
• M **m 

| DRAUGAS1' 
Fnblishfd Daily Eicept Rnndayi 

One Yeat %QQQ 
Bix Monthi |3oo 

AT NEWS - STANDS 2c. A OOPY 
DRAUGAS PUBLISHINO CO., Inc. 
2334 80. Oakley Ave., Ohicago, UI. 

Tel. Roosevdt 7791 (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

' » 

KAINA 2 CENTAI 1 
• * • • » 

PRICE 2 CENTS 
1 

I - r -
•*•«*« 

No. 122 

VYSKUPAS APIE IŠRIN
KIMĄ KATALIKO PRE

ZIDENTU, 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 22 D., 1922 M. 
EHTERED AS 8EOOND-CLAS8 MATTER AIARCH SI, t i l t , A f CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE OF AOT OF MARCH S, 1871 

. . • . . . ^ . - 1 . . . . . . . i . • • 

METAI-VOL IX 

DAR PERDAUG ČIA NESU
SIPRATUSIŲ AMERIKONU. 

Tie visi nepalankus katalikui 
prezidentui. 

Japonija Protestuos Už PRIPAŽINTAS SIMMONSO1 VOKIETIJOJE KOVA UŽ 

SAKO, TA KLAUSIMA PAVES SPRĘSTI TAUTU 
S Ą / U N G A I 

COLUMBIA, S. O, g. 21. 
— Šv. Petro vietos parapija 
miia\jo šimto ntotu sukaktu
ves. Dėlto, parapijos bažny
čia konsekruota. Iškilmėse 
dalyvavo du Vyskupu ir dau
gybe kunigų. 

Pirm šimto motu čionai at-
vyko būrys airių darbininku. 
J ie gavo užsiėmimo prie per
kaso kasimo ir įkūrė šv. Pet
ro parapiją. 

Šiose sukaktuvių iškilmėse 
pontifikatas Misiąs eelebravo 
J o Malonybe Cha r lest o w u <li-
oeesijos Vyskupas Rnssell. 

Po konsekracijos apeigų ir 
po Mišių Vyskupas Russell 
pasakė trum. pamokslą. Baig
damas pažymėjo, kad j i s ne
pradžiūvęs laikraščiu prane
šimais, kad Suv. Valstybių 
prezidentu butų išrinktas ka
talikas. 

Mažai susipratusių. 
"Nėra reikalo pradžiugti, 

kad šimet Suv. Valstybių pre-
zidentu butų išrinktas katali
k a s / ' kalbėjo Vyskupas. 
" K a i p žinoma, katalyik, ypae 
pietinėse' valstybėse nuolat 
persekiojami tų, kurie nėra 
lfl'1 nuošimčiu amerikonai. 

"Kiekviena kataliku bažny
čia yra tikriausias kelias pat
riotizmam Katalikai visais 
laikais yra paklusnus savo | balansavimų. 
pasauliniams valdovams. 
Taip elgiasi ne iš kokio senti
mento, bet -dėlto, kad kiek
viena gera valdžia paeina 
nuoJDievo. 
-us nei keletas žmonių savo 
valia negali pasisavinti vald
žios. Bet kuomet žmonės 
valdžią patys išsirenka ir au
torizuoja ją valdyti šalį, to
kia valdžia skaitosi teisota ir 
jos reikia klausyti. 

1 'Dėlto, tad katalikai eia 
visuomet yra ištikimi šaliai 

ir valdžiai. 

TOKYO, 
nijos valstybėj 
taryba išsprendė artimiausio
mis dienomis pakelti formali 
protestą už japonų išskyrimą 
iš ,Suv. Valstybįu. Galimas 
daiktas,, kad Japonija tą rei
kalą paves Tautų Sąjungai 
arba Hagos Tribūnalui. 

Japonų užsienių reikalų o-
fisas pažymi faktą, kad 4S11V. 
Valstybės nepriguli Tautų 
Sąjungai. Bet tas nereiškia, 
kad ta ,Sąjnuga negautų sprę 
sti to svarbaus reikalo. 

Sutartis peržengiama. 
Tas i>at ofisas pažymi, jog 

imigracijos klausimas yra na
minis klausimas. Tas negin
čijama, liet japonų išskyri
mu Suv. Valstybės peržengia 

HERR'OT LANKĖSI PAS 
PREZIDENTĄ. 

Japo-] komercinę sutartį ir "džentel 
aukščiausioji! ulonišką" sutarimą. Japonų 

proteste mandagiai bus pažy
mėta^ kad be iškalho pasitari
mo negalima sutarties1 laužy
ti. 

Pramatomos demon-
stracijos. 

Japonų išskyrimo bilius dar 
nėra istatvnias. Biliaus dar 
nepatvirtino prezidentas. Del 
to, japonai ramiai laikosi. 
Laukia, kas įvyks toliaus. 
Laukia, kaip su tuo klausimu 
apsieis prezidentas. 

Bet -kuomet S. Valstybių 
prezidentas pasirašys biliji}, 
tuomet Japonijoje pramato
mos demonstracijos, atkreip
tos prieš Suv. Valstybes. Iš 
to galės kilti didelių nesma-
«?uinu. 

SOCIALISTAI STATO 
SĄLYGA. 

TAKSU PLENAS. 
• 1 m • 

WASHINąTON, geg. ?2.— 
Kongreso konferentai paga-
liaug taksų mažinimui pripa
žino Simnionso taksų planą. 
Tas planas, sakoma, paten
kins ir patį Prezidentą. 

KABINETĄ. 

