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PREMIERAS Už KARA
LIAUS APSILANKYMĄ 

PAS PAPĄ, 
-

SAKO, KARALIAUS PAREI 
GA APLANKYTI ŠVENTĄJĮ 

T4VĄ. 

Kardinolas Bourne serga. 

LONDONAS, bal. 29. 
Premieras T>aw uždavė galu 
tin<*} smūgį protestantų agita
cijai prieš Anglijos karaliaus 
apsilankymą pas Šventąjį Tė
ve. 

Premieras pažymėjo, kad 
Britanijos imperijoj gyvena 
didis skaičius katalikų. Dėl
to karaliaus pareiga, viešint 
Romoje, aplankyti Papą. 

Londono laikraštis Times, 
kuris visas laikas yra nusis
tatęs prieš Papos politiką, 
pareiškia, jog ta kara
liaus vizitą pas Papą didžiai 
pataikins imperijos, S. Vals
tybių ir kitų šalių katalikus. 
Ir priduria, kad dalies pro
testantų nusistatymas prieš 
tą vizitą yra sunkiai įsivaiz
dinamas elgimasis. 

Kardinolas serga. 

Susirgo Anglijos kardino
l a s Bourne. Jo Eminenciją 
palict<ė šiandie Anglijoje siau
čianti gerklės ligos epidemi-

Dėlto, keletai dienų per
trauktos visokios pas kardi
nolą vizitos ir audiencijos. 

Kareivių lavonai išimami. 

Salfordo diocezijos katalikų 
autoritetai sutiko su belgų 
vyriausybės prašymu išimtį iš 
Manchester katalikiškų kapi
nių belgų kareivių lavonus su 
tikslu juos paimti Belgijon — 
savo žemėj palaidoti. 

Pagamino Taikai 
Pasiųlymus 

Industrija ir Ūkiu Garantuoja 
Paskola 

REIKALAUJA EVAKUOTI RUHRO TERITORIJĄ 
BERLYNAS, bal. 29..- — I 3. Vokietija sutaria nekel-

Vokietijos ministerių kabinę-Į ti agresyvio karo laikotarpiu 
tas baigė diskusijas ir galuti-;30, arba 50 arba 90 metų ir 
na i sustatė naujus taikai su tuo tikslu duoda atatinkamas 
Franeija pasiųlymus. Pasiųly! garantijas, 
mai yra šie: 4. Abiem pusėm pripažinus 

1. Vokietija išmoka kontri- tas sąlygas patenkinančiomis 
bucijos 20 bilionų auksinių ; ir padarius taiką, Ruhro teri-
markių pinigais; tam tikslui tori ja tuojaus evakuojama. 

AMERIKOS SUFRAŽISTĖS 
ROMOJE. 

i 

ORO LAIVYNAS. JEKSKOR 
TUOS MARŠALĄ FOCHĄ. 

JOS PIKETUOS MUSSOLI
NI NAMUS. 

Maršalas apžiūrės Rusijos 
frontą.. 

Franeija Gryžta Katalikų 

Kovos ui Italijos moterų 
teises politikoje. 

ROMA, bal. 29. — Viso 
pasaulio sufražistes čionai tu
rės kongresą, kurs įvyks ge
gužės 12—19 d. Šiuo kong
resu jos tikisi iškovoti lygias 
su vyrais teises politikoje I-
talijos ir kitų šalių moterims. 

Amerikos sufražistė Carrie 
Chapman Oatt pranešė kores
pondentams, jog Italijos pre-

užtraukia internacionale pas
kolą; šią garantuoja visa sa
vo industrija ir ūkiu. Paga-
liaus jei internacionale komi
sija atranda, kad Vokietrja 

5. Vokietija lygiomis teisė
mis sti kitomis valstybėmis 
dalyvauja internaieionatėje ko 
misijoje, kuri sprendžia kon
tribucijos didumą. 

PARYŽIUS, bal. 29. — Ge
gužės mėnesį Francijos mar
šalas Foch žada keliauti Če-
koslovakijon ir Lenkijon, ap^ 
žiūrėti ten visas strategines 
vietas, ' susipažinti su lenkų-
rusų siena. 

Tad paskelbta, kad marša
lą toje kelionėje ekskortuos 
(lydėję) franeuzų oro laivy
nas. 

Franeija tiki, kad Rusijos 
autokrato Lenino gyvenimo 
dienos suskaitytos. Jam iš
nykus, Rusijoje turės įvykti 
perversmės, kurių laiku gali 

MATO, KAD BE BAŽNYČIOS TAUTA NEGALI 
G Y V U O T I 

galinti išmoksti daugiaus, tai 
ji sutinka ir moka daugiaus. f T u o ^ naujus pasiųlymus mi 

2. Internacionale paskola luatetiu kabinetas kuoveikiaus 
j garantuojama specialiai išlei
stu įstatymu. Sulig įstatymo 
visų industrijų 25 nuošimčiai 
priedinių Serų pavedama vy
riausybei, gi šį tai visa pave
da internacionalei komisijai. 
Ant visą ūkių, namų* ir kitų 
savasčių užtraukiami morgi-
čiai ir šie taipat pavedami in
ternacionalei komisijai. 

*< 

RAGINA KATALIKUS 
VIENYBĖN. 

MADRIDAS, bal. 28. — Jo 
Eminencija kardinolas Reig, 
Ispanijos primatas, paskelbė 
raštą, į visus šalies katalikus 
darbininkus. 

Kardinolas peikia katalikų 
darbininkų unijų "neutralį" 
nusistatymą ir ragina, kad tos 
unijos butų tikrai katalikiš
kos. 

Tik tokiu būdu, sako jis, 
bus galima įveikti skleidžia
mas negarbingas Mane© dok
trinas. 
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INDUSTRINIŲ PROBLEMŲ 
KONFERENCIJA. 

Mn/VVAUKEE, AVis., bal. 
29. — Birželio 27 ir 28 d. čio-
nai įvyks Katalikų Konferen
cija spręsti' industrines pro
blemas. Dalis įžymiųjų kal
bėtojų jau paskelbta. 

TRYS VALTYS SU ŽMONĖ 
MIS IŠGELBĖTOS. 

paduos perkratyti Reichstago 
partijų lyderiam**. Ir artimiau 
šiomis dienomis išsiuntinės vi 
soms l»e išimties valstybėms, 
kurios pasirašė ;Versai-
lleso taikos sutartį. Bus pa 
siustą Ir Amerikai. 

Vokiečių valdiškose sferose 
pažymima, kad tie taikos pa-
siųlymai yra galutini. 

mieras Mussolini, kurs skai 
tosi Svies..* žmogus, privalo j j ^ j p „ o ] a m a I v e n k i j a i r R u 

į rodyt i pavyzdį kitoms v a ! - | m u i l ; j a ^ p r a s i d r t i k a r 0 

stybunis, suteikdamas itahj' vARUja 

moterims pilietybės teises. j D p U '0 ; į j j j į p į p r i s i e i l i a 

savo są 
ir Ru-

motenms pu.etyoes te.ses. | D p U 0 ; i 5 a n k s t o p r i 

Kita amerikoniška sufraži- ( ¥ m n e U & i a p d r a u s t i M , 
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PRAMATOMI NAUJI 
STREIKAI AMERIKOJE. 

Iš kitur pareina žinių, kad 
raudonieji gaivalai darbuoja
si šį pavasarį sukelti kuodau-
giausia streikų. 

INDUSTTRIALISTAI GRASI
NA KRAUJO PRALIEJIMU.' 

Streikuoja miškų darbininkai 
Kalifornijoj. 

SACRAMENT0, CaL bal. 
29., — Žinoma anarchistinė 
organizacija I. W. W. nusa
ko kraujo praliejimus, koki 
turi įvykti trumpoj ateity Ka
lifornijoj, ypač tarpe darbi
ni nkų, dirbančių miškuose, jei 
miškų pramonės bendrovės ne 
prisitaikins prie tos organiza-

GOMPERS PRIEŠINGAS 
ATEIVYSTEI. 

ALBANY, N. Y. bal. 29. — 
Xew Yorko valstijos Darbo 
Federacija turėjo metinį, taip 
vadinamą, legislatyvį suva
žiavimą. 

Išnešta rezoliucijos, kad a-
sekuracinis atlyginimas dar
bininkams butų išmokamas 
tiktai iš valstybės fondo, kad 
Xe\v Yorko mieste sekmadie
niais butų uždaryti teatrai ir 

CAPETOWN, piet. Afrika, 

eijos reikalavimų. 
Tos organizacijos vadai i barzdaskutyklos, ir kad vals-

l)endrovių viršininkams pa- j tybės proliibicinis įstatymas 
siuntė grasinantį laišką. Ra
šo: 

"Jei jųs, miškų didikai, rū
pinatės savo gyvenimu, svei
kata ir savasčių apsauga, tai 
nemanykite gintis, nei veikti 
prieš mūsų norus ir reikala
vimus. Gi jei mūsų įspėjimų 
nepaklausysite, tai sakome 
jums, kad vanduo upėje pa
raudonuos/ ' 
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Kuomet vadai skelbia tuos 
•'įspėjimus," miškuose dar
bininkai streikuoja. Miškų 
darbininkų streikas praplito 
taip, kad jis persime^ į Ore
gono ir Wasbingtono valsty-

I 
A i i . 29. r - Nuo portugalų pa^bių miškus. Darbininkai reika 

lyt inio garlaivio Mossamedes liauja didesnio užmokesnio. 
trys valtys su žmonomis išgel- Bet bendrovės apie tai nei 
betos. klausyti nenori. 

-butų atšauktas. 
Kalbėtojas atakavo besipla

tinantį šioj šaly • fašizmą ir 
kvieti darbininkus stoti vie-
nybėn, idant pasipriešinti vi
sokiems prieš darbininkus at
kreiptiems' įstatymų projek
tams. 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gom-
pers -kalbėdamas pareiškė, 
kad ateivystės šalininkams 
nepavyko sunaikinti ateivys
tės šioK'šalin sujvaržymų. 

Negeistinos ateivių klasės 
čia nebereikalingos, sakė S. 
Gompers, kuomet šalys, ku
rios duoda geistinus ateivius, 
nepasiekė sau skirtų kvotų. 
Negeistinieji čia mažina dar

bininkams užmokesnius. 

pareiškė, kad kongresas pre 
mierui Mussolini paduos rei
kalavimą pripažinti moterims 
teises politikoje. Gi je<i gis 
reikš priešginiavimų, tuomet 
premiero namai bus piketuo
jami. Tuomet jis žinos, ką 
reiškia piketavimas, bcigj ka
ringa sufražistė. 

