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METAI-VOL K 

VOKIEČIAI KATALIKAI 

KYKLU. 
TUO TIKSLU RUOŠIAMA 
•PETICIJA PARLAMENTUI. 

Katalikai nori atsiskirti nuo 
nekataliku. 

COLOGNE, Vokietija (per 
paš tą ) . — Didžiuma Vokieti
jos mokyklų skaitosi bendros. 
Tas mokyklas lauko kataliku 
ir nekataliku vaikai. Ta pa
dėtis seniaus buvo nepaken
čiama, gi šiandie tuo lahiaus. 

Dėlto, Vokietijos katalikai 
piliečiai, gyvena Prūs i jo j , 
Bavarijoj , Badene, Hesse i r 
AYuettemburge, pakėlė kam
pani ja šiose valstybėse įkurti 
religines a rba denominaeines 
mokyklas. Būtent , kad kiek
viena denominacija turėtų sau 
atskir ias mokyklas, ne kaip 
šiandie, kuomet katalikai su 
nekatalikais vaikais tur i lan
kyti bendras mokyklas. 

Tam tikslui kataliku ta rpe 
renkami paraša i p e t H j a i . |Ta 
peticija bus pasiusta Reich-
s tagan (par lamentan) . Ir j i 
turės sulošti svarbia role, kuo 
met naujas mokyklų įstatv-
mas bus svarstomas. 

Auksė i mis minėtose valsty
bėse skaitoma ar t i 12 milionu 
katalikų balsuotoju. Peticija 
j a u pas i rašė a r t i i) milionai 
tu. jjilieėių. 'Dėlto, galybė la
bai didelė. Tečiaus paraša i 
vis da r renkami. 

Pro tes tan ta i kai-kur šaukia, 
kad tas parašų rinkimas y r a 
pavojingas religinei ramybei. 
Bet tai tušėia jų baimė. Xė-
ra jokio pavojaus. Tik dau
geliui protes tantų mokytojų 
didžiai gaila netekti daugybės 
kataliko vaikų ir neturėti juo
se savo įtakos. 

NEGALI REIKALAUTI 
ATLYGINIMO. 

4 1 Darbininkas Žuvo Gele
žies Rudos Kasykloje 

NELAIMINGUOSIUS UŽLIEJO VANDUO IŠ KŪDROS 

BOLŠEVIKAI BAUDŽIA 
SAVO PRIEŠUS. 

RUSIJA IR VOKIETIJA 
T. SAJUNGON. 

Aukštesniojo teismo teisė
j a s TTurley išsprendė, j og 
Chicago universi tetas y r a ar
t imas labdaringa ja i įstaigai, 
dėlto negali1 bub t raukiamas 
tieson su tikslu iš jo gauti at
lyginimą. 

Vienas žmogus t raukė tie
son universitetą reikalauda
mas 10,000 dolerif) atlyginimo 
už tai , kad 1922 metais j is 
su to universiteto dviejų do
lerių ver tės tikėtu neįleistas 
footbolininku žaismavictiėn. 

Automobiliaus suvažinėtas 
11 metu Robert Kellev, 3127 
We§t G4 gat . 

CROSBY, Minu., vas. 7. — 
Miliord geležies rudos kasy-
kla vanduo užliejo pra t rukus 
vienos kūdros dupnui, po ku
ri uom buvo kasvkla. 

Nelaimė įvyko popiety. Ka
sykla nedidi. Dirbo 48 dar-
binkai. T i k 7 j ų i š s i g e l 
bėjo. Ki t i žuvo dumble ir 
vandeny, kuris visa kasvkla 
pa plukdė. 

Nelaimės vieton greitai at
vyko .valstybės kasykla inspe
ktorius Svvanson. Paskiaus 
atgabenta keletas didelių spė
ka pumpų pumpuoti vandenį. 

Praneš ta , kad visa vandeni 
išpumpuoti ims ilgiaus poros 
savaičių. Dėlto tiek laiko a r 

mirkti žuvusių darbininkų la 
vonai. 

Šiauriuose nuo kasyklos ra
ndasi nemažas ežeras vardu 
Island. {Tarpe t ° elfiMI i r 
kasyklos buvo nedidi — 1,500 
ilga ir 100 pėd^ų plati , papras 
ta kūdra, kurią galima pava
dinti mažu ežerėliu. Dalis 
kasyklos buvo po ta kndra. 

J u k tai aiškus buvo pavo
jus darbininkams, dirban
tiems po žeme. jTeėiaus jų 
gyvastys neapsaugotos ta ip, 
kaip tikrai turėjo but atlik-
ta. 

Po tos nelaimės kūdroje vi
sai nedaug vanuVns beliko. 
Atrodo, kad jos visa apačia į-

ba da r ilgiaus turės kasykloje lūžo arba Įdubo. 

Bolševikų Raudonoji Armija 
Pasirengus Revoliucijon 

YRA BAIMĖS, KAD ARTIMOJ ATEITY JI PULS 
M A S K V A . 

Generolas prašo pasi
gailėjimo. 

MASKVA, vas. 7. — Bol-
ševikjii militfirinis teismas Či
toje pasmerkė mir iop genero
lų Popeliajeva i r 20 kifyi ka
rininkų i r kareivių, prigulė
jusių Hiborijos " b a l t a j a i " ar
mijai. Gen. Popeliajev buvo 
tos armijos vadu. J i s kovo
jo su bolševikais, kuomet pa> 
starieji įveikė Kolėako armi
j a -

57 kiti los armijos nariai 
nubausta kalėįjimu įvairiems 
terminanm. Bolševikų teis
mas juos teisė kaipo kontrre
voliucionierius. 

Nubausti mir iop da r nenužu
dyti. Gen. Popeliajev krei
pėsi Maskvon prašydamas su-
sinrylėjimo. I r j is tikisi, kad 
jįam mirt ies bausmė bus at
mainyta. 

LONDONAS, v. 7. — Ang
lijos premieras socialistas 
MacDonald klausiamas parei
škė, kad jo valdžia Rusijos 
bolševikų valdžią pripažinusi 
pilnai ir absoliučiai. 

Be to, MacDonald tvir t ina, 

Žinios iš Lietuvos 
VAGIS PROFESIONALAS. 

kad .Tautų Sąjungon būtinai 
turi but pr i imta Rusija i r 
Vokietija. 

Kaslink Rusijos, jis prama
to kliūčių. Bet Vokietija, sa-
ko, turi but pri imta Sąjungon 
pilnomis teisėmis. 

Už ŽEMĖS NACIO
NALIZAVIME 

LONDONAS, vas. 7. — In-
dependant Labor par ty , ku
rios nar iu y r a ir premieras 
MacDonald, įuvionalė taryba 
paskelbė ūkio programų. Pro-

jgramoje padėta žemės nacio-
nalizavimas. 

VOKIEČIAI MONARCHIS-
TAI UŽ REVOLIUCIJA. 

LONDONAS, v. 7. — Laik
raščio Daily Mail korespon
dentas iš Rygos praneša, jog 
bolševikų raudonoji armija 
paliesta revoliucijos, ir jog tą 
armija pasirengusi marguoti 
ant Maskvos. 

Revoliucijos apimtos armi
jos divizijos randasi strategi
nėse vietose į pietus nuo Ma
skvos. Paga l šiandieniniu 
planų, tos divizijos tuojaus 
puls Maskva, kaip tik praš
vis pavasar io dienos. 

Bolševiku valdžia Maskvo-
je tai žino. Dėlto su pasku
ba Maskvon gabena totorių ir 
mongoįų divizijas. 

Revoliucinės dvasios apim
ta armijos dalis stovi karo 

) 

Tai armijos daliai vado vanoja 
caro laikų karininkai, kurie 
pastaraisiais tr imis me'tais 
priimti tarnybon. 

Korespondentas pažymi, kad 
kuomet tos divizijos pakels 
puolimą, reikia laukti Uralo 
garnizonų ir Kronštadte su-
kilimll. 

Revoliucijos paliesti garni
zonai kooperuoja su Lkrainos 
kariuomene. Gi pastaroj i 
planuoja pietvakarinėj Sus i -
joj sukelti terorą puolant žy
dus. 

B E R L Y N A S , vas. 7. — Iš 
Bavari jos sostinės Mimicho 
praneša, įog tenai iš monar-
chistų stovyklos paskelbta į 
Vokietijos gyventojus atsilie 
pimas. Gyventojai raginami 

[sukilti, sugriauti šiandieninę 
valdžią ir parlamentą ir įkur
ti valdžią pagal senosios mo-
narchistim's konstitucijos. 

PERTRAUKTI TAKSU 
REIKALE DEBATAI. 

Maskvos valdžia nerusų di
vizijas koncentruoja Kalugoj , 
Tūloj ir Kazaniuj . Črezvioai-
ka irgi išvysto savo randoną-

komisaro Trotzkyo pusėje, ją akcija. 

GRAIKUOS PLEBISCITAS 
ĮVYKS KOVO 9. 

Buvęs federalis tei sėjas 
Landis viename susirinkime Į tatęs už respubliką. 

A T Ė N A I , vas. 7. —Naujas 
graikų premieras Karfanda-
ris pranešė, kad Graikijoj 
plebiscitas įvyks kovo 9. 

Teciaus ministeriu kabinę-
tas nori, idant p i rm plebiscito 
par lamentas panaikintų dina
stiją. 

Naujas ministeriu kabine
tas y ra identinis buvusiam 
Venizeloso kabinetui ir nusis-

Kabine-
Chicagoje smarkiai barė tuos, 
kurie priešinasi veteranų bo-
nusu biliui. 

O R A S . 

tas paragins gyventojus bal
suoti prieš monarchiją. 

2 FRANCUZU LAKŪNU 
ŽUVO. 

CHICAGO. — Šiandie no-
pastov. oras, sako oro b i u r a s ; ! 
šalčiau. Vakar žemiausia te- si daužė du mili tariniu aero-
mpera tu ra buvo 18 laipsnių, planu. Abudu lakūnu žuvo. 

PRANEŠTA, DE LA HUER-
TA PABĖGĘS. 

Jo kareiviai evakuoja 
Vera Cruz. 

PARYČIUS, v. 7. —Fran
ci jos parlamente pertraukt i 

' taksų didinimo debatai. Tai 
padaryta reikalaujant pačiam 

SUSIPRATO VOKIEČIAI. 

preniierui. 

FRANCIJA NEREMS 
SEPARATISTŲ. 

AVASIIINGTON, vas. 7. — 
Vokiečiai didžiai neapkentė 
Woodrow Wilsono. Tad jam 
mirus, jie atsisakė bendrai su 
kitais jį pagerbti . 

Vietos vokieeių ambasada 
nenorėjo nei vėliavos iškelti. 
Sukeltas tr iukšmas. Paga
li aus vokiečiai suprato, kad 
jie nekultūringai elgiasi i r 
vakar p i rm laidotuvių išsklei
dė vėliavą. 

