
• 

"DRAUGAS" 
Pnblished Daily Eicept Snndayi 

Oae Ttar . , |6.0f) 
Six Months $3.00 

AT NEWS-STAND8 2c. A COPY 
DRAUGAS PUBLISHINO 00-, Inc. 
2834 So. Oakley Are., Chlc&go, I1L 

Tel- Roosevelt 7791 

JCSS 

FRIEND) 

KAINA 2 CENTAI 
P R ' C E T ^ J T S 

No. 85 CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 10 D., 1923 M. 
ENTERED AS SECONI>-CLĄSS MATTER MARCH SI, 191«, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE OP ACT OP MARCH 3, 1870 METAI-V0L. VItt 

i MILKMUATALIKU 
* ' tf " * *Lt 

iKfflJDJE. 
REIKALINGA DAUGIAU 

DVASIŠKUOS INDIJAI IR 
CEYL0NUI J 

Fagelbon kunigams reikalingi 
pasauliniai. 

CALCUTTA, (koresponden
cija). — Indijos, Bnrmos ir 
Ccylono "diroctory" už J923 
motus rodo, kad šiandie Indi
joj ir Ceylone skaitoma su
virs 3 milionai kataliku. "Di-
reetory" (kaipir metraš
tis) puošia kunigo Hou-
pert, Jėzuito, gražus straips
nis, kuriuonri padaryta šiose 
šalyse Katalikų Bažnyčios 
stiprėjimo peržvalga per pra
ėjusius tris dešimtmečius. 

Anot Tėvo Houpert, pasta
ruoju dešimtmečiu Bažnyčia 
turėjusi blogiau, negu buvu
siais trimis dešimtmečiais 
Katalikų skaičius pasidaugi 
no vos 13 nuoš. 

Indijoje ir Ceylone 3901 m. 

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI PROVOKUOJA LIETUVIUS 
€ r • 

Lenkų Intrigos Latvijos 
Rygoje 

Klaipėdoj Generalis Darbininku 
Streikas 

-

LATVIJOS SU RUSIJA SIENOS GALUTINAI 
NUSTATYTOS 

BELGAI REIKALAUJA 
ATLYGINIMO. 

NESIGAILI IŠLAIDŲ. 

BIORLYNAS,, bal. 10. — 
BRIUKSELIS, bal. 10. — Franeuzų autoritetai Buhro 

Sekmadienį čionai įvyko dide- teritorijoje ieško priemonių, 
lė demonstracija tų belgų, kaip $ustalxlyti vokiečių mar-
kurie karo laiku buvo deport. kių siuntimą iš Berlyno oku-
Vokietijon ir ten pristatyti I puoton teritorijon vokiečių 

FRANCIU SU BELGIJA LAUKIA ANfiLIJflS 
ĮSIMAIŠYMO 

DEMONSTRACIJOS IR ŠAU- lenkai senai niekus pliauškė 
DYMAI KLAIPĖDOJE. »pie vokiečių įstojimą Lietu-

vos armijom Bet visuomet 
BERLYNAS, bal. 10. — jie pasirodė intrigantais. 

Anot gautų žinių, sekmadie- Kygqji kilę gandai, kad 
nį Klaipėdoje pasiliejo krau-Į Khupedcj* pramatomas gink-
įas, kuomet vokiečiai sukėlė luotas sukilimas prieš Lietu 
demonstracijas. Keletas vo-

prie visokių (Jarbų. 
Jie reikalauja, kad Vokie

tija jiems atlygintų — už kie
kvieną'deportavimo diena, po 
10 frankų kiekvienam. 

darbininkų rėmimui. 
j Patirta, kad vokiečių vy
riausybė kovai su franeuzais 
kasdien išleidžia 7 bilionus 
markių. 

SKUBINASI PAGAMINTI NUSISTATYME RUHR0 
T E R I T O R I J O J E . 

PARYŽIUS, bal. 10. —An- Poincare kviečia konferenei-
glijos premieras Bonar Lawjjon Belgijos premierą ir fi-
pagaliaus pradeda kraustytis nansų ministerį. Norima 

Tuo tikslu demonstrantai! NUŽt DY/TAS VAKARiLY 
pas karalių pasiuntė, delegaci
ja, kuri karaliui išdėstė savo 
reikalavimą. Karalius de-pVest 24 s t , sekmadienio va-
monstrantų reikalavimą pri- kare turėjo vakarėlį savo na-

iš užimtos pozicijos liuhro 
klausimu. Jis pranešė, kad 
jei vokiečiai paduos rimtus 
taikai su franeuzais pasiųly-

Joseph Sdhuda, 30 m, 2756 m u s ' j i s t u o s P * * ^ " " Per" 
kratvs ir rekomenduos Fran-

pažino teisingu. , 
Delegacija karaliui prane

šė, kad apie 128,000 b e t a bu

muose. Buvo svečių. 
Staiga atėjo nekviestas Jo-

sepb Tomasek. Be jokio per-

cgai . 
Francija, kuri visas laikas 

atkakliai priešinosi visokiai 

bendrai sustatyti taikos sąly
goms planus, kad juos turėti 
paruoštus. Nes jei Anglija 
nori įsimaišyti su savo pata
rimais ir tarpininkavimu, tai, 
srįėjama, Vokietija neužtruks 
paduoti savo taikos sumany
mus ir pasiųlymus. 

Franeuzai; su belgais pir-

katalikų buvo 2,201,674; 19111 kiečių nukauta ir sužeista. 
m. — 2,623,509 ir 1921 m. -
2,970,163. | generalj streiką, sukėlė de-

Indėnų atvertimui katali- •' manstracijas ties kaizerio 
kyMOn pakenkė buvęs Euro- Vilhelmo I monumentu, ku-

vi\. Sukilimas turės sekti po 
riaušių ir generalio streiko. 

Vokiečiai, kurie sukėlė j Kas tą sukilimą rengia, nei 

vo deportuota Vokietijon. Iš s"rf>jimo išsitraukė revolverį 
jų apie 4,000 tenai mirė nuo ir paleido du šūviu į Scbudą. 
bado ir ligų. Daugelis gryžoJ Scbuda veikiai miijė, gi To-
nesveikų. masek pabfėgo. 

intervencijai, šiandie prieš. miau turėjo ne vieną konfe-
tai jau nieko neturi. 'reneiją ir sudėstjė sąlygas, ko-

Ta atmaina franeuzuose į- kiomis jie turi remtis, jei Vo-
vyko aplankius Londoną Fra- kieti ja prašys taikos. 

HAYNES PRADŽIUGCS 

poje karas ir siautusios epi
demijos. Katalikystės prog-

rj nežinia kas apgriovė. 
Lietuvių policija kelis ka

lmukai, nei jų broliai latviai, 
nenori pasakyti. 

Kas kaltas už streiką ir' 
riaušes Klaipėdoje, gyvuoji į 
vairios nuomones. Kaikas 

rerai taipat nemažai p a k o n k . . ^ . demonstrantus jspėjoį tvirtina, kad tai komunistų 
ir pablogėjusi finansinį kata 
Ii kiški} misijų padėtis. 

Trūksta kunigu. 

išsiskirstyti. Vokiečiai ne-j darbas. Kiti sako, tai vo-
paklausė. Pašaukta kariuo- kiečių., Dar kiti kaltina len-
« i . 

menė. Ir iš to nieko neda- kus. 

kitus miestus ir čia gryžęs 

čionia t a i p , J ^ > n t a b r u - I ^ ^ T ' *** < ) e g t i m % s l a p t a 

yusiomis KalXrm.s. Gerk- r T" r k l y , ' a * " P***** v , s " r su" 
* • buvusios pilnos žmoniy ' ***** " ^ * « ^ * k°" 

Per du metu maišytoji ru
sų id latvių komisija demar
kavo Latvi jos-Rusįjos siena. 

rė demonstrantai. Tuomet 
Palyginus su katalikų kareiviai šovė minion. 

skaičiaus augimų dvasiškijos! Karo padėtis Klaipėdoje. 
skaičiaus didėjimą, tai pasiro-l Gyventojams uždrausta gat-jVakar galutinai tas darbas 
do, kad dvasiškijos pastaruo-1 vėse pasirodyti nuo 8 : 0 0 pabaigtas ir sutartis pasira-
ju dešimtmečiu priaugo kur- j vakare iki 6 : 0 0 rytą. Lie
kas mažiau, negu seniau. O tuvių policija dėlto naktj nu
jok tas priaugimas tunetų but šovė gatvėse 2 vyru ir 1 vy

rą ir 1 moteriškę sužaidė. 
Klaipėdos vokiečiai orga

nizuojasi ir pramatomi nau-
tais buvo 3,145 kunigai, gi # nesmagumai.^ 

proporcionalis katalikų augi
mui. 

Tndijoj ir Ceylone 1921 me-

1911 metais — 2,882. Euro
pos kunigų didžiuma jau se-

Sie 

Vokiečiai reikalauja, kad 
Klaipėdos teritorija butų au-

nai pranyko. š ie kunigai j1 tonominė, bet ne Lietuvos 
šiandie sudaro vos ,dvi penk-' * * • ****** S&O, jie neat-
taii rikli. Kiti-gi visi tai gi- Į » W strciJ«>> k a , f *&l 

me Indijoj ir Cevlone. Tai m i e s t c Patiksiant! lietuvių 
indėnai ir cevlonėsai. kanuomene. 

Daugiaus misiouorių. 

Sunkus dalykas atversti pa
gonis, išmokyti juos pažinti 

syta (Tarpe Latvijos ir so
vietinės Rusijos gyvuoja nuo-
atme siena. 

KARO PADĖTIS KLAI
PĖDOJE. ' 

BERLYNAS, bal. 9. — De 
pešose iš Klaipėdos pažymi 
ma, kad tenai lietuvių auto 

ŠVENTĖ RAMIAI PRA
ĖJUSI. 

n V P A KoTTn~ T* Ar WASHINGTON, bal. 10 
KltjAj bal. 10. — Ifi Mas- „ ,. r.' 

i Tn . v. . . , . ueneralis ' proliibicijos komi
kuos gauta zmių, kad tenai . . . ,T

 J i 
' , ,ir i i • • sioniorius Havnes aplankt* 

pravoslavų 'Velykos ramiai XT ^ . Zl , 
T> xi - i 'Aew \orką, Philadelpbią ir 
J as<»Iusios komu 

praėjusios. 
nistų gaujos nepašiepiė krikš-

ncijos buvus. Ministeriui Lo-
ucheur, kurį ten buvo pasiun
tęs prezidentas Millesand. 
Kalbama, kad tai prezidentas 
buvo atlikęs priešingai pre-
miero Poincare norui. 

Gana to, kad šios savaiUės 

Pasirodo, kad tos seniau ( 
sustatytos sąlygos reikalingos 
pakeitimo. Vadinasi, franeu
zai su belgais verčiami "dary

ki didesnius nusileidimus, rjei 
nori atsikratyti Ruhfo oku-
puotės sunkenybių ir vis pai-

pabaigoje čionai premieras nsenių; komplikacijų. 

SUGRIOVĖ UŽTVARĄ. 

ESSEN, balHor — Dort-
mund-Ems perkase, arti ITer 
ne, su bomba sugriauta dide 

ntrabanda iš svetur sumažin
ta ligi minimumui. 

PREZIDENTAS GRYŽO 
WASHINGTONAN. 

