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KARDINOLAS PALAIDO
TAS SU MAJESTOTIŠ

KOMIS IŠKILMĖMIS.
GALYBĖS BUVO DVASIS 

RIJOS IR PASAULI
NIŲ ŽMONIŲ.

Baltimore pagerbė Katalikų 
vadovą, ir pilietį.

Baltimore. Md., Bal 1. —
Vakar vietos Šv. Marijos P. 
katedroje palaidotas a. a. .Jo
kūbo kardinolo (Jibbonso ku
lias Šitose gedulingose iš
kilmėse dalyvavo kuone visa 
Amerikos augštoji dvasiškija, 
šimtai kunigu, tūkstančiai pa
sauliečių. Tokio skaitlingo 
dvasiški jos suvažiavimo Ame
rikoje nekuoinet nebūta.

Arkivyskupas donas Bonza- 
no, Apaštališkas delegatas 
AVashingtone, katedroje eeleb- 
ravo pontifikales Mišias. Se
minarijos auklėtiniai giedojo 
giesmes, kurios ligšiol buvo 
girdimos tik Ryme, laidojant 
popežius.

Arkivyskupo pamokslas.

St. Louiso, Mo., Arkivysku
pas Glennon pasakė pamoks
lą, atiduodamas mirusiam už
tarnautą pagarbą. Arkivysku
pas atskleidė klausytojams na- 
bašninko kardinolo jaunatvę 
ir trumpai pabnau: .ja
nimą ir didelius paliktus nuo
pelnus Bažnyčiai ir šaliai.

Daugeliui akyse pasirodė a- 
šaros, kuomet pasakota apie 
nuirusiojo gerą širdį, stropią 
dvasią ir atsidavimą tarnau
ti Bažnyčiai ir gimtinei ša
liai.

Arkivyskupas Glennon sa
kė: į

“Nabašninkas buvo didelis 
vadovas ir kareivis, kurio 
kardas visuomet buvo paruoš
tas ginti Kristų ir .Jo karaliją, 
dis buvo didis įstatymdavis, 
išmintingas patarėjas, stropus 
veikime lygiai ir nuosprendy
je. Pagaliau jis buvo didelis 
patrijotas. Su neapsakoma pa
garba ir meile jis visuomet 
atsiliepdavo apie savo šalį. .Tis 
buvo tikras kunigas Bažny
čiai, lygiai ištikimas pilietis 
savo šaliai.”
' Sustabdyti mieste reikalai.

Kaip dešimta valanda ryto, 
visame mieste porai miliutų 
buvo sustabdyti visokie veda
mi reikalai ir visoks mieste ju
dėjimas.

Išmušus dešimtą valandą, 
gatvėse sustojo porai1 miniitų 
visi vežimai, automobiliai, ga- 
tvokariai. Apsireiškė stebėtinu 
— tyla.

Taip jiagerbtas uabašninkas 
kardinolas, kuris čia gimė, mi
go, mokslus ėjo, laipsniškai 
kilo Bažnyčios jerarkijoje ir 
pagaliau mirė.

Palaidotas kardinolo kūnas 
katedros kriptoje po sunktu- 
ariunui, kur su juo. šiandie 
ten ilsisi jau septyni Bažny
čios kunigaikščiai.

LONDONAS. — Turku šaita
no valdžia padavė aot;i talkinin
kų atstovams Konatantinopolv. 
Protestuoja prieš Graikų briovi- 
imjsi Turkijos gilumon.

Karolis Marguosiąs ant 
Budapešto?

Turkai Ima Traškinti Graikų 
Armiją

SU BUVUSIU IMPERATO 
RIU STOVI 15.000 AR

MIJA.

Sakoma, maršuosiąs ant Un- 
g&rijos sostinės.

Vienna, Bal. 1. — Vietos 
laikraščiai iš Įvairių versmių 
skelbia žinių, jog buvęs Aus
tri jos-Ungari jos imperatorius 
Karolis prokliamavęsis utilita
riniu diktatorių mieste Stei- 
nfimanger, vakarinėje Vngari- 
joje.

Lygiai pranešta, jog Uraga
nų gen. Leliar su 15,(XM) Ra
monienės pasirengęs maršuoti 
ant Vngarijos sostinės Buda- 
pesto.

Gen. Leliaro tikslas sugrą
žinti karaliui Vngarijos sostą. 
Prireikus tam tikslui norima 
pavartoti spėkas.
Karolis grūmoja Budapestui.
Londonas, Bal. 1. — Ex< ban

ge Telegrapb depešoje iš Pa
ryžiaus sakoma, jog didesnė 
dalis Vngarijos.karuitjįjgnėa.
palinkusi prie buvusio impe
ratoriaus Karolio, kursai su 
tąja karuomene maršuos ant 
Budapešto.
‘‘Viskas gerai”, sako Karolis.

Geneva, Šveicarija, Bal. 1. 
— Buvusis imperatorius Ka
rolis iš Vngarijos mušė teleg
ramą čia savo žmonai. Teleg
ramoje jis pažymi, .jog “vis
kas gerai klojasi.’

Visa viltis armijoje.

Associated Press agentūra 
neturi patvirtinančių žinių, 
kad buvusį imperatorių Karo
lį paremtų armija, arba kad 
jis butų nusprendęs maršuoti 
iint Budapešto,

Karolis buvęs lankęsis Bn- 
dajieste ir buvo reikalavęs re
gento admirolo Hortby per
leisti jam Vngarijos valdymų.

Regentas su tuo Karaliaus 
reikalavimu nesutiko ir nuro
dė jam, idant jis veikiau ap
leisti! ne tik Budapeštą, bet 
ir pačią P ilga riją.

Karolis iš Budapešto iške
liavęs ir apsistojęs mieste 
SteiiTiiiuaiiger, palei Pagali jos 
ir Ausi rijos rubežius.

Iš ten, anot pirmesnių ži
nių, buvo įminęs grvžti Švei
carijon arba iškeliauti Ispani
jon. Nes pastaroji apdraudė 
jam nepaliečiamybę l'ngari- 
joje- 1

Be to, buvo pranešta, kad 
Karolį visi apleidę ir jam net 
esama pavojaus.

Tuo tarpu augščian pamini
mos žinios kitkų liudija.

NIEKO NĖRA SU 50 WAR 
DŲ.

Buvo mėginama miestų pa
didinti į 50 wnrdų. Bet po
litikieriams tas darbas kaž 
kode! nevyksta. Sutinkama vi 
šokių kliūčių*

BĖGA SUMUŠTI TURKŲ 
GRAIKAI. ‘

Turkams teko visas Graikų 
pulkas.

Konstantinopolis, Bal. 1. — 
Eskishebr’e, kur yra svarbus 
geležinkelių mazgas, pasirodė 
didis negiliukis Graikų armi
jai, taip laimingai besibrifiu- 
jančiai Turkijos gilumon.

Anot Turkų nacijonalistų 
pranešimų, Eskislielir,o ajH'- 
linkėse kova tęsėsi per dvi 
dieni ir nakti. Graikai dėjo 
pastangas būtinai paimti tų 
geležinkelių centrų.

Tr pagaliau tas kraujo lie
jimas pasibaigė Graikų pra
laimėjimu. Graikai šiandie tuo 
frontu su paskuba atsimeta at
gal.

Turkų nacijonalistų armijos 
vadas Mustapba Kernai paša 
priešais Graikus pavartojo to- 
kią-pat taktiką, kokią jis bu
vo pavartojęs pirm kelių mė
nesių, kuomet tuose pačiuo- 
itL-P^duose Graikai buvo j- 
veikti ir atblokšti ant Blusos

Graikai pasirodę nuilsę.
Graikų spėkos iš trijų pilnų 

divizijų pradėjo atakuoti Tur
kų nacijonalistų stiprią apsi
giniau) linijų Kovo 28 dieną.

Po ištisos dienos smarkios 
kovos Graikams pavyko pa
imti Turkų linijų, bet patys 
pasirodė baisiai nuilsę ir iš
eikvoję visas atsargas.

Graikams daug trukdymu, 
be kitko, yra padarę blogi 
keliai. .Jie pirmiau buvo blo
gi. bet pasitraukdami Tunkai 
dar labjaus juos pablogino.

Kovo 29 dieną iš paimtų 
nuo Turkų apsiglnimo linijų 
Graikai pakilę mėgino jau pul
ti patį Eskishebr. Ir kuomet 
jie buvo atsidūrę į Bozda ly
gumas, Turkai atsisukę pra
dėjo kontratakas.

Graikai ėmė bėgti.
Kova tęsėsi ištisią dieną, 

'Turkams pagelbon ėjo vis nau
jos atsargos, Graikai atsar
gų neturėjo. Pasekmėje Grai
kai neatlaikę ėmė traukties 
atgal ir kiek palaukus bėgti. 
Apie saulėleidį visu tuo fron
tu Garikai dūmė atgal.

Anot Turkų, Graikai ir šian
die be paliovos bėga. .Juos ve
jasi ir puola Turkų raitnrija. 
Turkams nelaisvėn pakliuvęs 
vienas Graikų pulkas.

Be to. Graikai turi didelius 
nuostolius nukautais ir sužei
stais.

Paskiau pranešta, kad Tur
kams nelaisvėn papuolė visa 
Graikų divizija.

Sofija, Kovo 30. Itulgari- 
joje kiekvienas vyras sulaukės 
2(1 metų ir moteriškas 16 me
tų valdžios priverstinai šau
kiami darban. Vyrai veltui 
valstybei dirba vienerius nie-
tas, gi moterys — pusę metų. pat padarė ir kitos kainiinin

“DRAUGUI" KABLEGRA- 
MA Iš KAUNO.

KAUNAS. Kovo 31. (Elta). 
— Argentina pripažino Lietu 
va de jure.

TELEGRAMA Iš SO. BOS 
TONO.

(Gauta iš Kauno). Buenos Aires. — Ant Kam
po Galio ir Gordoba gatvių pa
mesta dinamitinė bomba. \'i(>

nai atvykome utarninke. Šian-Įnuo]i|<a atskiriu muriy siiga- 
die. (Kovo 29) su Lietuvos plinta.
valstybės atstovais važiuoja-

KAUNAS, Kovo 31. — čio-

me nuo Latvijos ketverge pri
imti Palangą.

PAVARTOJĘS SVETIMĄ 
PASP0RTĄ.

Šveicarija esanti nepatenkinta

Vienna, Bal. 1. — čia gau
ta žinių, kad buvusis Austri-!,T .. . i transportam ją, susisiekimus irjos-l ngarijos imperatorius 
Karolis Šveicariją buvo aplei
dęs su svetimos šalies paspor- 
tu, kaipo Raudonojo Kryžiaus 
narys.

Anot žinių, Šveicarijos val
džia jo pasielgimu labai ne
patenkinta. Valdžiai padaryta 
didelio nesmagumo.

Buvusis imperatorius, sa
koma, Šveicarijon priimtas tik 
su sąlyga, kad jis nesi maišy
siąs į jokius politikos klausi
mus.

Šiandie pasirodo kaip tik , .... , . v.. v. kareivių luinus, turinčius sto-priesingai. , . „ .. . ,*
vykias salimais Konstantino-

NEBUS ĮLEIDŽIAMI RU
SIJON KORESPON

DENTAI.

Revelis, Bal. 1. — Maxim 
latvi no v, Rusijos sovietų at
stovybių uržrubežiuose virši
ninkas, paskelbė, kad ameri
koniški korespondentai nebus 
įleidžiami Rusijon, kaip ilgai 
Suv. Valstijos neatinainvs sa
vo nusistatymo Rusijos žvilg
sniu.

ALBANIJA RENGIASI KA
RIAUTI UŽ SAVO RU

BEŽIUS.

Nenori. kad svetimi valdytų 
jos teritorijas.

Rymas. Bal. 1. — Albanijos 
valstybę talkininkai priėmė 
Tautų Sąjungom Nežiūrint to, 
šiandie Albanijos padėjimas 
tikrai aprnudotinns.

Čionai buvo paskelbta, kad 
naujas Suv. Valstijų preziden
tas Hardingns sąvo inaugura- 
eijinėje kalboje išreiškęs nuo
monę, kad Albanija turėtų 
būt prijungta prie Graikijos.

Toji žinia gal ir neteisinga.1110 Graikai, gi iš kito 
Bet ji Albanijos gyventojuo- bai. Kaip tie, taip kiti
se sukėlė didelį trukšmų. Pa
kelti klausiniai, argi laisvo
sios šalies prezidentas hutų 
galėjęs išreikšti tokią nuomo
nę, kuri pažemintų x Europos 
diplomatijos nusistatymą poli
tikoj!'.

