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METAI-VOL K 

1 • i3« Spręs Klaipėdos Klausimą 
CHICAGOS ARKIVYSKU
PAS IŠKELIAUJA ROMON 

JO AUKŠT. MALONYBĖ 
PAKVIESTAS VATIKANAN. 

Keliauja ir New Yorko 
Arkivyskupas. 

NK\V YORK, k. «. — New 
Yorko Arkivyskupas Kavos ir 
diicagos Arkivyskupas Mun-
delein ši Šeštadieni iš čia iš-
keliauja Europon. 

-Pranešta, kad Jiedu vyksta 
Rofhon. Praeitą sekmadieni 
jiedu gavo pakvietimą iš Va
tikano tuo jaus vykti Romon. 
•• Spėjama, kad jiedu staiga 
pakviesta no kitokiais tiks
lais, kaip lik į Kardinolus pa
aukštinimo klausimu. 

Taryba Susirenka Genevon 
KovetO d. 

LIETUVA NEPATENKINTA KOMISIJOS 
REKOMENDACIJOMIS 

PRAMATOMI RELIGINIAI 
SUKILIMAI INDIJOJE. 

GENflVA, Šveicarija, kovo Tarybos sosijai, sakoma, 

GREW — VALSTYBĖS 
PASEKRETORIUS. 

WASIIIX(iTOX, kovo (i. — 
Nauju valstybės pasekroto-
rium Prezidentas Coolidge 
paskyrė Josepb C. (Jrew Š̂ 
Xew Ifainpshire valstybes, 
kurs šiandie yra pasiuntiniu 
Šveicarijoje. J is užims pa-
sekr. Pbillipso vietą. Pasta
rasis paskirtas ambasadorium 
Belgijoje. 

f). — Tautų Sąjungos Sekre-
tariatas kovo 10 dienon ėia 
sukvietė T. Sąjungos Tarybos 

r narius. Tarybai bus paves
ta galutinai išspręsti Klaipė
dos uosto ir Nemuno trnnzi-j 
to klausimus. Tai busią at
likta remiantis speeialės tarp
tautinės komisijos rekomen
dacijomis. 

Kaip žinoma, tai komisijai 
pirmininkavo amerikonas Pa
vis ' i r rekomendavo Klaipėdos 
uostą ir Nemuną sutarptau-
tinti taip, kaip reikalauja len
kai. 

pirmininkaus Alberto Guani, 
l ' raguayaus pasiuntinys Bel-

LONDONAS, kovo 6. 
Čionai reiškiama briimės, kad 
kalifato ir kalifo panaikini
mas Turkijoj gali sukelti re
liginius sukilimus Tmftjoj. A-
pie, 6*0 milionų musulmanų 
Indijoj kalifatą pripažino sa
vo dvasios vadu. 

Pačioj Turkijoj gali įvykti 
politiniu ir religiniu fanatiku 
susikirtimai. 

TURKAI PANAIKINO 
KALIFATĄ 

NUTARTA KONFISKUOTI 
KALIFATO TURTUS. 

grjoj©. 

Religiniai įstatymai 
panaikinti. 

.>. 

BOLŠEVIKAI SU KINIJA 
1 

BERLYNAS, kovo 6. Iš 
Kauno praneša, kad Lietuvos 
vyriausybe reiškia nepasiten
kinimo komisijos rekomenda
cijomis. Lietuva 'ieško prie
monių, kad Klaipėdos uosto 
klausimo išsprendimą sulai
kyti arba jam pasipriešinti. 

Kiek žinoma, komisijos su
gestijomis lenkai patenkinti. 

TAIKOSI. 

ANGLIJOS VALDŽIA MA
ŽINA VALSTYBĖS 

IŠLAIDAS. 

Prezidentas Parede Traukti 
Teisman 

PEKINAS, kovo (J. — Ru
sijos tolšertkai su Kinija da
ro taikos sutartį/ Kinija su
tinka bolševikų valdžią pripa
žinti, l>et nori, idant pirmiaus 
raudonoji armija apleistu 
Mongoliją. 

Iš Maskvos pažadėta atšau
kti iŠ Mongolijos bolševiką 
arnliją. Po f o seks prijmži-
nimas ir taikos konferencija, 
kuriai pradžia jau padaryta. 

KOXSTANTIXOPOL, kovo 
- Pirmukart per trylika 

šimtinei.ų musulmanai pasi
juto nebetekę savo religijos 
galvos. 

Turkijos nacionalis seimas 
išsprendė panaikinti savo že
mėje pranašo Mahometo ats-

Žinios iš Lietuvos 
P A R A G I N 0 M. , te apie -sprendimą," ištiku-

% sį p. Žukauskų šeimyną. 
VILNIUS. — Nepersenai' 

mes esame rašė, jog Vilniaus1 VALKININKAS, Trakai a. 
politinėj policijoj reikalinga|— Teko man lukterti Valki-
redukcija. Bet ta policija ne-|mnko stoty traukinio ir pasi

ka lb t i su žmonėmiis. Vienas 
Pašai i ėo sodžiaus žmogelis 
(Traką valsč.) ėmė pasakoti 
savo bylą. Atėjęs milicinin
kas ir išvaręs malku vežti i 

Pnes kelias dienas jau lie ,_ „ . . „ „ 
.Vl i Valkininką. Atvežęs malkas, 

ne ketvirtą kartą ištardyta' !VA „x_„7 _ v...,. 
niusą laikraščio redaktorė. 

nori sutikti su mušu pasiųly-
mu ir stengiasi Įrodyti jog 
turi darbo. Čia tenka kons
tatuoti pora fakteliu. 

*!-> 

Bet šiuo žygiu nebesikvietė j 
• I savo buveinę, o tik į redakto-

300 KINŲ ŽUVO GAISRE. 
£J— 

\ , 

LONDONAS kovo (i. 
Darbo partijos valdžia paga
mino biudžetą. Pash*odo, 
kad įvairiems reikalams išlai
dos mažinamos, Palydinus 
su buvusios konservatistu va-
Idžios biudžetu pasirodo, kad 
šios valdžios biudžetas paduo 
(lamas 2Q0 milionų doleriu 
mažesnis. 

Civilės tarnybos ir mokes
čių tvarkymo departamentam 
atmušta virs 159 milionai do
leriu. Sumažintos išlaidos 
armijai ir karo laivynui. 

Naujame biudžete nepadėta 
jokiu išlaidu lTlsterui, šiauri
nės Airijos provincijai, kuri 
nori separatizmo nuo Airijos 
gyventi. 

Pereitais metais Anglija 
Ulsterui pašventė virš 15 mi
lionų doleriu. Nes ta provin
cija, norėdama būti a tski ra i 
nuo Airijos, be Anglijos pa-
šelpos negali apsieiti. 

Žodžiu tariant, darbo parti
jos valdžia apkarpo išlaidas 
Visiems departamentams ski
riamas. Akcija Mesopotami
joje tai pat turės mažiau iš
laidu. Pirklybos rūmams 
skiriama tik pusė tiek, kiek 
butą perniai. 

YVASHTNGTON, kovo <).—; partamentan. Generalio pro-
Kuomet visos šalies spaudoje kuroro pareigas , einančiam 
pranešta, kad du Kongreso Seymour įsakė tuojaus imtis 
atstovu įtarta graftuose, ty. reikalingų priemonių šiame 
;š kalėjimu * paliuosavimu, atsitikime. 
paroliaviii'jų ir susimylėjhmj Be to, Kongrese pagaminta 
pardavinėjime. Prezidentas ivzyi'.ucija patraukti grafte-

Coolidgo tuojats parėdė tą rius tieson, jei butu toki su-
reikalą pavesti feder. grand sekti. Rezoliucijoje pažymi-
jury tardymams ir susektus ma, kad Kongresas turi ginti 
kaltimnkus patraukti '.eis-1 ir saugoti savo garbę. 

man. Nežiūrint tu ir kitu akciją, 
.Tą Prezidento, akciją pas- Įtariamu kongresmonų pavar-

kelbė jo sekretorius Slemp. 
Sako, Prezidentas tuo reika
lu kreipėsi T e i s t u m o dė

dės slepiamos. Nes daugelis 
.abejoja, kad tas galėtu l>nt 
[teisybė. 

58 KONGRESO ATSTOVAI* IMASI DARBO SUMO
DERNINTI PROHIBICIJĄ 

AVA S H INC TON, kovo (>.—. so angose, pajuokia tuos 58 
58 Kongreso- atstovai "— 221 kongresmonus. Sako, jie tą 
repnbfikonai, 35 'demokratai Ulių turėjo paduoti balandžio 
ir 1 socialistas galutinai nu
tarė pradėti akciją — ' 'a t i 
dieki nt i " Volsteado įstatymą. 

Tam tikslui pagamintas 
tam istatvmui amendmentas, 
kuriuo norima gerymams iš
kovoti 2.75 nuoš. alkoholio, t. 
y. šaliai grąžinti alų ir vyną, 
kuomet nevyksta vykinti pro-
b ibi ei ją. 

Bilius arba amendmentas 
pavestas juridiniam komite
tui, kuris nežinia kokį rapor
tą išneš. 

1 d. Tai butą buvę kur-kas 
aiškiau. 

J is tvirtina, kad Volsteado 
įstatymo neleidžianti keisti 
konstitucija, taigi, 18-asis a-
mendmentas. 

Nežfurint to, probibieionis-
tai fanatikai ir "bootlcge-

t 

r i a i " pramato sau pavoju. 

TSINGTAO, Kinija, kovo 
H. — Aną. dieną sudegė dides
nė dalis miestelio Cbovvtsun. 
Sbantung provincijoj. Apie 
300 asmenų žuvo liepsnose ar
ba užtroško durnuose. Virš 
700 sužeista. 

tovą, kuriuo buvo kalifas. Tai 
gi panaikino kalifatą i r ' p a - ' • gyvenamo namo kiemsar-
liuosavo iš tos vietos kalifą. 

Turkijoj visas laikas kali 
fu skaitėsi sultanas. Kuomet 
anais metais panaikintas sul-
tanatas \v sultaims pasprūdo, 
kalifato vieta pavesta Abdul 
Medjid, suhano brolėnui. 

Dabar panaikintas ir kali
fatas, dėlto ir Abdul Medjid 
nebetenka tos aukštos vietos. 

gio "Balionu**" Tą tardymą 
atlikęs vienas policijos agen
tu, kurį visas kiemas pažįstąs 
ir kuris ten esąs vadinamas 
kažin kodėl "s išč iko" vardu. 

PADIDINS KVIEČIAMS 
TARIFĄ. 

r— 

\VASHIXGTON, kovo C— 
TaKfos komisija įdavė T*rezi
dentui Coolidge raportą api(į 
pravestus tardymus kviečiu 
klausime. Spėjama, Prezide
ntas padidins tarifą kvie-
čiams ir. kviečiu produktams. 