P A R Y Ž I U S , vas. 7. —An
glijos valdžiai reikalaujant 
Pranei ja sutiko neremti vo
kieeių separnstistų Palatinnto 
ir leis atgal gryžti valdžios 
pareigas eiti pašalintiems vo
kiečiams valdininkams. 

ARMISTICIJOS DIENA — 
WILS0N0 DIENA. 

NEAV YORK, vas. 7. —Ke
liamas sumanymas, kad Ar-
misticijos dieną, lapkr. 11, 
pavadinti AVilsono diena. 

Nesenai Kriminalinei Mili
cijai pavyko sugauti ypatin
gai gudrus aferistas. Norė
damas ką nors apvogt i , jis 
vaikščiodavo stoty; atvykus 
traukiniui, j i s įsižiūrėdavo ku 
rį gražiai apsitaisiusį ameri
kietį, pradėdavo jį kalbinti, 
klausinėti ir pamažu susipa 
žindavo. Savo naująjį pažįs
tamąjį vesdavo viešbutin ir 
vaišindavo. Išrinkęs patoge-

[snį momentą jis įpildavo į sti
klinę iš kurios gėrė jo pažįj*-
tamasis migdančių vaistų, ir, 
kada tnr t ingasai amerikietis 
užmigdavo, j is uoliai ištuštin
davo kišenius ir prasišalinda
vo. Pirmą sykį j am pavyko 
tokiu būdu apvogti p . Adomą 
Tamošaitį. I š jo aferistas 
pavogė piniginę su 200 dole
rių, 00 litu, ir auksinį laikro-
dėlį su retežėliu. Po penkių 
mėnesių tokiu pat būdu pavo
gė iš P r a n o Rasimavičiaus 
1,905 dol. i r auksinį la ikrodėl į |£§t i jos . 
su retežėliu. 

Nukentėjusieji kreipėsi Kri 
minalinėu Milicijon ir nupa
sakojo šio aferisto žymes. 
Kriminalinė Milicija uoliai ė-
mėsi jo ieškoti ir pagaliau 
Subačiaus miestely jį pa.gavo. 
Vagis, pasirodo, esąs Jonas 
Baranauskas, už panašius dar 
rbus sėdėjęs Petrapilio* kalė
jime. P r i e jo r a s t a 1,419 do
lerių, 800 litų, 1,330 litų ver
tės auksinis laikrodis ir keli 
auksiniai kryžiai, kuriuos jis 

jmiliejęs iš auksinių dolerių ir 
auksinio laikrodžio retežėlio. 
Nukentėjusiam Rasimavičiui 
daiktai grąžinti, o kitus nuke-
ntėjusis dar neatsiliepė. Su
gautas vagis abiejose kaltėse 
prisipažino. 

grečiai pirmai, antrai , trečiai 
i r ketvirtai klasėms specialus 
suaugusiems klasės. Nauji 
mokiniai da r priimami. 

Visas žinias del pastojimo 
sąlygų teikia gimnazijos ins
pektorius raštu arba asmeni
niai kasdien nuo 5 iki 0 vai. 
vakaro gimnazijos bute. 

Tetiių Gimti. Direktor. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
"MUZIKOS MENAS." 

Neužilgo pradės eiti mėne
sinis žurnalas " Muzikos Me
n a s . " Žada būti jame gvilde
nama visų rūšių muzikos me
nas, istori ja i r pedagogika. 

VOKIEČIŲ SUTARTIS 
SU LIETUVA. 

E I L V E Z E . — Radio pra
nešimu, Vokiečių valstybės 
Taryba priėmusi prekybos 
sutartį su Lietuva ir laikiną
jį sutarimą t a r p Vokietijos ir 

MARIAM POLE. — Gruod
žio iš 13 j 14 dieną, čia tai-
pat nežinomi asmens ištepė 
antru kar tu net,lietuvių kalba 
iškabas. P i r m u kar t jos bu-

j yp išteptos spaliu iš 5 į 6 
dieną, milicijos' įsakymu ati
taisytos, piktadariai susekti 
ir nubausti. Dabar pataisy
tos iškabos vėl suteptos. 

DELK0 ITALIJA PRIPAŽĮS
TA BOLšEVIkŲ VALDŽIA? 

Prem. Mussolini tan klausi
mai! atsako. 

N E W YORK, vasar io 6. — 
Čionai gauta žinių, jog mek-
sikonų revoliucionierių vy
riausias vadas de la Huer t a 
su savo palydovais garlaiviu 
apleido Vera Cruz. Niekas 
nežino, kur j i s išvyko. 

Be to, praneša, kad revoliu
cionieriai evakuoja tą miestą. 

ATKELIAUJA NAUJAS AN
GLIJOS AMBASADORIUS. 

LONDONAS, vas. 7.—Nau-
LYONS, Franc i ja, vas. 7. jas Angljios ambasadorius S. 

— 3,000 pėdų aukštumoje su- Skaistybėms, S į r $ s m e Ho-
ward, Amerikon iškeliaus va
sario 20 d. 

ROMA, vas. 7. — Premie
ras Mussolini išsprendė pri
pažinti Rusijos bolševikų val
džią. P i rm tai atliksiant j is 
nuodugniai apsvars tė tą klau
simą. 

Amerika y r a kitokioj padė-
tv i r todėl ji turi nuosavus 
apsiskaitymus nepripažinti 
bolševikų valdžios, sako pre^ 
mieras Mussolini. 

Kiek žinoma, Mussolini b e 
tur i šiandie nei trupučio sim
patijos kaip socialistams, ta ip 
komunistams. Dėlto, jis ne
senai reiškė priešingumo ir 
Anglijos socialistinei valdžiai. 

Mussolini visa akcija pri
pažinti bolševikų valdžią pa
remta gyvuoju ekonominiu I-
talijos reikalu. 

K a i p žinoma, I tal i ja šian
die per t i rš ta i apgyventa. Gy-
ventogams reikalinga duona. 
Duonai javų pigiai I tal i ja ga

li gauti ne kur kitur, kaip tik 
Rusijoje. Pripažinus* bolše
vikų, valdžią, I ta l i ja turės 
liuosą susisiekimą su Rusija 
Juodąja jura . Bus pakelta 
prekių mainyba ir I tal i ja tu
rės nemažai sau nauolos. 

Kas link konfiskavimo ita
lų savasčių Rusijoje, bolševi
kų valdžia žada pilnai atlygi
nti. (Tuo gmaus.,%Gi kas link 
komunistų propagandos, , tai 
Italijos valdžia jaučiasi tiek 
stipri , kad to visai nebijo. Be 
to, premieras Mussolini y ra 
nuomonės, kad kuomet bolše
vikų valdžia turės diplomą t i 
nius santykius, tai ir pat i ru
sų komunistų propaga;> bi tu 
rės but žymiai susiaurinta 

Pagal iaus I tal i ja tuo pr ipa 
žinirnu Rusijoje laimės kai-
kurią svarbių koncesijų. 

Subraukus tai visa krūvon, 
Italija pripažindama bolševi
kus nieko nepraras , bet dar 
daug sau laimės. 

Tokia tai j ' r a prem. Mus 
solini nuomonė. I r jis t a nuo 
mone vaduojasi; 

NAUJAS LAIKRAŠTIS. 

Nuo Naujų Metų Klaipėdo
je pradės eiti naujas lietuvių 
laikraštis "Lie tuvos Keler-

SUAUGUSIEMS KLASES 
TELŠIUOSE. 

Nuo spalių mėn. 5 d. veikia 

prie Telšių Gimnazijos lygia-

vis. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.53 
Franci jos 100 frankų 4.G6 
Italijos 100 lirų 4.37 
Šveicarijos 100 fr. 17.46 
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11 Siųskite savo Giminėms | § 
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Ii L I E T U V Ą 

IIPINIGUS l 
P E B 

kk ff DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-
_. « • *»r \ _ • • _? y?_ f iv» 

• i i i y 
S s 
S I _ ^ 

šiai patarnauįa. "Draugas" siunčia per didžiau-
| | sia Lietuvos banką — Ū k i o B a n k ą . 

• SS 

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

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

I I 2334 SO. OAKLEY AVL CHICAGO, *«^ s 
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v 
D R A U G A S 

B S mtesšssmim 
Ketvirtadieiiis, vasario 7, 1924 

USTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N K A S T I S 

„DRAUGAS" 
Bliu kasdieną išskyrus nedėldieaio* 

Metams $6.00 
Pusei lietų 15.00 

OI prenumeratą mofcasi tskamio. Lai
čių skaitosi nno užrašymo dienos, 
ta nuo Naujų Metų. Norint permai-
nftį ajlresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau 
šiai siųsti išnerkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laiški, 

DRAUGAS FU*. CO. 
3334 South Oakley Aveiiue 

•Chicago, Illinois. 
l e l . Roosevelt 7791 

giausią pasaulyje raštą. 15 dau Palestiaoje šeimininkauja t 

gelio tūkstančių blogiausių'Anglai. Jiems užėmus Jeruzo-, 
raštų, skaitlingi teisėjai, fran-; Iimą, buvo vilties, kad pasi-* 

KAS BUS SULAUKUS 65 
METC. 

cuzai, surado, kad dovana' darys lengvesni krikščionims, j >jaį idouius klausimas. I r 
priklauso pačiam blogiausiam o ypač katalikams laikai. Bet T € T t a apie jį visiems paga lve 
raštui... Versalės sutarčiai! nevisiškai taip įvyko. Anglai ^ 

Jei dar priminsime kareivių nori esamamiems Palestino-Į Leiskime kaiminystėje gy-1 
bonus, tai bus bene visas Wil••; je tikėjimams vadovauti. Su- v e n a j ^ o §^11™ jaunų abie 
šono gyvenimo vaisius. ruoštoje iškilmėje, ku r ' da ly - j 

Įvavo vyriausias rabinas, didy 

kalbėsi. 

LIETUVIU TAUTOS 
gVENTĖ. 

O juk norėjo žmogus gerol Į s i s ™*&& musulmonas, pro-
voslavų patriarchas, angliko
nų vyskupas, katalikai tose 

Juk tikrai buvp idealistas! 
Kodėl taip baisiai nepasise
k ė ! Dėlto, kad stipresni ir j P™'™ religinėse iškilmėse 
blogesni už jį apgalėjo. D e l - | k a r t u s u katalikų patriarchu 

- J . E. Barlassina ir katalikiš-

jų lyčių asmenų, einančių 25 į 

T r u p i n i u k a i 

te, kad Wiisonas ne tik susi
dėjo, bet rėmėsi materialis
tais politikieriais. JDelto, kad 
mokėjo kalbėti, nemokėjo už 
savo idealus kovodamas ken
tėti. Tokie idealai, kokius 
"VVilsonas skelbė, įvykinami 
kentėtojų kovoje. 