Albanai buvo apsnūdę.

Senovėje Albanija buvo rui
minga šalis. Tai paliudija se
novės laikų žemlapiai ir atlik 
ti tyrinėjimai, l’askui tokia 
Černogorija praplatino savo 
ribas Albanijos lėšomis. Ta

NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Vienna. —čia Inga rijos at
stovas |Miinformavo Austriją, 
kad buvusis inipmaloriiis Ka
rolis sugryšiųs Šveicarijon. 
Šveicarijos pasiimi i nys pareiš
kęs, kad Šveicarija sutiksian
ti su pargryžiinu.

Londonas. — Šiandie Angli
joje pakeliamas anglekasių 
streikas. Karalius paskelbė 
prokliamaeiją, kurioje sako, 
jog šalyje įvedama nepapras
toji padėtis. Tas reiškia, kad 
vyriausybė autorizuojama pa
imti savo kontrolėn šalies van
denis, maistą, kurą, šviesa.

Washington. — Berlyno val
džiai reikalaujant Budimo val
džia pąliuosavo iš kalėjimo du 
amerikonišku kareiviu, Neaf 
ir Zimmer, kuriedu kaipo* <le-
tekt i vu mėgino Badene pag-
robti amerikoniškų 
Bergdoll.

si a kerį

Paryžius. — Su šiandie
Prancūzija atsisakė toliau
maistu šelpti gen. \V raugei i o

Dublinas. — Šiauriuose nuo 
miesto Gorko Airiai suplaiši- 
no Anglijos policijos kazar- 
mes. (i policijautai žuvo ir 12 
sužeista.

Pekinas, Bal. 1. — Kinijos 
vyriausybė dvi diviziji Ramo
nienės pasiuntė į Vrgą, šiau
rinėj Mongolijoj, sakoma ko
voti su plėšikais.

gos valstybės. Tas buvo taip 
daroma, kuomet Albanijos 
žmonės buvo apsnūdę, igno- 
rantai.

Šiandie jiems atbudus at
randami nepakenčiami daik
tai. Svetimi naudojasi Alba
nijos teritorijomis.

Albanija buvo pripažinta 
nepriklausoma didžiulių vals
tybių dar 1913 metais. Tas 
pripažinimas buvo pakilęs iš 
būtino reikalo. Buvo jai nus- 
tatvti šiokie-tokie rubežiai.

Kreipsis Tautų Sąjungom

Buvusio karo metu tuos ru- 
bežius panaikino iš vieno šo- 

Ser- 
dan-

die okupuoja ir suviliosi dide
lius plotus žemės.

Kad atgauti tuos plotus. Al
banai pirmiausia kreipsi- su 
skundu Tautų Sąjungom Bet 
jei tas nieko negelbėtų, jie 
pasirengs desperntinėn kovon 
17ž savo žeiiii's.

Galimas daiktas, kad talki
ninkai pagelbės Albanijai at
gauti senuosius savo rubežius. 
Nes kitaip, juk tai luitų vi
siems Balkanams ir pačiai 
Europai amžina liga. Tenai 
neimtų ramybės ir reikiamos 
taikos.

LIETUVOS ATSTOVAI 
PRIE VATIKANO IR 

KVIRINALO.

Roma. 11—26. (Elta). Nuo1 
šio laiko Lietuvos atstovybės 
prie Šventojo Sosto nuolatinis 
adresas bus: Dalia Roma, via 
Tor Specęlii 4. Telegramos su
trumpintas adresas: Lietuva 
Roma.

Roma. 11—21. (Elta). Lie
tuvos Atstovas prie Kvirina- 
lo Romoje d-ras Šaulys, Va
sario 17 d. įteikė savo įgalio
jimų. Italų I žsieini Reikalu 
Ministerijai.

Kaunas, 11—21. Žydų spau
dos biuro pranešimu, Vasario 
21 d. Kauno Zionininkų Kliu- 
be, 7 vai. vakarų, prasideda 
pirmas Lietuvos žemdirbių-žy- 
dų suvažiavimas.

Naumiestis, Tauragės apskr. 
JI—21. Eltosč korespondento 
pranešimu, Vasario 6 d., Gor- 
daine įvyko vietos sodiečiu 
jaunimo vakaras mokyklos pa
gerinimui. Vaidinama buvo 
“Naujas kelias“ ir “Burtai”. 
Nors lošėjai ir pirmų kartų te- 
vaidino ir išsimokę buvo be 
jokio režisierio, vis dėlto su
vaidino neblogai.

Kaunas. Kovo inėn.''7T <T. 
gauta žinia iš Vilniaus, kad 
tenai Lietuviai. Žydai ir Gu
dai užprotestavo prieš Vil
niaus miesto 'Tarybos kesini- 
nios kalbėti Vilniaus gyven
tojų vardu ir už melegingą 
iškreipimą tų gyventojų noru 
ir geidimų, siunčiant į Pary
žių delegaciją prašyti pasku
binti gyventojų atsiklausiina.

Kaunas. Šių metų Kovo 30 
d. yra šaukiamas Lietuvos Mo
kytojų Kongresas, kuris tę
sis 3—4 dienas.

Jame bus svarstoma šieydn- 
lykai:

L Lietuvos mokyklos ir 
švietimo padėtis.

2. Mokyklų skyrius Lietu
vos Respublikos Konstitucijo
je.

3. įstatymo projektai pra
dedamųjų, vidurinių ir augš- 
tesniųjų mokyklų.

4. Mokytojų profesinė orga
nizacija ir švietimo darbas.

5. Mokyklos reforma.
(i. Suaugusiųjų švietimas.
Be tų dar ir kiti svarbes

nieji mokyklų reikalai 
svarstomi.

Ino

Kaunas. Iš Rygos atvyko į 
Kauną l’raneįizų komisaras 
l’abaltjurio valstybėms gro- 
vas d e Sarti ges.

Ukmergė. Čionykščiai gyven 
tojai Vasurio 16 d. papuošė 
miestą eglaitėmis. Jų Imta n 
pie 300, kaip apskaito vienas 
Laisvės korespondentas, kuris 
apgailestauja, kad žmonės lo
kiu būdu naikina miškus. Ga
lėjo vietoje eglaičių, eglių ša 
komis pagražinti gatves.

\ asario 2 d. čia Ateitininkų 
kuopa surengė vakarėlį, ku 
riame sulošė; “Rytojaus die
na“ ir “Išvadavo“. Choras 
dainavo tautiškas dainas.

Žagarė. Čia yra susitvėrusi 
Pavasarininkų kuopa, kurios 
nariai nevien lavinasi ir ren
giasi į 'Pėvynės darbuotojų ei
les, bet ir dabar jau tą dar
bų dirba. Taip jie surinko ir 
patys nuo savęs nutraukę, pa
aukavo kareiviams nemažai 
visokių dovanų. 'I'aippat jie 
padėjo ir Gynimo Komitetui 
aukas rinkti.

Prie to pavasari įlinkės at
lieka ir gailestingus darbus, 
lankydamos ligonius, vesda
mos prieglaudas ir jose mo- 
kindamos Žagarės beturčių 
vargšu darbininku vaikelius.

Kaunas. Miesto skerdykla 
taip nepatogioj vietoj įkurta, 
kad Dvas. Žemaičių semina
riją ir miesto dalį užkrečia 
bjauriu dvokimu. Kuomet Vo
kiečiai valdė Kauną, pasis- 
kundžius seminarijos valdy
bai, laivo bjauresnė skerdyk
los dalis iškelta už miesto, bet 
dabar gryžo seni miesto šei
mininkai, gryžo ir senoji sker
dyklos tvarka.

Sanitarijos skyriaus prie
dermė yra prašalinti tą bet
varke.

Kaunas. Šv. Trejybės baž
nyčios vargonininkas dar iki 
šioliai neišmoko lietuviškai 
kalbėlį, Lietuviai parapijoey*, 
atėję su reikalais į parapijos 
kleboniją, kurioje vargoninin- i 
kas darbuojasi, užklausus lie
tuviškai, atsako ‘‘nerozn- 
mia.”

VOKIEČIŲ KOMUNISTAMS 
GELBSTI RUSAI.

Sukilimai vedami Rusų bolše
vikų auksu.

Magdeburg. Vokietija, Bal. 
L — Rusų auksas ir Rusų bol
ševikų vadai didžiumoj!' yra 
kalti už komunistų sukilimus 
Vokietijoje.
Taip tvirtina Herr lloersing, 

Prūsijos provincijos Saksoni
jos gubernatorius.

Jis sako, kad Eislebene pir
mą dieną kovoji' su komunis
tais paimta 6(1 Rusų, kurie 
nemoka nei žodžio ištarti vo
kiškai. Ir jis sako, kad ko
munistų tarpe turi Imt įsi- 
niaišusių mažiausia pora tu-’ 
lodančių Rusų bolševikų a- 
gentų.

\Veisseiifels’e, Saksonijoje, 
vakar kovoje nukauta apie 50 
komunistų.

B<> to, pranešta, apie komu
nistų sukilimus talkininkų o- 
kupacijinėse zonose.

ORAS. - Šiandie gražus o- 
ras ir šilčiau; rytoj apsiniatl-1
K e

PINIGĮJ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mat-

įiiiiU nemažinu $25,000, Kovo 3d
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.92

* * *Prancūzijos šimtui frankų 6.9-4
Italijos šimtui lirų 4.06
Vokietijos šimtui markių 1.59
l.ieluvos šimtui auksinų 1.51b
Lenkijos šimtui markių
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DRAUGAS Penktadienis, Baland. T. I92f»

LIETUVIU' KATALIKU DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdiene išskyrus nedėldienius. 

PKENUMEKATOS KAINA:
CH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:

Metams ................... 88.00
Pusei Metų ................... .... 4.00

SUV. VALST.
Metams ..................................... $0.00
Pusei Metų ...  ...................... 3.00

Prenumerata mokasi iškaluo. Bui
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senus adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- 
ney Order" arba įdedant pinigus J 
regiBtruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Valstybės Paskola 
Žemdirbiams.

Diduma Lietuvių žemdirbių 
Amerikoje neturi savo žemės, 
tiktai nusipirkę galvijų ir ma
šinų samdosi svetimiems pri
klausančias farmas. Iš to yra 
gera tiek, kad viename daigte 
nepatinkant galima pasirinkti 
ūkę kitur ir persikraustyti. 
Tas patogumas yra mažas ir 
brangus. Jis dar turi tiek blo
gumo, kad žemdirbys turi da
lintis savo uždarbiu su nedir
bančiu žemės savininku.

Suvienytų Valstijų Kongre
sas buvo išleidęs įstatų, kati 
valdžia skolintų pinigų žmo
nėms norintiems pirkti žemės. 
Milijardas dolierių tapo pas
kolintas, bet kilo skundas, kad 
tatfaiskolinimas yra neteisėtas 
ir dėlto nuo Kovo mėnesio pe
reitų metų paskolos nebuvo iš
duodamos. Šįmet Augščiausia- 
sis Teismas (Supreme Court) 
AVasliingtone, J). C. išdavė iš
tarmę, kad kongresas turėjo 
teisę išleisti tokį įstatų, ir kad 
įstatas yra galingas. Todėl 
paskolos vėl yra duodamos 
įmonėms norintiems pirkti že- 
tnės ir jų dirbti. Lietuviams 
verta pasinaudoti tuoini, tik 
reikia žinoti sąlygas.
. Pirmutinė sąlyga yra, kad 
valdžia skolina tik pusę to ką 
žemė su triobomis yra verta. 
Tat reiškia, kad pirkikas pu
sę pinigų turi turėti iš savęs 
arba pasiskolinti iš to, kuris 
-apsiims duoti antruoju morge- 

. čiu, nes valdžia duodama pusę 
pinigų paima pirmąjį morge- 
čių.

Antra taisyklė yra, kad už 
paskolų reikia mokėti šeši 

'nuošimčiai. Seniau imdavo pen 
kis ir pusę; dabar pakėlė. Tas 
nuošimtis savaime yra žymus, 

fbet sulyginus su tuo, ką imda- 
vo privačiai bankai arba šiaip 
asmenys yra gana pigus.