Žinios iš Lietuvos 
VILNIJOS LIETUVIAI 

LAIŠOSI TVIRTAI. 

lis konkretinis užtvaras, kad AVASHINGTON, bal. 10.— 
apsunkinti franeuzams tuo Iš atostogų (gryžo prezidentas 
perkasu susisiekimus. Su- ITardingas. 
prantema, tai turėjo atlikti 
yokieoim. SUIMTA 36 SĄKAL-

Francuzai po to pradėjo BININKŲ. 
saugoti visus geležinkelių til
tus ir krvžkelius. 

LETUVA IR VILNIUS. 

CIVILIS KARAS KILA 
RUMUNIJOJE. 

RYGA, bal. 9. — Vietos le-
1 Dievą ir reikalingų tikėjimo n k a į politikieriai bendrai su 

tiesų, sako Tėvas Houpert. tos pačios rųšies latviais vą-
Kasdien gali krikštyti pago- r<> intri^s, kurios atkreiptos 
nu būrius. Bet padaryti pr^5 Lietuvą. Skleidžia kai 

i i i - i i - • ' . < t y i 

juos tikinčiais katalikais, už
ima ilgus metus. 

TOvas Houpert nurodo, 
kad Indijoje ir Ceylone kata
likystei dirva plati ir puiki. 

bas, kad lietuviai gresia Vil
niui ir Vilniaus žemėje gyve
nantiems lenkamls. 

Kad lietuviai darbuojasi 
atgauti Vilnių, kurį ambasa-

Tik reikalinga daugiau kuni-..dorių taryba pripažino len-
gų misionorių. Kunigams i kams, tai juk naturalis daly-
pagelbon reikaHngi ir pašau- |k a s- Vilniaus žemė yra Lie
jiniai pasišventę žmonės. Bejtuvos žemė, gi Vilniaus mies
to, apaštalavimas pagonų ta r- *™ >'ra Lietuvos sostinė. Am 
pe turės sustoti, nedarys jo
kios pažangos. 

DAUG SNIEGO. 

.DIXON, BĮ., bal. 10. — Va-

basadorių taryba nei kas ki
tas neturėjo teisės Lietuvos 
žpm£ įr miestą pavesti kam 
kitam. Ir jei taip padarė, 
tai pasielgė neteisingai. 

Tečiaus lenkai su latviais 
kar rytą čia smarkiai pasni- intriguoja ir meluoja, kad buk 

Prisnigta apie 3 coliai daugybė vokiečių karininkų į-
stoją lietuvių armijom Ypač 

go. 
sniego. 

CHICAGO. — šiandie pra
matomas gražus oras; maža 

ritėtai ėmėsi kuoaštriausių a t m a i n a temperatūroje, 
priemonių panaikinti generalj 
streiką, kurį.pakėlė vokiečiai 
gyventojai. Tai vokiečių pro 
testas prieš Klaipėdos prijun
gimą Lietuvai. 

Klaipįėdoje paskelbta karo 
padėtis. Vokiečių-lietuvių 
organizacijos "Heimatbimd" 
keli vadai areštuoti. 
» Paskelbta parėdymas mies
te atidaryti krautuves, ban
kas ir kitus ofisus. 

MEXICO CITY, b. 7. — 
Meksikos priemiesty Santa 
Julia suimta suvirs 30 asme
nų, sąkalbiavusių prieš Obre-
gono valdžią. 

•VILNIUS. Antalksna, Lin-
kumėnų parap. Antri metai 
turime savo mokyklą, kurioje 
mokinami 50 vaikų. Mokyto
ja Kalėdoms surengė vakarė
lį. Sulošta "Duonos paieš
kant. " Vaikai puikiai išmo

kyti vaidino kaip artistai. Be 
to dainuota ir žaista.' Vaka-
rėlis smagiai prasidėjo, sma
giai ir baigėsi visi linksmi 
grįžo namo. 

KPČERIŠKĖ, Ceikinių p., 
Švenčionių apskr. ,— Sodžius 
stovi ramioje vietoje tarp mi
škų, kalnų prie didelio ežero. 
Prieš karą žmonės gyveno pa
siturinčiai, nors žemės mažo
kai turėjo. Prie vokiečių tas 
sodžius labai nukentėjo. Žmo
nės geri lietuviai, į jokius 
seimus nerinko ir su lenkais 
nesideda. Antri ^metai turi 
savo sodžiuje mokyklą. Vi
si tėvai savo vaikus leidžia 
mokytis — vaikų šįmet susi
darė 42. -r- Jaunimo mažoka, 

ATSARGINIAI SAUKIAMI 
TARNYBON NEKLAUSO. 

paprastų įvykių Rumunijoje. 
Sakoma, jog karalius Fer

dinandas ar tik nebus priver
stas abdikuoti. " Nes kilę rei
kalavimai panaikinti monar-|;gj l a ik6 jaunimas padoriai, 
chiją. 

DZDOŠKAVA, Tverečių p. MELNIKAI, Ceikinių par. 
Antri metai turime mokyklą Jau treti metai čia yra mo-
su 40 vaikų. Trečią Kalėdų kykla. Antrą Kalėdų dieną 
dieną turėjome gražią eglai- turėjome vakarėlį. Vaidinta 
įę. Vaikai gyvai loš£, daina-,"Gintarai/' Be vaikų buvo 
vo ir žaidė. Jaunimo priėjo tėvai. Visiems vakaras la-
iš tolimesnių net kaimų. Už- bai patiko. 

NĖRA ŽINIŲ Iš MASKVOS 

Sakoma, karalius turės-
abdikuoti. 

PARYŽIUS, bal. 9. — Ru
munijoje kįla civilis karas. 

JTas baime perima ypač Fra
ncija, kuri nori Europai ra-

BERLYNAN, b. 9. - Nuo m>rbės> i d a n t ^ b u t l* P a r a n 

šeštadienio pietų neturima 
jokių žinių iš Maskvos. Spė 

kiau smaugti vokiečius. Tuo-
tarpu įvykiai Rumunijoje ga-

jaftui, kad Rusijoje turėjo į-|.H i š n a n j ° p r f f a W E u r < W 

vykti kas ypatinga, jei Mas 
kva užsitvėrė nuo pasaulio. 

Visaip apie*tai nuomoniau-
jama. Tečiaus žinių sulaiky- m*m, kas šiandie veikiasi 

karo liepsna. 
Dėlto, franeuzų politikai su 

didžiausiu susidomėjimu te

mą gali paliesti trys svar
biausios priežastys: ar bolše
vikai ruošiasi karan su len
kais ir rumunais, ar vystosi 

Rumunijoje. 
Visos Rumunijos sienos ak

lai uždarytos. Įvesta kuoaš-
triausioji cenzūra. Anot ži-

Rusipoje valstiečių sukilimai, j nių iš Ungarijos, artimiausio-
ar gal miijė Leninas. mis dienomis reikia laukti ne-

Afinisterių kabinetas aną 
dieną paskelbė vienų metų at
sarginių mobilizaciją. Bet 
atsarginiai nepaklausė. Nei 
vienas jų nestojo į nurodytas 
,vietas. Tas reiškią, kad jau 
blogiaus nereikia. 

i 

i Po to, skaudaus išmėgini
mo atsistatydino ministerių 
kabinetas su premieru Bra-
tiano. Karalius atsistatydi-

(nimą prip&žino. 
Ko Francija labiausia bijo? 
Bijo, kad Rumunija paleng

va linksta prie Vokietijos. Ji 
, nenori tarnauti santarvės, 
ypač Francijos, interesams ir 
būti tos santarvės postumdė* 
le. 

Perversmių Rumunijoje bi
jo ir lenkai. Nes lenkai ti
kisi daug paramos iš Rūmu 
nijos. 

ŠVENČIONYS. — /Vietos 
policija v neturėdama darbo, 
kimba prie įvairių žmonių. 
PaVj Švenčionių policija suži-
noJ°> 3°K mokytojas Butkus 
keliauja į Vilnių. Tuo jaus 
nusiuntė drauge šnipą Mosk-
vą iš Švenčionių ir pavedė 
jam suareštuoti pil. B. Tas 
savo užduotį atliko, pil. B. 
stoty suėmė, išlaikė parą Vil
niuje, o paskui nuvežiB atgal 
į Švenčionis. Ten po ilgų 
rašinėjimų, klausinėjimų ir 
kitokių niekų, nubaudė pi. B. 
25,000 lenkų markių už kelio
nę be leidimo. 

— Vasario 18 d., 8 ginkluo
ti banditai užpuolė Osuvkų 
dvarą, Olkovicos valsč. ir at
ėmę iš savininko 7 milionus 
lenkų markių, pabėgo užsie 
nin. H 

PINIGU KURSAS. 
. • 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.69 
Francijos 100 fr. 6.47 
Italijos 100 lirų 4.91 
Vokietijos 100 mark. 0-45 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 va i 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANK4 ir / 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuva 
Ifimokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
• • • 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldiealus 

Metam* $6.0( 
PUMI Uet* $3.04 

01 prenumeratą mokai iikalno. Lai fvų balsu Seime. Ir nenuosta
bu. Sočiai, laisvamaniai vie
naip kalba, kitaip daro. Ne 
veltui jie laisvamaniai. 

•f 

kai skaitosi nuo užrašymo dienos 
M nuo Nauju Metų. Norint permai 
lyti adresą visada reikia prisius 
tl ir senas adresas* Pinigai geriau 
sia tinsti išperkant kr aso j e ar ez 
prese "Money Order ' arba įde 
dant pinigus i registruotą laišką 

DEAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago. Illinois 

Tei. Roosevelt 7791 

Sočiai, lai*va/n&nių vadai 
tariasi tverti slapia organiza

ciją kovai su katalikais. Slap-
tos politines organizacijom 
priemonės mums žinomos, y-
pae kuomet projektuojamos 
organizacijos tikslas pašalinti 
katalikus iŠ valdžios vietų. 
Klanistai butų jiems pavyz
dys, na ir ten kur, negali ai 
virą principu kova laimėti, 
imtųsi peilio į rankas. Tečiaus 
kaikurie jų vadai, kaip "Vie
ny! -ės *' rv<(aktorius priešingas 
tokiai teroro ir kraujo orga-
niaacijni. Žiūrėsime kuri so
čia!, laisvamanių frakcija lai
mė?. 

jaus nėra, apsimeta tokiu pa
triotu. Juk jo bendraminčiai 
sociat liaudininkai jau pa
darė uniją, su lenkais ir be 
kraujo praliejimo atidavė 
jiems Vilnių už du lenkų atsto-

Šis mėnuo begalo, vaisin-) 
gas. nors medžiai dar nespro
gsta. Kur tik žiuri, visur di
džiausias ! judėjimas. Vaka
rai, koncertai, baliai, prakal-

| bos. Reikia spėti kad vasara 
jau arti . 

ryti socfaL laisvamaniams | 
antrąjį tautinį krikete, nes 
jie su "proszepanu'- saldžiai] 
į usa pasibučiavo. Už judo-
šiską pasibučiavimą jie norė
dami stoti į bendrą tautos ^ar
ba su katalikais turėtų sun
kia atgailą atlikti ir viešai iš
sižadėti unijos su lenkais. l}e| 
to turėtų pasirąžyti kad dau
giau jokių unijų su varnos 
paderinės vaikais neturės. 

\ i. 