Mirė Woodrow AYilsoii, 28-
sis Amerikos prezidentas, de
mokratas, du atveju isprezi-
dentavęs, sumušęs Vokietijos JAPONIJA IR JŲ AMBASA-
Jjaizerį, garsiųjų 14 punktų 
autorius, Versalės sutarties 

DA PRIE VATIKANO. 

jiems sąžinė išmetinėja šiuo Sulas, Tautų Lygos samany- l š Tokio pranešama, kad vč-1 
tojas. Visi apie ii kalba ir vis ' „ . , . • T . — ^ S ™ ™ I ; * ; „ , - J J * " " " ' """ — ' " v " 
"Z . . . . V -• i >P ' a s l d e J l l s Japonijoj politine i k l , , M g . .. 
kitoniška,. Ka j . s gero. k , U v a V a l d ž i a i f p„Uinentas i ' 
blogo padarėt 

kų Valstijų konsulais nedaly
vavo. Anglai norėtų, kaip iš
sireiškė gen. Storrs, vadovau
ti su savo tikyba visoms esa
moms Palestinoje tikyboms 
Iš to kila kartais nesusipra
timų. 

— "Kiekvienu katalikų 
šeimyna privalėtų išsirašyti 
katalikiškų dienraštį. Deja, 
tie kurie reikalingiausi kata
likiško dienraščio, mažiausia j t u r t u 8 i r nepriklausomą sau 

noma, koks* likimas laukia 
mos visus sulaukus jiems 65 
metų amžiaus? 

Valdiškos statistikos tan 
klausiman štai ką atsako: 

1 įgys didelius turtus, 4 įgys 
vidutinius turtus, 5 savo dar
bais darys sau gerų gyvenimų, 
36 bus kapuose, 54 bus varge. 

Taigi iš 100 žmonių dau-
giaus kaip pusė, sulaukus 65 
metų amžiaus, bus visuomenei 
sunkenybė 'arba prigulės nuo 
savo vaikų ar prietelių malo
nės arba pagaliaus atsidurs 
į senelių prieglaudas. 

Tik penki iš šimto atsieks 

kalba žmonžkis protingiems; i Deiikai ttoii išplėšti iš gyvojo 
bet su kalakutais nefi susi- j tautos k^no. Ar galime nu-

i rimti f Eikime pagelbon savo 
l broliams J ų sunkioje kovoje 
Į už Laisvę! 

Neturime pamiršti savųjų 
(kurie yra prispausti lenkiš
kos nusibankrutijusios, nus-
purusios varnos, kurie smei
gia savo kruvinus, nešvarius 
nagus į mūsų našlaičių sira-
iu sielas. Uždarinėja Lietuvių 
mokyklas ir kankina mūsų 

Visa Lietuvių Tauta kas
met iškilmingai švenčia Lie-

metus amžiaus. Ar sveikam ž i - 1 t l 1 v o s Nepriklausomybės dienų 
Vasario 16 d. Kiekviena kul
tūringa tauta savo brangias 
šventes iškilmingai mini. 

Chicagos ir npielinkės Lie
tuviai, šį metų rengia atski
rai kiekviena Lietuvių koloni
ja šiaukia mass-mitingus se
kančiai: 

parlamentas 
nusistatę turėti savo atstovv- Australijoje. M'alburno arci-

Mokėjo gerai kalbėti, gra
žiai žadėti, gudriai politikuo
ti Amerikoje su demokratų 
partijos pagelba. Gerus norus 
turėjo, pasauliui taiką amžt 
ną tikėjosi suteikti. Kuomet 
ji rinko prezidentauti, jis ža
dėjo į karą nesikišti. Kuomet 

gyvenimą. Tai atsieks savo 
darbu, savo gudrumu ir tau
pumu. 

Kodėl kitiems neteks lai-

1) Bridgeportas, ned. vas. 
\p d., 2:00 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio parap. svet. 

2) Town of Lake, ned. vas. 
17 d. 7:00 vai. vakare, p. Krin 
el&us (bus. Elias) svet., 46-th 
ir Wood gatvė. 

3) Koseland, vas. 17 d., tuo-
jaus po sumos, parap. svet., 
108-th ir Wąbash gat. 
. 4) West Pullman, subatoj, 
vas. 16 d., 7:00 vai. vakare, p. 

DANTIS BEKMPŠTANT, 
Grinorius 
Chicagoje. 

— Va tai 
aš ėmiau ir 
atvažiavau Či 
kagon. O Či
kaga tai va 

didžiausias, 
miestas. Ko čia nėra! Mašinų 
mašinos, treinų treiriai siuva, 

'f 

brolius veikėjus. ; , . z t . •• m • 
, , . , , . . . , . „ . J v a kaip švarką siuvamoji. Jai 
busi rinkime visi skaitlingai ... .. 

„ , . . £ . , į tik va i r ziurek, nei ai neis
it aukaukime gausiai. Surink- Į, . J. v . , . 

T . . - tarsi. Čia įmones, kaip va 
tos aukos bus tuoiaus, tiesiog} , w v. , „ . 

' paukščiai ant sakos, o visi va 

pasiųstos Vilniaus nuskriaus-
tiems našlaičiams sir'atoms. 

Lai gyvuoja Lietuva pil
nuose savo rubežiuose! 

greitai galą gauna. Tai tave 
automobilius sutreškins, tai 

j plėšikai nupleškins. tai nuo 
įmunšainės kojas pastatysi. 

Centralinio iškilmių Komi- i r* • • :* i A* A 
4 xw Į j ^ e i n i v a J s n a m ų anksti rytą, 

leto vardu. 1 
J. A. Mickeliunas. 

paskelbė karą vokiečiams, sa-' [ t t l s l ldor i a i l s reikalingumą 
kė kovosiąs už demokratybe j ^ V a l i k a n o V į s i i n a n 0 < k ^ 
ir visų tautų laisve. Kuomet , l l s i r i n k ^ ž i e l l l o s M , s i j a i ^ r . 
apgalėjo vokiečius i r juos su- l a m e n t a s > d a l y k ą teigiamai iš-
triuškino, žadėjo taiką, kurioj s p r ę s i r p a s k i r s t&m r e i k a l u i 

be prie Šventojo Tėvo Romo-J ~ "T"v Tir • • I " " ^ v *"' ~ 
je, o jų priešininkai, - krikš- ' v > s k u P a s J« K M a n n i x **?&+ ~ <Iaug yra priežasčių. 
rionystės priešai, publicistai. 
Universiteto profesoriai, po
litikai, o ypač Hbudistai neno
ri apie tai nei girdėti. Bet Ja
ponijos valdža tikisi, kad vie
šoji nuomonė *im« blaivėti ir 
pamatys būtiną Japonijos Am-

šventė pastatytą Malocru baž
nyčią žuvusiems australie- j PAPRASTA ARITMETIKA. 
čiams laike didžiojo karo at-. 
minti. Kas pirmoji mėnesio 
subara bus laikomos pamaldos 
už žuvusius karius ir bažny
čios geradarius. Bažnyčia go-
tinio stiliaus pavesta švenč. 
Marijos Nekaltai Pradėtos 
globai. 

Visi jau girdėjo apie Ku 
Klux Klan. Vardas kalaku-

o gi va žiūrėk, jau vakare ne
gyvas pareini. Tai tik ta Či
kaga didelis miestas. P. S. Visais iškilmių reika

lais kreipkitės šiuo adresu: 
(Lietuvių Prekvbos B-vės 
0 f į 8 a s ) T— Kodėl grabori'ai skelbia 

Centralinis iškilmių kom«^- tą patį žmogų įvairiuose lai
tas, 3311 So.vHalsted St.* Clii-! «vraščiuos ? — 
cago, 111. Tel. Yards 6062. 

Iiajuriuno svet., So. llaisted R E D A K C I J 0 S A T S A K y M A I 
ir 120 gat. 

5) Brighton Park, ned. vas. 
17 d., 2:00 vai. po pietų, \m-

— Nes no vi pasirodyti daug 
turi darbo. — 

Priskaitė. 

Ateina prie plėšikų gaujo: 
Dzūkui, Springfield, IU. Pa-

,rapijonų santykiuose su klebo-
rap. svet., So. I4>airfield ir 44-1 . . . . , „ u . , ^ i-rtir, +n; S«u*4*i n n t i t . i i 
• l ' nais teisėjas ir tvarkytojas y - ^ ^ l o KOKS tai svdiiai apsitai-
t o s &* ' ra vyskupas. Jei reikia, tenai • ecs ponas ir prašosi priimti į 6) West m*, **. vas. 10 h . k r e i p k i t ė s . M u m 8 H i a l o n i a u ' . s ėb rus . 

tiskas. Bet ginasi jie esą di-( i 7 . 3 ( ) } vakare p a r a p 1 *• T * -* -i • I T i 
. ,. A M . T P**> ' *ou w u* >i*lv"Ii5 vi",lLr- gauti is Tamistų veikimo gerų ! —Kuo-gi inrmiau uzsiemciI 

deli Amerikos patriotai. ^ 15vet., 23-rd l^lace i r Oakley' ' norėtų išnnilcinti visus kurifc 
nėra šimto nuošimčių ameri
konais. Štai mažas pavyzdys, 
kas butu su Tllinois valstvln*, 

A.ve. 
7) Cicero, 111., ned. vas. 17 

d., 7:30 vai. vakare, parap. 
svet., 15-tos ir 49-tli Ct. 

naujienų. 
Komisijai iš Weštville, IU. 

Tamstų laišką gavome suba-

— paklausė plėšikų vadas 
— Du metu tarnavau pas 

'prokurorą, o pusmelj pas po-
toj, tad ant nedėlios nieko \ Jkijos viršininką. 

nebus nei pergalėtų, nei per
galėtojų. 

Kardinolas O'Connell iš-į jeigu jiems pasisektų rfįįf\ &$&& Btda, # f d v** 17 
>laukė Palestinon. Grįždamas lėšas. Manoma,. _ 

, ,. , . Jaustos Romoje. 
budistų sekta; 

atatinkamas 
kad aršioji 
1 fougiranl ji, pakeis savo nuo-1 Bolševikų oje. 

Kareiviams, einantiems į ka ' o n e , nes japonai emigran- MASKVA, Ieško ceremoni-
rą, žadėjo aukso kalnus. Vi. • i a i^ g u k n r i a i s tėviSk{ge skai- jų. Karo komisaras L. Troc-
soms pasaulio tautoms žadėjo; tomo^ p a r e i š k o j a u gavokta prieš keletą mėnesių rašė, 
laisvę ir apsisprendimo teisę. | n u o m o n c u ž įkūrimą Japoni- kad komunizmas turis.' rasti 
Amerikai matėsi per tuos ža-; įos Atstovybės Amžinamjam Į ką-nors, kas užstotų tiky-
dėjimus, kad taps ji pasaulio | t i e s t e — Romoj 
išgelbėtoja. 

d., 7:30 vai. vakare, parap. 
svet., 1644 AVabansia gat. 

