
\ 

I Mi —P- Nft» 

\ 

'DRAUGAS" 
Published Daily Eicept Sundays 

One Year $6.00 
Six Montha $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A OOPY 
DRAUGAS PUBUSHING CO., Inc. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III 

TeL Roosevelt 7791 (LITHUANIAN FRIEND) 

KAINA 2 CENTAI 
-»«-»• 

PRICE 2 CENTS 

No. 113 CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 12 D., 1924 M. 
KHTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 81, 191«, . AT CHICAGO, ILLTNOIS UNDER THE OF ACT OP MARCH 8, 1878 

META1-VOL 

Ii I I 
• V 

IŠ AMŽINOJO MIESTO 
- R O M O S . 

Misionieriavimo paroda bus 
atidaryta gruodžio 26. — 
Ruošiami nauji planai stu
dijuoti katekizmą. 

ROMA, geg. 9. — Didžioji 
misionieriavimo paroda Vati
kane formaliai bus a t idary ta 
šįmet gruodžio 26\ anot pa
skelbimo. 

J a u baigti pirmieji butai, 
kuriuose bus sutalpinta paro
dos daiktai . Art imiausiuoju 
laiku butu vidus bus paskir
s ty tas i a tskir ias dalis. 

įvairiu misionierių organi-
zaei.ju reprezentantai šiandie 
y ra Romoje. J i e užimti rei
kalingu parodai daikte parin
kimais ir sudėstymais. 

Poincare Konferuos Su 

APTARS EKSPERTU REPARACIJŲ PLANU 
K L A U S I M Ą 

EKSPERTU PLANUS NORIMA PAVESTI REFERENDU
MUI VOKIETIJOJ 
. 

Pirm keletos mėnesių Šven
tojo 'Tėvo sudaryta komisija 
iš Tarybos Kongregacijos pa
gaminti naujus visat inus pla
nus studijuoti kataklzmą at
liko žymu progresą jai paves
tuose darbuose. 

J a u baigti išaiškinimai 
" iTik in ," "Deš imts Dievo J-
sakynm " "Bažnvčios Tsakv-
ina i . " P radė tas *\Šv. Sakra
m e n t ų " aiškinimas atskirio-
niis dalimis. 

Spėjama, jog liepos mėn. 
pirmomis dienomis darbas 
bus baigtas , bus atspauzdinta 
reikalingas skaičius kopijų i r 
padal intas komisijos nar iams 
atskiri ai tai visa nuodugniai 
vasaros laiku perstudijuoti . 

Lapkr i ty komisijos nariai 
susirinks su pataisytomis ko
pijomis ir atliks palyginimus, 
išklausys paduotu sugestijų, 
kas turi but ta ip, bet ne ki
taip. 

Po to pataisymo bus vėl 
a tspauzdinta ir kopijos, regis, 
bus pasiustos viso pasaulio 
Vyskupams peržiūrėti su pa
staba paduoti reikalingų su
gestijų. 

* 

Naujas katekizmas bus tai-
p a t ofieialis katekizmas i r Ry 

, tų apoigų katalikams. Tam 
tikslui pr ie katekizmo bus pr i 
segti a ta t inkami priedai. 

Komisijoje reprezentuoja
mos įvairios tautos. 

mierą Poincare a tvykt i Lon
donan i r pasitart i apie situ
aciją Vokietijoj ir apie eks
pertų reparacijų planų vyki-
nima. 

MacDonald su Poincare no 
r L turėt i tokią konferenciją, 
kokią turėjo su Belgijos pre
mjeru Tlieunis. 

, . 

PARYŽIUSį gog. L — Pre-
miero Mac Donaldo pa k vi et L-
imero Mae Donaldo pakvieti
mą "neformalėn ' konferenei-
jon. 

Tai konferencijai paskir ta 
gegužės 20 d. premiero Mac-
Donaldo rezidencijoj, šalę 
Londono. 

Premv'ras Poincare Londo
nan išvyksta geg. 19. 

Pranešta, kad svarbiausios 

LONDONAS, geg.- 11. — diskusijos bus apie ekspertų 
Anglijos premieras MaeOo- planus ir tų planų vykinimą. 
nald pakvietė Francijos pre-

BKRLYNAS, geg. 11. — 
Socialdemokratai iškėlė su
manymą, kad ekspertų repara 
cijų planų klausimas butų 
pavestas Vokietijos gyvento 
jų referendumui. 

Tas sumanymas pirmiausia 
bus svarstomas susirinkus 

I Reichstagui, sesijon. 

Nacionalistai iš principo y-
ra priešingi tų planų priėmi
mui. Dėlto, anot žinių, j ie vi
somis išgalėmis kovos tą .su
manymą. Nes kas žino, gy
ventojai, kar ta is gali i r bal
suoti už planų priėmimą. Tuo 
tarpu nacionalistai yra prie
šingi. 

Socialdemokratai iškėlė tą 
sumanymą, kad užduoti smil
t į nacionalistams. 

KONGRESAS STOVI Už 
JAPONŲ IŠSKYRIMĄ. 

WA&HINGTON, geg. 11.— 
Kongresas visgi griežtai sto
vi už japonų išskyrimą i r ry
toj Įvyks galut inas balsavi
mas ateivystės biliui. Paskui 
bilius bus įduotas prezidentui. 

Spėjama, kad prezidentas 
japonų išskyrimo dalies biliu 
je nepatvirt ins. 

Je i taip, tai bus mėginama 
Kongrese i r be Prezidento pa 
tvir t inimo pravesti . 

Iš pradžių konferencinis 
Kongreso komitetas palinko 
prie Prezidento prašymo. Pas 
kui balsuojant pakeista nuo
monė. 

(ji žemesniuose Kongreso 
rūmuose Prezidentas aštr iai 
buvo kri t ikuojamas už malšy 
mąsi ne j savo reikalus. 

L I E T U V O J E 
LIETUVOS-LATVIJOS GE

LEŽINKELIŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA. 

S. V. ARMIJOS LAKŪNAI 
PROGRESUOJA. 

gc? 

Aną dieną Šventasis Tėvas 
audiencijon priėmiė Neper
t raukiamos Adoracijos dr-jos 
.7)0 narių. Moteris Šventa
j a m .Tėvui pers ta tė Kardino
las Vannutelli . J o s Bažny
čiai paaukavo daugybę baž
nytinių rulaj, daugiausia sa
vo ranki) darbo ir prašė, kad 
tie rūbai butų išdalinti ne
tur t ingoms bažnyčioms. 

Šventasis Tėvas kalbėda
mas aaikštino kiltuosius dr-
jos da rbus ir meilės aktus, 
lygiai i r jos pamaldumą. 

AR SMITH BUS PASKIR
TAS KANDIDATU I PRE

ZIDENTUS? 
AR SKYRIMUI RELIGIJA 

DARYS KLIŪČIŲ? 

Demokratų vadai atsako, 
kad negali but kliūčių. 

NRW YORK, geg. 10. — 
Demokratų par t i ja .nacionale 
konvenciją turės čionai. Dau
gelis iš par t i jos nori but kan
didatais į S. Valstybių pre
zidentus. Bet-kokį kandida
tą parinks ir paskirs konven
cija, iškalno negalima žinoti. 

Rytuose pakelta smarki 
kampanija kandidatu skirti' 
šiandienini New Yorko vais
ty t a s gubernatorių Al Smuth. 
Kai-kurie iš ,tų pačių demok-
ratų tvirt ina, kad Smith n e - : k u s k o n ; e n c i j a i . 
gali but kandidatu. * vDelko? 
Dėlto, kad j i s ' y ra katalikas. 

J i e sako, kad Suv. Valsty
bių istorijoj nebūta atsitiki
mo, idant katal ikas butų no
minuojamas kandidatu aukš
čiausi o n šalies vieton. 

Tuo remdamies protestan
tai aklai tvirt ina, kad S . Val-
stvbės vra protestoniška ša-
lis. 

mo žmogus įgali but preziden
tu ir kokio negali. 

J i e nurodo, kad ikišiol ka
taliko prezidento nebuvo tik 
del papras to atsitikimo — ne
buvo progos katalikui patek-
ti ton vieton. 

Šiandie protestantų fanati
kų netoleranti ja didesnė kaip 
seniaus kad buvo. Bet šian
die tai pat y r a progos demo-
kratų par t i ja i paskirt i katali
ką kandidatą i r įtikinti pla
čią visuomene, kad ir katali
kas kaip i r kitokis gali but 
prezidentu i r kar ta is d a r ge-
resniai i r šaliai naudingesnių, 
kaip koks kitas. 

Bus skiriami. 
Į tai visa atsižvelgiant, de

mokratų part i jos vadai nesi
priešina skir t i Smithą kandi
da tu į prezidentus. I r grei
čiausia j is bus paskir tas įvy-

DRABUŽIAI PABRANGO. 
*_————«^ 

N E W YORK, geg. 11. — 
Pastara is ia is dviejais metais 
drabužiai pabrango 14 nuošim 
či.ų, anot " N a t i o n a l Indus t r i -
al-Conference B o a r d " s tat is t i 
kos. 

Gali but paskirtas. 
fTeč iaus įžymiausieji demo

kratų vadai sako, kad religi
ja su politika neturi nieko 
bendra ir todėl Smith gali 
but paskir tas kandidatu i r iš
r inktas prezidentu. 

J i e pažymi neužginama; fa
ktų, kad Suv. Valstybių kon
stitucija nemini, kokio tikoji-

įTuo tikslu visose rytinėse 
valstyblėse pakelta kampanija 
už Snutho kandidatūrą. 

Kiek žinoma, rytinėse val
stybėse demokratai palinkę 
prie Smitho. Nes tai žmogu» 
labai popularis, par inkt inas 
administratorius, didis pat r i 
otas. 

Pietinių valstybių dalis su
kelia abejonę. Nes <tenai pra-
plitęs daugiaus kaip k i tur 
protes tantų fanatizmas. Te
nai smadkauja žinoma slapta 
K u Klux klano organizacija, 
kuri visur kovoja katalikus, 
pirmojon vieton s ta tydama 
saviškius masonus. 

Nežiūrint tų ir kitų Min
čių, už Smitho nominavimą 
kampanija eina. 

CORDOVA, Alaskas 
11. — S. V. armijos lakūnai, 
kurie tr imis aeroplanais skrin 
da aplink p a k u l į , anot gautų 
y.inių, progresuoja. J i e jau 
atsidūrė Aleutian archipela-
gan. 

NEPALANKUS VALDŽIAI 
RINKIMAI 

—Tr -C 

TOKYO, geg. 10. — Šian
die Japonijos parlamentan į-
vykę rinkimai pasirodo val
džiai nepalankus. 

Balandžio 11 d!., Kaune p r a 
sidėjo Lietuvos ir jLatvijos 
geležinkelių atstovų konferen
cija tiesioginio susisiekimo ir 
sutart ies klausimu kai]) del 

^nazgų Joniškis-Meitė, Mažei-
kiai-Laižaiva, Abeliai-Griva. 
Ši konferencija y r a eilinė ko
nferencija einant 1922 m. ru
denį pas i rašyta sutart imi del 
tiesioginio ir netiesioginio su
sisiekimo senų klausimų pa
keitimo, o ta ipat keleivių ir 
prekybinių traukinių susisie
kimo reikalu. Konferenciją 
a t idarė geležinkelių direkto
rius inž. ^Sabaliauskas. Pir
mininku išrinktas inž. Liand-
sbergis. Konferencija pasi
dalino į t r i s pakomisi jas: fi
nansinę, technikinę ir eksplo-
atat ine. Pakomisijome pasi
tarus bus plenarinis posėdis, 
kuris patvirt ina išdirbtus pro 
jektus, kurie vėliau turės bū
ti patvir t int i Latvijos i r Lie
tuvos Susisiekimo Mini storių. 
Konferencijoj dalyvauja P i -
nansų i r Užsienių Reikalų 
Ministerijų atstovai. Latvių 
delegacijos pirmininku yra p . 
Šmkltas , Lietuvos — inžinie
r ius Liandsbergis. 