Musų laisvamanėliai nuolat 
kartoja^ kad Amerikos lietu
viai prie dabartinio Atstovo 
nustojo Lietuvą mylėję. Kam 
kuK.reikia kur nereikia kiša
mas Atstovas! Aišku, šmeižk 
Valstybės. Vyrą kurs partijų 

^Vienybės" redaktorius pi
ktinasi kun. Prof. Pr. Bučio 
pasakymu: ' 'Rankos išdrįsu
sios reikšti nepasitikėjimo val-

Bo Iše v i k ų " La i svė *' patą*-1 
pino Kapsuko laišką apie so- j nepaiso. Bet ar tikrai mes ne
riai, demokratų agitatorių K. Į mylime Lietuvos? Tai, tikrai, 
Bielinį. Kapsukas jį gerai pa-j bet tik tie kurie kaip, "N-
žįstąs. Iš laiško paaiški, k a d j n ų " ar "Keleivio" žydiški 
Bielinis bent kelis kartus var 
tesi. Buvo ir bolševikas ir 
sočiai, revoliucionierius i r vėl 
bolševikas, galop paliko men
ševikas. Nėr ką sakyti. Bie
linis matyt yra labai geros 
verstinių karveliu, veislės. 

internacionalai visuomet bu*, 
vo tautos priešai, ar tik tie 
kurie, kaip visa laisvamanių 
"'gen-g-'*" ne i saugo iš partinio 
fanatizmo rėmų. Bet iš tokių 
visuomet buvo tiek naudos, 
kiek iš seno ožio pieno. Tuo-
tarpn plačioji katalikų visuo-

Uisvamaniai gį nlami savoj m « * puiriai rėmė ir remia 
įjonias Šleževičiene ir Ye.ncie 
nę prieina prie kvailiausių ne
sąmonių. Jie taip toli nueina, 
kad kalba 4 'buk Bumšas 

tėvynę. I ~žt euka pri simint i 
Klaipėdąc, šių metų vasario 
16 d. 

Garmus - Bagdonas važinė- Į Chieagos lietuvių rinkimų 
darni po Ameriką tiktai savo i B**m kompanija stebina vi-
partijOs reikalais gaudavę kc- - y u s - J l , k dar nesenai mes pa 

|Uonė/ws pinigų iš Atstovybės". 
Ar galima didesnę nesąmone 

džiai, prie kurios Klaipėda su-1 p a g y t i t a j p begėdiškai me-į dvynės žemėms vaduoti; kovo 
sivienijo su Uetuva. netur tu 
rėti teisės spręsti musų Tė-J 
v v rus likimo!" Ir už ką p. 
Sirvydas koliojasi gatvės v.o-
džiais? Už tą, kad kun. prof. 

luojant? 

Karolis Vairą** daužosi po 
visus sočiai, laisvamanių lai-

siuntėme $3,000 Klaipėdon; 
vasario 16 d. $3,500 Šauliams 

klasčius su pasivogtu nuo p. 
Bučio nuomone, ginkluotas lie-Į los io " t a v o m " "Amerikos 
-tuvių su lenkais susirėmimas 

nias. Ko vra verta ši nuomo-
nė militariniu žvilgsniu, kiek
vienas net ne karo valias dau-
giaus išmano už p. Sirvydą. 
BeOkas įstabu, kad tas pats 
p. Sirvydas kurs labai drąsus 
savo dienrašty ir moka plakti 
liežuviu, ne* jo kailiui JJUVO-

liėtuviu Seimu", (iaila mums 
butų betikslis kraujo pralieji-j jo. Jis lyg prakeiktas savo 

brolių, nes ir sandariečių kuo
pos ir patys laisvamanių re-
daktoriai spiauna i jo suma
nymą. Tuotarpu jis svarsto 
dalyką gan įimtai, tik žino
ma, šiandien katalikams kal
bant apie bendrą Amerikos 
lietuviu Seimą reiktu puda-j 

menant kalbėtojais žodžius, 
važiuosime tėvynėn ir vaduosi
me Lietuvą iš bedievių vergi
jos. Nebus reikalo. Mes iš šios 
turtingos šalies bent po ma
žai aukodami padėsime lainuė-
ti rinkinius. Tik kiekvienas te-
balsuoja, savo auka vteremia 
Lietuvos rinkimų kompaniją į 
Seimą. Ar tamista jau balsa
vai ! 

JM •„ • , l ! •• M1 , I 

P&OPAGANDA QZ TAOTŲl Ant galo jis pareiškė, jog kuri kuopa laimės didžiausi* 

KANADA IR ŠALČIAI. 

Kanados oro .spėjikai pra
mato liūdnus laikus savo ša
liai — Kanadai. J ie spėja, kad 
šįmet jų šalis vargiai galės 
džiaugtis vasara, ty. šiltomis 
dienomis. Normaliais laikais 
•balandžio mėnesis turėtų but 
jau kiek-nors šiltesnis. Tuo
tarpu šiandie kuone visoj Ka
nadoj siaučia dideli,šalčiai ir 
vietomis vis toli žemiau zero. 

naikins visą civilizaciją. 

I& VYČIŲ PASTOGĖS. 

SĄJUNGĄ. '.visas pasaulis turįs bruzdėti] 
—! 'prieš karus, idant karai ne 

Nesenai į Suv; Valstijas; pasikartotų. Nes šiandie ka 
atvyko įžymus Anglijos poli- tams vesti %alvojami toki j 
tikas lordas Robert Cecil. baisus įrankiai, kad karai iš-
Kaip visi kiti Europos poli
tikai, taip i r j is čia atkelia
vo vien politiniais ^tikslais. 

Aną vakarą "Foreign Po-
licy Association" jį pagerbti 
surengto pokylį Astor viešbu
ty, New Yorke. Lordas £ecil 
pasakė pirmąją prakalbą A-
merikoje. J i s kalbėjo apie pa -j 
šaulio valstybių nusiginklavi
mą ir pastovią taikją. 

Tuos visus žmones, kurie 
stovi už valstybių ginklavimą 
si, lordas išvardino maniakais 
(idiotais). Palygino juos su 
nepataisomais girtuokliais ar 
ba morfinos vartotojais. 

4'Žmonija vis bus pavojuje". 

Malonu pažvelgti į jaunuo
lių laikraštį "Vy^is" . J i s vi
suomet rūpestingai leidžia
mas, kraute prikrautas poezi
jos, beletristikos, apologeti
nių, visuomeninių straipsne
lių, dažnai iliustraotas. Sma
gesnio dvisavaitinio laikraš
čio nei čia nei Lietuvoje mu
sų jaunimas neturi. ' 

Skaitai ir džiaugies. Iš kiek
vieno lapo muša energija, 
prasiskleidžia seni atminimai: 

Meteorologiniai Kanados biu 
rai turi ilgų m*ų oro»rekor- j tas. kokiu nors būdu pag 

ei, jaunyste, tu galinga... i* 
sakė lordas Cecil, " pakol ne-1 jaunos dvasios lakumas, entu 

2TV-

dus. Tuose rekorduose randa-
ma užrašų, kad Kanada 18171 

dyti tie visi žmonės—mania-
i * 

metais netmrėjo vasaros. Tka\ Kad apdrausti žmoniją nuo 
suseka, kad Kanados oras me- j t u maniakų taisomojo pavo-
tai į metus darosi vis dau-
giaus šaltesnis. Netolimi tie 
laikai, kuomet šalis pateks 
nuolatinėn žienion. Tuomet 
žmonėms gyvenimas nebus ga
limas. 

1SĮ17 metais Kanadoje javai 
laukuose neprinoko dpi šalto 
oro. Joki vaisiai sodnuose ne
imsi rpo. Žmonės per vasarą tu 
re jo vilkėti žieminius drabu
žius. Atskridę vasaron paukš-1 

v • • • v v m 

ciai iššalo. 
4 d. surinkome virs $5,000 ŠvJ Tas Kanados klimato nepa 
Kazimiero Seserų Vienuoly
nui, gi dabar katalikiškos Lie
tuvos teis-nis apginti*vėl bent 
kelis tūkstančius suaukosime. 
YVest Side pirmosios prakal-

Įbos prie neskaitlingos "dviejų 
šimtų publikos davė apie $300. 
Bet per visą savaite West Si
de neabejotinai sukels bent 
$r>00. Ar bereikia didesnio į-
rodvmo mušu aukšto tautinio 
ir tikybinio susipratimo? Gar-
!>"• lietuviams katalikams! Jei
gu musų broliai nelaimėtų rin 
kimu į Seimą, mes visi, prisi-

jaus, lordas Cecil nurodė 
vaistą -^ visoms pasaulio 
valstybėms, tai#i, ir Ameri
kai, priklausyti Tautų Sąjun
gai. Nes tik ta, anuot jo, tarp 
tautinė organizacija gali ap
saugoti pasaulį nuo baimės ir 

ginklavimosi. , , 

" J e i mes norime iš tautų 

ziazmas, lyg aro sparnais, ke
lia tave į aukštąsias dausas, 
į tą neribotą tolį, beribę... I r 
sęstąs jaunuoliu palieki. 

Vyčių remtinas pasirįžimas. 
Vyčiai pasirįžo savo Org. 

padauginti naujais nariais ligi 
10,0(X). I r tas pasirįžimas jų 

dovaną radio s e t J 
Reikia pastebėti, Kad Slie-

neetady *et nauja kuopa susi
tvėrė ir ne viena dar susi-
tvers. 

(Senesniems iš šalies žiūrint 
į jaunuoliu lenktynes kyia 
klausimas: ar nereikėtų ir mu
lus paremti Vyčių organizaci
jos leidžiant savo dukrele ai 
sūnelį prisirašyti į vietos Vy
čių kuopą! 

Labai rimtą atsakymą gau
name nuo A. J . kurs trumpai 
ir stipriai aptaria 4<Vyčių" 
reikšmę išeivijoje. 

"Žinome gerai, kad tik L. 
Vyčių Organizacija užkirto 
kelią sparčiam Jietuvių jauni
mo ištautėjimui ir subedievie-
jimui. Kurie tik L. Vyčių Or
ganizacijos neapleido, tie vi
si patapo pirmaeiliais darbi
ninkais Tėvynės ir Bažnyčiom 
dirvose. Kurie neprisidėjo, 
bei jos idealais nepersiėmę ap
leido ją, toki daugiausia pa
teko į l>edievybės, ištautėjimo 
bei apsileidimo ban'gas. Iš to
kio jaunimo nei tauta, nei žmo
nija naudos neturi ' ' . 

Štai delko muues visiems 
j brangi Vyčių organizacija ir ne juokais vykdomas. "Mu 

sų vajus rašo "Vytis , į rasV tėveliai bei mamytės pačiai 
nėjimas naujų narių Organiza-
cijon kaskart labiau pradeda 
įsisiūbuoti. Visose kuopose ei
na didelis bruzdėjimas, visose 

I v 

tarpo pašalinti tą nuolatinę | kolonijose didelis susidomėji-

žiuredamos į savo tautos la
bą, savo vaikelių gerovę, į 
krikščioniškos kultūros augi
mą privalo paraginti sava 
vaikelius palikti šios garbin-

valstybių prieš valstybes bai-finas, kokį darbštuiuą Vyčiai oOS vy(
v.įų organizacijos na-

stovumas <lar tikrai neišaiš
kinamas. Tik sp\fama,N kad 

į tas kyla nuo siaučiančių vė
trų šiauriniame žemgaly. Tš 
ten šalto oro vilnys persime
ta Kanadon. 

