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BOLŠEVIKAI PATARIAMI PRI
IMTI SĄLYGAS 

V 

Kitajp Turės Griūti Konferencija 

GIRDIMA, SANTARVĖ 
f SUIRUSI. 

Prancūzai atsisako nusileisti. 

• 
'V. GENOA, geg. 9. — Toles- Kalbama, kad Anglijos pre-

nis ekonominės konferencijos mieras ir po to dar mėgins 
paduoti j iems savo minimum 
sąlygas. Bet vargiai tas į-

likimas prigulės nuo bolševi
kų delegatų atsakymo j san
tarvės memorandume kuria
me paduotos sąlygos Rusijos 

* 

rekonstrukcijos reikalu. Tas 
atsakymas kas valanda lau
kiamas. 

Pasirodo, kad Prancija su 
Belgija neatmaino savo užim
tos pozicijos atsinešime į Ru-1 bolševikų reikalaujama. Bet 
siją. Nusileidimas neprama- j nežinia, ar duos pasekmių, 
tomas. Anglijos premjeras Bolševikai veikiausia atmes 
visokiais badau mėginu pran- memorandumą, kad tuomi la-
(\uzus patraukti savo pusėn, Ilsiau sukiršinti prancūzus, 
bet nevyko. . Dauguma bolševikų delega-

Jei bolševikai delegatai! ei jos narių jau išvažiavo at-
duos nepalankų atsakymą, I gal Rusijon. 

vyks, kuomet Prancija atkak
liai laikosi savo nusistatymo. 

Kad gelbėti konferenciją, 
anglai ir italai ragina bolše-
vikus priimti memorandumą. į ^ . ^ ^ ^ Mų ^ ^ 
Žada Rusijai tarptautine pa
skolą. Žinoma netiek, kiek 

GENįOA, geg. 8. — Henry 
"VViekhan Steed, pasiųstojo 
Londono laikraščiui Times 
depešoje pažymi, kad kiek 
jam žinoma, Anglijos premie-
ras Lloyd George čia pereitą 
šeštadienį turėjęs labai karš
tą konferenciją su prancūzų 
delegatu Barthou. Sako, An
glijos premieras įsikarščiavęs 
pareiškęs, kad tarpe Anglijos 
ir Pranei jos santarvė pasibai
gusi. Kad Anglija nuo šio 

Vieni sako girdėję;, kad bolše
vikai nors sąlygų nepriimsią, 
bet taikinguoju tonu atsaky
sią. Kiti kalba, kad bolševi-
kai nuo Lcninb iŠ Maskvos 
gavę instrukcijų visai atmes
t i santarvės si lygas, pažymė
tas memorand įme. 

Taigi, gal šfandie ar rytoj 
bus žinomas Europos likimas. 

C H I C A G O J E 
PRISIPAŽINO NUŽUDCS 

BROLĮ. 

VIS DAUGIAU ANGLIŲ 
PRODUKUOJAMA. 

konferencija turės but per-
traukta. 

Konferencijos likimas 
vojuje. 

pa-

lš Bolševistinio Rojaus 
MASKVA, geg. 9. — Atė

jus pavasariui ir sutirpus 
sniegui, bado apimtuose plo
tuose pasirodo tikros baiseny
bės. Visur atrandamos krū
vos žmonių lavonų. Tai bado 
ir liga| aukos. 

Aplink Aktubinską, kirkizų 
v respublikoje, atrasta tukstan-

Patriarkas tame bolševiku 
teisme. vadinamas phTečiu 
Balavinu (tokia jo pavardė). 
Klausiamas, kuom jis užsi
ima, patriarkas atsakė, kad 
valdo tikinčiuosius Rusijos 
žmones ir visas cerkves, taigi, 
ir tų cerkvių savBstis/'kurių 
niekas neturi teisės pasisaviii-

čiai žmonių lavonų šalimais i ti arba atimti, apart paties 
upės Elek ir Stepuose. Dievo. 

Ten, kur darbuojasi Ameri
kos Šelpimo administracijos 

Kuomet patriarkai pasaky
ta, kad cerkvių brangenybė-

žmonės, bado padėtis taisosi, j r,, i s „alima pavalgydinti mi-
Bet pietinėj Rusijoj, ypač , i o Į j U s i ) a ( j a l l j a n f i u (Kaipgi!), 
Krime, situacija kur-kas blo- j i s a t s a k o > ka<i badaujančiais 
gesnė, negu kur kitur. ; t ( ^ u n l p i n a s j v a ldžia. 

- Čia MASKVA, geg. i), 
vvriausiame lx)lsevikų revo- M AK K VA, geg. 9. —'Bolše-
liuciniame teisme seka byla-fvikų valdžia galutinai panai-
prieš pravoslavii cerkvės Ru-!kino Rusijoje visokius preky-
sijoje patriarką Tichoną ir ki-.bai suvaržymus. Žmonėms Įei
tus pravoslavų vyskupus, ku-jsta atidaryti bile kokias sau 
rie kaltinami už priešinimąsi tinkamas krautuves. Užtenka 
cerkvių šventenybių ir bran- apie tai pranešti tik policijai, 
genybių konfiskavimui. Bol
ševikai sakosi, kad tai visa 
konfiskuoja su tikslu gelbėti 
badaujančius. / + 

gininkų, ir kad sutarimas su 
Prancija toliaus jau nepaken
čiamas. -

Premiero patarėjai, sakoma 
senai jį ragina padaryti su
tartį su Vokietija atsisakius 
karo kontribucijos.^Bet Lloyd 
George visas laikas stovėjo su 
Prancija, nežiūrint to, kad 
Anglijos viešoji opinija tame 
reikale su juo * nesutinka ir 
nuolat ragina palikti Pranci
ja vieną. I r šiandie premie
ras jau įsitikinęs, kad prisiei
na tos opinijos klausyti ir 
pasukti kitan kelian. 

Savo keliu Prane i jos dele
gatas Barthou nuolat aiškina, 
kad prancūzai negalį atsisa
kyti savo užimtos pozicijos, 
l 'raacijai svarbiausia, sako, 
apeina Rusijoje apdrausti 
prancūzų savastis ir atgauti 
senovės skolas. Nes pati 
Prancija paskendusi skolose. 

Aną dieną namuose, 1924 
'So. Homan. ave., antrajame 
aukšte atrastas nužudvtas 
William Rocharek. J is gyve
no su broliu ir 6 metų šeše
ri et e. Bet kuomet jis nužudy
tas, tiedu buvo išvažiavę. 
s Areštuotas jo kitas brolis 
Rdward -Rocharek. Po ilgų 
kamantinėjimų policijos nuo-

AYASHINGTON, geg. 9. — 
Praeitą savakę neunijinėse 
anglių kasykldse išprodukuo- v a d o J e <iis p r i p a ž i n o nužudęs 

' 1 1 * i J * 1 * 

ta 4 milionai tonų anglių. Kas 
savaitė vis daugiau produkuo
jama. s 

ANGLIJOS KARALIUS 
BELGIJOJE. 

LONDONAS, geg. 9. — An
glijos karalius su žmona ir 
palydovais iškehavo Belgijon i'™* $* P°f^ lavoninėn, pa

brolį, nes tas atsisakęs jam 
skolinti 700 dol. 

Edward turi ukį Miehigane. 
Jr buvo atvažiavęs pas bro
lį pinigų. Nužudęs jį penkta
dienio anksti rytą ir pats iš
vykęs namo. 

Bet gryžęs atgal, kad išvtn-
gti policijos intarimo. Kuo 

Musy štabo Pranešimas 
NORTH-SIDĖS RAJONR. Gegužės 7 d. šv. Mykolo 

parap. svet. įvyko Garmaus ir Bagdono prakalbos. Po ke
turių valandų smarkios batalijos laimėta $1300.30! Reiškia, 
North-Sidiečiai ne tįk ką vykusiai nulupo vilkui kailį, bet 
gerokai sudėjo ir kailiui "išklynyti". 

Tokios stambios aukos pastaruoju laiku chieagiečiai 
dar nėra matę. 

Aišku, kad pirmojo laipsnio dovaną North-Sidiečiai pa
veržė. 

Valio, North-Sidiečiai atsistoję šiuo žygiu kitų koloni
jų pryšakyjej 

Plačiau rytoj. 

BRIDGEPORT. 

Katalikų džiaugsmas — socia
listams smūgis. 

aplankyti belgų karalių. 

' DAUG ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS. 

REIKALAUJA GALUTINO 
BOLŠEVIKŲ ATSAKYMO. 

Bolševikai, matyt atmesią są
lygas. • 

Bet atidarymui krautuvių 
su svaiginančiais gerymais 
reikalaujami specialiai pačios 
valdžios leidimai. 

PRANCIJA DRUMSČIA 
PASAULIO RAMYBĘ. 

NIEKŠAS NUŽUDĖ MER 
GINĄ IR PASIDARĖ 

GALĄ. ^ 

45 m. amžiaus Turtingas 
LONDONAS, geg. 9. — Or-| viešbučio savininkas, vedęs ir 

ganizuotas Anglijos darbas ' tur įs 10 metų sūnų, Robert 
per savo*vadą Thomas per- S. MeRoberts už stenografę 
spėja Prancija, idant ji liau- turėjo merginų Mabel Ker-
tusi drumsti pasaulio ramybę. '^in. 
Nes su pačia Prancija kartais 
gali but blogai. 

Thomas viename/ susirinki
me kalbėdamas pareiškė, kad 
net 1914 metaią Europa nebu
vo patekusi taip didelin ^ a r o 
pavojun, kaip šiandie- Šian
die Europos armijos yra sti
presnės ir skaitlingesnės, kaip 
pirm buvusio karo. Prancijo-
je/skelbiama mobilizacija. Bet 
Anglija karo nenori ir neka
riaus, sakė jThomas. 

Roberts prie merginos pri
sikalbino. Kadangi toji buvo 
dora, tai pametė pas jį dar
bą. 

Bet niekšas žmogus ją sura
do kur kitur. Vakar išpasalu 
ją užpuolė ir nužudė su re* 
vol veriu ir patsai tuo jaus pa
sidarė galą. 

Chicagoje pradėtas katali
kų Notre Dame universiteto 
vajus surinkti 500,000 dol. tos 
mokslo įstaigos reikalams. 

' GENOA, geg. 8. — Pranci
ja per savo vyresnįjį delega
tą Barthou "reikalauja, idant 
bolševikai aplamai atsakytų į 
didžiulių valstybių paduotas 
sąlygas: ar jie tas sąlygas 
priima ar atmeta. 

Nors- Prancija su Belgija 
nepasirašė bolševikms delega
tams įduoto memorandumo, 
točiaus jom bolševikų1 ar""vie-
naip ar kitaip griežtas atsa
kymas butų didžiai parankus. 
Nuo to atsakymo prigulėtu., 
ar ekonominė konferencija tu
ri tęstis toliaus ar turi but 
uždaryta. Nes prancūzai su 
belgais atsisako atmainyti sa
vo poziciją. 

