. — Andai čionai įvyko J!>r. 
Mauricc Francis hfcan laiko-
tuvės. Šv. Petro ir Pauliaus 
katedroje Įvyko gedulingosios 
pamaldos, kuriose pirmininką 

ei ją. J i s nori su 
kooperuoti visuose 
reikaluose ir nori 
gai sugyventi. 

Tas jo palankumas čia su
kalė daug siurprizo. Seni aus 
tas pat MaeDoitald visas lai
kas atrodė didis franeuzų po
litinio nusistatymo priešas. 
J is stovėjo Vokietijos pusė
je, šiandie gi jau Francijai 
rodo palankumo. 

Antraip vertus, tas premie
ras yra atviriai priešingas 
šiandieniniam Francijos gin
klavimuisi ir militarizmui. 
Su tuomi jis nei nesislepia. 
Aną dieną pasikalbėjime su 
kai-kurių franeuzų laikraščių 
atstovais, MaeDonald sak?\ 
kad Francija turi mesti savo 
militarinį nusistatymą. Vie
toje ginkluotis, ji turi suma
žinti savo armiją, jei nori i-
gyti (langiaus pasaulio palan
kumo ir simpatijos. 

Anot Mac Donaldo, Franci
ja blogai padarė įsibriauda-
ma Rtihro teri torijom kad tuo 

kad ji butų federatyvė ir 
dangiaus teisingesnė. 

Kiek žinoma, bolševikai y-
ra palankos Rusijos priėmi
mui T. Sajungon. Bet vok i e-

JAPONAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ B1LIŲ. 

WASHIN0TON, sans. 29. 
- Japonijos ambasadorius į-

davė protestą Valstybes de
partamentui. Japonijos vy
riausybė protestuoja, kad^ Ko
ngresas ateivystės .varžymo 
biliumi ateity nori visai už
drausti čion japonų atkelia-
vimą. 

Japonija nieko nesako, prieš 
Suv. Valstybių teisę tos rū
šies įstatymus pravesti, Suv. 

išleisti nėra lėšų. 
Susirinkimas paveda Ko

mitetui pampinus lėšų pradė
ti dainų leidimą. Po to, bu
vo paskaitytas Revizijos Ko
misijos, kurion įėjo VI. Saka-| 
vičius ir K. įVelieekas, proto
kolas. 

'Nesant pastovios valiutos) 

nariu 
matomas. Bolševikai tvirti
na, kad liaudis dar ilgai ji tatų reikalaujamam 
nori matyti. Dėlto, girdi, tu- skaičiui ((dabar narių esama 
rės progos i jį pasižiūrėti. 800 su virtum), posėdis neį-

Bolševikai savo vyriausią-j vyko; einant kitų įstatų pa-

mo posėdžiai. Pirmą susi-{ 
rinkimo dieną, neatvykus įs- jokių sąmatos normų nenuta

r t a ; palikta Komiteto nuoziu-

jam vadui surengė tiesiog ka
rališkas laidotuves. Keli ši
mtai tūkstančių žmonių daly
vavo, 
mas. 

ragrafu, posėdis paskirtas ki
tai dienai, kuris skaitoma tei-jj 
sėtu nežiūrint atvykusių na-

* 

Šaltis buvo neapsako- Irių skaičiaus. Pirmą dieną, 
Tad tūkstančiai žmo-; Draugijos pirmininko pasiųly 

rai. 
Naujo Komiteto rinkimas į-

vyko tuo būdu, kad visi senie
ji nariai nutarta palikti ir tik-
pririnkti vieną, vieton išsto
jusio kun. J . Šepečio. Išrink
tas St. Matijošaitis. 

Be to, už pasidarbavimą. 

čiai priešinasi. Anot į\u\ų iš Į Valstybėms niekas negali už-
Berlyno, vokiečiai sako, jog d r aus t i kaip tinkama tvarky-
Tautų Sąjunga Vokietijai bu
tų nauja nebereikalinga naš
ta. Nes ta Sąjunga visvien 
Vokietijos neužtartų, bet 
Francijai visuomet pataikau
tu. Tai kasgi iš to įstojimo. 

Turtingieji anglai vis neri
msta. Jie bijo darbo parti
jos kabineto. Daugelis savo 
turtus perkelia į svetimas ša
lis. Bijo nacionalizacijos re-

* 
formų. 

Bet uiti nieko nedaro i s" to 
darlK) kabineto. J ie sako, 
kad ši su socialistinėmis ten
dencijomis valdžia negali įve
sti jokiu reformų be parla
mento sutikimo. Tuotarpu 
parlamente ji neturi didžiu
mos balsų. 

Kad sugriauti konservatis-
tų valdžią, liberalai parėmė 
darbo partiją. Be jų sugal-

ti savo namines problemas. 

nių atšalo rankas, kojas, a u - n m buvo išklausytos dvi pas- Lietuvių Mokslo Draugijos 
sis. ,Daugolis visai sustingo, j kaitos: Dr. J . Basanavičiaus: naudai išrinkta nariu korei 

Bet" tai menkniekis. Kad; " K ą žino lietuvių dainos iš pondentu kun. Srba, kurio ra-
kituomet buvusių carų karu-j Lietuvos geografijos, ypač a-
navimo iškilmėmis nuo spus-jpio Vilnių" (pernykštės pas-
ties ir kaitras Maskvoje žn- į kaitos tąsa) ir kun. prof. P. 
davo daug žmonių, bolševikai ; Kraujaiio: "Goštauto reikš 
mĮėgindavo išjudinti pragarą, m-ė Vilniuje." 
C,\ kuomet Lenino laidojimo Antrą susirinkimo dieną iš-

žmonių nu- klausyta D-jos Komiteto vei-laiku tūkstančiai 
Tečiaus japonai nepatenki-n . ••< v ,;. 

ikentejė nuo saleio, tai men- kimo apyskaita. Be "Lietu
kas daiktas. jvių Tau tos" sąsiuvinio iš> 

Bolševistiniai oratoriai pa- dinm jokių žymesnių Komi te' 
sakė keletą prakalbtu Mirusi t o darbų bent iš apyskaitos 
autokrato, pavadino "geni-j[nematyti. Labai gaila, kad 
jum." Mat, reikia "nepap- f nieko nepatyrėme apie orga-
rasto genijaus" sugalvoti, Įnizuota folkloro rinkimo dar

uti tuo, kad tuo projektuoja
mu įstatymu įžeidžiama japo
nų tauta, įžeidžiama draugin
ga valstybė. 

SUKILIMAI PHILIPINU 
SALOSE. 

gai. gi reformų Herą ko bijoti. 

tarpu reparacijų klausimą ji votų reformų lie patys libe-
vo Kardinolas Dougherty, ke- galėjo pavesti Tautų Sąjun- ralai toli gražu nerems.* Tai-
letas Vyskupų ir daugybė ku
nigu. 

N'abašninkas Kgan buvo vie
nas Įžymiausių katalikų Ame
rikoje. Kituomet jis buvo Da
nijoje amerikonišku pasiunti
niu. 

• 

ŽUVĘS ORLAIVIO KAPI
TONAS BUVO GERAS 

KATALIKAS. 

PARYŽIUS, saus. -29. — 
Tarpžemįų juroj žuvusio Fra
ncijos milžiniško orlaiv. Dix-
mude kapitonas, leitenantas 
du Grenadan, kurio lavoną 
Sicilijos žuvininkai su tink
lais ištraukė iš juros, buvo 
pavyzdingais katalikas. flPai-
patirta iš rastų prie jo lavo
no dokumentu. 

TROTZKY ESĄS PAVOJUJE 

Nutarta jį laikyti nuožiūroje. 

BERLYNAS, saus. 28. — 
Aną dieną bolševikų valdžios 
Maskvoje pildomasis komite
tas turėjo poros valandų la
bai triukšmingą susirinkimą, 
kurio laiku Prebroženski smo
gė žandan Kamencvui. 

Buvo aptariamas klausi
mas, ar Trotzki areštuoti. 
Nutarta neareštuoti, nes pa
vojinga yra išjudinti raudo
nąją armijų, kurios žymesnė-
ji dalis stovi Trotzkio pusėje. 

Vietoje arešto apribuoti jo 

SOCIALISTAI MOKA 
BAUSMES. 

patraukė teisman. Miesto 
Oap teismas išsprendė kiek
vienam kunigui atmokėti po 
50 frankų atlyginimo. 

Socialistas redaktorius ta 
PARYŽIUS, s. 29. —Soei-į ištarme nepasitenkino. Krei-

alistų laikraštis Les Alpes pėsi aukštesnin teisman. Te-
NouveUes apšmeižė Gap dio- čiaus tas teismas bausmę pa-
cezijos kunigija. Aštuoni ku dvigubino ir įsakė visus šmei-
nigai to laikraščio redaktorių žtus per laikraštį atšaukti. 

akcijų, apgyvendinti viename 
miestelių pietinėj Rusijoj, ne
leisti jam laisvai naudotis ge
ležinkeliais ir laikyti ji nuo
latinėje priežiūroje. 

Jei tas tiesa, taį bolševiz
mas pradeda jau pilnai puti 
ir trupėti. Nes, kiek žinoma, 
Trotzky nenorės pasiduoti sa
vo priešams. 

ŽUVO 14 ASMEN(J. 

P A W t U C K E T , R. i:, saus. 
29. — Oumberland Hill vie
nuose namuose, kur gyveno 
dvi šeimynos naktį eksplioda-
vo gazas. Sakoma, 14 asme
nų žuvo. Vienus jų užmuša 
ekspliozija, kiti užtroško ga-
zu. , 

MANILA, saus. 29. — Pbi-
lipinų kaikuriose salose seka 

1 

sukilimai. Religiniai fanati
kai, kaip amerikonai sukilė
lius vadina, organizuojasi ir 
puola salų militarinę policiiją, 
kuri mėgina vienur-kitur įve
sti tvarką. Tomis dienomis 
policija nukovė ,54 tų fanati
kų. Be to, 19 sužeista ir 13 
suimta. 

kai}) pasekmingiaus terori
zuoti ir žudyti žmones. Des
trukcijos darbui tai pat reika
lingas geniališkumas. Gi val-
styl>ę griauti, anot bolševikų, 
reikalinga ypatinga ištvermė. 

Reikia pripažinti, jog tero
ro genijaus jau nėra. Nu
keliavo Į kapus vienas did
žiausių rusų tautos skriaudė
jų ir budeliu. (Tas pat patiks 
ir visus kitus jo pasekėjus. 