Ir Suv. Valstybių meteoro-
logai tvirtina, karti ir čia, Suv. 
Valstybėse, klimatas žymiai 
keičiasi. Kaskart oras darosi 
šaltesnis. Ypač tai pastebėta 

mę, pirmiausia turime su
triuškinti tarptautinį įtarimą. 
Turime sukelti tautose naują 
dvasią. Turime parodyti tau
toms, kad tarptautinius rei
kalus galima atlikti be karų, 
kitokiais budais." 

Apie Ameriką sakė? , 
" Tauta, kuri pasitraukia 

šalin ir nenori turėti jokių 
reikalų su kitomis tautomis, 
ne vien negali nieko pelnyti, 
bet turi nuostolių. 

Nes ,T. Sąjunga-yra tarp 

riais. Eikime talkon musų jau 
nuoliams, o mes ir mirę ilgai 
išliksime gyvi šiame įvairių 
tautų vandenyne. 

. . 

šiaurinėse valstybėse, kur j tautines kooperacijos siste-
šiandie jau n ra tokios šilu-įma, tai neverstinas tautų su 
mos, kokia buvus vasarą pinu tautomis susipratiman vedąs 
kelių dešimčių metų. (susisiekimas." 

parodys per šį vajų, kaip pa
vyks jiems išauginti Organi
zacija". 
Darant vajaus apžvalgą, šiuo 

tarpu priekin išsimuša Chiea
gos, \Vaukegano, Springfieldo j Katalikams rupi jVilnius at 
kuopos kurios eina lenktynių.; g a u t į ? cieflikams — TTashing-
"Bet tvirta, ligi šiol tylėjusi' tono Atstovybė. 
"VVestville, 111. kuopa per sa
vo narę .lusriną Karpiutę pra
byla: " kitos kuopos gal jau 
toli pasistūmėjo, bet tai nei 

| klek musų negąsdina. Pavysi
me ir pralenksime", / 

Ir kiekviena Vyčių kuopa 
turi la-bai veiklių narių kurie 

• Kad tamsuoliai patikėtų,— 
tai ne darbo, ale šauksmo rei
kia. Jei esi nenaudėlis, trukš-
madaris, tinginys, tai rėk, 
šauk susiriesdamas, kad kiti, 
kurie dirba, nori visus pražu
dyti, i r žinok tikrai, kad bus 

galingai Wika vajaus ratą. Vai i tokių, kurie tam patikės ir eis 
žytinės rimtos ir sunku įspėti su tavim. 

ŠVEICARIJOS VIENUOLY
NĄ APLANKIUS. 

-*~ 

Dailusis Šveicarijos kampe-
r * lis lngenbohl tikrai yra lietu-
* viui katalikui brangus. Iš In-

genbolil'io, šv. Kryžiaus Se-
s*'iu Vienuotvno, katalikiškai 
Lietuvai yra ilaug gero pada
ryta ir dar daugiau rengiamasi 
daryti. Todėl mauau įgautai
siais lngenbohl'į įspūdžiais pti 
Išdalinti su gerb. " U r a u g o " 
skaitytojais. 

Ką gero šv. Kryžiaus Sese
rys Lietuvai padarė, gal pa 
klausite. Tiesa, mažai kam tas 
žinoma, o čia tuomtarpu dvi 
lietuvaičių Seserų kongregaci
jos savo pradžiai dvasios ėmė: 
čia naujokavimąjjiką atliko ir 
CMfagos Šv. Kazimiero *§ese-
rų Viršininkė, čw tai pat imu 
jokavimą atliko ir Mariampo 
lės "Vargdienių Seselių" Kon 
g n ^ u J j o s Veršininkė. Taigi 
IngenbobTis lietuvėms Sese] 
rims tikrai brangi vieta 

O k* gero šv. Kryžiaus, 
šerys- nori Lietuvai dar padą 
ryti? Jos nori savo kongrega
cijos atžalą ir Lietuvoj praplė-
?rti. Tiesa, jau trys šv. Kry
žiaus Seserys Lietuvoj (Anyk 
fciuose) darbuojasi, bet jų 'dar 
pennaža. Kad gerą pradžią tu-

r%\ turėti. 
Kas ji} per tikslas? Jų tik'-

?as m^šti [>aguo<lą ir patanu»\i-
.m, ligoniams ir tai įv»ir*u* j našlaičių pr ig lauda. Naujai į m u s ( J k o p e n i t y v , a t , t o v ^ a 

amžiaus bei užsiėmimo. Tai y-1 justoj usios" mergaitės turi pil-! 
ną progą parodyti visus savo 

| ligoninę, vieną puikiausių! firmų, kuri verčiasi žemės u-
spaustuvių, mergaičių pensio-j kio produktų importu Angli-
natą, mokyklą, vaikučių - j o n , į t 0 f k a i , l l s i p a ž i n o % 

ra šventas tikslas.t Kas n«ežino, 
kiek reikalinga ligoniui patar-
navįmų.v Ir Lietuvoj mes trrri-

gabiunus. Išskaitliuoti visus į-
rengimus, sales, mokyklas ir 

me daugybę ligoniu, nemaža kitas šio vienuolyno ypatybes 

musų pirklių su Lietuvos pre
kybos vargais, beieškant nan-
jų rinkų, patiekė musų atsto
vybei Londone savo pasiuly-

ligoninių. .Juose yra ir patar ; _ trumpoj korespondencijoį\mą taip šiuo metu Lietuvai 
nautojų. Bet ligoniai nusiskun-
džia įvairiojnis slaugėmis, ku
rios dirba ne del Dievo, ne del 

nieku būdu nėra galima. Pra-įopiu, kaip eksportas, klausi-
(fetlant nuo smiilknie«ų, — ta
kų sutaisylno, kambarių tvar-

artymo meik^s, bet dėlei pini- ' kos . ir baigiant bažnyčia ir 
Seserų choru, — visur yra ko 
lietuviui pasimokinti. 

Pas mus Lietuvoje, tiesa, 
jau reikia kelios Seserų kon
gregacijos, bet dar nei vienos 
nėra, kurios tiesioginis užda-

go. 
Tą spragą pasišventusios 

iJievui ir artymui lietuvaitės 
seserys pilnai aprūpintų, bet 
tik viena sąlyga, reikia kad tų 
su kilniais idealais seserų dau* 
giau atsirastų, fcv. Kryžiaus J vinys tautų ligonių priežiūra. 
seserys turi apie 7,000 savo na
rių, pasiskirsčiusių į 11 pro
vincijų; svarbiausis gi jų na-

bei ligoninių vedimas. Kaip 
minėjau, jos taipat veda įvai
rius pensionatus, mokyklas, 

nias tai Jngenbohi'is. Čia, prieglaudas, našlaičių namus 
•be minėtų S veikiančių Lietu- ir t. t. Iš Lietuvos stojančiai 
voj seserų, dar yra septyniom 

1 lietuvaitės. Jos nesenai yra 
pradėjusios bandymą. Taigi 
dar kurį laiką truks,kol novi
ciatą atliks, kol išmoks sese
riai reikalingo mokslo. Kadan
gi šv. Kryžiaus Seserų širdis 
atsiliepia į visokį žmonių var
gą, tai jos laiko ir našlaičių 

retų šv. Kryžiaus Seserys Lie- priegl*«da«. namus> mokyklas 
tavoje, reikia joms mažiausiai *r kitas gailestingumo ir kai

ry? J*ie- «" 
LŽiausfai *r 

| en t dešimtį lietuvaičių ses^- turos jstaigaa.lngenbohry turi l 

lietuvaitei į šia kongregaciją j j ^ e l b o n , darant užpirkimus 
reikėtų pinu laiko pasimaty
ti Anyivščiuase su šv. Kry
žiaus seserimis ir nuo jų gau 
ti patarimų, bei nuro 

^Draugo" korespondentas 
Kun. K. Matulaitis. 

m u. 
Duodame ištrauką iš to pa

siūlymo/ su kuriuo gal bus 
naudinga susipažinti, ne tik 
musų eksporteriams, bet ir 
Šiaip platesnei skaitančiai vi
suomenei: 

"I>el N. N. ir mano praė
jusią savaitę pasikalbėjimo su 
Tamsta, aš norėčiau išdėsty
ti musų planą, turėdamas vil-

S v 

ties, kad Jūsų Vyriausybė duos 
mums galimybės ateiti jiems 

ir t. t. ištekliams. 
Štai musų pasiūlymas ben

drais bruožais: 
Javai. Mes veiksime, kaip 

pirkėjai, atidarydami kredi
tus Liepojoj arba kitame kro
vimo noste. Mes jau padarė
me sutartis su dviem didelėm 
bendrovėm vidurinėj ir šiauri
nėj Anglijoj del pardavimo. 
Mes patys galime organizuoti 
pardavimą Londonoi apylinkė-
se ir dabar daromės su dide 

nių baltų ir didelių juodų 
kiaulių, visai prieinamomis 
kainomis. 

Mes primename, kad kiaulių 
veislingumo ir sveikatos kon
trolė bus daroma, prižiūrint ve 
terinarui iš Karališkojo vete
rinarijos kolledžo. Jei galima, 
mes siūlome Jūsų Vyriausy-

seks mums susitarti su Jusq 
Vyriausybe arba su Jūsų ko-
peratyvu, abipusiško susitari
mo pagrindais, ponas N. N. 
pasiruošęs bus išleisti didek-s 
sumas užpirkimams Lietuvoj 
i~ tuo pačiu metu atsiųs Lie
tuvon ekspertus teikti pata
rimams ir 'bendradarbiauti, 
jei tai bus reikalingą, bės atstovui dalvvauti išsiun 

čiant; bet be to galima ir ap-j Kaip Jus žinote, ponas X\ 
sieiti. ^Iškraunant Jūsų eks-' N. finansų atžvilgiu kontro-
pertas priima kiaules ir ap-'liuoja vien^ iš didžiausių An

ie firma pietuose. Jūsų kope-į ž i u r i - T a i> *&&$*> -duos gali- glijos silkių bendrovių, taip 
mybės dšvengti nesusipratimų j \mt dA"i dideles dirbtuves, ku-
ateity. . . . j riose gaminanui trąšos. 

Kiaušiniai gali būti prista
tomi bet kokioj kiekybėj. Mes 
galime patiekti, jei norite, kai-
nas kiaulėms ir kiaušiniams. 

Apmokėjimo būdas. Kaip] 
jau pranešta Jums N. N. ir aš 

ratyvas turės dalyką tik su 
mumis ir naudosis ne t ik mu
sų eksperto ^Lietuvoje nuro-

Mymais, bet ir musąi krovimo 
Inspekcijos eksperto., kurį ža
dėjo nusiųsti Lietuvon, kaip 
tik derybos bus paloaigtos. 

Mes duosime Jūsų; koperaty-
vui aukščiausias kafmas ir vi-1 
šame jam tnjadėsime. 

Abu šie produktai gali but: 
patiekiami kreditan ir, kirk 
man žinoma, abu jie plačiai 
paplitę po Jūsų kraštą. 

Ponas N. N. matomai, kaip 
jis davė Jums suprasti, pasi

turėjome malonumo šiuo rei- : ruošęs statyti Lietuvoj šaldy-
kalu kalbėtis su ponu N. N , tuvus ir t. t. o tai, manoma. 