AMERIKOS ANGLIKONAI 
PROJEKTUOJA GRYŽTI 
KATALIKU BAŽNYČION 

KITAIS METAIS SUVAŽIA
VIMAS BUS CHICAGOJE. 

WASHINGTON, geg. 11 .— 
Kongreso komiteto Columbia 
dis tr ikto reikalais mitinge a-
ną ilieną dvi kongresmonn MI 
sikumščiavo. 

WASHINGTON, geg. 11.— 
Senatorius Lodge paduoda 
projektą kurti naują tarptau 
tini tribunalą, kurs neturėtų 
nieko bendra su T. Sąjunga. 

Geležinkelių Statybos Vir
šininku paskir tas inž. Adolfas 
Murza. P r ieš tai j is prižiū
rėjo statomą geležinkelį Šeš-
tokai-Kazlu-Ruda ir pagaliau 
tyrinėjo .darbus naujoms lini
joms Amaliai-Telšiai-Kretin-
ga ir Kazlų-Ruda-Šakiai-Tau-
ragė. , 

WASfflNGTON, geg. 11.— 
Kongresmonas Berger, socia
listas, įdavė Kongresui re
zoliuciją panaikinti, ekspiona-
žo ] statymą. 

North ave. gatvekaris nu
šoko nuo bėgių. 5 asmenys, 
sužeista. 

Rasi tas projektas bus ir 
realizuojamas. 

• -

PITILAD E L P U I A, P a . 
(koresp.). — Balandžio pa-
baigoje anglikonų bažnyčios 
menkoje dvasiškiai čia turėjo 
pi rm«jį suvažiavimą. 

Šis, suvažiavimas laikraš
čiuose ,gal ir nebūtų buvę^s 
plačiau paminėtas, jei ne y-
patingas faktas. 

Suvažiavimo pabaigoje ke
letas anglikonų dvasišk. atvi 
rjai iškėlė jiTojektą, idant an
glikonų bažnyčią grąžinti at
gal Romos Vyskupo globon. 

Kitais žodžiais tariant , iš
keltas sumanymas angliko
nams gryžti atgal Katalikų 

davė tr is posmus arba sąb 
gas, kuriomis remiantis būti 
galima* gryžimas. -

1. Anglikonai tur i tikėti 
kad Kris tus Savo Bažnyčioj< 
ant žemės pirmenybę (virita 
nybę) paliko Šv. Pe t ru i ir j< 
įpėdiniams, Romos vysku
pams arba Papoms. 

2. V i sa t inas pripažinimas, 
kad Kr i s t aus Bažnyčios val
dymas priguli išimtinai Pa
pai. ' l 

3. Pripažinimas Šventojo 
Tėvo neklaidingumo tikėjimo 
dalykuose, nes jis yra Bažny
čios Galva, Aukščiausias Ro
mos Vyskupas. 

Ar bus realizuota? 
Tą svarbų klausimą pama

tiniai apspręst i išrinkta ko
mitetas suvažiavime paduoti 
savo nuomonę rapor to for
moje. 

Kitais metais suvažiavimas 
įvyks Chicagojc. I r gal gry-
žimo Katalikų Bažnyčion klaū 

P>ažnyčion, nuo Kurios jų p ra simas bus išspręstas ir rea-
tėvius pirm keletos šimtmečių 'lizuoįjamas. 

Tai butų istorinis ir bega
lo svarbus įvykis. .Tuomet 

at i t raukė nedori žmonės. 

Kas iškėlė klausimą. 
Gryžimo Katalikų Bažny-

Romos link atgaį pasuktų vi
si protestantai , kuriu dvasiš-

čion klausimą iškėlė Dr. B a r - ( k i a į £ i a n d i e n ebežino, kas to-
ry, P. Marijos },ažnyčios N e w ' ] i a u s v e i k t i n e t u r i n t atsako^ 
Yorke rektorius. J i s pa/la- m o j o a u t o r i t e t o . 
\Vk argumentu, kokiu bud^ an 

Kun. Rancanas vyskupu į-
švęstas bus gegužės 4 dieną. 
Laukiama J ų P^kscelencijų 
vyskupų /Zoochini, Roppo i r 
Matulevičiaus. 

S K A I T Y K I T E I R P L A T I N 
K I T Ę " D R A U G Ą . " 

MADRIDAS, geg. 1. — Alo 
rokkos sukilėliai pagrobė tris 
ispanų vienuolius, už kuriuos 
reikalauja, kontribucijos. 

GARLAIVIS BERENGARIA 
SUSIVĖLINO 

9:00 VAKARE KARDINO-
LAS BUVO ,NE\V YORKE. 

Su palydovais išvyko Chi-
cagon. 

• i m— - I I i ^ i • 

N E W YORK, geg. 10. — 
Garlaivis Berengaria, kuriuo 
parvyko Kardinolas Munde-
lein, gerokai susivėlino at
plaukti vietos uostan. Kardi-
nolas i ant amerikoniškos že
mes išlipo 9:00 vaka r Vakre. 

Netoliausia nuo Amerikos 
pakraščių garlaivis Berenga
r ia per radio gavo žinią, kad 
už 20 mailių jo pašaly vieno 
prekybinio garlaivio mašinų 
daly įvyko ekspliozija i r pa
vojingai sužeistas vyriausias 
inžinierius. 

Dėlto Berengaria viską į ša 
lį atidėjo ir pasuko šonan link 
prekybinio garlaivio. Nema
žai laiko ėmė sužeistą inži
nierių perkelti Berengarion, 
kad pris tatyt i ligoninėn Ne\v 
Yorke. 

Tokia tai susivėlinimo prie 
žastis. 

Tuo jaus po 9:00 Kardino
las Mundelein nulydėtas Kar 
dinolo Hayes rezidenevjon, 
t ruko. 1$ ten tuojaus išva
žiavo Vanderbil t viešbutin, 
kur J o Eminencijos pagerbi
mui surengtas pokyli*. 

Pokylio laiku Kardinolas 
kalbėdamas t a r p kitako prisi
minė ir savo jaunatvę, ka ip 
jis, kaipo vargšų tėvų vaikas, 
p i rm 40 metų su savo am
žiaus draugais bėginėjęs Bro-
okltemo gatvėmis. 

glikonanis butų galima gryžti 
Katalikų Bažnyčion. 

Paskui už giyžimą kalbėjo 
ir vienas 'vyskupas iš Colora-
do valstylK's. Tai vyskupas 
Johnson. J i s argumentavo, 
kad kaip katalikai, ta ip ang
likonai turi tokius pa t sakra
mentus, r i tualus, liturgiją ir 
bažnytinę hierarchiją. 

Dr. (Stewart, Sv. Luko baž
nyčios Evanstone, UI., rekto
rius, angJakon,ų atskilimą .pa
vadino skandalu ir mir t inu 
nusidėjimu. J i s karštai kal
bėjo už tai, idant anglikonų 
bažnyčia butų sujungta su 
Katalikų Bažnyčia. 

Fadavė tris posmus. 
Dr. Bar ry , argumentuoda-

BER LYNAS, geg. 11. — 
Ruhro teritorijoj smarkiai vei 
kia komunistai. Vokietijos 
valdžia bijo sukilimų. 

B B L L M O R ą N. Y., geg . . 
10. — Fi r s t National bankos 
kasierius pragaišo. Banką už 
daryta. 

Gatvekiarių bendrovė Chic& 
goję art imoj atei ty patarna
vimui pastatys 100 gatveka-
rių daugiaus. 

Italijos 100 lirų 
mas už Katalikų Bažnyčią pa- j Šveicarijos 100 fr. 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 

$1.00 
4.38 
5.50 
4.48 

17.83 
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Siųskite Savo Giminėms 
-:- l - : -

Įj I E T U V Ą 

PlNIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ 77 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią* Lietuvos 
banką - ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama, 

' ' D R A U G A S / ' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, IU. 

Ofise) Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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D K A U O A B Pin»*4ieat#, geg- 13 «•> *M4 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I I N R A l T I S 

<< DRAUGAS" 
Stud. F. Lagią. 

Lietuviai Užsieny 
vana> skiriama aukų rinkė- nieriai po karo daug nukentė
jams, $500.00. Jei negausi pir- j je. ne todėl, kad už jįų produk-
mos, gali gauti paskutinę. O j tiua Jmvo pigiai m»kawa, bet 
iš viso dovanų tiems, kurie todėl, kad j ie nuo valdžia* 

kasdieną ifakynu nediUieaiui r i n k s a u į a S j y r t l 59 * ekspertų negavę reikalingų Friburgas. Šveicarijoje. 
Metanu |6.00 j Nenorėsi, neimsi, paliks mo- sau nurodymų,, kah ko daug T . 
^ ^ . . o ^ ' i i • • • m » . . ' . . , . . 2 A, Lietuviams jau šertai buvo 
?n«ei Metų $3.00 ksleiviams ir mūsų Tautos j l 0 turi sėti ir sodinti., . 3 . , 

, . . ., I - T » - M girdėtas senas Šveicarijos mie 
S V a A l a U S , a m r

i
0 , į a l m- B , e t * " Bankininkas ant galo reiS-1 t a 3 F r i b u r g a s . J a i n e s e n o v ė . 

panorėsi .r padarbes,, gali g a u ^ d a u g ^ ^ e k s p e r t l J ^ ^ ^ t - v y n a i n i a i ^ 
**- paraciniuose planuose. Sako 

Visi norintieji geru darbujtic Daweso pianai patvarkys 
gerą vardą sau "įsigyti ir sau Europa. Kuomet gi tas pa-
net pinigiškai laimėti, gali to j tvarkymas įvyks, Europa su-
pasiekti 'arba aukodami Kul- g į i a^s gerbūvio. Tuomet i r 

skaitos nuo užrašymo dienos, 
nuo Naujų Metų. Norint permal

ti adresas visada reikia prisiųs-
ir senas adresas. Pinigai geriau-

tiųsti iiperkant kratoje ar ex-
r̂eso "Money Order" arba įdedant 

pinigus i registruota laišką. 
DBAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois, 

fel Roosevelt 7791 
iiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiui 

TRUPINIUKAI 

TA PATI PASAKA. 

turos Vajui, arba aukų parin
kdami. 

Mūsų Tautos apšvietai, var
gstančių moksleivių pagelbai, 
nmsų pačių ir mūsų vaikų ge-
resniai ateičiai. — 
-Kul tū ros Vajui—aukas rei 

J e i nėra Dievo ir bausmės, kia siųsti tokiu adresu: 
d nėra ko bijoti. Jei nėra j Katalikų Federacija-, kun. 
inžmo gyvenimo, tai dabartį j ^ Bumias, sekr., 2201' W. 
lis gyvenimas mūsų vienintė > 22-nd str., Chicago, M. 
lis džiaugsmas. Je i nėra bau- ( , 
?mės ir kito gyveninio, tai šis 

(gyvenimas turi būti lainrin-
Lras. O laimingas jis tik tada, 
[kada aš gausiu to, ko noriu. 
| i i tu man nekliudyk. Jei kliū
čiai, neduodi to, ko aš noriu, 

|tai aš tave muš:.u ir užmušiu. 
Jei Dievo nėra, jei nėra bau
smės, jei nėra amžinos gyvy
bės, tai nebėra ko bijoti, ne
bėra ko mylėti, nebėra nei do
rybės, nei tiesos, nei tcisy-
'besį. 