9) Dievo Apv. Parap. (18-

Visi tie žadėjimai pasibaigė 
taip, kaip ir patsai Wilsonas: 
tapo suparalyžuoti ir mirė. 

hines apeigas — ceremonija s, 
nes jos turi didelę įtekmę į 
žmones. Laudis, jis rašė, neno
ri pripažinti moterystės be 
apeigų. — Prieš keletą savai-

Brazilijoje krikščionių rei
kalų gynėjų sąjunga vis au
ga stipryn. Xeseniai įkurta 
tuo pat tikslu gydytojų šven- j čių buvo naujai gimusio kudi-

Nekaltas AVilsonas, kad liga | t o Ulko d r a i l o- į j a Rio-de-Jane- kio komunistiniam teatre !:riicš 
ro. Steigiamojo susirinkimo tas. Kūdikį paėmė vienas ko-
dienoje visi išklausė šv. Mišių misarų ir iškilmingai pašventė 
ir priėmė Komuniją. 6vėn- j komunizmo tarnybai. Taigi ir 
čiausiji Sakramentą priėmė .komunistai jau eina prie 

f " t va rkos" . 

JĮ sūparaližavo, nekaltas jis, 
"kad galingesni už jį jo gerus 
norus suparaližavo ir numari
no. Kaltas AVilsonas, kad pa
sidavė ligai kad neapgalėjo |kartu '56 gydytojai, 
pasaulio ir Amerikos politi- | •_ • .. . 
kierių supuvimo, l 'ž tat jį kei
kia vokiečiai, peikia italai, tyli 
lietuviai, per pusę lupos giria 
republikonai, (nes jau mi
rė) . 

ti. 
Illinois valstybėje yra gy

ventojų 6,485,280. 
Katalikų 1,17J ,381. 
Nigeriu 182,274. 
Tame skaičuje yra katalikų,; ^ - t o s ir Union gat. 

žydų, nigerių, svetur gimusių, | Minėdami Lietuvos Nepri- ' n a n L 

ir svetur gimusių tėvų vaikų; klausomybės Šešių Metų su 

nebegalima buvo pristatyti. O-
riginalų Tamstoms nešinsime. 
Jei kas užsigina nerašęs, tai 
mums reikia turėti dokumen
tus rankose. Kopijas daryti 

,— Gerai. Tą laiką skaitini, 
kaip būtum dirbęs mums. 

(h gat.) subatoj, 7:30 vai. va- k a i n u o j a p į n i g a i fr "laiko. Jei 
kare, vas. 16 d., parap. svet., k a s n o r i t persitikrinti, atva-

'ziuokite, parodysime kukvie 

tuos visus amerikoniški kala 
kutai norėtų išnaikinti; jiem-
tie žmonės ne košer. Ir tiį 
< 'netikrų' , ifmerikonų visoj 
Illinois valstybėje susidari, 
4,007,505. 

Panašiai skaitant visojt 
Amerikoje pasirodys, kad Ku 
Klux Klaniškiems kalakutam? 
netinkamų žmonių atsiras ma 
žiausia 75 milijonai... 

Skaitlinės pačios už save 

kaktrives reikalaus to, kad 
Lenkai — grobikai gražintų 

Paryžius. — Rusų provosla-
vn vvresnvsis šventikas, Sor-

Lietuvai jos sostinę — Vilnių ! g j j u s D a b i c ^ ^v^0 kataliky 
ir kad visai atsisakytų nuo bėru 
lindimo į mūsų Klaipėdą. 

Tečiaus kaip matote musn 
Washington. — Nacionalė'? 

Katalikų Gerovės genersilis 
politinė laisvė ir nepriklauso-(sekretorius kun. Burke pa-
mybė dar nėra tokia, kokios siuntė imigraciniam Kongre-
mes siekėme. Mūsų visa tau- BO komitetui protestą. Jį pa-
įta įtimpusi savo jėgas k••«\' gamino N. K. G. K. imigraci-
iškovojus savo šventovę Vii- jos direktorius Bruce M. Sto
nių — Lietuvos Širdį, kurią bler. 

Ar ne vis tiek? 

— O tu, valkata, kas man 
su tavim padaryti f Štai, pa
laidūne, jau saulė teka, o tu . 
tik namo pareini?— 

— Ša, Balandėle, nesi bark. 
Saulė butų^ vistiek užtekėju:*, 
nors aš bučiau ir namie bu
vęs. — 

Filantropai nutarė pagelbėti 
našlaičiams. Surengė vakarą. 
Šoko, valgė,, linksminos per 
kiaurą naktį. Išlaidų turėjo 
$1,000, o našlaičiams iš to nu
varvėjo $10. Tikrai gailes
tingi. 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 

Demokratinių politikierių j 
vedamas Wilsonas nupirko ka
reiviams 41 milijoną batų, po 
12 porų batų kiekvienam. 20 
mil. dol. išleista koksui, o ko-! 

7 ! 
kso negauta nei už skatiką. 

Vertė JONAS TARV1DAS. 
šito veikalo angliškojo, originalo savininkai, 
Bcnzingcr Brothers, suteikė leidimą jį išversti 
Spaliu 26 d. 1923. 

vn. 
(Tąsa). 

- " K ą jis norėjo pasakyt i?" — tarė Ti-
3lt> milijonų dol. išleista nuo- j motiejus rūpestingu balsu." — Ką tai gali rei 
dingų dujų fabrikams, kurie' kšti? Eiman namon, einam greitai ," - Ir Ti-
įiepagamino nieko. 4 tūkstan
čius milijonų išleista laivams, 
kurie be darbo stovėdami pu
vo. Taip buvo Amerikoje. 

motiejus surinkęs knygas ir popieras skubino
si namon. 

— "Kas tas toks baisus žmogus Timotie
j a u ? " — paklausė Katrytė, —Icad jie jau bu
vo netoli namų. 

_ — "Benžonas" —, rftsakė Timotiejus. — 
'Teisingoji' VVilsono taika į "Penki metai atgal jis mane išgąždino ir aš 

pritrėškė mirtinai ir tebesmau j patekau po ruliu. J is sakė, man išdeginsiąs 
gia 80 milijonų vokiečių. Vi | akis užtai kad aš išliejau jo aliejų. I r aš išsi-
soms tautoms žadėjo jis lais-
\ ę . o duota tapo ji tik tienrs, 
kurių negalima buvo pasmau 

gandęs bėgau, bėgau kaip koks beprotis kū
dikis, ir papuoliau po ruliu. Norėčiau jam už
ta i " . 

, ,. w . . . - T - i ~~ "Q> nc» n(N mN *u jam nenori atker-
gti. WiIsonas nepanorėjo Lie- j - ^ __ t a r - K a t r y t -
tuvos niekuomet pripažinti. __ <<o kodėl n e ? " — atsakė Timotiejus. 
Tautų Lyga tapo Tautų liga. j — " I r mama taip sako. J i norėtų sugriebus 
O Franci joje, kuri iš Versalio'Ji už gerklės pasmaugti." — 
taikos pasinaudojo daugiausia,! — " O ! Kaip baisiai tu kalbi! Jųs neturė-
4aip apie tą sutartį imama gal- j t u i l l ( M c t a i P manyti"! ,— 

— " N e ? " — paklausė Timotiejus lip
damas ant kalno. — " J e i ne Benžonas, m'ama 
sake, aš bučiau buvęs sveikas ir tiesus, šešių 
pėdų vyras kaip tėvelis. Dabar pažiūrėk i ma
nęs, vadina mane " K u p r y ! " — 

voti. 

Paryžiaus žymus laikraštis 
paskelbė didelę dovaną už blo- Į 

Jauna mokytoja pažvelgė vėl į sulinku
si kreivą berniuką, atsiminė kaip Benžonas 
iš jo juokėsi ir jai pagailo vargšo berniuko. 

— "Vargšas! Man tavęs labai gaila", — 
tarė ji meiliai: — " a š žinau, jei kas mane taip 
butų sužeidęs ir aš taip pat jausčiaus kaip ir 
t u" . — 

— " T a v e ! " — I r vėl Timotiejus sustojo 
ir pažvelgė į gražią sale savęs mergaitę. " O 

I butu baisu"! — 
*> i 

— "Bet aš mėginčiau dovanoti! aš do
vanočiau!" — tarė Katrytė. 

— "Mūsų Viešpats mums liepė dovanoti; 
ir J is parodė kaip" , i— 

4— "Ant kryžiaus? Ant to kryžiaus? Tai 
buvo daug blogiau negu po ruliu. Bet aš Ben-
žonui taip nedovanosiu"... ir jo balsas pasi- j 
darė rūstus. — "Tavo dėdė tris metai atgal 
išvarė jį iš dirbtuvės ir aš žinau, kad jis ne 
ant gero čionai dabar sugrįžo. Bet aš ir šu- • 
nys jį saugosime, — ar ne. Taip mes jį saugo- j 
fcime ". — 

Ir Katrytė, būdama išmintinga maža 
mokytoja, suprato jog neužsimoka aiškinti 
lekcija, taigi ji nutilo. 

Namon jie grįžo pro dirbtuves, kur ka
minai vertė augštyn dūmus ir liepsnas^ kur 
būriai Išblyškusių įdubusiais veidais darbinin 
kų, liejo prakaitą prie sunkiu, darbų, prie 
karštų pečių, kur viskas buvo baisu, nema
lonu akiai, ausiai, protu*i ir sielai*. Tikrai iš
rodė kaip garsaus Italų poeto " In fe rno" a-
pie kurį Sesuo Karmela aiškino savo moki
nėms. Tikrai taip Katrytė mane praeidama 
pro tą baisią vietą — dirbtuves. 

Kripienė stovėjo ant verandos ir laikė 
vazoną prieš saulę. Maža šakelė "Karalienės 
Pr ižadas" stovėjo tiesiai, išrodė gyva,' 

| vienas lapelis buvo žalias. 

— " J a u suleido šaknis", — tarė Kri
pienė nusišypsodama. Katrytė iš džiaugsmo 
net pašoko augštyn. — " A š tau sakiau kad 
prigys. Žali daiktai is pradžios bijosi šviesos. 

vKad tamsoje buvo, užtai ir suleido šaknis".— 
VIII. Permaina. 

Iš kalno gyva sidabro srove tekėjo bėgo 
mažas upeliukas. J is bėgo nuo durnų, lieps
nų ir tamsos per žaliąją, plačiąją lanką, kur 
oras tyras, kur pusių nuo netolymo miško 
kvapas, gaivino sielas; kur vienatinis vin
giuotas pro kalnus ir akmenis "Indijonų 
t akas" kilo augštyn. Čia buvo Teisėjo Mar
kūno vasarnamis, plačiai atidarytais orui ir 
saulei langais. Ant verandų buvo pilna min
kštų kėdžių, knygų ir įvairių žaislų vaikams. 
Nuo Gegulės ilci Spali© kasmet vasarnamy 
skambėjo linksmus balsai. Mieste Teisėjas 
turėjo puikius namus, kaip ir pritinka gar
siausiam valstijos teisėjui; bet vasarnamyje 
visai kas kita, — čionai nebuvo tiek tarnų 
nereikėjo kelti iškilmingų puotų, nereikėjo 
laukti svečių. Jonukas su Aldona patys mo
kėjo kiaušinienės išsikepti ir ką jie pasytai-
sydavo būdavo skaniausia. Čia vaikai rody
davosi kaip jiems patinka, motinai nerupi 
svečiai nei lankytojai, o tėvelis vaikšto po 
lankas ir kainus švilpodamas, gyvenimas ti
krai buvo smagus, ramutėlis. 