Bet mes turime nurodyti , ' i r jis žadėjo mums paruošti labai ten,reikalinga, 
kad atskiruose atsitikimuose reikalingo kredito " K r e d i t o - 1

 M e s tikimės kad Jų* „įge 
galės but sumokėto* ir aukg-jEk*porto" schema^aip Jums j besite 'pagelbėti mums susi 
čiausios kainos, d a i n a i turi žinoma, kredito eksporto S c l i e - | t a r t i , u j V v r i a ^ v b ^ p a . 

. „ « ^ - . M ledU k°Vm l a i s k ° ' k u - | v ^ W ^ Plačiame? maštabe^ma einant, kreditai pirkėjamsHiekiant Jums kiauUu - kiau-
dymų. " \ n nU« l0Ačiaui Jūsų koperaci-] pasaulio rinkos ka&nomis ir duociami tik dvylikai mėnesių,išinių, silkių ir t v i 

[Anglijoj. 

jos bendrovei ŠiaUliUosana, fš! š i o s kainos toiri konkuruoti su 'be t mes manome, kad. neatsi-
kurio Tamsta pamatysite, kad I Š i a u r i a ^ s i r P i e t i n ^ Ameri-jius kliūčių pratęsti dvejiem, 

KAIP ANGLŲ PIRKUAI 
MANO VESTI PREKY

BĄ SU UETUTA. 

mes numatome pasikeitimą pre 
v » 

kos kainomis. i •net trejiems metams. 
, Kiaulės. Del musų ryšių sul Kaip jųs žinote ponas N. N. 

kėmis plačiame maštabe. «|» f a n a e r i a i g ^ v i s ą An^Uja, pats labai interesuojasi vistų 
pianas visiems naudingas i r 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mes neabejojame, kad surasi 

o te i p 
pat gausite galimybės išvežti 
Lietuvos javus, piautas kiau
les, paukščius ir kitus prodilk 
tus. . \ 

l h < . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ Bėkodamas už p a ž i b a i r 
|1»es žinome visus veislynus ir ir piautų kiaulių užpirkimu i informaciją, pasilieku M J L 

v . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r galime pristatyti het kokį vienai savo kompanijai, i r l g a r b a ' y \ 
T>*m zyimaustų Anghjoa me nnką javu, kiaulią, vištą skaičių didelių W t | į viduti- mes tikri, kad, jei ttk W I s t ^ 
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Jnfra3ienT» Batan. 1$, T923 

Lietuviai Daktarai 
»»»» 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
nariai. 

B. Valančiukė, J. Ogintas, E. singmi užrašytas prašomo, a-
Sičkauskienė, R Kričauskienė, . . . . . . -. ^ ., . <: 

A, Stulginskienė, P. Kakarai- P i e tel P1"*11681 Reikauslae-

f Dr. C. Z. Vezelis 
UCETCVI8 P E i m S T A S 

• i i s s o . A S H U U C D A V K M U M 
A R T I 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo • ryto Iki t vak. 
Beredomis nuo 4 Iki 9 Takai*. 

KALBĖJO LIET ŠAULIŲ 
ATSTOVAS. 

Matė kaip buvo atvaduota 
Klaipėda. 

. . » 
K-

Dr. M. Stupnicki 
3197 So. Morgan Street 

• a 

CMICAGO, I L U U O I I 
Tetefoaas Varde 60*1 

Valandos t ik i 11 U ryto 
po pietų S iki t rak. Nsdė l iomis 
ofisas uždarytas. 

- : * 

TeL Boo levard 2-160 

DE. A. J. KARALIUS 
^ lietuvis Gydytojas 
8303 South Morgan Street 

Chlcago. 111 

rašais, ėjo paveikslai vieni 
paskui kitus i r galėjome sa
vo akimis matyti: nepaprasta 
sukilėlių narsumą, lcaip jie 
atakavo prancūzus, kaip pri
vertė iškelti baltą vėliavą, 
kaip vedė paimtus nelaisvėn 
prancūzus i r vokiečius, kaip 
laidojo savo žuvusius už Te

inu ir jokio kito nežadėjau iš. 
Lietuvos parsitraukti. * 

Kun. Ig-n. Zirablys. 

!
Resid. tel- Van Buren t t t 4 
Oftso tel. Boalevard M t t 

i D r . A . A . R O T H 
t 

a 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

fel . Ganai I I 1 6 
Ofiso Tai.: 10 ryto Iki 12 po pUt. 

6 tkl 7 TSJ vakaro. 
Tai.: f iki 4 po platg 
4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 6698 

- a 
,! Tel. Ganai 167 Vak Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

KUBAS GYDYTO/AB Ir 
CHIRURGAS 

Hperiallstas Moterišką. Vyrišku 
Vaikų ir visq carunisku Uca> 

Ofisas: S3.15 8. Halsted St. 
Vai.: 16—11 ryto: S—• P© 
olet. 7—Svak. Ned. 16 11 d. 

1631 South Halsted Street 
Valandos: l t iki 11 ryte. 1 iki 4 

po pietų: • Iki t rak are 

w • • • - • — K 
Tel. IJlvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8261 So.vHalstotl St., C Iticago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, Valandos: Nuo 10 iki 11 diena, j 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. T 

Ncdėl ioinis 10 iki 12 diena. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

& W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 

v . 
1 

K-M,m 901 — Telef. Handolpb 2000 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Hulsted Str. 

Telof. Yards 1015 
Chicago. • • j j 

M- - - - - - a 

Pittsburgh, Pa . — Šiomis 
dienomis lietuvių kolonija 
South SLde turėjo gražią pra
moga. Lietuvos Šaulių Atsto-
MIS gerb. A. Žemaitis rodė vynės laisvę draugus. Mate
le rutamuosius paveikslus, me saulių narsius ^vadus, 
Kaip buvo atvaduota Klaipė- \ smarkius, kalbėtoju^' žadi-
da. Aiškinami lietuviškais pa- rmnčius minia, kurių tarp<\ 

buvo ir mums pažįstanti A-
njerikos lietuviai, seniausi 

i Klaipėdos krašto veikėją ir 
patriotą Martyną Jankų, Lie-

1 i 

tuvos atstovą Smetoną, buvusi 
Klaipėdos konsulą J* Žilių IT 
kitus. Matėme ir tą drąsuolį 
šaulį, kuris dasigavęs į vpa-
ti prancūzu ir vokiečių lizdą 

*" " " c ^ c a ^ " BlTd* į i[nt y a l ° ^ «»** J i e m s dovanų 
>-.----»- —»« lydėtą rankinių granatų, o 

£ ! pats nuleidęs tiltą, Įleido į 
vidų savo itlraugus su stipriai 
*> rgumentuojaneiais kulkosvai-
dziais. 

Pagalios praėjo pro mųs akis 
dalis juros, kur įplaukia Ne
munas, gražus KlaijM'dos uos
tas, pati Klaipėda ir tuojaus 
po jos — mūsų Vilnius. 

Tas sujungiuias Klaipėdos 
su Vilnium aiškiai parodė, kad 
po Klaipėdos visa kovotojų 
domė ir imjėgos Ims kreipiu-
inos į Vilnių. 
•I eigų prie to pridursime, kad 

gerb. A- Želnaitis trumpai bet 
mažiai papasakojo Klaipėdos 

VISI PATENKINTI ŠV. 
KAZIMITRd DR JOS 

KNYGOMIS. 

•B( 

I S 1 M U T 0 N S I L U S 
Tobuliausiomis m . U j priemonėmis: 

1,—be peil io, 
S.—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be .skausmo, 
5,—be jokto pavojaus sveikatai 

2 Po operacijos, pacljentas gali tuoj 
eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai
n ininke balsas tampa malonesnis,; 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinu. 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis 
prij imu:— 

Kasdien nuo 2 ral. po pietų iki 
) vai. vakare. 

Nedėl lomia ir seredorais ofisas 
uždarytas. 

D R . AL. M. R A Č E U S , 
GYDYTOJAS, CHIIU RGA8 ER 

OBSTKTRIKAS, 
V1411 So. 50Ui Ave. Cicero, 111. 

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

Ofl&as DldmloatyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarla 530 

Telefonas: Central t S f t 

Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4681 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai exa minuojami, pinigai 
ant real estate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1164 

Cnamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Krankliu 1176— 4 94 S 

V A K A R A I S 
62S6 So . Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

|Tcl . Randolph 4756 

A. A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas v idum lestyje 
ASSOCIATION BUDO. 

l t South La Sal le Street 
R o o m ĮSOS 

Valandos 9 ryto Iki 6 po pietų 
N a m u Tel. H y d e Park 1395 

J. P. WAITCHES 
L t w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien . : R. 514-516-127 N. Dear-
boru Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarais : 167S6 a Wabash Ave. 
Roeelaad Tel F u l h n a a 6617 

m^į^^^t^i^t^tmt^m » M • • • • ! • » • ' • • "-»J| 

"Literatūros Teorija" vado 
vėlis augžtesniosioms mokyk 
lonis. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

Chicago, UI. 

Dr. J, Van P a i n i 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujinių, 
kronišku. liįjŲ, vyrų ir moterų. 

Ne imkite patentuotu vaisty, ku 
rie gali bu t ne nuo tos ligos. Pa 
sėkmingas išgij imas priguli nuo 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, Šlapu
mų, su E.\ray. ( lydau su radiuin, 
erum ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedėl iomis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

IR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8a. We*tera Arenus 
Telef. Lafayette 4146 

e - i i rytais, 1-1 pe 
' »letų ir 7-6 vakarala Nedėldls -

uaus tiktai po pietų I iki I vai. 

? • 08. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4736 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Iifgų 

Vai.: ryto nuo 10 <— 12: nuo S—% 
~>o pietų: -nuo 7—8:16 vakare. < 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2880 
m—™ 

krašto istorija, apie to kraž-
lo vį)atylx s. turtus ir gyven
tojus, o vietinis veikėjas J . G. 
Milius — apie Lietuvos Šau
lius ir Vilniaus reikšme, tai 
tnriu pasakyti,,, ka<t įspūdis 
ls vakaro pasiliko neišdildo-
nūn dgani laikui. 

Pritardama Uetuvos Šaulių 
narsumui ir pasišventimui pu
blika sumetė jiems mažą do
vaną — $116,37 anuotai, kad 
Vilnių atvaduotu, už ka, nea
bejoju, šauliai bus dėkingi. 

ĮĄjimas buvo nemokamas. 
Cerb. kun. M. Kazėnas tam 
vakarui pavedė dovanai apa
ratą paveikslanus rodyti ir mo
kyklos svetaine, už ką reik 
tarti jam širdingai aeiu. Taip 
pat aėiu ir gerh. Šaulių Atsto
vui, kad tas stebėtinus Lietu
vos istorijoje dalykus mums* 
parodė. Vietinis. 

ATSAKYMAS Į NETIESĄ. 

go 

. 

i 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. Q. M. Olaser pe

reina 1 rankas Dr. Chaa. Segal. 
i en to Ir partnerio. Visi senleje 
pažjstami ir draugai apla lkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. Q. M. Olaser. 

8146 80. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o l t ryto 

lkl t po pietų, nuo 6 lkl 7 vak. 
Ned. nuo 16 lkl f. po platų. 

Telefonas Yards 687 

DR. MAIJRICE KAHN 
GYDYTOJAS I R OB1RCRGAS 

4681 S* Ashlaad Ava. 
^?el. Yards 6*4 

Tel. Yards 6664 
OFISO YAL.: 

I — 1 6 v. ryto, 1—8 ir 7—9 T. v. 
Ifedėllomls: nno 16 v. ryte iki 
1 vaL p o platų. 