BENDRAIS TAKSU 
MOKĖJIMAS. 

VVASHINGTON, saus. 29. 
— Kongresinė būdų ir prie
monių komisija gamina pro
jektą pataisyti taksų nuo į-
plaukų įstatymą. Šiandieni
niu įstatymu leidžiama vyrui 
ir jo moterei, jei abudu dir
ba, savo įplaukų pareiškimus 
paduoti atskiriai. Gi norima 
tą atskirų darbą panaikinti ir 
įvesti bendrą pareiškimą apie 
j plaukas. 

PARDAVINĖJA BANGŽU-
• VES MĖSA. 

4 ŽUVO GAISRE. 

FARRELL, Pa., saus. 29. 
— Čionai gaisras sunaikino 
keturis namus. Kaisre 4 as
menys žuvo ir kiti 4 pavojin
gai sužeista. 

PARYŽIUS, saus. 29. — 
Čionai mėsinėse be arklienos 
imta pardavinėti ir bangžu-
vės irtėsa ir tai pigiau už ark
lieną. 

Tečiaus naujos rųšies mėsa 
žmonės mažai interesuojasi. 
Labiaus pripratę prie arklio

kuos. 
C , 

PARYŽIUS, saus. 29. — 
Ekspertą komisija, kuri tyri
nėja Vokietijos finansinę pa-

LENKU DIPLOMATAS 
GRAŽINAMAS VAR-

ŠAV0N. 

AVASTTTNGTON, saus. 29. 
— Kituomet policija, beieško
dama čia "bootlegerių" ir 
svaigiųjų gerymų atliko kra
tą Dr. W. Sokolowskio, len
kų pasiuntinybės pirmojo se
kretoriaus, namuose. Rado 
50,000 dolerių vertės visokių 
svaigiųjų gerymų. 

Nors policija peržengė sa
vo autoritetą darydama kra
tą svetimos šalies diplomati
nio nario namuose, bot paai
škėjo, kad tas lenkas Dievas 
žino kokiais tikslais turėjo 
tiek daug gėralų ir nežinia, 
kur ir kaip jis tai visa gavo. 

Tomis dienomis Š. Valsty
bių užsienių (valstybės*) rei
kalų sekretorius Hugbes pa
siuntė lenku atstovui manda-
gų • laišką, kuriame reiškė* 
kad ponas Sokolowski gerai 
daro sau sveikas keliaudamas 
Varšuvon,, kur nėra probibici-
jos. 

bą. Tenka manyti, kad jis 
nėra pradėtas. O tuo tarpu 
(Jei savo pobūdžio jis negali 
būti atidėtas. Tikimės, kad 
nors šiais metais Draugijos 
Komitetas susiieškos sau ko-
resppndentų ar bent prisi
rengs jų, taip pat parūpins ir 
būtinai reikalingu lėšų. 

Susirinkime vieno narių 
buvo paklausta, del ko Komi
tetas neišleidžia turtingo 
žmonių dainų rinkinio, kuris 
gmY'damas rankraščiuose vie
name ogzempliory nėra ap
saugotas nuo sunaikinimo ne
laimės, ir pagalios yra beveik 
visai neprieinamas tyrinėto
jams. Draugijos pirmininko 

žtų nemaža išspaudinta ir 
Draugijos organe "Lietuviiį 
Tauto j , " 

Posėdis pasibaigė paskaito
mis: Dr. iD. Alseikos: "Tau
tinė idėja lietuvių atgimimo 
laikotarpio ' raštuose" ir VI. 
Sakavičiaus: "Naujosios pa
žiūros \ palyginamąja litera
tūrą." 

. . ["Lietuvos R y t a i " ] . 

IŠSIGANDO KEPURIŲ. 

Lenkų laikraštis "Dziennik 
Wilenski" išsigando, kad lie-
tuvią Vytauto Didžiojo gim
nazistai su naujomis kepurai
tėmis sulietuvinsią Vilniii. 
Karštai puola lietuvius mo 
kinius, kad gatvėse kalba lie
tuviškai ir šaujria valdžm už-
drausti lietuvių tautines spal
vas vartoti. 

META NAŠLAITES 
Iš BUTO. 

Apie sausio 8 d. vėl paskir
ta byla mergaičių bendrabu
čiui ties Aušros Vartais. By
lą nagrinės Vilniaus teismas, 
kad išmetus iš to namo moki
nių ir našlaičių bendrabuti. 
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CHICAGO. -*• Šiandie išda-
lies apsiniaukę; pramatomas 

dėtį, keliauja Berlynan. Te-j lietus; vidutinė temperatūra, 
nai ves toliaus tyrinėjimus. ra. 

H DRAUGĄ ff i 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau* 

šiai patarnauia, "Draugas" siunčia per didžiau
sią Lietuvos banką — U k 1 o B a n k ą . 

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

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

1 1 2334 S0 . 0AKLEY AVL CHICAGO, BLL 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

„DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyra* nedeldienlna 

Pusei Metų *3.0i 
Oi prenumeratą mokasi lSkalno. Lai
kas akaitoei am> niražymo dieno* 
ne ano Naujų Metu. Norint perinai 
ojti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adrosaa. Pinigai geriau 
šiai siųsti išperkant krasoje ar ez-
preso "Money Order" arka įdedant 
pinigus į Tegistruetft laiaka, 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 779 

w 
D R A U G A S 

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS TAUTįf SĄJUNGOJ. 
j 

• 

P. Galvanauskas: 
mmm MOT g g - 5 — W g g >WIHPIi i g g 9 E 

Antradieni*, Sausio 39 u~ I 9 - 4 

JĮMJUg 

(Užbaiga). 

F. Sidzikauskas: 

Pakviečiant į tą komisija 
amerikieti,• bus kreipiamasi į 
jį ne kaip į jį valdžios atsto
vę, bet kaip į privatinį as
menį, kuris, žinoma, atsiklaus 
savo valdžios ar jį leis jam 
priimti pakvietimą ir, gavęs 

TRUPINIUKAI. 

Leninas mirė. Mirė sil'ilisu 
užsikrėtęs, supuvo. Lygiai to
kia mirtimi mirė Herodas, ne 
kaltus kūdikėlius išpjovęs Be-
tlejuje, norėdamas tokiu būdu 

P. Galvanauskas: 
Į Klaipėdos statuto sudary

me įeina autonomijos klausi
mas ir visa eiiė klausimų lie
piančių susisiekimą, ir uostą. 
Pirmasai klausimas yra poli
cinis, antrieji klausimai — gry 
nai ekonominiai, specialus, te-
knikiniai. Rašant Klaipėdos į;utiki2Uą~ g a I ė s a ^ į į m t . 
statuto prcįjektą, reikia nusi
manyti politikoj, bet ypač rei
kia nusimanyti tuose, minė
tuose, ekonominiuose, tekniki-
niuose klausimuose. Tais klau 
simais kaip tik užsiima Tarp
tautinė Tranzito ir Transpor
te Komisija. Ta Komisija nė
ra Tautų Sąjungos dalis. J i 
yra nepriklausomas tarptau
tinis organizmas, . išrinktas 

Komisija turės pateikti Tau 
h« Są-gos Tarybai naują Klai
pėdos statuto ir konvencijos 
projektą, kuris at'atiktų Am-

KATALIKŲ PA8AVMT 
• i i i •* p i 

uty. j ^ 
— I ir 

pini pardavinėti jų produktus. fllMTIC RF^RAPŠTANT. 
Taipat jatvarTcyta, ka(J grudų U H ™ ' W * n ^ n n t v 

gyvulių supirkėjų kompa-
T 

g 
Jėzų pagavęs nužudyti. • Ly 

iai tokia mirtimi mirė dfti I Tarptautinės Susisiekimo Kon 
prieš Herodą Sirijos valdovas,ferencijos. Pirmoji tokia Kon-
Antiochas, norėjęs išnaikinu ferencija yra buvusi 1921 m. 
tikėjimą į vieną Dievą. To
kiu pat mirtimi mirė nevienas 
iš galingi) Komos imperatorių, 
persekiojusių kruvinai krikš
čionybę. 

Yisi jie gatingi buvo ir... 
supuvo. Kažkoks prakeikimas 
guli ant visų, kurie prieš 
Kristų. Nori pagauti Kristi] 
ir nužudyti, kad išnyktų Jis 
iš žmonių širdies ir atminties. 
Nepagauna, išpjauna tūkstan
čių tūkstančius. Pagaliaus pa
tys supūva... 

Barcelonoj, antroji 1923 metų 
gale Ženevoj. 

Tautų Są-gos Taryba, norė
dama kad tais klausimais už-

P. Galvanauskas pridėjo: 
Kai del Lenkijos reikalavi

mų susisiekimo mūsų gelžke-
liais ir Nemunu, tai tie reika
lavimai su 16-tos vasario de-
cizija nieko bendro neturi. 
Ambasadorių Konferencija tu
rėjo tuos reikalavimus suriš
ti su Klaipėdos klausimo ri
šimu, ir del to suprantamas y-
ra griežtas mūsų pasipriešini
mas jų projekto priėmimui. 

M, bendrad.: 
Ar manoma, kad ir Tautų 

Są-gos Komisija palaikys len
kų reikalavimą atstovo Klai
pėdos uosto administravime, 

Berlynas. Šv. Sostui tarpi
ninkaujant 300 ašmenų pasku 

hasadorių Konferencijos 1923 t i n i u m e f u a r b a b u v o p a l e i 

m. vasario 1C d. nutarimo prin 
cipams. Suprantama, kad jei 
Komisija norės, kad jos pro
jektas butų priimtas, turės 
dirbti kontakte su suintere
suotom pusėm, visų pirma su 
Lietuva i r jos atsiklausinėti. 
Jei Komisijos projektas butų 
nepriimtinas Lietuvai, tai mu
ms tektų pateikti Tautų Są
jungos Tarybai savo kontr-
projektą. Jei Tautų Są-gos Ta
ryboj Komisijos projektas bu-
tų abiejų, ar vienos pusės ne
priimtas tai Konvencijos ir 
Klaipėdos Krašto statuto klau 
simas paliktų atviras — už
baigė pasikalbėjimą p. p. at
stovai. 

nijos įsileistų pas save farme-
rių atstovus. 