Oražų Birželio vakarą, apie kurį mes 
kalbome, Markunienė su Teisėju sėdėjo ve
randoje ir -gėrėjosi kaip mergaitės tennis 
žaidžia. Raudonais veideliais ir palaidais 
plaukais Anclytė buvo tikras motinos gražus 
atvaizdas. 

— " J i e daug geriau išrodo. Gerai kad 
mes juos šiuosmet ankščiau atvežėme, nors 
ir nepabaigė mokyklų, bet s*yfeikata branges
nė už mokslą. 0 vasarą per kajštį labai 

bloga čion atvažiuot, taip toli iš miesto. Ste
biuos, (Markūnai dažnai atsimindavo m'ažą 
mergaitę), aš stebiuos, kas atsitiko su ta 
gražia maža mergaite kuri kartu su mumis 
či'a važiavo. Kažin kaip ji gyvena su tuo 
susiraukėliu seniu?" — 

— *' Koki maža mergaitė V9
ą — paklausė 

teisėjas, pūsdamas durnus iš ' pypkės. 
— "Diliono broliaduktė, Kapitone Jo

kūbo Diliono našlaitė. Ar nepameni, aš tau 
pašakojau-apie ją. J i toki graži, toki nuliu-
dus išrodė, juodai apsiredžrus! Kada aš pa
žvelgiau į savo linksmą būrelį, man pagailo 
jos vargšės. Aš manau, reikės nueiti jos ap
lankytų. Norėčiau ją čionai atsivesti kokiai 
dienai". — 

" O , aš nežinau," — tarė teisėjas: 
— "Dilionas.piktas, gal visai nenorės, kad 
tu maišytumeis i jo namus. Žinai, kaip aš 
pradėjau bylą prieš jo Vandens teises, mes 
nelabai geri draugai", i— 

— " A š žinau, jis nori šitą upelį i r vi
sas mažas ukes klonyje paversti savo nau
dai. Aš kovočiau iki galui ," — tarė užraudus 
moteriškė. 

— "Tavo kareivio — t ė v o kraujai dai-
bėga tavo gyslose^ Ona", — tarė Teisėjas 
juokdamasis. — " T a u visados kovoti. Bet 
aš ne; aš žiūriu į dalyką šaltai, kaip teisėjas 
ir turi daryti. Bet vistiek kova pradėta ir 
joki kaiminiski ryšiai nieko negelbės. V 

— n Vargšė ta mergelė!" — su pasigar-
įėjimu atsiduso Markunienė. — " K a d aš ją 
galėčiau nors kokiai savaitei paimti pas sa
ve. Bet tiesa tu sakai. Pranai, gal jis visai 
nenorės mūsų". — 

(Bus daugiau) 
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D E N T I S T A I . » Ili'HH 

Dr. 
Vai.: 1 
lioj » 

M. ŽILVITIS 
DENTIŠTAS 

4193 Archer Avenue 
» iki 9 T U kasdien. Nedė-
iki 12. 
Tel. Lafayette 0061 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
< 

Dr. P. G. Luomans i 
L J< t u vis Dantų Gydytojas 

2201 \V. 22-nd A So. Leavitt Sts. 
Tel. Oanai 6222 CUkago. 111. 

VILU. » lkl U ryto ir 1—8.80 
vakar*. Ned. pagal sutartį. 

T H . Blvil. T042 

DR. C. Z. VEZELIS 
L1ETTVIS DENTIŠTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
Arti 47-tos Gatvės 

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

SI0UX CITY, I0WA. 
Sausio 31 d. buvo parduota 

Midland Packing Co. per lici-
•acija. (auetion). Nupirko II 
U. Gardbęr iš Cliicagos; \ti-
«okėjo 622,500.00 dol. Mid
land Packing Co. kainavo 30 
d. sausio 1920 m. $2,550,807 
lol. ir buvo pradėta darbas 
Jirbti per keturius niėnesius. 

Po $5: M. Bukšaitis, 0 . Va
liūnas, J. tJsaris, J. Jankūnas, 
V. Valutkevičienė, M. Bude-
nas, A. Apanavičius, R. Statt-

> . • , i ' . SS •**-

kieriė, A. Siekiate, J. Paskau 
skas, A. Šniiras, A. Baikaus 

A. Jasiukaitl*, B. Meškauskai kis , K. Kasėla, K. Vainaus-
tė, M. Kašėta, j . Oyerka, E. kas, J. Žvirbly s, D. Jesevie* M. , 
Daunora, A. Bruževičius, t.JBaikausklenė, E. Karmgaitė, 
Samavičius, S. ^ičiunasj, O.'-T Bukantis, P. Banionis, J. 

= 

zimiero par. choro. 

Argi ne keista? 

Šliubo pasižiūrėti prisigru-
do pilna bažnyčia, kad net ek
stra kėdžių turėjo prinešti. O 
taip paprastai sekmadieniais,.^traukas, It. Raudotis, O. Ba-'J. Damauskas, F. Meškaus- j Vfičiulis, J. Druskinis, M. Ma-

dau-- nionė, J. Juodsnukienė, J . Pas- kas, K. Tulauskas, A. Jena- tuševičia, A. Tamosevičius, O. 

Tamašauskaitė,. J. Naujokai-1 Grigaliauskas, J. Leščinskas, p l ^ f r f T ^ į 1 

tis, J. Druskinis, P. Druskinis,,; O. Brandjaeaė, Kakanauskas, 
kaitė, S. Druskauskas, S. Am- Į J. Degutis, J. Tautkus, V. Pu-] K. Belickas, Mr. and Mrs. 
brozas, J. Jankūnas, J. Bla- trus, j . Banionis, J. Lenkaitis, Veloniskis, P.Brundza, Shi-
zevičms, B, Druslcauskienė, J . ' A. Banionis, M. Batkelienė, •'eikis,v A. Šeštoltauskienė, A. 
Kazlaitis, J. Jarašunas, J . 'P . Jurgelaitis, Ėd. Fennenas, \ Karnagaitė, M. ^venilrienė, 8 

ne visad prieina žmonių dau
giau kaip pusė bažnyčios, Ki-Jkauskienė, Dr-stė Amžino Ro 
tur daugiau moterėlių negu 
vyrų lanko bažnyčių, o čia 
kuone visad vyrų skaičius ba-

- / 

A D V O K A T A I 

JOHN!, BAGOZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V«4» hnl** »»«»»•*«, TtHhunu***. K«sMmt-
ntioja Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
(Mtrdutlm* Dokumentas Ir itfuliojimus. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BI.DG. 

Telefonas Raitdolph S261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas ( a n a i 1687 

Dirbo visuomet pilnai, kolei žnyčioje viršija moterų. Paina-' 
perdaug šėrininkų sutraukė rysime ar ilgai vyrai "bytins'' 
kad šėrus pirktų, tai šėrų iš- "vyrus lankymu pamaldų baž-
pirkta už S milionus dolerių, j nyčioj. 
iii už keturių mėnesių savi 

i - a S. W. B A N S S 
ADVOKATAS 

~9 W. Monro* Kire** 
Ruoni 904 — Telef. Randolph JI9O0 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 pc pietų 
Vakarais: 320 » So. ffalsted 84r. 

Telef. Varus 1916 
Chicago 

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

Metropolitan State Ranko Name 
2201 W. 22ml St. Tel. Canal «699 

<ą 

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

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

Kambarin 530 
Telefonas Central o:;90 

Vakarais 3223 S. Ealsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas VidnrmlesrVje 
CHICAGO T E M P L E IU'ILDIKG 

77 We»t Wa*hlngton Street 
Rooin 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Park 3395 

Tel. Central 6t»00 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldurmicstij Ofisas 
Room 1703 Chicago Temple BUlg. 
7 7 W- VVashington St. 
CICERO Ofisas: Panedėl io vak 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 

BRTDGEPORT Ofisas: Kitais *ak. 
J236 S. Halsted St. Tel. Roul. 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514^—516—127 N. Dear 
born Stroe* Tel. Randolph 5581 
Vakarais. W736 So. VVabash Ave. 
Roseland Tel. PuIIman 6377 

LIETUVIAI GPvABORIAI 

S. D. LAGHAWIGZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23rd Pi. 

Cleago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

Telefonas Boalevard 4139 

h. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse, krlkčtj-
nėe Ir kituos*) 
reliniuose. Kai
nos prieinamo*. 

3307 Aubun Ava. Chicago. 

žančiaus, Ambrozienė, J. Rau
sius; v 

Po $3: J. Keršis, Kundrotų 
familija, O. Kačaitė, U. Karna-
gienė; J. Budinieriė; 

Po $2: O. Bagdonaitė, ,0 . 
Kocaitė^V. Petkus, P. žalio-

laitė, Mikolas Ambrozas, L. Tulausldenė, J. Leščinskas, J. 
Barkauskas, M. Visockienė, 8. Jokūbai t j enė, R. Stankevičie-
Uždavinis, L. Urnikas, J. Per-
menas, J. Radeckienė, P. Rin
kevičius, P. Masionis, A. Ka
revičius, G. Pečulis, D. Jokū
baitis, J. Jokutoaitienė, F. Dau 

nė, M. Baikauslcienė, O. Va 
liunienė, 0 . Blaževičienė, J. 
iukštuotis, J. Sakalauskas, M. 
Adomaitis, J. Bukšaitienėi, A. 
Jasukaitis, K. Smalys, A. Za-

PINIGUS LIETUVON 
m m 

TelegTarau per 2 dienas. 
per 25 dienas. 

Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

GEHTI.AI MAMUFAGTURIN6 
DJSTftfCT BAUK 

1112 W. 35-th St. Chicagc. 
Turtaa viri 17,000,000.00 

mantas, V. Verikienė, S. Ma- polskis, K. Gurausitas, - M. 

•nnkas atsisakė ir palikęs 
"PasirasuM*". 

skerdyklą pasprūdo, o kur,! ^ u u « i o 30 d. du jauni vy-
nieks nežino, ir šėrus nusine- Į rinkai Alekas Rūkas ir Jonas 

Laiku bėgant, išgirdom "Zdankus troke važiavo i Chi-

njeaė, J. Orlauskaitė, V. Bu- 'Sulis, V., M. Bakaitė, P. Mer-! Seirienė, R. Tamonienė, T. Za 
teikis, Ig. ftkmlis, P. Balkus, J. kevičius, J. Grigaitis, M. Dau- polskienė, M. Steponavičienė, 
Vilionas, V. Labanauskas, K. f inikas, S. Blaškevičius, V.įStepulionis, V. Verkien^ J. 
Aitkaaskas, J. Bardzilauskas, Šnaras, J. Grigaliauskas, D.! Vasilius, M. Širvaitienė, J. 
J. Saparauskas, P. Maksimas, Šnarienė Domicela, O. Stak- j Adomaitis, E. šimkiutė, M. 

kad Midland Co. jau bankru- j ™m Reikalais kompanijom Į M. Čepliutė, E. Dapkienė, M. niutė, J. Križauskas, Iz. Pet-' Jarošunienė, M. Pirntienė-, A. 
lyjosi; sustojo gyvulius mušti įkyriai dirba. Cliieagoj <4su gurkus, E. Dainauskaitė, M.' rauskas, V. Barkauslcaitė, S.lMockaitė, E. Vaičiūnienei, M. 