Vokiečiai katalikai priešingi 
nacionalistams. 

5 ŽUVO AUDROJE. 

.SAULT S-TK MARIE, Ali-
1 

cbigan, ^oo;. £2. — Superior 
ežere niiskerido garlaivis 0-
risoco, kuriuomi gabenta me
džiai. Iš įgulos 5 žuvo, 17 iš
gelbėta. 

L I E T U V O J E 
SKAITLINGOS ŠEIMOS. 

< < T , 

PARYŽIUS, geg. 32. — Fš 
Lvons vakar čia* atvvko radi-

PARYŽTCS, geg. 22. — 
Krancijos socialistai iiaga-

kalų vadas ir su buvusiuoju | ; a u s išsprendė ateity prisi-
premieru Painleve lankėsi Ljėti prie radikalų valdžios, 
pas prezidentų Millerandų. Bet tik su sąlyga, jei prezi-

1 Tenai turėjo konferenciją, centas Alitlerand atsistaty-
Prie jų prisidėjo ir promio- dins. 
ras Poineare, Socialistai baisiai neapken-

Po konferencijos pranešta, j čia Alillerando už tai, kad jis 
'o«r kalbėtasi apie biudžeto 1899 metais išstojo iš jų par

tijos. 

Trimate" padaryta- anke
ta, patirta, kad Lietuvoj yra 
3 šeimos rS 10 narių (2 tėvu 
ir 8 vaikai, 59 šeimų iš 11 na
rių, 63 šeimos iš 12 narių, 38 
šeimos iš 13 narųj, 22 šeimos 
iš 14 narių, 16 šeimų iš fS na
rių, 1 šeima iš 16 narių, 1 
šeima iš 18 narių, 1 šeima iš 
19 narių (2 tėvu, 10 sūnų ir 
7 dukterys). Visi tu šeimų na 
riai esą gyvi. 

BELGIJA SU ITALIJA. 

KOMA. iKi^. 

Nei vienas žmo- Jo s v a l d ž i a s U l t a l i > o s v a l d ž i a 

sutarė šiais punktais: pripa-

PRAMATO TRUMPAS 
DARBO VALANDAS. 

22. — liclgi-
M O L I N K , III., geg . 22. — 

"lllinojs Federation of Wox-
žinti ir vykinti ekspertų pm-jmmitf, Club" suvažiav. vie
nus, šaukti santarvės vajsty- j , m s kalbėtojas pažymėjo, 
bių konferenciją ir karo sko-j j 0 g n e tolimoj ateity Amerikoj 
las sujungti su karo koniri-jbus sulaukta pustrečios va-

landos darbo diena vieton 
šiandie ilgų valandų. Tas» j -
vyks, kad apsidrausti nuo di
delio produkcijos perviršiaus. 

bucija (reparacijomis). 

LENKAS NUŠOVĖ LENKĄ. 

Katalikai tikri 
amerikonai. 

"Viena, kartą vienas po
naitis manęs klausė: "Vysku
pe, kaip ilgai gyveni šioj ša
l y ? " Aš atsakiau: Aš bu
vau amerikonas pirm gim
siant tamstos tėvukui. Tams
ta didžiuojasi esi gimęs šioj 
šaly. Aš tapot galiu sakyti. 
Tamstos pratėviai čionai gy
veno. Taip, buvo ir su mano 
pratėviais. Buvo tamstos 
pratėviai tarpe tų pionierių, 
kurie pirmieji skynė čia tas 
dykumas? Maniškiai buvo. 
Maniškiai buvo tarpe tų. ku
rie padėjo pagrindinius prin
cipus šiandieninei amerikoniš
kai mūsų konstitucijai. Tai 

MIIiWAUKEE, VVis., ^ . 
•22. — Balnininkas vJohn Ko-
walskl nužudė Joseph Gra-
deekj, 29 m. 

Žmogžudystė įvyko Kowal-
akio saliu ne susibarus d ei 
kauliuku. 

ALBANIJOJ REVOLIUCUA 

BELGRADAS, ^ . 22. r~ 
Anot žinių, šiaurinėj Albani
joj revoliucija. Revoliucio-

! nieriai paėmę ,Scutari. 

gus turi balsavimo teisę, ne
žiūrint to, ar jis butų katali
kas, protestantas ar žydas. I r 
katalikiškoj kolonijoj Mary-
lande pirmu kartu buvo prak
tikuojamas religinės- laisvės 
įstatymas. 

" A š manau, galiu pasisa
kyti, jog esu šimto nuošimčių 
amerikonas. Ir kaipo kata
likiškas Vyskupas esu šimto 
nuošimčių katalikas. I r tu
riu dar pridurti, kad tarpe 
šimto nuošimčių amerikoniš 

įvyko pirmiausia Mary landė, I kūmo ir šimto nuošimčių ka-
kur inauguruotas įstatymas 

A jog kiekvienas laisvas žmo 
talikystės nėra jokios kontra-
dikcijos." 

įToliaus (Vyskupas pažymė-
jo, kad šioj šaly didžiausia 
nelaimė tas, jog perdaug pi
liečių nėra tikrais ameriko
nais. Tie piliečiai, nesusi
pratę. Jų tarpe palaikomas 
fanatizmas ir nepakanta. 