Bedievybe yra pamatas vi
soms nedorybėms ir neteisy
bėms. Kultūros Vajus neturi 
kito tikslo, kaip tik duoti tau 
tai tikinčių vadu, tikėjimo, 
doros ir tautos gyvybės ap
gynėjų. 

Del Dievo meilės prašome 
y'mų remti Kultūros Vajų. 

Mūsų Tautos apšvietai, var-

lankydavo kaipo mažai girdė 
ti keleiviai, —- šiandien jie 
čia apsilanko kaipo lietuvių 
Valstybes piliečiai, kaipo jos 
valdininkai ir kaipo mokslei-

Amerikai gerbūvis bus užtik- Yl&iy ateities darbininkai. Tat 

Chicagos bankininkas Key-
nolds parvyko iš Kaliforni
jos. Kaip kiti turtingieji, 
kurie ieško savo sveikatai su
stiprinti Kalifornijos klimate, 
taip ir šis bankininkas sugrą
žęs praneša, kad <Suv. Valsty
bių gerbūvis neapleisiąs. Sa
ko, geruosius laikus Amerika 
turėsianti vasara, rudenį ir 
ateinančia, žiemų. Preziden
to rinkimai nepadarysiu jo
kios Įtakos į vedamus reika
lus, j kainų puolime. Nebu
siu bedarbės, brangenybės ir 
a)x'lno ekonominio krizio. 

Iškur jis tai visa galėjo pa-
tirti t 

£>ako, važiuodamas geležin-
gstančių moksleivių pagelbai, !kf i u ta< visa matęs iiurėda-
musu riačiu ir mušu vaikų ge- l n a s I * r ^ ^ •• Pullmano 

vagono. Be to, iš pasikalbė-
musų pteeių ir mūsų 
resniai ateičiai. — 

— Kultūros Vajui—aukas rei 
kia siųsti tokiu adresu: 

Katalikų Federacija, kun. 
Br. Bumšas, sekr., 2201 W. 
22-nd str., Chicago, IU. 

Federacijos Sekretoriatas, 
kuomet nebeliko kas gyvu žo 
d&iu ragintų žmones aukoti 
taip svarbiam riekaiui, kaip 
Kultūros Vajus, išsiuntinėjo 
46,000 laiškų visiems tiems, 
kurių adresus turėjo. Gal Ta
msta gausi tokį raiška. J i s 
bus spaudoje paskelbtas. Jei
gu Tamsta tokio laiško negau 
bi, tai dėlto, kad Sekretoria
tas neturėjo Tamstos^ adreso. 
Bet dėlto, kad Sekretoriatas 
Tamstos adreso neturėjo, mū
sų Tautos reikalai, mūsų ap-
švietos reikalai, mūsų jauni
mo varg*ai nesumažės. Jie su
mažės tik tuomete kada Tams 
ta pats atsiųsi, nors ir nepra
šomas Kultūros Vajui sa*o 
auką. 

Gavusieji ir negavasieji lai
škus, visi gyvieji žmonės, rem 
kitę Kultūros Vajų. 

Mūsų Tautos apšvietai, var r 

gstančių moksleivių pagelbai, 
mūsų pačių ir mūsų vaikų ge-
resniai ateičiai- — 
- K u l t ū r o s Vajui—aukas rei 

kia siųsti tokiu adresu: 
Katalikų Federacija, kun 

Br. Ęumšas, sekr., 2201 W. 
22-nd str., Chicago, HL -

jiinų su kitais keliaujančiais 
Pullmano vagonuose žmonė
mis. 

J i s patyręs, kaip farmeriai 
šį pavasarį smarkiai imasi 
darbo su tikslu pagerinti sa
vo būvį. Nes jie matų, kad 
kas svetimas jiems nieko ne
gelbės. Kuomet farmeriai 
smarkiau dirbs ir turės savi
mi pasitikėjimo, tuomet ir 
miestų darbininkams bus gp-
riau. Nes farmų produktai 
busią pigesni. Mat, šiandie 
tai tie produktai "perbran-
gus-" 

Bankininko* nuomone, far-

rintas. 
Tai vis ta pati turtingųjų 

žmonių pasaka. Kalba aptie 
amerikoniškų gerbūvį tie, ku
rie niekad nesusiduria su dar
bininkais, kuriems nelemta 
nei pereiti, nei pravažiuoti 
šiukšlėtomis miestų gatvėmis, 
aplink kurias sulūžusiose lūš
nose gyvena darbininkai. 

Kaįba jie apie pigumus ir 
kainų puolimų, kuomet gyve
nimas neatpinga ir nesimato 
pakkng\^iumjc. 

Vienos Chicagos firmos 
ekspertai tyrinėjo farinerių 
padėtį ir nesenai paskelbė, 
kad maisto produktų atpigi
mo negalima nei laukti. To
dėl, kad žymus nuošimtis far
inerių apleidžia farmas ir 
dauginasi į miestus uždar
biauti. 

Sako fanuose gyvenimas 
nebėgai imas. Produktus tu
ri pusdykiai parduoti t rūstų 
agentams. (Tuotarpu mies
tuose tų pačiju. produktų kai
na nepakenčiama. 

Šiandie miestuos© daugy
bė žmonių nebeturi darbo. O 
kurie dirba, iš apturimų aiž-
darbių ne visi gali žmoniš
kiau pragyventi. Didžiausią 
uždarbių dalį praryja aukštos 
namų nuomos. Namų staty
mas begalo brangus. 

Tad kokis gi čia gali but 
gerbūvis. 

Gerbūvi visuomet turi tur
tingieji. Jie nesutepa rankų, 
nesušlampa avalinių. Jiems 
tarnai patarnauja. Jie pato
gumų ieško Kalifornijos skai
sčiose padangėse. Kuomet 
jiems gerai, jie mintija, kad 
ir kitiems visiems neblogai. 

Bet isrikrų^j taip nebuvo 
ir nėra. Darbo žmonės pri
siklauso tos rųšies pasakų per 

verta keliais bent žodžiais 
priminti apie to miesto at
siradimų, apie jp padėtį, mie
sto turinį, Friburgo Universi
tetą ir lietuvių jame gyveni
mų. 

Friburgo įkūrimas. 
Friburgo miestas buvo įkur 

tas 1178 metais vieno turtin
go vokiečių didžponio Ber-
taldo IV Ceringo, kuris šioje 
apylinkėje turėjo daug did
žių latifundijų, apgyventų vo 
kiečiais, rumunais ir praneu-
zias. Karams gerai pavykus, 
didžponis tapo to krašto ku
nigaikštis. Bet tai tesėsi neil
gam: vienam laikotarpiui pra 
slinkus, XIII šimtmečio pa
baigoje, Ceringo gimine visai 
išnyko, miestas ir apylinkė 
pateko nekuriam vokiečių gro 
vui ir perėjo Austrijos galiu 
nu suverenei valdžiai. Šiuo 
tarpu Friburgo miestas per
eidamas iš rankų i rankfcs:tai 
valdo jj prancūzai,, tai vėl 
Hablurgiečiai. TLk 1452 me
tais visų apylinke su miestu 
valdė Savua'jų kunigaikštis. 
Bet ir jis čia ilgai užsiiaikyti 
negalėjo, nes iškilęs Karlo Te 
mereno karas privertė Savu 
ajietį atsisakyti Friburgo. Ta 
sai karas sužadino šveicatU-
čiuose tautinį jausmų ir 1478 
m. friburgiečiai atgavo pilnų 
nepriklausomybe. Bijodamas 
patekti į kitų engėjų rankas, 
trejiems metams praslinkus, 
visas Friburgo kraštas įėjo į 
Sveicterų konfederacijų ir pri
ėmė kaikurias permainas. Tuo 
metu ji ištiko reformacijos 
banga. Tikybinėje audroje 
dauguma gyventojų pasiliko 
katalikais, tik didžioji dalis 
aristokratijos paslinko refor-
macijon. I r tai ne ant visa
dos: Pabaigoje XVI amžiaus 
dalis protestonų didžiuomenės 

tmecio viduryje daugura* Fri 
burgo gyventojų buvo, suprmn 
cuzėję, vokiečiai. 

Pastarieji valdė kraštą iki 
prancūzų sukilimo. Tik kilus 
prancūzų revoliucijai nacio-
nalis judėjimas apsireiškė ir 
friburgiečiuose .tuomet žemes
nieji ir skaitlingieji prancū
zai įgavo pergalę ir pradėjo 
valdžioje vartoti savo kalbų. 
1831 metais j Friburgo mieste 
ir krašte buvo įvesta krikš
čioniškai demokratiška tvar
ka. Ši tvarka atatiko krašto 
gyventojams ir su nedidelė
mis permainomis pasiliko iki 
dabartinių laikų. 

Bet pastaraisiais laikais kai 
bos vartojime reališkuose rei 
karuose daryta permainų ir 
išimčių. Butą atsitikimų, kad 
kartais buvo vartojama val
diška tik viena prancūzų kal
ba, o kartais viena vokiečių. 
Bet tai neilgais tarpais. Da
bartiniu laiku visame mieste 
| | kantone valdiškose įstaigo 
se yra vartojamos abi kalbos: 
i r prancūzų, ir vokiečių.(Pri
vatus gyventojai mieste dau
giausiai kalba prancūziškai). 
Žemutinis miestas kalba vo
kiškai, aukštutinis — praneu 
ziškai. 

(Bus daugiau). 

KONSUUARINIO TARIFO 
ĮStATYMAS. 

mrmfmįtm' 

Imamiems Atstovybėse ir 
Konsulatuose užsieniuose i r 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
raštinėje Lietuvoje mokes-
niams nustatomas šis tarifas: 

A. PiHetybi, pasai ir vizos: 
1. Įsiregistravimo. liudy

mas 10 L t 
2. Pilietybes liudymas, ku

ris turi ligi vienų metų ga
lios vįenam arba keliems pa
čios šeimynas nariams bend-
rai 15 Lt. 

3. Pilietybės liudymas, ku-

DANTIS KNMKftNT, 

Atėjo pas 
turkų kauny-
o*£ asilo pasi 
skolintų. Tas 
nenj-ri duoti. 
- Sunūs mie 
stan ant asi
lo teįojo, — 

sako turkus. Kaip tyčia į tą 
tarpų sužviegė tv#rte. 

— Tavo asilas teisingesnis 
už tave. — jis protestuoja 
prieš met*. — 

* - Kaip! Tai sveikas dau-
ns turi galios nuo 1 ligi 2 ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ _ 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBES 
PRANEŠIMAS. 

dienas. Bet tai tik vienos sugrįžo vėl į Kat. Bažnyčių, 
svajonės. Taip tęsėsi iki galo XVII. 

Aguona. Tautiniu žvilgsniu XVI šim 

Lietuvos Respublikos Atsto 
vybė šiuo praneSa visų iržin-
teresuotų asmenų žiniai, kad 
nuo šių metų briželio mene 
sio pirmos dienos Lietuvos 
Atstovybe ir Konsulatai pra 
dės ta'.kinti Konsularinio Ta 
rifo įstatymo normas, kuris 
įstatymas buvo Lietuvos Sei 
mo priimtas trečiuoju skaity 
mu, 11)24 m. vasario mėn. 27 
d. Visos ankstybinės paskelb 

metų 25 Lt. 
Pastal>a; Pareiškimo del 

Lietuvos piHetybės išlaikymo į t ikimas žentas, 
priėmimas ir įregistravimas 
atliekamas nemokamai. 