Kai-kas iš delegatų pataria 
bolševikams priimti santarvės 
sąlygas. Sako už skolų pripa
žinimą tuomet bolševikai gaus 
reikalingą paskolą. Susilauks, 
rasi, ir kitokių privilegijų. 

Gi kas link bolševikų reika
laujamos paskolos, tai vienas 
italų delegatas paskelbė pa
reiškimą. Sako, kad jei bol
ševikai reikalautų nedaug, 
tuomet kuone visos valstybės 
sutiktų. Deja, šiandie jie rei-
kalauja miliardų. 

Gal šiandie ar rytoj laukia
mas bolševikų atsakymas. A-

NEW ORL5ANS; geg. 9.— 
Upes M%sis8ippi išsiliejimas 
apie 70,000 vyrų, moterų ir 
vaikų atėmė pastogę. 'Dauge
lis kenčia vargą. 

žiūrėti brolio, savo aukos, de 
tektivai pamatė apdraskytą jo 
burną ir areštavo. 

APMALŠINO KALINIUS. 

PRANCIJA NORI ATSIIMTI 
CILICIJĄ. 

LONDONAS, geg. 9. — Y-
ra žinių, kad Prancija apgal
vojusi atsiimti atgal Turkijos 
provinciją Cilioiją. Nes, sa
ko, turltai nacionalistai nepil
dą savo pasižadėjimų nevesti 
propagandos Sirijoje. 

GRŪMOJA AMERIKOS 
PASIUNTINYBEI. 

Ne vienas, manau, sužino
jęs apie įvykusias šį mėn. 5d. 
Bridgeporte Šv. Jurgio sve
tainėje Garmaus ir Bagdono 
prakalbas, gailėsis jose neat
silankęs. Tai buvo džiaugsmo 
ir triumfo prakalbos katali
kams, o cicilikai su Natkum ir 
Žygeliu už skleidžiamus šmei-'nyti, kad dauguma cicilikų y 
žtus pelnė amžinos gėdos, ku-

Dėkingi esame kalbėtojui už 
rimtą ir turiningą kalbą, ku
rioje "ka ip ant delno' ' buvo 
išrodyta kaip begėdiški ir ne
pamatuoti yra cicilikų užsiva
rinėjimai ir šmeižtai. 

Po šios prakalbos buvo pri
imami įvairus , paklausimai 
zodziu. 

Iš cicilikų pusės pasirodė 
ypač didelis užsiinteresavi-
mas bažnyčių ir vienuolynų 
žemėmis. Iš to galima numa-

Va buvę ar zakrastijonai ar 

Sekmadienio vakare apskri
ties kalėjime, Chicagoje, ka
liniai sukėlė riaušes. Staugi
mas, beldimasis buvo neapsa
komas. Daužyta rakandai. 
Kai-kurie guoliai padegta. 

Buvo pusiaunaktis, kuo-
'met kalėjiman pašauktas iš 
namų viršininkas, kapitonas I 
Westbrook. Trumpu laiku jis 
su keliais sargais kalinius ap
malšino. Visus riaušininkus 
jų kamerose liepė mušti be pa
sigailėjimo. Kiek palaukus 
kaliniai pradėjo šaukti susi-
mylėjimo. 

Taip tai kaliniai apmalšin-
Iti . ĮCai-kurie paimti net ka

lėjimo ligoninėn. 

rios nė su šluotražiu nušveis-!]ritoki klebonų furmonai. 
ti nebeįstengs. M. Bagdonui tinkamai į pa-

Nežiurint to, kad prakalbų'klausimus atsakius, pradėjo 
išlaidoms apmokėti buvo nu
statyta įžanga 20c, bet klau
sytojų buvo pilna Šv. Jurgio 
svetainė. Be katalikų pusėti
nai atsilankė ir įvairiaspal
vių cicilikų. Butą net social-Ji' dalifctų atstovų kalbas* labai 

SOFIA, Bulgarija, geg. 9. 
— Čia Amerikos pasiuntiny
bė i kariuomenės saugojama. 
Nes gauta komunistų grūmo
jimai, jei Amerikos yaldžia 
nepaliuosuos žinomų žmogžu
džių Sacco ir Vanzetti. 

PLATINKITE "DRAUGAI 

Iš Cook apskrities kalėji
mo paliuosuotos 6 moterys, 
kurių 3 buvo su kūdikiais. 
Joms susimylėjo gubernato
rius Small. Nes teisėjas Su-
llivan, kurias jis dar 1919 me
tais buvo nubaudęs, atsisakė 
jas paliuosuoti. 

TOLIMŲ RYTŲ RESPUBLI
KA PRIEŠ JAPONUS. 

"\ 

Rengiasi pakelti tikrąjį karą. 

TOKJO, geg. 9. — Japo
nai su Rytų Siberijos respub
likos valdžia, kuri turi sosti-

^nę Čitoje, pertraukė taikos 
derybas. A Del to tos respubli
kos viršininkai bolševikai ruo
šiasi prieš japonus pakelti o-
fensyvą ir juos išvyti iš Si
berijos. 

Anot vietos japonų laikraš
čių, Čitos valdia tąm tikslui 
nepasitenkina savais karei
viais. J i rekrutuoja koreo-
nus. J k i šiolei surekrutuota 
daugiau 6,000 koreonų insur
gentų, išsisklaidžiusių po 
Manchuriją. 

Surekrutuotiems koreonams 

pi e tai girdima visokių kalbų. «nici jos. 
pinigų įsigyti ginklų ir amu-

Japonai pamaino kareivius. 

Kad taip, tai Japonija tuo 
labiau nemano apleisti Siberi
jos. Siunčiama ten daugiau 
kariuomenės. Siberijoje tar
naują kareiviai pamainomi 
naujais. 

Kadangi pačioj Koreoj pri-
sibijoma naujų sukilimų, tad 
ir tenai visur stiprinami gar
nizonai. Nes bolševikų no
ras yra japonams nesmagu
me padaryti /risur. 

Galimais Koue"oj sukilimais 
japonų vyriausybė nemenkai 
susirūpinusi. 

Japonai laikysis. 

Visgi japonai nieko nedaro 
iš tų Čitos bolševikų grūmoji
mų ir tariasi neapleisti Sibe
rijos, prieš ką ypač bolševikai 
varosi. I r jei bolševikai sa-

pristatyta reikalingos sumosj vo grūmojimus vykins, tuo- -kuriuos socialistų atstovai ne-
met su jais griežčiau bus apsi-

| einama. 

beralų "b ig Usnės" nuo Hol-
stryčio, jų tarpe keletas dak
tarėlių, advokatas ir "pažan
gioj i" panelė... -

Nors ankštai, susispaudus, 
bet vistik suolo galas butų 
tekęs ir socialistų atstovams 
iš Lietuvos pp. Natkui ir Žy
geliui. Deja, matomai, "be
šališkos teisybės mylėtojams" 
kokia nors "darbininkiška" 
vakarienė sutrukdė... 

O tos "darbininkiškos" va
karienės tokios smagios, ska
nios: visų nuliūdusiųjų ir nu
skriaustųjų paguoda... Kaip 
ten bebūtų, toet šiose prakal
bose, kur buvo kalbama apie 
socialistų bankrutą, Natkus 
ir Žygelis nepasirodė. Nedrį-
so ateiti ir viešai ginti savo 
socialistinės "čys ta tos ." O 
gal būti jums, ponai social-li-
beralai, sąžinė išmetinėja, kad 
nedavėt žodžio Bagdonui sa
vo prakalbose Bal. 24 d. Mil 
dos svetainėje! Ar bijotės akis 
prieš akį pasirodyti! Jeigu 
taip, tai, žvirbliai, į žagarus. 
Ten jums vieta! 

Pačios prakalbos prasidėjo 
gana vėlokai, apie 9 vai. va
kare, nes pirm to buvo rodo
mi judamieji paveikslai. Po 
to, šio vakaro vedėjas A. Pa
navas trumpai paaiškinęs 
prakalbų tikslą, paprašė kal
bėti M. Bagdoną. 

M. Bagdonas ilgoje kalbo
je vyriausiai palietė tris 
klausimus: žemės įstatymą, 
mokyklas ir socialistų liaudi
ninkų demokratų valstybinę 
darbuotę. Svarbiausia domė 
buvo kreipiama į tuos faktus, 

'savo kalbą kun. Garmus. 
GERB. Garmus palietė ki

tas " r i m t a s " Natkaus ir Žy-
gelio išverkšlentas nesąmones. 
Kalbėtojas pats girdėjęs so-

teisingai iškraįpė ir vienšališ 
kai 'ir melagingai nušvietė. 

stebėjosi, kad vieton rimtų 
dalykų išgirdęs visą eilę nu
siskundimų del Krupavičiaus 
barzdos, Purickio kelnių ir 
Joniškio peklos, kurios ar tai 
Žygelis, ar tai jo koks tai 
pažįstamas ieškojęs — ir ne
radęs. Po to, į dulkes paver
tęs vieno kitam prieštarau
jančius socialistų priekaištus 
del "klerikalų" juodojo inter
nacionalo, išvilko aikštėn gar
sių Lietuvos socialistų tokius^ 
"valstybinius" darbus, kurie 
vos nepražudė Lietuvos. Net 
esantiems svetainėje socialis-
tėliams ir jų pasekėjams gir
dint neužginčijamus išgamų 
darbus, nejauku pasidarė: tik 
veidas kaip Chicagos oras, 
mainėsi, o nosys pačios sviro 
žemyn... Nors keliais atve
jais kalbėtojas kvietė sociali
stus lipti ant pagrindų ir iš
griauti jo vartojamus argu
mentus — bet cicilikėliai nė 
krapšt. Gaila net jų pasidarė, 
kada vieton stoti ir ginti sa-

(Seka 4 puslp.) 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie vi

dutinė temperatūra; pramato-
'mas lietus. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
geguž. 8 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust CoJ 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .34 
Lietuvos 100 auksinų .34 
Lenkų 100 markių .02 
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S. V, GENEROLAS GRIK I 
Ulysses Simpson Grant bu-

«To aštuonioliktasis Suvienytų 
Valstijų prezidentas. J i s gi
mė 1822 metais miestely 
Point Pleasant, Ohio. Jaunys
tėje bendrai su tėvu jis dirbo 
ukėje. Paskiau priimtas karo 
akademijon "YVest Pomte. A-
kademijos vedėjai jame suse
kė ypatingus gabumus mate
matikoje. Be to, jis buvo vie
nas žymiausių raitelių. Karo 
laikais su Meksika jis daly
vavo keliose kovose. I r išėjo 
visuomet su pasižymėjimais. 

Grant turėjo viena negerą 
palinkima. Sakoma, perdaug 
mylėjo degtinę. I r po karo su 
Meksika del to savo palinkimo 
jis turėjo apleisti tarnybą ar
mijoje. Apleidęs armiją užsi
ėmė pirklyba. Tečiaus kilus 
čia civiliam karui, Grant vie
nas pirmutinių įstojo šiauri
nių valstijų armijom Už savo 
nepaprastą narsumą jis trum
pu laiku paaukštintas genero
lu brigadieriu. 