Kuomet taip yra, tad nega
lima tikėtis, kad čia katalikas 
butų išrinktas prezidentu. 

ftiais metais Kauno a. Že-
nu>s Tvark. Komisija 7 forte 
ir kt. nemažam, skaičiui pilie-
ei|U yra paskyrusi žemės skly
pus namams pasistatyti, tik 
šio nutarimo dar nėra patvir
tinusi Žemės Reformos Vat^ 
dyba. Artinanti? gegužės n>. 
1 dienai * Medžių sodinimo 
šventei, daug kas norėtų gau
tam žemės sklype pasodinti 
Vilniaus Medį, tečiaus nesant 
galutinai patvirtintam nutari
mui, tenka nuo to susilaikyti. 
Geistina, kad Ž. R. V-ba ši 
Kauno A p. Ž. T v. K-jos nu
tarimų peržiūrėtų dar iki 'ge
gužės mėn. 1 et, jog gavusie
ji žemės sklypus galėtų paso
dinti kalbamąjį Vilniaus Me-
d,. 

Karo Muzėjus stropiai va
lomas, naujais medeliais tam 
tikrose vietose dailiai išsodi
namas įgyja labai jaukaus at
silankančių susidomėjimo. Tik 
gaila, kad jau senai begriežė 
simfoninis orkestras, ko taip 
publika ištroškusi laukia. Ka
ro Muzėjus tai dabar Kaune 
vienintelė vieta, kurioj pui
kiai galima praleisti šventa
dienis užmirštant kasdieni
nius sieivartusv rupesnius ir 
vargus. 

SUIMTA BANKŲ 
PLĖŠIKAI. 

Chieagoje detektivai suėmė 
du bankų plėšiku iš Oklaho-
ma valstybes. Tai E. Webb 
ir Deaubeaux. Pirmutinis 
prisipažino apiplėšęs keturias 
bankas su kitais savo sėbrais. 
Pas ii kambariuose rasta ne-

Atmaina įvyks, kuomet pi- mažai sidabrinių .pinigm su-
liečių tarpe praplis susipra- vyniotų į bankų poperėlius. 
timas. Tuomet nebus religi
nės nepakantos. Tuomet ir 
katalikas bus renkamas prezi
dentu. I r netoli tie laikai. 

Tai .geriausias įrodymas. 
£>u abiem areštuota ir dvi 

moterys, su kuriuom plėšikai 
gyveno. 

BERLYNAS, <^g. 22. 
Po įvykusių rinkimų vokiečiai 
nacionalistai nuolat šaukia 
jie laimėję rinkimus ir reika
lauja, idant kanclieris Marx 
atsistatydintu ir nav.'ionalis-
tams valdžią pavestų. 

Kanclieris Marx yra kata
likų (centro) partijos atsto
vas. Partijos patariamas jis 
nenori pasitraukti iš užima
mos vietos. Nusprendė būti 
savo vietoje ligi susirinksiant 
naujam parlamentui. 

Vokiečiai katalikai prieši
nasi nacionalistams, nenori 
paduoti jiems valdžios. Nes 
jei jie apimtų valdžią, Euro
pa gali susilaukti naujų ne-
iaimingu įvykių. Tai begalo 
svarbus daiktas ir pačiai 
yokietijai. 

Priešingos dvi spėkos. 
Neskaitant socialdemokra

tų, vokiečiai nacionalistai sa
kosi, kad jų partija šiandie 
esanti stipriausia Vokietijoj. 
I r kaipo tokiai prigulinti kan-
clieriaus, vieta ir valdžia. 

Tečiaus nacionalistams yra 
priešingos dvi stiprios spėkos I 
— katalikai ir didžiuma vo
kiečių vert ei vių. Priežastis 
štai kame: 

oVkiečių nacionalistų part. 
sudaro .didžiumoje protestan
tų partija. • J o n ineina di
dieji Prūsijos žemvaldžiai ir 
jų pasekėjai. Nacionalistų 
partiją kostroliuoja Prūsijos 
Protestantų Evanpelikų Pas
torių Sąjunga. Ši organiza
cija yra prieškatalikiška. 

Nesenai protestantų kate
droj Berlyne buvęs kaizerio 
rumų pryčeris l)r. Dochring 
pasakė prieškatalikjšką kalbą. 
Tarp kitko jis pažymėjo: 

* "Mes, vokiečiai, pagaliaus 
turime suprąsj|, jog užpakaly 
didžiausio pasauliui bolševis-
tinio pavojaus yra daug di
desnis pavojaus. Tas pavo
jus, tai Roma! ' ' 

Vokiečiai katalįkai dėlto y-
ra nuomonės, kad jei naciona
listams tektų valdžia, tai jie 
darbuotųsi pakelti kovą kata
likams. 

Ekspertų planai. 
"Vokiečių industrijos rep

rezentantai nacionalistai, ku
rie atsiskyrę suo abelnosios 
nacionalės vokiečių industri
jos sąjungos ir kurie sutverę 
industritę uniją,' tomis die
nomis turėjo susirinkimą ir 
karčiais žodžiais atakavo eks
pertų planus. J ie sakė, kad 
Vokietijų norima pakeisti a-
merikoniška dirbtuve, kurioje 
vokiečiai turėta dirbti Ameri
kos kapitalui. 

Vokiečiai industrininkai 
vengia kaltinti Amerikos val
džių- už ekspertų planus. Kal
tina amerikonšką kapitalą, 
kuris, anot jų, nori pavergti 
Vokietijų. 

Bolševiku Kariuomenė Kelia 
Maištus 

BERLYNAS, geg. 22. '-4 
Praeštna( kad Baikale, etoli 
Oitos, Siberijoj, bolševikų ka-
reiviij. pulkas sukėlė maištus. 