AUTONOMIJA PORTO 
RICO. 

AVASHINGTON, kovo 6.— 
Kongreso komitetas rekomen
duoja Porto Rieai, Suv. Val-
tybiu teritorijai, pripažinti 
autonomiją ir] teisę išsirinkti 
gubernatorių. 

KAUFAS APLEIDĘS KON-
STA|WTNOPOLI. 

KONSTANTINOPOL, k. 
o\ — Kalifas Abdul Medjid 
apleido Konstantinopolį. Sa
koma, iškeliavęs Šveicarijon. 

Tuotarpu probibicionistai 
Pasirodo, darbo part'.jos' darbuojasi tam biliui tuo5aus 

valdžia nori užimponuoti dar-1 padaryti galą. Jie nori, kad 
bo žmonėms. Jei valdžia ge- | jmidinis komitetas jo nei ne-
rai išeis su savo biudžetu, tai raportuotu. 
gal gyventojams taksos kiek Anti-Saloon league genera-

lis advokatas, kurs gina pro-sumažės I r jei tas į^Tks, 
gyventojai stovės jos pusėje. 

MADRIDAS, kovo G.—Mo-
rokkos sukilėliai pradeda nau 
ją (jfensyvą ispanams. Kol-
kas ją akHją sulaiko itahi 
artilerija. ' . 

PARYŽIUS, kovo 6.—Am
basadorių Taryba išsprendė 
pakeisti militarinės kontrolės 
komisijos Vokietijoje narius 
karininkus civiliais asmeni-

lubicionistij reikalus Kongre- mis. 

NĖRA PHILIPINAMS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 

"YYASHINGfcTON, kovo 6.— 
Čionai esančiai Philipiną sa
lą nepriklausomybės komisi
jai Prezidentas Coolidge pa
rašė laišką. Pažymi, kad dar 
neatėjo laikas saloms pripa
žinti nepriklausomybę. Be to, 
Prezidentas reiškė didelio pa-
sitikėjimo generaliu guberna-

Turės apleisti šalį. 
Tas 'Turkijoje buvo prama-

toma tuojaus po to, kuomet 
panafkfntaR^sultano ^ristas. 

Šiandie su kal*.fato panaiki
nimu kartu panaikinama ir 
pati Osmaną dinastija. Visi 
tos dinastijos nariai gaus ap
robuotą laiką apleisti Turki
ją, kad daugiams nebegryžti. 
Seimas išsprendė, kad dinas
tijos nariai tegul sau keliau
ja ten. kur jiems tinkama. 

Iš kalifo rūmų pranešta, 
kad jo dvarelių tarpe kilusi 
desperacija patyrus apie sei
mo išsprendimą. Tuo labiaus, 
kad visos kalifato savastys 
bus konfiskuotos. 

Kalifo rūmus saugoja po
licija. Kiekvienas iš rūmų 
išeinąs dvarėnas krečiamas. 
čUirima, kad jie neišnešiotų 
rūmams prigulinčią brange
nybių. 

Patsai kalifas pranešė, kad 
kaip tik gausiąs oficialĮ pra
nešimą, jis tuojaus keliau
siąs Egiptan. Nežinia kas 
bus su jo haremu. 

Nurodomos priežastys. 
Turkų nacionaliame seime 

nurodytos priežastys, delko 
kalifatas panaikinamas. 

Seimo, noras įkurti naują 
Turkiją, kuri nestovėtų ant 
religinio pagrindo, bet ant 
moderninių konstitucinių pri
ncipų. 

Panaikinus kalifatą, -išnyks 
įstatymai paremti religiniais 
pagrindais. Jų vietą užims 
nauji įstatymai, atatinkami 
musulmanams Iv nemusulma-
nams. 

Kalifato užlaikymas valsty
bei begalo brangiai atsieina. 
Valstybė neturi pinigų, gvve-
nfojai apsunkinti taksomis. 
Kalifatui priklausančios sa-
vastvs ir visi turtai bus kom 

Sausio mėn. 30 dieną poli
tinė policija buvusi nusikvie-
tusi savo buveinėn Dr. Legei-
ką. Ten klausinėta, ką dak
taras veiksiąs šalia gydytoja-
vimo, ar mokąs lietuviškai, 
kur kada įgyvenęs, ką skaitąs, 
prie kurių politiniu, partijų 

.prį,giUjs,.^i; ^rinkęs Vilniaus 
seiman, ar rinkęs Ligonių ka
są ir tt. $ie klausimai buvę 
painiojami su paprastais for
muliaro klausimais. 

Kai daktaras atsakęs, kad 
į kaikuriuos klausimus jis drį
siąs neatsakyti, tai " tardyto
j a s " labai nustebęs ir pasa
kęs, kad nežinąs kaip tai įra
šyti į protokolą. Daktaras 
čia padėjęs "nepri tyrusiam" 
tardytojui ir pataręs taip ir 
įrašyti, kaip pareiškiama. O 
kai del lietuvių kalbos, tai pa
sisakęs, kad seniau nemokė
jęs, bet paskutiniu laiku Vil
niuje jos pramokęs ir dabar 
lietuviškai paskaitas ir para
šąs. 

Charakteringas mažmožis. 
Agentas, atnešęs pakvietimą 
labai rūpestingai teiravęsis iš 
tarnaitės, koks daktaro butas, 
kiek kambarių, ar šilti ir tt. 
Ar tik ir čia nebus rengiama
si "spręs t i buto" klausimo 

grįždamas, užsukau pas žydą 
papietauti. Paskui važiuoda
mas namo, radau stovintį mi
licininką. Tas, ilgai nelauk
damas, prikibo, kad nėra len
telės prie vėiimo. Pergreitu
ma buvau užmiršęs. Surašė 
protokolą ir padavė Lentva-
ravo teisman. Teisme tei
sėjas norėjo pinigais bausti, 
paskui nutarė, kad už tai rei
kia sėdėti 14 dienų kalėjime. 
Lukterėjęs ta rė : "eož, pan 
lit\vin?" (Taip ," atsakiau, 
" l ietuvis ." J is vėl: "ezemuž 
nie pedziesz do Litwy?." No
rėjau atsakyti: "kiedy i tu 
Lihva nawet Srodkowa," bet 
atsiminiau, kad, kvailą suti
kęs, geriau kelią duok," tai ir 
nutylėjau. 

NAUJA TELEGRAFUOS 
MAŠINA. 

STOCKHOLMAS, kovo 6. 
— Leit. Thoernblad išrado 
naują mašiną siysti telegra
mas. Mašina per vieną mi-
nutą rekorduoja 400 žodžių. 

Italas Pleseia, turtingas vai 
siu pirklys, pašautas. Spėja
ma, tai bus juodrankių dar
bas. 

Cook apskritis šįmet suma
žina taksas. Chieagos mies
to valdyba nebežino, kaip ga
lima taksas mažinti. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 4.02 
Italijos 100 lirų 4.34 

panašiai, kaip kalbama mies- Šveicarijos 100 fr. 17.33 

toriumi Wood, kurį salų gy- fiskuoti. Nauja Turkija pel- i 
ventojai kovoja. nys apie 500 milionų dolerių. 

crc 
Siųskite Savo Giminėms 

LITTUVĄ 
P I N I G U S 

ii 
P E R 

k 

DRAUGĄ" 
NES, * DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 

I banką — ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 

I ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
I tais ir telegrama. 

• 
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Ketvirtadienis, kovo 6, 1921 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS n 

kaarii+nj išskyra* nedeldieniu* 
J M U I M • • • • • • • . • • • • • • • • • •&»uu 
Pu*ei Moty 13.00 

01 Į i — W H mokaai likimo. Lai
kai akaitoal nuo užrašymo dieno*, 
M nao Naujų ateų. Noruis penn*i-
ajtl adresą visada reikia priaiua-
II te MBM arireeai Pinigai geriau 
aial siueti iipeikaiit kjaaoje ar ' ox -
prejo "Money Oider" atba įdedant 
pinigu* i ragiatniota laišką. 

DRAUGAS PfT*. CO. 
2334 South Oafcley Avetiue 

Chicago, Illinois. 
l'ei. Boosevelt 7791 

T R U P I N I U K A I . 

tyli, arba Įsileidžia jį tik iš 
didelės malonės į paskutinį pu 
slapį, kitaip sakant priima 
per užpakalines duris. O apie 
ateivybės reikalą, paleido ger 
• U l ę . 

Čia yra dar ir kitas išroka-
vinias. Mažėja lietuvių skai
čius Amerikoje, kurie skaito 
" N - n a s ' \ Pergalėjus ateivy 
bės suvaržymų, atvyktų pati
žusių grynorių iš Lietuve , 
kuriuos vėl butų galima vi-
iioti prie " N ^ n ų * Na, ir lai 
vakorčių pardavinėjimas duo
tu pelno. 

Taigi Jurgelionio susirūpi
nimas šiuom klausimu turi už
pakalyje ne Iietuvos ir lietu
vių labų, bet biznio išrokavi- Į imtaisiais kaliniais, laiko-

Del mūsų skaitytojų infor- psnį "Žvalgyba darbuojas •.". 
kuriame tiJpo Panevėžio kalė
jimo politinių kalinių grupės 

macijos dedame čionai tilpu
sius " L i e t . " ' sekančius laiš
kus dokumentus: skundas socialdemokratų Sei 
Gerbiamoji "Lie tuvos" mo frakcijai del tariamo žiau 

Redakcija. ixaus žvalgybos valdininkų el-
Mes, buvusieji Rokiškio bol-jgimosi su .jais — negaliu nu-

ševikų komunistų org'anizaci- tylėti, 
jos nariai prašome ncatsisaky- ^ Man, kaipo buvusiam Ro
ti patalpinti Jūsų laikraštyje 
ij mūsų laiškų.. Perskaitę "8J-

kiškio apskrities komunistų 
organizacijos nariui, dalyvavu 

oialdeinokrato." Nr. 3 š. m. s į a m Su visais kitais toje pa t 
sausio 17 d. straipsnį *Žval- byloje žvalgybos tardyme, la-
gybų darbuojasi", kuriame b a i keistai atrodo, kaip netei-
tilpęs Panevėžio politinių Ka
linių grupės skundas Sočiai 
demokratų Seimo frakcijai (M j ^a"s# 
tariamo žiauraus žvalgybiniu- j rp0(jci 

sėtai žvalgybos valdininkams 
yra iškeltas £rvniausias šmei-

laikau - >uu pareiga 

mų. 

kų elgimosi su politiniais s u - 1 . ^ . 1 > a r e i k š t i %į s m u i ? v i s u 0 

Imtaisiais kalimais. _ ^ ' ^ > ; | m e n e i įr socialdemokratams, 
me savo nareiua 7>areiksti • 

