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EUROPOS MASONAI 
JUNGIASI SU SOČIA-

. LISTAIS, 
:s 

DAUGYBĖ ŽMONIŲ 
NUO BAŽNYČIOS 

ATPLĖŠIAMA. 

Pačiai Austrijai yra pavojaus. 

VIENXA, bal. 17. — Euro-
pos masonerija, ta aitri Ka
talikų Bažnyčios priešininkė, 
pagaliaus koncentruoja visas 
savo spėkas susijungti su so
cialistais ir paimti socialistus 
savo politinėn kontrolėn. 

Pi rm karo kuone visose Eu
ropos šalyse dominavo buržu
jai masonai. Jų rankose bu
vo Salių valdžios. Šiandis 
jicmjj visur pasidarė ankšta 
ir jie turi arba išnykti arba 
susilieti su kitomis partijo
mis. J ie pasirinko sau gimi-
Dingus socialistus ir mėgina 
šiuos apvaldyti. 

,Ypa<į Italijoj, Vokietijoj ir 
Fngarijoj masonams pasida
rė nepaprastai ankšta. Tad 
tose šalyse jie būriais kraus
tosi socialistų stovyklon. 

Dėlto šiandie masonai visas 
savo spėkas ir energiją pa
švenčia socializmo vvstvmur. 
J ie nusijaučia, kad trumpoje 
ateity teks jiems valdyti so
cialistus. 

Socialistai propaganda. 

Savo keliu, visose centrati
nėse valstybėse socialistai ve
da pragaištingą propagandą, 
kokios dar neknomet nebūta. 
Šiandie šiose valstvbės3 gv-
vujoja religinė laisvė, tad so
cialistai pilnai tuomi ir nau
dojasi. J ie platina Marxo 
"evangeli ja ." 

Praeitomis keliomis savai
tėmis, kaip apskaitoma, tik 
vienoj Viennoj apie 10,000 
nesusipratėlių lengvatikių vie
šai atsimetė nuo Bažnyčios ir 
prisišliejo prie socialistų. 

Žymi dalis tų apostatų, tai 
darbininkai. Tokio jų pasiel
gimo rezultatai skaudžiai pa
lies ir jų vaikus. Vargiai tie 
vaikai džiaugsis tuo savo tė
vų biauriu palikimu. Tečiaus 
tėvai neatsižvelgia į vaiku ?i-
kimą. Jų tikslas tik paten
kinti savo žvėriškuosius ins
tinktus, nuskaudinti Bažny
čia, kuri juos nuo pat jų gi
mimo ganė, lengvino jiems 
vargus, kįlančins iŠ neteisy
bių. Bažnyčia ir )>e jų ^gy
vuos. 

Bažnyčia darbuojasi. 

Dirstelėjus į šiandieninę e-
konominę centrai inės Euro
pos padėtį, rodos, tokiems 
darbininkams ar kitiems ne
bereikėtų klausyti socialistų 
plepalų apie " r o j a u s " gyve
nimą* 

Kaip čia, taip kitur šiandie 
patys kunigai gyvena lygiose 

R 
Poinci 

VOKIETIJA 1 
PARYŽIUS, 

sekmadienį D 
kritusių kovos 
čiai atskleista! 
Iškilmtėse buve 
Poincare. Ki 
reiškė, kad Fv 
sybe neapleis s 
žicijos, kaip . 
neatmok'ps kon 
gi, kai|> ilgai t 
ta Fra nei ja n< 
nei Rhinelando 

J is pažymėjo, 
euzai paliuosuo 
toriją, kur rai 
šios vokiečių «. 
nicijos dirbtuve 
tolesniai atsis; 
kontribucijų, »gi 
tus pačiai Fra 
akysna. 

J is pažymėjo 
lei Vokietija ni 
si (?) kontribu 
tarpu Franci ja 
tų plotų atstat} 
dusi vieną šimb 
kų. 

Vokietija g? 

"Tre jus meti 
riai laukiame/ ' 
ras. "Pasirocl 
riavimas. Mes 
hro plotus. T< 
tyrėme, kad V 
sutarties sąlyga 
dyti, jei to noi 
mes ten turime 
sią vokiečių in< 
rą. Kaip mati 
ir be to centre 
ir valdytis. I)f 
lykas, Vokieti ji 
kontribuciją, jei 
retų. 

"Esame tikri 
kietijai butų s 
metų moratoriu 
garantijas, ta 

atsižvelgiama. 
lams nebuvo r i 
met atsiranda 
tiems melams ti 

Nepaisant siu 
Bažnyčios dari 
myn. Jei soči 
kinti darbininki 
viešai atsimeta 
Bažnyčia tikino 
tose vietose. 
mo meilė visur 
žnvčios labdars 
platesnius plot 
niu savo turtu 

CHICAGO, 
ENTERFD AS SECOND-CLASS K 

cija Neapleis 
uhro Terifori 
are Oficialiai apie 

Praneša 
ATSAKO, KAD NEPASIDUOS PRI 
, bal. 17. — Šį,laikui jį atsisakytų 1 
)unkirko sūnų, j "Dėlto, Ruhro teri 
1 lauke, atmin-jra mums garantija. 
LS monumentas, j leisime tik laipsniška 
o ir premjeras 
ulbėdamas pa-
ranrijos vyriau-
savo užimtos po 
ijjLįrJ Vokietija 
įtribucijos. Tai-

Vokietijos mokėgimo. 
Įgija "prieteli 

Toliaus premieras 
jo, kad Francija su 1 
puote ir savo teisingi 

, kad jei fra 11-
otii Ituliro teri-

lavimais vis daugiau 
tas neims atlik-i tolių" igijanti kaip 
icapleis Ruhro! taip Amerikoj. Te 

Francija nereikalauj 
« 

smaugti. Francija 
perialistine. Tai tik 

ndasi da rb iau- ! propaganda, Fraiw 
ginklų ir amu- " nei mažiausios nu 
ės,'Vokietija ir vintai svetimas U 
mkytų mokėti priešingai gyventojų 
i apie 1925 me-J '*<'t šiuo kartu jei 
mcijai ji šoktų kovą, tad laikysis ik 

1 tiniųjjų. Tad Ruhro 
tė gali tęstis ilgiausiu 

Kova del kok* 
o, kad iki šio-
lieko nemokėju-
icijos, kad tuo-

savo sunaikin-
yniui jau į šlei
fą bilionų fran-

uli mokiti. 

tus mes kant-
' sakė premie-
ė̂ tuščias luke-

BERLYNAS, bal. 
kieti jos didysis ind 
kas llugo Stinnes p 
kad Rubro teritorijc 
eina už koksus. Fra 
bai reikalinga koksų, 
jai to kuro pr.žadėti. 
sibaigs nelaiminga ko 

Šiandie Francijos 
i inėjome į Ru- j ninkai, anot Stinnes, 
Vn būdami pa- j ]abai mažai koksų. I 
'okietija taikos' ti kiek reikiant, jie 
as galėtų išpil- J savo vyriausybę atša 
*Hėtų. Šiandie mįją įg Ruhro teritori 

' ™m? v>T r i a u" Į Kanclieris Cuno d* 
įdustrijos cent-. f o r m a i i a i p a r e i š k ė , jo 

Vokietija I v iu vvriausvbė ne 
franeuzams ir belgam o gali apsieiti 

eito, aiškus da-
ja gali mokėti 
n tik ji to no-

*i, kad jei Vo-
suteiktas poros 

: Nšra taikos. 
BERLYNAS, b. 17 

tos spauda paskelbė i 
iš premiero Poincare 
Iš tos kalbos pasiroc 

omas be jokios j Ruhro klausime nėra 
ui pasibaigus, bus taikos. Jei koki 

Socialistų me
iluj. I r visuo-

tokių, kurie 
tiki. 

mkios padėties, 
bai eina pir-
•ialistų sumul-
ni būriai čia 
i nuo tikėjimo, 
čių pelnija ki-
Dievo ir artv-

r plečiama. Ba-
ybė apima vis 
tus. Paskuti-
pasidalina net 

Senosios metod( 

Kaip Austrijoje, U 
se eentralinėse valsty 
nigija su Bažnyčios 
kovoja senomis me 
kurios šiandieninei k< 
nepakankamos. Rei] 
jų metodų atremti 
Reikia naujų spėkų, 
energijos. 

To visa čia ir kitu 
ta. Perroaža kunigi 
ža dalis jaunimo pas 
tarnauti Dievui ir ga 
las. 

IUANIAN DAIL 
— m > 

ILLINOIS, ANTRADIENIS, BAU 
ATTKR MVVRCH 3J, 1&16, AT CHICAGO. 

JOS 
tai 

EŠAMS 
0 

įokėti. 
torija y-

J a ap-
i žiūrint 

i į§ iki šiolei i r gyvavo 
emį&Hk'Poir 

1 

DaugelU^vokiečių peši 
tiniai atsi*j|ša į ateitį, 
kova UŽvfnij už pačios 
tos likimą. , 

UŽĖMĖ DAUGIAUS 
KASYKLAS, 

VIS DAŪGIĄUS FRAN( 
ZAMS TENKA KURC 

Francusų kabineto nari 
Runno teritorijoje. 

DUESSELDORF, bal. 
— Francuzai su belgais 
mė daugiaus 9 anglių ka 
las Ruhro teritorijoj. T 

pasako- v*80 s a v o r a n ^ o s e * . ) a n * u r 

jja oku-
is reika-

i-

? ^pr ie-
\ "gi i joj. 
lel, kad 
1 nieko 
(ė ra, im-
vokiečių 

kasyklų ir vieną koki 
Daugybe kasyklų dar bei 
jiačių vokiečių žinylioje. » 

Šiuo kartu užimtose ka 
lose francuzai su belgais 1 
160,000 tonų anglių ir kč 
Tai visa konfiskavo. . Be 
kio vargo pasisavino svel 

ja netu- j darbo vaisius. 
ities sa- i ^ . . £,*"•" ••'. 

t raneuzai su belgais 1 
tina, kad daliar jie iš Ri 
FraiK^ijon ir Belgijon gal 

1 siųsti po 10,000 tonų angli 
koksų j dieną. Bet kas; 
savininkai vokiečiai tvirl 
kad okupantai kasdien gal 
išsiųsti daugiausia iki 5 
tonų. 

.Trys franeuzų kabineto 
ireiškia, J r 'a i> k a r o ' Y ie^ l)Ju ^arbij 
ie kova I ^ m a l l s u ministeriai, atv 
įciia la-1 ^ l i n r o teritorijon studij 

rirorijns 
norui. 

pakėlė ; 
pasku-

okupuo-
! metus. 

h 
L7,-^Vo-
istrinin-

Reikia 
Gal pa-
7a. 

ndustri-
gaunai 

Ad gau-
privers 

abelnąja situaciją. 

REIKALAUJA NUŽUDY 
TICHONĄ. 

MASKVA, bal. 17. — 1 
neuzdenskio darbininkai, 

ikti ar- m u n į s t ų vadovaujami, pac 
os. 
r kartą 
$ vokie-
•asiduos 
». 

—Vie-
traukas 
kalbos. 

o, kad 
ir ne-

i taikai 
— v sae» 

Lp V1SO-

»ėse ku-
priešais 
odomis, 
vai jau 
ia naiv 
priešus, 
naujos 

• trųks-
Ma-

išvenčia 
ivti sie-

demonstraciją ir rezoliiu 
Reikalauja nubausti mirio] 
sušaudyti rusų pravosl 
cerkvės patriarką Tichoną; 

ŽUVO 9 JAPONU VAIK 

SACRAMENTO, Cal., 
17. 1— Sudegė japonų moi 
la ir internatas, kur buvo 
laikoma apie 36 japonų y 
kai. 9 vaikai ir vienas mc 
tojas žuvo liepsnose. 