Pulkas gavo įsakymą ke
liauti Amūro distriktan, kur 
geležinkelių darbininkai ir ki
ti įkūrė ]>riešbolševistinę t val
džią po ilgų streikų ir sukili
mų. 

Pulko kareiviai atsisakė vy
kti ir sukilo prieš •savo vir
šininkus. Išžudė civilius ko-

naujam ekonominiam nusista
tymui, kad išnaujo panaikinti 
Rusijoje visokią privatiifę pi r 
klybą. 

Privatinė pirklyba bolševi
kų buvo panaikinta išpradžiu 
jų valdovavimo. Bet pas-
kiaus Lenino nurodymu grą
žinta žmonėms. Šiandien tą 
Lenino paliktą nusistatymą 
išspręsta griauti. 

Kova privatinei pirklybai 
bus ' vedama konkurencijos 
metodą. Bolševistir^ė rvald-

kalnus. 

misarus, apiplėšė arsenalą i r . 
, . . . .v, *" . zia visur steigs krautuves, įsmarsavo būriais 1 miškus i r i m . . „ , . , 

•laigi, j i pati prekes gamins 
ir pardavinės vartotojams. 

Tuo būdu privatinius pirk
lius privers bankrutyti. • 

*9 

Bolševikų eentralis komijte-' 
tas išsprendė pakelti kovą 

C H I C A G O J E 
NEPAVEŽĖ ALAUS. 

SUIMTAS PINIGŲ 
DIRBĖJAS. 

Fede)*aliai agentai Keno-
shoj areštavo Borisą Dimit-
rievą už pinigų dirbimą, ffo 

Oottage G rovė avė., arti 62 
st., vienas poliemonas paste
bėjo didelj prikrautą bačko- nuomuojamam kambary rasta 
mis vežimą. /Vežiman buvo prietaisos pinįgus dirbti. 
įkinkyta ketvertas arklių. Vos 
patraukė. Poliemonas vežėją 
sulaikė ir areštavo. 

Pasirodė, kad buvov veža-
mas tikras alus. 1 

BLANKOS BUS ARTIMIAU
SIOMIS DIENOMIS. 

Agentai ieško jo sėbrų. 

Pamesta bomba tieg butu, 
7443 Ingleside ave., k a r i a m 
turė(jo susirinkimus (/hieagos 
kluxeriai. 

Prar,iša, jog .pie bir/vlio 
1 dieną karo v s*.; anai galės 
gauti aplikacijoms blanku kas 
i:^k h< Misų. 
blankas reikės 
(?• tas v.'etas. ' 

i'piUr.ins 
s;a*ti 1 : 

las 

('hieagos miesto taryba yra, 
priešinga Robey gatvės pra
platinimui. 

5 

SKAITYK "DBATO4" 

GAISRAS SUNAIKINO 
SENA BUTĄ. 

Gais r a s išdalies sunaik ino 

Wells Smoke Sl»o|> butų, 38 
N. Wells st. Tas butas buvo 
5 aukštų, pastatytas tuojaus 
po didžiulio Chicagos gaisro. 

O R A S 

CHICAGO. — Federalis o-
ro biuras nusako šiandie gie
drą dieną, bet šaltą. 

1 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų. $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.38 
FranciJM 100 frankų !).31 
Italijos 300 lirĮj 4.43 
Šveicarijos 100 fr. 17.78 

miiiiiiiiiiiiiftMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiinmi 

Siųskite Savo Giminėms 

_ L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausių Lietuvos 
banką — ŪKIO' BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriau: perlaidomis, cekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS/' PUBL. CO., 
,2334 So. Oakley Avenue Chicago, IU. 
OHso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
lllICIIIIIIIlllllIIIIIIIlIUlfflIlIlIlIlIlIlIMIUIHIItlttlliltlItlHflftlMtMM 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
daugiau ir gali ir išmano. 

Girdėtis, kad į Sferantoną 
keliasi vienas laisvamanių lai 
kraštis. Prie mainierių V&YĘU 
požemiuose tamsiuose dar pri
sidės vienas tamsinimo iras* 

tina kasdieną išskyrus nedėldieniua 
i Metams $6.00 

Pusei Metų $3.00 
Vi preaomeratą mekasi iškalno. Lai- ges kasyklose, po darbo mun 

šainėle pasidžiaugia, nes ne 

S* o. S. /?. 
» . —— 

Bolševikai yra gana pežan 
gųs žmonės. Žiūrėk, jau ir iš-

; - _ * - ^ "*"~"." / g a l v o j o šposą. Nuoširdžiai ne 
kis. Mainens. dulkiu pris ivaL 0 * ? J 

kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permsi-
syti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus ; registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tci. Roosevelt 7791 

turi kuom kitu pasidžiaugti. 
Mulkina ji MSaulės" pliurpa-
linė ''išdavystė," gftdina jį 
laisvamaniu propaganda, bol
ševikų neapykanta jam sme
genis nuodija. 

O tie, kurie galėtų juodus 
mūsų mainų vargdienius švies 
ti, tie veda amžinas derybas 
ir pešasi. Sakau ne visi. Tie, 

javų, o įlabar — ba*las kas-j^rija senai pa^Įje arckfMtil, } 

melai žiuri. Rusų taittai į a* fret niaaų "mokiaii*eiai', taria 
kis. Bad*, mirtį, terafcjus, Jkfer įsi jeje Savo iš befctiafcaės pa
štų, suirtftę, vaifc^ prilpau- ėjimą išskaityti, 

dimų deve bolševikai rmų Gaila vargšų, j i e tiesai Ir 
tautai; tą patį Jie ir lietu- mokslui užsimerkę, tvirtina 

X. 8t. Lovį , 
0 . ^tmoniėi^ & 

T^CS7w^^^3S ̂ *-

Ketvirtadienis, jgeg, 22, 1924 

viams po keiete, kartą siūlė, 
apkesdami visos buvusios ca- . • . .. ..v . .. . 