SUSKALDYTA CERKVĖ 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

muniją. .Reikia joms prista
tyti daug ginklų ir amunici
jos. 

i Kitas maršalo Focho kelio
nės tikslas, tai sutaikinti Če
koslovakiją su Lenkija, ku
rios veda karčius ginčus del 
Teschen. Franeija nori abi 
valstybi sutaikinti ir duoti 
progos Lenkijai prisijungti 
prie "mažosios ententės, 

(Pareikalavo paliuosuoti 
Tichoną. 

MASKVA, bal. 29. — Bol
ševikai atidėjo bylą pravosla
vų cerkvės patriarkai Rusijo
je Tichonui. 

Priversti tai padaryti. Nes 
susirinkęs čia suskaldytos 
cerkvės kongresas vieton sme
rkti patriarką, kaip tikėjosi 
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1 
kad tuo būdu ten įsteigti kon-
kretinį frontą prieš Rusiją iš 
vieno šono ir Vokietiją — iš 
kito. 

PARYŽIUS, bal. 29. — tikanas nebuvo priešingas 
Francijos bedieviškai valdžiai •Francijos politikai ir nusis-
gana nesutikimus tunHi su tatymams. 
Kataliką Bažnyčia. Valdžia j Pagaliaus todėl, kad Fran-
tariasi visokius ginčus su Va- cijos gyventojų didžiuma yra 
tikanu likviduoti ir (gražiuoju katalikai, 
gyventi, kaip Dievas įsakfė. Šiandieninės franeuzų val-
Bedieviškojį valdžia įsitikino, džios priešaky yra premieras 
kad ji blogai 1905 metais pa- Poincare, kurs pirmutinis pa
sielgė pakeldama kovą Baž- kėlė taikos su Bažnyčia klau-
nyčiai ir iš to nieko nelaimė- simą ir įvykino pirmuosius 
dama. taikos žingsnius. Būtent, pi-

Valdžia šiandie darbuojasi, giai parsamdo katalikams se-
idant Vatikanas pamirštų į- niau užgrobtus Bažnyčių bu-
vykusį Bažnyčios nuo valsty- tus ir trobesius, leidžia Fran-
bės atidalinimą, gi už tai ji, cijon gryžti kai-kurioms vie-
valdžia, žada žymių nusileidi- nuolių kongregacijoms, 
mų pačioj Francijoj. Francijos valdžia be kitko 

Taip įvyksta todėl, kad pir- vadovaujasi w gudrybe. Po 
miausia patys franeuzai gy
ventojai reikalauja grąžinti 
Bažnyčiai garbingą vietą savo 
tėvynėje. 

Antra, kad karo laiku ka
talikai franeuzai pasirodė di
desni patriotai ir ištikimesni 
tėvynei, negu visi bedieviai. 

Trečia, kad karo laiku Va

karo įgijo platesnes užjurėj 
kolonijas, kuriose gyvena 

daug katalikų ir veikia kata-' 
lįljai misionoriai. Tose kolo
nijose katalikų dvasiškijos pa
lankumas Francijai gyvai rei 
kalingas. Kad tai atsiekti, vai 
džiai būtinai reikia taikintis 
su Vatikanu ir su Bažnyčia. 
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MOTERYS BOYKOTUOJA 
CUKRŲ. 

NEW YORK, bal. 29. — 
Vietos moterų kliubai ir or
ganizacijos nutarė boykotuoti 

WISOONSIN PRIEŠ "BLUE 
LAWS." 

cukrų, kaip ilgai neatpigsian-
bolševikai, triukšmingai pa-'ti kaina. Federaliams autori-
reikalavo sovietų valdžios, tetams tas patinka, 
kad patriarką butų paliuo-
suotas iš kalėjimo, nes netei
singai jis kankinamas. 

Tečiaus bolševistinė valdžia 
jo nepaliuosavo. Jo likimas MADISON, Wis.,,iJ>al. 29.— 
abejotinas. Nes 'komunistų AVisconsino le(gislaturos žeme-
sukurstyti darbininkai susi- snieji rūmai dau^guma balsų 
rinkimuose daro rezoliucijas, pravedė bilių, kuriuomi pa-
kad patriarką butų teisiamas'naikinami valstybėje visi 
ir nužudvtas. , I "blue laws. , , 

TURKAI SU SERBAIS 
TAIKOJE, 

LAISVĖS PRAKALBOS. 

RUSIJOJ NUŽUDYTAS 
TOLSTOJAUS PASEKĖJAS. 

. / Tas atlikta patariant djakui. 

MASKVA, bal. 29. — Nu
žudytas žymus rusų ra sėjas ir 
Tolstojaus mokslo pasekėjas 
Semionov. Tai tamsuolių ru
su auka. 

Nenorėdamas turėti jokio 
sąryšio su politika, Semionov 
iš Maskvos persikėlė gyventi 
vienan sodžium Tenai jis 
gyveno atvienėjime - kaipo 
koks tyrininkas. Mokino val
stiečius, įgijo jų pagarbą. Te-
Čiaus neilgam. 

Valstiečių prietarai ėm£ 
viršų. Tarpe jų pasklydo vi
sokių kalbų apie Semionovą. 
Buk jis susinešąs su velniais. 
Ko gera, dar* £&li užtraukti 
nelaimių ant sodžiaus, sakė 
valstiečiai, neatkreipdami do

mės į bolševikų užtrauktas ne 
laimes ant visos Rusijos. 

Valstietis vardu Maliutin 

KONSTANTINOP. bal. 29. 
— Paskelbta, kad Turkija 
atnaujina diplomatinius san
tykius su Jugoslavija. 

Šiandie tad Turkija yra jau 
gražiuoju su Bulgarija, Ru
munija ir Jugoslavija. 

Dar nesenai santarvės val
stybės aštriai statosi prieš 

turkus. Grūmojo jiems Balka
nų valstybėmis. Pasirodo, kad 
turkai su Balkanų valstybė
mis susitaikė. Jr santarvei nei 
ačiųi 

Tad nežinia, kas įvyks su 
taikos konferencija. 

KFATOSHA, Wis. — Gegu
žio 2 d., 7 vai. vakare prakal
bos. KalbMojas kun. A. Briš-
ka. Beto gražiai paįvairinta 
programa. 

DETROIT, Mich. — Gegu 
žio 6 dieną, 7 vai. vakare pra
kalbos. Kalba "Draugo'' re
daktorius kun. dr. Ign. Česai-
tis. Dalyvaus ir kiti kalbėto
jai, garsusis Detroito eboras, 
solistai, pianas. 

PRANCIJA ATMES PASIŲ 
LYMUS. 

nuėjo j>as cerkvės djaką (šve- nesvarstys vokiečių pasiųly 

PARYŽIUS, bal. 29. — Cia 
iš užsienių reikalų ofiso pa
tirta, kad franeuzų valdžia nei 

ntiko asistentą^) 8vietkovą pa 
siskųsti ir pasiteiriauti, ar ne
būtų galima kaip-nors atsir 
kratyti Semionovo.( 

Djakas, sakoma, pataręs 
valstiečiui Semionovą • nužu
dyti. Tik tuo būdu, sakė, ga
lima atsikratyti priešų ir iš
vengti nelaimių. Djakas tam 
valstiečiui, sakoma, dar raštu ta teritorija nebus pilnai de 
davęs užtikrinimą, kad už tai 
jam nieko nebusią. 

Miliutin tuomet apginklavo-
savo šeimyną Jcirviais ir kito
kiais įnagiais, talkon pasi
kvietė keletą kaimynų, užpuo-

mo, jei bus siųloma kontribu
cijos mažiaus nei 40 bilionų 
auksinių markių pinigais, ar
ba jei /Vokietija norės, kad 
kontribucijos sumą išspręstų 
tarptautinė komisija. 

Be to, Franeija iš Rubro 
teritorijos neatšauks nei vie
no savo kareivio, kaip ilgai 

militarizuota ir pavesta bent 
kokios rųšies internacionalei 
kontrolei. 

BolŠevistiniai autoritetai 

NEW YORK, bal. 29. — 
"Radio Corporation of Ame-

lė raseją jo bute ir jį nužu-|rica , , paskelbė, kad jos įstai-
dė. goję dirbą nepiliečiai darbi

ninkai arba turį pasirūpinti 
suėmė visus žmogžudžius ir pilietybes raštus arba bus pa-
djaką—patarėją. huosuoti iš darbo. , 

BAISI EKSPLIOZIJA. 

Martin Oil & Refining Co. 
! įstaigose, sale Hammondo, 
Ind., kilusi ekspliozija sutoėfc? 
gaisrą. Vienas žmogus sužeis
tas. 44 kubiliniai automobiliai 
sunaikinta. Nuostoliai siekia 
200,000 dol. 

PINIGŲ KURSAS. 
• • • • • ' m 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster, svarui 4-£3 
Francijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų AM 
Vokietijos 1©0 nirk; .0039 
Lenkijos 100 tmtk. .0020 

• i. • ' ' • . 1 
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*DRAUQO PINIGŲ SIUN | 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Šventadienius) nuo 0 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
Išmoksti DOLEHIAI8, reikia 

brangiau mokėti. 
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LTB1TJVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
fthu kasdieną išskyrus nedėidienins 

Metams : . . . . f6.00 
Pusei Metų $3 00 

UI prenumeratą mokti iškalno. Lai
ku skaitosi nno užrašymo dienos, 
oe nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti isperkant krasoje ar ei-
prese "Money Order" arba įde
dant pinigus | registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
Te 1. Roosevelt 7791 i. 

rerr 
ĮDOMIOS DISKUSIJOS. 

Pastaruoju laiku iškilo Suv. 
Valstybėse įdomios diskusijos 
dienos uždarbio klausimu. Jė
zuitų laikraštis "Aiiierica" 
tose diskusijose labai aktyviai 
dalyvauja. 

Dienos uždarbis (reikalin
gas darbininko gyvenimui), 
rašo America, yra pramoninės 
nesveikatos veiksnys, juo vis 
labiau susirūpina sąžiningi} 
korporacijų politika suprasda
ma savo atsakomybę, iman* 
domėn dideliausius nuostolius 
streiko pagamintus ir išma
nant, kad korporacija turėda
ma tinkamą darbininkų per
sona Ui dūlina savo produkciją 
ir dividendus. 

Tolinus "Amer ica" atakuo
ja dabarties negeistiną filan-
ti opi jos krypsnį kurs ne
paiso tuo budi) pa
laiko socialus ir industrlaiės 
revoliucijos gemalus. Tas kry
psnis pasireiškia Įvairios rū
šies "Fondaci jomis". Tos 
"Fondaci jos" yra įsteigtos 

darbį. Ar ne teisingai pastebė
ta, kad tokios filantropinės 
įstaigos tėra revoliucijos ge
malu? 