Niekas negali pasak 
kaip kilo .gaisras. 

NUBAUSTAS KALĖJIM 
IKI GYVOS GALVOS. 

KALAMA2SOO, Mich., 
17. -^(Kunigas Charles Dil 
už ^v. Augustino' bažny< 
rektoniaus nužudymų teii 
nubaustas kaljėjimu iki gy 
galvos. Žmogžudis teii 
prisipažino. 

JUGOSLAVIJOS KABIN 
TAS ATSISTATYDINO. 

Y FRIEND) 
LNDŽIO (APRIL) 17 D., 1923 
JLIJNOIS UNDKR THE OF ACT O r MA1 

, tai 
icare 

imas-
Eina 
tau; 

SKOLŲ ATMOKŽJIMO 
SUTARTIS SU SUOMIJA. 

iPinig-yno sekretorius autori
zuojamas pasirašyti. 

9 

3U-
> . 

ai 

17. 
y • 

uze-
syk-
aigi, 
i 31 
»ine. 
ieka 

svk-
» 

âdo 
ksų. 

jo-
ijno 

vir-
ihro 
ėsią 
ų ir 
yklų 
ina. 

WASHINGTON, baj. 17. -
Suomijos valdžia su Suv. Val
stybių skolų patvarkymo ko
misija padarė sutartį, pagal 
kurios Suomija Suv. Valsty
bėms turi išmoldėti skolas. 

Komisija autorizuoja pini-
gyno sekretorių Melioną pasi
rašyti sutartį. Pažymi, kad 
Suomijos seimas sutarties są
lygas patvirtino, Be abejo-
i<ės, tą pat padarys ir Suv. 
Valstybių kongresas. 

Suomija Suv. (Valstybėms 
kalta 8 milionus dolerių. Nuo
šimčių išmokant skolas busią 
apie vienas- milionas dolerių. 

Pagal sutarties, tuos 9 mi
lionus doleriu Suomija išmo
kėsianti metinėmis dalimis 
per 62 metu. 

Skolų komisija susiįdoma-
vusi, kodėl taip ilgai Anglija 
negrąžina skolų atmokigimo 
patvirtintos sutarties. Gal 
Anglijai norisi bent kokių at
mainų sutartyje. ' 

PAMALDOS UŽ KEN 
TĖTOJĄ. 

j. RYGA, bal. 17. — Aną die
ną visose Latvijos t katalikų 
bažnyčiose atlaikytos gedulin-

™,. gosios pamaldos už kentėtojo 
kun. Butkevičiaus dūšią, kurį 
bolševikai nužudė Maskvoje, na-
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Vez 
ko-
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p ir 
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ŠALTIS IR SNIEGAS 
RYTUOSE. 

-NEW YORK, bal. 17. 
Rytines valstybes naujas šal-
tis su sniegu aplankė. Vie
tomis gana daug prisnigo. 

CUKRAUS KLAUSIMAS 
ATIDEDAMAS. 

AVASHINGTON, bal. 17. — 
Prezidentas Hardingas* tomis 
dienomis norėjo konferuoti su 
tarifos komisijos nariais cu
kraus brangumo klausime. 

. . - | Tečiaus prezidentas pain-
j formuotas, kad komisija tos 

, , rųšies konferencijon nepasi-
, rengusi. Reikalingi tolesni 

tardymai. 
Tad konferencija gal ir bus 

atidėta toliaus. 

uz-
vai-
>ky-

yti, 

U 

bal. 
Ilon 
?ios 
smo 
vos 
sme 

NUBAUSTAS AUTOISTAS 
BANKININKAS. 

PHILADELPHIA, Pa. bal. 
17. — Henry G. Brock, banki
ninkas, už nužudymą 3 asme
nų su automobiliu teismo nu
baustas 10-čiai metų kalėji
mam 

4 NUSKENDO. 

DETROIT, Mich., bal. 17.' 
— Nemažas automobilius su 
4 asmenimis nuo tilto įsiver
tė upiėn. Visi mnskendo. 

BERLYNAS, b. 17. —Čio-

i ' 

KĄ 
PR 

=T 

M. 
FIC|I 3, J87t 

Katalikų l a i 
» (Per šia savaite Lietuviai •] 

kaip jie brangina savo Tautoje 
j Kad nepaduoti Lietuvos i bedie 
i tą savaite ' tolias aukas: 
jCHrCAGOvJE: 

West S:de . . . . . . . . . . 
Cicero, 111 
North Side 

k Dievo Apveizdos par. 
Brighton Park 
Town of Lake 
Bridgeport 

Per "Laivo'; redakc. gauta — J 
Grand Rapids 
Iš kitur 

Paterson '.. 
Boston 
Cambridge, Mass 

i Atskiri asmenys (pris 
i 

Viso labo per šitn 

Kun. B. Bumsas, kolonijų 
kalbomis: 

^Pvttsburgh'e irapyliukėse ta 
Rochester, N. Y. 21 bal. vai 
Amsterdam,N. Y. sekrriadiei 
Brooklyn, N. Y. 23—25 ba 
Bąyonne, N. j . 27, bal. 
Harrison, N. J . 28 bal. 
Newark, N. J. 2 vai. p. p. 

F Elizabeth, N. J . vakare 2? t 
Bridgeport, Conu. 30 bal. 
New Britain, Coun. 1 gegi 
Hartford 3 gegužės. 
Waterbury 7 į g ū ž ė s . 

Per tą laiką Chicagoje da 
liepusios del įvairių priežasčių k 
man, Chicago Heigbts, MvMros< 
gan, Indiana Harbor, Gary, Ine 

Xai gyvuoja katalikiška Lie 
jnalda prie Visagalio, fead nele 
viams sugadinti mūsų brangios, 
p'u-ktosfTėvynės! 

BONAR LAW KABINETAS , m 
SVYRUOJA. I re 

Pats prentieras nori pasit
raukti, į j)'< 

, \ lil 

m 

LONDONAS, bal. 17. — Pa-
sklydę gandai, kad Anglijos 
premieras Bonar, Law su sa 
vo kabinetu ar tik neatsista
tydinsiąs. Po socialistų 
triukšmo parlamente premie
ras staiga pasijuto nesveikas. 

Kai-kurie laikraščiai jo tą 
nesveikumą užgina. Pažymi, 
kad premieras negalįs koiitro 
Jiuoti situacijos. Trųksta-j 
jam reikalingos iniciatyvos ir 
energijos. Namie premiera va 
noja socialistai. Gi užsienių 
politikoje tie patys francuzai 
jo silpnybę išnaudoja. 

J į remia laikraščiai pažy
mi, apie premiero manomą at
sistatydinimą gandus skleid
žia jo priešai. 

Niekas negali pasakyti, 
kiek teisybės gali bu t tuose 
ganduose. Bet spėjama, kad 
ar tik negryž Anglijai buvu
sioji energingesnė valdžia su 
Lloyd George priešaky. 

i 
š 

PASILIKSIĄS VIETOJE. i 
I 

v , • — •"-— w 

UNA 2 CENTAI 

ICE 2 C E N T S 

METAI-VOL VIU 

išves Vajus 
Katalikai Amerikoje parodė, 
p didžiausią turtą-katalikybp. 
?vių jungą, mes sudėjome per 

$300.00 
. . . . • $404.00 

$275.00 
$225.00 
$430.00 
$170.00 

$505.00 2309.00 

Sheboygan $200.00 
$10.00 
$9.00 $219.00 

$52.00 
$140.00 

$75.00 
siuntė patys) $44.00 $311.00 

ą savaitę suckvta $2830Jf** 

pakviestas lankysis su pv^ 

arp 17 ir 20 balandžio. 
(k. 
ny, 22 bal. vak. 
ai. 

29 bal. 
bal. 

•uzes. 

ar turėtų pasisakyti neat^:-
kolonijos: Roseland, W. PulI-
;e Park, Mihvauk(H}, Wauke-
d., ir kitos. 
?tuva! Mūsų aukos, tai nmsų 
^istų neteisingiems ir be»die-
musų krauju ir-prakaitu at* 

Chicagos Federacija. 

įas prohibicijos vykinimo di-
ektorius Andrews. J is pra-
ešė, kad apie pasitraukimą 
•aleistos kalbos esančios be 
lagrindo. Kol-kas jis pasi-
iksiąs vietoje. 

PLATINKIT "DRAUGĄ." 

CHICAGO. — Šiandie pra-
latomas gražus oras; nuolat 
altą. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui' 4.69 
Francijos 100 fr. G.47 
Jtalijos 100 lirų 4.91 
Vokietijos 100 mark. 0-45 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN-j 
TIMO SKYRIUS j 

Atdaras kasdiena (išskyrus j 
šventadienius) nuo 9 vai} 

ryto iki 8 vai vak. j 
2334 So. Oakley Avenui j 

Siunčiame pinigus doleriais} 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
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laidoti; 
5) Kretingoj kalbama, Mar

tą prieš mirsiant pitmškęs no 
rv fbuti palaidotam Klaipėdoj 
.draug su kritusiais Klaipjdoš 
sukilėliais. 

Taip kalba faktai apie Mai
tų ir jo laidojimą,A.Jakštas at
remdamas J.* Šliupo Lietuvoje 
ir Amerikos 4 ' š l iuptarnių" 
šmeižtus prieš Bažnyčios i r 
kunigų » netoleranciją (nepa-
kantruhią), 

Teargnmentuoja ir toliaus 
A. Jakšto geležinė logika. 

Kaip augščiau matėm, Mar-
tus ir sveikas būdamas ir prieš 
mirsiant, ne viena, bet keletą, 
kartu kategoriškai pareiškia, 
nenorįs priimti bet kokį Baž
nyčios patarnavimą, ir pabrė
žia neturėjęs ir neturįs su ja 
jokių santykių, jo artimieji-
jam mirus, visai nesikreipia į 
vietos kunigus, — o ponas 

pių tokį baubę paskelbė. "Lie- daktaras,, nei kiek į tai neai-

LZETUVIV KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Haa kasdieną išskyros nedėldienins-

lietams $fi-00 
Ptuel Metų $3.00 

Vi prenumeratą moksi iškalno. Lai-
ka< Maitosi nno nžralymo dieno*, 
M noo Naujų Metą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius-

#tl ir senas adresas- Pinigai gerian-
\ t e siusti išperkant krasoje ar ex-
preee ' Money Order" arka \de-
dani pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

Te i. Ro os e v ei t 7781 

pastarose ICauno prakalbose,) Beikalų gi yra labai daug. J nustoja gyvuoti įvairios lie 
Jei to jis n e d a r y s , jei pa si- Karo včaulai -ažpjto Vilniuje Htrvių draugijos, ttors nuelat 

' " '"* lilto labai daug vaikų našiai u — ^ - — • »• "*<»"—• — 

JHIIfĮ- ' • 

LIETUVOS KUNIGAI NE
LAIDOJO MARTAUS! . 