Pavvduoliai žmonės tečiaus 
mėgino generolui Grantui 
kenktLSvarbiausias prikaištas, 
suprantama, buvo jo palinki
mas prie svaigalų. Bot gen. 
Granto nuopelnus aiškiai ma
tė patsai prezidentas Lineol-
nas. 
- Yra užrašytas toksai pada
vimas. 

Kupmet gan. Granto priešai 
nepaliovė jį persekioję, prezi
dentas Lincolnas tiems prie-
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Vakar esame pažymėję vy
riausią katal. akcijos dėsnį — 
Dievo piniienybė. Priimti šį 
dėsnį, kurs tarsi raudona gija 
privalo apjuosti mūsų veiki
mą, įkvėpti jam naujos gyvy
bės iš Evangelijos mokslo iš
troškusios, naujos šviesos iš 
Amžinosios Tiesos atskrieju
sios, naujos jėgos iš visuotino 
Gyvybės Baltinio ištekėjusios, 
reiškia pasirinki viena arba 
'kita pasaulėžvalga kuri Val
do pasaulį, žmones ir jų vei
kimą. 
Toks pasirinkimas yra būti- * Pa t enk in imas Jeigu kam 

užtenka bųti dirbančia, val
gančia, besilinksminančia ir 
bemiegančia mašina, kaip 
vienas " D r a u g o " bendradar
bis nesenai rašė, mes jam ne
pavydime. Bet jis tam tikrą 

dvasiai arba dvasia viespa-
'tauja kūnui. 

Pasirinkimas tad vienos ar 
'kitos pasaulėžvalgos, pripaži
nimas vadovaujančios mumyse 
jėgos yra būtinas, v , 

Gabina abejoti apie šfos bū
tinybės pasirinkimą, kuomet 
mes nesigiliname į dalyko es
mę ir tenkinamės jo išoriniais 
reiškiniais. Juk nemaža mes 
turime lietuvių "biznierių*", 
kurie sakosi neįdomaują idėjo
mis, gi visas jų rupesnis tai 
biznis arba savas išrokavimas 

3. Visuomenės kuriose gyve

na žmones, civilė visuomenė 

ypačiai, žmogui tėra priemo

nės, kurios privalo pagelbėti 

žmogų siekiant aukščiausiojo 

savo tikslo — Dievo. 

Gyvenimas yra didelis kryž-
kelis. Taip kaip i& kryžkelio 
tiesiasi keliai į visas puses, 
lygiai žmogus turįs protą ir 
liuosą valią pasirenka tą ar p a s a u i ė £ v a i g ą į į u pasirinko 
kitą idėjinio gyvenimo kryp
snį. Jeigu kuris pasirenka vie
ną krypsnį, negali tuomi pat 
laiku žengti kitu krypsniu. 
Tokių idėjos gyvenimo kryps
nių teturime krikščioniškąjį 
pasaulio supratimą ir nekrik
ščioniškąjį, arba dvejopą pa
saulėžvalgą — kunininkų — 
materialistų ir dvasininkų* — 
spiritualistų. Visos kitos pa-

nors jis pats ir neduoda sau 
atskaitos, nesugeba suvesti sa
vo principų į materialistinę 
pasaulėžvalgą. 

Apie pasirinkimą negalima 
abejoti siekiant pat gebnės, 
mūsų veikimo pagrindų. Nes 
tuomet atsidursime aky-
vaizdoje šių dviejų nuomo
nių: arba žmogaus arba Dievo 
pirmenybė, arba žmogus Die-

šams pasiuntė paklausima, \ 
kokią degtinę Grant vartoja. 
Nes jis, Lincolnas, nori kele
tą tokios degtinės bertaimikų 
pasiųsti kitiems generolams, 
kurie mažai pasižymėję. 

Savo gabumais ir nepapras
ta drąsa gen. Grant toli atsi
dūrė. J is paaukštintas vyriau
siuoju šiaurinių valstijų ar
mijos vadu. I r juomi neapsi
vilta. Nes jis veikiai supliekė 
pietinių valstijų armiją ir tuo 
būdu S. V. respublika išgelbė
ta nuo suskilimo. 

1868 metais gen. Grant iš
rinktas Suv. Valstijų prezi
dentu. Prezidentavo du termi
nu. 

Jo atminčiai Washingtone 
pastatytas puošnus paminklas. 
Tas paminklas iškilmingai a-
tidengtas š. m. balandžio 27 d. 
Tą dieną taipat paminėta jo 
gimimo šimtmetinės sukaktu
vės. 

Taip tai šalys pagerbia sa
vo didvyrius, pridursinyp, net 
ne prohibicionistus! 
— •» - — — 

turą ir paseksime jų pagrin 
me žmoguje, kuomet aukštes-j diues idėjas kurias jie savo į ^ g ^ ^ T a i p i r n i e s ; 
nes mūsų dvasios jėgos gru- raštuose aiškina, tokį skirtu- < l h ? t u v i a i > n e M a m į k a d i r no„ 
miasi su žemesniais kūno gei-j mą pamatysime tarp pagrindi- d U W w l l o v M l ė k g > ^ B e M a i n | 
dūliais ir prieina prie ultima- nių krikščionybės ir nekrik- — _ H l i m i f i j m n , ^ i , u , x i « 
tumo arba kūnas vergauja | ščionybės idėjų. 

saulėžvalgos tėra gretimi šių T u į tarnauja, ar Dievas ver-
dviejų takai, galutinai vedą į čiamas žmogaus užgaidoms 
vieną arba kitą pasaulėžvalgą, tarnauti, arba Dievo 

Ta ip šių dviejų pasaulėžval- arba žmoniškumo kul
nį eina atkakli kova. J i nenu- tas — pagarba pirmon vieton 
rims pakol bus pasaulyje bent 
vienas tos a r kitos pasaulė
žvalgos šalininkas. Panašiai 
toji kova reiškiasi kiekviena-

statoma. 
Jeigu pavartysime mūsų 

laikų nekrikščionišką litera-

Diuucas Antradienis, Gegužio 9, 1922 
• • • ^ — m ae =E 

4. Pirm negu susidaro Vals

tybė, jau gyvuoja individua-

lės ir socialės teisės, kurios 

privalo būti pagerbtos ir Val

stybė turi pareigą žmonių in

teresams tarnauti. Tokiu būdu 

Valstybė subordinuoja save 

Dievui ir žmonijai, kuri tegali 

rasti savo tobulybę užu savęs, 

Dievo garbėje. 

ir4 viens kitą naikintų. Delio 
civilės visuomenės autoritetas 
yra tikslas savyje, galutinas 
tikslas. Piliečiai pasiduoda
mi tam autoritetui neišsižada 
savo laisvės, bet vienydamiesi 
pasiduoda bendrai valiai, kuri 
nors nevisuomet išreiškia jų 
sąmoningus norus, tai bent 
pareiškia proto ir pagrindin-
(tisiuflk žmogiškos pažangos 
reikalavimus. 

4) Iš to daroma išvada, 
kad ciyilė visuomenė įsikūni
jusi Valstybėje yra ne vien 
kiekvienos teisės šaltinis, bet 
taipat atskiro asmens liuosy-
bės šaltinis, kurios jie yra na
riai. Valstybės garbė bus žmo
nijos laimė, kurią atradę jo
je, atranda ir savo tobulybę. 

Taigi palyginus vieną ir ki
tą pasaulėžvalgą kuria besiva
duojama savo veikime, mato
me, kad nei vienas katalikas, 
nenorėdamas išsižadėti katali
kybės, negali priimti teorijoje 
ar praktikoje priešingų krikš
čionybei pažvalgų. 

Dėlto mes sakome, kad pa
sirinkimas yra būtinas. 

AUKSO IR SIDABRO 
FONDAS. 

Neužilgo visi Amerikos lie
tuviai, be skirtumo, galės pa
daryti savo gimtajai šaliai do
vanėlę. Mes neturime savo 
tarpe didelių turčių. Yra pa
siturinčių žmonių. Tų ir do
vanos galės būti didesnės. Di
džiuma gi mūsų išeivijos * — 
tai darbininkai žmonės. Jų 
dovanėlės gal nedidelės bus. 

Tečiau jums susideda iš 
lašų, dideli kalnai iš mažyčių 

Krikščionybės pažvalgos. 
* 

1. Žmogus Dievo sutvertas 

ir jo galutinas tikslas — Die

vo garbė. Atsiekęs tą tikslą 

savo liuosa valia, randa galu-
i 

liną laimę prie kurios siekia 
jo prigimtis. 

t 

2. Žmogus — kūrinys, su-
lyg savo esybės privalo tar
nauti savo Kūrėjui; jis turi 
visupirma pareigų, būtent pra
ktikuoti dorybes. 

Nekrikščionių pažvalgos. 

1. Žmogus nežinia iš ko ki
lęs, yra pats sau tikslas, ir 
visa jo laimė tenkinti save 
smagumais, jeigu galima. 

2) Žmogus Dievo nesutver
tas, sulyg savo esybės yra 
nepriklausomas — autonomas 
jis tad turi pirmiausiai teisės, 
ypatingai džiaugtis. 

3) Civilės visuomenės auto
ritetas — rimtis suglaudžia 
visas atskirų žmonių (indivi-j tvirta ir pastovi. Mes, Ame-
dų) teises. Jeigu individai 
butų palaidus, o ne visuome
nėje, jie nesutiktų tarp savęs 

visi nunešime dideliausią 
jų krūvą ir savo gimtinei že
mei padarysime daug džiaugs
mo ir naudos. 

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad Lietuvos Valdžia 
trumpu laiku jau turės savo 
valiutą, savo pinigus. Su vo
kiečiais jau baigiama tartis 
del nusikratymo jų markiu. 
Bet. savo pinigus reikia pa
remti savo auksu, nes popie-
ra-pigus daiktas. 

Lietuva pradžiai turį kiek 
aukso ir sidabro. Bet daug dar 
trūksta kad jos valiuta butų 

lu. , 
Davėme ir duodame Dėdei 

Šamui, kas Dėdės Šamo yra. 
Turime duoti ir Lietuvai — 
kas Lietuvos yra. Turime at
silyginti savo močiutei už lie
tuvio vardą ir už lietuvišką 
kraują. Bukime visi prisiruo-
šę. Paskirtu laiku, ir paskir
tą vietą turėsime visi suneš
ti savo aukas auksu, ar kas 
aukso neturi — tai bent si
dabru. Kas aukso pinigų. — 
tai pinigą. Kas auksinį žiedą, 
ar retežėlj, ,ar kitą kokį daik
t ą — by tik butų tikrai auksi 
nis. Kas negali auksu duoti— 
lai duoda sidabru: ar sidabri
niais indais, ar kitokiais daik
tais — by tik butų tikrai auksi 
nis. Kas negali auksu duoti 
— lai duoda sidabru: ar si
dabriniais indais, ar kitokiais 
daiktais — by tik butų tikras 
sidabras. 