Patol uždarbis nebus tinka
mai sureguliuotas, pakol jis 
nebus teisingumo saiku atsver
tas. I r visuomenė vis geriaus 
išmano, kad gamyba t ini di
desnę atsakomybę negu kad 
ligi šiol ji parodė vartotojus 
išnaudodama. 

Užmojvesnio klausimas dar 
daug rašalo sunaudos pakol 
galutinai išsisems. Juo "Fon-
daeijų" skaičius labiau auga 
ir šios įstaigos neša pagelbos, 
užmokesnio klausimas vis di
dėja ir yra opesnis. 
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PAPOS MISIJA RUSIJOJE. 

Vienas Papos misijos narys 
Rusijoje, kun. Capello, jėzui
tas, grįžo Romon. Jis pranešė 
savo misijos pasekmes ir pa
reiškė, kad bolševikų valdžia 
buvo visur korektinga su pa
siuntiniu. 

Misija atvyko Odeson rug
sėjo 4 d. 1922 i r 31 d. išva
žiavo į Sevastopolį kur 40,000 
belaisvių badą kentėjo. Vė
liaus misija 'pasiskirstė į tris 
grupes: viena veikė dviejuose 
K rimo distriktuose, kita Mas
kvos apielinkėje ir trečioji 
Kubanio provincijoje. 

Maskva daugiausiai kenčia 
nuo bado: jos trys milionai gy
ventojų viena mintimi gyvena: 
kuo prasimaitinti kad iš bado 
nereiktų įnirti. Papos misija 
išdalino (>,000 vaikams valgo
mųjų produktų, drabužių ir 
vaistu. 

Daugel pravoslavų dvasiški-
ja* prašė pagelbos ir jiems 
pagelbėta. Įsteigtos šelpimo 

dėka milionierių palikusių tu^jfstotys Rostove ir Kremburge, 
t i ngais industrijoje ir komer
cijoje; šios filantropijos įstai
gos išaugo kapitalistų ir auk
so karalių dovanomis, tais tur
tais kurie juiklauso darbinin
kams mokant jiems reikalingą 
dienos uždarbį. 

Reiškia didelis milionierių 
skaičius mano atlikęs savo 
socialę pareigą įsteigęs filan
tropinę įstaigą, kurios tikslas 
eiti pagalbon savo darbinin
kams neužtektinai apmoka-

steigiama Petrograde. Trum
pai, Papos misija sušelpė li
gi šiol 70,000 asmenų. 

Aplamai rusų tautos baisį' 
padėtis ir kančios negirdėtos: 
skurdas, badas, ligos kerta 
žmones. 

mas kim. Pakalnį su publika, 
pasaka ilgoką apie Lietuvą ir 
l ietuvai palankią prakalbą. 
Pirmininkas pažymėjo, kad 
ta paskaita apie Lietuvą,*Lon
dono gyventojanrs bus intere
singa. Nes retai kas ką žino 
apie tą. mfcžą valstybę. 

Pirmininkas pasisakė, kad 
pirm trijų metų jis turėjo pro
gos aplankyti Lietuvą. Matęs 
begalinį skirtumą, Prūsijos su 
Lietuva. Kuomet Prūsijoj po 
karo "sodybos ir ūkės visur 
buvo taisomos ir tvarkomos, 
Lietuvoje tuo pačiu laiku vis
kas stovėjo apgriauta, sunai
kinta ir apleista. Tai buvo 
aiškios rusų despotizmo lieka
nos. * 

Karo laiku Lietuva buvo ru-
sų su vokiečiais kovos lauku. 
Dėlto, ta šalis ir turėjo dau
giausia nukentėti. Kaunas iki 
paskutinio daikto buvo apiplė
štas. Teciaus po karo lietu
viai neprarado širdies ir ener
gijos. J ie pasiskyrė naują val
džią. Tai buvo sunki pradžia 
tai valdžiai.Taip sunki, kad 
Anglijos žmonoms negalima 
visa nei įsivaizdinti. 

Anot pirmininko, didžiau
sias vargas Lietuvoje buvęs 
su įvairiomis kalbomis. Kiek
viena Pabalti jos tauta turi sa
vo kalbą. Susikalbėjimas ne
buvęs galimas. Dėlto, susieki
muose imta vartoti visoms ži
noma rusų kalba. J is padavė 
sugestiją Pabaltijos šalys? 
kultivuoti anglišką -kalbą. 

Antgalo v dar pridūrė, kad 

JURINOTKŲ SĄJUNGA 
LIETUVOJE. 

Balandžio m^iesyje 9 dieną, 
š. m. 4 vai. po pietų, Kaune,, 
"prie Karo muzėjans, įvy^0 iš
kilmingas Lietuvos Jurininkų 
'Sąjungos atidarymas ir juri
ninkų vėliavos pašventinimas.' 
Iškilmėje dalyvavo " valdžios' 
atstovai ir žymus pramoninin
kai, prekybininkai ir visuome
nė iš Kauno ir apylinkių. 

Pirmiausiai Jo Ekselencija 
Žemaičių Vyskupas Karevičius 
pašventino jurininkų vėliavą 
ir pasakė trumpą gražią pra
kalbą, kurioje nupiešė lietuviu 
tautos atbudimą. Lietuvių 
tauta buvo išblaškyta po visą 
pasaulį.bet laiminant Aukš
čiausiam pradėjo spiestis į 
vieną kūną ir organizuoti ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. -Pirmas lietuvių žygis, tai 
'buvo suorganizavimas Šelpimo 
komitetą, kuris karo metu įs
teigę virš 90 skyrių Rusijoje. 
Užduotis Lietuvių Šelpimo Ko
miteto buvo: šelpti nuo karo 
nukentėjusius lietuvius, orga
nizuoti mokyklas ir raginti 
visus lietuvius prie nepriklau
somybės darbo. Toliaus 16 d. 
vasario 1918 m. susispietus bū
reliui mūsų energingų vyrų 
Vilniuje buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, vė
liaus suorganizuota kariuome
nė, valdžia, daugybė įvairių 
mokyklų ir universitetas. Da
bar, kada IJetuva atgavo savo 

<A\ laivyną. Ka 
eksportas ir importas yra ga
na žyuiųs, tai beabėjo- Lietu-
[yai prekybinis laivynas yra 
begalo svarbus ir reikalingas. 
Jurininkų Sąjunga; kaip spe-
cialistų^urelis, padės Lietuvai 
jsigyti reikalingą' laifyną kuo-
ipraktiškiaUsiu būdu. 

Vardu Lietuvos prezidento 
i r mim Kabineto, pasveikino 
^Jurininkų1 Sąjungą^ susisieki 
mo min: .Tomaševieius ir pa^vėsitotų Lietuvos vėliava pa
reiškė- savo vikį, kad Lietuvos šaulio vandenynuose. I r pers-
J^urininkų Sąjunga savo s ^ - [kaitė telegramą kuris buvo tuo 
cialybe prisidės prie iStobutt- lipniu la&U pasiųstas viso pa 
nimo Lietuvos transporto. f-saulio laivams ir jurininkų or-

Žemės Ūkio vice min. Matu- Įganizacijoms. Čia paduodu jo 
turinį kaip jis buvd pasiųstas: 

"To all tlie mariners of the 
\vorkl. Litliuanian mariners 
and seamen employed long li-
me in all the marines and na-
vies of other countries since 
otir native country deliverę<l 
and througli Memel issue to 
the sea obtained again liavt* 
reeoived possibillity to take 
a part in tlie creation of Litli-
uanian marine. Tliis vorv dav 
estabiishing our union " L I E -
1UVOS JURININKŲ SĄJCN 

I 

Lietuvos " I t A ^ O T l S ' ' ir ''JURA-fuos-tuose. 
fSt" plaukioja Baltijos juroje, 
trys mažesil) garlaiviai plau
kioja Nemunu tarpe Kauno ir 
Klaipėdos^ 

Toliaus gen. Nagevičius, 
Jurininkų Sąjungos pirminiu', 
kas, perskaitė telegramą gau-
tį 'riu&Dr. Jono Šliupo iš Siau-
tiių, kuriame jis širdingai svei
kino Jurininkų; Sąjungą ir lirii 
1<eįo; kad bent nors sykį užple-

lionis, pasveikino Lietuvos Ju
rininkų Sąjurig# vardu Lie
tuvos ūkininkų. J is savo kal
boje pabrėžė, kad Jurininkų 
Sąjunga atliks šventą ir tėvy
nei naudingą darbą, savo spe
cialybe padės išpiešti Lietu
vos transportą, juroje, Lietu
vos upėse ir sausžemyje. Ka
da bųs tobulus transportas, 

• 'v 

LietUvos ūkis žymiai pakils. 
Iki šio laiko buvo didelis skir
tumas kainų produktų tarpe 
miesto ir kaimo, tuo būdu 
daug kentė Lietuvos ūkis.* 

Penktas kalbėjo kariuome
nės vadas generolas Stanaitis, 
J is vardu kariuomenės pas
veikino Lietuvos Jurininkų 
Sąjungą ir įvertino jos reika
lingumą. Kaipo krašto gynė 
jas pareiškė, kad atgavus Lie
tuvai savo uostą; nėdaleis nie
kam jo iš Lietuvos rankų iš
plėšti. Toliaus jis ragino visą 

»» 

Organizavimui Lietuvos 
Prekybos laivyno,bus trumpa
me laike įsteigta Akcinė Ben
drovė". Kaip amerikiečiai lie
tuviui vsuomet suprasdavo sa
vo tėvynes reikalus ir prisidė
davo prie kiekvieno prakil
naus darbo, todėl ir šia
me reikale Lietuva turi vilties, 
kad HetuViai amerikiečiai savo 
kapitalu padės varyti šį darbu 
pirmyn ir neužilgo susilauk
sime Lietuvos Prekybinio l a i 
vyno. 

Lynas. * k 

TRYSfrlMTOJI "FAVASA 
' R I O " SĄJT»CK)S 

KUOPA. 
-

Kovo mėn. 6 dieną "Pavasa
r i o " Sąjungos Centro Valdy
ba turėjo iškilmingą posėdį, 
kuriame buvo priimta, * užre
gistruota ir patvirtintu (5au-
rės kuopa, kuri yra iš eilės try 
sšimtoji Sąjungos kuopa. Toji 
garbė Gaurės kuopai tekjo vi
sai pripuolamai. 