Pas vien# ponų buvo iškil
mingi pietus. Bevalgant ėme 

4. Užsienio pasas arba jo pra \ įr n u s i ipo uošvienė. 
tęsimas vieniems metams 100 
Lt. 

5. Pusei metų 50 Lt. 

— Gal užsinuodijo? — pa
stebėjo svečias — gydytojas-

— Susimildami, — sako 
6. Leidimas ligi 6 mėn. 75 Mentes: — padarykite opera-

Lt.* — jcij^ i r pažiūrėkit, ar tikrai 
7. Vienkartinė viz;a ligi 6 t ajp 

mėn 10 Lt. 
8. Daugkartinė viza: _. v . , 
,. . o • r r t T f Drąsuolio malda. 
ligi 3 men 50 Lt. T̂  
ligi 6 mėn. 100 " Į Kovos metu žiuri kariiun-
ligi 12 mėn. . . . . 150 " kas, kad vienas kareivis prį-
Pastaba: Nurodytas G ir 7 klaupė apkasuos. 

p.p. mokesnis už vizas taiko- — Ei, brolau, jau bijai t 
mas Lietuvos piliečiams, Sve-! — Nei kiek, vade, — as mel 
timų valstybių piliečiams mo- džiuos. — 
kesnį už visas nustato Užsie-! — Meldies? Ko-gi iu prašai 
nui Reikalų Ministerija susi 
tankuna šiuo reikalu su ata
tinkamų valstybių vyriausy
bėmis savi talpumo pagrin
dais. 

B. Liudymai: 
Liudymai duodami Lietu

vos pilečiams įv'airiiiose as
mens ir turto reikaluose 10 Lt. 

Palikimai. 
1. Palikimo surašymas, pa

skelbimas, realizavimas ir vi-

maldojet -— 
— AS prašau Dievulio, kad 

priešų kulkos aplenktų karei
vius, ... o kad karininkai už-

: mokesčio už drąsą jas gau~ 

Vaiko baime. 

tos normos nustoja galios nuojsokie kiti įpėdinių teisėms 

— Mama> kas pas mus at
ėjo? - . ' 

— Nebijok, vaikeli: jis nie 
ko nedarys, — tai žydas. — 

viršminėtos datos. Tad prašo 
ma visų užinteresuotų asme
nų taikintis prie Konsularinio 
Tarifo įstatymo, kad nesukė 
lus bereikalingo susirašinėji
mo ir darbo atlikimo trukdv-
mo. 

Prie šios progos Lietuvos 
Respublikos Atstovybė prane
ša, kad afidevitų mokesnis ĮLe 
ka $8.00 (aštuoni dolernii), 
vaip iki šiol. 

K. Bizauskas, 
Liet. Respl. Atstovas S. A.V. 

I I I skaitymu jM*iimta 
1924 m. vasar. mėn. 27d. 

apsaugoti daromi žygfai išsky . 7 Z y d a S ? b e t ** p a n * S M 

rus palikimo persiuntimų: 
2% nuo palikimo vertybes, 
kuri yra nedidesnė kaip 25,-
000 litų ir 3 % nuo palikimų 
kurių vertybė yra diesnė kaip 
25,000 Ht., bet nuo kiekvieno 
palikmo nemažiau kaip 50 Lt. 

2. Palikimo likvidavimo pri 
žiūrėjimas ir kontrole, atlie
kant likvidavimų vietos įs
taigoms. _, 

1% mažiau kaip 1 p. bet 
nuo kiekvieno palikimo ne
mažiau kaip 30 litų. 

(Bus daugiau). 

\ žmogų. — 

Nepamatė. 

— Parbėgu uždusus namo. 
Eisiu kambarin. Tik kad pa
sileis kas tai laiptais *uU« 
tyn, — nauji batai ivįiga, pa 
dai mirga, — negaliu atskirti, 
a r tai arklys a r kafcė..— 

= 

Anglijoje nuo gaisrų apsi
draudimas per vienerius me
tas atsieina virš 125 milionus 
dolerių. v 

TEISINGASIS JUOZAPAS. 
• n n I I *mmm*mmw •»5£ 

X 

ISTORIKĖ DRAMA. 
Septyniuose Atidengimuose. 

Paraše 
Kun. Juozapas 2ydanavičius 

Amsterdam, N. Y. 
(Tąsa).., 

tau mūsų senas tėvelis. 

SCENA V. 

O ka mes gausime už tai, 
kad duosime Kultūros Vajui? 
Je i duosi, $2, gali gauti $2,-
000.00. Jei duosi 0.10c, gali 
gauti $500. Je i apsiimsi ne
tik pats duoti, bet dar parin
ksi nuo kitų Kultūros Vajui 
aukų, gali laimėti pirmųjų do 

ŽABULONAS: Broliai! nesupranta
mi dalykai dedasi su mumis... Jus gi lai
kykite prigaminę dovanas, kurias suteik* 
sime Kgypto viešpačiui; o kurias mūsų 
tėvas liepė mums paimti su savimi. < 

VISI BROLIAI: Dovanas turime, 
Atiduosime jas noriai, by tik surastume 
gailestinge'sne E^ypto karaliaus širdį, 
kurs kaip t«ai sakė vedėjas, netrukus ateis. 

SCENA V L 
I TARNAS (įėjęs su Simeonu,' pra

tar ia) : Xa, tai ir Simeonas tapo paliuo-
suotas. N ^ ' 

SIMEONAS: Ramybė jums, broliai! 
Lai Viešpats nmsų padaro gailestingų E-
gypto karaliaus širdį, kurs anų kartų 
mus taip nubaugino. 

VISI BROLIAI: Ramybė tau. Sime
onai; kaip laikais? Pasveikinimus siunčia 

SCENA VII. 
Ta. jiems ištarus scenoje pasirodo Juo

zapas 'su II tarnu, einančiu paskui jį. 
Įėjęs tuojau sėdasi sostan. Broliai, kurie 
stovėjo į kelias eiles susibūrę kairėje nuo 
publikos pusėje, dabar stoja priešaky j 
Juozapų, o pečiais, atsigręžę į publikų ar
ba pasidalina pusiau į abi pusi. Juoza
pui atsisėdus, visi broliai nužemintai jam 
nusilenkia. Tarnai stoja greta sėdinčio 
Juozapo. 

RUBENAS (nusilenkdamas mko): 
Mes esame tie patys vyrai iš Kanaano 
žemės (visi lenkiasi). I r atvežėme dova
nas Jūsų Didenybei. 

(Keli sudeda dovanas prie Juozapo 
sosto ir nusilenkia). 

JUOZAPAS (linksmai): Ačių junui 
už dovanas, ačiū..! Ar gyvas ir sve ik s 
jūsų senas tėvukas? 

KELI ; I r gvvas ir sveika**Jūsų Di
denybės tarnas, o mūsų tėvmkas. 

(Vėl visi nužemintai lenkiasi Juoza
pui). 

JUOZAPAS: O jauniausi* jūsų bro
lis «įr yra čion jūsų tarpe? 

BENJAMINAS (išeidamas iš kitij 
tarpo nusilenkia Juozapui ir prakalba): 

Aš esu, Viešpatie, jauniausis jų brolis, 
Benjaminas. 

JUOZAPAS: Tai tas yra jauniausia 
jūsų brolis? 

VISJ BROLIAI: Taip, Jūsų Dideny-
' be! Tas yra. 

JUOZAPAS: Benjaminai! Viešpats 
tebūnie tau gailestingas! 

Juozapas kalba susigriaudinęs, o kad 
broliai nepatėmytų jo ašarų, pasikelia ir 
išeina u i scenos. Po valandėlės gryita 
scenon atgpl ir duoda ženklų tarnams, 
kurie prie jo prisiartina. Juozapas, gi at 
sigryžęs į bublika, stovėdamas scenos 
priešaky, garsiai įsake tarnams. 

JUOZAPAS: Pripildykite tų žmo
nių visus maišus javais! 

TARNAI (nusilenkdami): Jūsų Di
denybės įsakymas bus tuojaus išpildy
tas. • 

JUOZAPAS (tyliai): Į kiekvieną 
pripiltų javais maišų įdėkite jų pinigus 
už javus atgal, o Benjamino maišau viena 
iš sidabrinių mano taurių. Paskui paga
minkite visiems puotą! 

TARNAI (nusilenkdami): Jūsų Di
denybės valia bus išpil'dyta (išeina). 

SCENA vra. . * 
Juozapas, jeigu per vertėją kalba, 

tai vertėjas paantrina Juozapo kalha> 0 
šiaip jau Juozapas tik vienas kalba ir 
tarnas vertėjas yra nereikaJin^afi. 

JUOZAPAS (užžengęs sostan, kal
ba ) : Tarnas man pasakė, kad javų jus 
vėl pri tmkote ir todėl paliepiau, kad jū
sų maišai butų ir vėl p r ip i lda i javais. 
Nenorėčiau, kad nei jus patys, neį jūsų 
tėvukas mirtų badų. 

VISI BBOLIAI (nusilenkdami sa
ko) : Ačiū Jūsų Didenybei už taip pra
kilnių širdį, i f rs neverti esame tokios 
malonės. ' 
- JUAZAPAS: Viešpats tebūnie jums 

gailestingas. Eikite, sveiki, o javai jums 
ten bus duoti. 

j . VISI BROLIAI (nusilenkia ir sako): 
Už suteiktų mums mielaširdystę lai Vie
špats atlygina Jūsų Didenybei. 

JUOZAPAS: Firm nei išvažiuosite, 
jsakiau pagaminti jums pokylį. Pasiso
tinę, galėsite išvažiuoti. Až ir gi busiu 
prie jūsų stalo, kad kartu su jumis val
gyti. 

HUBENAS: Perdaug malones daty-
rėmę nuo Jūsų Didenybės. Aš ir mino 
broliai ir visų mūsų senelis tėvas am
žinai vi*i busime Jums dėkingi (visi nu
silenkia Juozapui i r išeina). 

* \ (Bus daugiau), f / f | -
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C H I C A G O J E . 
i 

pi jonų, kad padarius kuodau-
gi.au įvairumo, kad žmonės 
susirinkusieji laika/ praleistų 
naudingai 

Kiekvienas .atsilankęs bus 
pilnai užganėdintas. Piknikas 
bus šv. Onos parapijos darže 
prie kapinių. Prakalbos pra
sidės pirma valandų po pie
tų. 

SPRIM6 VALLEY, ILL, 
sų jaunuomenės užduotį. 

Šioj lietuvių kolnijoj vei~ P r į e g i t n prakalbų bus ne-
kinias buvo kiek sustojęs, bet n i a ž a i p a a u g u sudėta iš dr-
Vtljrkų pirmą diena visokis ' ^ i u . ( S h R> K . A., ir Vy-
veiktinas atsinaujino. Vyčių | ^ j ir taipogi iž visų para 
28 kp. Velykų pirma diena 
turėjo teatrą su įvairiu pro
gramų ir tas padarė nemažai 
įspūdžio tarpe vietinių lietu
vių, tik gaila, kad niekas į 
laikraščius neparašė apie pa
sekme**. 

<ieg. 3, Labdarių kp. suren 
gė balių. Xors tas balius vi
sai nebuvo garsintas, bet žmo 
nių prisirinko vidutiniškai ir 
visi maloniai linksminos. Ma 
nau, pasekmes ir buvo neblo
gos. 