Vieockienė, T. Dumskie»ė, B. 'steniey, J. lemaitė, S. Kava-1 Kasevičienė, J. Degutis, M. Bu 
Daumantaitė, P. Daiftauskie-! lianas, T. Jurėnas, O. Mostei- kšaitis, E. Naruševičienė, J. 
nė, A. Juodsaukienė, O. Mer- ko, J. Paulauskienė, V. Ža
kevičienė, O. Valiūnas, G. Pi- tulaitis, J. Bukantis, V. Za-^ehutis, J. Kundrotas, O. Sta 
čiuliejiė, J. Petrauskas, S. Am-! leckas, J. Matanakas, J. Vaš-; kuniutė, M. Badenas, W. No-
brozas, IzidoTius Nenys, P. kevieius, P. Banionis, D. Jo- nis, J. Blaževičius, J. Čepilio-

ir žmones.atleido iš da'b- vi- <pinčinor šoferį A. Rukĵ i wž 
m r ir uždarė vnrliis. Taip 'spyt^inin^.,, Zdankus, kad ir 
Midland Co. išstovėjo trejus I nelabai pratęs "draivinti' 
netus nemokėdami teksų, o | automobilių, turėjo parva 
taksu reikėjo užmokėti 300,000 ^"oti troku į Gary ir p*aneš-

issKJdėti apie šešias vai. su 
dviem negrais. 

dol. ir už ta kainą buvovpar- vi kompaniiai, kad <4išbeiluo-
duodama, .gi pirkėjai davarė ^l" savo šoferį. Kitaip nega-
!ik $622,500 dol. IT. C. Gard- ^Jo pasiekti kompanijos. Ir 
oer viršydamas visus pirkė- Jį kuone suareštavo bogrįštant 
jus liko savininku Midland j ^ T - Kukui teko l'.alėjime 
Packing Co. 

Po nupirkimo Midland Pa
cking Co. užklausė iš publi
kos p. H. C. Gardnerį koki 
!arbą pradėsite dirbti; tai p. Į 

Ji. C. Cardner atsakė, kad j 
Midland yra pastatyta dol Į 
iryvuliu skerdyklos, tai ir bus 
del to, ir H. C. Cardner pas
kelbė kad greitu laiku bus ati
daryta ir darbas bus pradeda
mas dirbti. 

Lauksime. 
Auetion sale buvęs. 

Peslys, A. Juodsnukienė, Ka
sė vicienė, Karnagienė, Kun. J. 

kubaitis, Mrs. Danilavičius, A. 
Gustai tienė, U. Biliuvienė, J. 

* rienė, Lenkaitienė; 
Čižauskas, Jokabaitieiiė, Šei-, Degutis, MBS.R. 'Chaply, K. 

Daunys, R. Stankienė, E. Je-

GARY, INO. 
Kas žino? 

AUKOS SESERŲ PRAN-
CIŠKIEČIU VIENUOLYNO 

STATYMUI, 

Po $1: E. Širvaitis, Ig. Ža-' milaitė., J. Šikiki«, A. Misevi-
bilavičius, M. Sukurieno, M. <ienė, E. Ksanavrčiutė, A. Ln-

Senbernis, j kirvaitis, O. Žvirblis, S. Lau-
rimas, M. Lanjimaitė, J. Ja-
mšunas, A. Daunoriutė, ¥.. 
Stankus, A. Ja^oraitieoė, S. 
Stašaitis, J. Salaševičienė, S. 
Ksanavičiua, P. Banionis, M. 
Jerašuaas, A. Šeštakauskienė, 

kosevH?iu«s, J. Švag^dys, M. Ru 
tkelienė, P. Banionis, J. Pet
rauskas, M. Valiukienė, A. Je-
sakaiiis, J. Rymaitė, Ig. Za-
bilavičius, M. Petrokas, V. Mi-

Telefonas ^Canal 723S 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavoj imu fi.on faktorius 

i i t i 
IR 

POPiERflS 
KKAUTUVE 

Nepaprasta* 
mūsų biznio 
auciinas reiš
kia sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Jftreet 

trokienė, A. K. G. Šimkūnas, 
K. Zizis, Simonas Barkaas-

r-rs-
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

DETROIT. MICH. 

\"aski'vičius Jurgis . . 
Jokubačiai K. ir Ag. . 
Varanauskas Mateušas 
Varanauskienė Jie va . 
Varanauskas Stasys . 
Žilinskas Juozas . . . . 
lUikšaitis Motiejus 

Kas pasidarė mūsų korės- Vainauekių šeimyna 
pondentams, kad jau per ilgą 
'aika, jie nieko neparašė spau
dai? Kodėl kiti nepradrjsta 

Kun. J. Čižauskas , . . 
Kasevičius J. ir Mag. 
Uaikauskienė Mik. . . . 

$32.00 
. 52.00 

G0.00 
60.00 
15.00 

100.00 
100.00 
25.00 
25.00 
52.00 
25.00 

rašyti, pavaduoti tuos snau-1 Kaušius Jonas :. 25.00 
dalius? I Kun. J. Čižauskas . . . . 50.00 

i 
Surinkta per kun. J. 

Oižauską, 42.00 
•letužytė Jieva . . . . 22.00 
Dzenkauskaitė A. 52.00 

Sutuoktuvės. 

Sausio 20 d. ivvko sutuok 
vuvės dviejų įžymių šios kolo 
l̂ijos darbuotojų jaunimo j Surinkta per kun. J. 

farpe, Jono Radzevičiaus su j Čižauską 52.00 
Mare Sakalauskaite. Pilna ba- Smulkių aukų 86.10 
žnyčia prisigrūdo žmonių pasi- Po $10: V. Stulgaitis, Iz. 
žiūrėti juodu šliuDą imant.; Nenys, S. Ambrozas, A. Dzen-
Cliicagietis p. J. Sauris grojo j kauskienė, J. Strauska% J. 
vargonais, o jo žmona p. Sau-j Kaušius, J. Jokubaitienė, P. 
rienė pagiedojo. Vesclc buvo' Dainauskienė, M. Šeirienė, 
iškelta vokiečių svet. ant 15- i Moterų Sąjungos 54 kuopa 
tos ave. P-as Radzevičius yra Detroit, Mieli, per M. Stan-
vargoninkas Vyčių — Šv. Ka- kienė; 

' 

• 

F. A. Pala J z 
Lic. r.mbalmei' 

Telefonas 
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 Cicero, 1U. 
Pacrabams koplyčia veltui. Privatinis nmbulaiu-as. Patarnavimas 

kogeriu>i9s Cictroj Ir visoj C'hicagoj. 

i 

3etter Than a Mustard Plaat*r~ 
Nuo šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo, Neuralgijos, Rumatiz-
uio ir vi^ų .skaudėjime. 

VISOSE VAISTINYČIOSB 

35c and 65c, jari and tubes 
Hcipitel siztę, $3.-00 

G A V O P I N I G U S L I E T U V O J E 
KURIUOS SIUNTfc PER "DRAUGĄ" iOS ABMENTU 

Rakauskas Ant (Cicero, 111.) 
Kun. A. Balinskas 
Žilinskienė Mar. 
J-usgeviče S. 
{JrajauskaHė B. {Cicero, 111.) 
Knistautas J. 
Kairys Ki. (Cicero, 111.) 
Kaieckaitė Ona (Cicero,* UI.) 
Siaulys Jul. 
Samulis Ant. (Cicero, UI.) 
Bartkus Pr. (du siunt. Cicero, 111.) 
Gerbinčaitė Pet. (Cicero, 111.) 
Barščius Ant. (tris si ant.) 
Kasputienė Pet. {Maspeth L. I. N. Y.) 
Kun. I. F. Boreišis (Detroit, Mioh.) 
Bukantis Ant. Melrose Park, UI.) 
Rupeikis St. 
Valaitis J. 
Stamptenė Kat. 
Domeika J. 
Barzdelis Aug. (Braddock, Pa.) 
0epukė®as P. (Kenosha, Wis.) 
Pabijonas P. 
Dr. F. K. Strzyneckis <Melrose Park, UI.) 
Pankaitis V. 
PUpka Jurg. 
liimkus Juoz. (Westville, 111.) 
Melkinas St. 
Birgelis V. 
Jankawskis (E. Chicago, Ind.) 
Vaičiulienė E. , 
Daukas Jonas (Roseland, 111.) 
Masilionis Pet. 
Kupčiūnas Jonas 
Bimkus Juoz. \ 
Kun. K. Bičkauskas (du siunt.) t 
Dasrgiree Myk. (Johnson City, 111.) 
Marcinkevičius Jonas 

y Datiaudkas (du siunt.) 
Jankauskis Jonas 
Ant. Vertelka \ 
Kučinskaitei B. (Cicero, UI.) 
Lukošie»ė J. 
Navickienė Nast. 
Užundenis Juoz. , \ 
Rakauskas Aleks. į , 

. Geo. šarka <€icero, 11.) 
\ Benaitė Elz. 

DRAUGO PINIGC SIUHTIMO SKYRIUS 
. 2334 So. Oakley Ave. Tel. Hoosevelt 7791' 

Atdaras kas^iena ,̂ iSskyras iveata<Jieoius iki 8 v. • . 

nis, j . Vaškevičienė, J. Gir-
galiauskas, O. Ambrozienė, J. 
Strankas, J. Paulauskienė, Ku 
jauskas, Redeckienė, Tė vil
kas, Šnarienė, Kascvičienės 
(mrdingierius, Šniras, Stok-
aiutė, Svedreckienė, Šešto-
kauskienė; 

Po $1^0: A, Lenkaitė; 
F. Deltuva 55c.; 
>Po 50c: P. Rankela, P. Po-

vilailis, J. Deltuvaitė, S. Va-
siliutė, J. Vasilius, B. Vasi-
^ius; 

Zubaitė 48c; 
P. Rankela 30c; 
Po 25c: M. Petrokiutė, A. 

Petrokas J. Rubeckienė, K 
Bačkauskaitė, A. Degutis, A. 
Bižauskaitė, M. Varneckiutė, 
P. Stankevičius. 

- 1 ^ 3 -

JIISŲ Buvęs Sflnis 
PrieteHs Patarėjas 

Terpatinas 
Panaikina 

Lumbago 
Turpo, T\4rpejntine Olntment panai 

kiną lumbago kaip ranka, kati atim 
ty! Nėrato skausmo strėnose! Mus
kulu sutinimas atsileidžia. Turpo yra 
greitas pageHbėtojas uno skausmo. 

Gamta sako, kad nėra geresnio 
\aisto, ikaip terpentteas. Sis naujas 
Turpo Išradimas tori savyje visus 
gydančius vaistus ir dclto taip grei
tai pagelbsti. 