Centro Valdyba nutarė pa

uostą, jai reikalingas preky-
Lietuva "netoli atsilikusi už- i w laivynas ir jurininkai, bet ] ' o t u v i u t a u % <Hrbti išvieno ir 
pakaly" valstybė. Tenai pro
dukuojami įvairus produktai, 
koki Britanijai reikalingi. Lie
tuva, atgavusi Klaipnlą, jo 
nuomone, ekonominiu atžvit- j Sptnralistais, susispietė ir pra 

ir čia pasirodė tam tikros jė-1 organizuoti tvirtą vidaus val
gos. Lietuvos jurininkai, kurie <1*** bendromks jėgomis, šau-
buvo 'dirbę; ant įvairių pašau- * * ' ^ a l i n partijų rietenos, lė
lio laivų ir jau yra tos šakos 

gn 

gyvuoja vienybė ir tauta" . 
Toliaus KlaijK*liečiu vardu 

iu žymiaįturės pakirti; ( ]^j 0 svarbų Lietuvai darbą, pasveikino Lietuvos Jurinin 
Kun. Pakalnis savo paskaita j V>kuj*9 paiaitiino naujai su-

padarė tninipą lietuvių; tautos s i k u r u s i a Jjetuvos Jurininkų 
praeities peržvalgą, remdama- j Sąjungą ir palinkėjo jai ge-
sis istoriniais faktais, tuojaus r i a u H i o s kloties šiame tautai 
perėjo pokariniu Lietuvos r e - ' i r v a i s t v b e i svarbiame darbia 
spublikos periodam Skaitė 
daugiausia apie pokarinį Lie- r,. i iUl 

ni u ip 

LIETUVA PO KARO. 

Londono laikrašty "Finan
cial Times" tokiu vardu pa-

Antras kalbėjo kapitonas 
, inas, senas jurininkas, 

,'tuvos atstatvmo progresą. Bn-1, -Z . *. T-
1 P Liehivos veteranas. J is savo 

vo mdomi paveikslai, kaip , „ . . , . ., v 
1 < kalboje pnparode reikalingu 

Liotuva atrod / ' tuojaus po ka
ro ir kaip ji atrodo šiandie. 

Toliaus skaitė apie Lietuvos 

miems. 
dėtas gražus straipsnis apie j ekonominę padėtį. Lietuva pi-
I>okari'.iį I^ietuvos atsigaivini-I gi ai g-amina javus, visokį niai-

mą steigti Lietuvai prekybi-
• i l < ^1 l II I I l ' W l f f c 

Bet kokia tuomet darbinin
ko padėtis * Darbininkas netu
rėdamas kuo tinkamai išlaikv-
ti savęs ir sa»vo šeimynos bus 
priverstas ubagauti kreipMar 
mes į tokias kapitalistų "gai
lestingumo" įstaigas, kuomet 
jis savo teisingu i r sąžiningu 
darbu pilnai yra užsitarnavęs 
reikalingą pragyvenimui už-

mą. Aprašoma įdomi gerb.. s1ą ir kitokius produktus. Del 
kun. N. Pakalnio (Cliicagosj to Lietuvos prekyba nuola 
lietuviams žinomo) paskaita, I žengia pirmyn. 
įvykusi kovo mėn. Citv of 
London kolegijos bute. Pas
kaita apie pokarinę Lietu v h 
buvo paįvairinta iliustracijo
mis. Pirmininkavo gerto. Geor
ge Lambert. 

(J. Lambert,. supažindinda-

Šiandie Uetuva turi nuosa 

valstybės banką km 20 metų 
monopoliu leisti naujas lito 
notas. Šiandie lito notų apy-

kū Sąjungą, Klainėdos atsto 
\ a s E. E. Bežulaitis. J is savo 
kalboje pareiškė, kad Klaipė
dos lietuviai šiandieną džiau
giasi susijungę su savo senąja 
motina D. Lietuva, Susijungi
mas įvykęs dėka bendri) jėgų 
visų lietuvių. Klaipėdiškių ir 
lietuvių iš D. Lietuvos. To
liaus kalbėtojas pabrėžė, kad 
Klaipėdos lietuviai yra pasiry
žę ir ant toliaus eiti bendrais 
takais su visa lietuvių tauta, 
nes tik bendras mūsų darbas 
gali atnešti gerus tėvynei vai
sius. 

siųsti tam tikrą raštų Gaurės 
C A " and begining oljr work | kuopai del to atsitikimo visos 
we are sending our Avisbes of Centro Valdybos narių pasira-
lucky voyages to all tlie slups ciytą, kuriame naujam mušą 

vartoje (cirkuliacijoje) yra 
apie 40 nnlionų. Lietuvos eko- Vardu pramoninikų ir pre-
nominlo nusistatymo princi- kybininkų, sveikino Jurininkų 

vą monetarinę sistemą, parem-j pas: liuosa ip i c i a t^a ir liuosa Sąjungą Martinas Yčas / ' J is 
ta aukso pagrindu. Monetos! kompt^ticija (konkurencija)-. savo kalboje paaiškino, kad 
vionata skaitosi litas, kurs 
yra lygus dešimtąjai ameriko
niško dolerio daliai. 

Lietuva turi įsteigusį savo 

Nereikia nei sakyti, kad to- dar neturint savo uosto 1920 
kios paskaitos naudingos Lie- m. buvo suorganizuota Lietu-
tuvai ir lietuvių tautau Svei- voš Garlaivių Bendrovė ir nu 

KRIKŠČIONYBĖS PERSEKIOJIMAS 
SOVIETU RUSIJOJE. 

kiname prelegentą. pirktk keletas laivų; du iš jų: užplevėsuotų 

in sea anil our compliments to 
all tbe navai ,organižation< 
aud. unions". 
- Padėkojęs miniai už skait
lį ngą^ atsilankymą, gen. Nage
vičius kvietė" s vėčius* kurie ja a 
turejo bilietus, į vidurį karo 
muzėjaus, kur buvo aptaria bė 
gautieji reikalai organizavimo 
Lietuvos prekybinio laivyno 
j r tuo pačiu laiku buvo įteik
ta Lietuvos Karo Muzėjui do
vana nuo Lietuvos Jurininkų 
Sąjungos, piiikus laivelis kai-
po ženklas atidarymo Sąjun-
gos. Iškilmės baigėsi muzik;* 
liu koncertu, buvo sugriežta 
keletas šmotelių iš jurininku 
dainų ir šokių, Juros melodi
ja. Sią dalį programos vadova
vo žymus Lietuvos kompozito 
rius J . Žilevičius. . 

Reikia pastebėti, kad ši Lie
tuvos Jurininkų Sąjunga yra 
dar visai jaunutė/ j i susitvėrė 
kovo mėn. 11 d. 1923 m. pas
tangomis: kapitono Andrejau-
sko, kap. Kuizino, kap. Azgu-
rido ir kap Platakio. Dar ne
praėjo pilnai mėnesio laiko, 
jau sąjunga turi apie 50 na
rių'jurininkų specialistų, kurie 
yi*a dirbę ant įvairių pasaulio 
lai vii. Lietuvos Jurininkų Są
junga^ yra pasiryžusi darbuotis 
ir rupiritis jos narių gerove ir 
organizuoti Lietuvos prekybinį 
laivyną, kati Lietuvos vėliava 

viso pasaulio 

šeimynos organizuotam nariui 
džiaugsmingai pareiškiama, 
jog jis, tas narys, užvainikuo-
jū mūsų didžiulės katalikiško
jo jaunimo Sąjungos kuopų 
(skyrių) trečiąjį šimtą. Tai y-
vn nepaprasto Sąjungos plėti-
mos reiškinvs, kuris duoda 
mums gražios vilties susilauk
ti ateitvje susipratusios kar
tos, kurios vaikams jau nerei
kės aiškinti i r kalte kalti a-
pie organizacijos naudingumą, 
draugijinę galybe, mokslo, švie 
sos ruikalą. Tatai jau bus pa
aiškinta tų, kurie dabar vadi
nasi pavasarininkais ir pava
sari ninkėmi s. 

Trys, šimtai kuopų, trys širn-
iai skyrių, trysdešimt tukstan 
č>ų Sąjungos narių! Koks tai 
gražus skaičius, kiek jis galy
bės tikėtis liepia! 

». 

Pittsburgh, ^a . — Kelios 
namų statymo bendrijos išga
vo algų pakėlimo nuo 10 iki 
25*centų į valandą, savo dar
bininkams, šiame mieste. 

Mik 

Sydney, Kew South Wales. 
Australija. —- Australijos an-
gliakasyklose tedirbama tik 
dvV ir trys dienos savaitėje ir 
pertitt anglekasiai negali užsi
dirbti savęs ir šeimynos prasi
maitinimui. Daugelis skursta, 
net yra priėjusių prie badmi-

S 
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BEŠALIŠKAS LIUDININKAS PASAKO
JA APIE TEISMO PROCESĄ TEISIANT 
ARKIVYSKUPĄ CIEPLIAKĄ, VIKARĄ 

BUDKEVIČIŲ IR KITUS 
KUNIGUS. 

(Tąsa). 
• 

AnonymisKas laiškas. 

Teisme skaitė visus Vikaro Budkevi-
čiąus laiškus. Nei vienas laiškas nedavė 
kontr-revoliucijai įrodymų. Vik.'Budkevi-
eius prisipažino prie tų laiškų, išskyrus 
vieną, kurs neturėjo jo parašo, nebuvo 
jam adresuotas ir ne jo ranka rašytas, te-
čiąus skundėjai būtinai norėjo jam tą 
laišką priskaityti. 

Teisėjai. 

vien. Nors gynėjas norėjo kad kaltinimai 
butų atskirai įrodyti, Krylenko gavo tei
sėjų pritarimą kad visa byla butų tuo pa
čiu laiku išklausyta. 

Barbarizmas 
' 

• 

Teismo prokuroras ir teisėjai ėjo iš-

po religinio fanatizmo aktą ir Sėsirmniant 
bolševikų įstatymais tą kunigą nubaudė 
10 metų į kalėjimą. 

Komunistai. 
A 

" *- * 

Publika daugiausiai susidariusi iŠ* 
komunistų, pritarė Krylenkos nuomonei. 
J i garsiai supliauškėjo kuomet Krylenko 

Kaikurie faktai turi neįsivaizduoja 
mo barbarizmo* Paminėsime vieną atsiti
kimą su kunigu kurs parpuolė ant kelių 
kuomet du raudonosios armijos kareivi a 
įėjo į bažnyčią iij liepė žmonėms išoit 
laukan. Kunigas buvo b^smąž aklas, ji** 
nematė banditų įsiveržiant ir kaip pap
rastai atsiklaupė prieš Šv. Sakramentą kas ir aplodismentai velniškai skambėjo 
mišias užbaigęs. 

Krylenko žiurėjo į tą atsitikimą, kai-

reikalavo šešių galvų ir tribunalo pre
zidentas leido aplodismentus. Vėliaus, 
kuomet^ katalikai aplodismentavo advo
katui kurs ldbai vykusiai gynė apkaĮtinto-
jų gyvybę, tas pats prezidentas atsikėlė 
įtūžęs5 ir grasino juos išvysiąs iš salės. 