• ^ » » » m **6 l 

Philadelpnia, Pa. — "Drau-
79 liiuiL koi^poiideiK'ijo-

jc iš Pliiladelplii.jos, po kurįa 
pasirašėOptiinizmas, parašyta: 
"Vargoniuko mes dabar netu
rime, bet ir ta spraga bus už
pildyta. Jvun. kleb. žada parsi
traukti gerą vargoninką iš 
Lietuvos". 

Visi šv. Jurgio parapijonai 
žino kad mes turime gerą var
goninką Petrą Grajauską ir 
pats rašytojas minėto straips
nelio žino, tik kažkodėl rašo 
netiesą. Aš, šv. Jurgio parąp. 
klebonas esu patenkintas T . 
Grajausko savo pareigų atliki-

Štai garsios lietuvių koloni
jos Montello, Mass. atgarsis: 

"Šv. KazimieroD r-jos sky
rius gavo knygas iš Kauno. 
Visi narįai yra, patenkinti šio
mis knygomis. Savo susirin
kime nutarė pasiųsti padėką 
gerb. kun. P . Kašėiukui uz 
tokią gražią dovaną, taipgi 
prisirašė metinis narys T. 
Poška,' kurs žada Imti amži
nas narys". 

Taip rašo Montello, Mass. 
spaudos skyrius. Ta* džiu
gina visus narius, mane, o 
dar labi aus mūsų visų bran
gią ir naudingą įstaigą, Šv. 
Kazimiero Dr-ją Kaune. Dė
kingas veikliam Montello's 
skyriui, malonėėiau, kad i r! 
kiti skyriai šiame dalyke at
silieptų. * ^ . 

Kun. P. Kaščiukas. 

skas, Levinskienė, K. Mikolai 
nis,, G. Steponaitis, J . Anna-
las, (P. Perskaudas, S. Feiza, 
A. Stardlaitis, A. Poeiiis, J . 
Norbutas, A. Pocius Z. Gurs-
kienė, K. Skridulis, P. Szazuo 
tto, S. Šimkus, M. Lutkienė, 
M. Kraujalis, Nationai Agen-
cy Loan Co., A. Bemikas, J. 
Baėiunas, S. Pečiulis, A. feis-
lis, O. Rašinskienė, A." Rakau
skienė, F. Globienė, M. Ęmi-
liauskienė, E. Beiliunienė, M. 
Abračinskieaiė, M. Jasienė, M. 

!Stankevičienė, Brazauskas, V. 
Jocienė, R. Kajėnas, D. Trak-
šelienė, J . Spranaitis, M. Dam 

nei, klaidos bus atitaisytos, la-
Rep 

r %-

brauskas, S. Parapijonas, L. 
Matkaitė, M. Silėnis, E. Mat-
tas. 

Pridėjus už įžangą įeigs.? 
pelno liko $568.25 seserų ko
plyčiai. 

Jei keno* aukos butų netei-

lidirbljtai ir Import^riai Gettou»iŲ 

ITALIŠKŲ 
Dirbta 

Armonikų 
Geriausiu vi-

m pasauly. 
(i»rantuoj»-

VAJUS. 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 

VAJAUS AUKOS. 

Cicero, Iii. — Kovo 4 d. va
kare įvyko šv. Antano par. 
svet. vakarėlis Seserų Kazi-
mierieeių naujas koplyčios nau 
dai. Žmonių buvo pilna svetai
nė, programa buvo labai pui
ki. Pas mus visiems geriems 
darbams sekasi. Šv. Kazimiero 
Akademijos 9 skyrius reiškia 
viešą padėką visiems eicerie-
ėiams kurie prisidėjo prie šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
kopl}rčios vajaus, o ypač komi
sijai: E. Brazauskienei ir P. 
Daukšienei, taipgi pasišven
tusioms darbuotojoms: 0 . Rim 
kienei, E. Grieaitei ir O. Rei-
kauskienei už pasidarbavi
mą. Šie asmens aukojo koply-
v • • 
c i a i : 
Kun. H. J . Va l iūnas boną $50 
K. Federacijas 12 skyrius $25 

|Po $10: Šv. Antano dr-ja, 
Motei*ų 8ąj. 2 kp., A. Šukienė, 
A ir P. Gerdžiunas, Montvilie
nė, Paterabas; 

Po $5: Valaitis, Andrei i u-
nienė, Davidonienė, J . Baku
tis, Gasiunienė, Dabašinskas, 
J . Skirius, A. Šulgaite, J . Bal-
čienė, A. Gabraitienė, D. Sta
nevičius, M. Faiza, J . Kaika-
ris, D . 'F . Hott, O. Rimkienė, 
M. Tjukošienė, A. Glozerienė, 
E. Grieaitė, O. R., P. Putri
mas, Mo. St.; 
• O. Antanaitis $4.00l; 

Po $^: Kareekas, Jukni-s; 
J . 2alag;mas $2.75; 
]). Rudakas $2.40; 
Po $2: L. Martinkus, J . Nar-

gel, L. Martinkus, M. Petrai-
tienė, Z. Tikoraitis, J. Kasmau 
s4cis, J . Rainis, J . Janavičius, 
A. Kučinskaitė. M. Lekevi-
eienė, A. Stasaitienė, K. Bal-
čunas, P. Jaketais, T. Meliau-
skas. K. Bukauskas,, A. Šatkie-
nė, M. Mankienė; 

S. Drukauskienė $1.50; 
Po $1.00: J. Zala^ėnas, K. 

Rusas, M. Milevičienė, O. Žil
vi tienė, 8. Skirienė, P. t au r i 
nai tienė, J . Stanielienė, O. Mi
ckiene, M. Drugaitienė, V. Sta-
selevičienė, A. Laadauskas, J . 
Subaitis, B. Balčiūnienė, S. 
-Zakarienė, A. Sarko,. S. Pet-
rašins, J . A<lomėnas, S. Lep-
lauskas, A. Šliauteris^A. Ta -

AR ŽINAI KAD laitienė, D. Kavaliauskienė, O. 
Vilnius tapo Lietuvos sosti-f Lekienė, O. Janušauskienė, 

ne 1323 kttoniet Gedeminas K. Urba, PI Gryškunas. K. 
Lietuvos Kunigaikštis aplei- Sriubienė, P. Pociene, A. Igna-
do Trakus! Ar žinai kad HEL taitė, Šulgaitė, Martin, Vaičiu-
MAR Turkiški cigaTetai duo- nas, Gerdžiunas,;. Paulauskas, 
da tau kokvbė — gi papras- Miromenė, Miltinis, A. Stat-
tieji cigaretai kiekybę. | kus. Naruševičius, J . Šileika, 

(Apgr.) O. Sličkienė, O. Marcinkienė, 

Itmts metu 
ai daas *•-
mtpta lesi-
nAs nesu k»-
kl« kito fir
ma 8. V: Ir 
Italijoj grali 
Ja* parduoti. 
Kniaga surpil 
o*m instruk-
rtjam daoda-

ue pirkėjams. Mes raranruoj 
ka6 mokiniai galės graSl aat arm*. 
nikoa U gaidn i ketorlus mėneslas 
laika. KafiykSte atvUškai raUcateo-
jant informacijų. Katallogas gina-
dlamaa Uykal: 
Rnatta Sevenelli ACo^desB Mtr. Co: 

, SJL7 Blao lalaad A ve: Clikąso, Hl. 

fi 

"""•//•'•"7 

BOVE8©/ 
10OI-10 

PRADEK 
ŠIANDIEN 

J EI Jus esat vienas iš tų 
vyru, kurie nesidžiaugia 

rūkymu Turkiškų Cigaretų, 
tai yra todėl, kad Jus nesat 
ragave 100% tyro Turkiško 
Tabako. 
HELMAR Turkiškai Ciga
retai yra padirbti iš 100% 
tyro Turkiško Tabako, ge
riausio cigaretams tabako 
pasaulyje. 20 HELMARŲ 
kainuoja truputi daugiau 
negu 20 paprastų cigaretų, 
vienok su kiekvienu HEL
MARŲ Jus gaunat kelioli-
ica kartų daugiau malonumo. 

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy-
mo ir susitraiškymo. Pap
rasti cigaretai yra supakuo
ti į pundelius. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ 

IR VARDĄ! 

Išdirbėjai aukš
čiausios rųšk's 

Turkišku ir 
Egyptiskų 
Cigaretų 
pasaulyje. 

RALTIJOSAMERIKOQ 
U LINIJA 9Broadvay. Nev^lSrk.NYlJ 

tl .- VA2TUOKIT VISI PARAHKTC f B 
TiEsav Kjajc 

Lietuviai važiuojant j įPUiava aplenkia 
ĮJ,, { ^4įrx/ Lenkų juosta (kartdorius) 

Visa Treula Klesa Padal inta į Kambarius 
Ant I- jų, 4-rlu, t - i i u ir §-aią Lova 

6. 8. U1TUANIA - Oes;. * 
S. S. POLONI A T Gegužės 28 

Trečios Klasos Kainos f: 
HAMBURGĄ A10AA0 — PELIAVA A 

MEMEL ir LM3POJU S107.00 
Oelsi larrakor. Ir i ta lu ėi'* 

PINIGUS LIETUVON 
NuaiuJačia 
— per — 

Doleriaia ir Iitaju 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

IGENTRAL MANUFACTyRiB 
DISTRrCT BAUK 

1112 W. S5-th St. Ohicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

v. 
= 

20 metu prityrimo 
Akinių p m a i s y m o m e n e 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Aki i j ^Ligas 

Ar jums skauda ga lva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir p lukančius 

taškus ? 
Ar atmint is po truputi m a ž ė j a ? 
Ar akys opioa šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smi l t i s aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 
Ar turit >«kataraktą? 
Ar turi Žvairas a k i s ? 

JOHN J. SMETANA 
AKIHIU SPECIALISTAS 
1801 So. AslUand Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14; 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

{•j • » * » » • » » » • • • • • n M m m • • ! • ! • • • m\ 

L Michoievicz-Vidikieae 

• 

HKUSEBKA 
101 S. Halsted St 

Kampas 3 1 g a i v i 
one Yards 1119 

iensume ofise su 
Dr. J. F . Van« 
Paing. 

Sąžiniškas 
tarnavimas 
igimdymo.Viaoki pa 
patarimai dykai. A \ 

\ Valandos: nuo 7 ryto, rki 12, nuo 
6 iki 9 vai. vakare. 

-
> * » • • • ! • • • •> » • • • ' • • • • M • • 

pa-
p r i e ' 

Dr. Anele Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR 

Gydau be operacijų rr be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas l igas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susialapinima, dusulj ir visas k i tas Il
gas; vyrų, moterų ir valkų. P a t a 
rimai dykai. 
2 1 5 0 W. 21 St., k a m p a s Leavttt At. 

Telefonas Rooscve l t 8135 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Ne dė l i s j 

9 iki 12 a. m. 