Nekurtos kompanijas, kaip 
ve Mineapolis Chamber of 

ta iš kalėjimų arba gavo bau« ' C o m i w r c e > n u g p r e „ d ė boiko-
mių dovanojimą. Dabartinis t u o t i f a m e r i ų ^ ^ i ^ kopė, 
Jteichskancleries, - katalikas, > ^ -} ^ ^ 
pasiuntė šv. Tėvui padėkos T e i g m a s pa/metki tokį ft 
telegramą, 

Italija. Naujas Šv. Tėvo 
žingsnis. Prieš pat Kalėdas B. 
Tėvas pasiuntė Prancūzų pre
zidentui Poincarei raštą, pra
šydamas Kalėdų šventėms do
vanoti' Ruliro krašto politi-
liams jų prasižengimus ir lei
sti ištremtinius grįžti į savo 
kraštą. 

Taiy visuo
met. 

pasielgimą ir f įsakė, kad boi
koto praktikavimas butų ko-
greįčiausia sustabdytas. * 

ŽINIŲ — ŽINELĖS. 

KOPERATYVŲ AUGIMAS. 
\ 

Tai dar butų ne bėda. Su
puvėliams — supuvusi mirtis 
ir pridera. Bet supūdo jie sa 

i vo šalį. Visi Dievo persekio 
tojai savo kraugerybes daro 
prisidengdami valstybės rei
kalais. Antiochas ir Herodas 
fa Romos imperatoriai žmoni
jos priešais, valstybės prie
šais paskelbdami krikščionis, 
ėmėsi prieš juos kardo. Le
ninas taip pat. Darbininkų rei
kalai stovėjo iš 

siimtų ne vien politikai, bet i kaip ir Ambasadoriai! 
dar ir transporto ir tranzito 
specialistai, ir pavedė tos ko
misijos pirmininkui pasiūlyti 
du nariu iš neutralių valsty
bių, kurie nusimanytų uosto 
udministravimo, ir susisieki-1 

P. Galvanauskas: 
Del lenkų atstovo uosto ad

ministravime reikia pasakyti, 
kad Ambasadoriai nereikalavo 
įsileisti jo i uosto administra
vimą, bet klausimą taip sta-

n o reikaluose. Ru I*nk>J°* ; t , : kad Klaipėda butų laisvas 
• . * l l * * V a j * *• 

Nors įvairios kompanijos boi 
kotavo ir bando boikotuoti f ar 

^merių koperatyvus, bet menkų 
vaisių iš to jos susilaukia. 

Farmerių koperatyvai labai 
sparčiai auga. J au gyvuoja a-
pie 10 tūkstančių įvairių far
merių draugijų. 

Žemdirbystės Departamen-

Lodze. Lodzės fabrikai Jir-
• »a tik 3 dienas savaitėje. Į-
vyko ekonominis krizis. Dar
bininkams sunkios dienos. 

Garsus Grai 
kijos išmin
kius, . Spkra-
tes, turėjo la
bai piktą pa

čią. Ta barusi, barusi vyrą, 
kurs visą laiką tylėjo, paga
liau pagrobė vamdens kibirą 
ir išpylė vyrui ant galvos. 

— Aš puikiai žinojau, kad 
taip turi būti, — tarė išmin
čius ramiai buvusiems drauge 
bveči'ams, — mat perkūnui už-
ėius, visuomet esti lietus. 

Kvotimai. 
— Pasakyk man, vaikeli, ka-

Šakiai. šventojo 300 metų 
sukaktuvės. Gruodžio mėn. 7 
8 ir 9 d- Šakių parapija šven
tė šv. Pranciškaus SaleziečioĮm c l n i r u ž t a i ^xmsx 3 0 mV] 

jubilejų 300 metų sukaktuvė- Jom* dolerių paskolos. 

aie yra panašumas ir skirtu-
TaHeran (Persija). Persai j n i a s tarp Amerikos ir Lietuvos 
įvedė Amerikos b-vei "Sin- čiliečio! 

— Kaliošuose. ' e la i r " savo žibalo šaltinius 15 

ms minėti nuo Šventojo mir
ties. Šventė švęsta iškilmin-

Ar gi ? — 
— Abu kaliošuoti. Oia pana

šumas. Bet amerikietis juos 
až danties užsikišęs čiulpia, o 

tranzito reikalavimais šitas 
paskyrimas nioko bendra ne-
turi. 

Mušu bendradarbis 

uostas ir kad prie uosto ad 
ministracijos butų sudaryta 'siekia iki dviejų bilionų dolc-
tos to Patariamoji Taryba, į i n i 3 -
kurią tarp kito ko įeitų ir Len- Grudų koperatyvai, kurių y 

tas praneša, kad tų koperaty- na dalyvavo pamaldose ir pri-
vų apyvarta pereitais metais 

Tokio (Japonija). Galvažu 
džiai-bandė isilaušti i minist 

gai. Bažnyčia, išpuošta gėlė* pirmininko Jamamoto ir vid. Lietuvos pilietis apsiavęs vai-
mis, traukė kiekvieną savęsp reifc. min. Goto butus, bet ne- kšeioja. Tame skirtumas, 
ir kėlė jo sielą aukštybėm Dau pavyko .Sulaikytas vienas už- — Gerai. Kvotimai išlaikyti, 
gumas tikinčiųjų, ypatingai pUolikij 24 metų vaikinas. t Už pudrą, dažus... 
mokyklos jaunuomenė, kreipė į 'm**MML 1558 m: Anglijos karalių 
j tą šventę domesio, stengda-' , • . *~~ F J į ^t* buvo užėmus Enriko 

. . , . , . . . v. dirbti Klaipėdos krašte li\) z . m , ! . . v * Y ,A. • XIII duktė Elzbieta. Tada j i 
vokiečių gelzkeuo valdiniu-
kų, išvažiavo Vokietijon. J u t u r ė - i 0 2 5 n l e t u s a m ž m u s l P b u ' 
vieton stojo lietuviai. | v o į t e k ė j u s i ; tokia j i pas.l.-

1 ko per visus 45 viešpatavimo 
Glas£ow. " Išeivių Drau- l n e t u S r jį b u v o j ^ ū i u s i dorai 

ėmė sv. Komuniją. Ypating'ai, g a s " afišuoja kokį ten ame- apsaugoti tokį įstatymą, kurs 
iškilminga buvo trečioji -Sven- I rikietį iš Cliicagos, UI. nuo Ar- (Jabar guli arch>^Tuose. 
tės diena. Tą dieną laikytos! cber Ave., kuris nieku būdu' " j £ a s j 0 i i Kaj'ališkosios di-
net dvejos šv. ^lišios su šv. tarp Chicagos lietuvių negali d ^ y b ė * karalaitės Elzbietos 

miesi kuolabiausiai pagarbin
ti tą šventąjį ir išsiprašyti m-
?t> gyvenime bei darbe para
mos. Daugumas visas tris die-

Kokis yra laidas, kad Tau- k\,)o* ekonominių organizacijų j ta apie 2,600, pan'i vė to pro-j Sakramento įstatymu.: pirmo- sau surasti gyvenimo < ] r a u ' vyriškąjį pavaldinį stengsis 
tų Są-gos Tarybos skiriamo- j atstovas. Uosto tarybų yrajdukto už 490 milijonų; 1,841 įsios — pusiau devintą valan-1 gės. Vargšas, — ieško i:, už prisivilioti* pagelba dažų, °pu-
ji Komisija tikrai susidės iš j prie kiekvieno uosto ir tokiose j pieminė pieno i r jo produJ<tų ,dą moksleiviams, antrosios — | jūrės. Į ^ ^ korsetų, krinalinų, ba-
neutralių ir nesuinteresuotų! Tarybose gali būti visų suin- — už 300 milionų dolerių; 182 .vėliau parapijai. Taip pat sa- j M a s k v a K o t i i j o j 8 U u k r s \a\. I ttikų aukštais uŽlailitiais/ ar-

teresuotų ekonominių organi .salių atstovų i 

P. Galvanauskas: 
Ta laiduoja T. Są-gos Ta-

rvbos nutarimas ir Tarybos 
pirmininko, p. Brautingo pa-1 . V j ar • • • / • ! , e n k l ^ a t s tovui toj Taryboj spe reiškimas, kad Komisija turi . ,. .... . . , . ' .„ , 'erahų politinių teisiiį, kurios 

gyvulių išsiuntimo koperaty- kr ta iškilmei pritaikinti pa- j ^ L a u k i a n m r i a u j o s 

zacijų, savivaldybių etc. atsto- vas — už 220 milionų; 956 vai- mokslai, kuriuose nušviesta 
vų. Bet Ambasadorių projek-Uų ir daržovių kop. už 280 mi į Šventojo gyvenimas ir skatin-
te buvo tas mums ypač nepri- lionų dol. Toliau eina bovel- j ta kiekvieną gyventi taip, 
imtina, kad jie reikalavo duoti | aos ir kitokių ūkio produktų kaip jisai yra gyvenęs. 

rųšys. 
Matant, kaip farmerių ko-

. Lakštutė. 
<4T. S.r' 

didesnį vargą. Greta su -var- buvo priimtas. 
^u, pačių bolševikų statistika 
sako, kad mokyklose pusė 
mergaičių tarp 12 ir 14 metų 
yra Lenino liga užsikrėtusios. 
•Stebisi patys bolševikai, kaip 
tai gali buit. 

O mums rodos, kad Kilsi
mos bolševizmo tėvas si fili ti
kas negi galėjo išauginti svei-
uų vaikų. Bedieviška civiliza
cija visuomet veda prie visuo
menės sifilizacijos... 

Rusijos pravoslavai, atski
lę nuo Katalikų Bažnyčios 
prieš tūkstanti metų, tapo Ku
rijos caro vergais, o ne Kris
taus tarnais. Dievo sūnų liuo-
^•ybė neskirta tiems, kurie pa
siduoda bent sykį klaidinto
jams. Uižsėdus ant carų sosto 
Leninui paklydę pravoslavai 
klydo toliau. Nepanorėjusieji 
vargauti bedievybei, tapo iš
žudyti. Kiti patys pasidavė. 
Susitvėrė "Gyvoji bažnyčia' ' 
— bolševikiška. Toji tad ba-

M. bendrad.: 
Kaip dirbs Tautų Sąjungos 

M. bendrad.: Tarybos paskirtoji Komisija 
Kaip, galės būti amerikietis, savo projektą ir ką mes dary-

kad Amerikos valdžia nenori sime, jei tas projektas bus 
kištis į Europos reikalus! mums nepriimtinas? 

turbūt, nedaug joms gelbės. 