Kas neturi sidabrinių daik
tų — lai bent sidabrinius pi 
nigus paaukoja. 

Mažiausia auka, kurios Lie
tuva iš visų savo vaikų ga
lės laukti (kas negalės auko
ti auksu) — tai bus.— 

Suaugusiems nemažiau vie
no sidabrinio dolerio: 

Vaikams — nemažiau sidab
rinio kvoterio. 

Visų, dovanos bus surašy
tos ir į tam tikras knygas 
įtrauktos. 

Visiems bus išduotos kvi-
tancijos. 

Netrukus bus paskelbti to-
i 

limesni nurodymai. 
Liet. Informacijų Biuras. 

KAIP SOCIALDEMOKRA
TAI RŪPINASI DAR

BININKAIS. 

rikos lietuviai, turime garbin
gą uždavinį pagelbėti savo 
Tėvynei ir tuo svarbiu reika-

SKAITYKTTE IR PLATINKITE 
LIETTTVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI,' PO VISĄ 

, PASAULĮ. 

Visos partijos prieš rinki
mus į Steigiamąjį Seimą savo 
atsišaukimuose, laikraščiuose 
ir prakalbose dėstė žmonėms, 
ka jie gero padarysią būdami 
Steig. Seime. Nė vienos par
tijos nebuvo tokios pagyrios, 
kaJip socialdemokratai. J ie 
sakė, kad jų partija — darbi
ninkų partija. Jie įėję į Steig. 
Seimą įneš ir išleis kuonau-
dingiausių darbininkams įsta
tymų: pakels jų uždarbį, ap
draus senatvėje, ligoje, duos 
žemės, duos mokyklų ir t. t. 
Jų agitatoriai spiaute aps-
piauclavo kiekvieną, kursai 
bandė kritikuoti jų programą 
ir abejoti ar socialdemokratai 
tikrai rūpinsis darbininkų rei
kalais. Kuomet jiems kas už 
mesdavo, kad jų sąpašuose nė
ra darbininkų, o vien tik stam
bus buožės bedieviai, dvarinin-1 
kai, ir šiaip poneliai tai jie 
atsakydavo, kad toki gali dau 
giau padaryti negu nemokyti. 
Nemaža draugų darbininkų 
visgi įtikėjo socialdemokratą 

y 
žadėjimams, ir už juos sumetė 
nemaža balsų. 

I r ačiū tiems balsams 
Steig. Seimą patdjvo net 13 
socialdemokratų. Štai jie. 

1. Advokatas Venclauskis— 
turtingas" namų ir žemės savi
ninkas. 

2. Advokatas Požėla, stam
baus ūkininko buožės sunūs. 

3. Cirtautas buv. teisėjas — 
dvarininkėlis. 

4. Purenąs gimn. mokytoja*. 
5. Plečkaitis, stambaus ūki

ninko buožės sunūs. 
G. Inžinierius Kairys — d va 

rininko švogeris. 
7. Bielinis — bugalteris. 
8. Sirutavičius stambus dva

rininkas. 
9. Čepinskis buvęs Komer

cijos Mokyklos Direktorius. 
10. Digrys — draudimo dr-

jos direktorius. 
11. Pakalka (nežinomos pro 

(esijos). Seime Pakalka žino
mas tuo, kad nusivežė į Mas
kvą 13 dėžių, kuriose sacha-

• 
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Steig. Seimo metai tikrai pa
rodė, kad socialdemokratams 
darbininkų reikalai nerūpėjo, 
kad tai nebūtų tuščias pasa
kymas, pasistengsime patvir
tinti faktais. 

1. Ar guli dvarininkui rūpėti 
darbininko reikalai. 

Darbininko reikalais gyvai 
susirūpinti gali a r patys dar
bininkai, ar jų tarpe užaugę, 
tikrai, vargo mačiusieji bied-
nuoiių vaikai. Dvarininkas, 
kuris užinteresuotas, kaip tų, 
darbininką daugiau paspaust 
— darbininko reikalais, gali 
rūpintis kaipo savo sapnais. 
O dvarininkų socialdemokratų 
tarpe yra nemaža ir grafų. Zu
bovai i r kitoki ponai bedie
viai, jei partijon nepriguli, tai 
bent jai prijaučia. Mes galų 
gale matom kaip šie dvarinin
kai rūpinasi darbininkų rei
kalais Steig. Seime. I r Siruta
vičius ir Cirtautas nė vieno 
žodelio neišsitarė už darbinin
kų būvio pagerinimą. 

(Bus daugiau) 

REDAKCIJOS ATSAKY 

rinas buvęs, ir tik du, būtent, mas. 

Parapijoami, Cicero. UI. — 
Nors gražiai parašyta apie 
Velykų iškilmes bažnyčioj, bet 
nedėsime. Perdaug suvėlinta. 

Z. J., Chicago. — Praneši
mą apie Mot. Sąj. 55 kp. va
karą geg. 7 d. pervėlai gavo
me. Tilpo anksčiau gautas pra
nešimas, t f 

Omega, Chicagt). — Prane
ši mą apie 40 vai. atlaidus Šv. 

i 

Kryžiaus »bažnyčioj gavome 
pervėlai. Tilpo kito koresp. 
anksčiau prisiųstas praneši-

12. Daukšys ir Šemiota dar
bininkai. 

Iš tikrųjų rodosi, kad įėję į 
Seimą savi mokyti vyrai T)utų 
galėję daug ko gero darbinin
kams sumanyti. Bet jie ko kito 
matyt įėjo į Seimą. I r du 

Labd. Saj. € kp. valdybai, 
Chicago. — Pranešimą apie 
kuopos susirinkimą pervėlai 
gavome. Todėl netilpo. 

SAVIEJI KEISKITE SAVAS 
Į S T A I G A S 
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IŠ KELIONĖS KALIFORNIJON 
UŽRAŠAI, 

(Tęsinys) 
Sankrovose gali užtikti indijonų išdir

binių: mokasenų, bransoletų, kaklo pa
puošalų, ko veltui ieškojau Chicago je. 
Turistų-ofise dalinama veltui gražiai i-
liustruoti maršrutai po apielinkės kalnus. 
Tuo žvilgsniu Amerika pralenkė Europą. 

Gyvenu už miesto, bevejfc'kaime. Kvė
puoju puikiausiu oru (nors kartais ir at
slenka miesto skerdyklų kvap.-niai), ge
riamas kalnų vanduo skanus, sausas kli-
matas, giedrių dienų daug, aplink darže
liai. Pastovus oras prasideda gegužio mė
nesy. Tik Denveru pradedant, man regis, čiaus, miestas mažesnis Ir švaresnis. Su-

stebėjausi matydamas gyvus ekzo-
tinius gyvulius, kaip papūgas, beždžiones, 
laikoma^ atvirame ore ir apsipratusias su 
vietos šalčiais ir vėjais. Dūlinsiu toliaus. 

Ir vėl traukiny. 
Važiuojame išilgai Uoluotųjų Kalnų. 

Pirmoji juosta smulkus, nesuskaitomi kal
neliai. Eetkarčiais ant jų viršūnės riogso 
sutrupėjusi uolos atlauža. Kalnų prigim
tis beveik plika. Tik kur-ne-kur nuskurusi 
pušelė liūdnai liesomis šakelėmis svyruo
ja. Keliui įpusėjus, vis didesni eglių bū
riai dengia jų plikę. Prisimena tėvynės 
tankus miškai. Klimatas sausas. Pakeliui 
sutinkame išdžiuvusias kūdras, upelių 
vagas. 

Apsiniaukė. Pučia šaltas šiaurės vaka
ru vėjas. J i s mus lydi ligi Colorado — 
Springs. Esame dar aukšeiaus negu Den-
ver, barometras rodo 2,000 metrų aukštį. 
Dar ̂ puikesnis kalnų reginys. Kamai ar 

Amerika yra graži ir masinanti. Į • sideda iš vilų medžiuose paskendusių. 
Aplankiau vidurmiestį, parka muzėjų, Visos gatvės — alėjos. Milžinų — namų 1 lynai. Kiek toliaus pilkos, apvalios kraš-

čia nėra; yra tečiaus didelių sankrovų. 
Grašiai įtaisytas turistų ofisas. Sniego 
viršūnė Pike's Peak iš visur matoma ir 
labai arti, turistams prieinama. Kreipia 
mano domesį gatvių vardai: ispaniški 
miesto vidury,x toliaus prancūziški, kraš
tais angliški. Iš to galima spėti, kokias 
politines atmainas gyveno miestas. 

Tarsi kokiame rūme praleidau vakarą 
ir naktį Saint Francis viešbuty. Didingas 
reginys į kalnus ir į miestą dauboje, kuo
met jis nušviestas tūkstančiais mirgstan-
čių žiburių. 

Pačioje padangėje. 

Ryto metą vėjas nutilo. Oras gražus. 
Mūsų traukinys dunda į pietus; dėžinėje 
pusėje kalnai. Nuo Pueblo, kuklaus, sau
so miestelio, sukamės į vakarus ir greit 
įsiterpta į kalnus. Sutrukusios uolos su
siglaudžia ir prasiplečia, apačioje teka 
sriauni upė. Važiuojame stačiu Royal 
Canypn krantu. Toliaus uolos raudonuo
ja, kaip ant paveikslėlio; regis, bus^smė-

tuose, turbūt granitai. Augmenys reti, ne 
taip kaip Alpuose ir Karpatuose, matai že
mas pušis, egles. Dar toliaus plikos gru
pės ir juostos apsnigusių uolų. Vietomis 
dauba eina platyn. Pravažiuojame ma
žas, apšipėjusias stotis, kalnų ukį, mies
telį. Kitoje upės pusėje nusitiesia auto
mobilių kelias. * 

Jau 5 vai. vakaro, o tik vos trečdalį 
kelio pravažiavome ligi Senujo ežero. Jau
čiu kad velkaruės. Kodėl? Žiūriu į baro-
metrąf 3,000 metrų! p a r pavažiavus, o 
jau 3,300 metrų aukštuma, netoli stoties 
Maitos. Taip aukštai dar nesu buvęs! Auk 
ščiausią punktą kuri esu pasiekęs buvo 
mažas viešbutis prie Mont Blane 3,100 
metrų. Bet į tas aukštybes reikia kopti 
pėsčiam, o čia normaliu gelžkeliu, tarsi 
nieko ypatingo. Keli net traukiniai kas
dien čia važinėja į abi pusi! Prie Mont 
Bianc tokioje aukštumoje, lo net ir že
miais, prasideda amžino sniego ir ledy
nų karalija. Čia auga netik aukšte, žolė, 
bet ir kerai, medžiai. I r žmonės gyvena, 
nors apskurusios stotelės. 

Žiemos viešpatija. 