Geg. 30ta vietiniai lietuviai 
rengiasi prie didelių iškilmių, 
tai bus šv. Onos parapijos pi 
kinikas su įvairiu programų. 

liros Vyčių orkestrą. Pi a-
kalba sakys pasižymėję kal
bėtojas kun. A. Janusas. 

Ant šio pikniko yra kvie
čiami visi lietuviai ir lietu
vė* be skirtumo, kaip vieti
niai, taip ir iš a py linkinių 
miestelių. Kiekvienas turės 
progos laiką linksmai pralei-

, sti prie gražios muzikos ir iš 

klausys prakalbų apie Susi- "Jau kelias Lietuva'? (Vai-
vienijimo naudingumą ir mu- ėiuno) J. Jaut ra; po to solo 

CAMBRIDGE, MASS. 
PRANEŠIMAS. 

r Akiniu pritaikymu mene 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PARAUKIA 
Akiu Lig— 

Ar Jnmm skauda galrą? 
Ar Jano akys ašaroja T 
Ar yra oidėfto*? 
D«fftca ar nieittt 
Ar skaitant aky* aralt p t m r f 

Stot 
Ar kralata galva T 
At matot* kaip Ir plal 
Ar atminti* po truputj malėja T 
Ar akys opios ftviaaalT 
Ar Jaueiata kaip Ir smiltis aky. 

M? 
Ar yra balta damė ant r a k i t 
Ar turit kataraktą T 
Ar turi irairas akte? 

Dr. Jan J, Smetana 
A K T * i u S P K C I A L I S T A S 
I M I 8o. Ashland Ara. 

Kampas 18 satrės 
Ant trečio augšto n r i Plntto an
tiškos, kambariai 14, 1S. 1« Ir 17. 
• • landos nuo » ryto Iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

DR. 0. VAiTUSH, 0 , 0 , 
LErrrviB AKTU SPECIALISTAS 

Palenaylns tisu 
aklų tsmpimt 
kas yra prleias 
t in i skaudėjimo 

erraigulio. aptemimo, nerro-
tama. ckaudančiaa ir olrtdsgualua 
karščiu aklu areiros akys katerak-
to. nsmleglo: netikras akis Indsdam 
Daroaia etasminas elektra psrodan-
ti« mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir siti matan
tiems pajretbsta. Sergėkite savo re-' 
gejlmo ir Talkus elnandiui mokyk 
lop. Valandos: nuo I i Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 19 iki l t . 
1545 W. 47 St. ir Ashland AT. 

Liet. Rymo K*it. Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Nau
jos Anglijos Apskričio Suva
žiavimas vra kviečiamas amt 
18 geg., š. m., 1 vai. po pietų, 
parapijos avet., 432 \Vyndsor 
st., Cambridga, Mass. 

Gerb. kuopos, mulonesit 
pasiųsti delegatų ko daugiau-
sia į šį suvažiavimą. Bu« ap
kalbama Bleivybės darbą* ir 
kartu apkalbeaim gegužines 
reikalus. Išgirsit visų kuopų 
raportus. Nes gerb. žinot gu 
na gerai, kad Blaivybes dar
bas savai m i ne įvyks, muyų 
kaipo katalikų yra užduotis 
tas darbas varyt pirmyn. 

Malonėkit visi delagatai-tės 
pr.but *ant minėto laiko. 

N. s A. Apskr. Valdyba: 
Pirm. M. M. Kamandulis, 

Rast. J. Baronas. 

' >. .> 

fear 
Areyou self-conscious 
ah*ut the impression 
you make on peaplef 

PE&SONAL appcarance has a lot 
to do with the way you fsel. 

Clothes count, of course. But štili 
there is one thing so many peopie 
ovedook—something. that at once 
brande them as either fastidious or 
c a reles*—*ihe teeth. 

Notice today how you, younelf, 
wateh anothcr person's teeth when 
ke or she is talkiag. If the teeth are 
not weil |ept they at once bccoroe a 
lilbilky 

Umvię* TmH P*t* tlmmt ttmh m mm 
4$imj/Sį? tUmmtt a— diutumi • 

m* tk*l rvtty tlmm* 

' A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cenu; at your drug-
g>t*».—LAmb*rtPkąrmacalC9t$*i*t 
Lodif, U. S. A. 

N A S H U M . H . 
Musų kolonijoj rodos, da

bar yra jau ir daug kas vei
kiama,, bet į "Draugą" labai 
yra mažai parašoma, Bal. 27 
d. buvo parapijos ehoro kon 
eertas parapijos salėje. Cho
ras pasirodė ant scenos skai

tlingas, daugiaus 50 narių. 
Jam vadovauja A. Stanšaus-
kas. Jaunimas jaunas, gražus. 
Kaip užtraukė "Ginkim šalį 
Lietuvos" (Aleksio) ir "Te
kėjo saulele" (Šimkaus) žino 
nes tik sužiuro, iš kur to
kios gabios iėgos atsirado. 
Mat žmones manė, kad čia j'au 
nimo su gabumais vnera. 

Duetą padainavo "Plaukia 
sau mivelis" (8imkus) "Už 
jūrių marelių" (Stanšausko) 
p-lė$ M. Saniulevieiutė ir O. 
Verlfauskiutė labai piukiai; 
po to buvo duetas smuiku. 
"Romanca" (E. Sochling) at 
liko— gerai p-lės J. Degesiutė 
ir J. Bakaniute, po to svetys 
iš Montelle, Mass. p. J. Spra-
naitis padainavo, "%Kad širdj 
tau skausmas suspaus" (J. 
Naujeiio), l'abai šauniai, ir 
dar antrų tik nenugirdau var 
do ir puikiai. 

Smuiku solo "Pink Domi
no ' (Grable mazurka) gra
žiai atliko p-lė J. Degesiutė. 
Merginų choras "Čiučiu liū
liu" (Schumano) jausmingai 
padainavo ir paskui Vyvių 
choras "Vai broli, broli" 

smuiku, "Poetą and Peau-
sant" (Overture) (Suppe) iš
pildė p. P. Kupčiūnas., pįįano 
J. Stanšauslc'as, "Operatie 
Fantasia" La Tnaviata Ver-
dj) (E. Darrne) pijanu solo 
išpildė" J. Stanšauskas puikiai. 
"Užmigk, užmigk" (Brahma^ 
kvartetų išpildė gražiai O. 
VaikauskiutėV M. Pamulevičiu 
tė, pp. P. Kupčiūnas ir . Bar-
čis. Svetis iš Bostono J. Ste
ponaitis kalbėjo, tik tuom tar 
pu vaikai salėj daug triukš
mo darė. Poto choras uždai
navo "Ubago dainų" (Stan
šausko)-, "Mes broliai, sesu
tės" — (Gudavičiaus), "Ger
kim broliai" (Kelpžo) ir Lie 
tuva Tėvyne.... Žmonių buvo 
daug ir visi liko užganėdin
ti. Nors choras tik porų mė
nesių kaip gyvuoja, bet jau 
koncertų gražiai atliko. 

Vyrių kp. kuri l>uvo~ nus
mukus iki 7 ar 8 narių išaugo 
iki 00. Visas choras prisira
šė prie Vyčių. 

Susivienijimo kp. reng'a te 
atrų 18 d. geg.; bus gražus. 
Linksma yra kad <fraugijos 
ir jaunimas gražiai darbuoja
si ir turi gerus vadus, kaip 
tai kun. P. Daniunas, varg. A. 
Stančauskas, p-lė O. Bugelai-
tė ii* kiti. 

Dar čionai truputį yra ap 
mirus L. D. K. S. luiopa. Lau 
kiama iš valdybos darbu pa 
s i rodant. 

e i 

Vaikučių Marijos Vaikelių 
draugija turi narių du šimtu 
su virš ir turi du choru, a-
bu yra skaitlingi Lietuvių 
čia yra 'apie 5 šimtai šeimynų 
suvirsimi. 2mončs gerai dirba 
ir gražiai uždirba. 

Parapija gražiai gyvuoja. 
Bažnyčių turi didelę, kas ne-
dėlę žmonių būva po tukstan 
tį suviršum, daug lankosi sve 
timtuučių: anglai ir francu-
zai. Bedievių, rodos, čia nėra. 

Draugijos gyvuoja gražiai 
ir žmonėse "ūpas yra geras, 
Tik gaila, kad Čia yra mažai 
spauda platinama, o ypač 
4' Draugas " <' Darbininko' \ 
Tėvynės Balso" ir "Garso" 
yru pusėtinai. "Draugų" rei
kėtų daugiaus praplatinti. Bu 
tų gerai padarius Spaudos $ t 
vaitę, kur butų galima spau 
da praplatini Judinkimės, vy 
rai, į darbų, o ir moterėles ne
atsilikit. Turit lygybe, tat ir 
jus pasirodykit. 

Laputė. 

AUKOS "VILNIAUS ME
DŽIUI" 

Priimamos Universal State 
Banke. 

Pernai metais visur Lietu 
voje pasodintas gyvas pen
kerių metų Lietuvos nepii-
klausomybės paminklas ">Lais 
vės Medis." 

Šįmet sodinama ," Vilniaus 
medis" atminčiai 600 metų 
Vilniaus, Lietuvos sostinės, 
sukaktuvių. 

Susitvėrus Kaune Lietuvai 

Galdikas, D. Micelis, I. Ja 
kimauskas, A. Užkalnis, V. 

Stuiffinskasv A. Skrj^ųdęnis, 
A. Šimkus, I. Steponavičia, L 
Sereikis, & Jojtka, A. Aaste-
nis, M. Tamoševieia. P. Urr 

bonavičia, K. Luko$evičia, A. 
Mačiulis* N- Itfiškenis, J, Ma* 
žints, M.. Mąeutinienė, A, Ja-
ninas, P. Dapševieiua, M. Ja
nušauskas, I. Dudėnas, A. 

karą surengimo. NUQ savęs* 
tardu ačiū "Draugui," kuris 
UlpilQ kor^spoijdei^ijų l?«s 
link to vakaro. Komitetą*. 

* i » 

N A U D I N G A S 

•m • • • ja~+ 

S P 0 E T A & 

WBST PULLMAN. 
ąi m JI i t 1 ' 

Geg. 4, 1924, westpullmanįe 
čiai davė cicedečiaips savo 

r r " 0 ? " ' *T T' "i"-0' V" J piniik "surprise." Tas "sur-Bebauskas, I. Loveikis, L , . ; ,, r
r t p . . v. .„ 

T T n • r> prizas,' buvo^ Ciceneciai Barauskas, L Loveikis, P. r , 
m . . w 4 v, , ,. T .supliekti basebolo rungtynėse 
Teresiene, M. Auskalnaite, L ' v - A ., J 
^ . .v. TT n , J v. ?su sekančiu rezultatu: 
Trainevveius, V. Petraviaa, 
J. Zeronas, M, Sereda, P, Če
pas, M. Janušauskaitė, I. Rap 
nikas, N. Rapnikas, A. Norbu 
tasr, M. Petroš'aite, O. Bagins Pagražinti Draugija turi svar . k i e n č > s . Vedeckis, A. Kamin 

biausį savo tikslų gerinti ir 
auginti Lietuvos miškus, sau-
goti kiekvienų gyvų medelį, 
atgaivinti priešų išteriotas gi 
rias. 

Gegužio mėn. išleistas tuo 
tikslu gi'ažus iliustruotas žur
nalas, kurį kiekvienas įstojęs 
draugijon narys gaus veltui. 