KOPERATYVŲ BOIKOTAS. 

žios. Bolševikų vadas N. 1 e- kianias teismo atsakomybėn 
nin (Uljanov) mirė; Trockis 'už viliojimą, ir jungtuvės su 
sjaptosi, Bucbarinas serga, tokiu asmeniu Ims laikomos 
Tarp komunistų suirutė. Pra- neteisėtomis' >» 

sidėjo nauji areštai. Griežtas anais laikais buvo 
tas įstatymas, tečiau nežinia 

Paskučiausias kongresas pra 
vedė nekuriuos .įstatymus, ku 

* , 

Tyčiomis daromos kliūtys prie , riais pagerinami farmerių rei-
šingoje pusėje kelia didesnę kalai. Jiems įsteigti specialiai 
energija. Beto ir republikonų 
administracija remia farme-

i rius. 

bankai, duodanti paskolą il
gesniam terminui. Steigiamos 
farmerių koperatyvos betar- ^klio pasisekimo. 

• — » w 

Nev/ YoriC. 1923 m. i:a.-ta-
. rn~ .. v kiek jis Į moteris velkę. O, 

tvta 1,569 nauji namai u:* , , . . • . 
*i"onoi >̂A - k o k s smalsumas *ima, ką jos 

didenybe Elzbieta pasakytų, 
RYGA. — M. M. McDoii-1 jei atsilankytų į mūsų šių die

g l į , amerikonas, praneša i.v: nų balių, kur sukinėjasi mote-
Rygos, kad Lenino mirtis ne
turėsianti didelės i takos i 
sovietus. J is tiki, kad busian
ti Rosijos valdžia turės di-

rla apnuogintom kojom, pla
čiausiais dekolte ir kt... 
kščioja. Tame skirtumas. — 

— Gerai. Kvotimai išlaiky
ti, r - • 

> — • ^ ^ • _ » • • — 

Mary T. Vaggamajj. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 
Vertė JONAS TARVIDAS. 

šUo veikalo ansHskojo, originalo navininkai. 
Be»zinjr<^r Bi-othcrs, suteikė leidimą jį išversti 
Spalių 26 d. 1923. 

I I I . " 
(Tąsa). 

— "Ta ip grei ta i?" — su nusistebėjimu 
paklausė Motina Paulą. — " A r jis tau ne
leis būti iki atostogų?" 

— "Ne,T — nusiminus atsakė Katrytė. 
— ' ' J i s sako negalėsiąs atvažiuoti, ir aš tu
riu su juo ryt važiuoti pusėj po dešimtos... 
— Katrytė nutilo. 

(». 

y y 

buti 
— " A r prašei, kad pavelytų tau čionai 

— " O ! ąš nieko prašyti negalėjau! Aš 
negalėjau kalbėti. O Motina, laikyk mane 
čionai, — laikyk, aš prašau! Aš dirbsiu vir
tuvėje kaip Nora Plėniutė. Aš sumazgosiu 

žnyčia žada skambinti cerk-' peilius ir grindis išplausiu. Aš viską darysiu 
vkj varpais, kuomet Leniną jei tiktai tamsta manęs neišleisi pas Dėdę 
laidos; žada paskelbti kad 
jis buvo krikšč. Nei varpais 
Skambinimą*, nei paskelbimas 
krikšč. negelbės. Istorija už-
Taiys jį į kruvinųjų Neronn 
t-i les. 

Joną! 
— "ManoVmieloji Katryte, laikytumėme 

jei galėtumėme. Tavo dėdė yra legalis glo
bėjas , ir jei jis nepavelija mes negalime ta-
jvęs laikyti" . — 

— " O . . . " — (Katrytė pakėlė ašarota vei-
jdelį ir pažiurėjo į Motiną), — "AŠ nemyliu 

O subedievėjusi pravoslavų Dėdės Jono!" — tiek bepasakė našlaitė. 
"Gyvoji bažnyčia" pati pasi- — "Kat ry t ! Katryt! Tu nebežinai ką 
«akys, kad net likučių k r i k - K a 1 \ ^ . ' - . r . r . « ,, U 1 

* ' . .v .v , . . T ,., . — ' l a i nuodėme, as žinau , — pusbal-
P o n y b e s išsižadėjo. Jos liki-, ^ ^ Q t r y t ė . _ „ M aš nemyliu. Mo-
nws bus toks i^at, kaip ar jų ̂ i n ag negaliu jo mylėtų. Ir man geriau bu-
itS^HH^^l[^nni^^^^ ity munirii jaegu vaiiuoti 4 ty brauna senyį 

i 

liiackstoną. (Jeriaiu butų numirt i" . 
Argi tai buvo gražioji Gegužės Karali 

ne, kuri žiurėjo į Motinos veidą? Argi tai 
Sesers Felicijos mažas zakristijonas ką , t a ip 
šnekučiavo? Motina Paulą nusiminė. Kas jei
gu Dėdė Jonas sukeltų toje jaunoje krutinė
ję kokią žiaurią paniekinimo dvasią? 

— "Katryt , Kat ry t , " — tarė ji liūdnai: 
— "argi mūsų mažoji mergelė ištikrųjų mus 
apleis?" — Ir prispaudus jos galvutę prie 
savo krutinės Motina Paulą' kalbėjo į Katry
tę, meiliai, maloniai, saldžius lodžius, kurie 
krito ant mažos užgautos širdelės, kaip rasa 
ant numintos gėlės. 

Kada ji pabaigė, Katrytė verkė, bet jos 
akys švietė kitokia šviesa ir jos balselis bu
vo malonesnis. 

— "Mylėti j į " ! — ji liūdnai atkarto
jo, — "Mylėti Dėdę Joną, kad jis mane my
lėtų! O, jis niekad manęs nemylės, aš žinau! 
Bet aš mėginsiu, Motin. Bus sunku, bet aš 
mėginsiu daryti visa ką tamsta sakai."— 

— "Ta i prižadas?" .— Kaip Motina 
Paulą pasilenkė pabučiuotų mažąją mergelę^ 
iš jos malonių akių ašara nupuolė ant sal
daus pakelto veidelio. — "Ta i 'Karalienės 
Prižadas', Katryt, atmink. Dabar eiva!" — 
tarė ji linksmai: — "Negalime čionai ilgiau 
nlurksoti. Tavo pavaldinės laukia tavęs, Ka
raliene Katryt. Pasiimk leliją ir eik vėl ant 
savo sosto." — « 

Tikrai buvo nepaprastas vakaras, pir
mas ir paskutinis Karalienės Katrytės vieš
patavime. Šviesos, muzika, šokiai, puota, 
kiek buvo judėjimo! Kada sužinota jog ry
toj Katrytė su savo turtingu dėde, išvažiuo
ja nekuriam laikui atostogų, — vis tai kad 
išsklaidžius juodus karalienės širdį siau
čiančius debesis. 

& JNv Įfoši G * 

gužinė šventė tęsėsi iki vėlybo rytojaus, ka
da, pusiau po dešimtas, Karalienės Katrytės 
visos pavaldinės, vedamos Joanos Rigiutės, 
stovėjo ant plataus šv. Uršulės priebučio, 
mosuodamos sudiev mažai valdovei, kuri, sė
dėdama vežime šalę Dėdės Jono, žiurėjo per 
ašarų, miglą į brangius vienuolyno namus, 
kuriuos ji apleidžia, o gal ant visados... • 

Juoda suknelė pavadavo karališkus rū
bus: juoda jūreiviška kepuraitė užėmė Kara
liškojo vainiko vietą: bet už juostelės Mor 
tina Paura užkišė šakelę "Karalienės Priža
do" , dar visai nepražydusią. Ar ji pražydės 
tenai kur Dėdė Jonas ją veža, ar Motinos 
Paule s maža vienuolyno gėlelė nuvis šaltoje 
vietoje? 

IV. 

Kelionėje. 

į Bkicksloną važiuoti reikįa ištisą dieną. 

Katrytė ir pirmiau keliaudavo ištisas die
nas; bet tai buvo linksmiausio švenčių ke
lionės su mielu tėveliu, geriausioms ir link
smiausioms draugėmis, tai pirkdavo skanu
mynų, tai juokaudavo su Italų vaikais, kurie 
pardavinėjo vaisius; tai dalindavo saldainius 
savo draugėms; tai juokaudavo su sargais 
ir konduktoriais, linksmindama visus. Tėve
lio užsiėmimas laike audrok ir tamsos buvo 
styryįi vesti po akmenis ir uolas gražioj.) 
"Hispanią" per platųjį vandenyną. Kada 
jis pasiekdavo žemę, jis džiaugdavos kaip 
paleistas iš mokyklos berniukas. 

Bet Dėdė Jonas kelionėje netoks buvo 
kaip jos tėvelis. Pirmos klesos vagonai, ku
riuose Katrytė pirmiau važiuodavo, buyo, 
kaip Dėdė Jonas sakė, " t i k kvail iui"; sal
dainių j r vaisių; pardavėjai prašalinti su pik-

Susčdę Dėdė Jonas išsitraukė iš kišenės 
"Gefcžies Darbininkų Žurnalą", i r , veikiai 
paskendo mintyje, visai užmiršdamas - šalę 
savęs sėdinčią mažą mergaitę. Bef, kadangi 
nmsų maža Katrytė dažnai važinėdavo trū
kimais, tai ir dabar pasitaikė jai atsisėsti* 
prie lango. Tiek daug matėsi gražių vaizdų 
pro langą, kad veikiai ji užmiršo rųstų savo 
kelionės draugą. Žiūrėdama pro langą, $ gro
žėjosi apielinkės miškais ir kalneliais siė-
nbjls ir upeljais, kurie tarytumei švilpte bė
go pro šąli. S 

Visa ižemė juokėsi linksmoj saulėtoje Ge
gužės dienoj; upeliukai tykiai vingiavo pa
kalnėn; baltos avys ganėsi žaliose pievose 
šalykeliai buvo papuošti martelėmis ir remu-
nėlėmis; o sodai, apsikrovę žiedais, teikė 
malonų vaizdą. Katrytė patėmijo nemažai 
senų gražių namelių su baltais aukštais prie
angiais, kuriuos dengė seno medžio šakos ir 
mažos grintelės, kurft] palangėse žydėjo ro
žės ir lelijos. A! koks gražus pasaxlis, kaip 
Sesuo Karmela, kuri mokino poeziją, visa
dos mergaitėms sakydavo; ir jei dėdės Jono 
namai butų tarp medžių , i r g<"Jių i r sodo 
žiedų, ištikrųjų, nebūtų taip labai liūdna. 