Valentine Dresssnaklng OoUege 
»407 W . maiflSM Street 
Telefonas Seeley 164S 

Meke d a v i m o , Patternų 
pimo, Deslgning bizniui Ir 
m a m a Vištos duodama dykai 
Diplomai, Mokslas lengvais 
mokėjimais. Klesoe dienomis 
vakarala Reikalaukit 
Biznio ir Naminiai kursai Bkryaė-J 
irų T a i s y m ą Nor int irifermaelji 

y k i U ar telef onuoaite, 
S A R A PATEK, p i rm. 

ijmmsmmuBumaamBsammm 

Tūrių automo
bilius visokiems 

IANLEY P. 
MAŽKTKA 

RILS I R , 

p r i e i n a m a 

3319 Aubum 
ve. Ohicafo. j 

m t • • • • • • ! ^ • » Į 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORTOA 

ssu w. tA«a n. 

1 
I 

I 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-

ktL o 
n ė d l n a 

makizra 
a darbą b o s i u a i g a -
Tel. Ganai l t T l — • « • » 

41Sf 

A. Wis*lskis 
Gimboriui 

* 8307 Auburn Ave. Ohicago j 



r* 0RXUGXS Antradienis Balan, 10, 192,3 

CHICAGOJE 
DU POLICMONU SUIMTU. ro-šokių šv. Jurgio par. svet. 

Pelnyta apie $25. Tuoj nutarė 
ir kita vakarą-šokius' surengti 
artimoj ateity, tenpat, jei ga-

' Policija suėmė du polien*)-
nu, T. Donovan, 25 m., ir J . 
Donegan, 30 m. Jiedu Įtaria-1 Įima. Rengimo kom. įėjo: V. 
mu nužudime saliuninko Jo- Balanda, P. Gelgaudas, Pr. 

garsinasi, šaukia kad jie siun- n n k f t™°^Rengia 

seph Kensis, 35 m., 1701 Mil-
waukee ave. saliune. 

Abudu poliemonu tik penki 
mėnesiai kaip tarnyboje. 

Kalbama, , kad jiedu saliu-
nan inėjusiu girtu. Reikala
vusiu daugiau ''nioonshine." 
Kuomet saliuninkas nedavęs, 
tad ' * pągązdinusiu.'' 

Policijos viršininko parėdy
mu nuo abiejų tuo jaus atim
ta' revolveriai, žvaigždjės ir ki
ti ženklai ir uždarytu kaliėji-
man. 

Eina tardymai. 

PLĖŠIKO PAŠAUTAS. 

Louis Andersoną, 9951 A-
venne M., plėšikai užpuolė, 
atlėmė vieną dolerį, laikrodėlį 
ir priede mirtinai pašovė. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PASVEIKSIĄS. 

Plėšiku pašautas Melrose 
Parko policijos viršininkas 

Henry Pein, sakoma, pagy
siąs. Bet visgi esama abejo
nės apie pagijimą. 

Vienas plėšiku, Diek Eva-
noff, 812 W. Adams st., suim
tas. Ieškomi kiti trys. 

SERGA ALDERMANAS. 

Aldermanas Richert, mies
to tarybos finansų komiteto 
pirmininkas susirgo ir paim
tas ligoninėn. 

GRYŽO MAJORAS-ELEK-
TAS. 

Iš Indianos gryžo majoras-
elektas Dever. Šią savaitę 
jis parinks sau reikalingus 
miesto valdybon padėjėjus. 
Ateinantį pirmadienį užims 
majoro vietą. 

ŽUVO PO .GATVEKARIU. 

North ave. gatvekario arti 
"Kedzie ave., suvažinėtas H. 
B. Larkin, 60 metų. 

Patys žydai apskaito, kad 
jų šiandie Chicagoje yra su
virs 300 tūkstančių. Pirm 75 
.metų čia buvo vos 300 žydų. 

IŠ MOKSLEIVIŲ DARBUO
TĖS. 

Uisibrėiė daug ir didelius dar
bus nuveikti. — Sportu 

rūpinasi. 

Ūpas.,— Bal. 7 d. Šv. An
tano par. svet.. Cicero, 111. į-
vyko Giedrininkų Cliieagos 
Apskričio susirinkimas. Gied
rininkų susirinko daugiau ne-
-gu paprastai. Užtad daug rei
kalų aptarė, gyvai svarstė 
dalykus. Sus-mas buvo labai 
jaukus, buvo jaučiama toks 
malonumas tarp susirinkusių. 

Pirmininkei neatsilankius, 
sus-mą vedė "Giedros" re-r 

daktoriUo, kun. A. linkus, tai 
darbuotojas visa širdimi atsi
davęs Giedrininkams. Rašti
ninkavo pati rast. A. Freiti-
kaitė. 

* Pelnė, ir kitas vakaras. — 
Aleks. Jovaišas, iždininkas iš
davė raportą, iš įvykusio vaka-

\ 

Zdankus ir Al. Jovaišas. Bus 
padirbinti plakatėliai su ku
riais bus galima ieiti i sale 
papiginta kaina. 

Sportas. — Kalbėjo apie 
sportą. Moksleiviai, paprastai 
yra daugiau sportu susidomė
ję negu kiti. Kaikurios auk
štosios mokvklos vra, labiau 
dėl sporto pagarsėjusios, ne
gu dėlei savo mokslo. Ir moks
leiviai, žymi jų dalis, pašven
čia nemažai laiko sportui,' ir 
labai naudingai, sveikatos žvil 
gsniu. Pertat jie gal sporte 
daug miklesni negu kiti. Tik 
gal nevisi lietuviai mokslei-
viai tiek laiko pašvenčia spor
tui kiek svetimtaučiai, dėlei 
to, kad nemažai jų turi besi
mokindami kartu ir uždarbiai! 
t i. Vienok vra moksleiviu ku-
rie atranda kiek nors laiko 
sportui. Tr todėl Giedrininkų 
Apskritys nutarė organizuotai 
veikti sporto srity. Organi
zuoti ratelius, tennis, base-
ball ir t. t. na, ir prieiti prie 
to kad padarius "tourua-
ments", susirėmimus tarp 
kuopų. Vyriausiu Apskričio 
organizatoriumi išrinko Pot. 
Gelgaudą. 

Seimai žiemą. — Sus-ma* 
išnešė pageidavimą, kad Gie
drininkų org-jos seimai butu 
Laikomi žiemą, per Kalėdų ir 
Xaujų Metų atostogas. Tada 
gal Giedrininkų šeiminiai va
karai turėtų geresnį pasiseki-
m 9- *** 

Ta pati. — Užtvirtinta ta 
pati Apskričio valdyba: pirm. 
— J. Urbintė, rast. — Anast. 
Freitikait*. ižd. — Aleks. Jo
vaišas. 

Alumnai. — Svarstyta kaip 
aukštesniųjų ir aukštųjų mo
kyklų alum mis įtraukti į Gie
drininkų org-ją. 18-toji kuo
pa tuomi jau rūpinasi. 

Pasirįžimai ir ateitis. — 
Dar daryta Įvairus praneši
mai, kiti org-jos reikalai pa-
varstyta. Išsiskirstė malonia
me upe, žiūrėdami i skaisčią 
ateitį, tvirtais pasirįžimais e-
nergingai darbuotis ir daug 
nuveikti. Atėjūnas. 

čia net tris atstovus į Lietu-
vą, o auka visoje Chicagoje* 
surinkta tik $200, o katalikai 
viename susirinkime daugiau 
sudėjo, be jokio šauksmo. Wes-
tsidieeiai iki ateinančio sek
madienio pasižadėjo dabaigti 
iki $800.00. 

Susirinkimą užbaigė Lietu
vos himnu. Vyturėlis. 

PAREMKIME NAŠLAIČIUS. 

NORTH SIDE. — Svarbios, 
smarkios prakalbos, garsus 
kalbėtojai, ypatinga progra
ma; tas viskas bus šį vakarą 
šv. pykoto par. svet. 1644 
Wabansia ave. Neatsilik nuo 
kitu. 

West Side. — Balandžio 10 
d. 7:30 vai. vakare, Meldažio 
svet. įvyks koneertas kurį duo 
da p. L. Krikščiūnas. Koncer
to pelnas eis Labdaringosios 
Sąjungos našlaičių naudai! 
Taigi, reikia | į koncertą pa
remti. , 

Po koncerto bus šokiai. 
Aldana. 

AR ŽINAI KAD 
L. V. 16 kp. puolimas markės daug bledės 

1 padarė Lietuvos ekonominei 
situacijai, tokių būdu uždėjo 
Lietuviams našta apmokėti 
Vokiečių skolas ? Ar žinai kuo
met perki Helmar Turkiškus 
Cigaretus tai gauni tikrai gry
no Turkiško Tabako — gi 
kuomet perki ' paprastus ciga
retus — gauni prastą ir daug 
pigesni tabaką. (Apgr,) 

PUIKIAI PAVKO. 

West Side. — Sekmadieny, 
bal. 8 d. 3 vai. po pietų. Auš
ros Vartų par. svet. įvyko 
prakalbos, tikslu pasitarti kaip 
pagelbėjus Lietuvoje krikšeio-

j niskoms partijoms laimėti dau 
giau atstovų į Seimą. 

Pirmiausiai buvo sudainuo
ta Lietuvos himnas. Po to kai 
bi'jo kun. Dr. Česaitis. Paskui 
Silvija SaboniutJ ir Aitučiutė 
puikiai suskambino duetą. Pa
skui kalbėjo kun. A. Brišką. 
Po kalbai p-lės Šauliutė ir 
Juozaičiutė sudainavo duetą, 

[kurioms publika gausiai plo
jo. Ant galo kalbėjo M. Bag
donas. Po prakalbos p-lės Bag
donaitė ir Dočiuliutė puikiai 
sudainavo duetą. 

Programos vedėju buvo p. 
J. Si manančius. 

Nors susirinko nedidelis bū
relis žmonių, bet aukų sudėta 
$215.31. Tai graži auka. Mūsų 
socialistai su laisvamaniais 

KUOPA AUGA. — SMAR
KIAI RENGIASI. j 

šį vakar prakalbos su progra
ma. 

Bridgeport. — L. Vyčių 16 
kp. laikė mėnesinį susirinki
mą, %4 d. bal. Susirinkimas bu
vo skaitlingas. Susirinkusieji 
nariai gyvai svarstė organiza
cijos reikalus, o ypač daug tar 
tąsi apie organizacijos naujų | 
narių vajų. Visi nariai yra 
pasiryžę kuodaugiausia pasi
darbuoti laike vajaus, kad tik 
sutraukus katalikišką jauni
mą prie L. Vyčių 16 kuopos. 
Vajaus reikale kuopa rengia 
prakalbas, kurios įvyks bal. 
10 d. Be prakalbų dar bus Ir 
graži programa kurią išpildys 
pasižymėję rmisų dainininkai, 
J. Ramanauskas, p-lė Bereckal 
tė ir Kanklių choras kuriam 
vadovauja mūsų gerb. vargom 
J. Sauris. Taigi, visi kaip 
jauni, taip ir seni, atsilanky
ki n\e į tas rengiamas prakal
bas, nes įžanga bus veltui. 
Tadgi naudokimės ta proga, 
o atsilankę išgirsime daug 
naudingi], pamokinančių daly-
kų. 

Kuopa auga. — Malonu yra 
kad kuopa vis kaskart auga 
didyn narių skaičiumi. Štai 
kad ir pereitame susirinkime 
prisira'š* du žjmiųs veikėjai: 
P. Čižauskas ir Balčiūnas. 
Valparaiso universiteto stu
dentas. Kuopa susilaukus to-
kių įžymių narių savo tarpan 
dar daugiau galės naudingu 
darbų nuveikti. 
Į jaunamečių skyrių prisira

šė J. Jonutis. Mat, prie suau
gusių kuopos tapo suorgani
zuota ir jaunamečių skyriaus 
kuopelė. 