Netrukus traukinys leidžiasi žemyn, 
nors nežymiai. Naktis pagavo snieguose 
ir kalnuose, Rytą apie 9:30 vėl pakilome 
aukšeiaus, bet ne taip — ligi 2,400 metrų 
prie Soldier Summit stoties. Gilu s sniegas 
visur. Oras puikus. Saulė ryškiai šviečia, 
sniegas apakina; suprantu kodėl vakar 
pardavinėjo traukiny spalvuotus akinius. 
Dar kiek į pakalnę i r esame Utah 1,500 
metrų augštumoje. Paviršius lygus, pla
tus. Aplink didesni ir mažesni kalnai. 
Tikra tvirtovė apsupta bokštais ir mū
rais, žiemos viešpatija. Netoli Salt Lake 
City — mormonų sostinė. Sustojame prie 
stoties. "Transfer — b u s " perveža mus 
į kitą stotį. Miestas arti. J o kapitolius, 
ant kailio, gražiai ir išdidžiai atsimuša 
ant snieginių viršūnių dugno. Tik čia, pir
mą kartą pamačiau stotyje indijonus pla
čios, tamsios odos, bet europiniuose kos
tiumuose, t f / ' 

(Bus daugiau) 

y 
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IDR. A. L RUTKAUSKĄ! 
f GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

444a South Western Avenue 
Tete fosu* Latayet te 4141 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 poJĘ 
Einetu ir T-8 vakarais. Nedė ld te -5 
S n i a l s t iktai po pietų I Iki I v a l . ^ 
uttitiiHiittMMHyminiiiiu——imiiiirT 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H T R l R G A S 

4«3t So. Ashland Are. 

OFISO V A U : 
Tel . Yards 0*94 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
N'edėliotuis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

{Valandos: nuo i ryto iki 9 vale 
Seredomis nuo 4 iki • vakare. 

vSSs 

Telef. r ui lman 3634^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
M A P R A P A I B 

lydina B e Vaistu ir B e O p e r a c i j o j 
10901 SoutA MietOgan A ve. 

ROSELAN D-CHICAGO, I I I -

DR. S. N AKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus I n i v e r . Stato Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL 
i Perkėlė . savo ofisą po numeriu, 
4799) SO, A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų h? Vyra Liga 

>VaL: ryte nuo 10—12; nuo t—»] 
»JM> p ietų: nuo 7—8:34 vakare.^ 
'SfedėMomis; 10 iki 1. 

Telefonas Drere l 2 * 8 0 $ 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver
to vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1712—141 
Res . Tel.: Mtdway 5512 

4MHHS BBS BBSHE 

Dr. M. Stupnicl 
3107 So. Morgu Street 

CHICAGO, ILLJJfOU 
Telefonas Yards 5022 

{va landos : — 8 Iki 11 U ryto: 
Įff po pietų iki • vak. Hedėl ie -
Įmis nuo I lkl • vai. vakaro. 
Į F - T . - I - • g u . : . - 1 1 1 = ' . ; J 3 B 3 » 

= 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str.; 

Tel. Gnoal 2112 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 9Srd Str. 

TeL Prospect 1441. 

m m m i 

Tel. Canal 247, Vak, Canal M I S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvii Gydytoju Ir 

OhirnigM 
1221 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 11 ryte: 1 lki4 
p e p ietų: f lkl 9 vakare 

m-mm 

Tel. Boulevard 2160 Jo 

I DR. A. J. KARALIUS į 
3 LIETUVIS GYDYTOJAS £ 
2*303 S. Morgan Str. g 
o? CHICAGO, I L L . S 
$«^rro-wr*Vo^ry*Ve'ys?5^^ 

įįSjsHįj<9#4ts1 RH'ft-» » » » I ' * 2 | 

DR. 6 . M. GLASER 
P R A K T I K l JA 30 METAI 

Ofisas S149) So. Morgan St., 
erte 22-nd St., Chicago, Hl 

SPECIJALISTAS 
oterižkų, Vyriškų ir chronlžkl 

u«ų. 
Ofise Valandos: Nuo 10 ry to j : 

kl S po pietų, n u o 5 ik i 7 vak.; j 
Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų.: ! 

Telefonas Yaeds 487 t 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel.» Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8854 S. Hals ted s t. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
p j e t , 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

' T T R U T K A ^ I 
ADVOKATAS į 

S Ofisas Didmiesty J: 

29 South I * Balte Įtars* I 

Ofisas Didsoiestyj: | 
South U Balte Itrert 

Kambaris 224 • 
Telefonas Central «144k ^ 

I V Utraii f 813 W. 83rd St J 
Telefonas: Yards 4481 

i 

ANTANAS A 0US 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS . 
Veda bitais visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: S251 S. Halsted St. * 
Telefonas: Boulevard 553. 

% 

L P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8094 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Rose iand Tel. P u l l m a n 4277 

» • • - • • 
Tel. 

•I • » • ! • • • • • • • • • • • • I. SS 
RandolpU 3898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas v idumlestyie 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

14 South La Šalie Street 
R o o m 1308 

Valandos: 9 ryto lkl I po pleĮų 

rn^mm • • • • no tmmmmmmmc-m^.-mmm • • • > » • • • « » > • Į Į ' ! I I . » . J L » H • • • mm 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
~ W i — M i O O H M K i i l S J » « r g r ~ ~ ? ^ g » » » » » • • » » • c į > į > i « i • • • • > 

VAKARAI. — KLEBONO 
PAGERBIMAS. 

Didelis ačiū v|siems pasi-
darbausiemsr surengime tokio 

* vakarėlio, ypač labai ačiū se-
Kenosha, Wis. — Nedaug ^ į ^ mokytojoms už pri-

iš mūsų kolonijos laikraščiuo- engimą, taip puikios progra-
sna rašoma. Turbūt vis lau- l l l0Bf n e s į trumpa, laiką tiek 
kiama kada didesnius darbus d a u g vaįkučiu išmokinti, bu-
nuveiksinie. Tuotarpu daug v o didelis darbas. 
naudingi} nuveiktų darbų pra
leidžiama nepastebiamai. 

Pas mus yra žmogus nors 
"jau senyvas ir nelankęs mo
kyklos, bet pats per save daug 
prasilavinęs, tai Vincas Vara
navičius. Jis parašė labai pui
kų veikalą iš savo patyrimo, 

Ačiū Mot. Šv. Onos Dr-jai 
ypač toms kurios buvo išrink

tos ir dirbo su pasišventimu, 
nes ėjo- per biznierius, kad su
rinkus valgomų daiktų. Žino
ma, nuo kai-kurių gavo nu
kentėti. Bet visgi daug surin
ko. Taigi ačiū tiems biznie-

iš gyvenimo bajorų su ižydais | r įams kurie atjaučia darbinin-
Lietuvoj, v užvardintą "Šeš 
kus", nes bajoras vadinosi 
Šoškevičia, veikalas yra tikrai 
geras, pamokinantis ir juo
kingas. 

Pirmą kartą, iš rankraščio 

Labdaringos Sąjungos nau
dai. Mokinime to veikalo daug 

&£JtJk&£SA*%££&&*A&&£J£9L*&3£ 

V 

kių gerus darbus. Biznieriams, 
'kurie nerėmė šio^gražaus dar
bo reikėtų suprasti jog jie iš 
tų pačių darbininkų pragyve
nimą daro ir pralobo. 

Taipgi padėka priklauso 
padavė L. Vyčiams vaidinti Vienybei Draugijų, ypač tiems 

nariams, kurie savo darbu žy
miai prisidėjo. Daugiausia 

Namų Tel. Hyde Pąrk 8896 

llllillllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllll 
| S. D. LACHAW1CZ 

I I E T I V I S GRABORIUS 
S Patarnauja laidotuvėse knopl-
Sgiausia . Re ikale meldžiu atslšau-
Skt i , o m a n o darbą bos i te ažga-
Snėdintl . 
= 2 2 1 4 W. 2Srd n . Chieago. 

Telefonas Canal 1271—2199 
tlllHHIIIiriHIinilIlIlIlfNIlIlIllIlflIlIllilII 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorins, itaty 
tojaa ir senų namų taisytojas. 
2333 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

VALEIrTDrE DRESMAKIHG 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 H. WeUsv 
• 2 0 5 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
\ i Moko Siuvimo, Pat ternų kir-
< >pimo, Dee i sn ing bizniui ir na-

[mams. Vietos duodama dykai J 
> Diplomai. Mokslas lengvais at-Į 

Smokėjimais. Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelėai 

[TeL Seeley 164S 
# SARA PATEK, pirm. 

Tel. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAI 
I 
K 
i 

Ir 
Pagrabų Direktoriai 

| J. Wyand, Balsamuotojas 

3 = 

nere^»e^»e%m»eee^e>me,m^aeyeye>eve i 
ZRCM. TeL Cicero 8454 

Ofiso TeL Cicero 49 j 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

91. S . Cor. 49 Court ir 19 Str,; 
J a n t v iršaus vaistyničios. 
8#4t»t^4>f>»f>4>4^ie>ftf>»4V4>t^#4>4>8ft 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v iso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 

L 2 0 5 5 West 22-nd St. Chicago. 

K— •~ •"įįss 
TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ie tuviams visa 
dos patarnauju kogeriausia. 

I 

pasidarbavo S. Gadeikis. Vei- f darbavosi: 
kalas buvo atvaidintas pasku
tinį sekmadienį prieš užgavė
nes vienoj vietinėj svetainėj. 
Žmonių mažai atsilankė, taigi 
ir pelno Labd. Sąj. mažai li
ko. Vaidinimas puikiai pavy
ko, tik gaila kad mažai žmo
nių jo tematė. 

Vėliaus VifJhybė Katalik. 
Draugijų paprašo V. Varana
vičiaus, kad pavėlintų miiu'-
tajį veikalą atvaidinti parapi
jos naudai. Jis su mielu noru 
.sutiko ir buvo antru kartu 
atvaidintas bal. 2 d., baž
nytinėje svet. Žmonių daugiau 
atsilankė ir pelno daugiau Ii 
ko. Mes esame už tai dėkin
gi V. Varanavičiui. 

Vienybė Kat. Dr-jų maty
dama naujojo klebono, kun A. 
Daugio pasišventimą del žmo
nių gero ir parapijos sustip
rinimo, su žmonių pritarimu su 
mano surengti iškilmingą va
karienę bal. 23 d. š. m. Vaka
rienės tikslas buvo pagerbti 
kleboną ir padaryti parapi
jai pelno. Ir ištikro, parapijos, 
svetainėje dar tokių vakarie
nių nebuvo. 3:30 vai. svetainėj 
nebuvo tuščios vietos. Pro
grama buvo labai didelė ir 
puiki, nes mokyklos vaikai ją 
išpildė. Buvo dainų, vaidini-
nias, drilius, kurie žmonėms, 
labai patiko. Taipgi daug ei
lių pasakė, Po to buvo šokiai. 
Šeštą vai. buvo vakarienė ku-,r 

rią pagamino Šv. Onos Mot. 
*Dr-jos išrinktos geriausiom 
šeimininkės. 