Paskola yra duodama labai 
ilgam laikui ir grąžinama ma

ržomis dalimis. Tas dalis gail
imą pridėti prie palūkos. Pri
dedant, sakysim, tris nuošim
čius nuo paskolos, prie šešių 
nuošimčių palukų susidaro 9 
nuošimčiai viso labo ir per 33 
Įlietus nebelieka skolos visai. 
Trys nuošimčiai atmokamos 
paskolos nemažėja iki pačiam 
galui, bet šeši palukų nuošim
čiai eina mažyn taip ūmai, 
kaip urnai mažinusi skola. Jei 
ji išneša $5,000, tai pirmas įino 
kestis yra $300 palukų ir $150 
Ittmokesčio. Viso labo 450 dol. 
Kitų midų skola jau bėra $4,- 
850. Tada atmokeseio vis rei 
■Itin įnešti $150, Im-I nuošim
čių jau ne $300, o tiktai $291. 
viso labo 441 dolieris. Dešini-

iai metų praėjus jau yra at
mokėta $1,500 skolos, belieka 
tik $3500. Už juos palukų mo
kasi $210 ir $150 skolos; viso 
labo $360. Dvidešimčiai metų 
praėjus skolos tebėra tiktai 
$2,000. Už juos palukų mokasi 
$120 ir $150 skolos, viso labo 
$270. Paskutinį metų palukų 
mokasi tiktai 9 dolierius ir 
paskutinė skolos dalis $150, 
arba viso labo $159.

Suvalkijos Lietuvoje būdavo 
panašių ipotekų. Jos imdavo 
tiktai 5 nuošimčius palukų ir 
3 nuošimčius sumos, viso la
bo 8 nuošimčius ta sąlyga, 
kad po 33 metų skola išnyktų. 
Tos ipotekos pražudydavo Lie 
tuvos ūkininkus dėlto, kad jos 
pilnus 8 nuošimčius imdavo 
lygiai pirmų metų ir trisde
šimt trečių. Pirmų metų tei
singa yra paimti 250 rublių 
palukų, nes tada skola išneša 
dar 5,000 rublių. Bet paskuti
nį metų skolos yra belikę tik
tai 150 rublių, o nuošimčio už 
juos imasi vis tiek 250 rublių. 
Tai baisus daigtas! Pasinau
dodama šita sistema Lenkų 
dvarponių organizacija vadi
nama Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie sulaužė gana didelį 
skaičių stambiausių Lietuvių 
ūkininkų Suvalkijoje. Tas bu
vo naudinga ir politiškiems ir 
finansiniems Lenkų tikslams. 
Lietuviai perkantieji namus ar 
farmas Amerikoje turi saugo
tis, kad nepasidarytų panašiai. 
Privatinis bankas gali jiems 
pasiūlyti tokių jau sutartį.

Imant paskolų iš Amerikos 
valdžios reikia kreiptis prie 
Federal Farm Loan Board Wa 
sliington, D. C., (To adreso už
tenka laiškams), arba gerai 
išsiklausinėjus prie savo aps
kričio Farm Loan Bank.

Nemalonus Pasvei
kinimas.

A. a. Kardinolas Gibbons.
(Tąsa).

Popežius Pijus IX 1869 me
tais sušaukė visus pasaulio 
vyskupus į Rymų aptarti tuos 
didžiuosius dalykus. Iškelia
vo į Rymų ir Nortli Carolinos 
apaštališkasis vikaras vysku
pas Jokūbas Gibbonsas. Jis 
buvo trisdešimties penkių me
tų vyras, tai gi pats jauninu
sias Tarybos narys.

Tarybos posėdžiai būdavo 
Vatikane šv. Petro bažnyčioje. 
Ten ant sienų murmulo lentose 
aukso raidėmis yra išrašyti vi
sų dalyvavusių vyskupų var
dai ir pavardės. Yra ir Gib- 
bonso vardas.

Jis turėjo gražių iškalbų ir 
maloniai rašydavo. Iš Rymo 
jis nuolatai prisiųsdavo straip
snių apie visus Tarybos dar
bus. Tais straipsniais, tilpu
siais katalikiškuose Amerikos 
laikraščiuose Gibbonsas sus-

klausimus, kurie rupi šių die
nų žmonėms susiduriantiems 
su katalikų tikėjimu ir išaiš
kino juos ramiu gražiu 
budu, niekur nejmrdėdamas vi
sur išreikšdamas meilę.

Tie, tarsi, atskiri straipsne
liai, suseina į vienų pilnų tikė
jimo apgynimo sistemų. Ji y- 
ra taip gili, kad rimtai minti
jantis . speeijalistas neranda 
trukumų, ir nespecijalistų ne
vargina smulkmenomis. Mokė
jimas išlaikyti šitų vidurį tarp 
vienų ir kitų yra labai retas 
raštininkuose. Beveik visi jie 
ir nenorėdami persisveria į vie 
nų ar kitų pusę.

Pirmoji to veikalo laida ta
po užbaigta Richmonde 21 
Lapkričio 1876 m. Vyskupas 
John P. Carrol, kuris valdo 
Šv. Elenos vyskupijų valsti
joje Montana sako: “Didžiau
sias jo veikalas “The Faith

tiprino Amerikos sąryšius su of ()nr Fathers” nors parašy- 
Katalikų Bažnyčia. Jo išmin
tingos taisyklės ypač daug 
naudos padarė opiuose daly
kuose, nes jis mokėjo sutaiky
ti palinkusius prie ginčo.

Tie straipsniai tapo surink
ti krūvon ir vėliau išėjo kaipo 
atskira knvga. Ji visuomet tu-

tas katalikų tikėjimui apgin
ti nuo protestantų, tečiaus ne
turi nei vienintelio žodžio, ga
linčio duoti protingos progos 
nei vienam žmogui prisilaikau 
čiam protestantiškų pažiūrų 
tikėjimo dalykuose”. (Raštas
prisiųstas į AYashingtonų, D. 

rėš didelę vertę, nes teisingas c Gibbons’ui mirus).

Užimdamas vieta naujas mu
sų prezidentas Ilardingas pas
kelbė savo politinio nusistaty
mo principus. Tuo lab.jausia 
paliesta Prancūzija, šiandie 
viena iš militariškiausių šalių 
Eu ropojo.

Kadangi Su v. Valstijos atsi
sako pripažinti taikos sutarti 
su Vokietija tokia, kokią yra 
padarę dar nesenai šių šalį 
valdžiusieji demokratai, Pran
eliui ja pasijuto kaipir atvienė- 
ta.

Tad Prancūzija šion šalin 
prisiuntė specijalį savo pasiun
tinį Viviani. Jis įgaliotas as
meniniai pranešti prezidentui 
Ilardingpi, kokių vargų su
lauktų Prancūzija, jei Suv. 
Valstijos atsisakytą patvirtin
ti taikos sutartį su Vokietija 
taip, kaip ta sutartis parašyta.

Nežinia, ar Viviani čia lai
mės, ar ne, liet angliški laik
raščiai nemielai pasitinka tą 
svečią. Didžiuliai kapitalistų 
laikraščiai priešinusi jo misi 
jos tikslams. Sako, Amerika 
turi nuosavų reikalų. Ji ne
gali remti militaristinės Pran
cūzijos ir neturi prisidėti prie 
smaugimo Vokietijos. Amerika 
pagelbėjo Prancūzijai nugalė
ti Vokietijų. Tai ir viskas. To
liau tegu ji žinosi pati.

Be kapitalislų spaudos prieš 
tų svečių pakilo stipri organi 
zacija vardu “ Fridais of Irisli 
Froedom’’. šitos organizaci
jos skyriai jmdarė rezoliucijas, 
kuriomis reikalaujama, kad 
Viviani šioj šaly neimtą ofici 
jaliai priimtas ir nebūtą skai
tomus Prancūzijos pasiunti 
uiti.

Rezoliucijn.se pasakyta, kad 
pirm devynerių metų Viviani 
buvo Prancūzijos premjeru ir 
plačiai skelbė,d, kad jis panai
kino Dietų Prancūzų mokyk-

ir gabus asmuo rašė apie di
džiausių devyniolikto šimtme
čio religijos nuotikį pats da
lyvaudamas jame.

Richmondo Vyskupija.
Sugrįžęs iš Rymo 1870 metais 

vyskupas Gibbonsas dar be
veik du metu darbavosi NoTth 
Caroliuoje. 30 Liepos 1872 jis 
tapo popežiaus perkeltus tik
ruoju vyskupu 'į Richniond'ą 
Virginijos valstijoje. Ta vys
kupija tapo įkurta 1820 me
tais. Gibbonsas buvo ketvirta
sis jos vyskupas.

Jis pirmiausiai pasimpino 
įgyvendinti toje vyskupijoje 
merginų vienuoliją vadinamą 
Pavargėlių Seselėmis. Tas dar
bas parodė, kati vyskupui la
bai rupi visuomenės dalykai, 
ypač neturtingų darbininkų 
reikalai.

Gibbons’as Richmonde taip
gi pastatė katalikiškų akade
mijų vaikinams. 'Pat yra St. 
Peters Academy.

Šitoje vietoje vyskupui ne
reikėjo vargti imi laukus ir 
negrų bakūžes kaip Šiaurinė
je Karolinoje. Vyskupijos dar
bas jau ėjo nutiestomis vedė

Gibbons ’o veikalas, kurio 
vardas reiškia: “Musų Tėvų 
Tikėjimas” buvo spausdina
mas šimtų kartų ar daugiau. 
Vienoje Anglų kalboje to vei
kalo išparduota daugiau negu 
milijonas egzempliorių arba 
kopijų. Jis išverstas į didelę 
daugybę kalbų ir kiekvienoj 
yra taip-gi labai praplitęs. 
Gaila, kad dar niekas neišvertė 
lietuviškai.

Baltimorė’s Arkivyskupas.

Riebmond 'iečiai penkerius 
metus džiaugėsi savo ketvir
tuoju vyskupu. 1877 metais 
Baltimorės vyskupas Jokūbas 
R. Bayley apsirgo. Reikėjo 
jam pagelbininko. Šv. Tėvas 
Pijus IX perkėlė Richinond’o 
vyskupų į jo gimtinį miestų 
Baltimorę ir paskyrė arkivys- 
kupo pagelbininku su įpėdinio 
teise 27 Gegužio 1877 metų. 
Keturiems mėnesiams praslin
kus arkivyskupas Bayley mi
rė. Vyskupas Gibbons’as už
ėmė jo vietų 3 Spalio 1877 m.

Kadangi pirmiausia Ameri
kos vyskupija tapo įkuria Bal
ti molė’je 1789 metais, tai tos

„ . vietos arkivyskupas skaitosi
mis. Bet Gibbonsm tų vvsku- 1 ... -į, ... 1 1 r,-._ • Amerikos vyskupų vadus. Gib-pi.ių valdant pasidarė daug 
naujų parapijų ir stojo daug 
naujų bažnyčių.

The Faith of Our Fathers.

Jau Šiaurinėje Karolinoj! 
vyskupas suseidavo su 
be nekatalikų, išaiškindavo jų 
abejones, išsklaidydavo prie
tarus. Didesnėje vietoje dau
giau buvo žmonių ir daugiau 
progų suseiti. Kantrus Gib
bons’o mandaguinas Richinori- 
d’e dar padidėjo ir aiškiau 
spindėjo negu pirma. Tmys 
puikų stilių dar puikesnę lio- 
gikų vyskupas suėmė tuos!

bonsas juomi tajx) taip-gi ulei
ypatingų savo gabumų.

Per keturiasdešimt trejus
metus Baltimorės vyskupija
ir miestas gali sakyti augte
suaugo su Gibbons’u. Iki šioldaugy- ... „. . ...mes tik apčiuopomis pagriebė
me stambiuosius mažus iš tos 
Gibbons’o ainžio dūlius, kuri 
gali skaitytis 'tik įžanga į jo 
gyveninių, o jau susidarė vaiz
das taip didelis, kad sunkiai 
telpa į laikraščio straipsnį. 
Čia minėtų faktų užtektų la
bai rimtai ir turiningai vysk. 
bijogral'ijai.

Begyvendamas Baltimorėje

tose, is jų prašalino dangaus 
šviesą, šitų pamainydamas pro 
lo liepsna. Pagaliau yra pa 
reiškęs, kad jis esąs Dievo 
priešas.