Ateivybė manoma yra su
varžyti. I r kalbant apie lie
tuvius, ateivių priešai panau-
dojo įvykius Herrine, kur 
riaušėse daugiausia lietuvių 
subolševikėjųsių prisidėjo Kad šmeižtus prieš lietuvių 
prie skerdynių ir riaušių. Tas , Tautų atremti reikia, nėra a-

O kaip Tautai ir Tėvynei 
geriau, Jurgelionis mažai tc-
pagalvojo. Mažai ir tie, kurie 
su juom sus 

pareiga 

davė progos Amerikos šovi- bejojimo. Reikia nurodyti ir 

štai kų: 
Mes, kaipo buvusieji tos or

ganizacijos nariai, praėjusių 
metų-spalių ir lapljričio mėn. 
buvome iškratyti, o vėliau su
imti. Krėsdami ir tardvdami 

kad tiipusis <lg£iškas yra tik 
komunistų taktikos padaras. 
Komunistai, patekę į žvalgy
bos rankas ir su savo judo-
šišku darbu nemana skirtis, 
sulig duotomis instrukcijomis 
privalo skleisti panašius šmei 

socia-

žvalgybininkai elgėsi kuo man ^ k a i p p a r o d y t a ] a i š k e ? I l 0 S 

dagiausia: jokių mušimu h ^ ^ slaptuose susirim 
mstams prisiminti ir kitokių | Prezidentui ir Kongresui ir vi- k a n k i n i n m m u m s patirti n e t e - i k i m u o s e n u o l a t b u v o k a l b a r n a > 
subolševikėjųsių lietuvių pa- i šiems mūsų nepazistanhems,, k o organizacijos nariai viso-
darytų skandalų. I r imta sioei! kad laisvamaniams 
žti, kad lietuv 
esų neištikimi 
nepageidaujami 

Atremti šmeižtus ant lietu 
vių reikia; atitaisyti lietuvių 
gerų vardą; reikia. Tai nau-

Todel viešai pareiškiame BO^kiais budais stengtųsi kaoį Ja
rai gybą už 
ir manda-

kad sukėlus 
talikų, susibūrusių paimk A- .__,,Lol,kr„ X»^;XAM<, v ; c ; n n , J r ? \ 

komunistų šmeižtas. Visiems visuomenes tarpe pnes juos 

iviai kuone visi listais nedaug znionių lietuvių . , , , . V K i i n m ^ H - r V 
. , . a- 4- r- i MdiaemoKiarams, visuomenei sausia i šmeižti zv 

i Amerikai ir į tepasisekė pagadinti. Kad yra • . . . fe , ... . . . .v . 
K i • -w(\nr\v ( • \r l , r t e K > , m u> k a a tiipoBis mine- vjauruma. — nors ji 

m. Amerikoje o00,000 lietuvių ka-! TO^L-K vr*» g * i u i • •« i * • i 
., . .• i * l a t 5 larska.^ \ r a gryna•« ; ėmusia elgtųsi, — 1« 

menkos Liet. Kat. Federacijų, . 

dingas darbą; 

Bet keista, kad ta vardų 
imasi taisyti patys gadinto
jai. Šliupas sutvėrė laisvama-
nybę. Laisvamanybė sutvėrė 
socialistus. Iš socialistų išsi-
perėjo komunistai. O komu j *ės 
nistų su socialais daromi skan 
dalai gVmerikoje yra faktas. 
Kad tokia, o ne kitokia yra 
komunistų giminystės istorija, 
mato kiekvienas, kas seka mu 
sų priešininkų gyvenimų. 

kurie jokiais skandalais neat 
sižymėjo. Tie lietuviai ir tega
li šmeižtus atitaisyti, kurie 
šmeižikams nedavė jekių įžo
džiu įtarimams skleisti. 

komun. org. nariams slaptuo
se kuopelių surinkimuose bū
davo aiškinama, kad nors kimo sekimų. 

neapykanta ir tuo bu^lu ap 
sunkinus slapto komunistų vei 

O Jurgelionii 
čionai reikėtų pasak} 
r a p ! ' \ Jums visvien nepati-

žvalgybai ir prisipažintiune Tard>mo metu jokių muši-
prigulį prie komunistų Qfga-|mi| Itafp aš; taip i r kiti komn-

.nizacijos, bet i^is t.irdytojų ir j n į s ta i neprityrėme. Toks šmei-
l ] . . ; . m ! ^ ? ^ a l t e i s m e turime užsiginti. "S:v|žta*s ]>asiųstas žvalgybai vio-
pasa.x3ti > r>a- v e P Į J ^ J ^ J ^ nmn^ KuvoUjg padėkos u£ mandagumų. 

uakoma: " ju s turite sugalvoti i N Komunistų Kuopelės 
kokių nors pas'akų: ka t žval-.' 

l k a j u | g y b o j buvote mušami iki ap-
Įstatymo mes pageidautame ["h**** i r « » * pripasakoja Reakc i jo j ) . 
ir koks butu mums naudingas, | t e v i s o k " - 1 ">«H»W*fl tuo bu-
A. L. K. Federacija jau p a s « - l d u » " ^ ^ ^ s i n m t , o tv^gybf 

Kokio imigracijos 
Sekretorius, 

(eina parašas. Dokumentas 

eiau kaip I kovo. Nuo 1 4ie 
nes kovos š. m. Konjitfitas 
pradeda savo normalį iąĖbą. 

Konsulato legalio veikimo 
apskritis; Apinia šias 32 va-

Žarines valstijas: Micliigan. 
»bio, Kentucky, Tennessee, 

k a b a m a ir visas kitas į va
karus. 

Konsulato Sekretorių nus
kirta panelė Leoną Gaizaitė, iš 
Chicagos; gimusi Lietuvoje, 
bet augusi ir aukštesnius mo' 
kslus ėjusi Chicagoje. 

Konsulato buias (of i sas) 
randasi kampe So. Dearbora 
str. ir Harrison str. taip va 
diname "Transportation Buil-
ding", Room 1538. 

Konsulato vietos situacija 
patogi privažiuoti kaip Olii-
cagiečiams taip ir ištolo atvy
kstantiems: netoli gelžk. sto
tis " L a Salle", " D e a r b o m 
Station^, "Illinois Central", 
"Grand Cenucal", ir kitos 
gelžk. stotys; nuo miesto cen
tro "Loop" , kur Van Buren 
str. ir So. Dearborn str. per
sikerta, tik vienas tarpas į pie 
tus. 

Konsulato adresas laiškams 
ir telegramoms: 

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn str., 

Chicago, 111. 
Konsulato telefonas: 
Harrison 8803. 
Konsulatas atidarytas, (va

landos) išimant sekmadienius 
ir Lietuvon bei Amerikos šven 
les, kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 4 vai. po piet. Šeštadieniais 

{uri aukštas vietas fašisUj 
organizacijoj, kiti — viei,j:, 
^ašiat^i -*- veikėįai i r jaum 
tarnavusieji kare vyrai. Iš j u 
visų tik 88 buvo dabartini,, 
parlamento nariai, o 268 >\u. 
tomi kandidatais pirmu k;, 
tu. Fašistų partijų stato kan-
didatabs i parlamenta oO ad-

_ vokatų, 30 rašytojų, 20 kujr 
V., nes ^abejot inonus preky-UaUstų, 20 Universitetų j,n 
binėmis galemybėmis visai fesorių, 12 ga i r ių d a r b m ^ U 

i) Palįlamų išieškojimai, i-
pedini-ų ir akelnai Lietuvos 
l)iliečių teisių užtariavimas. 

k) Priėmimas vertybių sau-
Coti ir jų (brangenybių ir pi
nigu) persiuntimas. 

Konsulato svarbesnie'ji už-
d&viaiai i^ pareigos: 

1) Rūpintis apie prekybos 
}>atogumus tarp Lietuvos ir # 

k 
Muk 

1 

• 

mažai dar tepasinaudota. Tam 
tikslui konsulate bus įrengta 
nuolatinė paroda Lietuvos ga
mybos pavyzdžių. 

2) A-bipusiai teikti tikslų 
informacijų iš prekybos, p ra 
manės, ir abelnai ekonominio 
vystimosi-srities, kad sudariu." 
tų pasitikėjimų, be kurio f i-1 kimus, 
nansinis ir prekybinis bendi'a 
vimas nėra galimas. 

3) Ruošti čionai medžiagą 
įvairiais Lietuvos interesu-
liečiančiais klausimais, kaip 
tai : skolų, paskolų, užsakymų, 
ateivvstės tvarkymo, Lietu-
viSko elemento skaitliaus ir jo 
ekonomino stovio ir t. p. 

4) Pagaliaus, Lietuvos pi
liečių reikalui esant, — eit i ' 
pareigas globėjo, tarpininko 
taisių užtarytojo ir patarėjo 
visuose turto ir asmens daly
kuose. 

70 aristokratijos atstovų. .! : 
dauguma — tai savo srity so
cialistai — autoritetai. Pats : 
Mussolim išstatė savo ikand-i-
datura Keapoiy i r Milane. Ki-
nantrs I tal i joj . p4«irin4aiiiu 
darbas rodo, kad fašistai gali 
laimėti šiuos parlamento rin-

1 'k 

OANTtS BEKfiAPŠTANT, 

"Dora.*' 

Du vagys į-
feikraustė baž
nyčion. , Suė-

MUSSOLINI RUOŠIASI 
PRIE PARLAMENTO 

RINKIMŲ. 

taė radę bran
genybės. Vie
nas užsilipo 

ant altoriaus ir siekiu už si
dabrinio kryželio. 

— Ka, darai, nodorėli? — 
šaukia jam antras :— tu gi 
su batais tint altoriaus užsi
lipai! — « 

— Tylėk, varle. Ar nežinai, 
kad esu laisva many s: daryk 

i 
Italijos ministerių pirminiu- ( 

nuo 10 vai. nuo ryto iki 1 vai. kas ilussolini parėdė kad I k* ™>ri, o busi doras. — 
po piet. ! nauji į j Italijos Parlamentų 

Pcfr " losus" . 

] Naujokų Ėmimo Komisijų 

A t 

Kur dabar laisvamanių mi
nios? ^Beliko poras desėtkų 
advokatelių ir daktarėlių; ke
letas dentistų. O minių reikia 
skolinti net vakarienes ren
giant. Nepriklausomybės su
kaktuvių vakarienėje dalyva
vo tik 250 žmonių ir pusė jų 
buvo pasiskolinta iš kixų sro
vių. 

S. L. A. buvo organizacija 
kitados galinga laisvamanių 
organizacija. Šiandiena joj y-
ra žmonių, bet laisvamanių 
mažai. A'isi arba socialistais, 
arba komunistais tapo. Nomi
nuojant ateinantiems metams 
kandidatus i S. L. A. v aid v-
bų, kuone pusė balsų teko bol
ševikams. 