Įstojimas ir nario mokestis 
yra $3.00. 

Aukų "Vilniaus Medžio" 
sodinimo šventei ir narių mo 
k ėstis Lietuvai Pagražinti Dr-
jai yra priimamo* Universal 

skis, G. Varneckienė, I. Lun-
kauskas, L Kimentas, K. I>e-
rviois, P. Andružka, K. Kry
ževičius, I. Kukštą, S. Tri-
jonas, L Rimkevį&iųs, M. Ba
nevičius, A. Kazlauskas, I. 
Mažrimas, L. Lazauskai, B. 
GJinienė, V, Vilčauskajs. 

Smulkioiuis aukomis surin
kta $16.00. 

Ačiū visiems aukotojams ir 
tegul Dievas visiems atlygi
na. 

įgaliotinis, 
Kun. P. Meškauskas. 

State Banke, 3252 So. Hals-Į 
ted Str., Chicago, 111. 

S. V. Valančius. 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI. 

Užbaigus kolektavimų po 
Brigliton Parkų po Atvelykų 
sekmaddenio, pavelijus^ gerb. 
klebonui kun. Skripkai, pra
dėjau Šv. Kryžiaus parapi

joje. Kadangi čia lietuviai 
taukiaus gyvena, tad ir kolek 
tavimas geriau, sekasi. Per 
keturis vakarus surinkta 
$244.00 ir Liet. L. Bonas ant 
$30.00. 

Ijabdarybės reikalams pa
aukavo; 

Marijona Laurinkaitė Liet. 
Laisv. bonų ant $50.00; Ant. 
Kavaliauskas $10.00, Domicė
lė Jurgutaitė $6.00. 

Po $5 aukavo: 
M. Mankauskas, K. Vanagas, 
N. Butkevičius, O. P., V. S. 
ir D. V., VL Daukša, A. Bla
ževičienė, J. Š., A. L., P - B., 
A. Pilipaviči'a, K. Vaitkienė, 
fe. .Mažonis. 

Po 3 dol.: V. Greičius. 
Po 2 dol.: K. Barkauskas, 

E. Puznikas; I. Baltrekonie-
nė, T. Krauklys, 1. Račkaus
kas, P. Žaltauskas, J. r^aulaus 
kas, V. Urba, I. Lickus,, I. 
Vaiskia, I. Latukienė, S. Po
cius, O. Brazauskienė, L. Po 
žaitienė, K. Kupetis? A. Bei-
kauskas. 

Po 1 dol: S. Stulpinas, Z. 
Gapševičienė, A. Grybas, M. 
Klorienė, M. Dautarienė, V. 

[Šveikauskas, A. Bartkus, L. 
Workers Consumers Associ Petrikas, M. Šarkaitė, P. Ši-

WEST PULLMAN. 
*» •» 

MELROSE PARK, ILL. 

ation —. Darbininkų Vartoto
jų Bendrovės pardavimo kra
utuvės pereitame visuomeniš 
kame susirnkime šėrininkai 
nutarė sunešti žėiiis laike šio 
M'eg. mėn. iki 1 d. birželio, 19-
24 m. Kurie šėrų nepriduos 

sius, S. Šaukštelis, I. Inčiura, 
R. Puslis, V. Vaitkevičia, L 
Dimbelis, I. Baltutis , T. Va-
robijov, K. Grimailo, K. Žâ  
grekalis, I. Meilis, P. Miku-
tienė, S. Maskoliūnas, S. Na-
1 i vaiką, V. Tatarelis, B. Ko-

iki tam laikui, nebus priima- leiis, M. Mateika, I. Kagas-

lštikrųjų yra daug aprašo 
ma mūsų kolonijos veikimas, 
ypatingai sporto srity, rodos, 
kad westpuhuaniečiai vientik 
užintpresavę juomi. Bet kada 
įsigilini į tolimesnį judėjimų 
ir atliktus darbus, tada pa
sirodo, kad mūsų koresponden 
tai; neapsiriksiu sakydamas, 
tankiai praleidžia daug svar 
besnio ir prakilnesnio nepara
šę. Pavyzdžiui; keletas savai
čių atgal, buvo statoma ope
retė "Nastutėi," bet niekas 
nei vienų žodį neparašė, ro
dos, kad ten nieko nebuvo į-
spudingo ir jokios naudos ne 
atnešė. 
Gal man nevieta bu* rašyti, 

bet kaip minėjau, kad nie-
kap neparašė, tai aš esu pri 
verstas šį tų aprašyti, nes pa 
t i žmogaus prigimtis to reika 
lauja. Aš nerašysiu apie vei
kalo vertę, nes ne mano vie
ta apie muzikų rašyti. Aš ga
liu sakyti iš visų atžvilgių nu 
sisekė gerai. Žinoma, buvo 
biskis trukumų, bet mažos 
klaidos atleistina; vienu Žo
džiu, sudėjus krūvon, nega
lima buvo atlikti geriau West 
Pullmane, nes vieta visai ne* 
tinkama tam veikalui. 

Priklauso pagarbp* žodis p-
lei Agnės Skigatei, kuri dar
bavosi gana daug, nare ji vi
suomet netingi, bet šų kartų 
gal ir i>erdaug, beveik viena 
padarė pelno 6*0 dol., nesigai
lėdama laiko ir energijos, su 
rinko pas geraširdžius, •biz
nierius ir profesionalus; ne-, 
mažiau p. A. Pociui, kuris da* 
vė muzikų ir akompanavo už 
mažų atlyginimai taipogi VK 
šiems biznieriams, kurie garsi 
uosi j programų, visiems kas 
tik kuo prisidėjo prie šio va-

Council 3 , - 8 
Coucil 14—5 
Šios rungtynės buvo atida

rymas sezoim. Iš West Pull-
mano komandos du "home 
runs," buyo padaryta. Garbe 
priklauso, Kapitonui, A. $tfcn 
kui ir J. "Sliiek," Norviliui. 
Ciceriečiai turi gerų tymų ir 
gal suplieks kitų kp. 

Ciceriečiai butų supliekę 
westjHillkiiaiuečius, bet* mūsų 
metikas buvo "too elever for 
tbem," kaip man vienas svai 
dininkas pasakė. Kitos kuo
pos <4look out," nes cicerie
čiai gali užimti pirmų vietų 
šį kartų. 

Geg. 18, 1924, West Pull-
manas žais su North Side ir 
mes tikimės laimėti su A. 
Venick, metimu bolės. Juk 
mes turime gerų "sluggers", 
kaip A. Stankus, A. Benick, 
C, Žaigas ir kiti. Beveik vU 
sas tymas gali bole išmušti. 
Look out! everybody! West 
Pullman'has started her ba-
seball career. P. Kale. 

>» •— 
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NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KBĘIPKITES 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

AKT NAUDOS. 

809 W. 35tt SI. Chicago 
T«L BouU?ari 0«11 ir 0774 

PADABOJI PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai aianciam pinijua ir 
f Parduodam LaiTakortea. 4 

V n i i • i • 1 1 * 

Pįrmas kHeninis Liet.-—Ang 
liSkas ir Anglo—Lietuviukas 

ŽO^DYITELYS' 
^Talpina savyje 1^,000 Žodžiu, 
Knygelės didumas: 5colių il
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant gale knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaii 
tapti Amerikos piliečiu, taip* 
^i yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras iria* 
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

"©RAUGAS," PUB. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ava., 

1 , , •, •,•• •• * ' i ' ' . 

A D V O K A T A I 
Telelonaa Yards 8390 

F. P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
SI 12 6. Halsted St. Chicago, 1U. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7t W. Monroe Street 

Room 90« — Tel. ltaiulolph 2900 
Vai.. Nuo • ryto iki 5 po pietg 
Vakarais 820S So. Halstcd Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

JOHN I, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

• •*• byla* rimtm* TeismaMc. K m a i 
auaja Abstraktus. Padare pirkim* Ir 
paraartaM D A o m n i u Ir Į raHaJ»— 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Rąadelph S261 
Vakarais: 2151 Weat 22 St. 

Telefonas Can»l i a ? ? 

3s*=: = 

S, D, LACHAWICZ 
Lrrtnvtt 
» I 4 W. 2 lr f f L 

Ocafo, tU. 
Patarnauja laido-

tuvėaa kuopigiauala. 
A«ikaie maldHu at
sišaukti o m*no 
oarbu b ua*U ulga-
oėdlntl. 

H M 
• — m >lll •' *l B<HfW*+* 

*E 

TK PATtlNKIT JUOMI 
KuomH ju§ k«Jtii»a «k«wiu» »tfckąs 

» rcunatilku ikaumig, »r aipuaU n«i-
rateiu, str«ndi«ffH«, ikaudami «Qnt-
riaT Ir muskulai—kokis «Mps»k«ra«» 
paleąfTinimM pątiriams tvirtoi p«tr^ abu 

f*t, Biur«. « 

ir tuojtui pajaudama fluloniai d«-
eiaaati alluma scaiakicidiiant po skau
dama virta, kari suteikia malonu «na-
ęaBĄ! Visiškai «&r* rtikalo kank ntii 
Lrint po ranka tokią tikrą pagalbą. 

r W B 4 * > U e r i « tikrai PUf61 »f» **" H 
Juaaa, kaip jiaal pagelbėję n«au«kait0- M s\i«n tufcataniiam tiaojii J per daugelį 

, metu. Visuomet laikl^its jo boafcą •* 
paiabkiaia Vi«ą#)e. « 

85c. ir 70c. ui banką aptiekosc. a 

F. AD. RICHTER A CO, ( 

194.114 So. 4tb St., Braoklym N. V. 

C. y. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
tsoi W. $2nd St. Tel. Canal 6 4 N 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name f 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 6609 

V, W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 
—"• r - ^ į S - ^ ^ t - a ^ i i . ui 

Ofisas Dtdmieatyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris MO 

Telefonas Central 6800 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Tartis 4681 

' « 

pas močiutę" (Pociaus) gra
žiai išpildė; solo "Oi kas 
(Šimkaus) dainavo O. Var-
kauskiute. "Nebile kieme" 
(Pociau^) p-l€ J. KizeHutė, 

iiii ir nieko po tam negaus. 
Taigi VKSUL prašoma sunešti ar 
prisMjsti po šiuo adresu^ Br. 
J. Januška, 107—20 ave., Mel 
rose Park, 111. Po to laiko 
bus žinota kiek šėras yra ver 

(Šimkaus) ir "Kad aš bučiaultas ir bus tiems išmokama, 

kaitė, M. Tomašauskieaė, I. 
Oepys, D. Varnele, I; Polkks, 
U. Petrauskienė, P. Brigą-
liūnas, S. Mažeikienė, I. Se-
bestijonas, I. Bulavą, I. Bu
lavą, L Tribonas, I. Bulavą, 
I. Linkis, P. Kačinauskas, V. 

kurie Šerus bus sugrąžinę. 
Su pagarba, 
Direkcijos Pirm. B. J. Ja

nuška, # * * $ 3 [ 

Norkus, R. Juozaitiene, P. 
Šliuževičius, M. Sleževičius, 
D. Požeikis, A. Urbonas, O. 
Slušins^įene, h. Jundelait^, 

RąSt. P. M. Valuckas, A. Rimša, M. Tolęikaįtė, I. 

Puikiai 
Paiifedę? Jaunikaitis. 

uiiaJ a«>n»Tta rwta; Stikliniai aibančim «a««yVu»; 
Jw„ JSK ~ i i r r u . u T S * i .upali^oti. Ir ly r̂iaf. i l s i a i i^kustaa reidaa, 
Bet-^jai iuaų galva pilna tln-iU"!.' —'t»i <*« wtf*^n» viaV*. 