Tadgi, lai auga ir stiprėja 
Vyčių 16 kp., o ateityje dar 
daugiaus galės pasidarbuo.ti 
tautai ir Bažnyčiai. K. 

Lietuvos Vate. Operos artis
tai duos gražų atsisveikinimo 
koncertą rytoj, bal. 11 d. šv. 
Antano par. svet. Ciceroj, 111. 
Bus ir tas "kriaučiukas Mo
tiejukas". 

PAIEŠKO DARBO. 
Geras atsakantis vargonin

kas paieško vietos. Malonėki
te atsišaukti į 

"Draugo" Administracija 
2334 South Oakley Avenue., 

S. S. 

; ANT PARDAVIMO Grocernė fr 
•'DHecate-Kyen" apgryventa Ir geroje 
vietoje ant kampo. 

Gera priežastis del pardavimo. 
Kreipkitės Šiuo adresu: 

I . MYERSOST, 
18(M> So. 49<h Ct. Cicero, 111. 

T Tol. Idifayette 4223 

P L U M B I N 6 
•I Kaipo HetavyR,' l ietuviams visa-
1 dos patarnauju kuogcria'usia. 
I M. Yl'fiKA 
; 3228 West 38-th Street 

. * 

NORĖDAMI 
PlRKTL PARDUOTI AB MAI
NYTI VISAD™ KREIPK ITftS 
PASf MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCO. 

PRANEŠIMAI, 
TOWN OF LAKE. — Fede

racijos 7 skyr. labai svarbus 
susirinkimas bus antradieny, 
10 d. bal. Šv. Kryžiaus par. 
svet. Pradžia 7 vai. vak. 

Delegatai-ės skaitlingai su
sirinkit, nes iš Apskričio ga
vome daug žinių Varios būti
nai reikia jvykdinti. 

Z. J. rast. 

NORTH SIDE. — Moterų 
Sąj. 4 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį vakare ba
landžio 10 d. 7:30 vai. parapi
jos svetainėj, 1644 Wabansia 
Ave.. 8 vai. vakare. 

; O. M. Valuniutė, rast. 
• 

ROSELAND. — L. Vyčių 
cS-tos kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 10 d. 
7:30 vai. vakare, Vjsų Šventų 
parap. svetainėj. Visi nariai 
prašomi laiku susirinkti, ypač 
baseballininkai, nes yra daug 
dalykų reikalingi? apsvarsty
ti. Nepamirškite atsivesti nau
jų narių. Valdyba. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Šį vakarą, bal. 10 d. bus 
prakalbos su programa šv. 
Jurgio par. svet. Bridgeport, 
32 (PI. ir Auburn ave. Nepa
mirškit. 

.REIKALINGI 
Leiberiai, gerai apmokama 
darbai pastovus, diena ar 
nakti. 

Atsišaukite: 
WESTERN FELT W0RKS 

4115 Ogden Avenue i 
Arti 22-ros ir Cravvlord 
Reikalingi "Fi t terh)" pagel 

bininkai ir "rivetterių" pa-
gelbįninkai prie statymo .dar
bo plieno šapo j , darbas pasto
vus. Algos geros. Atsišaukite. 

Mara va Constructioir Co. 
85-th St. & Stewart Avenue 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris pioka nuo $35 iki $50: aavai-l 
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai , l^eng-
v * išmokti, d iena a r vakarais , ge
rai apmokama 

JOS. F . KASNICKA, Principai 
MASTER TAILORING SCHOOL 

190 North State Street 
Kamp. jjjfcg Str. 4 flotor. 

809 W. 351h St , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. " 

Pasekmingai sinnčiara pinigus ir 
9 Parduodam Laivakorte*. • 

. , , , , . • . . . . • Į Į ; 

f Telefonas Yard« 0t»4 
AJTNA M. BONDZINSKI 

Beatity Shop 
VoioV) Ir Skalpo • Gydymas 
Plnukai TaLsoml, Dažomi, 
I r Marcen Garblnlnojaml 

! X Jlanicnirtng 
Oohimbia College Metodą 

4631 Sptith Ashland Avenoe 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais . 
• 

PARDAVIMUI. 
Ant pardavimo saldainių 

ir mokyklos įrankių krautuyė, 
geroj vietoj aplinkui yra trys 
mokyklos. Parsjdnoda pigiai. 
Atsišaukite sekančiu antrašu: 

4544 So. Wood St. 
ANT PARDAVIMO 

Croeerne ir Delicatessen, neto
li South Chicago, naujas stoc-
kas ir <<fixture&', geras easli 
biznis. Atsišaukite 

8845 Commercial Avemue. 
ANT PARDAVIMO tryjų pagavę-

ninių 'medinis namas. Krautuvė ir 
pagyvenimai po 4 kambarius. Yra i-
taisyta elektra ir guzas. Parsiduoda 
taipgi ir užpakaly garadžius, tik n i 
*2,50O. 
1627 Sr>. Morgan St. ar t i 18 gatvės. 

I 
1 KAUNAS!! . 

KAUNAS!! 
Kauno Albumas 

**KAUNAS , ,uJamė galima pamatyti %isą Kaunjj | | 
kaip ąnt delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra- f j 
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau- J|S 

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar- J !j 
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. !>! 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. | | 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY | | 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. | | 

?fi»»im*Kwaw:itt:iaga;uuiHa.riii>HiiMitiįwiiiftftwiii»iiiimiiiiiiiiiiiii^ 
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PRIVATES LEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviaims 

mokantiems ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis a r vakarais. 

Miss I toNNELI/V 
421 Beldeti Avenue 
Telef. Diversey 2132 

* • ~ 

I 

A. 4» A. 
PETRAS DRUKTAINIS 

mirė Balandžio 8 d. 1828, 6:20 vai. 

M I L D A T E A T R A S 
Halsted arti 32-ros Gatvės 

Per 5* Dienas 

Balandžio 9-10-11-12-13 

bus rodoma 

ff 

. 

Ryt, nepamirškit, kas nors 
nepaprasto bus Dievo Apveiz-
dos par. svet. prie 18-tos ir 
Union Ave. 

PRAKALBOS! PROGRAMA! 

Amerikos Mylima Aktorė 
M A R Y P I C K F O R D 

"Tess of tfte Stora Country" 
-Šis paveikslas kuriame žy

miausia rolę lošia Miss Mary 
Pickford yra tai geriausias pa-

ryte 2 metų 4 mėnesių amžiaus. Gi-I -i i -v . , 
męs OUcagoJ. Paliko dideliame . , „ - ! V e i k s l a s 1S VISŲ k u r i u o s e JĮ 
liūdime tėvus {Praneišku ir Julijona 
Dniktainiiis. broJI Praneičkų t% m. 
I I d. 1923 iš namų 1427 X. WJOOII 
Str. j ST. Mykolo !>ažn>čia 8:30 vai. 
ryte. P o pamaldų -6«;is mdydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines, 
. .Nuoširdžiai , kviečiame, gimines, 
draugu* i r pažįstamus dalyvauti lai-
o|zptreptq (opai,>s m l a l sauriopi ir i 
doUivėse. 

Nuliūdę: Tėvai, broli? i r Dėdė Juo 
zas Dauginis. 

Bridgeport. — Šį vakar, 10 
d. bal. Šv. Jurgio svet. įvyks 
didėlės prakalbos ir graži pro
grama. Kalbės kun. B. Bum-
šas ir L. V. Centro pirm. K. 
S. Jbnaitjs. Programoj daly
vaus Kanklių choras ir garsus 
Chicagos solistai: — J. Rama
nauskas ir A. Bereekaitė. 

Šios pramogos tikslas yra, 
kacf suorganizuoti kuodau* 
giausiai katalikiško jaunimo 
ir tuomi u£pelnytifkata]ikįška! 
visuomenei garbę. Todėl Bri-
dgeportiečiai katalikai, visi, 
atsilankykite į šias prakalbas, į 
nes tai bus tikrai įdomios. Iš
girsite daug naudingi! dalykų. 

Įžanga veltui. Aukos nebu3 j 

VER. JONAITIENĖ 
(Po tėvais Bakuoiutė) 

mirė Balandžio 8 d. 1923 
10 vai. ryte, amžiaus 34 
melų. Paėjo iš Raseinių 
Apskričio, Viduklės pa
rap. Amerike išgyveno 14 
metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyną Igną Jonaitį, 
dukterį Aleną, 10 metų. 
Lietuvoj motina ir 3 sese
ris Ona, Marijona, Roza
lija ir brolį Joną.. Su vy
rų ifcgvveno 12 metų. 

Laidotuvės įvyką Tre
čiadienį Balandžio 11 d. 
iš namu 3228 So. Lowe 
Ave. į šv. Jurgio bažny
čia 8:30 vii. ryte. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines*. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: 
Vyras Lraas Jonaitis 

Ir duktė Alena. 

jau yra lošusį taip praneša 
laikraščių kritikai. Apart šio 
paveikslo yr.a dar gražus rin
ktinis programas susidedantis 
;š dainų, šokių, švilpynių ir 
mstrumentalės muzikos. Šis te
atras pirmutinis išimant did
miesti kuriame rodoma šis po-
pularis paveikslas. 

Kainos: Main Floor 30c. 
Balkonas 20c. 

A. f A. 
KOTRYNA KLIMIENĖ 
Mirė balandžio (April) 7 
d. ryto. Laidotuvės bus 
utaminke. bal. 10 d. iš 
namų 1002 W. 70th st. į 
ŠV. Jurgio bažnyčią, iš 
ten į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi giminės ir pažys-
tamiei teiksitės dalyvau. 
ti laidotuvėse. 

Pasilieka nuliūdę 
Vinc. Klimas, vyras, 

dukterys: Margareta, E-
valdienė, Ona Klimaitė, 
Ludovika Klimaitė, sū
nus: Leonas Klimas. 

JAU GEGUŽĖS MĖNUO NETOLI 
Įsigykite knvgute. 

MĖNUO 
Skaitymai kiekvienai dienai 
vSutainė Margaiis. Kainą 30t\ 

Leidinys Šv. Kazimiero Dr-os Kaune 
Taipgi nusipirkite i 

JĖZAUS ŠIRDIES' 
1AENUO 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per bir-# 

želio inenėsį. Iš vokiškos kallbos vertė kun. Pr. Žadei-
kis. Kaina 50c. 

Išleido šv. Kazimiero Dr-ja Kaune. 

u 

ttBttža* •-' --ųį^į^^i>-- - '<į^^^^ 

G. A. Gaubis 
Mokytojas Beethoveno Kon-

sen^atorijoj štai ka rašo apie 

€omm I I 

^Mano teisinga nuomone apie Conover Pia
ną yra ta, jis iMuoda geresnius ir gražesnius 
tonus negu kiti instrumentai kuriuos esu var
tojęs. 

iConover Pianai vartojame Beethovenp^Kon-
. sei'vatorijoj kasdiena ir po visokiu baidymų 

jie pasirodo pilnai vertį pasitikėjimo koki juo
se turime. . 

Conover Pianai ant parodos ir pardavimo 
Muzi kos „Kambariuose 

O.A, B L E 
tano Cotnpany 

CABLE KAMPAS H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B L 
^ __ ^ WABASH & JACKSON 