Gibbons’as veikiai peraugo ar
kivyskupijos ribas: jis tapo 
visos Amerikos žmogum. li
gninui jis peraugo ir Amerikos 
ribas ta|Hlaiuas pasaulio žino 

ginu. Iškildamas taip augštni

ti Washingtone buvo aštuo- 
nios katalikų bažnyčios, Gib- 
bonsui mirštant jų buvo 28 
užbaigtos ir dvidešimt devin
ta pradėta. Arkivyskupijos so
stinėje Baltimorėje 1877 m. 
buvo 20 bažnyčių, dabar yra 

t. v. beveik trisvk tiek.v v
Visoje arkivyskupijoje buvo 
42 bažnyčios, o dabar yra 147, 
neskaitant misijinių, kurias 
pridėjus susidaro 225.

Kai-kuriais žvilgsniais nega
lime lyginti Baltimorės arki
vyskupijų kaip ji šiandien yra 
su tuo kas buvo pirm 47 metų, 
nes visai neturime žinių iš tų 
laikų, bei galime pasakyti 
kaip dabar yra:

Yra 97 žemosios (Grammar) 
mokyklos ir 30,012 vaikų jo
se; yra 12 prieglaudų našlai
čiams ir 1046 vaikų jose. Yra 
viena nebylių mokykla su 35 
nelaimingais mokiniais. Yra 6 
amatų mokyklos su 1,917 mo
kinių. Yra 7 dieninės prieglau
dos su 729 vaikais. Yra dvi 
prieglaudos seniams, yra 8 li- 
gonbuėiai. Yra trys universite
tai, 17 seminarijų su 920 mo
kinių, yra du mokintojų ins
titutu su 325 studentų; ber
niokų kolegijų 17 ir studentų 
1701, mergaičių akademijų 18 
ir mokinių jose 2,702. Visos 
čia minėtos įstaigos yra kata
likiškos. Viso labo katalikiš
kos jaunuomenės tikėjiminėse 
mokslo ir auklėjimo įstaigose 
po Gibbons’o valdžia buvo šį
met 38,502.

Kardinolui ypatingai rūpėjo 
auklėjimas. Žinomasis Baby 
Rutli yra Baltimorės arkivys
kupijos auklėtnamio mokinys. 
Tas auklėtnamis pernai sude
gė. Kardinolas prieš apsirg- 
siant paskutine liga dar rūpi
nosi tuo auklėtnainiu, kad tik 
gražiai ir gerai atsinaujintų.

Katalikų skaičius Baltimo- 
rėjo augdavo ir auga nuolatai. 
Apie 1906 metus atvirtimų į 
katalikyste būdavo apie 800, 
1919 metais buvo 900. Pats 
kardinolas ir jo veikalas pa
traukdavo žmones prie katali
kystės. Štai ir 1919 m. į Gib
bons’o rankas katalikų išpaži
nimo raštų įteikė Protestantų 
Episkopolų Delaware’o diece
zijos vyskupas Kinsman.

Provincijos darbai.
Bažnytinė provincija vadi

nasi arkivyskupija drauge su 
priskirtomis prie jos vyskupi
jomis.

Kitados Baltimorės vyskupi
ja viena apėmė visų Ameriką. 
Paskui Baltimorėje pasidarė 
arkivyskupija, o kitur įsikūrė 
vyskupijos, tai-gi Baltimorės 
provincija apėmė visų Ameri
ka, vadinant tuo vardu Suvie
nytas Valstijas. Ugniniu pa
sidarė daug arkivyskupijų ir 
daug provincijų. Prie Gibbon- 
so nebuvo provincijai i ų sino
dų formaliai vedamų, liet vys
kupai nuolatai kas metai susi
tardavo suvažiavę neformaliai.

Gibbonsas gerbdavo savo 
provincijų. Jai jis pavedė sa
vo svarbiausiąjį veikalų, kuo
met pasirodė, kad tas veika
las įgijo pasaulinės garbės. 
Bet Gibbons’as gerbė savo 
kaimynų tos pačios provinci
jos vyskupų neprigulmybę tr 
savistovybę, todėl jis nesikiš
davo i jų vyskupijas.

(Pabaiga bus).

LIETUVIAI ŠVEICARIJOJ.
I uo ku pli Su v. Valstijos y jis vis gi nepl ūstojo savo žmo

ni krikščioniška ticšpntiju. giskiiiuo, kaip pamotvsinu* pa- 
l’alsai prezidentas Ilardingas skatinėjo šio straipsnelio dūli 
užimdamas prezidento violą y- jo,
ra padėjęs ranką imt Švenl-v v *rnscio.

Nemalonus tani pasiuntiniui 
čia pasveikinimas. Bol jis loi-

Vietiniai Reikalai.

Amerikon sostinė \Vns 
loii’ns, I). C. priklauso

mg-
prie.
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“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti žios

MALDAKNYGES
..  s

E Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............  $3.50 I
3 Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50 S
s Ramybė Jums (audeklo apd.) .........................  2.00 s
3 Šios maldaknygės formatas yra 514x114. l’uslaplų turi 958. bet na s
B stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau- — 
S šių maldų. 3
3 e e e e 9
| Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25 3
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75 3
3 Aniolas Sargas — juodais apd............................ 1.50 1
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 S
3 Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 3
3 paveikslėliu ant apd......................................... 1.75 3
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd........... 1.50 b
3 Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............ 1.00 |
S Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 3
3 Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 =
E Aniolėlis — juodais apdarais .................................0.75 |
S šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 800 puslapių. 35 
B Spauda aiški. 3
E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 3
| Pulkim ant kelių......................  2.50 Š
3 Pulkim ant kelių .................................................. 2.00 S
3 Pulkim ant kelių .................................................. 1.88 I
3 Pulkim ant kelių .......................   1,50 S
E Ši maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų S 
3 įvairumas priguli nuo apdarų. 3
Ę Maldų Knygelė ..................... . ............. .'................. 78c. 5
| Maldų Knygelė ................................ . ......................... 50c. S
— SUžsisakydami adresuokite: E

“DRAUGO” KNYGYNAS 1
= 2334 So. Oakley Avė. Chicago, W1 |
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= )
*p?el. Canal 6222

3 DR. C. K. CHERRYS %
3 LIETUVIS DENTISTAS «
^2201 XVėst 22-nd & So. Leavitt St.* 
o> , Chicago #
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.“

1:00 P. M. to 8:00 P. M. "

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1831 So. Halsted Street 

Valandos: lt iki 12 ryto: •» in a 
po plet. t iki # vakare.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
i Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 1S ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-' 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Eriburga.- (Šveicurija). 
“Drpiigo” No. 40 tilpusi ži

nutė, buk mieste Luzerti, švei- 
cjirijoje, šį rudenį atsidaręs 
kilus (antras) katalikiškas
universitetas nevisai tiesa. 

Tiesa tai, kad šiuu reikalu
singas. Nežinia, kaip i lai nl lialtiinoi'ė's arki vyskupijos. <laug kulbiinin, o )jel ir rašoma, 
sinoš musų prezidentas. IGibbons'ui apimant ja valdy- kad kai kurie profesoriai rū

pinasi juomi, bet dar iki šioliai 
naujo katalikiško universiteto 
Šveicarijoje neįkurta. Ir kaip 
prof. D-ras Beckas sako, tai 
tolvmos ateities klausimas. 
Kodėl? paklausite. Juk toje 
pačioje Šveicarijoje veikia kiti 
{lenki nekatalikų rankose es»j 
universitetai, ar-gi negalėtų 
bent du būti katalikų? Galėti 
tai gali, bet šveicariečiai-žmo- 
nės žiuri ir realaus gyvenimo, 
ar iš to gali liuli naudos. At
siminkime, kad Šveicarija nė
ra didesnė už Lietuvą. Jos 
gyventojai siilvg tikybos skir
stosi šiaip:
Protestantų.............2,217,596
Rymo-Katalikų .... 1,528,002
Senkatalikų ................ 56,250
Be tikėjimo (čia ir Žydai ete)

.............................. 60,901
Tai-gi pabaigoj 1920 m. Švei

carijoj buvo 3,862,749.
Reiškiu, katalikų kiek dau

giau negu Žemaičių Vyskupi
joje.

Katalikų daugiausiai gyve
nama Vokiečių kantonuose. A- 
tidengus naują universitetą 
viduryj šių kantonų, savaimi 
turėtų pulti senasis Friburgo 
Universitetas, turėdamas per 
mažų lankytoją skaičių.

Ib-lei augštos valiutos sve
timšaliai nelabai išgali nau
dotis Šveic.l'niversitetuis ir nė 
ra kol kas didelės vilties, kad 
dėlei šios priežasties Šveicari
jos universitetai greitu laiku 
butų perpiltu. Nusistačius Eu
ropoje taikai, susilyginus maž
daug valiutui, galima laukti, 
kad Šveicarijos katalikai j 
kurs antrą Krikščioniškojo 
Mokslo skelbėją uni\eisite 
tą.

Statistikų ėmiau iš; “Sėli 
ueizurisebe ■ Kirclien-Zeitung” 
N. 9. 1921 m. •

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Habted Str.

Tel. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. 68rd Str.
Tel. Prospect 3466.

■ Dr. M. T. STRKOL’IS į
■ Lietuvis Gydytojas tv Chlrugaa S
■ Peoplcs Teatro Name ■
JlOlfl W. 47th Str. Tel. Boul. l«o! 
Jvalandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 183 
■iki 12 ryte. 8
■ Kės. 2814 W. 43rd ™

Nuo ryto iki plet.
[Tel. MeKinJey 263

Street

2201 West 22nd Street B
Canal 6222 S
3114 W. 42nd Street 5

Tel. McKlnley 48S8B

Tel. Yards 6000 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, OhlnivgM tr 
Akušeres.

8308 8. Halsted St. rn.i~.j~
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—S ir
6—8 vakare Ned. 18—11 18 ryto.

»•

Dr. L E. MAKARAS
Lictuvys Gydytojas ir ChlrorsM 

Ofisas 10000 Ko. Michigan Avė., 
Vai 10 Ik! 12 ryte: 2 Iki 4 po 

plet. 6:30 iki 8:30 vakare 
Itesldcncija: 10538 Perry Avė. 

Tel PtiUman 842

Bitikas.

iitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiainiiB
Ites. 1139 Indcpendence Blvd. 

Telefonas Von Baren 284

DR. A. ROTH,
Itusa*. Gydytojas rl Chirurgas
Speeijalistas MnterUkų, Vyrišky 

Valkų Ir vLsų .'tironiškų Ugų
VALANDOS: 10—11 ryto 3—I ga 

pietų, 7—N vak. NedėUomts 10—,13 <. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., ru»«—g- 

Telefonas Dmver 8688 s
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ATSAKYMAS P. LIUNUI.

P-nas Liūnas, rašydamas a- 
pie ruošimąsi prie L. Vyčių 
Seimo, abejojančiai tarė pa
braukdamas, kad Vyčiai šįme- 
tinį Seimų mano padaryti “žy
miausiu istorijoj.” *Netiki ko
misijos skelbimui, kad tame 
seime žada dalyvauti St. Sei
mo nariai, atstovaudami I’a- 
vasarninkų organizacijų. Neti
kęs kareivis, kuris nesistengtu 
būti kapitonu. Taip-pat ir Vy
čiai butų nekoki, jeigu nesi
rūpintų savo seimų padalyti 
žymiausiu. Reikia tvirtai ma
nyti, kad ruošimosi komisija 
nemano apvilti seimo atstovų 
ir jeigu skelbia apie pribuvi
mų j seimų svečių iš Lietuvos, 
tai vis-gi apie tai yra gerai 
patyrusi.

Delei “Komevilio Varpų” 
nelietuviškumo ir kad tas 
veikalas buvęs Chicago je vai-

PHILADELPHIA

Nuo G ligi 13 d. Kovo mėne
sio Šv. Kazimiero parapijoj 
buvo misijos, kurias laikė tė
vas V. Kulikauskas, M. 1. C. 
Misijos buvo labai pasekmin
gos. Daugelis žmonių pasinau
dojo ypatingomis Dievo malo
nėmis. Per visus vakarus tiek 
prieidavo bažnyčion žmonių, 
kati nei suolų neužtekdavo. 
Daug buvo tokių, kurie ilgų 
laika gyveno atsitraukę nuo 
bažnyčios, bet per tas misijas, 
sužadinti gražių pamokslų, 
pametę savo paklydimų ir ap
gailėję kaltes sugrįžo atgal 
prie Motinos Bažnyčios.

Gražiausia ir įspūdingiausia

Kuomet įvyks, atmaina kas- 
link tų trijų klausimų, tuomet 
tik Clevelando katalikų visuo
menė žiūrės į jų kitokiomis a- 
kimis negu lig šiol žiurėjo.