^ „ .. . , , J bet lietuviai išmintingesni 
ru misijoj tvarkos, kur uzi ... . . ««T*^; 

v , - ' •"tpairko vieniems savo "Rfoju-
zmogzudystes, vagystes, pade J * ^ * i * 

IIUIIIIllIlIliaillIlIlIHiiilllillilllllltlttttlB [ kurie perskaitę šiuos trupimu 

TRtiPHMlflC kus supyks'tie ir yra kalti" 
Tarp juodu, nelinksminan-i 

Mūsų praša i dejuoja, kad 
Šerantone lietuvių tarpe jiems 
nesiseka. "Šliupo išperėti lais 
vamaniai bevelk visi sugrįžo 

t ~ ių vaizdų mūsų išeivijoje, y-
ra ir Unksmių dalykų. Štai 
kaip rnšo bolševikai: — 

"Nuolatinėmis savo beždžto 
"niškomis misijomis atbulkal 

tamsius 
l juos 

i bažnytėles,' — rašo bolse 
V, . „ . , • i * lemenai, įanatizuoja ta 
vikai. Bepigu, kad taip butų,; f _ / 

. . . , . . mi į4'zmonclius. Jietai atga 
bet deja, kati taip nėra. n e s a , j ^ 
nusmuko Hliupo išperėtieji ir 
daugelis jų sugrįžo, l>et dau
gelis grįždanu nuklydo pas 
Šerantono 'k nezaliežninkų.?' 
Kad jų b'ažnytužė galėtų išsi
laikyti, gailiui žmonės mokėti 
naiystės net $50.00 į metus. 
Tuo tarpu katalikų parūpi jo
je narystė tėra $o\00 į metus. 

Bet užsispyrėliai visvien 
.moka. Užsispyrus mažas vai

de* galima buvo sukviesti 
*'į darbininkų prakalbas. Da
rbai* gi sunku prie jų prieiti. 
' 'Be paliovos svaiginami ga
urais religinių monų smunka 
k 'jie protiškai ir kūniškai, ga-
"nydamj, savo dūšeles... 

"Prisieis mums geriau susi 
"mobilizuoti prieš devyngal-
"v i klierikalizmo smaką." 

Gražiai mokama koliotis, ar. 
ne? Bet visa;, nebaisu. Toks 

-kas, šaldamas ant speigo Jau .. 
• . . . , . I t r p koliojimos be jokių argumon-

ke, nėjo namon ir sake: Te- .'. . .. . 
gul mano 'ausis- Sala, mamai 
ant zlastės". N'uklydėliai nuo 
Katalikų Bažnyčios visi pana 
šųs į tokį vaiką. 

Bepig, kad jiems tik au>is 
nuš 
bOS 

Jiems širdis užšąla į akmenį. 

tų, silpnumo desperacijoje pu 
mena tiktai apsiseilėjusio be
dančio senio putojimą. 

"Susimobllizuotr" bolševi
kams reikėtų. Bet nebeužilgo 
nebelies ko be mobilizuoti. 

Broliai dar trupučiukų pa-
išaltu palikus l>e pilnos t i e ! , . , . . . , 1 • 1 • 

- r . ;» v v (liibekune, dar nenuleiskune 
s, be tikrosios bažnyčios.. . .. . . .. , . 
' . . ranku. O supuvusi bedievybės 

gimus, apgavystes ir tt. metų 
metus dabartiniai bolševikų 
vadai, ramiai ilsėjosi- kalėji
muose, kad visų t$ pamiršus, 
panaikino ir patį Kusi jos var
dą. Oficialiai Rusija dabar 
vadinasi S. S. S. .R., ty. Są
junga Sovietų Socialistinių 
Respublikų. 

Rusija LietuvUi yra arty-
miausias rytų kaimynas. Kas 
joje dedasi mums verta žino
ti ir įvertinti. Rusijų valdo 
bolševikai. Bet bolševikai pa
tys dalinasi į tris sroves: kai
rę, centre, ir dešine. Kuomet 
Leninas (Uljanovas) valdė 
Rusijų, jisai pradžioje buvo 
panorėjęs visu griežtumu įkur 
ti socialistinį rojų — valsty
bę žemėje. Kuomet jam tai 
nepasisekė padaryti, jis per
simetė į dešinę, duodamas pi
liečiams kiek teisių, lengva
tų užsiiminėti prekyba ir tt. 
Leninui įnirus,* Rusiją paėmė 
valdyti Rykovas. Bet jisai nė
ra žymus jų tarpe veikėjas. 
Jisai nepajėgia bolševikų min 
ties kreipti į sau norimų pu
sę. Dabartiniai Rusijos valdo 
vai yra: Stalui'a.s, komunis
tas fanatikas, Kamenev'as. 
Trockis, karo komisaras. Jio 
faktine! valdo komunistų pav 
liją ir visą, Rusiją. Dabarti
nė jų politika pakrypus į kai 
rę. (iriežtumai, persekiojimai, 
ištrėmimai, sušaudymai be 
teismo vėl atgijo ir paplito 

m i " t(Žiau£tis. 

KATAMI PASAULY. 