Didžiausiomis raidėmis so-* 
cialistai ir laisvamaniai ani 
pirmo savo laikraščių pusla-

tuvos kunigai nelaidojo Mar 
taus. Amerikiečio lavoaią kuni
gai nepriėmė į "šventas"' ka
pines"! Toki šmeižtą paskui J . 
^iiupą pakartoję, so- iai lais
vamaniai darė neapykantos iš-

sižvelgdamas, bet gi drįsta 
smerkti tuos kunigus, kam jie 
Martaus nelaidoję!.. Kur gi 
čia elementariausia logika, ne
kalbant jau apie etiką bei tei
sybę !.. Jei d-ras J . Šliupas, 

vadas prieš tik \jimą ir Bažny gerai žinodamas Martaus tiky
binį nusistatymą reikalauja 
jam katalikiško laidojimo, tai 
pats yra didžiausias netolc-
rantas, nes negerbia nabašuin-
ko isitikrinimų ir paskutines 
jo valios. J is 'gyvas būdamas 
Benorėjo turėti su Bažnyčia jo 

cią. Alut jie norėjo įrodyti kad 
Bažnyčia ir kunigai yra nepa
kantrus, nepripažįsta religirė* 
laisvės kitu įsitikinimams. 

Šiandien mes turime fakti-
nų žuiių ajie Martaus laido
tuves. Dar kartą pažvelgime 
į soeial. laisvamanių šmeižtas»k; >, santykių, o pons J . žl 'upas 
i r bent kartą pažinkime t ik y- n o r i , kad kunigai laidotu Mar-
binės laisvės priešus, šmeiži- tų katalikiškai t. y. laikytų 
kus. i už jo vėlę minias, giedota prie 

liks prie savo dabartinio an-
ti-reii^inio nusistatymo, Bažny 
*ia parodys pakantr»a% li^i 
galui ir paliks jam piine laisvę 
daryti su savo lavonu, kaip 
jam patinka: a r An^rikos kre
matoriume sudegudi, ar nau
jai rengiamuose laisvamanių 
kapuose su laasvamaniškomis 
apeigomis pakasdinti, ar kaip 
kitaip pasielgti. Bažnyčios pa
kantrumas yra kur kas di les- ' 
nis neg, pono daktaro. J o pa
kantrumas visada vienšnliskas 
— nukreiptas į save. Toleran
cijos jis reikal. visada vien 
tik sau, savo žodžiams, nuo
monėms, raštams. Jei kas ki
tas, o ypač katalikas drįsta 
turėti savo nuomonių ir elg
tis Bažnyčios nurodymais, tam 
pas p. J . Šliupą nebėra pa-' 
kantrumo,'jis jam atrodys ob-
skurantas, netolerantas panie
kos ir pasmerkimo ver tas" . 

Kas dabar yra nepakantrus ? 
Ar Bažnyčia palikdama kiek
vienam taip save palaidoti 
kaip kas gyveno ir- mirė, ar 
tikėjimo priešai su "Naujie
nomis" "^Y1vyne , , ir kitais be
dieviais, religinio pakanti liDK 
ir tolerancijos ardytojais? Te
atsako soc. laisvamanių spau
da viešai meiiodama . savo 
skaitytojams. 

VILNIAUS LIETUVIAI. 

A. Jakštą: . • Laisvus 69 
num. ištyręs dalyką paduoda 
šiuos patikrintus faktus: 

jo grabo šv. giesmes, šlaksty
tu ii švęstu vandeniu, Funlky-
tu smilkalais ir t. t. J . tfliu-

1) jog Martus buvo sargina- po išmanymu, tai "butu p.i-
is Kretingos ligoninėj a p u l ant rūmas". Tokio "paJ.au-

'Trumo*' jis, matyt, ir s in no
rėtų. Norėti to jam, žinoma, 

negal uždrausti, Bet tie 

mas 
10 dienu; 

2) jog Kretingos dvasiškijos 
norėta jam suteikti šv. Sakra
mentai; 

3) Tuo tikslu tėvas Pran
ciškus Bizauskas buvo net T) 
kartus nuėjęs i>as Martų. Bet* ji, ^ isa amžių be Bažny-ios ir j ganizacijas-, o kartais i r per 

l i e l 
j o "geri nora i " yra, deja, to 
kia^pat nekonsekvemija kaip 

Amerikos Liet. Visuomenei. 

Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, kuris kaipo visų 
organizuotų Vilniaus lietuvių 
išrinktas organas, atstovauja 
Vilniaus lietimų vi
suomene i r rūpinasi visais 
Vii niaus krašto lietuvių reika
lais, siunčia Amerikos lietu
viams pasveikinimą ir taria 
širdinga padėkos žodį «ž gau 
šias aukas, kurios per įvai-

čių. Įsteigta yra dešimts ̂ di
dėlių prieglaudų, kuriose gy
vena daugiau tukstanties vai
kų. Visi vyresnieji vaikai 
lanko mokyklas. Šelpimo rei-
kalaig daajgfiaus rūpinasi su
sitvėrusi d a r didžiojo karo 
pradžioj draugija vardu 'Cėn 
tro Komitetas Nukentėjusie
ms dėl Karo Šelpti ." Gauna
mos iš šalies aukos, kaip tai 
draugijai, ta ip ir įvairioms 
kitoms, pastaruoju laiku eina 
per Laikinįjį Vilnįaus Lietu
vių Komitete. 

Jpatinga domė Kreipdama j 
švietimo darbą^ Vilniaus i r 
Švenčionių " E y t o " draugi
jos beveik vien tik iŠ aukų 
laiko dvi dideli gimnaziji i r 
mokytojų seminarija, tas 
aukštesnes lietuvių mokyklas, 
lanko keliolika šimtų jauni
kaičių i r mergaičių, daugiau
siai beturčių vaikai, kurie mo 
keti už mokslą neturi iš ko. 
Sodžiuose ir miesteliuose vra 
įsteigta jau 120 pradinių lie
tuvių mokyklų. Kaimiečiai la
bai noriai leidžia raikus mo
kytis. Šviesa ir susipratimas 
platinasi.. 

Dirva, kaip matote plati, 
darbo labai dau£. I r gausių 
aukų neužtenka, kad tinka
mai viska^ aprūpinus. Užteks 
tik pamimėjus, kad prieglau
dų vaikams prieina maitintis 
labai blogai, beveik pusba
džiai, nekalbant jau apie blo
gų apsivilkima; i r kitę. ką. 

Vidurinėse. mokvklose vra 
didelė stoka įvairių mokslo 
priemonių, įrankių ir knygų, 
kai-kuriose gi pradinėse mo
kyklose padėtis yra net taip 
blojga, kad vaikams prisieina 
mokvtis neturint stalu ir suo-
lų, rašto darbus atlieka atsi
gulė ant grindų. . . 

baudžiami i r uždaromi nenu 
stojo eiti lietuvių laikraščiai. 
Nors buvo susodinta kaljėji-
man ir ištremta kelios de
šimtys, žymesniųrjų lietuvių 
veikėjų,. — darbas nesustojo, 
—«. vieton vienų veikėjų atsi
randa kiti. Būdami įvairių 
politinių pažiūrų dirbame vi
si iš vien; mums nėra laiko 

SKAITYTOJI! BALSMr 
KAVĄ BEGERIANT. 

Kuomet aš valgiau valgyk
loje pietus, išgirdau vien* 
žmogelį (bekalbant, kuris buvo 
naujosios Rusijos tautietis. J ^ 
vartojo labai švelnius žodelius 
apie bolševizmą, ir jo tikslus. 

Šis mokintas Rusijos studen
tas sako į savo dranga, kad 

žtvikai užpuola bažnyčias ir 
plėšia }os turtus, bolševikų 
valdžios įstatymai draudžia 
priklausyti prie kokios nors 
organizacijos kuri priešinasi 
mokestims {taksoms) arba 
dedamoms pareigoms arba ko
kiu nors būdu kenkia darbi
ninkų, diktatoriams ir prole 
tarų revoliucijai. 

Tėmykite gerai. Kiekviena 
agitacija prieš 'bolševikų vai 

4 

ir galimybės skirstytis į par- Amerika vra nustojusi denio- džią nors i r neginkluota jėg* 
tijas. Vienybėje turime galy
bę i r tikimjBs, kad materialiai 
broliams Amerikiečiams mu
ms padedant, laisves ir kultū
ros spinduliai apšvies mūsų 
apsiniaukusią Rytų padan,gę. 

Vilnius, 1923 m. kovo m. 
14 d. 

kratybės. J is pasakojo, k*d 
Amerikos darbininkai yra ver
gai ir kapitalistai lygiai kaip 
ir valdžia smaugia visus. 

Labai išmintingas darbinin
kų prietelis, bet ne dėlto kad 
jojo širdis pilna meilės dar
bininkams, ne. J i s mat dar ne-

Pirinininkas Dr D. Alseika praturtėjo, taigi kitaip ir ne-
Vice-pirm. ^»JI gali kalbėti. 

Kun. V, Zajamtiįcauskas. 
bar ia i , s 

Kun. Pr . Bieliauskis, 
D-ras J . Šlepelis, 
Kun. Li. Jezukevičius, 
Konst. ;Btašys, 
P . Karazija, 
Kun. K. Čibiras. 
Sekretorius St. Kairiūkštis 

Antrašas: Europe Poland 
Wilno, Dominikanska 12.m23 

(Sekretoriaus a r kito Jvomi 
teto nario vardas ir pavardė) 

Red. prierašas; Vilties dr 
ja, o yp»ač jos ižd. Dr. A. K. 
Rutkauskas Chicagoje uoliai 
darbuojasi • Vilniaus našlaičių 
reikalais. J au surinko ir pa 

Bevalgant pietus aš užkliu 
vau už kitos minties, kuri^ 
nesenai skaičiau laikraščiuose. 

St. Josepli, MicJi. buvo tei
siamas W. Z. Foster. J i s buvo 
kaltinamas už kriminališkajį 
sindikalizmų. Teisėjai nesuti
ko tarp savęs ir jų balsai ski
lo pusiau: šeši prieš šešis. 

•Nieko įstabaus, vienu at
žvilgiu, bet ir kitos pusvs, as 
žiūriu koks yra bolševistinės 
sistemos susipratimas. 

Juk Fosteris dalyvavo slap
tame susirinkime, jis agitavo 
už Su v. Valstybių valdžios 
nuvertini^, gi jos vieton bol-

. I ševistinės sistemos įvedima. 

siuntė jiems kelis šimtus do
lerių. 

ir visas jo gyvenimas. Gyvena i rias lietuvių draugijas i r or-

šis turėdamas pilną sąmone j nei jų visaip niekindamas, o \ atskirus asmenis patekdavo į 
griežtai atsisakė priimti bet 
kokį Bažnyčios patarnavimą., 
pabrėžiamas, jog su Bažnyčia 
jokių santykių neturėjęs; 

4) Mariui minis, niekas ;s 
nabašninko artimesniųjų nei 
priminė, nei prašė Kretinpos 

numiręs nori būti Bažnyčios 
dailiai laidojamas. Bažnyčia 

Vilnių i r davė mums galimy
bę atlikti ne mažę tautinį 

ANT GEROVES KELIO. 