Apie antrą valandą, privažiuoja kryž
kelę — stotį. Keliauninkai išlipa ir trauki
nys nušvilpi*' pakalnėn, palikdamas dėdę Jo
ną, Katrytę ir gal dvidešimtį kitų keleivių 
prie mažos palei kalną stovinčios stoties. 

Dėdė Jonas įspaudė į Katrytės ' ranką 
sidabrinį pinigą. 

— "Mes čionai turėsime valandą laukti: 
viduje yra užkandžių kambarys", — aštriai 
jis tarė. — " J a i ko nori, gali eiti nusipirk 
V r-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
^ ^ tautinės darbuotes žagrė ir atskirus gyventojus, kuriu 
uidyja vagoj, į visi del to turėjo didelių nuo-

Sekmadieniais viskas čion stolių ir dabar nepakelia už-
iždaryta kas už pinigą, butų laikyti visuomenės įstaigų, tai 

ŽINIOS IŠ DETROITO, Oižauskas buvo proį}ram«\s ve- & a u n a m a - gi ir švietimo įstaigų. Nuro-

Vakaras. 
Sausio 13 d. šv. Jurgio tti-

ja buvo surengusi gražų va
karą. Vaidino "Avinėlis X»-
kaltasi^", keturių veiksmų 
komedija. Dėka vaidylų prisi
rengimui, veikalą suvaidino j ėdž ius detroitiei-iams, ir pa-

; lekavo aukavusiems. 
» 

Programų užbaigė su Lietu
vos himnu. 

Per prakalbas nors tu dau
giausiai aukų laimėta, bot e*, 
nergingi darbuotojai pasiža
dėjo pasidarbuoti—knygučių 
išpardavinėti. Plienas. 

' 

labai gerai .Daugiausia j iokų 
ir gyvumo jsftdarė kome Iijau
tas p. K. Krištopaitis — Va-
naginskio uoloje. Kiti irgi vai
dinime buvo tinkami. 

Po vaidinimui soliste p-ni 
AI. Širvaitienė puikiai padai
navo pora. gralių volų. Gerb. 
kun. J . Čižauskas pianą sham 
bino. Jo skambinimas visada 
nina įspūdingas. Programos 

surengimui daug pasidurhaio 
T). L. Širvaitis prigelbstun }). 
K. Dauniui. Nenuostabu, kad 
viskas gerai pavyko. 

Kuitųros Vajus. 
Sausio 20 d. Detroite v;> >>>> 

3 kolonijose atsibuvo prakal
bos Kultūros vajaus i c ika-
'ams. 

Šv. Jurgio par. svetainėj 
daugiausiai surinkta, arti ,*? 
iimtų. Be gerb. kun. A. Da-
knio įspūdingos kalbos buvo 
;olų, kuriuos gražiai įitdai-
*iavo p-lė B. Daumantaitė ir 
-p. J . Valiukas. Gerb. kun. J . 

PKTTSBURGH, PA. 

buvo rodoma krutomieji pa- Į paprašė dar paaukoti kiek kas 
veikslai. Nors nevalia imti iš geros širdies norės tąt pa-

dejas. J is gražiai paragino su- Sausio 20 d. šv. Kazimieroį dcs į tat, padėkojo už gausias 
• sirinkusius atjausti ši taip ' P a r aP- mokyklos svetainėje • aukas, sumestas bažnyčioje, ir 
I svarbų reikalą su aukomis. 
Taipgi dar ir ant piano štur-
ninga muzikos veikalų išpil

dė. 
Galop dar kun. Koncevičius 

išreiškė jausmingus pagirimo 

minė apie Lietuvos pramone, Pauliukonį, kuris r— sakė jis 
kuri esanti ikišiol maža, nes — k< pasakys smulkiau ir įdo-
jos išsivystymui Lietuva ne- miau apie "ga lybės" sųma-
turinti anglies, bet užtat turiu | nymus ir norintiems galės duo 
ti pakankamai ' 'baltųjų ang- ' t i patarimų, kaip įsigyti tos 
lių". Tat upių bėgantis vau- bendrovės &**"• Apie tų į-

{zangos, bet mokyklos vaiku
čiai išpardavė bilietėlius iš-
kalno. Žmonių atsilankė daug. 

Buvo keliolika net iš Home-
ttefcd, Pa. L. Vyčių 11 kuopos 
aarių. Vis tai ačiū gerb. kleb. 
kun. M. Kazėnui, kurio rūpes
tingumu ši pramoga Įvyko. 
Visgi lieka šiek tiek pelno, ku-
s naudojama kilniam tikslui. 

Gerb. klebonas moka patsai ir 
4a mašina valdyti, gi jo aiški
nimai rodant paveikslus daug 
duoda interesingumo. Jis daug 

Iir skanių juokų vietomis pa
kako. Su klebonu vietos para-
uijonai gyvena vienybėj. 

Čion vargonininkauja St. 
Raila, nesenai atvykęs iš De-

Yra čion net kelios lietuvių 
parapijos nepertoliausia vie
na nuo kitos, bet apie jų vei-1 froit, Mieli. Vargonai yra di-
kima mažai tesigirdi. Yra tur f(elį, tik kol kas dar choras ne-

D E N T I S T A I. 
Dr. M. ŽILVITIS 

a 
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DEJfTISTAS 
4193 Archer Avenue 

Vai.: » iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 6061 

Dr. P. C Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

$301 W. 22-nd A So. Leavitt Sts. 
Tel. Ganai 6222 ChJcago. 111. 

VAI*. 9 Iki 12 ryto ir 1—8.80 
vakar*. Ned. pagal sutartį. 

Tel . Rlvd. 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

LIETUVA AMERIKOJ, 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. Lukšis ir atsivežė gra
žių krutamujų paveikslu ku-
riois rodys šiomis dienomis: 

Sausio 30 ir 31 d. parap. 
svet., Cleveland, Ohio. 

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

but tam kokiu nors priežas-
v • 

cių. 
Miestus, kaij) kurio išsirois-

kia, yra tai tikras milijonie
riai centras, apsuptas aukštu
momis — kalnais tarp kurių 
vingiuoja upės, o per tas upe-
'-? kalnus daugely v i otų nutie
sti didžiuliai geležies tiltai. 

Pragyvenimas čion bran
dus: maisto ir butų kainos ne
žmoniškos. Ypač gatvekarių 
kompanija nesvietiškai plėšia 
mio darbininkų. O tas vargšas 
darbininkas vos teuždirba į 
i() centų i valandą. Uždirban
ti u i 60 centu vra mažai. O 
;au darbas tų žmonių! verkti 
reikia žiūrint i tą paprasta. 
sluogų, kuriam per dienas ar 
naktis reikia būti liejyklose,!!-
klausytis perkūniško beldimo
si, o čion d a r liepsnos liežu
viai tik raitosi aplinkui. Nak
ties laiku ta apylinke panaši 
i dideli gaisrą. 

Svaigalui- pardavinėti čion 
uždrausta, mat šaly gyvuoja 
orobibicija. Bet įėjęs į saliunų 
;ausi alaus, kad busi kvailas 
nuo vieno stiklo, kurs kainuo
ja 15 centų. Taigi jokio sausu
mo nėra. Sulaukei subatos va-
'uiro, eik gatve pavaikščiotų, 
fai žiūrėk, smuklininkas ir ly
di kostumeri pro duris, nes jei 
nuleistų vieną, tai dar kur u-
oėn įpultų. Liūdna prisimin
ei faktą, kad ir mūsų tautie
čiai \ą piitį atlikinėja. Ir už lai 
'"•ion viskas greičiausiai apmi-

<utvirtojęs. Jaunimas žymiai 
pakrypęs prie kerštavimo. 
Vteina ant repeticijų ir vie-
loj ugdyti vienybę, duoti 
gražų pavyzdį, dažniausia pi
ktina kitus, ardo tvarką. Tą 
n t Ii k i nė ja iš vyrų pusės. Gie
dant bažnyčioj per sumą, su
gieda labai gerai, bet tai tik 
'ienos merginas. Vyručiai, pa-

^ i rodykime dvasioj esą vyraK 
įauskimės kad mes gražų dar
ia atliekame, dirbkime visi 

rūpestingai iš vieno, lai kiti 
mato kad mes ne vien moka
me but mandagiais, bet kad 
tikrai esame mandagus, su
prantą "dailę — meną. Pamė
ginkime gražiai sutartiniai pa-
vlirbėti, o pamatysime *kad ir 
mes ir kiti džiaugsis. 

(.j^iila kad čion nėra L. Vy
čių kuopos. Vargų žiedais. 

daryti, kai tuo tikslu jis po 

duo. Jų vandenys eksploatuo
ti yra pasirižusi akcinė "Gą-
Iv lnV bendrovė. Pranešda 

prakalbos apvaikščios salę. j ̂ a s , apie tat, kalbėtojas nu-
Užbaigdamas prakalbą, užsi-. kraipė klausytojų domę į inž. 

UL-AUJ UI , t _^_ ..JU— M ' . g g rsr. •JBT*\ SS3E 

IŠ PENSILVANIJOS 
PADANGĖS. 

F . A. Pa lacz 
I. k-. 1 Ji i balnu r 

Cicero 
8276 

C h a s . S y r e v i c z e 
G R A B O R I U S 

1437 South 49-th Avenue • 
P a g r a b a m s koplyčia veltui. Privat inis amtmlaiicas. 

kogeriu*ias Ck>cr.»j ir visoj CbkagoJ. 

Cicero, 111. 
Patarnavimas 

USTAS 
C I S mažas vaikas i šdykavo, todėl jo 
" motina pareiškė, kad jis negaus ųė 
trupučio. 

i * 
35c 

» ' ' ' 

tres. 8. V. Pat. Biure. 
Mata i ką ji.s d a r o ! 
Palauk, kuomet jį sugaus mot ina! 