Simono Sūnūs.

CICERO. ILL.

buvo paskutinį vakarų, kada 
dintas du ar tris kartus. Ne J baigėsi misijos ir atminčiai jų
du, ne tris o tik vienų kartų 
“Kornevilio Varpai” pilnai bu 
vo atvaidinti Cliicagoje. Nors 
ir trisdešimt kartu butų vai
dinama, gori veikalai nekuo- 
met nepabosta. Chicagos Ope
ra kas sezonas po keletu kartų 
perstata Faust’ų, Carmen, 
Aidų ir kitas operas. Appolo 
Oratorijos choras neapseina ne 
vienų metų be Handelio Mes- 
sijos, Bacho Mišių ir Brahmso 
Reųuiem. Muzikai Symphoni- 
jos koncertus pavadintų nenu
sisekusiais be veikalų Beetho- 
veno, Schuberto, Mendelssoh- 
no ir kitų klasikų. Tatai ir 
ruošimo komisija, girdint daug 
reikalavimų, maloniai sutiko 
prašyti Apskričio choro, idant 
“Kornevilio Varpai” butų pa
antrinti, nes veikalas yra di
delis ir puikus.

Musų dailininkai Lietuvoje, 
kaip Kipras Petrauskas, A. 
Sodeika ir kiti tarnavo ka- 
juomenėje ir gynė tėvynę ne 
žodžiu, bet tikru darbu. Išsto
ję iš karuomenės suorganizavo 
operų ir pirmu kartu persta
tė Kaune Lietuvių kalboje 
mums svetimų nelietuviškų o- 
perų Traviatta. Del ko ? Mat 
tie muzikai nepynė dailės su 
politika, o rūpinosi žmonėms 
patiekti tų, kas yra prakilnu 
ir gražu.

Nelabai senai musų Federa
cijos' surengtame vakare tarp 
kitų veikalų buvo dainuotos 
ir Rusų kalba dainos ir niekas 
nepasipiktino. Vyčių Seimas 
nebus koksai politiškas susi
rinkimas, tatai ir operetė 
“Kornevilio Varpai” pers
tatymui Seimo laike pilnai a- 
tatinka. Apart operetės bus 
giedami patrijotiniai himnai.

Daugiau ko prie programo 
kergti nepriderėtų, nes, muzi
kos žvilgsniu, skonis vakaro 
susiterštų ir viso to išeitų tik 
šiupinys.

Veik per du mėnesiu tarta
si, kuip Seimų padaryti pasek
au ilgesniu ir niekas nieko ne
sakė. Bet kuomet darbas pra
dėta, svetainė paimta, tikietai 
atspauzdinti, išeina p. Liūnas, 
pastoja kelių ir peršu kų kitų. 
Ačiū p. Liunui už patarimus, 
gaila, kad su jais susivėlino.

Minom kartu vaidinsime 
“Kornevilio Varpus”. Ateity
je paantrinsime jums mėgiama 
jų kantatų Broliai, tik ne M. 
Gustaičio, kaip buvo minėta, 
o C. Sosnausko. Kas trukdo 
pradėtąjį darbų, tas ne velija 
gero organizacijai ir jei iš to 
išeitų kokie nepasisekimai, 
Vyčiai žinos kas buvo to prie
žastimi. A. S. Pocius.

Prierašas: Kaip asmuo ne
gali gyventi nevalgęs, taip ir 
tauta negali dauginti savo kui
liuos nesuinidama Į save augš- 
tųjų pasaulio mokslo ir vieno 
reikalui. Kun. P. Bučya.

liko pašvęstas misijų kryžius. 
Pastačius kiyžių bažnyčioje 
užviešpatavo grabinė tyla. Ro
dos pats Išganytojas nuo kry
žiaus visiems kalbėjo, sakyda
mas: “Aš paaukojau savo gy
vybę dėl to, kad. jus nemirtu
mėt. ’ ’

Tų vakarų gerb. misijone- 
rius pasakė labai gražų pa
mokslų apie kryžiaus galybę.

Po palaiminimo, buvo kry
žiaus adoracija, kuri tęsėsi 
apie dvi valandi.

Atsisveikindamas gerb. mi- 
sijonorius linkėjo visiems gau
soj Dievo malonių.

Ilgai neužmiršime tų misi
jų ir gražių gerb. misijonorio 
pamokslų. Kada tik atsiminsi
me apie jas, taria prašysime 
Dievo sveikatos gerb. misijo- 
noriui, kari ilgai, ilgai galėtų 
darbuotis.

Vystanti šakelė.

Didžiojo Šeštadienio vakare 
Šv. Antano bažnyčioje per pa
maldas buvo du pamokslu: vie
nų sakė tėvas Alfonsas Pasi- 
jonistas, kitų kun. Pr. Vaitu
kaitis.

Velykų ryte pamaldos buvo 
ytin iškilmingos, ypač žavėjo 
žmones berniukų ir mergaičių 
procesija. Kai-kurios mergai
tės buvo parėdytos kaip ange
lai ir gerai išmokytos barstyti 
gėles bei kiekvienų sykį bal
siai tarti tam tikrus žodžius.

Mišias laikė kun. Pr. Vaitu
kaitis, klebonas sakė pamok
slų.

Pirmadienyje, Kovo 28 d. 
buvo iškilmingai užbaigta no- 
vena prie Šv. Gabrieliaus. Tė
vas Alfonsas pasakė gražų pa
mokslų.

Bal, 1G d. Labdaringos Kų- 
gos 3 kuopa rengia balių. Prie 
jo dedasi beveik visos vietinės 
katalikiškos dr-jos.

Bal. 3 d. Šv. Antano par. 
svet. Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų dr-jos skyrius ren
gia vakarų. Rep.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

CLEVELAND, OHIO.

Davė žodį.

Clevelande išeina savaitraš
tis “Dirva”. Nuo pradžios 
savo gyvavimo daug sykių ji 
mainė kailį. Išpradžių sa
kėsi “bepartyvė.” Vėliau pa
sidarė “vidurinės srovės”. 
Per tų laikų buvo keli redakto
riai. Vieni jų mažiau, kiti dau
giau niekino katalikus ir kiek
vienų jų atliktų gerų veiki
mų užtylėdavo, arba jei ir 
rašydavo, tai viskų atvirkščiai.

Seniau dar kelios katalikų 
d įaugi jos buvo paėmusios 
“Dirvų” už organų. Bet ka
da pamatė/ kad tas laikraštis 
taip toli nuvažiavo nuo laikra
ščio pareigų, kuri pradėjo raus- 
ties po vienuolynus, visos atsa
kė. Be to visos katalikiškos 
dr-jos bei kuopos pareiškė: 
nieko bendra neturėti su lais
vamaniška “Dirva” ir nedavė 
jokiųprunešimų apie by kokius 
nors susirinkimus — pramo
gas. Net spaudos darbus pra
dėjo siuntinėti kitosna spaus
tu vėsna.

Katalikų susirinkime, kur 
buvo susirinkę apie šeši šimtai 
žmonių, vienas žymus asmuo 
pareiškė, buk “Dirvos” vedė
jai davė žodį nedėti jon jokių 
šmeižtų apie kat. veikimų. Ne
protinga butų tikėti pasaky
tam žodžiui, o nežiūrėti faktų. 
Tai-gi reikia tėinvti, ar atsi
mainė “Dirvos” turinys, bū
tent:

1) Ar nėra juodašimtiškų 
atsišaukimų, juodinančių ge
rus katalikų darbuotojus?

2) Ar yra teisingai aprašo
mas, vietinių Lietuvių katali
kų kokis nors veikimas?

3) Ir ar duodamas kreditas 
jeigu jį kas užsitarnauja bei 
apvertinainns kokis nors geras 
darhas’

KAS DEDASI L. A. B. 
TRE.

OEN-

kas
me
Jei

(Surinktos a. a. kun. Serafino, 
Cicero je, 111.).

Davė jio $100.00: Gerb. kun. 
Vaičiūnas ir Antanina Baino- 
raitė.

Gerb. Bukauskaitė $20.00.
Davė po $10.00: Gerb. kun. 

P. Vaitukaitis, J. Milašauskas, 
A. Ruikis, K. Kukanauckas, 
A. Valančius, S. Tamošaitis, 
J. Petreka, J. Mikoliūnas, O. 
Nausėdaitė, J. Mironas, K. Mi- 
kolaitis, J. Spranaitis.

Bladislovas Bukauskas $7.00
Davė po $5.00: M. Raugai- 

tė, Z. Ragauskaitė, T. Reka
šienė, J. Služiiiskaitė, M. Ša
lintis, P. Klepšas, O. Petraus
kienė, A. Šukienė, ,J. Krasauc- 
kas, O. Miliauskienė, A. šei
myna, O. Daujutienė, A. Šiin- 
kevičius, A. Rnmušaiiskns, P. 
Paderibienė, B. Vilitskaitė, M. 
Adomaitis, J. Vaišnoras, J. 
Andžiulis, P. Juknius, J. Kren- 
čius, J. Kudirka, .T. Mockus, 
A. Šliauteris, S. Feiza, Dr. 
Antanas P. Gurskis, J. Giedri- 
kas, K. Jasas, J, Vaičulis, B. 
Posanka, I. Simonaitis, P. 
Statkus.

Davė po $3.00: S. Feiza ir 
D. McDonald.

Davė po $2.00: I). Trakse- 
lienė, A. Pocius. B. Banaitis, 
P. Adomaitienė, A. Leiikunie- 
nė, Milašienė, J. Lengvis, P. 
Statkus, P. I’crskauda, P. Bu 
damentas, M. I’riemenėnė, M. 
Balčiūnas, P. Zaurienė, O. 
Paugaitienė, K. Ančiunas, Ma
žeika, J. Mockus, B. Kelpša, 
D. Ihišinkienė, Rimkus, M. 
Asmonaitė, J. Apulskis, J. 
('asas, J. Jarsiukevičienė, A. 
Metrikis, F. Štrielčiunns, V.

(Pabaiga)

Bereikalingi ergeliai ir lėšos.

Toks susirinkimas nepennai- 
nys dalykų stovio. Visvien 

šauks susirinkimų, ja- 
turės būti kvorumas, 

kvorumo nebus,
rinkimai nebus teisėti. Del L. 
A. B-vės labo visvien, ar Lut- 
kauskas ar Sirvydas, ar Pet
kus ateis žmonių rinktais ar 
direktoriato, — bile tik jie bu
tų legaliais. Toks susirinkimas 
gali daug jiakenkti B-vei, bū
tent pereitieji du susirinkimai 
ištraukė iš Bendrovės iždo jau 
$1200.00. Dar vienas ištrauks 
bent pusę to, neskaitant pini
gų, kokius Auditing Conuni- 
ttee išmokės advokatams ir 
apsiskąitys sau už darbų. 
Vienų ardo, kad antrų lopyti.

Aky vaizdo je to, kų pasakėm, 
mums rodos, kad aniems vy
rams rupi ne tarnavimas Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
labui ir šėrininkų naudai, bet 
jiems rupi sudraskyti Bendro
vę, kad jos neliktų, kad tuomi 
moraliai nužudyti žmones, ku
rie B-vę suorganizavo, ir, pa
galinus, kad ant vienintelės 
ikišiol bepartyvės *)Bendrovės 
griuvėsių pasitaisytų sau re
putacijų, partyviškos Bendro
vės. Prie to, — 'žmonėms, ku
rie užsiėmė B-vės draskymo 
darbu, rupi ne jos gerovė, bet 
kas kita. Štai, jie skundžiasi, 
buk jie, ateidami į direktori- 
jatų, nebus didžiumoje. Kam 
jiems reikalinga didžiuma? 
Nu-gi štai: dabartinio direkto- 
rijato valdyba Sausio 15 d. 
nutarė, kr. 1 šiais 1921 m. al
gos butų tokios: prezidentui 

10 dol., iždininkui — 10 
dol., ir sekretoriui 25 dol. į 
mėnesį. Jie būdami mažumoje 
negalės algų padidinti. Toliau, 
Komisija (Vaškas, Lazdynas) 
buvę prie skaitymo proxių ir 
prie jų išsiuntinėjimo (visa ką 
jie darė, čiupinėjo konvertus 
ir žiurėjo, kas vidun įdėta) 
paskaitė sau jio $15.00 už die
nų, po $108.00 kiekvienas. G 
kada Direktoriai atmetė bylas, 
tai vienas jų, Vaškas, net ne- 
pabandęs pasiderėti su Direk
toriais, jau padavė bylų advo
katui. Štai kas rupi naujiems 
Direktoriams. Todėl, Sėrinin- 
kai, neapsigaukite. Senieji, pa
matę, kati J us einat prieš juos, 
rezignavo: nebėra Bendrovės 
Direktor.ate nei Strimaičio, 
nei Račkausko, nei Busho, — 
tad kelius atdaras tiems, kas 
nori geio jmriaryti Bendrovei. 
Tečiaus likusieji Direktoriai 
gins organizacijų nuo drasky
mo, m žiūrint ar prie jos dras
kymo stos kun. Petkus su ka
talikybe. ar jo geri parapijo- 
nys Liutkaiiskas, Širvvdas ir 
kiti.