Mažos mokyklos mergaitės, 
Ona Kavaliauskiutė ir Ona 
Šamanskiutė kunigams įteikė 
didelius, su gražiomis pintinai-
tėmis, gyvų gėlių bukietus. La 
bai gražias pasveikinimo eiles 
pasakė Ona Kavaliauskiutė. 
Dar buvo daug dainų ir eilių. 
Po to mūsų gerb. klebonas 
kun. A. Daugis pasakė puikią 
prakalbą. Pabrėžė, kad jis 
di/rbs iš vieno su visais del 
Bažnyčios, tėvynės Lietuvos 
ir tautos labo. Po jo kalbėjo 
slavokų klebonas. Jis pasakė, 
kad labai džiaugiasi lietu
viams pasidarbavęs, nes mato 
to darbo vaisius. 

Žmonių ant vakarienės buvo 
tiek daug, kad reikėjo jsodinti 

Stankus ir J. Trakšelis. 
Dabar tikimės daug gražaus 

darbo traveikti tautos ir 
Bažnyčios labuH 

J. Trakšetts, V. K. D. pirm. 

Sveikas 
Kūdikis Suteikia 
Linksmumą 
Kiekvienai Motinai 

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi būti sveiki įr augti stiprus. Jeigu jūs 
negalite Žindyti savo kūdikio, tai neduokite 
tokio maisto, kurio jis^negali suvirškinti. 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt 

EAGLE BRAND 
{CONOENSEDMllKl 

T&l mais tas , t u r t e buvo pirmutinS pagelbfi 
per tris gentkartes kiekvienai motinai. 

Iškirpkite i i paprarsininmą 
ir prisiųskite į The Borden 
Goų New York ir gaus i te 
pilnus patarimus ir nurody
mus , kaip H vartoti l i e ta-
viu kalboj visai veltui i r 
puikią kūdikių knygą . 

P 

į šią parapiją -gerb. kun. Pr. 
Zabiela, savo gražiais pamoki
nimais ir pavyzdingu darbu 
daug žmonių prie parapijos 

£ . Lauraitis, St. Ealys, P. pritraukė, Cfrįfe prie Bažny 
čios kurie buvo ją pametę, nuo 
jos nutolę. Senas parapijonas. 

6V. KAZ. DR-JOS PRAKAL 
BOS. 

. Jfeiraėk, K. J: — Šv. Ti^ejy-
bės parap. yra li«tuvių dide
lė kolonija: Bažnyčia stovi la 
bai gražioj vietoj. Darbai sil
pnai eina. Yra ir pasiturinčių 
lietuvių biznierių tarpe. 

Bal. 30 d. įvyko prakalbos. 
Žmonių buvo vidutiniškai. Li
pas geras. Į 6v. I£azimiero 
Draugiją įsirašė keturi am
žinieji nariai, būtent: gerb. 
kleb. kun. I. Kelmelis, Dom. 
Terozaitė, Mar. Kubilienė ir 
Kaz. Tamkus. Metiniai 36, na
riai. Apol. Valauskienė pa
darė auką. Į te igta 6v. Kaz. 
Dr. skyrius: pinu. kleb. kun. 
Kelmelis, vice-pirm. Juoz. Ju-
eis, sekr. Juoz. Sereika, ižd. 
Jonas Daukšis ir vienas val
dybos narys. Visiems kurie 
norės įsirašyti į Šv. Kaz. 
Dr-ją melažiu kreiptis į vie
tinį skyriii. 

Gerb. klebonui už vaišingu
mą ir paramą, amžiniems, me
tiniams nariams ir visiems 
prietėliams Sv. Kaz. Dr-jos, 
tariu didžios padėkos ir pa
garbos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

APSISAUGOJIMAS NUO 
DŽIOVOS. 

ijenialai/plaučiuose pagim
do džiovą'. *Sveiko ^renieriŠ ku
ria^ nfepa##uos* geinhlaiiis ir 
i š f y i j g į ^ 
lfrino, V be tlnlvaino^prržiliZhė-
j^mo, gemeiai pas^augųsą^i 
sunaikina plaučius ir asmuo 
miršta. 

Valstijos sveikatos bordai tą 
dykai atlieka. Tavo vietinis 
sveikatos aficierius išgelbės 
išgauti ištyrimą. 

Keli faktai. 

Kas tris minutes kas 
nors Suv. Valstijose miršta 
nuo džiovos. 

Šimtas penkiasdešimts tūks
tančių asmenų miršta kasmet 
Suv. Valstijose nuo džiovok 

Vienas asmuo iš dešimts mi
rusių Suv. Valstijose miršta 
nuo džiovos. 

1 Šviežus oras tiek reik*v 
1 ingas «v«ika!!ai "kiek granas ir 
maistingas maistas. 

2. Žmonės neturi miegoti 
prikimštuose kambariuose, su 

n iamlie Mnifiį Kursas 
Sftmiaant Lietuvon x>er mus: 
40 centų už 100 Auksinų 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

8tate Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tartas $6,000,000.00 

S* <tftt iett f t»ft imftf lMii<{tBHiiagj 
elefonas Yards 11S8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS I R ] 
tojas 

Gemalai randasi džiova-ser 
gančio seilėse — mažai, kuo- j uždarytais langais, 
i net liga prasideda, bet skai-, 3. Namaį ir dirbtuvės vietos 
eiu? didinasi ir prie pabaigos 
randasi milionai. 

turi but švarios ir tankamai 
išvėdintos. Purvai ir prastas 

Tarp džiovos apsireiškimų, oras yra džiovos draugai, 
kurie verčia kreiptis prie gy- 4. Asmenys su šalčiu ir ko-
dy'ojo, yra, silpnas kosėjimas, suliu, kuriuos per ilgą laiką 
menkas karštis po piet, men- turėjo, ir kurie vis mažiaus ir 

ATLAIDAI. 

Utica, N. Y. — Šv. Jurgio 
bažnyčioj įvyko 40 vai. atlai
dai (Kada! Red.). Dalyvavo 
penki kunigai ir daugybė žmo
nių. Gerb. kun. kleb. Pr. Za
biela pasakė tris gražius pa
mokslus. Gerb. Amsterdamo 
klebonas Juoz. Židanavičius 
pasakė du pajuoksiu. Jis pagy
rė Uticos lietuvius už tokį 
skaitlingą 'dalyvavimą atlai
duose. Kiti gerb. kunigai, ku
rie pasakė pamokslus buvo 
šie: Juoz. Kasakaitis iš Bo-
ehešter'io, St. Skripkevičius is 
Herkimer, ir-Ganbino, vietinis. 

Procesijoj dalyvavo keturias 
dešimts mažučių mergaičių ir 
keturios draugijos: 6v. Kazi-

į keturis didelius stalus. Po.miero, Šv. Antano, Šv. Juoza-

9828 W. 

vakarienės P. Stankus rodė 
krutamuosius paveikslus. Tuo-
mi vakaras užsibaigė. Pelno 
parapijai liks apie $200.00. 

ss-th street į y ^ Ved. buvo A. Lauraitis. 
• • • • » • • • » • • ! • • • » \ 

po, Širdies Jėzaus Moterų. 
Per šiuos atlaidus apie 450 

priėjo išpažinties. 
Utaeos parapija: pradėjo žy

miai augti. Nuo pat pribuvimo 

kėjjmas . svarume ir kraujo 
leidimas iš plaučių. 
Daugelis, kurie turi tuos džio

vos apsireiškimus praleidžia 
vienintelę išgijimo progą pa
sitikėdami patentuotų gyduo
lių apgavikais ir medikališkais 
šundaktarais. 

Nevartok patentuotų gy
duolių ir neeik pas šundakta
rius, kurie garsinasi kad gy
do džiovą kokiu nors tik jiems 
žinolnu būdu. 

Jeigu tik manai "jog džio
via sergi, eik pas privatinį gy
dytoją arba į džiovos kliniką 
arba į gydyklą. 

Persitikrink jog plaučiai at
sargiai išegzaminuoti, atsi
mindamas, jog reikia nudengti 
krutinę. Netikėk į gydytoją, 
kuris egzaininuoja plaučius 
per drabužius, arba aršiaus, 
kuris nurodo vaistus be egza
mino. 

Jeigu yra kiek nors neužsi-
tikėjimo, seilės turi būti mi-

mažiaus sveria, turi kuogni-
čiausia eiti pas gydytoją, į 
kliniką, arba gydyklą. Pavo
jinga laukti. 

5. Neatsargus spiaudymas 
išplatina ligą. Sergantieji tu
ri degyti jiešmą. 

6. Nors nepatartina kitam 
miegoti su džiova sergančiu, 
bet atsargus džiova sergantis 
asmuo nepavojingas tiems su 
kuriais jis gyvena arba dirba. 

7. Daugelis žmonių savo sis
temoj turėjo džiovą bet neap-
sirgo, nes prižiūrėjo sveikatą 
ir stiprumą. 

8. Visuomet uždengk burną 
ir nosį su skepetaite kuomet 
kosti arba čiaudi ir būtinai rei 
kalauk kad kiti tą darytų. 

Kuomet įeini į ka\mbarį iš 
lauko if randi blogą ir biauriai 
dvokiantį orą atidaryk langus 
įr permainyk orą. Atidaryk ir 
duris. 

Pavirsk į šviežaus oro sekė
ją. Geriaus būti šviežaus oro 

kroskopiškai išegzaminuotos. sekėjų negu beveik negyvas, 
• • '• 1 Į y n 11 1 ' • 1 • • » • • ! • ~ i — 

Turiu au tom»- | 
bllius visoklemaij 
reikalams. Kaina3! 
prieinamos. ' 

3319 Auburn 
Ave. Ohic&go. 

111 aa 1 i . i , sį. 

šiltų namų paliegėliu. 
Stengkis nelankyti prigrūstų 

kambarių, nors pats ir svei
kas, bet yra lengva įkvėptį vi
sokius gemalus. 
Nevažiuok gatvėkariuose kuo 

met turi trumpą kelionę. Vaik-
sciok. 

Vaikščiok du syk ant die
nos šviežame ore. Tas pridės 
dešimts metų prie tavo gy
vasties. Jeigu netiki-paban-
d > ^ tuoj pamatysL , 

fAti<į|ry)£ miegamojo kamba
rio lafetui per dieną ir naktį, 
nei it Ernoje, Negali gauti 
perdaug šviežaus oro. Ligų ge
malai nekenčia šviežaus oro. 

f F o r e i f n Languatre Inf. Service) 
. ^ ' T. 

PAIEŠKOJIMAS. 
PAIEŽKAU savo sesers Jievos 

Abloaskienės ( p o tėvais Gumauskai-
t ė ) . Pirmiau gyveno Brooklyn'e, 
dabar jau 11 metų kaip neg&uau 
laišku. Ji pati arba kas žino apie 
ja, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

JURGIS GUMAUSKAS, 
RumHiontŲ kaimo, 

Kviei lškių valsčiaus, 
Mariasapoiės apskričio, 

LITHl A M A 

ANT PARDAVIMO 
Keturių kambarių namas, $1500. 

Lotas SO pėdų gražiame priemiesty 
prie C. B. & Q. GelžkeUo, 33 minu-
tos į vidurmiestj. $700 cash, balan
sas nuo $12 iki $15 į mėnesį . , 

O i i l V E R SALINGER & CO. 
628 — l s t Nat'l Bank Buikitetg. 