.Darbo sekretorius Davis 
skelbia, kad visa šalis da;bar 
yra jau užėjus ant pastovios 
gerovės kelio. Tai įvyko, ga
lima sakyti, per imskuiinius 
12 mėnesių. Penki miiionai 
žmonių,' kurie buvo be darbo, 

gali būti baudžiaam mirtimi. 
Ir šiame teisme kuaigai kurie 
priešinosi prieš bažnyčių ai> 
\ogimą (lyonfiskatą) auksinių 
ir sidabrinių indų priklausau 
čių bažnyčioms ir vartojamų 
bažnytinėms- apeigoms. Mo-
kinimas^vaikų. katekizmo ir 
laikymas Mišių prieš nustaty
tą bolševikų tvarkų neleisti
nas. Visi šie kunigai buvo nu
teisi i. Vienas tuojaus nužudy-
ta<, o kiti nuteisti kalėjimu, 
ką reiškia negreitą mirtį. 

Taip veikia teisybė pas tą 
valdžią kurią Fosteris ir kiti 
jo plauko žmonės skelbi ir 
gynė slaptame susirinkime. 
Kas butų buvę jeįgu Amerikos 
respublikoje butų veikę ko
munistų įstatymai? 

I r netik vien šie -kunigai y-
įa aukos komunistinės Rusi
jos. Darbininkai yra šimtais 
ir tūkstančiais žudomi, ne vien 
tik Rymo Katalikų bei pra-
\oslavų kunigai. 

Jeigu pas mus taikintų bol
ševikų teismo j statymu*, žmo
gus manytų kad tai t ikra be
protystė, nors negalima ma-

Ar jis agitavo už šios sistemo-
j vedimą ginkluota jėga ar ne
ginkluota, teismas neišspren. 
d \ I r teismas Fosterį paliuo-
savo. Jeigu jį butų nuteisęs, j nyri kad bolševikai Imtų be-
tuomet didžiausia bausmė bu-įpročiai! 

dabar jau jį turį ir gauną pu-
Trukumų ir didelių kliūčių j j^tiną atlyginimą. Net plieno 

yra žinoma labai daug, bet industrijos darbininkams pa-
kaip matote, broliai Amerikie kelta užmokesnis keliais nuo-
čiai, Vilniaus krašto lietuviai 
gyvi. Neklausykite mūsų prie 

*Shn 

•to abejo to ir neatsisakys pa- kultūrinį ir labdarybės darbą. 
daryti, jei tik gerb. daktaras. Mūsų pačių sudėtos i r surink-
prieš mirsiant, atšauks, ir pas- tos aukos toli #ražu nepaten-
merks visus savo prieš Bažny- kiną visų reikalų, iš vietinės 
eię paleistus raštus ir žoiižius, gi lenkų valdžios negauname 

dvasiškijos ji katalikiškai pa-* neišskiriant nei šmeižtų savo nieko. 

kad čionai lietuvių visai ne
besą. Nėra tokios jiegos, kuri 
galėtų šiame amžinai lietuvių 

visokiais budais Varžomos ne-

Bet kad pastovi gerovė 
niekad nesugputų, reikią, kad 

šų skleidžiamų prasimianymų,jTisi darbininkai butų taupus. 
Bet klausimas, a r visiems 

.' 

tų buvusi $f>00 ir 10 metų ka
lėjimo. Tokiu būdu Amerikos 
teisės veikia. 

Bet skriskime dar toliau. 
Tuo pačiu laiku kuomet buvo 
Šis Midi. teismas, Rusijoje 
buvo teisiama grupė žmonių 
už tokį pat prasikaltimą. 

Šie vyrai buvo pasižymėję 
kunigai, R)*uio Katalikų Baž
nyčios galvos. J įe nebuvo tei
siami už slaptą susirinkimą ir 
už kalbėjimą prieš Sovietų 
valdžia. J ie <buvo. teisiami už 

atlieka kiek nors nuo pragy-» peržengimą bolševikų nustą-
venimo. <Gi taupyti ^pinigą, pri-Jtytas teitos arba geriaus sa-

krašte mus panaikinti. Nors marinant sâ x̂  būdu, ne labai 
darbininkas gali. 

m~ « i ar ĮĮLlLil!",tl , ' g S! MM — • 

kant už pasipriešinimą skriau
da i kuomet apsiginklavę bol-

1 fM'-gmii t ii t1,"},1 

Hiaip g-alvodanuisu iŠgi'ria 
juo*lą kavąir išėjau namon. 

Lictmvis. 

* 

PASKOLOS UKIWNKAMS. 

• H 1 I! ' J liJLIJJig =cs 

Republikonai įstatymų ke
liu stengėsi piTivesti paskyri
mą paskolų farmeriams. Tam 
priešingi buvo daugiausia de
mokratai, tvirtindami, kad 
farmeriams menkai (eibės. 
Bridimas į skojas, tai neišsi-
gelib'jimas. 

Republikonai tvirtino, kad 
paskolos kėlimui i r gerinimui 
ūkio visuomet «audingi»s, ta t 
jie i r pravedė tą įstatymą. 

. 
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AR PAŽĮSTI SAVE? tu vyresniu paliko. Eisena, kalba, visai 
jo pozicija slepia jame mintį, kad visi 

4 $ (Tąsa). 
Kaip reikia elgtis su sajągviniku. 

8. Su melu dažniausiai poruojasi va
gystė. Vagin * ja skanumynus, paskui ir pi-
ingus. Kratvdami jo kišenius ko mes ne
rasime! Nereikia biui perdaug kietais, ne
skaityti jo vagiu — tai tik jo silpnybė, 
palinkimas. 

Sangvinikas iš visų temperamentų y-
ra maloniausias. Atmintis skubi ir plati. 
Didelis gabumas prie svetimų kalbų. Di
delis mokslo troškimas. J^ibai draugiš
kas ir visų mylimas. Kilni širdis, jautri į 
grožę ir gėrybę. Nuolatinė sielos giedra, 
nieks ilgam, negali jos sudrumsti. Doryb} 
— jungiant rimtumą su humoru, turi jame 
ypatingo patraukimo. Auklėtojai juos 
myli ir auklėtiniai myli savo aučlėtojus, 
atsimena juos su pagarba ir dėkingumu. 

II. Cholerikas. 

Jo psrtrstas: krašto kraujo, ugningas,; 
drąsus, išdidus. Cholerikas nori būti si* 
ves ir kitų viešpats, skaito sau pažemi
nimu, jeigu žiūrima į jį kaipo į kūdikį. 
Kuomet pirmą, kartą pavadinome ji "vy
r u " tą atsitikimą jis įrašė į savo istori
ją kaipo nepaprastą atsitikimą, kaipo pa
garbą savo asmenybei, jaučiasi visa gal
va aukštesnis už kitus ; bent dešimčia me-! 

mo, švelnumo stokos. Linkęs yra kan
kinti gyvulius, o kariais ir vaikus. Tuo 

jį skaito vyresniu už kitus jo amžiaus, jis griežtai skiriasi nuo sangviniko. Clie-
ir padėties vaikus. Pagyrimo žodžiai, jam 
skamba kaip gražiausia mu»ka. stengia
si prisitaikinti prie vyresniųjų tono, ban
do net bosu kalbėti. Mergaitė cholerikė 
10—12 metų meta lėles į kampą, tai ne 
jai, tai 4i vaikams". 

(Jeriausiai cholerikų galime pažinti 
kuomet jis žaidžia. ({Ta taisyklė tinka 
kiekvienam temperamentui).-įdomu. Žai
džia gašliai, bet turi būti pirmas, " t o n ą " 

žaidimo būdą, sprendžia kivirčus su visa 
rimtimi, nori būti žaiilimo karal iu i ai 
karalienė. Jeigu neduodama jam.vado
vaujančios rolės, prasišalina niekindamas 
visus arba trukdo kitiems žaisti, gadinn 
tipą. Drąsus ligi kraštutinumo. Jokia kliu. 
tis negali jo sulaikyti. Nieko nesibijo, 
o jeigu ir bijosi, tai neprisipažįsta. 

Mergaitė to temperamento skverbia
si prie sporto bernaičiams skiriamo, pa v. 
jodinėti arkliu. Noriai vaidina amazonės 
rolę. Išaugusi yra griežta moterų eman
cipacijos šalininkė. 

Bernaitis cholerikas gardžiuojasi visu 
kas reikalauja drąsos, pasiiįžimo, spar
tumo, j^gos. Mėgsta arklius i r ginklus, 
norėtų greičiausiai palikti karininku a r 
medžiotoju. , 

Tie privalumai dainai lydimi žiauru-: 

lerikaš visuomet vaikščioja su akmeniu1 

rankoje; kas tik pasisuks, šiuo, kat i , pau-
kštLs savo atsiims. Didžiuojasi savo fi-
z i ne jėga, drąsa ir nori ją išbandyti su 
savo draugais. Kas nori santaikoje su \ 
juo gyventi, lai stovi nuošaliai, arba bū
tinai pripažįsta jo pirmenybę. Skaito sau 
už garbę nei vienos ašaros nepralieti kuo
met yra bandžiamas. Agituoja savo drau
gus prieš mokytoją, daro sąmokslus (juo

duoti, vadovauti, ^iulo žaidimus, aiškina kalbius). J o paslėptas noras priaugti mo
kytojui ir nepasiduoti, o net jeigu galima 
ir, viešai pasipriešinti. J i s pataiko užnuo-
dinti ne veną valandą savo mokytojui. Gė-
'disi verkti ir ašaras skaito silpnybe, nors 
ir labiausiai 'butų baudžiamas. Jeigu kuo. 
met verkia, tai yra piktumo riksmas, bet 
ne skausmo. € re i t pyksta, kieto sprando, 
nepalaužiamas užsispyrėlis. Kad savo tik 
slą atsiekus kaukdamas puola a»t žemės, 
draskosi, grąsįna atimti sau gyvybę. 

Cholerikas atvirai prisipažįsta prie klai
dos, bet nenori jos skaityti klaida, ginu 
ją kaipo dorybę. Dovanojimo neprašo, o 
jeigu yra priverstas, kietai,' garsiai žen
gia, galvą užpakalin atmetęs ir paduoda 
greičiau vieną pirštą negu visą ranką. 
Kaip jis atsiprašė, nusižemino galime 
spfęsti iš to kaip jis užtrenkė duris išei
damas, Visuomet nori būti nepriklauso

mas, nieko aukščiaus savęs nematyti, da-j ras, prakilnus, duosnus, plataus gesto. 
ivti ką noxs nepaprasto, didelio. Ateity 
išaugs iš jo arba prakilni, didelė siela, 
arba didelis piktadaris, revoliucijonierius. 

Proto veikimas pas elioleriką nėra 
taip platus kaip pas sangviniką: tiek daug 
nemato ir negirdi. Bet veikimas yna in
tensyvesnis,, gilesnis. Įspūdžiai gilus iv 

į ilgam pasilieka. Kaipo mokinys yra aty* 
dėsnis negu sangvinikas. Vaizduotė ma
žiau laki, jausmai ir troškimai ne taip 
skaitlingi, bet užtai gyvesni, stipresni, pa-
stovesni. Protas, mintijimo gabumas rodo 
jame gilumą i r aiklumą. Jaunas choleri
kas mokosi ne dėlto kad jani malonu, bet 
kad išsilavinus, siekia dalyko esmės. Da
žnai nepatenkina jį mokytojaus aiškinimai 
i r jis stato jam priekaištų, triumfuoja 
jeigu mokytojas suklydo ar bent savo 
priekaištais nemaža jį suįdomino ir su?*u-
pino. Jeigu knyga jam nepatinka — 'ne-
inis į rankas, bet jeigu patinka — neišleis 
iš raukų ir ko išmoksta ilgai atsimena. 