į Dar vieni kiti metai, ir S. 
L. A. nuneš šuva ant uode 
gos, t. y. pateks bolševikams. 
Eina smarki kova, bet bolše
vikų laimėjimų jau pramato 
net patys laisvamanių gene
rolai be kariuomenės. 

i Amerikos Pre- ™lsmo k ė savo ra h U' 
:::dentų. Tas raštas jau tilpo 
4 4 Drauge' \ 

Det visgi butų Įdomu į tų 
klausimų pažiūrėti ne mūsų, 
amerikiečių alumis, bet ir pa
čios Lietuvos. 

Apie tai ryt. 

ŽVALGYBA, KOMUNISTAI 
IR ' 'NAUJIENOS". 

ir visuomenės ak,\> 
sukompromituosiu\ Be abe
jo, šiais nurodymais vadovam 
tlaitfasi ir para&d Panevėžio 
kalėjimo politinių kalinių 
grupė aukščiau minėtą skun-
dų. 

LIETUVOS KONSULATAS 
CHICAGOJE. 

nauji i 
Paprastas Konsuliaris dar-, (seimų) rinkimai butų Ba-

bas konsulate bus toks: Jandžio mėnesy, š. m. Visoj 
a) Registravimas Lietuvos parlamento atstovų bus 535. s u c g 0 daugybė vyrų. Klausia 

piliečių ir išdavinėjimas re- Fašistai tikisi rinkinius lai- j . a r o viršininkavimo: 
istracijos liudijimų . mėti, ir, einant naujai išleistu 
b) Lietuvos ir Amerikos ir rinkimų įstatymu, gauti par-

kitij valstijų pa*ų r.vizavimas lamente du trečdaliu visų at
vykstantiems į Lietuvų (vi- Ąovų, t. y. 356. Nes sulyg 
zos })ajnastos vienkartines,• dabartiniu rinkimų įstatymu, (Iš Konsulato raštinės) 

Lietuvos Konsulatas Cliica-idaug kartinės ir tranzito), j gavusi partija absolutę balsų 
goję, tame skaitlingiausiame I e) Įvairių liudijimų išdavi• j didžiumą, automatiniai gauna 
Lietuvos išeivijos centre, pir-|nėjimas asmens ir turto reika- du trečdaliu visų atstovų: ne-

Manome, kad visuomen<\ o mą. sykį Lietuvių istorijoje lais. I t a ip ka ip Lietuvoje, Ameriko-
ypač darbininkai, tinkamai į-Į pradeda čbnai savo tarnyba | d) Legalizavimas įvairių do- J ie ir kitur, kur kiekviena par 
vertins minimus komunistų \ valstybei ir visuomenei. Ofi-1|I.i.mentų, kaip la t : liudijimų j tija gauna sulvg gautų balsų 
šmeižtus. [eialiai Konsulato įsikūrimo j gimimo, mirties, vedimo, per- skaičiaus, atatinkamų atstovų 
Buvusieji Rokiškio komunistų ! diena skaitoma 16 vasario Jsiskirimo, įg4alioninui teisme ' skaičių. Tuo bladu Mussolini 

štai organizacijos nariai: 11924 metų, nes šių dienų S.'byloms vesti, prekybų už^iim- nori išvengti kaip nnolathuu 
blokavimųsi*su kitomis parti
jomis stambiausiajai visos ša
lies partijai, taip ir nuolatinių 

šiomis raidėmis talpino ilgus j (eina (parašui. Dokumeiuas \^. Prezidentas Coolidge pa.-d ti, nekilnojimų turtų įsigyti ir 
raštus, apie Žvalgybos žiauru- Redakcijoj). įrašė konsulato ekzekvatuia jį valdyti, tęst 
mus su komunistais ir kitais 
politiniais kaliniais. Prieš Žv
algybų kompanijų pradėjo 

Gerblamoji 4 'Lietuvos' ' 
Redakcija. 

Prašau neatsisakyti pala! ! vos Prezidento A. Stulginskio 
Lietuvos socialdemokratą'J pinti Jūsų laikrašty šį mano .pasirašytas brevetas (įgalioji-
Kaip gi saviškių nepalaikyti? laiškų: Unas), kuriuo Povilas Žade i kis 
Tad ir " N - n o s " atsilieja nuo- Del straipsnio "Žvalngyou • skiriamas Liet. Respublikos 

Įrašė konsulato ekzekvatuia jį valdyti, testamentų,pirkimo 
(leidimų) po to, kai State De- ir pardavimo aktų ,ir kitokių 
partmente buvo gautas Lietu-, sutarčių. I 

širdžiai pasikoiiodamos, nors1 darbuojasi". 

e) Tvirtinimas faktūrų (in-
voice) ir kitų "prekybinių do
kumentų. 

f) Afidavitų žymėjimas, par 

dedasi aršiais komunistų prie
šais. 

i Konsulu Chicagoje. Dėlei tec-' sikviečiant gimines. 
Perskaitęs "Socialdemokia- hniškų priežasčių konsulatas g) Ištraukų, nuorašų ir do-

. t o " 3 Nr. iš sausio 17 d. stiai- negalėjo būti atidarytas anks- Į umentu vertimų g'aminimas. 

— Koks užsiėmimas, Tams-. 
tOS? r -

— StaljoVius, ponas. — ' 
^- Ar mokėtume! man kų 

padaryti? — 
— O, taip, ponas. — 
— Kųi-gi tu galėtum pada

ryti. ~-
— Karsfų, jūsų prakilny 

bė. —-

— Baltrau, kų tu moki? — 
— Aš viskų moku. -
— U tu Mikai? — 
'̂ fc Aš taipgi viskų moku. -»-
—'Hm... judu^viskų mokate. 

aiinisterhj kabinetų inainyn«o^(i^iirėsiu, kų šis trečias moka. 
si — krizių. 

Dr. J . Basanavičius. 

Tas pats su sociald* Sokra
tais. Buvo kitados jų gana 
skaitlinga organizacija. Per
nai metų Jurgelionis, norėda
mas jų atgaivinti atspausdino 
atsišaukimus ir tik 400 jų te-

L I E T U V I U D R A U G I J O S 
Del karo nukentėjusiems šelpti 

CENTRAUNIS KOMITETAS VILNIUJE. 

Jojo veikimas labdarybės srityje 1923 m. 

Prasidėjus Didžiajam karui, kada vokie
čių kariuomenė ėmė Lietuvos kraštan verž
tis i r pabėgėlių nuo fronto minios pradėjo reikėjo spausdinti. Reiškia « . , . A i • *t\n •* -x- Vilniuje telktis, liepos m. 1914 m. susitverė 

daugiau kaip , 400 neiL kreiptis ^ ^ ^ k o i l l į t e t a s pabėgėliams šelpti, 
Bebuvo įsrokavimo l ų laiškų k i e k y ė l i ^ n e s l a p k r i ^ i o m p a s i k e i t c s ^ 

-rezultatai buvo tokie, kaip iš t u v i n Draugija del karo nukentėjusiems Sei-
r^iaukstelejimo su botagu per p t i » , kuri Vilniuje sulig šiol veikia, Iš pra-
vandenį. džių suteikdama tik tiems žmonėms /pagel-

Socialistų minios irgi dingo bų, kurie tiesiog nuo karo nukentėję, karui 
komunizmo, ir socialdemokia- pasibaigiant dar vokiečių okupacijos metu 
tiniai generolai pasiliko b<* šita Draugija, užuot likvidavus savo vei-
kariuomenės. Bet "N-noms" kimų, pakreipė jį kiton sritin — savo įsteig 
bankrutas ateitų pasilikus be t o s e prieglaudose pradėjo šelpti skaitlingai 
minios: Tad pučia retkarčiais, susitelkusia. Vilniuje lietuvių jaunuomenę: 

vidurinių ir kitų mokyklų moksleivius,es, 
jau pradedant nuo 1915 metų, kų jiji ir da-
bar tebedaro. 

Kaip Draugijų steigiant, joje gyvai dar 
lyvavo visų sroviu lietuviai veikėjai — nuo 

k a d gavus tad skaitytoju < . k l e r i k a l u „ k- j j u s s o c k l į s t b a i
J
 i a n t u 

^N-noms ir numanytas tapo į r j o g i o s p i r m a i l i e . k o m i t e t e tarp 13 įvairios 
".patriotinis" skymas, kovoti pakraipos žmonių dvasiškija atstovavo 3 as-
prieš ateivybės varžymo me- nienys, kurių vienas energingas ir sumanus 
ginimus. Nepriklausomybės vyras, kun. Paulius Dogelis buvo išrinktas 

* 8 i ^ r k Autov:i *!*-ir t(> viet?k '^^•^> m 

be įsitikinimo, iž prievartos 
patriotinę dūdelę. Tįk išeina 
labai silpnai. 

- . - j į } * * , * .,»», 

vasario m. 1919 m., kada bolševikų tapo 
suimtas ir išgabentas ir vėliau Vilnių visiš
kai apleido, Kaunan porsikeldamas: Jam išV 
važiavus nuo gruodžio 1 d. 1919 m. sekreto-
iiaus priedermes iki šiai dienai pildo kun. 
Pr. Bieliauskas, pirmiau buvęs tos pat Drau
gijos Vilniaus skyriaus pirmininkas, įgijęs 
pritirimo tų skyrių vesdamas. 

Nuo Draugijos įsteigimo .ir sulig šių 
dienų Draugijos Komitete be kokio užmo-
kesnio visų laikų veikė: d-ras-*" J . Basanavi-
čius, kun. VI. Jezukevičim?, kun. d-ras į. 
Stankevičius ir iki 1923 m. p. Emilija Vilei
šienė, vesdami Draugijos reikalus labdary
bės srityje. Ilgainiui-Komiteto narių skaičiui 
sumažėjus ir 1£23 m. renkant naujųjį Drau
gijos Komitetų, be čia minėtųjų asmerių iš
rinkta dar Seminarijos profesorius kun. P. 
Kraujalis, d-re Veronika Alseikienė, kurie 
jau ir pirmiau Draugijoje darbavosi, i r vie
ton p. Vileišienės — p. Ona Žebrauskaitė, 
Komiteto raštvedė. Šitoje sudėtyje Komitetas 
ir veikė pereitais 1923 metais; Draugijos da
lykus vedė sekretorius, komiteto prižiūrimas,. 

Draugijos Komitetas savo labdarybės tik
slams atsiekti — jaunuomenei globoti — turi 
dar nuo 1915 — 16 m. jsteigęs bendrebutį ir 
prieglaudas, kuriose auklėjamieji moksleiviai 
—ės — daugiausiai Vargingųjų tėvų vaikai j 
ir visiškai našlaičiai — gyvena. Tokių.prie
glaudų yra 7, kurių 2 telpa nuoaaviuose Diau 
gijos namuose, 3 — samdomuose ir 2 — kol 
kas dovanai turimuose, bet iš kurių lenkų 
vaklžia, bylas užvesdama, pasiryžusi yra 
lietuvių įstaigas netolimoje ateityje išmesti. 