Motinos , nrbauskiis savo vaikų neturėji
mu Ramv.no po ranka,Jjuomct iio to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vi hirių, diegimą, išpūtimą, ^Hluria-
vimą—du(>kite jiem* Bambino be jokio 

""] atidėliojimo. T«< ncmslonys s imptomai pranyks 
* I taip greitai, kaip K'rei.ai jų s'Stemą pe- ims šitas ne-

pnvrjmgas, pasekmingas \idurH| paliuousuotojas. f\ 
K Ū D I K I A I U Ž G S T A J Į ! J I E N E T P R Ą $ Q D A U G I N U S I 

Į ' F. A P . R lČHT£l t & C O n 104-114 So. 4;h St^ BROOKLYN, N. Y 
^mf 1 

(Xuo musų korespondento). 
KINGSTON. — Snūdo 12 d. 

mus aplankė svečiai iš Lietu
vos— prel. K. Olšauskis ir inž. 
l'auliukonis. 

Prelatas sakė-bažnyčioj pa
mokslą, kurio vadovaujanti 
r įintis buvo švietimas. Ragino 
tautiečius šviestis ir gyventi 
taikoj ir meilėj, sakė apie 
' ' Sauk'\s'' draugijos darbus 
Lietuvoje, apie katalikiškųjų 
mokytojų trukumų, reikalin
gumų praplėsti / ' Sau lė s" dar
buotę, kad prirengus bent 1,-
000 naujų mokytojų, nes, gir
di, busią, reikalingi Vilniaus 
kraštui, kurį Lietuva gali 
gauti greičiau, negu kaip mes 
tikimės; pranešė apie lėšų što
kų ir prašė aukuoti prakil
niam švietimo darbui Lietuve 
je sulyg kiekvieno išgalės. Ja m 
darant " S a u l ė s " naudai ko-
lekta, žmonės gausiai aukavo, 

Tų paėių dienų parapijos sa
lėj -4 vai. po piet buvo susirin
kimas. J susirinkimą atvyko 
tas pat prel. K. Olšauskis ir 
kitas svetys iš Lietuvos inž, 
Pauliukonis. Pirmas kalbėjo 
prel. Oftsauskis. J i s paaiškino 
susirinkimui Lietuvos politinę 
ir ekonomine padėtį, praplėtė 
savo pamokslo bažnyčioj mint; 
apie apšvietimo reikalingumą 
ir jo reikšmę tautos gyveni
me, nupasakojo apšvietimo 
vargus Lietuvoje, viešpatau
jant c*rnį, Lietuvos nubied-
nėjimų del buvusių ten rusų 
ir vokiečių pinigų kurse p u o , 
limo, kas, po karo skaudžiai 
atsiliepė į visokias bendrovės 

GAVO PINIGUS UETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUG4" ŠI$ ASMENIS: 

Rimkus M. 
Misevičius V. 
Stočkus Pet. (Roseland, 111.) 
Mockienė M. (Cicero, 111.) 
Knistautas Jonas* 
Cibulskis Petras 
Jaugilos J . x 

N.. N/ 
Pavilonis Ant. 
Januška Nekod. 
Rupšlauskis J, (Racine, \Vis.) 
Bislįs Ant. (Cicero, UI.) 
Baltadonienė Apol. 
Juškienė Barb. 
Jankauski Alex (E. Cliicago, Ind.) 
Radavice (West Pullman, 111.) 4 

Brazauskienė (Cicero, 111.) 
Vaičiulis Ant. 
Uev. J . Dakinevičius 
Statkienė Ona (Cicero, 111.) 
Vedecfcis J . 
Šležas Ant. 
Andmškcvičius Alex (Frackville, Pa.) 
Dudėnienė *B. (-Cicero, 111. du siunt.) 
Balčiūnas J. (Rockforcl, UI.) 
Misiulis Ant. (Hartford, Conn.) 
Balčeliunas M. (Batavia, 111.) 
Ša 1 tani s V. , 
Zilinis Ig. 
Rimkus Kas. 
Katarskis St. 
Žitkevičius Ant. 

, A'asiliauskas A. 
Jasutaitė Anelė 
Navickas Povilas (Cicero, 111.) 
Lenartas B. (Cicero, 111. du siunt.) 
Labanauskas Juoz. 
Ignotavičius Condrotas 
Radavičia Pr. (West Pullman) 

_s Metkus V. 
Goštautas F . 
Kąčiauskienė Ona 
Navickas Aug. (Cicero, 111.) 
Dameikicnė Mag. 
Rev. H. Vaičiūnas s 
Naujalis Jonas 
Žiaunis Povilas 
Galiauskas Iv. 
Baltaitis Barb. (du siunt.) > 
Rimavicius J . 
Samoška Jurg. (W.s Frankfor<l, UI.) 
Dvilaitis, Jos. (Sheboygan, "Wis.) 
Stanevlče V. (Cicero, UI.) 
Dudonienė' B. (Cicero, UI.) 
Danila J . (Cicero, UI.) 
Aleksandravičienė K. 
Žurkauskas, Juoz. 
Baranauskas Ant. (Sheboygan, Wis.) 
Prielkauskas Povilas 
Vaišnorienė B. * 
Bartkus Pr. (Cicero, 111.) 
Aleliunas Jonas (Cicero, 111.) 

\ Bcrtašienė Ona (Cicero, UI.) 
Bruika (Sheboygan, Wis.) 
Dapšienė B. 
Stamburas Ant. 
Bakutis Dom. 
Žibąs P. -
Sudintas Juoz. (Cicero, III.) 
Jiiocas J . 
Janlvevičius D. 
Učubalis Al. 
Butauskas Vld. 
Fraimonas P. (du siunt.) 
Buividienė Vikt . (Porth Wasliington, Wis.) 
Puplknė E. 
Petrošius Tadas 
Lukošaitč \ 
Stonienė Mari j . 
Dunauokas Juoa. 

• 

Petrošius Jonas 
Rėkus D. 

DRAUGO PINIGC SITOITIM0 SKYRIUS 
2334 So. Oakley £VQ. Tel. Rooscvdt 7791 
Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki 3 v. • . 

domų pranešimų lutų kartų. 

Terpetioas Pa= 
naikina Šalti 

Panaikina tą ažllj tUOJajfs! N e 
lauk Ilgai—neduok progos insisest 
tam kosuliui ki|ris kankina tave. 
Terpetinas greitai ta Salt] panai
kina. 

Naujos Turpo išradimas yra su
taisytas sg visais Turpetine gy
dančiais " vaistais ,kurie tuojaus pa
lengvins pasitrinus sakudama vietą. 

Tu(rpo greitai sustabdo skaudėji
mą gorklei, rumatizmu bronchitis 
If neuralogijos. Palengvina kojų 
skaudėjimj, pleurisjy, lumbago, Ir iš
sisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

\ 7 
Nelauk ilgai su tympiu — Veik 

tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptėkoriaus. Nebūk be 
Turpetine Ointment šabo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Camphor, — kaina 5c, Ir 70c. dė
žute. The Glessiicr Company 
Ftadlay. Ohio (Apgr. ) 

#- — • ' mm 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunciame 

Telegramų per 2 dienas. 
PerlaicloHus per 25 diena 
Turime tiesiogynius susiet 
kyinus su Lietuvos Bankai> 
Pasinaudokite proga siun> 

darni pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAI MANUFACTURiMG 
DISTRICI BAIK 

1112 W. 35-tli St.Chicago 
Turtas virS ^7.000 000 00 

: 

j a , ? f 

Telefonas Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

BialiavcJino Konteaktoritu* 

0 A 2 U 
IR 

POPiEROS 
KRAUTUM 
. Nepaprastai 

musų bizni (> 

augimas reis 

kia sąžiniška 

Kostumeriamfe 

patarnavimą. 

2338 So. leavitt Street 

BULGARIŠKA ARBATA 
(Pirraiaus vadinama Blood Tea ) 
Gerkite karšta prieš einant gulti. 
N O R I N T PANAIKINTI ŠALTI. 
Paliuosuoti. vidurius. 
Bulgąrian Merb Ajrbata yra sulai-

pyta iš grynų žolelių. Jis išvalo vi
durius ir sustiprina kraują ir palaiko t 
sveikata. ^ 
Parduodama Visuose Vaistynyčtase. 

arba pačtų, 1 didelė dėžė $1.25 arba i 
3 dėžės $3.15 arba 6 dėžės už $5.L5. 
Adresuokite H. H. Von Suniek , Pre- \ 
sidentaš Marvel Products Company, 
39 Marvel Building. Pit 'sburgn, 
Penna. (Avgr . ) 

D A K T A R A I 
*^**^*^*^ * • • B » w » » * » « * * » » « •̂ MM 

feleSonas BonJevard į t s t 

Dr.S.ABrenza 
4tUK So. AahLatDd A i e n n e 

ChUjigo. 111, , 
Vai.: » ryto iki 12 pi«t: 1 po 
plet Iki S po plet: • : « • vak iki 
9*9 t a k 

lo l . noul^vard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1107 W. 47-th M. 
Vatandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo f 
iki 9 vai. vak. Nedal iomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 
^ • « 'i ' i ' . I I ' " ' > K M » 

"^"•*»< 
reiefoaas Seeley 74St 

Dr, I. M. Fsfnberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

noterų lytiSkas Ilgas. 
2101 UadiRoa Sfreet 

k a m p . TVcstern Ąvp. — Oi lcago 
^Hlanrtos- t- -4 po pistų 7—» vak 

mm — — i 

tr Tel. Boulcvard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, 111. 

Rezid. Tel. Van Buren 0294 
Ofiso Tel. Boulcvard 96ftt 

I Dr. A. A. R0TH 
R 1 8 A S GYDYTOJAS IR 

CHIRURG.VS 
Specialistas Moteriškų^ Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halstad St 
Vai.: 10—11 ryto: l—Z po piet. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Res . 11S9 Indepeodenre BlvdL 
Chicago. * 

Dr. Cl Dr. CHARLES SEGAL 
i Perkelt* savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. i 
SPECIJALISTAS. | 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo *16—12 nuo 2—5 
po pietų: n w 7—8.80 vakare 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Į Telefonas Drezel 2880 

Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
3815 So. Halstcd 

Valandos; Nuo 9 
7 — 9 vakare. 

iki 3 

Nedėliomis 9 iki 12 

6troet 
dieną. Nuo 

dieną. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Ohirutgas 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandos.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. DUO 10 iki 12 piet. 

mm*mmm 

I 

t 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas^ Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IšlMA TONSILTJB — 
1)—B* marint—. 
8)—IK) peili* it tM 
3 ) - ^ * ujo, 

U tųnj vHlsrti. b «*5 eiti 

P a s r d s *€iiR-a^mt^ (alcrneųta tulžyje) 
Ir »kmenįa llapumo pūslėje be o-
perdcijoa, gu tam tikromis moke-
HSkomla priemonėmis bei Taisiais. 