Geiduliai stiprus, ambicija, išdidumas 
nepaprasta. Jausmai staigus, visupirma 
piktumo ir keršto. Pasu*įžimas ir jo iš-
pftldy&amas skubus. Valios jėga galinga. 

Keliais žodžiais jo paveikslą pie
šiant reikia pasakyti: išdidus, drąsus, už
sispyręs, žiaurus, piktas, kerštingas, ne
nuolaidus, neklusnus, peikti ir kritikuoti 
mėgstąs bet i r patvarus , gilaus proto i r 
gilių jausmų, stiprious valios, skubus, atvi 

Fiziniai nedidelio ūgio, bet tvirtos 
sudėties, bruožai aitrus. 

Kaip reikia elgtis sa choleriku. 

. Atžvilgiu į choleriką auklėtojas pri
valo turėti daugiau rimtumo, griežtumo, 
negu į sangviniką. Išdidusiam tempera
mentui auklėtojas privalo imponuoti do
riniu savo Tftsmens kilnumu." Sangvinikas 
turi jį mylėti, cholerikas turi jį gerbti. 
Cholerikas privalo būti įtikintas, kad nie-
ko tokio nėra ko auklėtojas nežinotų ir 
aemokėtų geriam* už jį. Auklėtojo valia 
turi būti stipri, įsakymai gerai apmąsty
ti ir neatšaukiami. Dėlto nereikia su cho
leriku eiti { ginčus, aiškinti įsakymus. 
Neleisti jam ilgai diskusijas kelti, bet ant 
tų pėdų-jį nugalėti.Auk. privalo tovėti ant 
tam tikros aukštumos atžvihriu į ciole-
riką. Itęika huti skupiam su pagyrimais 
ir jautrumais puikuoliui, nors kitiems 
temperamentams būti duosnesniu. Už jo 
uolunja reikia j į pagirti, duoti jam pro
gos niaiyti pažaflgų, kvosti jį įėv^, virši
ninkų akyvaįzddjc. Kad laimėjus grahc, 
pintąją vietą klasėje įis yra pa-
sirįžęs pakelti didžiausią daribą. Oalkna 
jį panaudoti, bet labai atsargiai kad nc-
dilginus jo ambicijos ir garbės troškinio. 

(Bus daugiau) 
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Liel iviai Daktarai 
* > M ' ^ I I ; » « ! • » Hįl» • i m. «M*v«S)a 

r 
Lietuvių Daktaru 

^MtUOB Dariai. 

Dr. C. Z. Vezells 
U K T I . T 1 8 DEHTISTAJ 

Mia fco, ASMLAKD AVEKCM 
AUTI 47-tos Ge i*ės 

• e l e a d o s : ouo 9 r y t o iki t 
Šaradomis nuc 4 lkl t 

s i* • > » « » » p « > « « « « « < , 
j —~a 

Dr. M. Stupaicki 
1107 So. Morgan Street 

CBCAOO, DAMOM 
Telefonas Vania 5011 

f «lao-1oe — • iki 11 l« i r t o 
t o pl«tų f lkl S vak, Itedėl lomis 
o t t s u uldarytae. 

• , , 

UETUVIAi AMERIKOJE .p-t 

« • ••>•> I M M M > M » l i > » e » w m i e » i 

CICEIU), IU. . ĮVAIRUMAI. Biimiemą. 
j Nors mūsų kolonija ir no-

Tfcl. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Strtei 
CbJcago. 111. 

DR.A.L.YUŠKA 1 
1900 So. Halsted Str. 

rel. Canal 1118 
Ofiso Tai.: 10 ryto lkl 12 po plot. 

I lkl 7 Tai vakaro. 
B e s . vai.: 2 lkl 4 po platu. 

4103 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 109S 

Te*. Ganai 167. Vale Ganai 1111 

DR. P. Z. ZAUTGRIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas Chirurgas 
t i l t Soutfc BaLsted Street 

•a landon: l * *kl 12 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: • tkl f rakare 

J! 

Bitai ilidelė, bet nius žmon>s yra 
'Linksma šioj kolonijoj gy- P»M*Sv biznius. I r užtat ne-

venti, ne vien kad ganiftužė j r i i a ž a i W z i 1 ^ i r y r a čionai. Pa
čia graži, bet, kad k žmonės kuruoju laiku įvyko keletas 
malonu* ir ypav, kajl veikimas pe i« i i^ į čionai biznose. L. 
visu smarkumu eina. Įvairios * ry#S € e n t r , ° P"™- K- Jonai-
organizaeijos neuzsiteis.clanio,s!tis i r t o s Pf#©« org-jos Cen-
kad darbuojasi tai darbuojasi t r o i ž d- Ant. Valonis nupirko 
visuomenės, tautos ir Bažny
čios labui. Vajai paskui vajus 
seka, ir cicerieeiai greit su 
jais apsidirba ir kuone kiek
viename pirmoj vietoj pasiro
do. 

Apgailėti reikia tik ta, kad 
nors apie čionykštę kolonija 
ir daug rašoma, bet tai tik 
niekus. Patį veikimą neapra
šo. Jr štai su pavasariu ats
krido kokia 'kBitė", kuri vie
ton ta lietuviams saldų, bran
dintiną medų rinkusi iš kve
piančių #*įių žiedų, pradėjo, 
it kokia nenaudėlė, purvą ne
šiot i.Prašą u "Bi tės" būti kaip 
tikroji bitė, nešti diįaugsmą ir 
malonumą į mūsų jau taip su
erzintą, suvargusią visuome
nę. Tada linksmai pasveikin
tume tamistelę. 

Darbininkas. 

iese 

Tel. P.lvd. 5052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3241 So. Halsted St., d i k a g o 

Valandos: ?šuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po piety, nuo 6—9 vak. 

Nedėl iomis 10 iki 12 diena. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

mmmm~ ——— x 

S. W. B A N E S 
i . 

A D V O O T A S 
79 W. Monroe Street 

Ruoni 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: S20S So. Halntcd S4r. 

Telef. Yards 1015 Cbioago. 

Reald. tai T a s Kurea 9214 
Ofise tai. Boulevard 9491 

Dr. A. A. R0TH 

RUTKAUSKAS i ui 
A D V O K A T A S 

Ofisas D idmies ty ] ; 

29 South La Baile Street 
Kambarts K10 

Telefonas: Central a i t e 

[Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele foaas : Yards 4681 

A. E. ST.ASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai ezamlnnojarai , pinigai 
ant real es tate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Charaber of Commerce Bldg 
133 W. VVashington Street 
Telef. Frankl in 1178—4045 

V A K A R A I S 
1226 8 o . Halsted Street. 

(Eag-le Iduslc Co.> 
Telef. Boulevard 67S7 

R I B A S O V D Y T O J A i ir 
CHIRURGAS 

8pe<*lallstes Moterišką. VjrKkų 
Valka ir visu caront tk* U*%. 

Ofisas: S835 S. Halsted St. 
Vai.: l f — 1 1 ryto; 1—1 po 
plet. 7—8*ak. Ifed. 1 9 — 4 1 d. 
Ras. 1119 lndependenee Blrd. 

Cnloago. 

M . CHARLES SEGAl 
i*erkėlė s a c o of l s* p o nomer ln 

4719 SO. ĄHHIAsTP AVER U B 

SPECIALISTAS 
Džiovų, Motery ir Vyrų Ligų 

VaL; ryto nuo 19 — 1 1 : nuo 1—B 
i p o platu: nuo 7—-»;*• vakare. 
Nedal iomis: 19 iki 1. 

Telefonas Dreze l 9890 

TibvUmiMli nbk priaunėais 
1,—be pei l io , 

1 S,—be kraujo , 
S,—be marinimą, 
4,—be skausmo, 
5,—be Jokto paTOjsos sveikatai . 

P o operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti 1 darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
• Įsa sve ikata geresnė. Kur i ems Iš
ėmiau tonsilus, yrą pilnai užganė
dinti. 

Ligonius sn {vairiomis lig 
prtjynu: — 

Kasdien nuo 2 vai. p o piety Iki 
t vai. vakare. 

Nedė l iomls ir šaradomis p: 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKTJS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicėno, III. 

ATSIŠAUKIMAS Į VIŠTY
ČIO PARAįmiEČIUS 

AMERIKOJE. 

"DBAUGE! Prisižiūrėk į 
šį,paveikslėlį, ar pažįsti? Tai 

i Vištyčio bažnytėlė, tai tavo 
Matinei}, kuri tave išmokino 
maldas kalbėt, išmokino ji 
Diev^ garbinti. Matui,, tas rau
donai dėmes, tai žajidos, ku
rias žiaurus prūsokas jai (su 
anuotomis padare; ir nėr kair 
šiandien jos žaizdas užgydyti. 
Mes cia nors ir labai nuo karo 
suvarginti, jau iš bėdes atsta-
tėm karu sudegintus kleboni
jai kluoną, tvartą, įtąisėm baž
nytėlėje vargonus, aptaisėm 
kapinių tvora; o šįmet norė
jom ir bažnytėlę taisyti. Bet 
nustojus vertei mųs auksinu, 
o litų -dar neturėdami, likom 
žiantdien grynais el^ėtomi'^. 
Todėl tai ir prašom tavęs, mu.2 
drauge, buk toks geras, padėk 
mums mūsų Motinėles žaizdas 
užgydyti, paaukok kiek nors 
pats ir parink aukų nuo savo 
pažįstamų ir draugų; o surin
kęs, prisiųak jas mųs kiebo 10 

moj ateity. Turbūt vaidins»vardu, pažymint, kad tie pi-

Rako vaistinę.ant kampo 14 
tos ir 49 ave. Ant. Milius nu
pirko mėsįnyčja. ir grosernę 
nuo Skaisgiro, ant kampo 12-
tos ir 49 ave. Jonas Butkus 
užsidėjo restoraną naiijamc-
name, ant kampo 13-tos ir Ci
cero Ave. Visi šie 'biznieriai 
yra remtini. Linkime jiems 
kuogeriausio sekimosi. 
Vakarai. " 

Moterų £ąj. viet. kp. va
karas įvyks trečiadieny, bal. 
18 d. Sv. Antano par.. svet. 

(iieilrininkų l<j kp. roagiasi 
prie vakaro, kurs įvyks arti-

tą labai gražų, tikrai juo
kingų veikalą "Coiisiuum Fa-
eultatis." ^usią ir gražių pa-
marginimų. 
Sutuoktuvės. 

Kai a'T tai ni'r, bet kai už
eina, tai taip kaip vėtra. Pe
lei ta sekmadienį net tris poras 
sutuoktuvėms užsakė. Mat, pa-
va-*ris. Juk žinote tų angliš
ką patarię apie pavakarį ir 
jaunikaitį? Bnigdelninkas. 

VEIKIMAS. — DARBAI. 

o R . A. K. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJA* OHTRrROA* 

Telef. Lafayette 414S 

Vaandoe: 9-11 rytais, 1-1 po 
! platu ir 7-1 vakarais . Redėldis -

o i a u tiktai p o platu I Ud I vai. 

Milvvaukee, Wis. — Bal. 8 
d. įvyko Įiv. (Jaibrieliaus para
pijos balius. Labai puikiai pa
vyko, fšmpnaa gražiai Ii liks 
minosi ir negalėjo atsigėrėti. 
Muzikantai buvo lietuviai, at
vykę is Kacine. Gražiai ,pr-
gvojo. 