]%to metą po šio- atsitikimo, bandė' 
neįleisti teismo salėn asmenų kurie ne
turėjo bolševistinių kliubų nario bilieto. 
Paskutinę proceso dieną, tečiaus, daitg 
"lenkių moterų įėjo; kuomet mirties- nuos
prendis buvo paskelbtas, tragiškas mo
mentas įvyko: mot , raudojo, gi bohl įfl'o* f Dįa nuo 2,000 metų 

4'Btįžnyčia,.pridūrė jis, niekuomet ne
mokino nedorai elgtis ir mano pasielgimas 
buvo; vistlom^t , bė priekaišto^ Siandiėii 

j 

13ct jo jėgos grįžo, kuomet Krylenko pas
kelbė mirties bausmę. Šypsena nušvietė 
jo veidą, akys spindėjo džiaugsmu. 

Arkivyskupo a^sigyiiimas; 

laskęlbus mirties nuosprendį, ar iavy^ 
l:;ifas ramiai atsikėlė save ginti. Gili tyki 
•^viešpatavo. Prelatas pareiškė, kad jis 
jokiai politinei organizacijai nepriklausąs 
ir į jokias kontr-revoliucijos intrigas nesi-
maišęs. ^Priešingai, sakė jiš; aš vien rūpi
naus mokinti savo "žmones mūsų švento 
tikėjimo tiesų, tįesų kurias Balnyčia skel-

>>' 

pro ašaras. 

KaUniai. 

• 

i 

• 

• 

Visi nuteistieji parodė nepaprastą 
tvinybę. IVlkno tikėjimas į žmogaus pri
gimtį sustiprėjo žiūrint į tuos žmones ku
rie taip aukštai pakilo šalip tos netvaria-s 
ir teroro. Nei vienas doriniai nenusilpo. 

Ptoceso pradžioje, arkivyskupas C?e-
i lakas, 70 metų senelis/atrodė nuvargęs. 

aš esu laikinojo teisėjo aky vaizdo je.4 (? ai 
but ryt aš busiu Aukščiausiojo Rišė jo a-
kyvaizdoje. Aš prašau laikinojo teisėjo bū
ti teisingu man, kaip aš prašau sau gai
lestingumo pas Aukščiausiąjį Teisėją. 

Kunigas Malecki/70 metų senelis, \< 
eilės kalbėjo. Jis pradėjo į publiką pri 
siutindamas malonius kūdikystės atsimini-' 

iV 

mus. Meiliai ir simpatingai kalbėjo; jo 
klausytasi su didele dome. J is nebijojo pa
sisakyti, kad jis yra iš turtingos bajorų 
šeimynos. 

"Mano tėvas, sakė jis, buvo labai tuiv 
tiugas f.«u ogus ir daug tarnų turėjo; 
jis buvo teisingas ir geras'valdytojas; jis 
buvo taipat geras krikščionis. Vieną kartą 
aš buvau nemandagus su durininku, mano 

į tėvas privertė mane jo atsiprašyti, ant ke
lių, ir pabučiuoti jam ranką. Pamokino 
mane, kad visi žmonės yra lygus prieš 
Dievą. Aš tos pamokos nežtiliršau: Palikęs 
kunigu, aš pasišvenčiau našlaičių gerovei, 
Petrograde. Aš niekuomet nesipainiojau* į 
politinias reikalus, <*bet aš buvau pėreekio • 
jamas ;«aro laikais, nes aš rūpinausi var
gingųjų dalinrP'. 

Ktmigo Maleckio prakalba buvo labai 
jautri. Sovietai turėtų būti labai akli, 
kad jie nesuprastų jogei religija kuri tokį 
pasišventime augina privalo būti nepaly
ginamai aukštesnė u į jų netikybą, 

. N (Bus daugiaus) 

•T 

-

c 
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Lietuviai Dakt 
- • • • . 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

me m m '• 1 — i ^ • • • • • • • • » • • • ^"^"^"*"^>8I 

T Tvl. Blvd. 7042 

Or. C. Z. Vezelfs į 
L I E T I VIS I>EXTISTAS 

47 U SOI A S H L A N D A V E M E 
ar t | 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

NEMATYTI tR NRGIRDŽTI 
ŠPOSAI! 

Dr.M.Stupoicki; 
3107 So. Morgais Street 

CH1CAOO, [LffJMOM 
Tetefo*** Taros t M I 

Valandos — • Iki 11 Ii ryto 
p a p U t ų I lkl t TSJC. HedeMomls j 

sJMarytaa J 
. - - • - • • • • • • • • & 

Tel. Bcmlevtrd J H » 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Strsst 

Chicago. III. 

8n.A.LYli~A 
1900 So. Halsted Str 

fe l . Oaoal 1118 
Ofiso Tai.: 10 ryto tkl 12 po plet 

I lkl 7 vai rak aro. 
• a i . : S Iki 4 po p u t u 
4 1 t S Arcver Ave. 
Tel. Lafayette 90 9 » 

» 
• 
i 
t 

; 

Tet> Canal 957. Vak. Canal I I 1 8 

OR, P; Z. ZALATCRIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 g o o t b Halvfotl <tr<i>t 

Valandos- i t <k1 l t rr*s i tkl 4 
po p M n - • tin • -**»n« 

Valio Schenectados Vyčiai!! 
Laukiami yra svečiai H! 

Aspirinas. 

Tel . B l v d . 5 0 5 2 . N a k t . r.inr.l 211S ! 

Dr. V. A. ŠIMKUS I 
3201 So. Halsted St., Chicago » 

Valandos: Nuo 10 iki U diena, | 
nuo l—3 po pietų, nuo C- 9 vaisi J 

Ked' l ion . i s 10 iki 12 diena. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

m-+* 

Chicago. 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7» IV. Monroe Street 
Ritom 904 — Tclef. Randolpli 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 1015 

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

• > 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Saile Street. 
Kambarls 830 

Te le fonas: Central 13 to 

| Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4081 

M" 

* 4 
A. E. STASULANI 

A D V O K A T A S 
Abstraktai examinuoJan»l, pinigai 

ant real es tate skol iname. 
OFISAS DIDMIESTY 

K A M B A R Y S 1104 
Cnarnber of Commerce Bldg. 

IBI W. VVashington Street 
Telef. Prankl in 1179—#849 

VAKARAIS 
8138 So. Halsted Street. 

( E a g l e Muslc Co.) 
Telef. B o n l e f a r d 0787 

Schenectady, N. Y. — Apie 
Schenectados lietuvius . šiek-' 
tiek ir seniau buvo laikraš
čiuose, bet apie jaunimą ir jų 
darbuotę nei žodžio, nes tiesą 
pasakius, tai čia jaunimo iki 
siu metų ir su žvake buvo 
sunku surasti, bet šiandie ste
bėtini apsireiškimai! 

Mėnesiui laiko, susitvėrus 
čia Vyčių kuopai, jau šiandie 
skaitoma iki 30 narių* žodžiu 
kasdien nauji atsiranda kaip 
grybai po šilto ir gražaus lie
tuko ir manau, kad trumpu lai 
k u Schenectados Vvčiai savo 
^kaitlihgumu ir darbštumu 
"'subytins' visas Amerikoj 
L. Vyčių kuopas. Štai, šiai 
kuopai tik susitverus, o jau 
darbas milžiniškas pradėtas. 

Gegužio (J d. rengiama iškil
mingiausia vakarienė, kokios 
dar Amerikoj turbūt nieks 
neturėjo. Vakarienės laike dai
nuos šios kolonijos Vyčių cho
ras; bus vaidinta trįs labai 
gražios konunlijėlės; garsusis 
smuikininkas šios Vvčiu kuo- ! 
pos narys p. Bizauskas pagros 
ant smuiko, kuriant akompa
nuos p-]> Džedževičiutė; gros 
negirdėta visam pasauliui or
kestrą, šokant ant scenos suk
tinį kelioms poroms gražiai pa 
sipuošusių ir išlavintų mažy
čių mergelių, — duetai, solis
tės ir tt., žodžiu negirdėtas ir 
nematytas yra rengiamas va
karas, Schenectadiečianrs turi 
būti iškilmingiausia ta diena, 
nes pirmą sykį pamatys savo 
jaunimą ant scenos; išgirs juos 
gražiai dainuojant, vaidinant, 
grojant ir žaidžiant. 

Kviečiami visi vietiniai lie
tuviai ir iš apylinkių svečiai 
t a n iškilmingan vakaran. J-
žanga tik $1. Bet prašoma ne
manyti, kad aukšta kaina, nes 
be pasiklausymo ir prisižiurė-
jimo, kiekvienas svetys .dar 
gaus gardžią vakarienę iš dvi
dešimts valgių. Tikras esu, 
kad neatsilankiusieji šian va-
karėlin labai gailėsis, o atsilan 
kasieji nesigailės dolerinę už
mokėję, nei penkinę pridėję. 
Vakaras prasidės 6 vai. 

VARGOttlNKO NĖTtn t I . 

Taip viskas bu% gera. 
• 

Youngstovvm, Ohio. — Kata
likiškos draugijos darbuojasi, 
iftv. Pranciškaus par. choras 
gyvuoja. Taip butųViskas go
gai, tik mūsų bažnyčiai ir cho 
rui negerai, kad vargoninko 
neturime. Užtat nelinksma. 
Mūsų gerb. klebonas žadėjo 
5;autt lietuvį vargoninką. Ta
da viskas* o ypač veikimas 
čionai žydėtų. 

PRAKALBOS IR ŠOKIAI. 

. . 
nas. 

CICERO, ILL. ŽINEįjfiS. 

n 
. . 

Westville, IU. — Bal. 22 d., 
fcy, Pet. ir įPov. svet., atvy
kęs iš CUicagos, teisių studem 
tas, Mikas Bagdonas, laikė 
prakalbas, L. D. S. reikalais. 
&nonių buvo neperdaugiausia, 
ries nebuvo visai garsinta. Kai- & Co.; 
betojas trumpai, bet aiškiai 
išdėstė, kaip darbo žmoneliai 
skriaudžianti ir tt. 

mieriečių koplyčiai. 
Virsminėtam tikslui aukas 

r-nko šios drauguos sekančios 
narės: Em. Andruškevičienė, 
B. Naujokienė, ty. KavaĮiaus-
kieikj ir 0 . Jasikiskienė. Su
rinko sekančias aukas: 

Iš draugijos iždo $22.00; 
Po $10; Šakienė; 

' Po $5.00: M. Jasinskienė, J 
Jaidnskiųle, P. •Sriubas, Uni-
kauskienė; 

Po $3.00:. K. Jal inskas; 
Po $2.50: \V. A. Wicboldt 

J . Kremenskaitė, a Serpetienė, g • ^ ^ Č R Ą C į į jUpt fa j į * 
M. Norkevičiene, O. K ^ i l a a t ^ ^ ^ ^ n ^ S ^ & ^ S C a t J ^ ^ ^ ^ K Į 
kienė, O. Kizalėvičienė;.' 
j Po 50c: V. Kamkis, N. N., 
Adomaitiene, K tf. 