Gloįdamųiu statistika šitaįpo atrodo; 

m 
154 

90 

1) "Aušros Vartų bendrabutyje 
bernaičių 25 merg. 126 iš v. 

2) Kun. K. Stasio prieglaudoje 
bernaičių 152 merg. 2 -iš V. 

3) Didžiojoj prieglaudoje 
bernaičių 90 merg. — iš v. 

4) Trinapolio prieglaudoje 
bernaičių 39 merg. 39 iš v. 

5) Dviklasės mokyklos internate 
bernaičių 22 merg. 

G) Antakalnio prieglaudoje 
bernaičių 23 merg. 

7) Mikalojaus prieglaudoje 
bernaičių 15 merg 

Privačiai gyvenančių 
bernaičių 14 merg. 9 iš v. 23 

.Senelių vyrų 2, moter. 11 iš v. 13 

Įdomu žinoti, k § Italijos fa
šistai stato kandidatais i imu-
jų savo parlamenta. Iš fašistų 
356 kandidatų, Jik 250 yra ti* 
kr i f a š i s t e t. y. priklausan
tieji fašistų partijai. Iš jų 750 

JUOZUK O kų tu moki ? — 
i— Aš nieko, ponas, nemo

ku. -
*— Kaipvlai? — 
— Baltrus su Miku v.iskų 

moka tai man jau nieko ne
liko. — 

' • > • •, *mmqp "«-« 

26 iš v. 

28 iš v. 

17 iš v. 

48 

51 

32 

Viso labo bernaičių 382 merg. 258 iš v. 640 
Iš paduotųjų globiamųjų skaičiaus: 

n) Vytauto Didž. gimnazijoj lankosi 
bernaičių 240 merg. 126 iš y. 366 

b) Mokytojų seminarijoj lankosi 
bernaičių 72 merg. 48 iš y. 120 

c) Pradedamose mokyklose .la&kosi 
bernaičių 52 merg. 6o iš v. 117 

d) Amatų mokykloje Jankosi 
bernaičių 9 merg. 20 iš v. 29 

e) Maži dar nesimokin'a 
l)crnaimų 6, merg. 7 iš v. 13 

Globiamųjų amžius nuo 9—10 m. pradė
jus iki 18—20 gimnazijoj ir nuo 17—18 iki 
30 m. seminarijoj. i 

t Pradedamųjų mokyklų Komiteto žinioje 
yra 3 su Į.mokytoįomjs. 4i4atu- WkykJeaąJL^ 

1923 m. buvo: 
a) kurpių (batsiuvių) dirbtuvėje prie 

2 meisterių — 9 bernaičiai; 
b) rūbų siuvykloje mokinosi 13 mergai-

v * C 

cių; 
c) audimo mokinosi' 3 mergaitės; 

d) mezgimo mokinosi 4; šiais metais ši
tos kategorijos mokinių skaičius dar žymiai 
pakils. 

Vis»s prieglaudos turi bendrų duonos ke
pyklų, prie kurios tarnaują 4 asmeny*. 

Prieglaudų vedėjų tarpe vra t ik 2 as
meniu intelegcntu, nes kol kas'Vilniuje stiii-
ga tinkamų žmonių su aukštesne inteligenci
ja prieglaudoms vesti, viso labo prie 'aukš
čiau paminėtųjų įstaigų tarnautojų yra 6U 

Bendrabutyje ir prieglaudose globia
mieji pilni našlaičiai arba pavargėlių tėvų 
vaikai, kurių didesnė pusė, -nes 354, yra vi
siškai dovanai laikomi, gauna ,pilnų* užlai
kymų, drabužius, skalbinius, avalinę, moks-. 
lo knygas, rašymo prietaisus, pirtį, gydyto
jo pa&elbų ir vaistus dovanai; kitai globia, 
mųjų-daliai, būtent 286 vaikams yra skiriama 
mokesnis; 71 — pilna norma po 15 dolerių 
vertės kaina mokslo metams, o visiems šios 
kategorijos kitiems po 1-5, 1-3 ikii/> normos 
\ y. po 3, 15 ir V/2 dolerių vertės. Iš šitų 
visų mokesniu apkrautųjų prisižadėjimo tu
rėjo but 1923 m. gauta 1113 dolerių vertė, 
bet nežiūrint tokio nedidelio 'mokesnio iki 
•galo tų metų g'auta viso labo vos 262 dole
rių vertės ir, rodos, iš jų bus sunku kitais 
metais kiek daurian išsmuti. 

i 

1? 

M 

> 

daugiau išgauti. 
/(Bug .daugiau) > 

frm»tųj>*\ -*.-
MB Ii 
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ADVOKATAS 
' 7t W. Monroe Street 

K u o m HM - Telef. RandoJnb MOO 
Vai: N u o * ryto lkl fi po p i l t u 
Vakarais: taOS So. Halsted 8tr. 

Telef. Yarda 1011 
Cnlcago. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
SI0UX CITY, I0W». 

mpi i r jMUPgajapaah^a, Į , , j į . 

i 

-> 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«h* byln* vl«ąi«d« Teismuose. R?zma 
aiMjo Abstraktus, l'adaro pirkim* 1 

•r l t tv lm* D*kumeutua Ir UraUojlmaB 

7 South Dearborn Street 
ROOAI 1538 T I U B I N E B l l P G . 

Telefonas Raudolph 3211 
iVakarais: 2151 West 22 St. 

Telefoną* Canal t**7 

Midland Skerdykla Pradės 
Dirbti. 

Pradedant 3 milijonams 
darb. skerdykloj dirbti pada-
ris didžiausi judėjime mieste tis už 3 ir pusę tftUjjflRft* doh 
k apylinkėje, kokio ,da nebu- elektriko gamykla. įSta&s už 
vo. Laukiaiua atvažiuojant' apie 200,000 ool. Katalikiškų 

Per 1923 fabrikuose pelno 
padaryta su virš 123 milijonai 
dol., už "Jobb*»g Products" 
siutins 302 tfnįlijofiai dol., "Ęc* 
tail Sales*'* 4& Htfliįonai del 

Dabar yra statomas didelis 
Fordamfc namas. Tuojaus sta 

— 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. i 52nd St. Tel. Canal 6*99 

T-TT 
V. W. RUTKAUSKAS 

A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Contral ftSlO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

I » > • - , , - . , - , 
» n i ai m • i ^ ^ — M i ^ ^ o — ^ P ^ p ^ ^ ^ H ^ ^ p ^ p 

A. Ą. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vfihireitestyje 
CHJCAGO T E M P L E BUILDING 

77 We*t \Vashlnjrton Street 
Rooru 1726 Tel. Denrhorn 1057 
N a m u Tel. Hyd<* Fark S3»5 

Ceutral G800 
A. F 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vtdurmicstlj Ofisas 
Rooni 1703 Chieago Temple BIdg. 

77 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: IMnedėlio vak. 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5036 
BRIDGKPOKT Ofisas: Kitais rak 
5236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

Į . » » » » • • » » * » » » » » » » » » » » • » « M 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D . 514—516—127 N. Dear -
born St. Tel. Rando lph 5581—5585 
Vakarais 10717 Indiana A ve. 
I loscland Tel. P u l l m a n «S77 

> » * * * * * * * * * * * * * * * * V 5 * * * * * » 

NAUJA 
IKVIETKINYČIAi 

Ant Bridgeporto 
Puikiaus ios nuskintos k v i e t k o s . J 

ves tuvėms bankietams, pagrat>am«. 
vainikai ir k i toms pramogoms. 

Taipgi už la ikėme powder'j , per-
fuma, p laukams t inklel ius (hair 
n e t s ) . 

Patarnavimas mandagiausias , 
kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH * 

daug naujų šeimynų, bus be 
galo d'aug darbu, visiems bus. 

| geriau. Miestas greitai augs. 
Šis telegramas parodo, kad 

\ skerdykla; buvo nupįrkta 
Swifto kompanijai: 

" F . A. Gale 
'* Mgr., Sioux City plaut, 
"S\vift and Company. 
" I am pleased to inform 

I you that the purchase of tke 
\ Midland Packing Company 
I plant Avas for the aceount of 
• Swift and Company. We ex-
ipect to operate the plant as 
'soon ar necessary arpange-
ments ean be made". 

(Signed) "Louis F. Swift. 
Chieago, m . " 
Kitur Ceo. F. Swift vice-

pres. sako: " I t is a ivomier-
i'ul building. Tlie plant couUP-
nt have been built better witb 
fittle dii'ficulty expected o« 
elearing tlie tik, we sliould 
be in oporation by Mareli lst ' . 
Taigi gal kovo 1 Midland pra 
sidės dirbti. Laikraščiai mi-

jnėjo kad išp radžiu dirbs nuo 
500 iki G00 žmoni ų, O metams 
baigiant dirbs apie 1,400 žmo 
nių. 

Štai kų vietiniai laikraščiai 
rašo apie atidarymą Midlaud 
skerdvklos: 

v 

Five liundred to 1,000 uiMe 
iamilies for Sioux City. 

Extensive plant and lioi m 
building program. 

Higher rating of livestoek 
niarket. 

Stronger niarket for ship 
pers, and fanners. 

iiicrease i n prestige and po-
wer as industrini, finaueial 
and jobbing center. 

Jeigu atvažiuos čionai nuo 
500 iki 1,000 šeimynų kodėl 
negalėtų atvažiuoti nors 300 
lietuvių šeimynų? Žmonės eio-
nai gerai uždirba, nuo 43 een 
tų iki $1.00 į vai. Moterys už
dirba net po 50 dol. į savaitę 

Be skerdyklų, kurių yra 
kelios, yra daug kitokių dar
bų k. t. "karSapa", plytny-
eiu, krautuvių ir t. t. 

Čionai kepama (roast) ge
riausia kava. Daroma įvairių 
automobiliams įrankių. ^Yra 
melnveiu. 

Per 1923 m. padaryta 31 m* 
Ii jonas svarų sviesto; iškepta 
21 milijonas bandelių duonos; 
padaryta 15 milijonų MM tų 
muilo, padaryta 5 nulijo įai 
svarų "cakes & Crackers"; 1 

(milijonas svarų "kandžių 

Ti'.imė.. 

ligoninę, k ,kit^. jaek^talįkišky. 
Kolumbo Vyčiai statis namą 

už 150,000 dol. "Taigi darbų 
bus visiems be galo da>g\ 
Lietuvių čionai yra nemažai, 

gražiai gyvena, daug v 
jų skaitlius anga. 
kad lietuvių atvažiuos 4ipie 
100 naujų šeimynų, kadangi 
kelios atvažiavo, jkitos rengia
si ir daug girdėtis m4n atva
žiuoti. Pramatoma lietiniams 
gera ateitis. Bus geii>. proga 
ir lietuviams bianierams ir 
profesionalams. 