W * * ^ u r y , ttinn.: 
;C. $&M i 2.00 
K. Matuliunas ..'. 2.00 

«ėsa. nei tiekos nei mokslo. Ti
kri ne t ik šos . 

- r -

RIKUS!) CENTRO 
I Aukos Moksleiviams. 

Vyskupystes Gambrai atgi
mimas. 

Oia paduodame kaikurias ifl 
J . E. Camferai arkivysl^upę, 
Chollet, laiško iž^aUkas iš kii 
rių matyt į kaip vyskupystė 
atgimsta po didžajani karui. 

Karo metu buvo sunaikin
tų, o daug ir su žeme suly
gintų bažnyčių. Iš 464 bažny
čių karas sunaikino 428. Ka
rui pasibaigus, visi ir vietos 
savivaldybes ir patys žmonės 
ėmėsi statyti Dievo namus—, 
bažnyčias. Jau 1921 m. pabai
goje buvo pataisyta ir naujų 
pastatyta visoje vyskepystėje 
ĜG bažnyčios. Tais metais 246 

bažnyčtos ibuvo naujai pasta-
lytos. Dar pasilieka 57 baž
nyčios, kūnų nebūvą kol kas 
galimybes taisyti. Žmones ge
rai supranta bažnyčių reika
lingumą;, patys daro kiek pa-

Didžioji Heininarija taip pat 
eina geryn. 1921 m. buvo 109 
studentai —.auklėtiniai; 1922 
- 114, o 1923 jau 120. A 

Mažoji Seminarija turi da* 
bar 131 auklėtinį. Tikimasi, 
kad kitais metais jų skaičius 
!>akils iki 200. 

Katalikų kolegijose mokina 
si per 1,000 mokinių. Knfca-

Kaip jau žinoma, Federa
cijos Sekretoriatas išsiuntinė 
j o daugybę lawku su prašy
mais, kad gavusieji ti*0s laiš
kus paaukuotų kas kiek gali 
mūsų kautos Apšvietei, niu-

* * * • • 2.(10 DANAS efiAPŠTAtlT. 

W. Frankfort, 111, 
Bikinis 1.00 

Worcester, Mass.; 
A. Junevičius . . . . . . . . 2.00 
A. Avietėnas 10.00 

•a i - IT i t 

Viso labo $320.65. 

Nuo išsiuntinėjimo laiškų 
*stt prašymais iš viso priduo
ta. . > r $479.65. 

Visiems atsiuntusiems 'au
lais mūsų moksleivių pagel-

sų vargstantiems mokslei- b a i _ šįr<iingiausį ačiū. 
' ' !^ Prašome gerų žmonių atsi

minti tų mūsų moksleivių var Į tų laišką, kuris buvo už 
vardytas. *'Tamsfai Laiškas" 
daugeMs atsiliepė M* kasdiena 
•daugiau aukų ateina, Pnaeitų 
kartą buvo ske lb ta , kad pri
siųsta $171.00. Dabar atsiun 
te šie geri žmones: ,. 

Chicago, 111.. 
J . Cross ^lO.ttO: 
Kolv.sinskų šeimyna . . 8.00 
J . Petraitis 2.00 
B. Uedmkiaitė 1.00 
S. Montrimas 2.00 
J . Jankauskas 2.50 
K. Raddnskas 5.00 
E. Kegovicz 1.00 
M. l>iugirdienė surinko pi
nigais ^ . . . 10.00j 

gų ir mūsų Tautai apšvietos 
reikalingumą. KnrLe dar ne
atsiuntė, prašome siųsti savo 
nnkas žemiau nurodytu adre
su. Siųskite kas gali. O gali 
visi, kad ir ne daug. 

Mofeyfcloje. 
Afokytojas: 

— Kas nedir
ba, mielas vai 
ke, tam nei 
duonos duot 
nereikia. — 

Mokinys: -
— O ar pyra 

go galima? — 

Negali suprasti. 
Tu mano vyreli, maufci 

degtinę it teUukas pieną, ke
li namrc trukšmų, mušiesi, pa 
sRsio neduodi. J a u jeigu aš 
perina laiko numirsiu, tai ta
vo girtybė tame bus kaita.— 

— Negaliu suprasti, kaip 
degtinė, kurių aš geriu, 
tau kenkti. — 

t 

» 

gali 

Katalikų Federacija, 

Kun. B. Bumšas. sekret., 
2334 So. Oakley A ve., 

Chicago, Ui. 

Rado vietą. i 
Užkluptas čigonas vagis, į-

bėgo bažnyčion. Nuskriuustie 
ji paskui jį. Ieško — neran
da. O tas, nusimetės rūbus 

KRITIKA IR BIBLIOG
RAFIJA. 

Blaivė*! Kalendorius 1924 
metams Liet. Kat. "Blaivy-

Hkų mokyklose mokinių s k a i - s U visais kup, už 

mpuv 
danti iš nuisu tautos iŠrausi-O tas užšalimas'širdžių sesei 
me °'i*eit. 

kiną visų žmogaus buvusia • 

^Bet visgi įdomu, kad žmo- "BrangusLs mano Juozapai, 
nes be tikėjiino negali apsiei- nepasitenkink vien dideliu 
t l Kalo šliupas su savo ber-<vdll išvengimu; melskis; nuo-
uų šimtais; kalo ir kala iki 'širdžiai junkis su Dievu, įp-
šiai. dienai bolševikai su s a v o ! r a s k i Pasilikti vienas su Juo 
pragarinio rojaus Žadėjimais; IkarStoj meilėj, ncpalauž^moj 

po visų Rusijų. Per kraujus į.\m auga. Tiesiaiųi stimųs 
ir kitų mirti nori savo vieš-j katalikystei ir mokslui paimn 
patavimų sustiprinti. Krasi- tai. 