Turpo panaikina lumbago, iruma-
tizmo skaudėjimą. Panaikina SaltJ, 
pagelbsti nuo skaudamos gerklės ir 
krupo. Turpo nedegina ir nedažo. 

Nusipirk Turpo Šiandieną, nuo mai
stininko. Taipgi nebūk be Turpenti-
ne Ointment talpinančio savyje ki
tus senus užtikėtinus, Menthol ir 
Camphor. Turpo kaina. 35c. Ir 70c. 
už puadelj. 

The Ctessncr Campamy, 
Flndlay, Obip. 

H. LEIB0W1TZ 
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakare kasdien. 
1152 West 12-th Street 

Chicago, UI. 
Valo, prosina vyrų ir mo
terų drabužius. 

' • 4 H 

ii : 

Tel. 3Lafayette 422S 

P l U M B i N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa

dos patarnaują laiogertansia 
M. YUfiKA 

t l t S West »»-th Street 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos,! 

^vestuvėms bankietams, pagrat>anui|b 
fvainikai fir kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'J, p e r - i 
f urna, plaukams tinklelius (balrz 

^nets). 
Patarnavimas mandagiausias,) 

[kainos žemiausios. 
URBA PLOWER SHOP 

3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

I I H M 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Telef. BonJcvard 0313 

Dr, Natalii Žukauskas 
I 

o. 
NAPRAPATH 

3249 S. Morgan St. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4632 South ftshland Avenue 

Vai. Utar, Ketvr. Ir Petn. nuo 
' 2 iki ,t vai. vakare. 

— — 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4901 South Rockwell Street 

Priėtnimo valaattos: Ifuo 8 ryto i k » ral. vak. 
PraneSimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad afi gydau 

tokias ligas, kurios 'buvo pavadintos nebeisgy4k>momls. Vartoju nauj* »ar-. 
gančiu gydymui bud%: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATUOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus,1 

jis dar smagumą teikia. 
Jeigu jau aptanklai ntft keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gt 

Aesustradai, o sergi Širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne
girdė jimo, naktiniais sust%laplnimais, ar kitokia sena liga, ateik, o aš neri* 

Į patarnausiu. 

I 

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau Naprapatijos 
būdu staigias ir cbraalakas Hgas be vaiste ir operacija. Jeigu Tams
ta pats ar Icas iš prtotelių serga širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, 
inkstų, ausų, naktiniais susišlapinimais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DU. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: amo 9 iki 12 dieną ir mio 8 Iki 9 vakare; Ned. 9 fld 12. 

Tcflcronas Botilevard 1774 
4647 SO. HALSTSD ST., KAMPAS mt. ST., 

VALANDOS: uno 2 iki 7 vakare. TeleluBaš Pnllman 5147 
11132 SO. MICTHIGAN AV E. ROSELAND, ILL. 

file:///aisto


D R A U G A S Ketvirtadienis, vasario 7, 1924 

SVEČIAI Iš LIETUVOS 
CHICAGOJL 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAIS. 

Šiomis dienomis Chicagon 
atvyko žymus svečiai iš Lie
tuvos. Tai prelatas Konst. 
Alšauskas ir inžinierius Pau-
liukonis. 

PreL K. Alšauskas, pasi
žymėjęs dideliais darbais 
Lietuvos apšvietoje, sutvėrė 
galingą "Saulės" draugiją. 

Inžinierius Paiiliukonis, pa-
triotas-veteranas, vienas žy
miausių inžinierių atstovauja 
Amerikoje "Galybės" bend
rovės reikalus. "Galybės" 
Bendrovė turi tikslą užtven
kti Lietuvos upes,, sutverti 
neišsemiamą Lietuvoj elekt
ros šaltinį. Su elektros pa-
gelba Lietuva taptų turtin
giausia ir tvarkingiausia ša-fe. 

Sveikiname svečius ir lin
kime kuogeriausio pasiseki
mo. 

NAUJAS CH1CAG0S ARKI 
VYSKUPUOS GENERALIS 

VIKARAS. 

J o Aukšt. Malonybe Chica-
g o s Arkivyskupas Mnndclcin 
arkivyskupijos akt i vi n penera 
l iu vikaru paskyrė Vyskupą 
Hohan. 

Tkišiol <via goncralin vikaru 
"buvo (Šventojo Vardo kated 
ros klebonas kun. Pitzsim-
mons. Pastarasis nuo šiol 
skaitysis generaliu vikaru 
etnerįtu. 

Arkivyskupijos kanclieris 
kun. Dunne paskirtas Švento- j 
jo Kryžiaus parapijou klebo
nu vieton nesenai mirusio 
kun Hishen. Kanclioriaus 
vieton dar niekas nepaskir* 
tas. 

Rrighton Park. 
Labdarių 8 kuopa surengė 

prakalbas praeitame sekma
dienyje, vakare. Kalbėjo kun. 
Dr. K. Matulaitis, nesenai at-

| važiavęs iš Lietuvos apie mū
sų šalies ekonominę padėtį ir 
apie labdarybę Lietuvoje ir 
i-ia Amerikoje. Paskui kalbėjo 
Uun. P. Meškauskas, Sąjungos 
įgaliotinis, apie reikalą visie 
ms spiesties į Labdariu Sąjun
ga, kad sujungtomis jėgomis 
tutinai šiais metais pradėti li-
gonynę su prieglauda statyti. 

Nors ne daug buvo žmonių 
surinkusių, bet ir tie sumetė 
$32.75. 

Aukavo šie asmenis: 
Jonas Portokas $5.00 
M. Kazlauskas 1.30 

Po viena dol. aukavo: St. 
Mališauskas, Ona Jarusienc, 
P. Žebrys, P. Sribas, J . Pet
raitis, L. Nenertonas, A. Sru-
pšas, O. Blažys, A. Barnys, 
9. Klimienė, P. Batsejene, P. 
Žiobri kieno, J . Getelienė, O. 
Antašienė, M. Dautinienė, R. 
;iajauskienė, B. Lindžienė, A. 
T'akaltis, B. Kaniauskienė, M. 
Jakubauskas, P. Virbickas. 
Smulkiais $2.25. 

Reikia dar priminti, kati 
f»rudžiojc vaikai turėjo maža 
norstatyma ir mažųjų choras, 
pritariant ant piano viet. var 
^,on. S. Žiliui, padainavo dvi 
dainei i. 

Vietinės kuopos valdyba ta
ria ariu visiems prisidėju-
. iėrn.s prie tų prakalbų, 

P. M. 

kalbėtojai bus iš Chicagos. 
Svetainė bus išpuošta tau-

Linkėtina kuonogeriausio rasta proga. 
pasisekimo mūsų atletams; at-

tiškomis vėlevomis viduje ir j siekti savo siekį it' kelti Vy-
išlauko. Čia prašomi visi lie-įeių 35 kuopęs vardų. 
tuviai iškabinti savo namuose 
abi, Lietuvos ir Amerikos vė
liavas, subatoje, vasario 1G d. 
ir laikyti iškabintas ir nedė
lioję, vasario 17 dienų. 

Atsišaukimas į visas draUgi-
Visos Roselando draugijos, 

kuopos ir kliubai prašomi da
lyvauti be skirtumo pažvalgų 
Lietuvos Nepriklausomybės 

j šventėje virš minėtoje parap. 
svet. 

Įžanga visiems veltui. 
Aukos visos eis Vilniaus Na 

šlaieiams per J . E. Vyskupų 
M . • v* 

atulevieių. 
Feder. 27 skyrius. 

Kregždė. 

SUŽEISTŲ TARPE. 

Įvykusioj nelaimėj ant gelž-
kelio ant 49 ir Kedziė Ave., 
5 diena vasario tarp dauget 
sužeistų ir užmuštų pasitaiko 
ir AL Panavas. Jį tam kare 
smarkiai sužeidė, bet daktaras 
užtikrina kad* pavojaus gy
vasčiai nėra. 

BRIDGEPORTAS. 

_ 

WEST PULLMAN. 

Ką jaunimas veikia. 

Lietuvos Vyčių 35 įuiopo? 
susirinkimas įvyko sausio 3l 
dienų, iš kurio galima pasi
džiaugti; nes tai buvo kaip ir 
inaguracija naujos šių metų 
valdybos. 

Matyti ^auja valdyba yra 
labai simpatiška ir turi gerą 
įtekmę tarpe jaunįmo, nes vien 
tik iš šio skaitlingo susirinki
mo galima spręsti gražia kuo 
pos ateitį. 
Apsvarsčius kp. dalykus, \m-

siro^lė kad vakaras yra rengia 
mas vasario 10 d. K. of P . 
Hali, 11039 So. Michigan 
Ave., Roselnnd, kur d 'da vi
sas pastangas sutraukti pui
kiausi jaunimų iš visos apie-
linkės, nes komisija senai 
ant to varos, ypatingai Elena 
Zogaitė ir V. Kaliecius dir
ba sušilę kp. naudai ir nuo 

Jaunimas veikia. 

SNIEGO PŪGOS PADARE 
DIDELIUS NUOSTOLIUS. 

WEST SIDES. 

Lietuvos Vyčirjf 16 kuopos 
susirinkimas įvyko sausio 31 
diena, 8 vai. vak., vyčių kam
bary. Nors vyčiai susirinki
mus laiko kas savaitę, bet jau
nimas juos lanko labai skait
lingai, nes žino, kad atėjęs iš-

? j girs ka nors įdomaus, naujo, 
nepaprasto. Šiame sus-me bu
vo daug įvairių dalykų svar
styta ir nutarta. 

Vasario 23 d., Šv. Jurgio 
pa r. svetainėj bus rengiama 
pasilinksminimo vakaras. Jį 
surengti išrinkta: J . Vilkišius, 
A. Janusas, S. Šeinauskas. Ko 
misija žada dėti visas ryastan 
gas, kad vakaras pasisektų vi
sais žvilgsniais. 

Basebolininkų organizavi
mas pavesta A.Budriui ir S. 
&einauskini. 

Iš naujų dalykų tapo nu
tarta surengti vakarinius kur
sus ir įsisteigti viktrola, kad 
galėjus prieš susirinkimus ir 
po sus-mų pasilinksminti. Del 
surengimo vakarinių kursų į 
komisijų išrinktu P . Hritėnas 
ir J . Vilkišius. Mokinarna bus 
sulig mokinių noro. Galės [>a-

Nupirkimu ?ictrola palik 
ta valdybai kad ji pasirūpintų 
kuo greičiaus tai padaryti. 

Laike sus-mo atsilankė ir 
ir svečių būtent kun. J . Čiu-
berkis iš Ind. Harbor, Ind. ir 
studentas V. Balanda. 

Šiame sus-me prie kuopos 
prisrašė 4 nauji nariai: Pane
lės M. Mozūraitė ir J . Radec-
kaitė perstatė P . Čižauskas; 
E\ Vaitkus ir L Jurkštis, per
statė P . Juška. 