*n tokiam utrtikime p/maiy-a ?T-e iu« j««i siyM^ji a j ą d i j Vi« i jnsg pai-

ir b«*tvtl neivariaj pieiAanaa f» viai V"»bsJi. >«udukh 

faffjes \įf»^«r**\ 
kit gatvys pily aiekvlt-ni} vrikar^ Cf r ,"^ k l į , i *5**^. a ^ J 

uĮaiK.ri«t'pt<mk»Ti*or'j*irnakaSlni. $($« .• 

4 P*"1 rlin(*«'«ja!irnti govo skrybėle hite kur- ^<fwfc*P°* 
Pf, i», vi^a« Vą neikit jdĮa«>U..t»i r«tk«ff«f»« 

a u iifiviksa juma 
į trumpa laiką 

X F , AO. PMCHTEJt 4k CO.. 104-1"14 9m* *t*i 9 U Brookjyn. N. Y, .S 

A.A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BLlLDiHG 

77 West Washlngton gueat 
Roma l f M Tel. Dearborn fM7 
Namu Tel. Hyde Park SS95 

Tel. Centrai 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Yidurmicstyje Ofisas: 

Room t l l Chlcato Temple BWfe* 
7 7 W . Wash.ngton St. 

vak, Ofisas: Panedėlio 
iocro Av. Tel. Cicero 50S6 

CICERO 
ĮSI4 S. Ci 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak-
3336 a. Ualstod St. TeL Boul. 6737 

J. P. VtfAITCHES 
U w y e r 

I.reTCVIS ADVOKATĄ* 
PtflP.l » , * l * - ^ l f — l » f V. 
hmm S t Tel. RanAolph KM 
Vakana* 10717 Indiana Ave. 
RoseUind Tel. Pullman M77 

ĮĮBI S W W M W S I W mimjmmm^m s # s s 
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PRIEŠ DAILĖS RŪMU 
ATNAUJINIMĄ. 

Jackson parke randasi nuo 
parodos užsilikę milžiniški 
Dailės Rūmai, kurie neprižiū
rima šiandie jau kuone prade
da griūti. 

Buvo pakeltas projektas 

BRIDGEPOR' 

tuos rūmus pataisyti, atnau
jinti, ir skirti kokiems dide
liems susirinkimams. Tam 

Moterų Sagos Ima k 
paskaitą ir naujų na 

Trečiadienyje, geg. 
vai. vakare šv. Jui 
kyklos salėje (aht 2 
įvyks labai įdomus 
rims bei merginoms 

[saa vakarėlis, šiame 
lyje 1 kp. užkvietė Ja 
kaitą gerb. Dr. J . P 
Mot. Sa-gOfi lmos k] 

tikslui turėtu bnt panaudota .. . . . -^ w , 
*^ |1{ gydvtoja. Tai da pi 

keletas milionu doleriu. i v . . ., v. . 
iiusies paskaita šioje 

Pečiaus žinomas Chieagoje ^ l l ž t a į m o t e r y 8 n e architektas Grabam, kuris 
1&93 metai9 patsai darbavosi 
prie tų rūmų pastatymo, tvir
tina, jog neapsimoka juos tai
syti, nes taisymams nebus ga
lo. Rūmai pastatyta tik po
ros metu išlaikymui. I r jei 
jie dar laikosi, tai ačiū pa
vartotai gerai medžiagai 
juos statant. 

Anot jo, už keletą milionų 
galima pastatyti moderninj 
milžinišką butą, kurio salėje 
galėtų sutilpti ligi 30,000 žmo 
nių. 

4 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO. 

Keturi ,miesto darbininkai, 
dirbą gatvių departamente, ši 
šeštadienį važvivo troku sker 
sai geležinkelio ties Sunnysi-
de ave. Tuo momentu ūžtelėjo 
Chicago, Mihvaukee & St. Pa
ul pasažierinis traukinis, su
daužė t roką ir ant vietos žu
vo visi keturi žmonės. 

PAMESTA BOMBA. 

Bomba pamesta ties b i lb r 
dine, 5040 So. Halsted -str., 
i£dalies apgriovė naujai pa
taisytą butą. Daug nuostoliu 
padarė trenksmas aplinki
niams namams. 

Policija yra nuomonės, kad 
bomba buvo taikoma pašali
niam butui. 

IR V E L A P I P L E Š Ė P A Š T A . 

Trys plėšikai mieste Indi
ana Harbor užpuolė 6 pas
tos darbininkus, atėmė 4 paš 
tos krepšius, kiniuose, sako
ma, butą 35,000 dol. pinigais 
ir aukštos vertės popieromis, 
i r su tuo visu grobiu pabėgo. 

te progos neatsilankr 
karei in. 

Be to, kalbės apie 
zaciją p. Marij. Vai 
Mot. Są-gos Centro 
viena įžymiausių ir <: 
siu moterį) veikėjų. « 
kalbės pirma kartą ii 
lonijoje. Moterys su: 
pasiklausyti tos iška 
veikėjos. Bar bus ii 
bet gražus progranu 
vakaro rengimo komi 
F. Burbienė ir K. B 
stropiai rengiasi pad 
karei į interesingu be 
Į?n. 

* 

p a n g a visoms ve] 
kios kolektos ir gi B 

I š BRIGHTON Pi 

K 7 AUKŠTO KRITO; 
SVEIKAS. 

. Fred Boizine, Evanstone, iš 
7-ojo aukšto krito sulužus pa
stoliui prie buto statymo. 

Gydytojai jį apžiurėjo ir ra 
do sveiką. 

ŽMOGŽUDIS PALIUO-
SUOTAS. 

Kriminaliam teisme prisie
kę teisėjai išteisino žmogžudį 
Cbarles Cleaver, kurs nušovė 
poliemoną Sliutz 1921 m. ties 
63 #at. ir Western ave. 

Nedėlioję, geg. 4 d 
Nekalto Prasid. £v. ^ 
nap. svet. Įvyko puik 
ras, kuri parengi 
(Jvard. Pirm. Di,v. 8 
miero Karai. Buvo 
tas veikalas *'Grafas 
<v-i o Berną." Veikalą 
"Yai.dvklos" nariai, 
sirieda iš L. Vyčių 
pos, ir šv. Agnietės 
i i u. Veikalas labai g 
įdomus. Visi kurie bi 
lanke ant to vakaro 
ganėdinti ir linksmi 
»no. Po perstatymo' 
laimėjimas puikos g 
marškinių. Abu d'aik 
mėjo maži vaikai, gi 
VO Bėra. Kvetkus, aji 
tu berniukas, o ma; 
Jurevičius, apie 12 i 
niukas. Viršminėtus 
dovanojo del išlaimė 
jos nariai. Gitara, 
Račas (bamlaskutis) 
Faiifiehl ave* o nu 
F. Piežas, turintis 
krautuvę 4436 So. 
ave. Žmonių ne buv< 
nai atsilankę; ant t( 
žaus veikalo vertėjo 
kyti daugiau. Prie 
Draugijos tariame i 
aėiu Kazim. Ražui ii 
žai už viršminėtas 
Taipogi tariame vaT 

THE GI 

( V / U A T U - * 
ANOTH&ie t* 
VVHERE Atel 

Iš Life Insuranco ofiso, 47-
50 Washington boul., plėši
kai pagrobė apie 5,00 dol. sus 
kaldę "seifą." 

* 

I 

uS vore--n-

Du negru plėšiku užpuolė 

w 
;T. 

cp. rengia 
irių vajų. 
. 14 d. 8 
rrgio mo-
hų lubų) 
ir mote-

: naųdin-
Q vakarė
li kyti pas 
Pošką, — 
p. oficia-
>irma šios 
kolonijo-

epraleiski 
e šin va-

e orgam-
ičiunienė. 
Rast. ir 

(larbšėi'au 
J i taipgi 
musn ko-
įsirinkite 
albi ngos 
r mažas, 
ėlis. ftio 
i tėtės pp. 
kuibkienė 
laryti. va 
M naudin 

sltui. Jo 
nebus. 

N. 

ARKO 

d. vakare 
M. P. pa
tus vaka-
Draugija 

^v. Kazi-
atvaldin 

s Kaimie 
ti išpildė 
kurie su 
36 kuo
di oro na 

gražus ii 
uivo atsi-

likos už 
ėjo na-

buvo iš-
citaros ir 
ktu išlai-
;itarą ga-
pie 6 me-
irškinius, 
metų ber 
s daiktus 
e limo dr-
— Kaz. 

) 4438 S. 
arškinius, 
aprėdai ų 
Fairfield 

;o užtekti 
okio gra-
o atsilan-
to vardu 

širdingai 
ir F. Pie-

(lovanas. 
rdu Drau 

gijos širdingiausiai aČiu *\ 
dyklos" nariams, o ypati: 
gai jos vedėjams pp. Ig. S 
kai ui ir vargbn. S. Žyliui 
atvaidinimą tokio puikaus i 
atro, kuriuomi visi atsilank 
šioji pilnai likos užganėdin 

Vakaro rengimo Komisij 

NORTH SIDE. 

Gegužes 4 d. šv. Mykc 
draugija savo 20 metų suk: 
t u ves labai gražiai paminė j 
Ypač žymėtina tas, kad ture 
užsikvietę įžymų kalbėto 
Dr. Jono Poškos asmenyje. 
, Dr. Jonas Poška, kuom 

dar buvo studentu, daug k 
tų yra kalbėjęs northsLdii 
ėiams ir visados gražiu mi 
ėių patiekdavo, sužadinda\ 
visuose patriotinę dvasią, 1 
ri lietuviams ytin reikaling 
Bet šiuo sykiu Dr. Pošk 
prakalba yra ypatingai 'žym 
tina; butų labai naudinga 
girsti ją ir kitų kolonijų Ii 
tuviams. Kalbėjo apie žm< 
gaus tikslą šiam gyvenmie, 
jog žmog'aus gyvenimas šia 
pasauly neu&Lbaigia,bet ka 
jis tęsiasi amžinybėje. Kat 
likams yra garbė turėti asn 
nį inteligentą kaip Dr. Joi 
Pošką, kurs gina viešai ka 
likybės principus ir nesibįj 
pasiskelbti viešai save kati 
liku. Tokių žmonių šiandif 
mūsų katalikų visuomenei T 
kia kuodaugiausia. 

Xortbsidės lietuviai vra m 
širdžiai dėkingi Dr. Jonui P 
škai už taįp puikią ir did 
pamokinančią prakulbą, kn 
ilgai mumyse užsiliks. 

Lietuviams, o ypač katal 
kams vertėtų Dr. Poškos : 
pamiršti, o kiekvienam reil 
le ras sau gerą prietelių 
patarėją i sveikatą. 

Korespon 

CHICAGIECIAI. ATSIIMS 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiest 

PRANCIŠKUS 
RUDAITIS 

Mirė 8 d. gegužės, 8 vai. ry
te, :,0 nuiŲ aniž. 

Kilo iš SuvaUkiį Rė<l., \ 'au-
jemiesėio Aps., šakių mies

telio. Paliko dideliame nuliūdi
ni, savo moterj Veronika ir 2 
sūnų, Praneiškų 11 m., Juo/.a-
pa 5 m. ir brolj Juną Ame
rikoje. Lietuvoje seną motinė
lę ir 4 seseris. 