Cicero, 111.: 
J. ir 0 . Kližentai Liet. Pask. 
bonų mž 

ir kujx)nų už 
d. Povilaitė 

L. L. Bona -be kup. . . 50.00^jės" Dr-jos leidinys. "Švie
sos' ', spauda.^Kaunas. 

VWer ]mstebima kova su ai 

• • • • 

Kew Britain, Ctmn. 

$50.00 -koholiu. Mūsų jaunų valstybe 
# ,7.50 šis nelabasis taip-gi ima gra-

gj^Olmadniti. Alkoholis pas mus 
j senai jau įėjfld net į tradici
jas, todėl kova su juo yra i-

I d. Kolesjnškas Liet. L. bona tin sunki. .Tačiau, nežiūrint 

nas p-ikėlė obalsį išstumti 
privatų kapitalą iš prekybos. 

K. Ražaiciu^ė 
f). Ražaitienė 

• • • • 

13780 viFų .sunkumų, dr-įa ' ' B l a i ^ 
1.00 

2.00 
i*' veikia gan- sekmiiigiii: 

geidžia savo laikraštį "Sargy 

stovi kartu su latrais po kry
žiumi, nejuda. Vos-ne-vos pa
žino. 

Pirko be pinigu. 
Susitiko CbUegoje ''dė

dė" vaikezų benesanlį batus. 
. — Kur gavai batus? — 

— Pirkau. — 
— Kiek mokėjai ? — 
— Neklausiau. — v 

v 
Teisme. 

Tiesėjas: — Tai, Sveikas, 
sakaisi nevogęs, o vien iš ba
do pasiėmęs mėsos. Bet kul
tu matei, kad iš bado kas vi
są veršį imtų! — 

— Pons/ Teisėjau, kų aš tu 
rėja u daryti, — peilro netu
rėjau, kad mažu gabaliuku 
pasitenkinti. — 

Pasiteisino. 
M,agde, k?i darai! No-

H«w Havec, Gonn.: Prisiuntf W » skleidzut abstinenciją, ° ' 
IVatal.kų IW.iiy(tvi vj.sur .r, . J i^. ^ ^ uįjUkfwą 11Uo į M n u k t • tl 1 - . - ; * • M^t 1 I surinktus prakalbose 80.15. visada rome ir iv mm mokslą. x 

Vėl užvirė kova. (iarsiai tau-*IŠ jos sūnų tarjK) kilo emžiai;s 
škytlamas ginklais IVoekis gą 
zdina Rusijos kaimynus. O 
tuom tarpu viduj suirutė, ko-

(jmvardės buvo jau «kolbtos). I alkoholio vartojimo. 

Igarsųs vyrai, niokslininkai 
Kas to nemato, ar nesupran-: Athol, Mass.: 
ta, — nedaug išrodo turįs j j # Vaiciulionis 

mun^tų partija pakrikus, ma- j mokslo .dalykuose nusimany- !^# Losins 
žutė. Iš 100 milijonų gyven- mo. Gary. Ind.: 

Tiškų Šeimyna 2.00 

— Nieko nekenks, ponia,— 
ji ir taip jau nešvari. — 

1.00 
1.00 

kala visokio plauko žmonių M 1 ^ - **&* daryk Jajo aky tojų komunistų partijoje esą Bezdžionvaikiai. ir Ameri- ;A. Dcksnienė 
gadintojai. O rezultate po k e - | v a i z d o ^ v c n k v į s o . k o n e S a " 
lių dešimtų metų darbo pu- ^tumei Jam almišauti. 
lys prisipažįsta, kad nieko ne Ska lyk i gerų knygų ir eik 
pafijt j dažnai prie šv. Sakaiamentų 

Kaip lengva botu, kaleli 
k.ams džiaugtis savo darbų 

;.vaisiais, kaip lengva butų ka
talikams visus mūsų brolius 
lietuvius atvesti atgal į tiesos 
kelią, jeigu tik mes visi pri-* 
Mspaustume ir smarkiau pa

dirbėtume vienybėje... 

I r šioms metaais išbido ka
lendorių "Blaivėk!", J . qv i i - į T a rp Ja«nnJU-
džio redaguotų. Jame yru — Eik jau, Tamsta, 
daug, rūpestingai surinktų, d^as ateina. 

• 

• • • • ą • 1.00 
nedaugiau pusės milijono, ty. kos šliuptarniai tarsi mokslo] 

" • * J TA.'* ' -v «,' , . . ' St. Ch&rles UI. : 
puse nuošimčio, ir tie zmone?(viršūnes pasiekė pruandauu if 7, \r 
d rista J)J) ir Y> nuošimčių vai- 'aklai tikėdami i evoliucijos * 
dyti. Senviu Rusija išvežda- nevykusiai pagamintų teorijų.jOambriage, Ma**..-

• . . . . . * # 

Fenelonas.tvo apie 050 milijonų pūdų 'Protingas j>asaulis Danvinote 'M. Survilaitė m. 1.00 
A ' - - ' - - 1 " ' ! ' '- ' M " l w ' "' * H" ' WIJ.»U....il. I H Į I Į nPI i i II .,' 

naudingų straipsnių, apysakų, 
antiolkoholinių draugijų su
rašąs, daug naudiugii patari
mų ir pamokiniuių. 

o.OO; Patart ina gerb. skaityto
jams jį įsigyti. 