Apluvtvaiems eugTąiina giraėjim*. 
(iyėV TįąaktiMi llgtM pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
ProfeaUoaalį patarnavimą teikia save 

ofisą: 

1411 So. 50 Are. Cicero, BĮ. 
Ofiaas atidf-rytas i kasdien nuo I vaL 

po piet Iki 8 vai. vakaro. 
Ned«Homle ir seredomts ofisas uida-

rytaa 

h. M. Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5033 

Valandos — 8 iki 11 18 ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis ofi-
as uždarytas. 

Or, M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel . BoHlevard 78X9 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 Iki t 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6641 So. Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Vai., pagal sutarti 

TeL Canal 0257 Vak. Canal 2118 ! 

DR. P, Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Ohimrg^s 

« S ^ W * i » " 

? Dr. A. K. Rutkauskas 
GYBVTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 s 

PsjS»»sjs»s»sy<ss|sį>s|fBsjwi w«i m mm » * * 

M 1821 So. Halsted Etreet 
\«alandos: 10 iki 12 ryte ;* l iki 8 , 

po pietų; C iki 9 vakare 
g— » — • — • '• —'^ • • • • « • — m m — .i • • • • • » Og 

» ' • ' 

DR, A. L. YUŠKA • 

1900 So. Halsted Street 
Tel. Canal 2118 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po pi«4 
S iki 7 vai. vakare. 

Res. vai.: Z Iki 4 po pietų 
4193 Archer Avenue 

Tel. Lafrvycttc 0098 
• » « o< • » • » » « * • «»s>e»wM 



D R A U G A S Antradienis. Sausio 20 d„ 1^24 

^ = 
fc~ 

CHICAGOJEft 
.mmmm^mtmt 

DIDESNĖS TAKSOS. 

v 

Šimet nekilnojamu savasčių 
savininkams Cnk-agoje prisi-
is mokėti ankstesnes taksas. 
r -kas mintijo, kad šįmet bu-
ią palengvinimų, tas apsiri

ko. 
Taksos bus didesnės todėl, 

lies asesoriai savastims pakė
lė vertę. Jei pirmiaus pav., 
[dienai šeimynai gyventi na-
p a i buvo apkaiimoti 3,Q90 do-
fierių, tai dabar keliais lim
itais dauginus. 

1922 metais taip taksos Im-
,vo paskirstomos už kiekvieną 
apkainuota 100 doleriu vertės 

^nekilnojamą savast į : 
Valstybei 46c. 
Apskričiui 73c. 
Forest Preserve lOe. 
Sanit. distrik. 40c. 
Miestui $2.80. 
Mokykloms $2.77. 
Parkams 76c. 
Gi nž 193?} metus taip bus 

paskirstytos; 
Valstybei 50c. 
Apskričiai CAe. 
Forest Pres. 15c. 
Sanit. distr. 41c. 
Miestui $2M. 
Mokykloms $2.78. 
Parkams 75c. 
Taigi už kiekvieną 

dolerių 1922 metais 
mokėti taksų $8.01, 

ĮBi. bus jau $Rl l . 
Bet tai ne viskas Ohicago 

padalintas i keletą dalių. C i 
pukščiaus parodoma lentelė y-
ra abolna. 

WEST SIDE. 

Įdomios paskaitos ir paveiks-

šimtą 
reikėjo 

m 192.1 

PLĖŠIKAMS TEKO VIR 
2,000 DOLERIU. 

s 

Penki plėšikai užpuolė Ar-
eadia danee hall sekmadienio 
vakare, kuomet pasibaigus šo-
Jtiams salė buvo valoma. 

Plėšikai suskaldė geležinę 
šėpa ir paėmė virs 2,000 do
lerių. 

RASTA DU KINU BE ŽADO 

Kinų apgyventuose namuo
se, 244 AV. 22 gt., policija ra
do du be žado kinu. Abudu 
paimtu ligoninėn. Keletas 
kinų areštuota. Spėjama, 
kad tiedu bus užnuoditu. 

Sekmadieny, sausio 27 d. 7 
vai. vakare Aušros Vartų par. 
svetainėje įvyko labai įdomios 
paskaitos apie Amžinąjį Mies
tą — Ryma, Paskaitas davė 
kun. Dr. Rėklaitis iliustruoda
mas šviesiais paveikslais. Jo 
paskaita buvo begalo įdomi ir 
interesinga. Šioje paskaitoje 
jis parodė senovės stabmel
džių Komą kaip tais laikais 
ji atrodė. Taipgi gerb. kalbė
tojas parodė anfitiatrą tai y-
ra vit»tą kurioje suvarydavo 
krikščionis ir užleisdavo žvė
rimis, kad juos sudraskytų. 
Paveiksluose buvo parodyta 
kaip i nirto lovai drasko šven-
tųjų kinkinių kimus ir kaip 
jų kraujas liejasi už Kristų. 
Žiūrint į šį baisų reginį net 
šiurpuliai žmogų krato. (Jerb. 
praligentas taipgi parodė 
daug ir kitų labai įdomių vie
tų. 

šiandien, sausio 29 d. va
kare, taipgi bus paskaita ir 
paveikslai. Joje pamatysime 
katakumbas kur pirmieji 
krikščionys meldėsi slapsty
damiesi nuo stabmeldžių. Pa
matysime Vatikaną ir kitas 
vietas. Taigi butų gera, kad 
nei vienas nepraleistų šios 
progos. Ant galo parodys kru-
tamuosius paveikslus kur juo
ku bus iki soties. 

Paspartutas. 

Darbuotojų sutuoktuvės. 
Sekmadieny, sausio 27 d., 

Aušros Vartų bažnyčioje, Tė
vas F. Kudirka surišo neat-
mezgamu moterystės ryšiu p. 
Stasį Cibulskį su p-Ie Kotrina 
Antanaityte. Sutuoktuvių iš-
kilmėse puikiai sugiedojo Au 
šios Vartų par. choras. Taip
gi griežė smuiką įžymi smui-
k uoto ja p. L. Sabonienė. 

Jaunavedžiai yra abu įžy
mus darbuotojai. St. Cibuls
kis vra L. Vyčiu 24 kp. vice-
pirmininkas, o Kotrina proto
kolų raštininkė. 

Linkime jaunai porelei lai 
i 

mingiausio ir linksmiausio 
sugyvenimo. 

Žvalgaitis. 

prakalbos gražiai* pavyko ir 
pasekmės buvo geros. GI t a 
rnui to darbo gauta 10 dar
buotojų. 

Akademijos Rėmėjų atsto
vas raportavo kad prieš šv. 
Kazimiero dieną, 2 kovo, yra 
rengiamas puikus vakaras 
vienuolyno naudai. 

Nuo Federacijos apskr. iš
davė raportą p. A. Bacevičius, 
žymėdamas, jog Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
šventė — 16 vasario bus ap
vaikščiojama 17 d. vasario, 
rengiant didelius programų^ 
ir prakalbas. Komisijon iš
rinkta p . O. Sinkevičienė, J . 
Berkelis ir A. Bacevičius. 

Knygyno peržiūrėtojai duo
dami raportą žymėjo, jog pra
eitais metais knygynan lankė-

Taipgi yra 2 privačiai kamba
riai del giminių ir draugijų, j 

Prie to įp. Eudeikiai užlai
ko krautuve grabų, kur gali
ma išsirinkti grabą, kuris 
kiekvieno skonį patenkins ir 
kainos yra l aba i prieinamos. 3 
'Ea ravona i " ir 10 apšildomų 

automobilių pirmos kliasos, 
visados yra gatavi patarnau
ti savo tautiečiams. 

Tad garbė p. Eudmkiams 
'iž tokį progresą ir galima 
linkėti jiems geriausios klo
ties jų bizniui. 

J . 

z ~ » 

ŠOKIS-

DARBININKŲ REIKALE. 

• , i -x i. • "• i i i P rie išdirbinio geležies (*tce 
si daug skaitytojų, ir kad kny- r * .v 

Pranešimas *-
Mekanikams, pagelbininka-

ms ir Jeberiams dirbantiems 
'1 

gynas tvarkoje, tik išsibaigė i i n i l , 8>- ?***?* f^ t ra l in is ofii 
laikraščių prenumeratos. At- P* P****** kompaniją, sn-

organizuoti visus geležies dar 
bininkus iš Soutli Chicago ir 

stovai vienbalsiai nutarė už
sakyti į knygyną iš Lietuvos 
penkis laikraščius: 'Lietuvą', 
"Darbininką", " K a r į " , "Pa 
vasar i" ir "Tr imitą" . 

Renkant naują šiems metams 
valdybą, gautai šie daviniai: * 
pirm. — A. Bacevičius, vice-
pirm. — M. Andriuškevičia, 
vašt. — J. Daugirda, \M. —^ ^ ~ 
T v , v Z i v. * Organ. Committee 
J. Berkelis, tvarkos dabot.— 
A. Sutkus, knyg. prižiur. — M 
Andriuškevičių, J . Berkelis. f 
Atsisakius P. Plečkaičiui, jo 
vieton išrinkta naujas darbuo
tojas B. Strunga. 

Knygyno tvarka paliko ta 
pati: bus atdaras nuo 7 vai. 
kiekvieno antradienio ir ket
virtadienio vakarais. . 

Bėjo, buvo nutarta ant ko
vo J) d. rengti vakarą su ne
paprasta programa, bet kol 
kas dar apie tai paslaptis. 

Raporteris. 

apielinkės i vieną uniją. Uni
jos ofisas prašo kad praneš

t u m ė t savo draugams apie tai. 
I Su visais reikalais* ir paklau
simais kreipkitės po No. 

.9206' Houston Ave. Ofisas at-
darąs nuo 1) ryto iki 9 vaka
re. 

National and International 
organization in the Steel In 
dustry. 

Katalikų spaudos draugijos 
svarbus susirinkimas antradie
ny, sausio 29 d. 8 vai. vakare 
šv. Mykolo parap. svet. 

Visi nariai prašomi susi
rinkti laiku. 

Valdyba. 

PAVOGĖ DAUG DEGTINĖS 
Būrys plėšikų apkraustė 

Hammond Distillerv Co. san- Federacijos Garbsotė. 
delį, kur buvo sukrauta neina- Sausio 23 d. Kajt. Federaci 
žai degtinės. Apskaitoma, | i o s -:> skyriaus atsibuvo meti-
kad išvežta 90,000 dolerių ve
rties degtinės. 