Veikimas. — Draugijos ir 
kuo|xxs čia dabar >Ta sujudu
sios smarkiai veikti. Dabar, 
po Velykų, vienos draugijos 
rengia kulius, kilos teatrus, 
taip kad nežinai nei kur eitu 
Sunku gauti ir svetainės, »es 
visos draugijų pramogoms už
imtos. 

Darbai čionai .daibar eina ne
blogai. Iš kitur atvykusiems, 
vyrams ar merginoms, nesun
ku darbo gauti! Čia daug rei
kalauja mergina prie kriaučių 
ir restoranų darbu. Yra ir ki
tokių visokių darbų. Užmokes-
nis, kaip šiais laikais, nepras-
čiausias. Expaxapijoaias. 

• * • 

ATLAIDAI. 

J. P. WAITCHE5 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien , : R . 514-516-127 N . Dear -
born Str. Tel. Rando lph 5581 
Vakara is : 19734 s . Wabaak Ave, 
Roeeiand Tel Pulbnan 4177 

"Literatūros Teorija" vado
vėlis augšUsniosioms mokyk-i 
loms. Parašė* K. Bizauskas. 
Kaina GOc. 

DRAUGAS PUB. 00 . 
2334 South Oakley Ave. 

Chicago, HU 

PRANEŠIMAS. 
or isas Dr. o . lf. Olaaer po* 

relna 2 rankas Dr. Chas. BagaL 
tento Ir partnerio. Ylsi aenieje 
HlUifrVtinJ ir draucai apla ikys 
apŽiuroilBso ir « y d * m a k a i p ir 
nao p a u e s Dr. O. M. Olaaer. 

1149 Po. Morgran Streot 
Ofiso Valandos: Kuo 19 ryte 

lkl I p o pietų, nuo I lkl 7 vak. 
Med. nuo l t lai 7 po platų. 

Telefonas Yards 987 

Utica, N. Y. — Balandžio 
22 d. &v. Jurgio parapijoje, 
lietuvių Ii. K. bažnyčioje, pra
sidės 40 vai. atlaidai. Baigsis 
baj.^24 d. Bius svetimų kunigų 
iš apylinkės. Užtai, visiems 
parapijonams, apylinkės mies
telių lietuviams ir ūkininkams, 
kurių šioje apylinkėje nemažai 
yra, bus geriausia proga at
likti velykinę išpažintį ir pa
sinaudoti Viešpaties - malonė
mis. 

Klebonas kun. P. Zabiela. 

~ * f 

DR. MAuRiGE KAHN 
• Y D Y T O J A 8 I R CHIRURGAS 

44S1 • * Asklaod Ave, 

Tel. Yards PPP4 
OFISO VJLUl 

• ^ • 1 4 v. ryt*> i - ! - l ir 7—9 v. v. 
Kedel lomls: n n e 19 v. ryta Ud 
1 vai, p o platq. 

[ • • m m • • • > • • • • • 

t 

Sakoma, kad 500 Amerikos 
turtingiausių žmonių dukterų 
susituokė su tituluotais sve
timšaliais ir jų visų pasogas 
krūvon sudėjus sudarytų kuo
ne % biliono dolerių. 

Cambridge universitetas 
(Anglijoj) nusprendi duoti lai 
psnius moterims. 

nigai Vištyčio bažnyčios pa
taisymui. O ta tavo Motinėlė 
neužmirš tavęs niekad: ji 
mels Dievą, kad tau Jisai pa
laimintų Amerikoje darbuose 
ir sergėtų (Tave nuo visokiu 
vargi] ir nelaimių." v 

Taip tai rašo Vištyčio pa
rapijos dabartinis klebonas, 
gerb. kun. V. Kudirka ir kiti 
nariai bažnytinio komiteto, 
y;g. J . Bilevičius, J . Nerkevi-
čius, B. Grigaitis ir V. Linar-
tas, prašydami taip buvusių 
Vištyčio parapijiečių, kaip ir 
visų gerų lietuvių, prigelbėti 
jiems sulig savo išgali is; palai
kyti jų bažnytėlę. Tad broliai 
ir sesutės, prigelbėkime jiems 
&&lhe reikale. C i kas nori, te 
aukas stačiai-siunčia į Lietuva 
šiuo antrašu: LITU U ANIA, 
KIBARTAI, VT&TYILTS, gerb. 
KUN. V. KUDIRKAI; o kam 
tas butu neparanku, lai aš, 
jų įgaliotinis, patarnaučiau — 
persiųsčiau gautas aukas į Lie 
tuvų, pagarsinęs, aukotojų 
vardus, pavardes ir kiekybę 
aukos čionykščiuose laikraš
čiuose; gi aukų, popierinių pi
nigų; galima'pas mane ir pap
rastame laiške pasiųsti. 

Su aukšta pagarba 
Kazys Vidikauskas, 

Įgaliotinis Vištyčio parapi
jos komiteto. 

2833 Livingstaa St., 
Philaielphia, Pa. 

P. S. Atsišaukime yra pasa
kyta : ' ' Matai, tas rau
donas dėmes ,tai žaiados, 
kurias žiaurus prūsokas jai su 
anuotomis padarė..." Mat, ant 
originalio atsišaukimo — ma
no įg-aliojiRko yra prilipdytas 
paveikslėlis Vištyčio bažny
čios, ir:., ir vietos, vkur jinai 
yra sugadinta, yra pažymėta 
raudona spalva. Prie to: be 
parašų gerb. kun. V. ,Kudirkos 
ir kitų narių komiteto, yra ir 
bažnytinė antspaudą. I r kas iš 
aukotojų nouėtų tų originali-
nę kopijų ATSIŠAUKIME 
matyti, tepraneša — noriai 
pasiųsiu jam jų pažiūrėti. 

Su pagarba 
K. Vidikauskas. 

Apie Kristaus Sekimą. 89 
knygutė parašyta Sv Tomo iš Į 
Kempio. Jų skaitydams, žmo
gus randa tikrą dvasiai mais
tų. Ne vienas paklydėlis ją 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelio* J i tinkama visiems 
lo apdarais $1.20, skuros apd 
luomams. Jos kaina, su audek-
$1.80. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave.; 

Chicagt). UI 

AR ŽINAI KAD 
tryHka tautų imant ir Suvie
nytos Valstijos turi savo re
prezentantus Kaune? Ar žinai 
kad paprasti cigraetai duoda 
taukokybę sp. Helmar Turkiški 
Cigaretai kiekybę ? 

(Apgr.) 

Or. J , Van P a i n g 
SPECIALISTAS 

Per daucel i m ė t y vldujinhj, 
kroniškų lisų, vyra ir moterų. 

Ne imki te patentuotų vaistų, ku 
rie gali b u t m e nuo tos ligos. P a 
sėkmingas Jšg i j imas priguli n u o 
suradimo t ikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, i l apu 
ma su Exray. Gydau su radium, 
serum ir elektra, 

i 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South HalstedTSt. 

|Valandos.- nuo 10 iki 4 po p ie tų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedaliomis: 10 lkl 12. 
Telefonas Yards 1119 

Hemkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge", 

8ulyg 1920 m. censo šiais 
laikais vidutinis žmo
gaus ainžius yra apie 53 ir 
pusė metų, ilgesnis negu pir
miau būdavo. 

Apie 200,000,000 žemės gy-
ventojų turi melsvas akis. 

Visuomenes 
Išrinkti 

HELMAR TURKISH Cigaret-
tes yra padaryti idant milionai 
rastų smagume rūkyme Tur
kiška Tobako Cigaretuos-n. 

Visuomenė šiandien persitikri 
no koks skirtumas yra tarp 
Turkiško Tcįbako ir paprato 
tohako — ir todėl pasirenka 
Turkišką. 
20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 paprastų 
cigaretų, vienok su kiekvienu 
HELMARU Jus gaunat kelic-
liką, sykių daugiaus malonumo 

HELMAR yra supakuoti Įdė
tuose skrynjutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir su-
simankymo. Paprasti Cigare
tai yra supakuoti į pMatdelius. 

ATSIMINK SgRYNUTg 
IR VARD4 

lš<IiiiK»jai augšciatisiofi 
rųšies Turkiškų ir 
E į y p t i š k ų Oigare-

tu pasaulyj . 

DQXES of lO ovIO 

5»« -

RALTIJOSAMERIKOC 
E J L I N U A 9Broadvay. Neverk NYU 

KELIOIsie'-l-ll-. I U 
HA.M3U1 

VAŽIUOKIT VISI PARAJTJLTŲ 
TIESI V KKLID 

Uotuvia i važiuojant i Pl l iava aplenkia 
Lenkų juosta (karidorius) 

i Trečia Klcsa Padal inta į Kambarius 
4 M a-ju. 4-Ha, « - 4 I Q Ir %m«j Levų 

S. M T U A N I A Oeg. 2 
S. POLONIA Gegužės 2$ 

Trečios Klasos Kaiaos I : 

\\> 
Visa 

S 

JT :«'V 
, 1 ' -; 1 

HES H A M P U B G A *103.50 — PELIAVA 910CJM 
!* , • M E M E L ir IAEPOJU i 107.00 

Dalai ir ilnlų kralpk. pria 

— - * « • 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— J s V -

Tiesioginį Susisiekyin4 
Doleriaia ir Litais 

Pigiausiai ir Oniajausiai. 
Visuomet Biųsldtt per 

GEIITRAL M AIUFACT. 
. 0ISTR1CT BANK 

1112 W. S54h JBt. Chi 
Turtas viri $7,000,000.00 

ssssz = I ' • 1 • J—K 
rrsar r.;.r u 

•»*!« — — 

20 metų prityrimo 
Altinių prit&isfVmO saeste 

SIMPTOM.U P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti f 
Ar skaitant akys gre i t pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote ka ip i r plukančlus 

taškus t 
Ar atmint is po truputi m a l ė j a ? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is a k y . 

s e? 
Ar yra balta d ė m ė a n t v o k ų ? 
Ar turit katarakta ? 
Ar turi žvairas ak i s? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIL SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave . » 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augdto v irš Platto a p -
tiekos, kambaria i 14. 15. K ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto (ki 9 vakare. 

Septintadieniais 9 r. Ud 12 dienos. 

A. Michflievicz-Vkiikiene 
KUSERKA 

U 0 1 S. H a l s t e d S t 
K a m p a s ^L f a t v « 

bone Y a r d s 1119 
lėname ofise su 

Dr. J. F . Van 
•eing. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 
g imdymo.Visoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto , iki 1*. sma 
6 iki 9 vai. vakare. 

{ j » » » » » » ^ » » » i » ' » ^ » » » » » » « > » » » ^ ^ B 

Valentine 
3407 W. MadUson Street 
Telefonas Seeiey 1«4S 

Moko Siuvimo, Pattarnų 
pimo, Des igning blsniul ir 
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-j 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės . ! 
Bianio Ir Naminia i kursai Skrybė-J 
lių Taisyme. Norint lnfori 
rašykite ar telefonuoklte. 

SARA P A T E K , pirm. 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
* CHIROPRACTOR 

Gydau b e operacijų ir be gyduolių* 
visokias staigias ir kronlškas l igas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin) 
susišlapinimą, dusui] ir visas kitas l i 
gas ; vyru. moterų ir valkų. P a t a 
rimai dykai. 
2159 W. 21 St^ k a m p a s Lenvltt S t 

Telefonas Rooscvc l t 8135 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. NedėlioJ 

t l k l I I a. a . 