/ 
, .• 

PARDAVIMUI. 
NEPRIPRASTA PROGA 

FotografiSka studija ant pardavime 
arba išrandavimo tirštai apgyventoj 
lietuvių bei kitų tautų kolonijoj. At
sišaukite i 

"DRAUGO" ADM. 
9834 So. Oakley Ave. Ckicafo , E1L 

(J. K.) 

ANT PARDAVIMO grocerne ir 
properte, 2 randos ant viršaus 4 kam 
bariai apačiojj. Randos neša $75.00 | 
mėnesį. Kaina $8,000.00. 

ANTON BANISH 
2050 W. 22-nd Str. 

Chicago, IU. 

AKT PARDAVIMO. 
4 kambariu rakandai maži ir pi

gus, priežastis važiavimo L i e t u v o n ^ 
Galima matyti visada 

J. JT/ZENAS 
2209 W. 22-rd P l a c e 2-ros lubos 

Chicago, Dl. 

; kr , S g 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA OBroadvay. N e v Y o r k . N ^ U T,ES' i LIETU W I :LIONB 

P E R HAMBURGyVPTUAMsV 
- J* A R B A UEPOJŲ. 

n \- VAŽIUOKIT VI«I P A R A N K I Ų I R 
TIESIU KBUfrj 

Lietuviai važiuojant į PiUav« aplenkta 
Lenkų juostą (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovn 

LATVIA . .\ • Gegužio l « 
POLONIA v GeguiAs 17 

Trečios KIASOS KiOmos I : 
HAMBURGĄ $103.50 — PTLIAVA f 106.60 

MEMEL ir LIEPOJU $107.00 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo ssren. 

REIKALAUJA DARBI
NINKŲ. 

Tuo jaus reikalingas patyręs farmai 
darbininkas mokantis melžti karmos. 

Atsišaukti žemiaus paduotu adre
su pažymint kiek algos reikalausite. 

P . J. Mažeika 
R. 1 Box 15 Coster, 31k*. 

» 

/ 
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i ĮCHICAGOJEl 
GAZOLINĄ PABRAN 

GINTA. 

" Gazolinos kompanijos Chl-
Oagoje pabrangino tą" automo
biliams vartojamą žibalą. Ga
lionui imama 24c. vietoje 23c. 
Pabranginimas motivuojamas 
tuomi, kad perdaug gazolinos 
reikalaujama. 

BRIDGEPORT. 

Katalikų džiaugsmas 
listams smūgis. 

SOCUV 

Buvęs kareivis Charles C. 
Horner už žmogžudystę teisė
jo McKinley nubaustas 20-iai 
metų kalėjiman. 

DIDELIS PAVASARINIS 
JOMARKAS IR KAR 

NIVALAS. 

(Pabaiga nuo 1 j>.) , 

vo draugų negarbingus dar
bus, paniurę ir kaip devynios 
bėdos susiraukę, viens po ki
to smuko iš svetainės. 

Tai mat kokia socialistų-
bedievių teisybė. 

J ie tik moka mulkinti tam
sius, nesusipratusius darbo 

ypsmones. 
Nors buvo skelbta, kad au

kos nebus renkamos, bet klau
sytojai, kurie pažino tiesą iš 
gerb. kalbėtojų lupų, patys 
nešė aukas, paskubomis bu
vo sudėta $375. Šis apsireiš-

GERB. KLEB. A. SKRYP-
KAUS VARDO DIENAI 

IŠKILMĖS. 

North Side. — Pirmu kai-
tu parapijos naudai yra ren
giamas labai įvairus pavasa-1 kimas dar labiau įpykdė cici-
rinis jomarkas ir kamivalas likus ir jų uodegas liberalus, 

mokyklos kieme. Bus įvairių j Juk jų atstovai socialistai ir 
įvairiausių "bagamaznikų' , graudžias ašaras liedamį^vos 
su piktomis būdomis įvairių' n e vos keletą desėtkų dolerių 
dovanų. Taipgi bus karalselo 
i r didelis sukamas ratas. Taip 
sakant, bus tikras Riverviev 
bei Wbite City eia pat ant 
,WabaHsia A ve. 

Minėtos iškilmės prasidės 
Ngegužio 12 d. ir baigsis 22 d. 
gegužio. Jos bus kas diena nuo 
4 vai. iki vėlumui. 

Rep. 

A . 
JUOZAS SPUDVILAS 

mirė gegužės 7 d. 1*22 3 vai. 
r>te Lakcside ligoiibntij. Paė jo 
Iš Viežaiėiij kaimo Gaurės pa
ra p. Tauragės Apskr. Amerikoj 
išgyveno 9 metus, pal iko nu
l iūdime broli Joną, tarnaujanti 
Amerikos kariuomenėj , seseris 
Ona Gaižauskienė. Magdalena 
Blankienė, švogerius Joną Gai
žauską Ir Juozą Blanku. 9 

Lietuvoj , tėvą. močiutė , 3 
brolius Petrą, Antaną ir Pran
c iška ir seserį. Petronėlė. Pet 
ras ir Antanas tarnauja Lietu
vos kariuomenėj . 

I^aidoiuvės įvyks iš n a m ų 
2031 Canalport A ve. į Dievo 
Apveizdos bažnyčia 9 vai. po 
pamaldų i šv . Kazimiero kapi
nes . Nuoširdžiai kviečiame vi
sus g iminės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nul iūdę 
Brolis, Jonas 

Seserys, Ona Gaižauskienė 
Magd. Blankienė. 
švogerįai Jonas Gaižauskas 

Juozas Blankus 

išverkia, o čia, lyg tyria, de
da net nekviečiami šimtais, 
tūkstančiais... I r ką gi ponai 
jus norite ne tik ka su mumis 
lygintis, bet dar mums "bo-
saut i?" ' Gėdos, nė akiu, ma
tomai, neturite. i 

Kalintojai tiek pelnė prita
rimo ir katučių, kad ketvertą 
arklių nepavežtam. Ūpas toks 
susidarė, kad mes nebeatme
name, kada taip katalikai tri
umfavo. v 

Po 12 v. naktį grįžtantieji 

i namus kalbėjo: 
— Po šių prakalbų iš eiei-

likų paliko tik dujos ir dul
kė?. — 

(Teisybė, Bridgeportieeiai 
gražiai padarė "general klean 
aut . ' ' Valio! Rep. 

KUN. GARMUS SAKYS 
PAMOKSLĄ. 

Town of Lake. — 'Caunof-
b'ikiečianis pasitaikys gera 
proga išgirsti gerb. kapeliono 
kun. Pr. Garmaus pamokslą 
40 vai. atlaidams baigiantiems 
geg. 9 d. vakare. Ne vienas 
džiaugsitės iv ilgai minėsite 
genijaus kun. Pr. Garmaus 
pamokslą. Visi kurie tik trok
štate jo išgirsti suplaukite į 
didžiulę Šv. Kryžiaus bažny
čią šį vakarą. 

Omega. 

G A R S I N K I T Ė S ' ' D R A U G E . 
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Pranešimas 

% 

šiuomi pranešame savo gerbiamiems kostumieriams 
Chicagoj ir apielinkėj kad mūsų kompanija perkėlė 
savo ofisą nuo 35-tos GATVĖS ant 5133 SO HALS 
TED GATVĖS per tai kad atjautėme lietuvių mintis. 
Lietuviai jau traukiasi į pietų dalį Chicagos tat-gi ir 
mes perkėlėme savo ofisą į pietų dalį kur randasi 
labai gerų bargenų apgyventų svetimtaučiais ir dar 
nekarta nebuvo parduoti. Meldžiame kreiptis į mūsų 
nauja ofisą pietinėį^daHj miesto iš kur pardavinėsime 
propertės, siusime pinigus, parduosime laivakortės 
ant geriausių ir seniausių kompanijų laivų. Patar
naujame visuose reikaluose dykai. 

FIRST NATIONAL REALTY COMPANY 
5133 SOUTH HALSTED TSREET 

P. Borneika. Gen. Manadžierius 

L. Borneika, Sekretorius. 

Town of Lake. — Geg. 3 d., 
School Hali svet , Šv. Kryžiaus 
mokyklos mokiniai surengė ne 
paprasta, gražų vakarėlį pa
gerbimui mūsų didžiai myli
mo gerb. kun. klep. A. Skryp-
kaus vardo dienoje. Nors kas 
metą rengia pagerbimo vaka
rėlius bet kas kartą vis gra
žiau surengianti. 

Žmonių pusėtinai atsilankė, 
jie tuo parodė savo užuojautą. 
Dalyvavo šie kunigai: J . Ču-
žauskas, M. Krušas, J . Vaičiū
nas, I. Albavičius, N. Pakalnis, 
J . Statkus, A. Martinkus. 

Uždangalui pakilUs vaik'4 
ehoras sudainavo " Pasveiki
nimo dainą' ' ir J . Noviekaitė 
išreiškė linkėjimus,. suteikda
ma didelį pluoštą raudonų ro
žių. Rožių bukietas buvo ra-
gqgi įdėtas, scenos vidury; ma
ži bernaičiai, parėdyti baltais 
drabužėliais, padainavo ir 
daugybę linkėjimų pasakė 
gerb. klebonui. 

Gan artistiškai atliko veika
lėlį "Keturios metų dalys". 
Apreižkėjos metų dalių buvo: 
B.- Alužaitė, I. Antanavičiūtėj 
A. Dautoraitė ir A. Gečaitė. 
Toliau perstatė pavasarį, va
sarą, rudenį, ir žiemą. Tos 
keturios metų dalys primena 
žmogui jo lopšines dieneles, 
jaunystę, viduramžį ir senat
vę. Kiekviena mergaitė, buvo 
pasipuošusi tinkamais rūbais, 
'kurie pritiko tai metų daliai. 

Širdingus linkėjimus išreiš
kė: Pavasaris — E. Baltruko-
naitė; Pavasario žiedai-merg.' 
VIII skyr.; Vasara — M. Pe-
trošaitė; Bitelės—merg. V. ir 
VI skyr. Tos mergaitės kaip 
tikros bitelės ir savo uždavi
nius gražiai atliko. Jų užimąs, 
sparnelių plėvesuojimas, tar
tum bitelės atlėkė ir išpildė 
programėlio dalį. 

Žmonėms labai patiko, nes 
delnais plojimams nebuvo ga
lo. 

Ruduo — 
Šienpiovėjos 
VIII skyr.; Žiema 
trošiutė; Snaigalėlės 
I I ir U I skyr. Visos savo 
roles išpildė gyvai ir pagirti
nai. 

Solo ant smuikos atliko M. 
Petrošius, piano akomp. A. 
Briedis. Jiedu jau nejtarta 
mūsų parengtus vakarus paį
vairina savo talentais. Susi
lauksime gabių muzikos ar
tistų. , . 