Nesiduokit suvadžioti.
Tai gi, gerb. Bendrovės šė- 

rininkai, nepamirškite, kad tie 
visi trys Direktoriai, krūvon 
sudėti, turi įdėję į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę viso la
bo tiktai 200 dol., — tad jiems 
jos nėra gaila, jie nieko patys 
nerizikuoja. O žmonių, tai via 
dusų sudėti pinigai ji^ins tik
tai tiek rupi, kiek dabar paro-

nutaria kreiptis į teismų, nu
žudyti vienintelį pelningų pi
nigų distribucijos biznį, kokį 
atliekame Lietuvoje ir, paga- 
liaus, kad sudraskyti Jūsų or
ganizacijų.

Musų Bendrovė, kaip ir 
kiekviena korporacija, turi sa
vo įstatymus, kurių reikia lai
kytis, jei norime, kad organi
zacija gyvuotų.Įstatymus gali
ma keisti, tik negalima jų per
žengti. Kur tiktai įsivyruoja 
anarchija, ten organizacijos 
griuvu. Todėl gerbiamieji da
bokitės, kad Jums nesugriau
tų organizacijos, kurių Jus su 
vargu sutverei. Per tai — jei 
kas kreipsis į Jus ne iš Centro 
raštinės, — žinokite, kokiais 
tikslais kreipiamasi.

Bukite atsargus, nesiduoki
te suvylioti vilkams avinų kai
lyje. A. B. Strimaitis.

WESTPULLMANIE6IAI!
Atkreipiame Jūsų atydų, 

kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 11949 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti

PRANEŠIMAS.

Visi kurie priklausote prie 
JONESI & Co. malonėkite at
silankyti pėtnyčioj, Balandžio
I, 1921 m. 7 vai. vakare Jos.
J. Elias svetainėj, 4600 S. 
Wood Str. Nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui.

, (Apgr.)

dė jų |irniipčiinus, kuriuo jie

Peizaitė, J. Pocius, | .1 lllgc 
Ogia 
Valiu

lienė, S. Bukauskas, 
tas, K. K iškiiiiienė, 
lis, J. Meškis.

.Magdeleua Grybaiiskienė 
$2.50.

(Baugiau bus.).

) Mes nesikišame į L. A. 
B-vės finansinius reikalus, 1x4 
prašytume, kad ji duugiau 
gerbtų tiesų ir nevadintų sa
vęs liepa it v ve, Jug ji žymiai 
pablogino savo finansinį sto
vį pinigais leindttina tokius 
nedorus laikraščius
cago.s “Lietuva’ 
nių orgmia«, [p.,|

, kaip Chi 
laisvumu

’rierašas.
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Giminės iŠ I.ietuvos ieško Sta
nislovo ir Kajetono Glinskių, mo
tina, Rozalija Glinskienė; Vladis
lovo Roinero, brolis, I’etras Home
ras. ieškamieji paeina nuo Nau
miesčio. Kas apie Juos žino ma
lonės pranešt u#1 platesniu žinių 
kreipkitės paft Ppolas Gečius,
384 Kcnsingtoik *'% . Chicago, III

J’aieškau Stasio Mitkevičiaus paei
nančio iš Mitkaičių kaimo Telšių ap
skričio. Amerike gyvena apie-20 me
tų. savo namiškiams nieko nerašo, 
prieš kare gyveno Aurora. III. Kas 
apie ji žinote praneškite šiuo ad
resų:

Mokytojus J. Adomavičius 
Tirkškliai,

Mažeikių Apskritis
LITHUAN1A.

FARMOS.
Kam nusibodo fabrikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysite be
darbių, Tamstų gyvenimas bus užtik
rintas ant visados. Amerikos piningai 
stovi augščiausia už viso pasaulio, 
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujoj Rietuvių Michlgano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda 
inas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
rime lietuviškas draugystės, parapi
jos, mitingus, balius, pikninkus ir 
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios vietos nerasi, musų tar
pe randasi labai turtingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis prie svetimtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu. šv. Antano Draugystė jau 3 metai 
kaip pardavinėja farinus ir vist kurio 
per jų pirko džiaugiasi. Agentai ku
rie ateina daugiausia j stubas ir siū
lo jums aukso farmas tų sergekltes 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 ar daugiuu o taip labai 
daug atsitinka.

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo udresu:

KAZ. DAUNORAS,
Hoz 7 Custer, Mlch.

R. M. S. P.
Europą

I ivihuvaitini "O” Daivai
NEW YORK-HAMBURG

Huatojant
ClierlKNirg ir Soutliampton 

ORBITA G<guil<> 21—Idepos 2 
ORGPl.SA Hlrh llo l«
ORDINĄ Blriello IS-UiepoM 30
1-2 Ir 3-čios Kl. Pasažlnrlama
l'lie Koynl Mali Stcam Packet O. 

117 W. WashlngUm Street
Tcl. Dearbom 13<17

' Arba prie Tlkietų pardavėjų.

AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
Katalikų

I

Metraštį
1916 m.

— K
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

JAME yra 150 su viršum paveikshj a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisij ir e) kitų.

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų.

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome -

Kaina: Apdarytos ...................................... $1.00
Kaina: Neapdarytos ....................................  50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite: ■
i

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois, g

miimiiiiimiiiiiitiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiriiiiiiiiiiiimiimiiiimiiimiiiiiiiiiiii

Visur reikalaukit arba patys išsirašyki t
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijas gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks.. vienam num. 4 auks.
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

= K—--
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
■t

Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo nittsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

VALENTINE D R ES M AKI N G 
COI.DEGES 

{«2O5 S. Halsted, 2407 W. MadlaonJ 
1850 N. Wells 8t.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Fattemų Kirpl-] 

Įmo, Designing bizniui ir narnama.' 
JVietos duodamos dykai. Diplomai., 
(Mokslas lengvais atmokėjinaats] 
JKlesos dienomis ir vakarais. Fa-1
reikalaukit knygė.lės.

Tel. Seeley 164$
SARA PATEK, pirmininkė..

Phone Seeley 7439
DR. 1. M. FE1NBERG

Gydo spccljallal visokias vyrtj 
moterų lytiškas ligas

2401 Madlson Str., kampas We 
tėra Avė., Clileago

Valandos: 2—4 po plet 7—9

į DR, CHARLES SE6AL Š
■ Perkėlė seavo ofise po num $

J4729 So. Ashland Avenuel
■ HnceUallsiaa $
|D«
|V<
S’

Hpeeljallslaa
ZIOVV, MOTERŲ Ir VYRU LIGŲ

$Valandosnuo 1(1 Iki 12 Išryto; nuo 
Iki 6 po pietų: nuo 7 Iki $:$ol 

ivakaie. Nedėllomls 10 kll 1 |
Telefonas Drexel 3880 |

•m 47-tos Gatvės
Tel. Drovsr 794$

Dr. C. 2. VežeiSs
LIETUVIS DENTI8TAS 

471S SO. ASHLAND AVBNI1 
Valandos: nuo 9 ryto Iki I vak 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

:-l

J. P. WA1TCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4KO* S. Ashland Av*.

Tel. Tards 1068
' Dico. Rnom 518—15* N. Calrk 

Tel. Randotpb 8507

STelefonas Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

# 3331 South Halsted Str.
^Valandos: 9—12 A. M.

1—S; 7—8 P. M
* u t u=:ssta u#

Telefonas Armltago 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytoja* Plano, Teorijos Ir

Kompozicijos 
2021 N. WesU*rn Avė.

Uhleago, IU.

ORGPl.SA


DRAUGAS Penktadienis, Buland. 1, 1921-
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CHICAGOJE.
MIESTO INSPEKTORIAI I 

MAMI NAGAN.

Cbieagos miesto tarybos 
trobesiu komitetas pakėlė tar
dymus susekti, ar kartais 
miesto inspektoriai nebus ė- 
mę papirkimu, .jei miesto ri
bose leista laikyti su sprogs
tančia medžiaga sandeli, kurs 
aną dama pragaišino keliolika 
žmonių ištikus okspliozijni.

Kkspliodavusio sandelio sa
vininkų ofisuose J-— Singer- 
Sehaffer Co., padaryta krata. 
Paimta kompanijos knygos ir 
korespondencijos. Savininkai 
bus traukiami teisman už 
žmogžudystę.
' Kol-kas jiedu, Singer ir 
Schaffer, neareštuotu. Nes pa

MISIJOS AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE.

Ši sekmadienį, t.v. Bal. 3 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje per 
sumą prasidės Misijos, kurias 
laikys gerb. Tėvus Alfonsas 
I‘nsijoiiistas. Ibis procesija su 
misijiaiu kryžiumi.

.Misijos tęsis per visą sa
vaitę ir užsibaigs sekinai!.. 
Balandžio UI <1. 40 valandą pa
maldomis.

Kviečiame tad visus dalyvau 
Ii tame Dvasiškame l’okilyje. 
idant dvasiškai atsinaujinus.

'Tėvai Marijonai.

DAINOS PRADŽIA.

puvo spėjama, kad 
jiedu žuvusiu ekspliozijoje. 
Bet jųdviejų advokatas prane
šė, kad jis savo klijentu pri- 
statysiųs, kuomet prireiksią.

GALERAS MYLI IR TAI.

“First Regiment Anuory” 
vakar atidaryta paroda šunų. 
Galima pamatyti jų visokios 
veislės ir nuo mažiausių lig?

minsiu.

MAŽESNĖSE SKERDYKLO 
SE GALI BŪT STREI

KAS.

Mažesnėse gabi jų skerdyk
lų kompanijos, kurių įstaigose 
dirba apie 8,000 darbininkų, 
nesutinka su sutartimi, kokią 
darbininkai yra padarę su di
džiulių skerdyklų kompanijo
mis. Tad tose mažose skerdy
klose dėl to gali pakilti striu
kas.

Z
PAPIGINAMAS MAISTAS.

Paskelbta, kad Chieagos res
toranuose papiginamas mais
tas. Restoranai negali atlaiky
ti publikos spaudimo.

POSTMASTERIS IŠKELIA
VO WASHINGTONAN.

Cbieagos postmasteris (pas
tos viršininkas) Carlile iške
liavo VVasbingtonan. Ten jis 
pašauktas generalio postmas-

,-terio Hav. t
VVasbingtonan pakviesti ir 

' kitų didesnių miestų post-
į masteriai.F-

L Pranešta, kad praeitų parą 
I Cb i nagoje pavogta 14 automo

bilių.

A. *f* A.

, JONAS 
MATIJ0ŠA1TIS

persiskyrė su šiuo pašau 
liu, kurio kūnas atrastas 
Argo upėje, 45 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
rėd., Skirsnemunės para
pijos, Venslaviškių kaimo, 
Amerikoje išgyveno 21 
metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Domi
cėlę ir 6 vaikučius.

Kūnas randasi po num. 
712 West 17th Place. Lai
dotuvės įvyks subatoje. 
Balandžio 2. 1921, iš Die 
vo Apveizdos bažnyčios į 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę:
Brolis Juozas. Kazimie

ras, sesuo Ona, moteris 
Domicėlė ir 6 vaikučiai.

Kada motulė migdydama 
mažytį dainuoja lopšinę dai
ną, jis, girdėdamas saldų mo
tiniškos meilės balsą, lėtai min
tyje pradeda sekti jos nieliodi- 
ja, stebuklingame širdies už
būrime sumerkia akutes ir nu- 
grimsta dangiškos grožės sap- 
nan, tada gimsta dainos me- 
lioilija ir jis atkartotinai išsi
ilgusiai laukia tos “čiūčia, 
liūlia mano mažutėli”. Ir taip 
palengvėliu gaivinasi, stipri
nasi dainos žavėsiu, ugdo jau
smą ir siekia išsiilgimu tą. 
ko jo jauna sielužė trokšta. .