Važiuojant į Sioux €ily (iš
tarti reikia "Suks") paran* 
kiausia per Cliicago t Nortli 
Western, Illinois Central, 
Chieago, Milwaukee X: St. 
Paul Motis. Mieste reikia pri
eiti prie Fourtli St. ir paimti 
"College Oar going Ęapt , ,, iš 
lipti prie Leeeh St., arti Coo-
per School, tuomet tik vienas 
blokas iki lietuvių bažnyčios. 

Sioux City is an unusally 
healthy eity, and a safe place 
to live. 

Kolonijos raperteris. 

CAMBRIDCE, MASS. 

ISkimungos Vestuvės. 

M 

« < W H 

Telef. BoBJevard 0313 

Dr, Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

3249 8. Morgan St. Chieago. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su 

batoną nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4653 South Ashland A t e n u e 

Vai . Utar, Ketvr. h* Petn . nuo 
2 iki 8 vai. vakare. 

saldainių. 
= r 

•< Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantq Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavltt 8ts . ( 
Tel. Oanal 6222 Chieago, 111. 

• lkl 12 ryto Ir 1—«. ! • 
Ned. pagal autart}. 

• • ! » » » » • • minėto mt&mmtt+m^k 

VAI* 
vakar*. 

M. S t a p u 1 i o n i f 
4201 South RockweU Street 

Telefonas Lafayet le 8026 t 
r r i ė m l m o valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Branešimaa sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai , Kad as gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują, aer-
gančiu gydymui būdą: nesi lpninu l igonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — N A P l t A P A T i J O B būdu. Gydymas š iuo būdu yra sargus, 
jla dar smagu ui* teikia. 

Je igu jau aplaakiai net keletą gydytojų, paa kuriuos pagelboa Ir gi 
nesustradai, o sergi Širdies, nervų, ramatų. paralyžiumi, inkstu, auaų ne-
girdėjimo, naktiniais »ufli%lapinim4H*. ar kitokia sena liga, ateik, o aš noria* 
patarnausiu. 

Z ^ ^ • P S " ' ' 
' ' J ^ 

PRANEŠIMAS S E R G A N T I E M S : Pasekmingai gydau Naprapatijos 
būdu staigias ir > t ironiškas l ^ a s IM \a is tų ir operacijų. Je igu Tams
ta pats ar kas K pricteUij sorgu širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi. 
Inkstų, ausų, naktiniais susiš lapinimais ar kitokia sena i l g a , ate iki te , 
a š noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: n u o 9 Iki 12 d ieną ir nuo 8 iki -g vakare; Ned. 3 lkl 12. 

Telefonas l ioulevard 4774 
4647 SO. HALSTED ST„ KAJtfPAS .47ft. « . , 

VALANDOS: nuo 2 iki 7 vakare. Telefonas Pu l lman 5147 
11132 SO. MICHJGAN AVE. BOS$LAND, ILL. 

Vakario 26 d., S. m. Svone. 
;Panos ^farjjos Nekalto Pra
sidėjimo Bažnyčioj dešimta 
valanda r>'te atsibuvo iškii-
mingas &škr&Hranto. Motery?, 
tės nuteikimas Petrui J. Ju£-
kaičiui su Stefanija Sauletyte. 
šliul){> davė pats gerb. kleb. 
kun. F. 5. JuSkaitis, jaunojo 
brolis. Asistavo per šliubų ir 
per sv. iškilmingas Mišias ger
biamieji klebonai kunigai: J. 
J . pakaitis iš Worcesterio. F. 
A. Verma,uskis is LawrenceUo, 
ir J . Švagždys iš Brocktono. 
Gerb. kun. J. Švagždys pala
kė gražų pamokslėlį pirm pat 
šliubo. Gerb. kun. J. J. Jakai
tis buvo ceremoniorius. Gerb. 
kun. F. A. Vermauskis sul-
diakonas, o kun. švagždys dia 
konas. Per Mišias ir šliubų, 
giedojo tris vargoninkai: V. 
Šireika vietinis, Jonas Banys 
iš Brocktono, ir Ponas Clif-
ford iš Brocktono. P, Clif-
ford'as yra mokytojas mivrj. 
kos ir balso. Prie jo lavinosi 
balso ir Petras Juškaitis. Mi-
šias labai gražiai giedojo. 
Žmonių irgi labai daug mwo 
susirinkę. Nors tai buvo pa
prasta darbo diena, o bažny
čioje buvo tiek žmonių, kaip 
sekmadienyje. Bažnyčia, ypač 
apie altorių, buvo labai gra
žiai gėlėmisf palmėmis i r e-
lektros šviesomis išpuošta." 
Visiems labai malonų įspūdį 
darė. f 

Po šliubo jaunieji ir visi 
svečiai ėjo į klebonijų ant už
kandžių. Čion buvo išreikšta 
visų jauniemsiems ilgiausių 
metų ir geriausios kloties. 
Jauniejie gavo keletą telegra
mų su pasveikinimais. 

Vestuvių pietus .atsibuvo 
jaunosios namuose pas ;]os tė
velius. Ten vėl jaunuosius su
tiko nemažas būrelis žmonių, 
sveikino linkėdami geriausių 
ir laimingiausių metų. Jogefį 
laimė nėra be sūrumų, bei 
kartumų, jaunosios tėvai vr-
supirma priėmė jaunuosius su 
druskft i r įuoda duona. 

Po visų ceremonijų jaunio* 
ji tą pat} vakarą, vėlai išva

žiavo ant taip vadinamo "Me- nas, A. liabačauskas; 
daus Mėnesio,: Ne\v Yorko 
linkton. Kada sugrįš, nežino. 

Sugrįžę mano apsižiūrėję 
kur nors pradėti l<okį bizni. 

Geriausių ir laimingiausių 
pasekmių naujai porelei nau
jame gyvenime. 

Gegutė. 
HUS. 

C I C E R O J E 
Vilniaus našlaičiams aukos 

surinktos Jjietuvos Neprikl. 
drenoj .vasario 17, šv. Antano 
parap. svet. ir aukautojų są
rašas. 

Aukavo šie: 
Kun. H. J. Vaičiūnas L. L. 

P. boną $50 ir pinigais $1€: 
A. Stankus — L.*L. P. bo-

ną $50; 
'K. Bukauskai — L. L. P. 

boną $50; 
J. Jakavičius — $10; 

; Po $6: D. Puidokas, S. Kel
pšas; 

Po $5: D. T. Brennan, Mo
terų Sąjungos 2 kuopa, S. Gil-
vida, A. Galinsldenė, U. Ga
jauskas, A. Budevičaitė, I. Li
kis, Shvrartžel, 0. Juknis; 

Po #3: J. Vitkus, J . Miro-; 

Po $2: J. Aleliunas, JT Bi-
levičia, A. Zaramba, B. Kcij^ 
šas, A. Ruikis, A. Grubis, A. 
Krenėius, St-askonis, A Žle-
gaitis, P. Petronis, P. Kavis-
kienė, A. \Bislis; 

Po $1: V. Mozerienė, S. Ur
bus, P. Knpinkaitė, Ii. Mar-
tinkus, B. Balčiūnienė, J. Jur 
gelis, B. Jurgelienė, J. Sriu 
bas, Ar Litkošaitienė, P. La-
molius, V. Narušaitienė, A. 
Stulga, W. J. Comvay, K. 
Žilvitis, J. Vaičiūnas, Z. Ja 
nušauskas, I). Nanišaitis, 1. 
Zigiuontas, Ginas, V. Budrius, 
Bemiotas, P. Gediminas, A. 
Černauskas, A. Valančius, J. 
Antanaitis, J. Daunius, Iv. 
Businskis, K. Matulaitis, .1 
Petraitis, J. Simonaitis, Pa-
teriobas, B. Lenartas, Pau-

llauskas, M. Paseckienė, T. 
Rekašiene, P. Mockaitis, J. 
Kližentas, J. Stankus,»J. Sc-

1 metulskis, Z. Ambrozas, J . Ja-
^iniutė, J. Kutis, P. Bartkus, 
J. Adominas, P. -Rizgirdas, 
Ambrozenikis, Žilvitienė, M. 
Striskunienė, J. Brazauskas, 
VV. Bukauskas, A. Kleiva, & 
Urbonavičia, Zakarauskas, J, 

Aleksionis, SirPasiockis, ^ar
ka, J. Vilkas, * A. 2^auskv.-, 
J. Martinkus, A. Simanavičra 

Viso aukų su smulkiais bū
ro $364.20. Išlaidų'buvo $2.20. 

Visiems aukavusiems komi
sija taria nuoširdžiausia "ači u r 

Pastaba. Jei kurių fcdrs is I 
aukavusių čion pavardžių na- j 
sirastų, meldžiam pranešti Fe- I 
deraeijos 12 skyr. o dalykai 
bus pataisyta, arba į komisi
jos narį A. Valančių, 1226 S. 
50 Ave. 

Taipat reiškiame nuošir
džios padėkos visiems progra-
mo dalyviams: kalbėtojams 
dainininkams i r muzikantams, 
kurie prisidėjo prie šių iškil
mių pagražinimo. 

Komisija. 

A T Y D A I , 
Jacobsen & Deveikis Co. 
Malioriai ir Deltoratoriai 

augštos rųšies. darbai, pVieina-
mos kainos.,Pradėk pavasarėli 
namo valymą dabar. Sieni^u 
popierių dėjimas niušų specki-
liškmnas. 
1805 S, 49 Ave. Cicero. 

TelefQna3 Cicero 7662 

Žemiausiomis Kainomis 
f m m LietMfM % 

NUSIUNČIAME. 
TelegTamu, 
Perlaidomis, 
ir čekiais, 

Per nrusų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais. 

CENTRAI MAHilf AGTDRtKG 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chieago. 
Tortas virš $7,O0C,OO0.O0 

LIETITVIAI GRABOEIA1 

S. D, LACHAMCZ 
Iiietnvls Grabortos 
2214 W . 28rd TL 

Oicmgo, HĮ, 
Patarnauja la ido

tuvėse kuoplaiauata. 
fleikale meldi tu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TU. Oanal U 7 1 

SS =c 

? 

» 
• »v 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagej 
Fjtfi??K 

****** "r* r> 
LV "* ' • *.H> t' 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų ifcrantnve—Viena įl didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausių kaina, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šiiubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbysčiiL Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikia. Pirbanie 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir Innzikališkus instrumentus atsakančiai. 

kaipgi užlaikau pilna eile optišku dalvto^. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASH£A*B AVB. €HKJAG0, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

Telefonas Bpolevar* 4 l t t 

A. Masalskis 
Graboriūa 

F&tarnaujq lal-
dotnvėse w*a-
tuvėse, krtk^tj-
nėe Ir kifeooaej 
reikaluose. Kai 

pri t inamos. 