Kūnas .pašarvotas . 1832 So. 
49 Ct. Laidotuvės fvyks pane-
(lėlr, geguž. 12, iš namų 8 vai. 
ryte į šv. Antano bažnyčią. 
(Oceroje). Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi 
nes. Maloniai meldžiame visus 
gimines ir pažįstamus dalyvau 
t i laidotuvėse. 

Pasilieka nuliūdus moteris, 
sunūs ir Lietuvoje seserys. 

Laidotuvėse patarnauja gra-
<borius I. J. Zolp Blvd. 5203. 

EEVUM G1RLS 

fOUVE HVRED 
M A I P * - — 
»e yoo H^t>«N^ 
•HElT^0OR+toUSe» 

/ > * 

NONSENSE, / PA'_J 

ii prie Adams ir JJearborn gatvių 

V 

v 
1 

1 
i-

;\ 

•i 

randasi atėję iŠ Lietuvos laiškai 
žemiau i vardytiems^ asmenims, ku
rių dėlei adresaflį persikėlime 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvės 
{ėjus po dėžinė j pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISBD. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde, 
»04 Baltrus A. 
906 Balcuna J . 
921 Čepulis J. 
947 Jakus J'an. 
948 Jurgaitis J . 
952 Kamslitis Antanas 
953 Kazakauskas Ant. 
981 Milasis Ifcidoriu. 
983 Neueskonoi Ona 
986 Norvaiša** Walter 
993 Pasnauskui B. 
997 Polukaitis A.* 
1006 Ruikis Stenly 
1020 Sianka Beo. 
1040 Žaliukui Jonus 
1043 Zihvitis Jozap. 

ta 

U 

& 

S1 
m 

to 
31 

[eūsons 
Jis Tyras 
Jis Sultin
gas 

Jis Geras 
Jis Skanus 
Jis Garantuotas 

mi 

20 

yei 
pli 
90 
Ka 

Ta 
ka 
\ių 
nis 

Dviofu rflShj—#lain Puritan 
>luli Kvtrart 3-oz. apvniij pa
kelis ir Puritan Hop-Mavorrd 
Mali Hiifrar ftyiiinas. 

PURITAN 
nas r«ct 
I-lavoivd su 
SuKar šviežiais 
Syrun \I»VIIIHIS 

Auirši iauoios Rušies 

3 
fl. 
1S 

ka 
dy 

8U 
KJ 

» . . 
ra 
00 
šr< 

Extra RISTY 
s AR 

* 

SARPAUUS PARIS 
ATEIKITE VISI PAŽIŪRA' 

I Š K A I 
*' Nau j ienose'' Bridgepor 

(J. Benošius, 1616 West 47tli 
I^eavitt St., K. Montvido, 18! 
Rakausko " b a r b e m ė j " 3232 
kauską yra lange išstatyta c 
onų. — Pažiūrėkite. 

RITASI PANEDĖLIO 
ŠV. JURGIO SVET., 32 PL 

KAROLIS S AR P ALIUS VS. 
Liet. eamp. m. stud. 
Jos. Bancevič Vs. 
Liet. Am. eamp. 
D. Dndinskas Vs. 
L. lengv. vog. eamp. 

Visi bukite! — Visi pai 
p a n g a $1.10, $2.20 i 

' , 'i , , II,, ' H B g 

PRANEŠIMAS. 
Harringftono Kreditoriams 
Kurie registravote savo no-
s pas advokatą Edward H. 
rhite, malonėkite susirinkti, 
tarninke, Gegužio 13tą, 19-
i, 7:30 vaL vakare, Mildos 
iretaineje 3X42 S. Halsted 
ir., ant 3-čių lubų. 
Advokatas E. H. White pra 

JŠ apie šmugelninkų stovį 
alonekite pasiimti rasytes. 
Kviečia flarringtono Kredi-
riai, 
.42 S. Halsted št. 

Chicago, Illinois. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA MERGINA prie no 
ii nioSos. Vaikai dideli, nebus var 

su valkais. 
Atsišaukite pas: 

J. 1. 
12 String Str., Chicago, m . 

P A R D A V I M U I 
P I A N A S 

rURIU PARDUOTI tuojaus Pla-
r Pianą, pirmos klesos stovy $700 
lyer pianas, suolelis, kabinetas ir 

muzikos rolių. Ant iSmokėjtmo. 
Ina $145.00. 

3324 N. Marshfl«-ld Ave. 

Telefo 

4601 

Gjrd 
moter 

B I Z N I S 
[CE CREAM parlor, Grocery, ir 
bokos Atoras parsiduoda už pusę 
inos, arba mainysiu \ autotnobl-

ar lotus įprie pat mokyklos. Biz 
i gerai iSdirbta. 

3O00 PershinR Road 
Telef. lAfayette 1271 . 

Tel. £ 

P] 

N A M A I 
PARDAVIMUI NAMAI. 
auk.^t. mur. "narnas su pastoge € 

po 4 kamh. su elektra. Randa 
0 dol. Kaina $12,000. 
2 aukSt. mur. namas 4 fl. po 4 
mb. pastogė ir cem. beism. Mau-
nės ir elektra. Kaina $11,000. 
3 auk£t. mur. namas 6-6-6 Kdmb 

visais j taisymais. Randa $130.00. 
tina $14,000. 
2 aukst. mur. namas su eem 
ism. 7-7 kamb. 3 karų mur. ga-
džius. Rand. $150.00. Kaina $15.-
0.00. VirS minėti namai arti Au-
OB Vartų bažnyčios. 
M. JASNAUSKAS & CO. 

REAL ESTATE 
2259 W. 22nd Str. 

NES Extra! 
NUOŽMU GREKĄ?! 
H , PIRKITE BILIETUS 
, N O ! 
to Skyriuje, aptiekose, p. 
8tr., J . Urmono,.2300 So. 

24 Wabansia Ave. ir p. J . 
! S. Hakted. Pas p. Ra 
iiržai ir* paveikslai čampi 

VAKARE 8 VAI. 
. ir SO. AUBURN AVE. | 

Wm. DEMETRAL 
Greek Demon 
Chas Levickį 
Sport 

Pete Zbyško 
Pasiutęs lenkas 

natykite! 
r ant scenos $3.30. 

DR, 
GYDl 
Perkė 

33 
VAU 

1 rimu 

S 
s 

* 

r s 

S 

i i 

i d< 

i 2J 

T 

I GoeSS yoOR£ RIGHT. MOTriCR? 
— A N I > wmi£ V/E'RE: A T IT. 

I THINU* l'LL lrf5ES3 F<)R 
THNNeR IN THC TUTORe.1 

= ? — 
Pirmadįen 

A K T A 
nas Boulevard 1939 

,S,ABrenza 
SO. A.SHT.AND AVENUE, 

Chicago, 111. 
• ryto iki 19 plet: 1 po 
U S po plet. 6:30 rak. Iki 
rak. 

n u Seeley 7439 

r. I. M. Feinberg 
o spacialiai visokia* ryrų it 
« lytiškas Ugmn. 
9461 lfa^llsna Btreet 

. Western Ave. — Ckloa«o 
So»: I—4 po pl«tu 1—9 rak. 

i . " — • — — • • 

oulerard 9199 
L A. J. KARALIUS 
lietuvis Gydytojas 

South Morgan Street 
Ohicago, DU 

M a u r i c e K a h n 
dytojas ir Chirurgas 
1 8 . Ashland Ave. 
Tel. Tardą 0994 

ado*; 
10 iki 12 piet. 
2 iki 3 po piet 

7 iki 9 vakare. 
t. nuo 10 iki 12 p ie t 

M . Boa 

D 
Do 

Valandos 
lkl 9 vai 

Ik 

Dr, 
Gydyto, 

tetrifc 
I 

IŠIMA 

Ą 
'fl 

u aka 
paraelj 
llikomi 

yra n 

1411 So 
Ofisas atk 

po P»* 
N«MUomla 

ryta* 

JI 
loulevard 3686 

K A N E Š I M A S 

, JONAS P. POŠKA 
T0JAS ir CHIRURGAS 
lė savo ofisą po num. 
37 So. Morgas Str. 
LNDOS: 9—12 iš ryto 
l vai. po piet iki 9 vak. 

DR.A. 
GYDYT 
4442 

Te 

)flso Tel. 
Rezld. T 

DR. 
RUSi 

•pecialts 
Valkų 

Ofisas; 
Kai 

Val»: 1 9 -
7—i vak. 

Dr. GI 
Perkėlė 

4729 
SP 

DUov\ 
Vai.: ryt' 
pn pietų 
Nedėilom 

Tek 

Tel. Caiu 

i DR. F 
Lieti 

1821 

I Vaandos 
po i 

tlllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllilllllllllllll 

JAU GEGUŽĖS MĖNUO 

Į s i g y k i t e K n 

" G E G U Ž Ė S M 
Skaitymai kiekvienai dienai. Sn 

* T Kaina 30c. 

Leidinys Šv. Kazimiero Dr 

T a i p g i , Į R r g y 

' J Ė Z A U S Š I R D I E S 
Labai gražus pasiskaitymai ki 

rželio mėnesį. Iš vokiškos kalbos 

iikis. Kaina 50c. 

Išleido Šv. Kazimiero Dr 

DRAUGAS PUB. 

(34 So. Oakley Avenue 

IIIItlIlIHIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlflIllIlilIUI 

R A I 
» ^ ^ 

rievard 9697 

t Marya 
>wiat-Sass 
1797 W. «7-tte *L 
• nuo M lkl l t diena, noo f 
d. vak. Ntdėliomia noo I 
kl 1 Tai. po platų. 

A. Račkus 
>jas, Chirurgai, Obs-
;as ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

TONSILUS — 

s ar-r 
(akm'«nj« tnl»yj«) 

m*nl* ilapumo pualAj* b* o-
lj«M, aa tam tJkromla mok#-

prtemon6inla b«l vaiataJa. 
i angT%žiaa rlrdėjlmą. 

Ugm paaakmtncaJ, ir Jai 
ralkalaa daro oparacljaa. 
aJl paUrnavlma talkia aavo 

). 50 Ave. Cicero. IU. 
Idarytaa: kaadlaa naa I raL 
st iki 0 vaL Takam. 
• ir aaraflemla oflama 

,K. RUTKAUSKAS 
rOJAS IR CHIRURGAS 
So. Western Ave. 

elef. Lafayctte 4146 

I. Boulevard 969S 
rel. Drexel 9191 

, A. A. ROTH 
AS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
stas MotertškiĮ, VyrlSk^ 
tr visų chroniškų ligų. 

3 1 0 3 S. Halsted St 
mpas 31st Str. 
—11 ryto: 1—S po plat 
L Ned. l t — 1 1 d. 

HARLES SEGAL 
aavo oflsa po oamerlu 

S. Ashland Ave. 
?ECIJALISTAS 
'ų, Moterų Ir Vyrų hlpų 
to jiuo 10—3 2 nuo 2—4 
y. nuo 7 — i r s TfUtara 
lis: 10 iki 12. 
lefonas Mld\va> 2880 

tai 0257 Vak. Canal 2118 

P. Z. ZALATORIS 
uvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
L So. Halsted Str. 
J: 10 iki 12 ryte; 1 Iki 6 
pietų; 6 iki 8 vakare 

imiiimimiiimiiiiiiiiiiiifnifi;' 

3 ATĖJO 
y g u t ę : 

Ė N U 0" 
utaisė Margelis 

r-jos Kaune 
^ ^ ! = * # # 

k i t ę 

U MĖNUO I " 
iekvienai dienai per 

? verte kun. Pr. 2a-

-ja Kaune 

CO., f 
Chicago, Illinois | 
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