Kai}) visi gyvenime obalsiai, 
taip ir daina eina laipsniais 
prie tobulybės. Nors ir yra sa
koma, kad kiekvienas žmogus 
iš prigimimo yra dailininku, 
bet kaip visi gyvenime užsi
mojimai prie kokio nors tikslo 
eina laipsniais, vinguoja įvai
riomis vagomis prie tobulybės, 
taip ir daina. Už tat tik tiems 
žmonėms ir tėra galima iškelti 
dailę iš paprastumų, padėti ją 
tikro'j vietoje, iš kur sklei- 
tųsi spind ulini palaimos, 
nušviesdami erdves net ir 
tiems, kuriems nieko gyveni
ni^ nėra matoma, kaip viena 
tamsa.

Sekmadieny, 3 d. balandžio 
musų dainininkė ponių M. Ja
nušauskienė duoda pirmą vie
šą koncertą (Kimhall llall, S. 
VV. VVabiisb & Jaekson Blvd.). 
Apie minėtosios dainininkės 
artistiškumą nėra reikalo daug 
ką tarti, tik žodį, kitą, Ji kai)) 
’š prigimties, taip ir išsilavi
nime atsako dili lin’uikės žo
džio prasmei. Žinoma visiems, 
kad ]). Janušauskienė buvo 
pati pirmoji musų tarpe dailės 
švyturio nešėja jau nuo kelioli
kos metų. Jai drąsiai galima 
priskirti garbė musų pirmo 
žingsnio kultūros kely Cliica- 
gos mieste. Jau kelioliką me
tų atgal, kada musų tarpe ma
žai teisigirdėjo daugiau kaip 
“trilialia” karinamų svetainė
se, jau tada ji musų lakštutės 
balsu šv. Jurgio bažnyčioje 
skynė kelią tobulai dainai.

Daug musų mylimos daini
ninkės sužavėti}, pažadintų 
prie nugštesriio idealo pamyli 
daina, džiugina, gražina musų 
nu vargintą sielą ntšypnsius 
jausmus nuo tamsių dirbtuvių 
dundėjimo ir pilko tamsaus 
gyveninio.

Butų gražu, kad f), Janušau
skienei vien tik padėkos žvilg
sniu už jos'visuomeninį triūsą 
pu reikšti} prielankumą ir pa 
dėkos jausmą cliicagiečiai 
Lietuviai ateidami įduodamą
jį koncertą. Suimkime tą dva
sinę naudą, kurios taip daug 
ji žada patieki svečiams.

Truputėlis.

18 BRIDGEPORTO.

Buvau jau bažnyčioje, kada 
7:30 ryto sugaudė varpas, šau
kiantis žmones ant mišių. Nu
stojus varpui skambėti, už po- 
roš miliutų pro dideles duris 
pradėjo eiti bažnyčion didelis 
būrys jaunimo, kiekvienas bu
vo prisisegęs po baltą rožę ir 
poromis nuėjo į pirmąsias prie 
k rot u sėdynes.

Prasidėjo mišios šv. Skaito
ma evangelija. Visas Imrys do
miai, su pagarba klausė, nors 
evangelija buvo labai ilga.

Kaip paprastai, vidury mi
šių buvo dalinama žmonėms 
šv. Komunija. Minėtas būrys 
gražiai, tvarkiai ėjo prie Die
vo stalo ir kiekvienas susivie
nijo su savo Išganytojam.

Po mišių šv. vėl poromis 
gražiai išėjo iš bažnyčios. Išė
jau ir aš. Pasiteiravęs sužino
jau, kad tai buvo vietos jau
nimo — L.Yyčių 16 kuopa. Ke
letą dienų prieš tai girdėjau 
žmones kalbant, kad musų 
Vyčiai neina bažnyčion, išpa
žinties, nei prie Šv. Sakramen
tų. Ir taip gudriai buvo kul
iama, įtari turėję! tikėti, jog 
“kunigų padaras” — vyčiai— 
virsta bedieviais. Tik savo a- 
rimis pamatęs supratau, kokia 
okiomis šnekomis daroma 
jiems moralė skriauda. Dau
giau jau netikėsiu šmeižtams, 
<ad vyčiai tokie ir tokie, lig 
oi patsai nepatirsiu ar ištik- 

rųjų taip yra, kaip sakoma, 
ii visam prakilnam Bridge- 
iorto Lietuvių jaunimui visa 

širdimi patarėja rašvties L. 
Vyčių 16 kuopon. B. J. J.

CHICAGO. ILL

Jau keletas metų kai Illinois 
valstija įsteigė Uliicagoje kelis 
savo ofisus dykai parūpimi 
bedarbiams darbininkams dar
bo. Užėjus geresnieirts lai 
kailis, kui-kiiriuos savo ofisus 
panaikino. Didžiausias užsili
kęs ofisas yra po numeriu 116 
N. Dearborn St., viršui resto
rano. Ant jmtro aiigšto yra 
vyrams ofisas, o aut trečio mo
tininis. Tas ofisas gauna rei 
kalavimų iš dirbtuvių: papras
tų darbininkų ir amatninkų, 
taip-gi darbininkų ant ūkių ir 
taip toliau. Už darbo pa rupi- 
niiną nereikalauja jokio atlygi
nimo. Dabartinėj bedarbėj 
ofisas mažiau gauna darbinin
kų reikalavimų, o daug yra 
ieškančių. Daugelis Lietuvių 
nežino, to ofiso ir juomi nepa
sinaudoja. Ofisas vadinasi: Il
linois Free Employment Offi
ce, 116 N. Dearborn St. Rep.

RED. ATSAKYMAI.
P-nui Levgaudui. Iš Rymo 

parėjo žinia apie Tamistos sių
stuosius pinigus Mišioms. Prie 
žinios pridėtas Šv. Tėvo palai
minimas su atlaidais. Meldžia
me ateiti į redakciją ir atsi
imti dokumentus.

IŠ BRIGHT0N PARKO.

Kovo 23 d. L. Vyčių 36 kuo- 
>a laikė siisiririjrną MeKin- 
ey Park svetairVW^, kuris bu

vo gana ska i tirtas. Apkalbė
ta rengiamasis vakaras (šo
riai) Bal. 3 •d. Scliool Hali sve 
tainėje (48tli ir TTonore gat
vių). Vakaras rengiamas beri
kai su L. V. 13 kuopa.

Nutarta surengti šeimininį 
vakarėlį Bal. 13 d. McKinley 
pa r k svetainėje. įžanga veltui. 
Ubicagos Vyčių kuopos yra 
I rašomos suvažiuoti, nes bus 
šokiai ir žaidimai.

Paskui apkalbėta tveriamo
jo kuopos clidro reikalai.

Šiame susirinkime kuopon į- 
sirašė keturi nauji nariai: at
vykusi iš Lietuvos Uršulė ftim- 
kuitė, Antanas Jurgutis iš 
VV’est vilės, taip-gi du vietiniai 
jaunikaičiai: p. Juozas Šimkus 
Jonas (Itijaskas. Pastarieji 
žada įsirašyti ir L. V. Cli. Aps. 
Atletų skvriun:

Taij) tai nuga L. Vyčių .36 
kp. Mokinys.

Pirkite Dabar
Atdara

Dienomis
Vakarais 

Nedėliomis 
Pirk Dabar!

Specialis Išpardavimas 
Vartotų Karų

PARDUODAMI ANT 
I.ŠMOKESČIO PLANO 

Iš 100 Kari) Galima pasirinkti

ROADSTERS 
5 Pasažierhj Touring 
7 Pasažierių Touring

COUPES
SEDANS

Karai su žieminiais Šailimis. 
Dideliame Pasirinkime.

1920 Huilson 
Templar (Californla 
Scripps-Ilool .11. 
Wėstrott
Franklin
Studebaker
Overlanrt
National
Buick
Veli©
Chalmers 
Maxwell 
Dresei 
Pai ge

J)ixie Flyer 
Tnp) Pole

Oldsmobtle.
Chevrolet

Fordą
Dodges

Appersoii
Wil lys- Knight. 

Marnion
Brlscoe

Keo
Stephens 

King 8
Kiasel

Mėnesinio Tšmokesčio Pliano
Karo kaina Iškalno mėn. Mi
$200.00 $75.00 H*
300.00 100.00 30
400.00 175.00 35
500.00 200.00 40
600.00 200.00 45
700.00 250.00 50
800.00 300.00 55
900.00 350.00 60
1,000.00 400.00 65

Nereikia mortgage mokėti
Nereikia brokerage.
Nereikia notarių mokėti
Nereikia tavų mokėti
Nereikia freiglilo mokėti
Fotografijos dykai.

APMAINYK SAVO SENA KARA. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo ntrokuojnnt jo vertė.
Visi pertaisyti Mltehells turi pilna 

gvarantija kaip nauji.

Parduodami ant Išmok.

MITCHELL
DVI KRAUTUVES

2328 2334
Miehigan Avė. Miehlgan Avė.
Pertaisyti karai parduodami abejose

krautuvėse.

Tai buvo Verbų sekmadie
ny.

BENDRAS VAKARAS 
ŠOKIAI.

Sekmadieny, Balandžio .3 d. 
Lietuvos Vyčių 13 ir 36 kuo
pos rengiu bendrų vakarą-šo 
kilis Scliool Hali salėje. Pa 
imta geru orkestrą. Tame va
kare Town of Lake ir apielin- 
kės jaunimas, po ilgos gavė
nios, galės atsigavėti. Bns vi
sokių ”suprnis.” Pradžia 6 
vai. vakare. Koresp.

L. VYČIŲ ATLETŲ SKY
RIAUS CH. APS. 

NARIAMS.

Balandžio 2 d., 2 valandą 
po pietą Cicero, III. įvyks L. 
Vyčiu Atlotų skyriaus bandy
mai. Visi nariai malonėkite su
sirinkti į Šv. Antano parapijos 
svetainę. Korespondentas,

Jis yru apsiginklavęs išlau- 
kiniiii, kuris via nekaltas vi
ri ujiniai. Bryan.

Tikras Gražumas
už labai mažą kainą

Satin Finish Fiat Wall Maliava duoda sienoms ir luboms 
labai gražia ir artistiška išvaizda, jų spalva gražiai har^ 
monizuojasi su spalva rakandų, draperies ir paveikslų. "

Satin Finish galima gauti šešiolika kitokių spalvų, jos taip gražios 
kad įėjus namų tai traukte traukia akį. SatinFinish yra ir ekonomiškas

Satin Finish\
Fiat Sienoms Maliava

yrii gvarantuoto maliava, išdirbama Enterprise Paint Mfg. Co.
Jis turi drūtą, neskyleta paviršių ir todėl nepriima į save dulkių ir 
brudo. Juo maliavotas sienas galima numazgoti su muilu ir jos atrodo 
kaip kad naujai butų maliavotas.

Tai moderniškiausia maliava dėl sienų maliavoj Into 
ir pagražinimo.

REIKALAUK KNINGOS
ltašyk. reikalaudamas kningos su spnlviiolotom ilns- 

traeijom “Boaulilv and Protėvi.” Joje rasi labai daug 
gražių patarimų. ltašyk šiandiena.

Enterprise Paint Manufacturing Company
Van Būreli and Peorin Slrvets, Chicago. Iii.

SOUTH * SOI TSVVKST SIDKS, 
Allen K., ‘5754 H'. Vau Itiirru st. 
Alldersou Oliil. 1242 F. 47tll St. 
-Viilisk A. Ii., 2701 M. 47 St.

Enterprise Paint .Mfg. Co..
P«*oria sml Van Bnren Sts., Chiengo.

Please senti me your Paint hook. “Bean 
tify and Proteet”, illustrated iii eolors.

Name

Address

Šitie Krautuvninkai Parduoda Enterprise Guaranteed Paints.
Ituilbik K.. 4*02 S. l.noinU St. 
Siihitlli's Fuir, 2O51I M. IX St. 
sul.el Fi-nk, 4*45 VV. 14 St.
S<- Imltr. VI.. 1010 Kliu- Islanil Avė.

Jlkiiis Ąl rvuiiil. 4805 S AmIiIuikI Avė. siutimui A l.euln, 013 Blue l-lnnilI lt 11 I c 1 *) i V VV..I....I, A _ - ■Avė.
Si<ler A Son II., 130» Bhie Island Av.