' T e l e f o n a s Yards 1 1 M 
STAJTLEY 

MAŽEIKA 

Tortų automo 
Milus v isokiems, 

prieinama. 

frilraVųiaa l | | ip lawaji 4*Sf 

A. Niimlikis 
Oraboriuj 

kilk" • 

- rtS\ 
t -, ~ . an. tadoNp| 
y s » » » • • • • • • • » » » • m m • • • —<i m m*W 

LIETUVIS GRABORIU8 

2514 v . is-rd it . nkjsagn, ga 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

kU, e m a n e darbą b a s i ų a l g a 
nėdinti. Tel . Oaoal 1 1 7 1 — » I f f 

81" • » • • • • • • ••••• *••••• ••ęsj.^ 

.; 
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AR JINAI KAD darbščiom, pasižymėjusios kauskas, A, Kulikauskienė, M. 
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REFORMATORIAMS BUS 
SIURPRIZO. 

Visiems tiems, kuro l>a-
kįla Illinois valstybėje įvykin
ti fanatinį "blue laws" jsta-
ma, bus nemažai siurprizo, 
kuomet prieš juos pakils val
stybės piliečiai, pirmoje vie
toje darbininkai, prieš ku
riuos tas įstatymas taikomas. 

Juk tai maži juokai, kuomet 
būrys fanatikų, neturinčių jo
kio užsiėmimo, išgalvoja nau
jas žmonėms sunkenybes, 
naugus laisTlės varžymus —se
kmadieniais žmonėms nori 
-užginti visokios rūšies pasi
linksminimus. 

Pranešta, kad Chicagos 
miesto taryba pasmerks ta re
formatorių sumanymą., Kai-

VY0IŲ APSKRIČIO CHO 
RAS. 

Kasdien stiprėja. 
L. Vyčių Chicagos Apskri

čio choras taip pradėjo stiprė
ti, kad jau sunku butų kitą 
tokį chorą ir rasti visoj Ame
rikoj. Minėtas choras stato o-
perą " Sienapiutė ", gegužio 
23 d. š. m. C. S. P. S . sve
tainėj, 1126 W: 18-th St. Chi-
cagoj. Kad minėta opera nusi
seks gerai, tai galima įšauks-
to tikrinti. Mat dabar prie šio 
choro, priklauso visos Cl.iea-
gos ir apielinkių žymiausi 
solistai ir solistės. Išviso cho
re .dainininkų-ių jau yra su
virs 60. 

Visi choro nariai ateinantį 
penktadienį (bal. 20 d.) buki
te ant repeticijos, Mark White 

jos tuo reikalu pasirūpins. 
Butų malonu, kad daugelis 
parodytų tokį širdies kilnumą. 
Visų parama, aukomis, darbu 
ir pritarimų, gerai laimėsime 
našlaičiams šiame piknike. 

Butų gera, kad lietuviškoji 
\isuomenė, susilaikytų nuo 
rengimo jokių pramogų Laibr 
darių pikniko dienoj, birž. 10 
d. Našlaičių dėkingumas šim
teriopai atsimokės už tokį 
prijautimą jiems. 

A. Nausėda. 

kurie Amerikos Legiono pos- P a r k o ^ 2 9 _ t h i r H a f e t e d 

tai ruošia protesto rezoliuci- S t 7 : 4 - y a ] v a W ffai { 

jas. Protestuos teatrų ir žai 
smaviečių savininkai. Kels 
protestus, kas gyvas, kam ru
pi asmeniiiJė laisvė. 

Gana jau tų varžymų! To
kie balsai visur girdimi. 

"* ^NUŽUDYTAS SARGAS. 

A isų narių prašome nesi vėl iwx 
t i ant repeticijos. Stengkitės 
būti pažymėtu laiku. 

Valdyba. 

SV. JUOZAPO DR-JOS 
DARBUOTĖ. 

WEST SIDĖS SKLIAU
TUOSE. 

Paveikslai. — Tiwia<lienv, 
• 7 

ITammond Distilling Co., į- baL 11 d. Meldažio svet. Ru-
staįga, Hammond, Ind., ana 
naktį užpuolė plėšikai, norė
dami išvežti degtinės. Jsi-
Iaužę sandelin sutiko panak
tinį. Matyt, šis pasipriešino. 
Tad paktadariai jį nužudė ir 
be nieko pasprūdo. 

PAVESTAS "GRAND 
JURY." 

Policmonas Donovan iš Ro-
gers Park policijos stoties, 
kuris anądien nužudė vieną 
saliuninka, atiduotas "grand 
jnry" 'kaipo žmogžudis. 

Jo draugas Donegan, kitas 
policmonas, bus taipat teisia
mas kriminaliame teisme, kai
po dalyvavęs toje žmogžudys
tėje. 

NAUJA VALDŽIA. 

Šiandie Chicagą valdo nau
ja valdžia. Naujas majoras 
su naujuoju savo * 'kabinetu" 
ir nauja miesto taryba, kuria 
sudaro 50 aldermanų. t Vakar 
vakare majoras Thompson 
perdavė visą, valdžią naujam 
majorui Dever. 

TAI UŽDARBIS. 

čiunas rodė iš Lietuvos krnt. 
paveikslus. Paveikslai dau
giausia iš pramones. Taipgi 
parodė Lietuvos kariuomenę, 
jaunimo šokius ir tt. Paveiks
lai gana gražus ir verti pama-
tymo. 

Vakaras. •— Jauna mečiu V v 
čių 24 k p. mergaičių skyrius 
rengia vakarą bal. 22 d., Aus-
rt)s Vartų pa r. svet. Vakaras 
busiąs labai puikus. 

"Buaco Party". — Gegužio 
13 d. Moterų Sa-gos 55 k p. 
rengia "Bunco party". Mot. 
Sagos 55 kp. vis auga, mat 
prie jos priklauso darbščios 
moterys ir daug darbuojasi. 

"Iv. ' Akvilinos, kankinės 
mirtis*'. - Kat. Spaudos Dr-
jos vakaras įvyks bal. 29 d. 
Aušros Vartų pa r. svet. Bus 
suvaidinta vienas iš gražiausių 
veikalų — "§v. Akvilinos, 
kankinės mirtis". Vaidins Ci
cero Vyčių kp. artistai, ku
rie nepaprastai atsižymi. 

Koncertas. — Altorių Puo
šimo dr-jos koncertas įvyks 
bal. 25 d. Meldažio svet. Sako 
busiąs gana gražus. 

Vaidyla. * 

LABDARIŲ~PIKNIKAS. 

Koplyčiai auka. 

North Side. — Bal. 8 d, i ? . 
Mykolo par. svet. Šv. Juozapo 
Globėjo dr-ja laikė mėn. susi-
linkimą. Iš raportų paaiškėjo 
kad ligonių buvo šeši nariai 
ir vienas narys, St. Dzikas, 
miręs. Tą draugija apsvars-
čiusi nutarė išmokėti pomir
tinę. Taipgi paskyrė keletą, 
narių prie budėjimo ir paly
dėjimo į kapines. Minėtas na
rys raiiO per nelaimę rusiškoj 
— turkiškoj pirtyje, kaip te
itais besimaudydama* karšta-

i * 

me kambaryj nukrito nuo auk
štojo laipto žemyn ir ant vie
tos užsimušė. Tai buvo mun-
šainės auka. Draugijos komi
tetą į išdavė raportus nuo ren
giamojo pikniko kuris įvyks 
birž. 24 d. š. m. Polonia Orove 
Jefferson, 111. Dr-jos atstovai 
išdavė raporte iš A. L. R. K. 
Federacijos skyriaus darbuo
tės. Prie kito ko praneši, kad 
yra i-engiamos prakalbos parė
mimui krikš.dem. rinkimuose 
į Lietuvos seimą. Taipgi ra
portas buvo išduotas iš Labd. 
Sąj. Sus-mas nutarė užsimo
kėti metinę mokestį $15 Labd. 
Sąj. Buvo atsilankiusi atstovė 
iš Sv, Kazimiero Akademijos 
R/niėjų-vietinės kuopos su'pra 
šymu prisidėti prie Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno* kop
lyčios padidinimo. Draugija 
davė tokį atsakymą, yra jau 
pereitame sus-me nutarusi au
koti $100, b:>t per dešimtį me
tų mokės po $1- kasmet Sese-
nj Vienuolynui. . Rep. 

J. Motiejaitis, Alb. Kamanaus 
kas, J. Šimatulskis, O. Bumr 
bulienė, J. Radzevičius, Šlio
gerienė, M. Pilipavičienė, A. 
Peldžius, F. Smilgevičius, S. 
Liužikas, P/ Žukas, J. Kodis, 
O. Leknavičienė, M. Bnfenus, 
J. Eitinas! ,P . Greieįus, D. 
Jankevičiuj, Ą. Linkus, ^ t u 
mius, F. liapinskas, Kavaliau
skas, V. Butkienė, Tejmikienė, 
O. Ptati^riėį, t) . 01 akli avi ė ien ė, 
K. Zaiu?enY>, J. šeštokas. 
Mokyklos- mergaitės surinko 

Valerija Palioniutė . . $12.28 
Jieva Lukošaitė , 5.40 
Anastazija Veroniutė . . 3.19 
Br. Zauriutė •. , 3-00 
Ag. KuodžJutė . . , . 2.37 
Ona Veroniutv> , 1.18 
Br. Casparkiutė 7.39 
Paulina Labanauskiutė . . 5.00 
Olesė Sauliutė r . 4.47 
J. Markevičiūtė 2.70 
J. Rubinaitė 1.33 
A. Taruliufc"> . .58 

Viso . . . . , . . . . $48.39 
Seserys su mokyklos vaiku

čiais surinko $100. 
Išviso aukų surinkta $304.00. 

Dar-gi vienas asmuo pasižadė
jo $100. 

tijose? Ar žinai kad Turkiškas i 
tabakas yra visiems žinomas 
kaipo geriausias tabakas pa 
saulij gi Helmar Turkiški Ci-
garetai turi 100% grynai Tur 
kiško Tabako (Apgr.) 

REIKALINGA MERGINA 
prityrusi, kur i supran ta knygvedystę, 
istenografiąte ir šiaip freneralį ofiso 
^darbsj.. On'ni p r o g a . A t s i š a u k i t e t u o -
įjaiis, 

M. J . K IRAS. 
3335 So. Halstcd Str. 

REIKALINGAS '' Messen-
iger" jaumam vaikynui gera 
proga. Atsišaukite tuojau& 

UNIVERSAL STATE 
BANK 

3252 So. Halsted Str. 

Itriirhėjiai ir lm|M»rtrHaI CJerl«n«ig 

ITALIŠKŲ 
Ranka Dirbto 

Armonikų 
Gerinusio Tl-' 

|«am paeaaHj. i 
(iarantuuja-

« M aat * • -
|Simt« meta 
1 u i daoff že

mesnes kai
nas negu ka
kta kita fir
ma 8. VJ Ir 
Italijoj B-nll 

i jas parduoti. 
Knintr* SO pil 
nom instnik-
rljom duoda

me pirkėjams. Me» «arantoojamo 
kad mokiniai valės groti ant anno* 
nlko» i i saldu 1 keturias mėnesias 
laiko. KaAyklte ans-liskal reikalau
jant informacijų* Katalioras siun-
ėiamas dykai: 1 
Rnatta Kerfnelll Aoordesn Mfg. OM 
817 Biuo Island Ave: Chieago. UI. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCO. 

tf» 

809 W. 35tii St., Chicago 
Tel. BouleYard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. • 

. » ' 'L 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chiea^og paSte fvidumiestj) 
prie Adams ir Dearborn gatviij 
randasi atėję id Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

PRIVATES LEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviams 

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

Mlss DONNELIiY _ 
421 Rcldra Avenuc . 
Tolrf. Divorsoy 2132 

• -• ' ' f B -

»"-ro I lAČKArS ISRADIMA&" ""? 
IlRą laiką. Dr. Račkus galvojo, tru-

Bė, iarado ir ifibandė geriausius 

. VAISTUS PLAUKAMS. 
i Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti -"humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir Jie veikia ant plau
ku fttal kaip: 

i )-l /.m'.iša mikrobtui, kurie ėda ' 
plaukų ša k u K 

2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
:i)Išjudinu kraują galvos skalpojc 

ir pr iduoda plaukam^ daug gy
vumo ir ji<'gu. 