Kurių vardai nėra paskelb
ti šiame sąraše malonėsite pri-

Gėg. 20 l\. ketino vėl atsilanky 
ti. Lauksime. Po prakalbos 

Po $2.00: M. Jasinskiutė ir 
J . Beržinskas; 

Po $1.50: O. Sinkevičienė:* 

Soinfula, B. C, Kanada. — 
Miškų darbininkų unija laimė-

| jo geresnes gyvenimo sąlygas 
po 24' valandų streiko. Strekė 
dalyvavo apie. 50 vyrų. 

ė 

Po $1.00: J . Kemkiėnė, P. 
Kasimienė, J . Bernackienė, M. 

•rt* i ? . 

buvo šokiai, surengti Vyčių Grigalienė, Ę. Savickienė, M, ! 
atletų. Pelnas- eis, įtaisymui 
^baseball si t i ts , \ 1*aipgi jie 

Simanavičienj>, O. Grigalienė, 
M. Kelekevičiene, A. Rekuvie-

Valio! Fortūnatą. 
neužilgo žada rengti "sočia i" . |nė , P. Razmanskienė, A. Poš

ka, V./Valavičius, S. Norkus, 
O. Valunienė, B. Naujokienė, 
J . Gerdžiunas, O. Jasinskienė. 
A. Suriutė, M. Kareckienė, O. 
Kavaliauskienė, E. Andruške
vičienė, R. Sabaliauskienė. ~A. 

\ Kriaučiutiien.*', J . Narbudienė, 
i 

C H f C A G O J E 
ŠV. KAZ. SESERŲ KOPLY 

ČIAI AUKOS. 
1 

Ką statys; 
Bal. 22 d. įvyko Šv. Anta

no parapios trustisų ir, komi
teto narių susirinkimas. Kle
bonas pranešė, kad statymas 
trečiojo aukšto, bažnyčiai ar 
mokyklai, atsieis $75,000. Šis 
sus-mas nusprendė ^fcušaukti 
parapijos sus-mą, kurs įvyks R - m D r -^ ^ i S v i s o ^ j{ 

gegužio 13 d , ir parapgonat- į s u a u k o t a $ 1 0 0 j ^ K a z i . j 
ė> aptars, ar tretįjį aukštą sta 
t y s, ar statyti naują bažnyčią, 

Nbrth Side. — P e r šv. Ka
zimiero Sesėm koplyčios va-
jų Rpžančiavos d r-ja tapo 
garbės nare Šv. Kaz. Akad 

i, i • 

Tel. Lafayette 4223 

Kaipo lictuvys. l ietuviams visa* 
dos pn taniau j q' k uo« oria usia. 

M. YUSKA 
3228 \V«st 38-tii Street 

1 

* * 

įPLAtlKAMS 
nėra kokie patentu*-
cUu-omi po vHtif&ą, į 

jie veikia ant piau-

mikrobus, kurte ėda 
p lauky šaknis. t 

2)-Sust iprina plauku sakais . 
3 ji Išjudina krau i f gaivos skalpo Jo 

ir priduoda p laukams daug gy-duofi rinkėjoms, o jos priduos ** į*m£ ir Sefru.*"*̂  
redakcijai. y 4)-suCM,bdo plauku *nuii 

Visiems aukotojams-oms šir
dingas ačiū. Kot&p. 

I 
l iunl ias , 

. 5 >-Augina plaukus. 
Kurie nori gauti tų valety; tai tu

ri priaiu«U BU laišku: —r . savo amiiii, 
'keletą nueiinkusių plaukų ir pažym*-
'ti ar tie plaukai. yra nuolat rausi ar 
riebų*. Ir ar yra pleiskanų. Sių vai
stų apilckoac nėrausit. Kruipkities tie
sios prLe muaų. FIRMOS; . , į 

KAINA $5.00 už vaistus Ir vi pa
tarimu* kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių, muma dėkavoja. Pinigus slų-

, skite fiiuo adresu: . 
DK. KACKLS MeOieinal I^borai 

} 1411 So. 50th A ve., Cieerb 
— — i M i • i • • • — 

r».i 

jr 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintel is vandeniu kel ias Lietu
von per Southampton ant Mažinu 
laivų 
AQU!TAN1A MAURETAKIA 

BEREN6ARIA 
Apleidžia N e w Yorką kas Ctaroln 
ką Greitas persėdimas SoUthamp-

tone: Lietuviai ypatiSkal lydėti 
Pililta (3č ia kl. 106.50) sai cxtra 
E , , , a , 9 ( 2 r a k i . $150 .60)karės tak-

K E L I A U N I N K A I 19 LIETUVOS 
Sėda ant la ivo PiliavoJ važiuojant 
i Southampton* Ir ten persėda ant 
Milžinų la ivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai' pasaulyje: 
Informacjas kaslink kalnas Ir rei
kal ingus dokumentus del iškalno 
apmokamų, keliauninkų galite gau 
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra v ienas jūsų mieste arba* 
apiel lnkėj: 

Cunard Line, 
140 N. Dcarborn ^ 
St. Chicago. 

I 

re i ; Dearhora 0057 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumtestyje 

CHICAGO T E M P L E 111 ILD1NG 
77 \Vest \V;:-!iuiut;>n Street 

Koom 1726 
Tssaados • ryto iki 5 po platų | 

N a m ų l e t . Hyde Park l i t i 

A. A. S L A K I S 

J. P. WAITCHES 
La wy cr 

L I E T U V I S ADVOKATAS 
Dfcen.: R. 514-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolph 5561 
Vakarais: 107S6 S. Wabask Ave. 
ftn<M>lan<f Tel P n U m u 6S9T 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visti 
aklų tempimą 
kas yra priežas 
timl skaudėjimo 

galvos, svaierullo. aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos a k y s kate rak
to, nerutegio: netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
gėj imo ir valkus e inančius mokyk , 
ton. Valandos: nuo 10 iki 3 vakaro' 
Nedėl iemis nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

. 

DR. MAURIGE KAHN 
• V D V T O J A S I R CHIRURGAS 

4€81 IK A s U 
fel Y ar d* t*4 

Tel. 
OFISO V AL.: 

S — l t v. ryto, 1—S it T—t v. v» 
Hedėl iomls: nao l t w. ryta lkl 
1 vai. pa pietų. 

* 

" l i t e r a tū ros Teorija" vado 
vėlįs angstesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas, 

•^^rtaiiia 60c. 
DRAUGAS PUB. CO. ' 

0334 South OaJdey Ave. i 
Chicago, 111. 

Resl.l. tel. Van Boren IS94 
Ofiso teL Boulevard 9C9B 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS tr 

CHIRURGAS 
f^ieelallstas Moteriško. YjT«kų 
Vaiko Ir visa caronlškų Ug% 

Ofisas: S335 S. Halsted St. 
Vai.: %•—11 ryto: S—I p o 
plet, 7—8vak. Ned. l t — I I d. 

1181 Independansa Blvd. 
Chicago. 

kuri atsieitų apie $180,000. 

Miestelio reikalais. 
lniprovenient Clirb sus-mas 

(kada įvyko f Red.) svarstė 
dalykus kaslink pagerinimo 
šio miestelio. Nori iškraustyti 
vieną dirbtuve, kuri yra lietu
viu kolonijoj ir nuo kurios 
smarvės lietuvių sveikata yra 
išstatyta į pavojų. Išrinkta y-
ra komisija iš penkių asmenų, 
kuri su kliubo vaklvba turi 
sustatyti rezoliucija, išreiš 
kianeią ko mes reikalaujamo 
iš savo valdžios. Mums, mušu 
mįestelio vaklžia yra lengviau 
prieinama, negu valdžios di
džiųjų miestų gyventojams. 

Sus-man buvo atsilankęs 
Town School Board preziden
tas. J i s paaiškino, kad bus 
galima prašalinti tą dirbtuvę, 
nes ji kenkia vaikučių svei
katai, kurie lanko viešąjį?, i r 
parapijinę mokyklas. Kvietė [ 
žmones skaitlingai lanlrytt 
To\vn School Board sus-mus, 
kurie įvyksta paskutinį antra
dienį kiekvieno mėnesio) Jis 
toliau sakė, jei miesto advoka
tas nenorės nieko tame veikti, 
tai School Board advokatas 
tame reikale pasidarbuos. 

Mažai vyrą. 
Bal. 22 d., par. svet., įvyko 

Gyvojo RožartCiaus dr-još sus-
mas. Dr-ja turi net 11)0 narių. 
Daugiausia moterų ir merginų 
priklauso prie šios dr-jos. Vy
rų mažai, 5 ar 6. Si dr-ja re
mia visus kilnius tautos ir 
Bažnyčios reikalus.* Visiems 
Ciceros lietuviams katalikams 
privalėtų prie jos priklausyti. 

A. Valančius 

Z^ 
20 metu prityrimo 
Akinių pritaisymo m e n e 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvų? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pav 

s ta? 
Ar- kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir plukančias 

taškus ? 
Ar atmint is p o trupu t j m a l ė j a ? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip U- smil t i s aky*. 

s e? ' • 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas ak i s? 

JOHN J. SMBTAKA i 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. \ 

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augšto virš Piatto ap-; 
tiekos, kambariai i r , 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadienlais 9 r. iki 12 dienos. 

^ » » » » » » » » » » » • » » • ' • ! 
^ 

L Michnievicz-Vidikiene 
^ 

' 

giau Negu Kiti 
Maistai Sudėti į Vi 

St. Louis; Mo. — Apie 400 
unistų plumberiii pagelbinin-
kų streikuoja Jie reikalauja; 
kad jiems pakeltų algas nuo 
$7 iki $8 į dieną, dėlto kad1 

pragyvenimas pabrangęs. Dar 
bdaviai nenori tartis su strei 
kintnkais. 

Išviso Su v. Vals. priskaito-
ma apie 18.000 te'atnj kuriuo-
se rodoma krutamieji paveiks
lai. 

.. 

Tą pareiškimą pilnai patvirtina tūk
stančiai nelauktų padekavonių, ku
rias dėkingos motinos ir gydytojai 
mums kasmet prisiunčia. Paklausi-
nekit pas savo kaimynus, ftur tik gy
venat, apie Eagle Pieną. Aplink Save 
visur rasit Eagle Pieno kūdikių. 

Tapo priparodyta, kad kūdikiai pe
nimi Boi den's Eagle Pienu geriau 
auga ir rodo geresnį kūno brendimą, 
negu tie, kurie penimi kitu kokiu 
ypatingu pienu. 