3307 Aūbnrn Ave. Chieago. 

Tel. Lafa je t te 422* 

P L U M B I N G 
Kaip* l lcturys, Uetnvtafns vtua-

dod patarnaujii i amęerUos ta 
M. TUSKA 

S.918 Wost %S-th Staeet 
• 

• II > « N f ***** ~> — m ~ m m • m » m m m-^a^m^^ĘjH 

— 'J. - = B S g 

> ^ * » . ^ ^ » > » • • • • • fąm+t* 

Telefonai? Canal 5395 

m G. MEIUISKIS 

•1*ĘįĮ&f~?*~W 

OftrtenaHa Kontralctorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, Dl, 
S S I " ( į • M J J J M * g_» J* M s s a a i 
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DRABUŽIU DIRBTUVIŲ 
SAVININKAI TURI 

"INJUNCTION." 

ARTINANTĖS 9 KOVO. 

Drabužiu dirbtuvių savinin
kams Chicagoje teisėjas De
nis E. Snlfivan išdavė " in-
junetioii " kurs atkreipiąs 

PRANEŠIMAS. 

Amerikos Lietuvių Preky-
bos Butas rengia vakariene 
pagerbimui atvykusių Chica 
gon Lietuvos Atstovo Ameri
kai gerb. P. Bizausko ir Jįjį, 
miu svečių iš Lietuvos Pralo-
to Olšausko ir Inžinieriaus 
Pauliukonio. 

Vakarienė Įvyks Ketvergo 
vakare, 7-tą. valanda; Kovo 
(Mareli) 6-ta diena, 1924 m. 

BRIGHT0NHPARK. 

prieš streikuojančių rubsiuvig 
pikietavhmj šaliniais dirbtu-!P'™1" kartu, aišku, vėl ateis. 
vįu nes buvo.įgauta gražus įspu-

A teinančią- nedėlę bus jau 
kovo 9 d. Tą dieną šv. Jurgio 
parap. svet , 32 pi. ir Auburn 
Ave. (Bridgeporte) "Kank
lių" choras, p. J . Saurio ve
damas, stoto scenon antru kar ' Great Northern Viešbuty, 
tu operete "Klaipėdos Ju l ė" . jOrystal Room. 
Kam teko matyti vaidinant ja, v i s i Širdingai kviečiami da-

Ivvauti. 
Norintieji dalyvauti malo-

(jlerbiamieji: 
Kurie užsisakėte knvgute:. 

"Dėm. prak. pagr . " ir "Dar
bo norma" par Zofiją Junoš-
kiene ir davėte po $1 laike 
gerb. kun. F . Kemėšio prakal 
bu Brigliton parke, malonėki
te atsišaukti tuom reikalu Į 
mano namus, 4332 So. Fair-
field A ve. 

Zofija Junokiene 

S P O R T I N G 
EXTRA \ EXTRA 
K A R O L I S POŽĖLA 

K 

g 

SU 

I E Š K O 

Kvitais žodžiais tariant, 
streikuojantiems Garment 
AVorkers* unijos nariams už
drausta pikietuotį So. Market 
gatvėje, tarpe AVest Vau Ba-
ren ir West Adams gatvių. 

Unijos advokatas >Sissman 
teisme protestavo prieš "in-
junetion " Ušdavim^. J is pa
žymėjo, kad streikininkai pi-
kietuodami nieko bloga neda
ro. 

Tečiaus teisėjas palinko fa
brikantu pusėn pareikšdamas,' 
kad jei strrfkininkai nieko 
bloga nedaro, tai ir "injune 
t ion" niekam jokio bloga ne
padarys. 

Teisėjas pranešė, kad arti
miausiomis, dienomisv jis iš
klausys unijos advokato argu
mentu už "injunction" panai
kinimą. 

džiai. Tiems gi kurie dar netu
rėjo progos pamatyti Julės, 
reiktų ypatingai imti domėn 
ir pasistengti Imtinai ją pa
matyti. Jau kaip sakiau kad ir 
mate karta rižtasi ateiti, tai 
suprantama kad šv. Jurgio 
par. svetainė bus pilnutėlė ir 
vėliaus atėjusiems gal pritru
ki vietos. Aš sakvėiau kad 

nekito tuoj pranešti p. S. Va
lančiui, Boulevard 0700, TJni-
versal State Banke. 

TOWN OF LAKE. 

PAIKSKO TĖVO 
Neturtinga duktA iŠ Lietuvos pa-

if.ško .savo tėvo Andriaus Kazakevi
čiaus, 8 metai atgalios gyveno Pitts-
burgh, Pa. Jis pats arba kas apie 
ji žinote meldžiu prnnešti Šiuo ad
resu : 

KAKIM. KAKAKFVien'S 
Box 5 Livlngston, BII. 

A. L. R. Kat. Moterų Sąj. 
21 kuopa laikys mėnesini su
sirinkimą šiandie, kovo 6 die
ną, 8 vaJ. vak., 8v. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 

mes, kurie dar nesame matę. Visos narės esate prašomos 

MIESTO BIUDŽETO 
KLAUSIMAS. 

Miešti) tarybos finansinis 
komitetas miesto majoro itluo 
t n tarybai biudžetu 1924 m. 
nepasitenkina. Pasirodo, kad 
miesto valdyba paduoda per
daug ankštas išlaidas, virš 
trimis nailonais didesnes, kaip 
perniai. 

Finansinis komitetas parei
kalavo visu smulkmenų, kurio 
mis remiantis sustatytas biu
džetas. 

Biudžetą sustatė vienos fir
mos ekspertai. Komitetas 
nugirdo, kad ekspertams už 
tą ,darbą paskirta nuo 75,000 
ligi 200,000 dolerių. 

įsigytume ne vien tikietus iš 
kalno, bet ir kiek galint anks-
ėiaus j svetainę ateitume. 
. Šį kartą, kaip teko paste
bėti iš daugelio "Kanklių ' ? 

eboras yra taip prisirengęs, 
kad vaidins taip, kaip bile 
kuriam nors iš didžiųjų mies
te teatru artistai. 

Kaip pastebėjau, įžangos t i 
kietų kainos yra visiškai ne
aukštos, reiškia kad choras 
ne imti, bet mums duoti nori. 
Tš savo pusės mes už jų toki 
pasišventimą privalome vien 
tik paaeiuoti, o ypač p. J . 
Sauriui. kurio inieiativa ir pa
stangomis eboras sumok i n ta. 

Pasibrėžkime šį kart sau tat 
viena dalvka: Nedėlioj i 'Klai 
pėdos Julės ' vaidinimą šv. 
Jurgio parap. svetainėje eisi
me visi. Lyra. 

SUSU inkti. Valdyba. 

IŠ LABDARIU VEIKIMO. 

Liet. R. K. Labd. Sąj. Cen
tro laikytame susirinkime va 
sario '27 d. Centras vienbalsiai 
nutarė ši nauja, gražu suma-
nviim .Xuo šio laiko iki sau 
sio 1 d.. I!)!'') m., kurios kuo
pos priduos po $1,000.00 tai 
tu kuopų Ligoninėj bus kam
bariai pažymėti. 

Pavyzdžiu, 1 kuopa priduos 
$1,000.00 tai jos vardas bus 
ant kambario, ir kp. nariui 
susirgus ji> bus guldomas sa
vos kuopos kambaryje, ir pa 
našiai su visomis kuopomis; 
žinoma, tie kambarai bus .var
tojami naudojami kaip ir ki
ti <!e! visų žmonių, tuščius ne
gi laikysi. 

Pastaba. Garbės narių mo 
kestis įr kapinių dienos vieša 
rinkliava, neims priskaitoma 
prie tos sumos. 

Tas tūkstantis turi Imt kito 
CHICAGO. Šiandie pra- kiais budais surinktas ar tai 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Hx-kareiviu valdy
bos susirinkimas ketvirtadie
ny, kovo b* d., 8 vai. vak. pas 
Justą Čiliauską 755 VY. 35th 
St. 

Vis î valdybos nariai būti
nai pribukite. Iždininkas. 

matomas gražus oras : maža 
atmaina temperatūroje. 

APIPLĖŠTAS PASTOS 
OFISAS. 

Sycamore, Ilk, miestelio pa
stos ofisą Įsilaužę plėšikai ap-
kranstė. Paimta 50 doleriu 
pLnigais ir pastos ženkleliais. 

vakarus rengiant ar ką kitą. 
Bus įdomu išgirsti kuri kuo

pa bus gudriausia ir pirmiau
sia padą ris tūkstanti doleriu. 

Valdyba. 

IŠ WEST SIDES PADAN 
GES. 

VAIKAI PADEGĘ 
MOKYKLA. 

Policija spėja, ka<! vaikai 
padegę publišką mokyklą — 
Jirka scliool, Laflin ir 17 gt. 

Teėiaus laiku gaisras pas
tebėtas ir užgesintas. Nuos-

Skani Vakarienė ir Progra 
mas. 

Sekmadieny, kovo 9 d. Au 
šros Vartų par. svet. 6 vai. 
vakare jvyks skani vakarienė 
su gražia programa. Visas pel
nas skiriamas Seserų Kazi-

imierieėių naujos koplyėios pa
statymui. 

Ši vakarienė reikėtų labai 
paremti, atsimenant geri), se-

|serų pasišventimą mūsų vai-

REIKALINGA. 

toliai visgi siekia virš tuks-; kuėių naudai. Vakarienė bus 
tanč-io dolerįų. Į skani, o programa labai puiki. 

j susidedanti iš įvairių ivairiau-
Anot žinių, Suv. Valstybių s i u da l>'kų: lošimo "Tėvas ir 

generalis prokuroras (Daug- . S " " * " " B a j o r a s - labai juo-
7 . j - XT kmgas manologas, kuri atliks 
hertv visgi atsistatydins. Nes Į. , . . .. ' _ .• . , 
_ y.. « , . , . • I labai gabus vaikas. Taipgi bus 
Prezidentas Coohdge Do v i e - ! ^ d a i n ų fr k i t o k i ų a a l y 
ton kvieėia Šilas H. Strawn, k l ] T a t v ^ l i o v i g į v a k a r i e n ė n . 
chieagietį. Senas tėvukas. 

ŠVENTO KAZIMIERO SE
SERŲ KOPLYČIAI AUKOS 
SUDĖTOS LAIKE ŠV. K. A. 
RĖMĖJŲ JUBILĖJINĖS VA 
KARIENĖS, VASARIO 24, 

1924 M. 
Pralotas K. Ališauskas iš Lie 

t u vos aukojo $100.00 
Juozapas Lešėauskas, Cbiea-

go (Hridgeporto) . . $100.00 
šv. Elzbietos Dr-ja, Cbieago 

(Town of Lake) . . $100.00 
Astros Ratelis, Cbieago (&v. 