Drilių "Pau l Revere's ri-
v ^ k l e " , maži vaikučiai gana triu

kšmingai ir smagiai sugebėjo 
atlikti^ Parėdyti buvo / pana
šiai į George Washington 
kostiumą. Publikai begalo pa
tiko. / 

Trumpą, pamokinantį vei
kalėlį "Patr iotų kl iubas" at
vaidino šie asmenys: P. Perlis, 
P. Pilipavičia, P . Zarumba, J . 
Šimkus, V. Lučkus, J . Laka-
vičia. Veikalėlio turinys yra 
kaip mylėti savo prigimtą 
kalbą i i s branginti Lietuvą 
tėvynę. Užduotis gana gerai 
išpildė. 

Prieš užbaigsiant programą 
gerb. kun. A. Martinkus pris
tatė gerb. kleb. A. Skrypką 
pratarti keletą žodelių. Mūsų 
senutis klebonas labai džiau
gėsi vaikelių gabumais, gra
žiais įspūdžiais. Jei iš mažens 
vaikučiai yra lavinami dailėj 
tai reikia tikėtis jog užaugę 

6 cb gegužio formaliai — iš
kilmingai tapo atidaryti pui
kus nauji p . B. Juciaus trili-

•pio biznio namai, būtent: val-

O. Ęinikaitė; 
nterg. 

- J . Pe-
merg. 

» t 

pamėgs tą grožę. Širdingai 
dėkojo tėveliams kad vaike
lius leido vakarėly dalyvauti, 
vaikeliams, seserims, ir vi
siems susirinkusiems tarė šir
dingus žodelius. 

Nemaža garbė ir padėkos 
žodis priklauso gerb. seserims 
Nazarietėms už didelį pasi-

•i* > 

šventimą mažyčių lavinime. 
Kiekvienas supranta jog tai 
yra didelė sunkenybės našta 
pakol tinkamai išmokina. 
Laiko, sveikatos pašventimas, 
nuovargis, žodžiu sakant di
delis pasiaukojimas. 

Gyvuok, brangus tėve klebo
ne, ilgus, ilgiausius metus ra
mybėje ir linksmybėje. 

Gyvuok sveikas, stiprus sa
vo senatvėje ir dar labiau 
būtumei visų gerbiamas ir 
goduojamas. Linkime kad 
laimę ir paguodą visados at
rastume i. 

Omega. 
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1 PUIKUS KONCERTAS! 
== iiiiramiiiiiiiiiraiiiiMiraiiiiiiim įg 
+] Rengiamas 

1 Šv. Mykolo Parapijos Choro 
TREČIADIENYJ 

| Gegužes-May 10, 1922 
g ] Parap. Svetainėje 1644 Wabansia Av. 
=§ Pradžia 8 vai. vak. 
r Įžanga 35c. ir 50c. 
SiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiii 

Koncertas bus įvairiai pamargintas. 
Apart choro bus solų, duetų, kvartetų ir [•] 
t. t. h* t t. Po koncerto bus šokiai ir žaidi
mai. Gros puiki muzika. Atsilankę galė
site naudingai ir linksmai vakarą pra- = s 
leisti. Vakaro pelnas skiriamas vargonų m 
fondan. Visus kviečia. EEi 

Šv. Mykolo Parapijos Choras. 

aiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii^ 

NAUJUOSE NAMUOSE. 

ATĖJO IR PATRIUKŠMA
VO. 

\ 

27 d. bal. š. m., Bridgeporte, 
Šv. Jurgio par. svet. įvyko 
Liet, Prekybos B-vės prakal

bos. Kalbėjo tos b-vės prezi
dentas p. Romanas. 

Prasidėjus prakalboms į 
svetainę norėjo įsibriauti bū
relis vaikų, rėksniu — trukš-
madarių kurie buvo neįleisti. 
Vėliaus atėjo dvi mergaitės, 
fsrodė bomikės — padykėlės. 
Jos pabuvusios keletą minu-

Liet. Prekybos B-vės reika
lams. Veltui daromas besąži-
ningas darbas. 

Inkaras. 

ėių, atsistojo ir rėkdamos visu 
gomų daiktų krautuvė, valgy j b a l s u . į š m a r ša V O m svetainės. 
kla, ir ice cream parlor. J y i m i M n 0 į k a d j o s b u v o b e . 

Linkėtina gerų pasekmių < protės, kiti gi mano kad jos 
šiam Bridgeporto biznieriui. 

. Ašis. 
buvo pasamdytos kokio nors 
agentėlio su tikslu pakenkti 

LIETUVOS MAISTO 
BENDROVE 

(UTHUANIAN FOOD CORP.) 
10715 MICHIGAN AVE. CHICAGO, I i i . 

Linksma ir saugi kelionė Didžiausiu laivų 
AQUITANIA Cunar^ Line, June 13 f, 1922 m. 
Lietuvos Maisto B-vės 2 palydovai važiuos kartu iš 
Chicagos iki Kauno B. Navickas ir A. Stasiūnas, 
įvažiavus į Lietuvą, pasitiks gerai žinomas Chicagos 
Lietuviams J. Chutra. 

PRANEŠIMAI. 
NOIJTH SIDE. - Mot. Są-gos 

4-to8 kp. mėnesinis ir labai svar
bus susirinkimas įvyks šį vaka
rą, gegužio 9 d., parapijos mo
kyklos kambaryj, 7:30 vai. vak. 

Visos narės teiksitės kuoskait-

4 
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LAIVAKORTES 
3-čios KLEJOS $106.50 

Norintieji važiuoti į Lietuvą ir turėti linksmą 
kelionę su gerais palydovais, kreipkitės į Lietuvos 
Maisto B-vę, 10715 Michigan Ave., Chicago, UI. Ar
ba pas mūsų atstovus r 
IND. H A R B O R , I N D . 

P . Baltrušaitis. 
3808 Bec th St. 

MILWAUKEE, WIS. 
J. Borelšias , 

804 6th St. 

E .^ST. LOITIS, iLIi . 
J . Paulauskas , 

1226 N, Sth St, 
WAUKEGAN. ILL. 

Ii. Misiūnas, 
907 Sth St. 

į 

WAUKEGAjr, ILL. 
v J. Labanauskas, * ?"S 

72* Vįctory St. 

Mes nuteiksime geriaųsį patarnavimą keliaunin
kams. Taipat perkelsim jus\j pinigus į Lietuvą, sau
giai doleriais arba išmainysime ant auksinų pagal 
dienos kurso. 

Parūpiname pasportus ir parduodame Laivakor
tes ant gerialisių Unijų. 

lingiausiai atsilankyti sus-man, 
nes yra gan daug dalykų svars
tymui 

O. B. Paliidiutė, rast. 
— i 1 _ į 

LIET. VYČIŲ CHIC^OOS 
APSKRIČIO labai svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadieny, geg. 

'U d. š. m., j$vr Kryžiaus parapi-
'jos svetainėje, Town of Lake, 
lygiai 2:00 vai. po pietų: 

Kuopų atstovai pradini neat
būtinai atsilankyti. 

Albina C. Alaburdaitė, sekr. 

\y 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS nauju muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 

J. NAUJALIO 
Giesmynolis (Bažnyčių c h o r a m s ) ^ .60 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės ( s o l o ) 40 
2. MyFėk ( so lo ) frO 
3. Aguonėlės (solo) .40 
4. Rūta ( s o l o ) .50 
11 Op! Op! (mi šram chorui) 50 

A L E K S A N D R O KAČANAUSKO. 
7. Tų mergel ių dainavimas, (solo tenorui ) . . . . 50 
8. Lakšt ingalėlė ( so lo tenorui) .50 
9. Geriau diena, geriau nakti ( s o l o ) .45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( s o l o ) 40 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui ) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nul iūdimo valanda (aukštam balsui ) t 60c. 
71. Girtuoklio daina ( jumorinė-aukštam balsui ) GOc. 
72. Gundė mane bernužėlis (iŠ operetės) 76e. 
73. Močiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėl i «Oc. 
6. Šėriau žirgeli ( so lo 65 
13*. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui j .50 
14. Gaudžia aukso varpai (knišram chorui ) 60 
\&. šviesi naktis mėnesiena (mišram chorui ) . . .60 
12. Laisvė daina, (mišram chorui ) : . .50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos ( so lo ) 60 

JONO B E N D O R I A U S 
16. Aušrelei Beauštant .65 

" "*~ K U N . T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muz ikos vadovėl i s ) .45 . 
36. Giedojimui Mokykla (g iedoj imų vad. ) 1.00^ 
18. Mūsų- dainelės. 1.00 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
37. Kariagos aidai (dainų r inkinėl is ) .< .20 
38 Lakštutė (dainų^rinkinėl is) .50 
39. Aš pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .20 
40. Eisiu i girelę—Ūi, ui, ui Dieve ( c h o r u i ) .30 
41. Tautiški šokiai dalis I v .35 
42. Tautiški Šokiai dalis II ' '35 
17. Gailesčio Giesmė 35* 

Keturi Suktinai ( p i a n u i ) 65 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST ŠIMKAUS. 

32. AS išsivilkčlau Čigono rubft ( d u e t a s ) 75 
32. Ats isveikinimas su Tėvynė ( so lo( ( c h o r u i ) 100 
32. Kaip raiba Faukštė ( s o l o ) 75 
32. Oi kas? r*? .'.' ' '76 
32. Sią nedėlėle ( 4 . bals iams) 25 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krutinę ( so lo 65 
22. Graži čia giružė ( s o l o ) . . . . i 7 50 
23 Mes griš im Ten ( m i š r a m choru i ) 75 

s 24 Visuomet Širdis Surakinta ( s o l o ) • . . . . T . . . . . !60 
25. Ak myliu Tave. ( s o l o ) 75 
26. Ginkfcm ftal{ Lietuvos ( m i š r a m choru i ) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo r y m a v o , i r šv int aušrelė ( s o l o ) 60 
2 8. N e bile k ieme merge lė auga ( s o l o ) . , €0 
29 Leiskit i Tėvynę ( s o l o ) \ . , .60 
30, Vai Močiutė Mano ( so lo ) . . .go 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė ( c h o r u i ) * g.5 

D R VINCO K U D I R K O S . 
33. Diedėnė, po lka (p ianu i ) .30 

Sudiv, mazurka (p ianu i ) . . i 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (pianui* / • - . . . . . . . . .50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 

34 Vytauto koncertinis maršas (p ianu i ) 35 
MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 

Consil lum Fafultat is (v ieno v e i k s m o ) $1 55 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų a k t ų ) . . . .* 1 5 0 

^~ J . A. ŽEMAIČIO 
66. Lietuva Brangi ( so lo ant p iano) 54*. 
67. Kas nuramyns man širdele, (duetas ant p iano) 50c" 
68. P a s d a g e l i trys mergelės, (duetas ant p iano) 50c'. 
69. Esu ant šio svieto, ( so lo ant p iano) 5 0 o . 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numeri. 

Pinigus galima siusti Money Orderiais arba 
čekiais. 

D R A U G A S PTTBUSHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. chieago, 111. 

Y 