Eagle Pienas nėra dirbtinis kūdikių 
maistas. Gydytojai žino, kad pienas 
yra tobuliausias maistas subudavo-
jimui kūdikio kaulų ir raumenų, ir 
jo augimui, žinoma, jei pienas yra 
grynas. Eagle Pienas gi yra garan
tuoto grynumo pienas, sumaišytas su 
grynintu cukrų — nieko daugiau. 

Mes esame atspaudinę jūsų kalboje 
pamokinimų kaip pen§ti kūdikius 
visų amžių. Jei nori gauti šitų pa
mokinimų, išpildyk žemiau esantį ku
poną ir pasiųsk jį mums šiandien. 

TME BORflENS C0MPAOT 
Borden Building, New Xork 

101 S. Hals ted St 
ampas 3 1 gatv$ 
one Yarda 1119 

Viename ofise su 
Dr, J. F . Van 
a l o g 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 
'gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki i t , nuo ; 
• iki 9 vai. vakare. 

. ft,.-..,- , , ^ , « , - ^ 
• i • • m m 11 i r 

Valentine Dressmaking Ooilege 
1407 W. Madlson Strees 
Telefonas Seeley ' 1 S4t 

Moko Siuvimo. Patternų klr-j 
[pimo, Deslgnlng blsniul tr na-j 

Viš tos duodama dykai. 
!Diplomai, Mokslas lengvais at-l 

lokij imals . Klesos dienomis Iri 
carais. Reikalaukit knyge lėa j 

lo ir Naminiai kursai 8krybė-
Talsyme. Norint informacijų j 

r kits ar telef onuosM te. 
SARĄ PATHjK, ptrm. 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CH1ROPRACTOR 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronlSkas l iąas; 
>nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
8usišlapinimą, dusulį ir visas kitas l i
gas; vyrų, moterų ir valkų. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 21 S t , k a m p a s Leavltt SC 

Telefonas Reoscvett 8135 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Nedėl ioj 

9 iki 1* a. m. 
• ' ' "' • i ' ' • • • » 

•J I • • I I I Į M 

TANLSY P. 
M A t t g T Į T A 

RABORTCg H 
Ralsamootojas 
Turlų aatomo-

us visokiems 
Kaina 

eraama, 

3319 Auburn I 

j 3307 Auburn Av». Chicago j 

S. D. LACHAWICZ 
LTETUVR GRABORIUB 

9314 W. 93-rd FL CkloagO, OI 
Patarnauja laldotnvėsė kuopl-

j tsas la . Baikale m e l d i i a a i s l ian-
kti, o mano darbą bosite a l g a -
nėdlnt l TeJL Oaaal 1371—1199 

g » * mjmM.mMMMMM3MM 
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CHICAGOJE 
DRAUGIŠKUMAS. 

a= 

"MOONSHINE" RJJA 
AUKAS. 

Chieagoje "moonshine" au
kų skaičius nuolat eina didyu. 

•Anądien apskrities teisėjas 
Jareekį psyehopatiniame teis-

LAISVAMANIAMS WBST 
SIMsJE NESISEKA. 

W«St Side. — Kada tiktai 
laisvamaniai ar kitokios rū
šies bedieviai ką nors rengia 
mušu. kolonijoje, tai jiems nie-

me antkart 20 asmenų pasiun- , , ^ x, 
. _ .„ Į kuomet nepavvksta. Mat cia 

tė i bepročių ištaigą. 7 iš * . r , . . . , . 
* * t * err [katalikai vra susipratę, o lais-

ju beveik nepagydomi. Ki-! . T . .,., • .. . 
J ' ' *- vamamu ir eiciliku beveik ir 
tiems, anot gydytojų, bus ga- . * . . . . 
r 4< . . . , , , i ™ra. tvune yra, tai netuu m a s gyvenime. Žmogus kuris 
kma pataisvti; proto Ivg- , ., . , „ , OJ 

1
 % * l • 'laiko j prakalbas ar vakarus 

svarą. 
"Tarpe "moonshinerių , , y-

Įžymųs rašytojai sako, kad 
socialis draugiškumas kalnus 
nuverčia. Tame sakiny yra 
daug teisybes. G^ras draugas 
visur prideda savo j<3gų idant 
pagelbėjus savo draugui. 

Mūsų Itetuvių jaunimas 
daug pelnytų jeigu sueitųv į 
plačią pažintį su žmonėmis iš 
kurių gali tikėtis didelės nau
dos ir galės pagelbėti savo 
draugams visokiuose atsitiki
muose. Susipažinimas su žmo
nomis yra didelis palengvini 

turi plačia pažintį visuomet 

ra žvmns nuošimtis lenku. 
Vieną lenką, Borarski, kurs 

gyveno Xorth Sidėje, policija 
areštavo štai už ką: 

Borarski, išsitraukęs "mo-
onshirre" aplanke net 71-ą 
grabįnjnką, kiekvienam pra
nešė, kad jo brolis mirė ir 
nuo kiekvieno iškaulijo sau 
po 3 iki 5 dolerių už tą " bu
si nessą." , 

Daugelis grabininkų suva
žiavo nurodvto% vieton. Pa-
si rodė, Borarskio brolis John 
vra visai sveikas. 

vaikščioti, nes užimti "sama-1pelno biznyje, namuose, darbe. 
kurkos" gaminimu. I j , socialiuose rateliuose. 

Sfai, bal. 26 d. Meldažio Susipažinimas su bile kokia 
svet. Veneienė ir Hertmano- Morta, Mare, Kaziu, ar Juozu 
v.itcz turėjo prakalbas. Kaip n j ek 0 nereiškia. Amerikoj gy-
jiats p. Hertmanowitez pasakė, 
ka<l šios prakalbos pilnai ne
pavyko, nes susirinko tik 15 
klausytojų. Hertmanowitez 
vieton kalbėti apie našlaičius. 

vonantiems yra svarbu turėti 
pažintį su inteligentiškesnitfis 
amerikonais. Tą atsiekti gali
ma per lietuvius draugus ku
rie dažnai dalyvauja amerlko-

pradėjo plūsti ant "Draugo" niškos inteligencijos sueigose 
kad tai esąs "Draugas" kal- raliuose ir' puotose. 
tas kad jiems niekur nesise-j Giedrininkai dažniausiai 
ką. "Draugas", "Darbiniu per savo mokyklas turi susi-

LAISVAMANIŲ PRAKAL
BOS. 

Bal. 26 d. AVest Sidėj (Chi
cago) kall)ėjo p-ia Vencieiiė, 
p. Hertmanavičius. Prakal
bų •tikslas — parinkti aukų 
laisvamanių globojamam naš-
laitnaniini Kaune. Kalbėto-
jai pašmeiž> "Draugą" ir ka
taliku*. Prakišo. Publikos 
iš viso atsilankė net 15 žmo
nių! Iš jų 10 katalikų. 

ŠVAROS SAVAITt. 

Komercijos Asociacijai va
dovaujant ir su jąja koope
ruojant Wm. McKinley auk
štesniosios mokyklos "Civic 
Industrial Club" veda metinę 
švaros kampaniją bal. 23 iki 
geg. 7 d. laikotarpiu. 

Tos kampanijos tikslas — 
Chica^ą padaryti gražiu mie
stu. Tas tikslas tad tegul bus 
kiekvieno piliečio priedermė. 
Kiekvienam .reikia prisidėti 
prie miesto svarinimo. 

Mesk šalin savo špatą, imk 
šluotą ir Chįcacos miestą pa
daryk tokiu, kokiu jis turi 
but. ^ 

AR VISI AR NEI VIENAS. 

«Da 1 i s Cb icagos kaba retų 
atviri per naktis. Gi kiti už
daromi 1:00 naktį. Policijos 
viršininkas darbuojasi, idant 
• 

visi kabaretai arba butų už
daromi 1:00 naktį-arba visi 
atviri. Neturi but nei vienam 
kabaretui jokių ypatingi} pri
vilegijų. 

DAUG AREŠTUOTŲ 
PAtlUOSUOJAMA. 

Municipaliuose teismuose 
daug areštuotų autoistų pa-
liuosuojama, .kuomet laiku ne
ateina teisman policmonai. 

PASILINKSMINO. 

Brighton Park. — Bal. 21 d. 
L. Vyčių 36 k p. surengė šo
kius, Meldažio svet., We*t 

kas "i r "CJarsas" pagadinę 
jiems visą biznį. Turbūt po
nios turėsiančios pėsčios grįžti 
į Lietuvą, nes niekas joms au
kų, neduodąs. Well, kas kaltas, 
kati laisvamaniai moka tik pa
sigirti, o kai reikia duoti tai 
negausi nei sulūžusio cento. 
Katalikai turi savo prieglau 
das ir jie jau keliais atvejais 
aukojo ir teil>eaukoja. Štai ir 
YVestsidėje, kada kun. Norbu-
tas rinko aukas surinko virš 
£100. 

Po p. H. kalbėjo Vencienė.Ji 
taipgi tą pačią giesmelė gie
dojo. "Draugas", "Darbinin
ką.-, "Garsas", šimutis... ir 
tt. tai yra didžiausi mūsų prie
šai. "Apštrnmijus" savo 
"priešus" pradėjo prisimini! 
apie našlaičius. Bet matyti, 
kad juodu su Hertmano\vitez 
nesusitarę kalbėjo. P-nas Hert
mano witcz sakė. kad jie auklė 
ja našlaičius tokioje dvasioje, 
kad jie nežiūrėti} į Rymą — 
reiškia kad jie nebūtų katali
kais, bet bedieviai*, kataliky
bės priešais. O p-nia Veneienė 
>&k(\ kad jų prieglaudoje esąs 
net kapelionas ir mokinąs po
terių... Taigi nežinia katro tei
sybė. Greičiausiai p. llertma-
nowitcz. nes jis įsikarščiavęs 
visą tiesą pasakė. 

Po "spyčių" buvo renkamos 
a ukos. Dar aukas berenkant 
p-nia Veneienė skelbė buk su
rinkta $64. Žinoma, iš publi-
:os nieks netikėjo kari surink-

ta $(>4, nes iš 15 žmonių bent (J 
nieko nedavė, gi likusieji (l 
galėjo tą sumą suaukoti. Juk 
laisvamanių esama didelių pi
niguočių, tik vargas kad jie 
šykštus ir nepratę aukoti. 

Primuš. 

nešimą su žmonėmis kurie, 
bcah'jo. kurią dieną paliks po
litikos, pramonės vedėjais. 
visuomenės darbuotojais. To
kie žmonės tada duos paleng
vinimų pirmiausiai kiekvie
nam savo geram pažįstamai. 