Buehli Knis.. 1830 \) iilmsli Avė.
Killillillll I . 1532 U. 12 St.
Kiisiiiski A. .1 . 1521 S. AsIiIhikI Avė. siūi- Iblrlhviire'’('o"'""3*3«"«". -O- - — -ABeln l.ouis, 238 K. 35 St 
ISoMton Store, State AMadison Sts. 
Burton <’. S., 937 K. <»3rd St. 
Bergman S. A.. 1542 W. 53r<l St. 
Blntniak S., 0257 Archer Avė.
Chapp Clms., 2852 Archer Avė.
< otter Jus. P., 5648 Wentworth Avė. 
l'ehiberg Henry G., 2312 ('ottuge.. 

<»rove Avė.
1 elniun’s I»ept. Store. 645 W. 47 St.
I reniui Otto, 4321 VVentnorth .Avė. 
Gassner A Altshul, 6823 Weiiwta*tli 

Avė.
t.rnnt Bo’Us l’air, 50 Avė. A W. 14 
Goldstinc A Son I., 2400 S. Oukley 

Avė.
Gonloii, S., 1338 S. Jefferson St.
Banke Hd\v. Co. I*.. 233 K. 30 St. 
Ilugeiiiaii A., 525 W. 31 St.
Ilnrnzin A son A., 4050 s. Kohey St. 
llnrtman A: Co. W. A. 7506* Cottnge 

Grove Avė.
llchnun s.. 1121 S. Ilalsted St.
llernumn's Fair 1730 U. 18 St. 
Iliiiniun’s. State A
llorvvitz Bros. A* Straass, 5424 

Uentivorth Avė.
Jablonskį I-.. 5341 S. Balst<Ml st,

oosevelt Kd.
stoarl B. J.. 3013 W. 22 St. 
s. B. Store, 3535 W. 26 St.
Szopu Jos, 1052 W. 21 st.
Tnintningu I). J. A Son, 10816 

Miehigan Avė.
Iar«ly P. K., 5827 W. Koosevelt R«l. 
Tupler Sain, 2047 W. 35 St.
Tiipler’s Mariety Store, 3476 Archer 

Avė.
Vrnez. Mielinei, 4511 S. Wood St. 
Varnaitis Jos., 4400 S. Maslitenau Avė. 
Meek Jos. K., 2058 W. 18 st. 
Yohrulik Chas„ 2456 VV. 47 St.
VV. B. Store, 2031 VV. 51 St.
VVagner C. C., 62 A Archer Avė.
M ein Phillip, 530 S. VV estern Avė. 
VVilson Bros., 3863 Cottage Grove 

Avė.
VVilson A Co. Gilbert. 1300 K. 55 St. 
VYinans S. B., 5847 VVentvvorth Avė. 
VVittnier Augu.st, 1416 VV. 60 St.
VVolf Jos., 4250 Archer Avė.

VVashington Sts. VVolf Jos., 3818 S. Kedzic Avė.
Zoller A Son J. J.. 1518 K. 53 St.

NOKTH A NOKTHVVHST SIDKS 
Allen M., 2132 Mihvaukee Avė.

Jaknhaitis K. S., 3240 S. Morgan St. Ahrnmson S„ 533 N. VVestern Avė. 
Jakiihaitis H. s. 3240 S. Ilalsted Str.Ahlsvvede A Co. Kd., 2500 VV. North
Ivulin's l>cpt. store 615 M. 31 St. 
kaliu A Son M.. 1751 VV. 35 St. 
liistner PHer, 2634 VV. 22 St. 
Ivisosondi J., 6652 Archer Avė. 
kol<iiii> >ki k.. 7 23 M . 110 sf.
kosniach Juo.. 1801 VV. 22 St. 
Kosmmvski A., 1741 VV . 17 St.
Kossj Jo* ., 1142 S. M estern Avė.
krc.p ik Fi-uik, 5503 VV. 22 St. 
l.akomiak Stanley, 1220 VV. 51 St. 
Lainhciiy Nie, 1522 VV. 51 St.
I.ion I>ry Iioo(ls Store, 1700 VV. 18 

St.
l.uric Co. Alhert, 1816 Blue Island

A ve.
M »in M m. ( ., 2863 Archer Avė. 
Mason A llogg, 3846 S. State St. 
Melim J.. 5414 Archer Avė.
Metil’s l’air, 3800 Archer Avė.
Miller A., 3151 M. 16 St. 
Oppcuhimer A Co. J., 47 A Ashland

V ve.
Oziminski Krank A., 8436 Barley Av. 
Petcrs Gerret, 1721 M. 14 st.
Pivovitz M., 1706 VV. 63 St. 
Kitmanclonis A Motikits, (3140 S.

Ilalsted St.
I<( liahle ll<kv. A IM. < o.. 515 S. 

Cicero, Avė.
Itcick Paint Co. K. C., 57 42 S.

Stale St.
Itockefelhm' J. K., 1321 Cottage 

(■rovė Avė.
ICosen I,., 3118 VV. H oosevelt Kd.

Avė,
Antonson F. C., 4431 Broaduay 
Baker S. s. Co., 1015 Klston Avė. 
Bievver VVin., 5050 N. Clark St. 
Burklmrdt II.. 5523 Broudtvuy 
Camire Henry, 3338 l4iwrence Avė. 

x Clinrlestoii I. <>., 4800 Broadsvuy 
Cragin lldu. Pt. Co„ 5148 Grund Avė. 
Bivane J., 5236 M. Mat Ii son St.
Doerr Olas. A Co. 2021 N. Ilalsted 

St.
Kckstraud C. J., 5210 X. Clark St. 
Kfflnger A Klein, 3036 X. Ashland 

Avė.
Enterprise Hdw. Co., 2427 Vlilwaiikee 

A v e.
KerkeI M., 2061 Lincoln Avė.
Fiselier A. I... 434 4 North Avė.
Fisher A., 1042 Mvvvrenee Avė.
Kisher Oscar, 3050 Irving Park Blvd. 
Fisher S. A.. 234 VV. Nortli Avė. 
Graliam Stanley K., 600 N. State St. 
Ginsgcrb, Glivssof Co., 5101 Irviiig 

Park Blvd.
Ilamlin Bazaar, 3755 Lawrenee Avė. 
Iloffmtin A. J., 2812 VV. Madison St. 
lloruitz Bros. A Stranss, 2343 VV.

Lake st.
Iverson A Co. K., 1342 Milvvaukee Avė. 
Jenson Theo., 6045 N. Clark St.
Joppe I.co. 1808 VVabnnsia Avė. 
knoop A Co. K. II., 624 North Avė. 
koretz Adolpli 3317 N. MarsliHeld 

Avė.

koretz laidui g, 2422 Armitage Avė. 
Kruium John. 1500 Fullerton Avė. 
Kuities flms., 1703 Clyhourn Avė. 
Kosner Sam, 2721 VV. North Avė. 
l.aGrossa A Tumminia 1122 Tounsend 

st.
I.akc Hdu. Co.. 3088 Mihvaukee Avė. 
Levin C.. 1014 VV. Mndison St.
Levy Ma\. 2806 X. Halsted St. 
Locacciuto V.. 503 Oak St. 
laiedcr Arthur, 4152 Lincoln Avė. 
Lubin l.oais, 3410 X. (’rauford Avė. 
Lubiu Morris. 4 4^6 N. Kedzie Avė. 
Marti Co., 3640 X. Ashland Avė. 
Morgan C. H., 807 X. Clark St.
Mueller Helhniith, 4422 Montrose 

Blvd.
Vleyer Jos., 3637 Fullerton Avė..
Myer I. B.. 3441 VV. (’hieago. Avė.
Olszeuski VV.. 1436 VV. Chicago, Avė. 
Palatine Paint Store, 3711 M'.
N Bei mon t Avė.
Paerno J., 1030 VV. Gmnd Avė.
Plikau A. N.. 4242‘ N'. VV estern Avė.
Podolski A Co. Ale\. 3042 N.

Central Pk. Avė.
ICehman F. J.. 3751 M. Chiengo. Avė. 
Kouzan Marcei, 407 VV.—Bivision St. 
Kockuell Hdu. Co., 2567 VV. Fullerton

A ve.
Ilyden A.K., 4533 Lincoln Avė. 
Santangclo Jhos., 2425 M. Chleago, Avė. 
Scaman M., 543 X. Ke<lzie Avė. 
seninau <»eo. VV.. 2207 VV. Lake Str. 
St. George Stephen, 2207 Belmont

Avė.
Šiems I,., 2005 Koseoe Blvd.
Soelter L., 2418 X. Halsted St.
Star Paint store. 112 4 Mihvaukee A v. 
Sirave Co. II. C., Belmont A Lincoln 

Avė.
Suanson Co. K. J.. 3742 X. Clark St. 
I'neek Hdu*. Store. 443 Kušli St.
I nioii Liberty Co., 1272 Mihvaukee 

Avė.
V’ctor Peter. 710 N. Clark St.
M hite House I>ept. Store. 3005 North 

Avė.
MiehoMt. A C’o. VV. A„ Ashland 

School A JLineoln St.
VYieholdt A Co. VV. A.. 1270 

Miluaukee Avė.
VVolf VV. <i., 1854 S. Ashlaml Avė.

SI B( KBAN
Kosenberg’s. Kvanston, III. 
sieger N.. Kvanton, III.
McKinney A Son T. H., North Chiengo

III.
Arthur K. (’., Oak Park. III.
Zcnner Geo.. Oak Pnrk, III.
Klueker A. C., Ilegeulseh, III.
I rsitti L., Chiengo Heigbts, III. 
Barkmeier Hdu*. Co., Ilarvey, III. 
Jaeger Krank, Chleago, Heiglits III. 
Tolon Furnltiire Co., Chleago, Heiglits, 

III.
ArauoffM., Indiana Harhor, Ind.
Lion Store, Haminond, Ind.
Ptazek Krank A., Kast Cliieago, Ind. 
Boston Store, Jollet, IIJ.
Kirincik A Petri, Joliet, III.

=fc

DR. 6. M. GLASEfi
Praktikuoja N metai 

OflMM SI 49 8o. Morgaa Bt. 
Kertė SS-ro St., Ohicago, OI. 

8PECIJALISTA8
Moteriškų, VvrlSkų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki I po pietų, nuo < iki S valan
dų vakare.

Nedeltomti! nuo # iki S po plot. 
Telefonas Vardu M7

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42 bhoai)way NŪS 'tORh N *1

TIESI Kelionė Be Persėdimo IS NEW YORKO Per ITBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

J LIETUVA
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų srluhu paėto laivai išplaukia: 
8. S. “LITUANIA” Aprll 13 # “POI.ONIA” Gegužio 11

“ESTONIA” Bal. 27. ♦ “LITUANIA” Gegužio 25 <1.
Visi laivai turi pulkus kambarius treėioa Kllasos keleiviams 

Kreipkitės prie muši) agentų Jtisų mieste-arba pas 
R. KEMPE, General Western Paasenger Agcnt 

120 Nortli l4t Šalie St., Chleago, Illinois.

Tol. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

OfisnH vldumlestyj
ASSOC1ATION BI.DG.

1» So. Ia-Baile St.
Valandos: 9 ryto Iki B po pietų 

Panedėliaie Iki 8 vakare 
Nedėliomis ofinae uždarytas

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll

VISUOMET TURĖK OMENĮ JE IV. W. RUTKAUSKAS į
< ADVOKATAS

_ OflMM Didmiesty i iI 29 South La Šalie Street g g Kamharla S94 |g Telefoną*: Central g
I

M-

■ Vakarais, 812 W. 33rd St J g Telefonu i Varda (•*• g
ll ar

S. D. LACHAWICZ
LIKTCVYS GRABORIUB 

Pataraauju laidotuvAM ltopl*l*u,la Kai 
kala maldllu atallauktl, o mano 
bualta ulganAdlntl.
M14 W. Mrd PI. Chleago, m

Tel. Ganai I1»«

DR. S. NAIKELIS .
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Ofl.o. ir Oyv.nlmo rl,ta 

MM South Halsted Street 
Ant virtau, t nl.oraal Stata Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak. 

Nedaliomis nuo 1* iki V 
Tol.fonaa Varta MM

OARSINKITtS “DRAUGE.

Kari musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 
auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

Turimo gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, UI.
iimiitmiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiMiimiiiiimiiiiimiitiiiimiiiiil
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