Plėšikų butą apie 15. Fede-
.ralius sargus jie varu priver
tė gerti degtinę. Juos nugir
džius, darbas įėjo lengviau. 

NAUJAI PERTAISYTA P. 
EUDEIKIO ĮSTAIGA. 

Ne tik Town of Lake kolo
nijoje, bet visoje Chieagoje y-
ra plačiai žinomas vardas p. 
Cudeikio, kaipo vieno iš se
niausių graborių. Per ilgus me 
l.us jo įstaiga teikė lietuviams 
kuogeriausį patarnavimą. 

Tečiaus dabar, kada jo pra
ktiški ir energingi sunųs pa-
*.ys ėmėsi šio biznio vedimą, 

J *ai ir patsai patarnavimas 
visais atžvilgiais dar geresnis 
pasidarė. 

Kalbant apie jų naujai į-
rengta ir išpuoštą "Koply-

nis susirinkimas šv. Mykolo *ia", su gražiais artistiškais 
įarap. svetainėj. Atstovai da-! 'angais, reikia pastebėti, kad 

LABDARIAMS. 

Liet. R. Kat. Labti Sąj, Ten 
įro susirinkimas įvyks tre
čiadieny sausio 30 U. 1924 in. 
Aušros Vartų parap. svetai
nėj. Kviečiame skaitlingai ir 
kuopų atstovus -y- ves atsi
lankyti susirinkimam 

M. česnavičius, ra£t. 
1822 So. Halsted St. 

/ 

JMOKĖK $200.00 
Balansas po $10 į mėnesį. 

Labai puikus lotas 15x1 (K) y>ė-
dų, Rivorsido. (Jera komuni-
kftoija. (iatvt's geros, gatve-
karių transportacija arti 
*'business se./tions." Pasi
naudokite, nes parsiduoda ti
krai ant bargino. 

( T . S. 

NORTH SIDE. 

lyvavo nud visų katalikiški] j p yra viena iš gražiausių šio-
^ raugi jų. Komisija išdavė ra-j;t apielinkėje, talpinanti apio 
portą iš įvykusių Kultūros va- j 200 — 300 yp&tų; Kambarys 
jaus prakalbų, žymėdama, jog J lavonams marmuru išklotas. 

A. + A. 
ZOFIJA GALDIKIENĖ 
(Po tėvais Dibulskaitė) • 

Persiskyrė su šiuom pa
saulių sausio 25 d. 1924. 
10 vai. vakare Cook Coun 
ty Ligonbutė, amžiaus 37 
m. Po sunkios ir ilgos 9 
mėnesių ligos. Paliko di-
delemi nuliūdima vyrą 
Vincenta Galdikį, Lietu
voj broli ir dvi seserį. Gi
minės ir pažįstame malo
nėkite paskutinį patarna
vimą suteikti. 

Laidotuvės atsibus sau
sio 30 d. 8:30 vai. ryte iš 
namu 1513 So. 49 Ave., 
Cicero, UI. į šv. Antano 
Bažnyčia, po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines. 

Kviečiami giminės ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvės. Nuliūdę Vyras 

Vincentas Galdikis. 

Trečiadieny 
SAUSIO - JAN, 30,1924 

-r-1-

ŽINOMOJI 

MASONIC TEMPLE 
SVETAINĖJ 

- » 

7820 S. UNION AVENUE 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO 

009 # . 3510 SI. CMtato 
Tel. Boulevard Q6Ū ir 0774 

PADAROM PIRKIMO |R PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 

A D V O K A T A I 
JOHN I. BAGDZIUNAS 

ADVOKATAS 
w ~ w h v Ina >«<*!••« THtmu—t. • * m a m ! " a ^ r j ^ . tssssJh 
7 Soutii Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDO. 

• Teletona^ Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

te lefonas C*na> 1*^^ 

S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Street 
Room »04 — Telef. Randolph tf©0 
Vai: Nuo t ryto Iki 6 po pletg 
Vakarais: 3203 So. Halsted Si r 

Telef. TaMs l « l i 
Cnlcaft-o. 

! » • • 'h » • • m + m 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietu vys, lieta via#ns visa* 

dos patarnauju Jcnogeriaasia 
M. YLSKA V 

3328 West S8-tb Street 
• ! • • • • » ^ » » l • 1 » l 

PRADŽIA 8:30 V. V. 

MUZIKA 

JONO BYANSKO 

KVIEČIA 

" B I R U T Ė " 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorius, 

1 statytojas ir sentr namų 
taisytojas. . . . 

2319 West 24-th Street 
Chicago, BĮ. 

! • * • • * » - * 

NELEISK LIUOSO LAIKO 
V E L T U I . 

Aš tnriu ^era proga kur ga
lima padaryti liuoen laiku 
<laug pinigų. Darbai l e n k a s 
ir pelningas. Atsin'aukite tuo-
jaus pas: 

V. M. STULPINĄ 
3311 South Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 

I E Š K O 
PAIEftKATJ savo sesers Monikos 

f'rbutaifts po vyro vardu Motiejus 
VVaveris, gyvena West Frankford, 
Illinois. Meldžiu nuoširdžiai duoti ži
nia apie ja. Kreipkitės šio adresu: 

FRAKK l'RBl TIS 
1418 So. 40tl» Ave. * Cicero, I1L 

J1EŠK0 DARBO 

• ,- ; 
Telef. Moterų Skyriuj Canal 4289 

Vyru skyriuj Roosevelt 8811 

C. V, C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 66»9 

[ y. W, RUTKAUSKAS j 
A D V O K A T A S 

H. F I S H M A N 
Moterų Ir Vyru Drabužiai 

Kailiniai ir Naminiai Dalykai 
Cash ar ant įSmokėsčlo 

Atdara UtarnlnJcaia, KetvergaJs ir 
Subatomls iki 10 vai. vak. Nedė-

iiomis iki 1 vai. 
1227 **i 29 So. Halsted St. 

2 ir 8-čios lubos. 
Cliieajro, UI. 

- . > - . , , - • • • , • • . , , —i 
S=SttT 

LIETITVIAI GRABORIAI 

S. D, LACHAVVICZ 
Lietuvis* Graborlus 
2814 Vf. 23rd PI. 

Cicaeo, 111. 
Patarnauja laido-

uvėee kuopig*au«ia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
daVbu busite užga
nėdinti, t 

Tel. Canal 1171 
1199 

u 

Ofisas Didmiesty): 
29 South La Salle Street 

Kambatis SSO 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje j 
CHICAGO TEMPLE BCILDING 

11 West Washington Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Samu Tel. Hyde Park 8895 

l 68O0 
A. F, 

STASULANI 
ADVO&ATA8 

VIdurmiestfJ Ofisą* 
Room 1708 Chica4ro Temple Illdg. 
77 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėllo vak 
1614 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais 
3230 S. Halstctl St. Tel . Houl. 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 If. Dcar 
boru Street T<1. Randolph 5581 
Vakarais. 10736 So. VVabash Are. 
Roseland Tel. Pullman «S77 

NAUJAS Lietuvos meisteris par-1 
važiavo i Chicaga.* . 

Ieško darbo. AS esli patyręs bu-
davojime namų ir taisyme senu, 
Malevoju ir popteruoju; mųravoju 
kaminus. * 

Pasaukite 
JOHN >nSKE 

4145 So. Maplcu-ood Ave. Clilcago., 

r • 
Telefonas. Boulevard 4189 

A Masalskis 
Oraborina 

P A R D A V I M U ) 
B I Z N I S 

PARSIDUODA. pekarne (bakery 
shop). Biznis Išdirbtas per lt- metų.^ 
Apielinkė apgyventa lietuvių, rusų, 

- >enkų. Biznis serai eina. 5 piekorial 
dirba. Priežastis pardavimo valiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite tuojaus. 
401 Meckcr Ave. Jolict, UI.' 

I - • 
DIDŽIAUSIAS DARGENAS! 

Pardavimui bu^ernė ir grrosernė, už 
pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. TurVus 
parduoti, nes turiu 2 bizniu. Kreip
kitės 

JOHN LEPA 
722 West 35-th Street 

Tel, Boulevard 3249 

T 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Patarnauju !»'-
dotuvese res-
tuvese, arlkštr-1 
noe ir kituose Į 
reikaluose. Kai- i 
no« prielnauipa 

Telef. Bou.rvard 0313 

Dr. Natalii Žukauskas 

3307 Aubuna Ave. Chicagro. 
—— — 

I 
£1 

NAPRAPATO 
3249 S. Morgan St. Cbicaso. 

Valandos Paned. Sered. Ir Su-, 
batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

4652 South Ashland A*enue 
Va:. Utax, Ketvr. ir Petn. nuo 

2 iki 8 vai. vakare. » 
' r . 1 

' f 
U Telelonaš Boulevard 1076 

DR. M. S T A P U L I O N I S 

a s 

• LITTLE JULIUS SNEEZER"? 

Priėmimo valandos: Nuo , t ryto lkl9 vaU Vak. 
4647 South Halsted Street 

(kampas i7 gatvės) 
* Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja, ser
gančių gydymui būda: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus. 
Jis dar smagumą, teikia. 

Jeigu jau apiaokiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos Ir gt 
nesustradai, o sergi širdies, nervų, ramatų, • paralyžiumi, Inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais susimiapiniinab». ar kitokia sena liga, ateik, o aš noria. 
patarnausiu. ; į ±-

PRANESIMAS 'SERGANTIEMS: Pasekmingai pydau Naprapa'tijos 
būdu staigias fr chroniškas Ilgas be vaistų ir operacijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas iš prietelių serga širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, 
inkstų, ausų. naktiniais susišlapinlmais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 dienų ir nuo 8 iki 9 vakare; Ned. 9 iki 12. 

Telefonas Boulevard 4774 
4647 SO. HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST., 

VALANDOS: nuo 2 iki 7 vakare. Telefonas Pullman 5147 
11132 SO. MICHIGAN AV E. ROSELAND, 1LL. 

• • I • Į » 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M L A P I 

Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuvą kaip-, 
ant delno. Iž Žemlapio j>amatysit kiek Lietuva turi dabar 
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "pra
šu p a n e " turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 
pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

Kaina tik 45c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South OaJdey Ave. Ghicago, 111. 