Kiek girdėjau, tai Giedri-
cinkai rengia balių ^ep. 1?) 
d. š. m. Šv. Jurgio - pa ra p. 
svet. Bridgeporte. Tikslas ba
liaus, man rodąs, bus parody
ti musu jaunimui, kad Gied
rininkai yra'visi linksmi ir 
draugiški, ne, kaip daugumas 
mano, apmirę, atšalę, arba at
kaklus. 

Snlyg mano nuomonės mūsų 
jaunimas pelnytų draugišku
me jeigu jie nueitų į tą Cie-
drininką vakarą. Ten sueisime 
j platesnę pažintį. • 

Atjaučiantis. 

parašyta ADVEĘTISED. 
Prašydami laiško paduokite laiš

ko num., n̂ a su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

i I . I ! - ' 

, 502— Alisauskis Metteus 
506—-Baltuška Jonas 
507—Baltokis Valtes 
509—Barakouskas Liud. 
512—Bedna Anna 
514—Brazas €h. 
515—Budra Mrs. 2 
517—Cicelis Juozapas 
522—Gestaut Justinas 
523—GiernJis Jono 
527—Grazinskus Wicintui 
534—Jusaitis Jozapas 2 
539—Kuras Jonas 
540—Emilei Kvedarais 3 
541—Karpowieis Kazimiras 
546—Liukevrciu Leonardni 
547—LubaJ. 
551—Masiluinenei Lind. 
554—Mikutio Zofije 
555—Mi skini s Ma t ausas 
558—Murauskui Joniu 
561—Norkus Jonan 
562—Narbutas Stanislavam 
577—Saudikis Jonas 
582—Si laika Ignacas 

591—Ulba Kazimeras.jk 
592—Valaitis Kazimeras 
593—Vaskys Paul 
602—Zelnis K. 

Iš priežasties padidinto biznio 
reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTSRŲ 

tuojaus del pastovaus darbo, 
švarus ir lengvas fabriko dar
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo 
stukio duodama dirbti. Musij 
merginos uždirba nuo $15 iki 

$21 dirbant 5 dienas savaitėj. 
. Ateikite prisirengę darban 
bile rytą ,7:3jp valandą. Valan
dos nuo 7*30 rvto iki 5 vai. 
vakare. • 

Atsišaukite 
820 So. Kildare Avenue 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd 
SPAULDING & MERRICK 

REIK ALINGI foundrės lei-
beriai prie bresinės fandrės 
49y2 valandų savaitėje. 

Sloan Valve Company 
4300 West Lake Street 

' » • mįfc 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAI rR CHERlIBGAi 

PAIEŠKAU gero bučei-io ant f 
casti Dizmo. ijera a^i . Jr 7 g Takmrmlfc ir«dėidî  
Atsišaukite tuojau: \ ūllui dktaj po pitų l i k t i m i 

J. Žilevičius 
219 East 115-th Street 

Telef. Pullman 4306 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

NEMAŽA ĮVAIRIŲ BIZNIŲ. 

Aštuonioliktos kolonijos lie
tuvių eentre vra nemaža ir i-
vairių liet. įstaigij-biznių. Bet 
eia didžiausia kraut, yra tai 
"The Peoples Furnituite Coin-
pany", 1930 S. Halsted St., 
kuri užlaiko įvairių įvairiau
sių rakandų prieinamomis 
kainomis. Joje gali
ma pirkti ant dalinu išmokėji
mų. Josios vedėju yra J. Na-
krosis. Mikas. 

CHICAGIECIAI. ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

ChicaK08 pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn jcatvip 
randaai atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvė* 
įėjus po dešinėj pusėj), prif 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 

A. T A 

Jaunimo nors ir, vidutinio
kas skaiėius atsilankė. tr*% tTa 

* 
žiai pasilinksmino. 

K ore j N 

NIKODAMAS ATROSKA 
mirė balandžio 26 d. 6 vai. vak. 35 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno Rėdybos, Ežerėnų Aps., Rimšos parap. 
čižunų kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų. Su motere 
išgyveno 9 metus 8 mėnesius. 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Teodora, pus
brolį Stanislova, dėdės Gabrielių ir Augusta Paukš
čius*, švogerka Adolfina; Lietuvoj broli Antaną seserį 
Emilija. Laidotuvės įvyks utarninkę gegužės 1 d. iš 
namų 4325 So. Artesian Ave. į Nekalto Pras. Sv. M. 
P. Bažnyčia 9 vai. ryte. Po pamaldų bus nulydėtas 
į £v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: moteris Teodora Atroškienė ir visi giminės 

"REIKALAUJAMA T>AKTARO. 
Geras sąžiningas lietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Raf-
kaus, Salygros geros. Kreipkitės lai.V 
ku prikergdami savo Curlcullum 
Vitae. 

DR. A F.. M. RAf-KI'S 
1411 So. 50-tb Avo. Cicero, III. 

PARDAVIMUI. 
DIDELIS GARAD2IUS 

Panlnviniui ar išmainymui 
ant namo. (Jara^lžius vra sta-
tytas ant 2 kampo dideliu lo
tu ir daro didelį biznį. Norė
dami pirkti ar mainyti ant na
mo kreipkities pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Chicago 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resu savo pažįstamų; ir $ač-
tos markią už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę ., 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parasV&tio-
luviams. gerai žinomas Dr. Al. 
M. Račkus. Ta knyguto su< 
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu? 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, m. 

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. • 

Dr. J . Van Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujinių, | 
Ikronlškų Ilgų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vatotų, ku-l 
Irle gali but ne nuo tos ligos. Pa
sekmingas išgijimas pHgull nuo| 

Isuradimo tikros prieiaaties ligos. 
[Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su Exray. Gydau fiu-radium.j 

lierum Ir elektra. 

>fisas ir Laboratorija) 
3101 South Halsted St. 

Į Valandos; nuo 10 iki 4 po pietv| 
nuo 7 Iki 9 vai. vak 

|>Jed£lJomts: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

v • 

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklj. 

— - • » 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nnmerln 

4729 bO. AHHLAND AVEBTLK 

i . . 

BIZNIERIAMS DIDELĖ 
PROGA! • » • 

Pardavimui naujas tbfzniavas nuiro 
namas su trejiuis Storais Brighton 
E^arke ant Archer Avt>.; labat gero 
biznio vieto; kaina $25,000; pus*, 
turėdamas gali pirkti: nefta 12<>. 

Pardavimui naujas bizniavas nuiro 
namas; storas a p a ė l o i r i ka>ibarii; 
flatas virftui; naanas yra Brig-hton 
Parke ant Archer Ave. Kaina $1.V 
500 apie $4,000 turėdamas gali pirk
ti. Krolpkities pas 

Brighton Realty Co. 
4034 Archer Ave. Chicago 

DIDELĮ BARGENAI! 
Pardavimui 2 aug&tu, muro namas 

po 4 ir 5 pundus kambarius; viskas 
pagal naujos mados; namas randasi 
pusę b>oko nuo McKinley parkų; kai
na $7,500 pusę turėdamas gali pirkti. 

Pardavimui beveik *W»ias 2 augft-
tų muro namas 2 flatal po 6 kamba
rius; kraštų vandenių 8ildc»nas yra 
2 boileriai; kaina $10,000; vertas 
$12,000. Atsišaukite pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Chicago 

Prie California Avenue 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tod nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

es 

' I SPECUALISTAS 
Džiovų, Motery Ir Vjrų Ll|rq 

Vai.: ryto nuo 19 — 12: nuo t—I 
po pietų: nuo ?—$:»• vakare 
Nedėliomls: l t Iki 1. 

I Telefonas Drexel S880 

• • 

yra mirtinu priešu pleiskanų;. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaudokit Ru/Hes. 
Kaina 65 centai aptickose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai b labaratorijos. 
F, AD. RICHTER & CO. 

104-1 M So. 4th 5t. Brooklyn, N. Y. 

T f l M U TONSItUS 
Tobutianstomts nokJi priemonenis: 

l,—be .peilio, 
S, -l>e kraujo, 
S,—be marinimo, 

' 4.—oe »kau«mo. 
5,—be Jokk> pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljentos guli tuoj 
iiti j darbo, gali tuoj valgyti: dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa Hvo'kata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė-
lintl. 

LlgonlMs su {vairiomis Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo t vai. po pietų iki 
i vai. vakarą. 

Nedėliomls Ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS Oi 

OIIKTET11IKA8. 
[1411 So. &Oth* Ave. Cicero, m 

• * . • 

Rcmkite tuos biznierius, ku-
> dažniausiai gmrsinasi 

dienrašty *'Drauge i* 

IJllllSIIIIIIIIIIIISIIM 

i Pirkite Plumberystes ir šilumos įtaisymus nuo 
I Firmos kuriai galima pasitikėti* 

ANT PARDAVIMO 6 kam
bariu rakandai geram stovy. 
Parsiduoda iš priežasties savi
ninko išvažiavimo kitan mies
tan. Atsišaukite 
3402 Aubufn Ave. Chicago. 

Ką parduodam yra gvacantuota 
Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom [f 

pirkinį. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

EKSTRA BARGENAS, Par
siduoda bueeraė ir groeern(',s 
visokių "fixtures" už labai j =^ 
maža kaina. 

Jurgis Šnekutis 
8823 Commercial Ave. 

DIDFTiS BARGFNAS 
Tarsiduoda 3 lotai prie' fiv. Kazi
miero Vienuolyno, netoli Marquette 
Parko. Lotai arti Bulvaro pločio 
30x125. parduosiu po viena arba vi
sus 3 kartu. Savininkas gralima ma
tyti vaharafs nuo 5 iki 9. 
4359 So. Maplowood Avo. 
Tel. lAfaycttc 0328 

ANT PARDAVIMO 
lotai 125x125 S. W. kampas 70-tos 
ir 140x125 Washtenaw ir Marquette 
Road ir 66-tos St. Atsišaukite pas 
savininką. 

MRS. M. O'CONNOR, 
7044 S. ijoomis Str. 

Telefonas Stewa?t 3457 ^ 

Pirk syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirksite. 

IS tU 

Mūrinis namas ant pardavi
mo ant dviejų pagyveni"1^ E-
lektrika, gasas ir visi įtaisy
mai. Parsiduoda pigiai. ^rie-
ža^tis — išvažiuoju ant faTmų. 
2249 W. 24th St. Chicago. 
DIDFTJS TEATRAS 640 sėdinių su 
visais valiausios mados Jtaislmals,— 
biznis išdirbtas - ifŲatų. — renda^ 
pigi. Savininkas priverstas parduoti 
j trumpa laiką: — neauk geresn6? 
progos. 
M. J. KIR *& 931f Sp. Halsted Str. 
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Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME [LIETUVIŠKAI . 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

[g Te!. Calumet 
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