4)-Sustabdo plaukti slinkimą. 
.">)- Viigina plaukus. 

Kurie nori gauti tų valuty; tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi nr ' 
rh'bųs, ir ar yra pleiskanų. &ių vai
stų ttptlekoMC negaiiKlt. Krelpkitics tie- ' 
Hiog prie mušu PIRMOS. 

KAINA $5.00 už vaistus ir už pa
turimu* kaip užlaikyti plaukus. Ttaus; 
žmonių mums dėkavoja. Pinigrus sių-
rtl-tt «• šiuo adresu: 

IIH. R A Č K U S 
Mt'di<*inal l-ul r»rator,v, 

• 1411 S o . 5 0 t h A v e . . Ck'ero . 111. • 
i ! • 

I KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas = m 

3# 

<4KAUNAS"uJaTTie galima pamatyti visą Kauną 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra

inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. | a 

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

DRAUGAS PUBLISgING COMPANY SS 
2334 So. Oakley Aveime Chicago, Elinois. | | 

~fit^«M»s«j»s::i«t:»tt5ttr.^;?mw«rt^wViiiiiriiiiiijrii!m 
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F. Wieezorek, 11H8 W. Su-
perior st., visai nešposauja, 
kuomet po ranka kur pasisu
ka "moonshine." Geria jKs 
tą naminę nei vandenį. Ir 
sustoja #ėr/ps tik tuomet, kuo
met neatlaiko kojos ir sugriū
va. 

Aną dieną vakare parėjo 
į is namo pilnas "moonshi-
jie." Tečiaus dar laikėsi ant 

i 

kojų. Kuomet jo moteris ė-
mjė jį gfėdinti, jis kaip Hutas 
ant jos šoko ir skaudžiai ap-
muse. 

Moteriškė ^alų-gale turėjo 
ieškoti policijos globos. 
. Iki atv>Tksiant policijai, 
"NVieezorek mėgino dukart pa
sidaryti galą. Teoiaus nįa-
miai jį nuo to apdraudė. Ne-
sj^ėjo jis apgalvoti dar trečio 
nusižudymo plano, atvyko po
licija. 

Antrytojaus jis nubaustas 
pinigine pabauda. Neturint 
jam pinigų, paimtas kalėja 
inim. 

Pereitame Labdaringos Sa
gos Centro susirinkime buvo 
daug svarstyta apie Labd. 
Sąj. Centro pikniką kurs <bus 
birž. 10 d. š. m., National dar
že, Riverskle, 111. 

Šįmet Labdariai pasiėmė 
sau už obalsį: piknike pada
ryti $1,000 pelno. Todelgi ir 
pikniko t i kietų padaryta yra 
virš 2,000, kurie skleidžiami 
po plačiąją Chicagą, per Labd. 
Sąj. kuopas. 

Bengiasi Labdariai šįmet 
statyti našlaičiams prieglaudą 
ir užtat atsižvelgiant į sunkų-
jų darbą kurs stovi prieš a-
kis, tai visi žmonės, kurių šir
dyse yra kiek nors kilnumo, 
turėtų prisidėti prie šio gra
žaus darbo, uoliai pardavinėti 
pikjiiko tikietus ir prisidėti 
tokiu darbu, kad šis piknikas 
•butų kuopasekmingiausias. 

Čiap&t sus-me parodyta šir-
•dies gražumo. Pakelta klausi
mas, kas daryti^lei saldainių 

Giedrininky, Chicagos Aps
kričio rengiamas pasilinksmi
nimas įvyks šeštadienio vaka
rą, gražiame gegužAs mėnesy, 
19 d., Bridgeporte, Šv. Jurgio 
par. svet. Nepamirškite. Pasi
linksminsite ir paremsite sa
vuosius. 

PRANEŠIMAS. 

North Side. — šv. Kazimie-, 
ro Akademijos Rėmėjų vieti-

į 

nės kuopos susirinkimas į-
vyks šį vakarą, bal. 17 d. 7:30 
vai. vakare, Šv. Mykolo par. 
svetainėj, 1644 Wabansia ave. 
Visos narės malonėsite susi
rinkti, nes -bais rinkimai darbi
ninkių vakarui, kurs įvyks 22 
d. šio mėnesio. į; 

V. A. D. rast. 

VAJUS. 
AUKOS ŠVENTO KA2KMIE-

RO SESERŲ KOPLYČIAI 

Aukos surinKtos- kovo 4 d. 
1923 m. 

Aušros Vartų Parap. Svet. 
Aprašymas šio vakaro tilpo 

pirmiau. Dabar-gi tik aukos 
talpinamos: 
_ Kun...A* _ Linkus $7; 

, . Po $5: Kun. F. Kudirka, 
piknike, Tuoj atsiliepė dvi kum F i MeSkauskasį J\ Kuli* 

9—Brazdejkute Kastancija 
11—Brazauskeni Ana 
13—Bubi s ,fulus 
18~C?ecys Vkiea^ 
26—fiasmnas Mr. 
30—Cirakauskaite Ona 
33—(judaiihs Dominikos 
39—Indrisųnas Ona 
41—Josas Kazimer 
46—-Jurgiloe Jonas 
47—Jurcwicz Martin 
48—Juzaitis Jozapas 
51 —8ulen Kazimieru 
ftl—Kuliunas Motėjs 
63—Kuebas Victor 
68—Mantvidas Frank 2 
76^—Mikšys R. 
77—Mikalaitis Liziu% 
78—'Mot^junas Jonas 
79—Masilminenei Lindvi nai 
81 —Navorkui .J onu i 
85—Onai Adamaitknei 
87—Pagojus Frank 
89—Pavlauskis 'Jos 
92—Petrakaite Agata 
94~iPocius Ludvikas 
J:7—Preibi< Juzapas 2 
Į 00—Rakickitne Amfia 
102—Rama -aukas R. G. 
103—RauhiA.is Feliz 
113—Ulba Kazimeras 
>14—Šakes Alis. Lew<ma< 
115—Saleiiunas Stanslavas 
110—Sungailati Tekli 
117—San i sc K a s Ju rgi s 
118—Saviclv'enei Pauli la 
122—8k rab u ti s J ust i n 
123~Siuskai1e Domicl' 
12?—«idla-"skis Petras 

• 125—Sireghclas Jean 
128—Shukis K. C. 
129—Spudm 3. 3. 
130—Songaila Julijonas 
131—Spukh Trenai 
133—Stasna M,atylda 
Į 34—Stru't^V'a Franas 
135—Stujeaitci 
136-r-8uski >Volter 
į 37—Syrius ! eonas 
141—Urfoutis Peter 
^42—Visuiaipkiui Juozui 
145—^Vaickaus4?li P. 

154—rWilkicka Julija 
J56V-Wiikis. .An^onis 

Į 65—ZamnUR Anton.b l ) % . , 
3 T ' i,,;1 .m • : = 

DIDKLIS TEATRAS 640 sėffinių su 
visais vėliausios mados jtaisimais,— 
biznis. iSdirbtas - metų, — renda 
pitfi. Savininkas priverstas parduoti 
i t rumpą laiką: — neauk se'resnos 
progos. 
M. J . KIRAS, SSŠS So. Hnlstofl Str. 

Telt'f. Yartls 6804 

Ti'l. lAtnyrttc 4223 

P L U M B f N G 
Kaipo lletnvys, li< iuviaiu^ visa-
(los patumaujŲ kiio^ci-iauvja. 

M. TVUUk 
3228 Wcst 38-Ui Stroet L 322.* 

JAU GEGUŽĖS MĖNUO NETOLI 
Įsigykite knygutę. 

GEGUŽES MENO' 
Skaitymai kiekvienai dienai 
Sutaisė Margalis. Kaina 30c. 

Leidinys šv. Kazimiero Dr-os Kaune 

a 

•^Telefonas Yards 0904 • 
ANKA M. RONDZINSKI 

Bcauty Sliop 
Voltlo Ir Skalpo Gjfdjrmas 
Plaukui Taisomi, Dažomi. 
I r Marcrll Garbiniuojami 

ManM-urinj; 
Colaimbia Cotk^ge Metodą 

4031 Soiith Aslilaud Avenue 
Atdara: ITtarninko, Seredoj, Ket-

v«rgr© ir Subatos Vakarais. 

^MA5TER 
5Y5TEM 

M O A ^ K I S GERO AMATO 
kuris moka nuo $3 5 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo 
dirbėjai, Kotij Presseriai ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, gre-
rai apmokama 

JOS. F . KASNTCKA, Principal 
MASTER TAlIiORING 8CHOOI/ 

lOONorfli State Street 
k a m p. l .akr Str. 4 floor. 

Taipgi nusipirkite * 

JĖZAUS ŠIRDIES' 
MĖNUO 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per bir
želio menėsį. Iš vokiškos kaJbos vertė kun. Pr. Žadei-
kis. Kaina 50c. 

Išleido šv. Kazimiero Dr-ja Kaune. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 Soullh Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

I "DISPUTAI SU BIBLISTAIS" f 
Ką tik iš spaudos išėjo ^Disputai su ^blistais". 

Kaina tik 15c. Labai naudinga pasiskaityti kiekvienam 
ir išgirsti kaip kun. B. Bumšas truškino ponus biblis-
tus, kada jie drįso stoti su juo j disputas. 

| DRAUGAS PUB. CO. 
| 2334 South Oakley Aveoue Chicago, Ulinois. 

Skaitykite "Drauge" apgarsinimus. 

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000 

REGULARIAI TAUPO IR 
INVBSTINA IŠMINTINGAI. 

Kaspar State Bank 
1000 BLUE ISLAND AVEV KAMPAS 19-TOS GAT. 

CHICAGO ILLINOIS 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

Ant Pardavimą viena iš ge
riausių grocernių ant North-
west Side apdelinkėj.Tai tikra 
aukso kasykla tinkamam žmo
gui. Atsišaukite 

1517 jtfti PaiOina Btt\ 

Narys Pederal' Reserve 
Systemos. ir. Chicago 
Clearing House Ass'n. Trisdešimts mėty Konservattviškai Vedamas Bankas. 

\i 

DISPUTAI SU BIBUSTAIS 
Ką tik iš spaudos išėjo 

—Disputai su biblistais. , , Kai
na tik 15c. Labai naudinga 

pasiskaityti kiekvienam IT 
išgirsti kaip kun. B. Bumšas 
truškino ponus biblistusy kada 
jie drįso stoti su juo į dispu

tas.^ 
"DRAUGAS" PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, I1L 

i 