Sekantis sus-mas įvyks ket
virtadieny, vas. 7 d. Visi na
riai esate kviečiami atšilau-
kyti ir naujų atsivesti, nes 
mūsų darbšti valdyba žadėjo 
pristatyti vietrolų, galėsime po 
susirinkimo pasilinksminti er
dvioj šv. Jurgio parapijinėj 
svetainėj. 

Korespondentas. 

D A K R A I 
Telefoną* Bonlevard l t i t 

Dr.SABrenzaj 
M M 8o. Ashland Arena e 

T M 
Rezld. Tel. Van Buren 0294 

Chloaco. Dl. 

I Tai.; f ryto Iki 17 plet: 1 po t 

plet lkl t po piet: f : t# rak. ik! I 
» : ! • rak. į 

I I—i —I —J —I — —» S ^ — —I —fc ^ M$ 

m m m m i 

r 

REIKALINGA. 
REIKALINGAS geras var

goninkas į šv. Jurgio paraci-
ją. Alga \fs ineigos geros. Ma
lonėkite kreipties: 

Kun. J . čižauskas, 
1313 Westminster įpre. 

Detroit. Mich. 

Tel. BotUerard 0687 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

170? W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo C 
lkl I vai. rak. Nedėllonila nuo S 

lkl 1 Tai. po pietų. 

Telefonas Seeley 7438 

Dr. I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

motorų lytiškas ligas. 
SM1 Madlson Street 

S s m p . Weatern Ave. — Chlcago 
Valandos: S—4 po ploti) 7—9 rak 

Tel. Doulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

ji) viskas priklausys. 
Klebonas pranešė kffcl para- | s i r i n k t i ^ ftr ^ ^ £ j 

. Keturios aplinkinės valsty
bės paliestos didelės vėtros 
su sniegu. Ohieagos su ryti
nėmis valstybėmis susisieki
mas išdalies apsunkintas kaip 
geležinkeliais, taip telegra
fais Lygiai ir vakaru pusė
je susisiekimas trukdomas. 
t Teėiaus sniego pųgii visas 
centras buvo aplink Chicaga. 
Dėlto Chk'agos apylinkės la
bai daug nukentėjusios. Dau
gel vietose telegrafe ir tele
fonų vielos perkirstos, gele
žinkeliai užrrastyti. Dideli 
visur nuostoliai. 

Jau vakaras netoli Aušros 
Vartų parapijos choristai bei 
choristės po vadovyste p. K. 
Sabonio dirba išsijuosę, kad 
kuogeriausiai viskas pavyktu. 
O jau ką "Žydas su Dzūku" 
tai ištikruju, i£ kailio neriasi, 
kaip ėia tas viskas bus pradė
tas ir kuoni-gi užsibaigs. No
rėdami tą viską pamatyti ne
užmirškite atsilankyti visi, 
kaip vietiniai taip ir iš aplin
kinių kolonijų, i M. Meldažio 
svetainę po numeriu 2242 W. 
23-rd Place, tai yra subatos 
vakare, 9 dieną vasari c h \ r a i 
7:30 valandą, nes žinot kad 
visas pelnas yra skiriamas 
naujų vargonų įsteigimui. 

Mokinys. 

I 
ROSELANDE. 

NUKENTĖJĘ IR LIETUVIAI 

Kuomet aną ryta ties 49-ta 
gat. ir Kedzie ave. traukinis 
sudaužė skersai geležinkelio 
pravažiuojanti pilną žmonių 
gatvekarj, sužeista apie £0 
žmonių, tarp kurių ir keletas 
lietuvių, važiuojančių į dar-' 
ba. 

Keliolika žmonių pavajin-
gai sužeista, gi du žuvo. Ko-
ronerio teismo tardymai ati
dėta. Bus palaukta, kol pa
sveiksiu sužeisti,'kurie bus pa, 
šauti liudyti. Koron. už tą ne
laimingą atsitikimą daugiau
sia kaltina Grand fFrunk ge
ležinkelio valdybą, kuri #ne-
parūpina keliui atatinkamos 
sargybos. fFoj vietoj kelias) 
užsisuka pietų link, tad atei
ną miestą traukiniai dažnai 
nematomi. 

Vasario 16 diena. 
Federacijos viet. 27 skyrius 

savo susirinkime nutarė Liet. 
Vepriklausomybės G metų su
kaktuves apvaikščioti ko iš
kilmingiausiai. Apvaikščioji 
mas bus vasario 17-tą, nedė
lioję. Tą dieną vietinis klebo
nas kun. P. Lapelis 8 vai. iš 
ryto atlaikys iškilmingas šv. 
Mišias už visus žuvusius ir nu 
kentėjusius kovoje už Tėvynę. 

Tuoj po Sumos minia suei« 
\ parap. svetainę. Susirinku 
*IQ minią pasveikins su Tau 
iiniais himnais ir dainomis 
viet. parap. choras po vado
vyste vietos vargoninko p. J . 
Karečkos. 

Seks patrijotiškos prakal
bos. Kalbės vietiniai kalbėto
j a i : gerb. kleb. kun. P . Lape
lis ir advokatas Vaičis. Kiti 

pi jos svetainė bus tuojyus pra 
dėta statyti, nes sako be svetai 
nes tai kaip paukštis be sfrar-
nų negali gyventi. 

Vyčiai pasižadėjo dirbti su 
klebonu išvieno, pato!, pakol 
nebns svetainė pastatyta. 

Toliau prieita prie sporto. 
Pasipylė rankų plojimas, ka
dangi praeitų metų pirminin
kas ir manadžieris pTanešė, 
sakydamas "nors daug darbo 
ir vargo turėjau pakol suor
ganizavau ball team, b.-;t Šian
die džiaugiuosi ir duodu žo
dį 35 Base ball teani pasta
tysiu jeigu ne pirmon vieton, 
antron tai sure" . Matysime, 
nteitis parodys. 

Pagal manadžierio V. Ka
li eči aus nusistatymo, West 
Pullmaniečiai turi laimėti šių 
metų čampijonatą, no^ visos 
mergaitės pasižadėjo mųi 'k-
t "• s vaidinius visam sezonui. 

Tik kad nebuvo 'atsilankius 
mergaičių manadžierė Joana 
Useliutė. Gal ji butų palakiu < 
tq patį kaip p. Kaliečius. Aš 
kaip žinau tai ji nei>:i=iduoH 
su"savo komanda. 

bos, o jeigu bus norinčių, tai j 
bus galima ir abi kalbi moky
ti, gal dar ir matematikos, j 
Daug kuopos narių pas i žadėjo 
kinkyti kursus. Be vyčių ir ki-1 
ti bus priimami, kas tik norės 
galės pasinaudoti šia nepap-

PADĖKOS ŽODIS. 
Širdingiausi tariame ačiū 
dainavusiems Pranciš
kaus Kalvelio laidotuvėse 
kurios įvyko vasaro 5 d. 
už jį pamaldos, buvo Vi
sų &v. rar . Bažnyčioje 
Roseland. UI. Pirmiausiai 
tariame ačiū gerb. kun. P. 
Lapeliui, Auksinės Žvaig
ždės Kliubui, p. K. Stru-
milui, visiems giminėms, 
draugams ir pažįsta
miems kurie tik kokiu tik 
būdu prisidėjo prie laido
tuvių. Taipgi ačiū ir gra-
boriui Eudeikiui kuris ge 
rai patarnavo prie laido 
tuvių. 

Dėkingi Jums, 
Tėvas Antanas ir Miko 
liną Kalveliai, ir Brolis 
Juozas Kalvelis. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Y arda 0994 

l 
Valandov 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Ofiio Tel. Bonlerard 0693 

Dr. A. A. R 0 T H I 
RLSAS GYDYTOJAS IR 

CJJIRUBGA8 
•pedaUstaa Moterį šky. VjriSkų į 

Vaiki} ir visu chronišku ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. HalstedSt 
Vai.: 10—11 ryto: I—I po piet. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Ret. 1189 Iudcpendeure Blvd. 
ClUoago. 

f m • * • • • > * ^ • 

Dr. CHARLES SEGAL į 
Perkėlė savo ofina po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. i 
SPEC1JALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Lipų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.S0 vakar* 
Nedėlloinis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 2880 

Tel. Blvd. 1401 

Dr. y . A. Š I M K Ų 
331S So. Halsted Street 

, Valandos; Nuo 9 
7 — 9 vakare. 

5 
iki S dieną. Nuo 

Nedėliomis 9 iki 12 diena. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be martolm*, 
I ) — K pdU* tr b* i k M M N , 
3)—B« knMŪo, 
4)—B« >k»» pavojaus rrcikatal, 
fr)—P»cU«ntul BrpHkia •treti, ra-

U taoj v a l k t i , 1* sali eiti 
Parrd* 'Oall-htone*" (akmenis tulžyje) 

Ir aka*wt|a šlapumo pūslėje be o-
peracijoa, su tara tikromis moks-
Illkomls priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą. 
Gy#» riMfclia Utae paaeftmlnral, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Piaftaljs—U patarnavimą teikia aavo 

ofisą: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, Dl. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po piet iki t vk.1. vakare. 
Nedėliomis tr seredomla ofisas užda

rytas. 

D r . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CH1CAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 6 lkl 8 vak. Nedėliomis ofi
sas uždarytas. 

iDr.MStrikol'isi 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAI* 
4G0I So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki • 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 1641 So. Aibany A v eone Į 

Tel. Prospect 1930 ' 
• Vai., pagal sutartį 

Tel. Canal MM Vak. (anai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

l Va!nndos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

m » • • • • • » » • • • • » « » « » . | 

f Dr. A. K. Rutkauskas 
GYl»fTOJA8 IR OmKCRGAti 

4442 So. Western Ave. 
Telel. Lafayette 4148 

DR. A. L. YUŠKA h 
1900 So. Halsted Street 

Tc-l. Canal 2118 

— 3 1 

Į Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet J 
• 5 iki 7 vai. vakare. 
I Res. vai.: 2 iki 4 po piety 

4193 Archer Avenne 
Tel. Lafnrette 0088 

a S) yt" • » " ' " - I » » » M » M » » • • m m m m •* m m imm 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL QCEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais % koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus drauirystėms; taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalvkų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4032 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 H. m SI. Cmeago 
Tel. Bcuievard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
- * Parduodam Laivakortes. 

TTelefonas Caual 5395 "j 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 

r 11 statytojas ir senų namų 
f taisytojas^ 
S > 2319 West 24-th Street 

,' imrtM Chicago, UI. j 

i LITTLE JULIUS SNEEZER BT BAKER 
0)0 
SAVYOU 

POETf 

| 5 U R e - 0 t f L Y X 
CANT THtNK Of 
rtm t-Asr TVVO , 

I HAVE IT! THEV 
LAYE0 HIM1N HIS 6 Į E B , -
THEY LAVeP^ WM IN HIS 

THEY t-AVED HIM W» 6 & E V V H I 1 - T H C 
BEER W1LL OE 
FIAT, EEfiORE YOMJ 

š OrBT THROU&t* 

—-y— 
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