Kaz.) A kad. auk. Dr-jėlė 
. . : $100.00 

Vytauto Draugija, Cbieago. 
To\\n of Lake) pri-žadėjo 

$100.00 
Labdariu Sąjungos l kp. (To 

\vri of Lake žada $100, au
kojo ;$2o.OO 

Aleksandra Žaldokionė, Cbiea
go, žada $100, aukojo $25.00 

Kazimieras i r Barbora Kaug-
žemiai, (Bridgeport) žada 
$100, aukojo $20.00 

Aušros Vartų Motoro ir Mer-
ginų Dr-ja (West 8ide) ža
da $100, aukojo . . . . $50.00 

Spaudos Draugija (YVest Si. 
<le) žada $100, aukojo $25.00 

Moterų Sąjungos 55 k p. (AVe
st Side) kada $100, aukojo 

$25.00 
Kun. A. Skripka aukojo 10.00 
Kun. A. Linkus aukojo 10.00 
Ona Freitikienė aukojo 10.00 
F. Poška aukojo 10.00 
L Z. Pupauskas aukojo 10.00 
V. L Zupkus, AVaukegan, 

111. aukojo 10.00 
J. Angliekis Cbieago . . 10.00 
P. Svenskus Cbieago, . . 10.00 
p. Mureikai Cbieago, . . 10.00 
Ona Palukienė Cbieago, 10.00 
Jonas Aliekis Cbieago, 

(Town of Lake) . . . . 20.00 
p. Stankūnienė Cbieago, 10.00 
Barbora Pintverienė (ža

dėjo) 100.00 
(Bus daugiau) 

ELZBIETA BALČIENĖ 
Ant atminties vienų metų 
sukaktuvių Kovo 9, 1923 
m. Jau metai praslinko, 
kaip hešiirdė mirtis atsky 
re iš mūsų tarpo mūsų 
brangią motinėlę a. a. El
zbietą, Baldienę, kuri gy
veno po num. 826 W. 34th 
Street. 

Pamaldos ui a. a. Elz
bietos siel% įvyks pėtny-
čioj, Kovo 7 d. 7:30 vai. 
iš ryto, šv. Jurgio bažn. 

Gimines ir pažystamus 
prašome dalyvauti pamal 
dose. 

Su gilia pagarba, 
Vyras ir vaikai. 

M A R T I N DRABS 
Didelės Imtynės 

KOVO 7, 1924, 
. School Hali svet. 

48 th & Honore Street 
Tikiefai kainos $1.00 — $2.00 

Imasi Karolis Požėla ir Mar
tin Drabs. K. Požėla kaipo Ku-
ropos šampionas vikrus kaip 
" t i g e r ' i s " greitas kaip kur
tas, drūtas kaip geležis, sve
ria 170 svarų. .lis susikirs pėt-
nyėios vakare su Martin 
Drabs kuris sako 4 metai ajt-
.tralios paguldė Zbyško, sveria 
218 svaru, jis sako "a š paro
dysiu tam Europos ėampiojo-
nui kaip imtis Amerikoniš-
k a i " ; j i ŝ  praktikuoja su Zby 
ško. Požėla praktikuoja su 
Stanky. Požėla sako " K a d aš 
ta Cialijota apgalėsiu tai visai 
nebijosiu nei Zbyškaus ' \ Vi
siems bus žingeidu pasižiūrėti 
i tą mažiuką vyruką kaip jis 
mėtys tą milžiną. 

Antra porg, visiems Cbiea* 
gieėiams žinomas kuris nei vie 
no lietuvio nebijo patikti tai 
Juozas Bancevičius, risis su 
Ted Paulson, profesorium, sve 
ria 210 svarų. 

Treėia pora Jonas Lenas ru
sų levas su K. Peterson švedu. 

gyvenimu. Kas "pirks tas ne-j Ketvirta pora Dom. Dudins-
• * i ? _^? r x • A. i i v • 

AMERIKOS DOLERIAIS , 
. ^ Ė • • • • • m m ̂ fc r \ \ 

$i 

REIKALINGOS. 
Slaup>'tojoa (nurst's) 2 įriiPtų kursas 
valgis, kambarys, uniformos, Ir kny
gos veltui ir dar $5.00 j mėnesį mo
kama. 

Norint daugiaus informacijų at
sišaukite ypatiSkai: 

St. Paul's Hospital 
TRAOflNG SCHOOTi 

828 W««t :ir»tlt Plarc 
. Vr. Y. M. DotMlokyaii. M. D. 

P A R D A V I M U I 
Kas pirmesnis tas laimės 

ant pardavimo groeernė — 
Delicattessen krautuvė nauja 
vfata 29 šio mėnesio atida
riau bizni turės būti viskas 

v • v • 
yra naujas ir šviežias lis-
t a s " ant 5 metų 2 ruimai pa-

siguilės vienas krautuvė ant 
.*> bloku. Pardavimo priežastis 
dvi biznis. 

K. KOVALcIKAS 
5000 So. Paulina St. 

PI.AYF.R PIANO BAUflENAS. 
Player Pianas su suolelių, 100 

muzikos rolių, plano. lampa ir mu
zikos roli'-ms kabinetas. Palikta sto-
raRo turi buU parduotas už $145.00. 

AtniAaukte: 
1380 Mllmrukrc Arrnue 

l-nios lubos. 

kas lengvaus svarumo ėampio-
nas, jis susikirs su Silke Ro-
bert, latvių ėampionu sveria 
220 svaru. 

Man pasirodo kad irnsis ka
tinai su levais — bus labai 
žingeidžios imtynės. Mūsų lie
tuviai maži kaip katinai bet 
drūti k'aip Ievai. Jie visi sa 
ko kad mes tiem milžinam pa-

Į rodysim kaip imtis. 
Kvieėia Rengė jiai. 

% 

AR LITAIS. 
Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Doleriais 

ar Lietuvos Litais, 
TELEOAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite 7į 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFIDAVITUS ir kitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKARTĖS ant visu linijų. 

Apdraudžiamo nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

TEIPGIIŠPILDOME "INCOME TAX" BLANKAS 1 

LT 

a 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Cbieago, Illinois. 
Telefonas Yards 46G9 

LT 

LT 

'A* 

% 

* / » « \ * l 
* | * " 

Telefonas Camal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontrafctorloa 

D A 2 U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 
augimą* ret£-

kla sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO, 

809 W. 551h SI. Chicago 
Tel. Bculevard ©61^ ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. 

1 

A Quar;erly Mailiui of Drvidend Checki 
n the 300*000 StuĄto/deri oftht Ameri
can TeltĮtltint and Ttltgiaph Ctmpany, 

Nationvvide Ovvnership 

BELL Systema yra plaeiai žinoma visuo
menėj kaipo parankiausias būdas susisie

kimo. 
-

tiatvekary, bažnyčioj, teatre, groeernėj tan
kiai tenka jums susieiti su jos savininkais. 

.Jie skiriasi užsiėmime, turtingume taip kaip 
15,000,(XK)< prenumeratorių kurie yra patarnau
jami. BeTT prenumeratoriai yra sujungti vienu 
būdu tai savitarpinio — susisiekimo būdu, gi 
sųvininkai Bell'systemos yra jungiami visiems 
žinomu biuju — taupumo. 

Yra kitos formos taupumo, bet nei viena ne
atsiekė taip savo tikslo kaip ši ir nei viena 
nesutaupe tūkstančiams Amerikonu pinigų 
kaip ši. 

Trys šimtai tūkstančiu žmonių savo sutau
pytais pinigais palaiko ši visuomenės patarna
vimą. 

J u dolieriai tarnauja jiems ir visai tautai. 

'Bell System 

One Policy • One System 
Universal Service 

And AILDirected To\vardi 
Better Service 

Illinois Bell Telfcphone Company 

D A K T A R A I 
Telefo&aa Boaievard I M I 

Dr.S.A Brenza 
MUS So. Ashland A r e o o t 

CbloAtfO. III. 
VI.: t ryto Iki 1? piet: 1 pb 
plet Iki S po piet: C:t* vak. iki 
» : • • vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
QY!>YTOJA8 IR C f f n t t l t O A H 

4442 So. Western Ave 
Telef. L*fayette 414a 

Tel. Boolevard 0517 

Dr Marya 
Dow iat-Sass 

1707 W. 47-lh 8t. 
Valą n d o§ nuo 8 Iki 12 dieną., nuo 6 
iki t vai. vak. Nedėliomla nuo 8 

Iki f vai. po piety. . 

Telefonas ftoeler 743* 

Dr, I. M. Feinberg 
[ Gydo specialiai vleoklaa vyrų ir 

motery lytiškas ligas. 
S401 Madlson Street 

Zamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: •—4 po pietų 7—9 vak. 

Oftno Tel. Boulevard 96113 
Rezld. Tol. Van Burcn 0294 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHTRURGAK 
Specialistas Moteriškų. f j t i H n 

Vaikų ir visų chroniškų Ugrų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 10—11 ryto: f—8 po piet 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

r Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

T 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 

r 
Dr. Maurice Kahn 

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 8. Ashland Ave. 

Tel Yards 0994 
Valandos* 
Nuo lt flrf 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

L 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
«PECIJALISTAS 

D/lovy, Moterų*ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 >fiuo S—i 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas I)rexel 1880 

<=j 

Dr, A. Račkus 
Gydvtojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
t ) —B« peilio i r 

B « ĮfT|H|JSj 
—B« i*id* pavajaas •veOatel, 

R)— PseljMrtaJ nerėkia rtrrtl, sa 
11 tuoj valSTO. to gaU eiti 
'G^l-stooes' (akmenja tulžyje) 

Ir akmeni* šlapumo pūslėje be o-
peractjoa, sa tam tikromis moks-
lllkomls priemonėmis bei ralstala 

apkurtusiems eusr^žlna girdėjimą. . . 
Oyd*) vtosldaa Ūsas pasekmingai, Ir jai 

yra reikalas daro operacijas. 
Pra(esUasuU| patarnavimą telkia savo 

ofiso: 
1411 So. 50 Ave. Cicerą, m . 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po plot iki i TOL vakarą 
Nedaliomis Ir šaradomis ofisas atda

rytas. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iž ryto po 
pietų 6 iki 8 vak. Nedėliour.* ofi
sas uždarytas. 

Dr. M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4801 So. Ashland Avenne 

Tel. Boulevard 7890 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai. 8641 So. Albany Aveaae 

Tel. Pruspect 1830 
Vai., pagal sutarti 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 211h 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 iki l t ryte; 1 iki < 
po pietų: C lkl 0 vakare 

V - j ! { • • » • • > , . 
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