- Amžina Ugnis. 

te-

Juozas Švaistra. 

Scrantonas yra Pensylvani-
joje. Ir Pensyhanijoje nėra 
taip gerai kaip bolševikai de 

"juo.jti. Eina tenai vienintelis 
IkaValikų laikraštis "Tėvynės 
-Balsas ." Laikraštis per 3 me 
* tus gyvavimo buvo leidžia-
• mas su didžiausiu žmonių pa

sišventimu ir*dar su didesniu 
Z nesugebėjimu pinigiškai susi-
: tvarkyti. Sumainė ir leido pa 

praati katalikai darbininkai. 
~Q inteligentai katalikai pešė

si tarp savęs ir disputavo, ai' 
išliks "Tėvynės Balsas" ka
talikiškas laikraštis, ar ae ] 

. virs laisvamanišku? Ne visi 
buvo tokie trumparegiai. Bu
vo keletas, kurie sulyg išga
lės romo. Bet vienas karei-
\ i< — ne kariuomenė. 

Ir . žmonių pinigais įsteig-
^tas, žmonių pasišventimu gy

vuojąs laikraštis g'alų gale 
. neišlaikys, jeigu nesusipras 
"jam j pagelbų ateiti tie, kurie 

RUOŽIUNŲ JAUNUOMENĖ. 
s 

Kas nežino, kaįįp linksmai praleidžia 
jaunuomenė laiką Lietuvoje. Kai jau dir-
he, tai dirba, net visa braška, bet 
kai jau linksmijias, tai rocjios, net kitam 
krašte svieto girdėt. Ar tai gražus pava
saris žalumais išdabinęs visų gamtų, ar 
tai kaitri vasara su savo darbymetėmis, 
ar tai ūkanotas rodeo, krėsdamas išsir
pusius vaisius, blaškidanias pageltusius 
medžių lapus, ar tai žiem'a su savo šal
čiais ir pusnynais, — lietuvių jaunnnome-
nė vis tokia pat linksma, darbšti. Kai 
išeina šienauti, ar nunokusių, nulenkusių 
savo .auksines varpęs javų kirsti, tai kad 
sušvytruos, suskambins dalgėmis* tai kaip 
matai pradalgiais, išsiraičiusiais it žal
čiai, nukloti lygieji Lietuvos laukai; kai 
išeis arti. tai taip ir nutiesia begalines 
laukų platybes gražiausiomis lysėmis; kai 
ateina kūlimo metas, tai kaip paleis ku
liamas mašinas, kad subildens spragilais, 
tai tik ūžia, j>oška, tartum didžiausia re
voliucija kluone keliama. Xa, o kaip su
sirinkę uždainuoju, kaip paleidžia savo 
stiprių, sveiku ifrutuiių balsus, tai net o-
raš sudreba, — galingi dainos aidai, it 
kokį griaustiniai, taip ir nubanguoja per 
visą platųjį Lietuvos kraštų. Bet nieks 
taip gražiai ne išdainuodavo, nieks taij) 

=2=3= 
smagiai, nedirbdavo, kaip Rudžiunų kai
mo jaunuomenė. Rudžiunai, tai yra di
delis, gražus kaimas, savo trobesiais iš
silenkęs taip, tartam, nelyginant) butu 
arklio padkava. Aplinkui kaimų siaučia 
dklelis miškas — galiūnas. Na, o šitame 
kaime jaunitno, jaunimo! Merginų že-
šiosdešimts ir penkios, nors viena diena 
leisk visas į marčias. O gražumėlis jų". 
taipgi nemažas; augšUos, lieknos U puse-* 
lės, veidas skaistus, raudonas, it dangus 
saulei tekųnt, akys — tai vandenų- gel
mės, plaukia, kaip šilko liafcu\ Vyrų čia 
ta i pa t nei kiek nemažiau, kaip merginu. 
Bet vyras į vyrų-tikri anžuolar šimtame
čiai. Kai žengia žingsnį, tai kur koja, tėti 
žemė įlinksta* kttr ranką, pridėjo, ten žen 
klą paliko. I r nieks su Rudžkmų kaimo 
jaunimu susilygint negali, nieks jų dar
buose pralenkti neįstengia. Rudžiunai 
viens su kitu geriau negu broliai gyvena: . 
viens už visus, visi už vienų. Nieks ne^ 
išdrįsta jųjų paliesti. Visus didesnius, 
smarkesnius darbus rud-žiunišluai dau
giausiai talkomis nudirba. Ateis darby-
metė tai kaip stos būriais darban, tai 
taip i r nušlavė visa. O vakare susirinkę, 
kad užtrauks dainn, tai rod6s, kad žemė 
prasivėrė. Bet ypač gražu Budžiunuose 
rudenyje, kaip prisiartina linų mynimas. 
Pirmiausia, įsitaiso pamiškėse duobes li
nams džiovinti. Paskirtomis dienomis su
sirenka suprašytosios merginos su Į^įn^ų 

—* mmmmm i i • 

— Ar kar tu su mama. — 
—̂ Ne, su lazda.— 

Girtuoklio viltis. 
— Nežinau, 'ar aš rytoj gy

vuosiu, bet turiu vilties, jei
gu gyvėsiu, tai tikrai pasįger 
siu. — 

vais prie duobių. Šeimininkas, sukūręs 
duobėse ugnį, linus džiovina, o čia mer
gelė j kad griebia įnynti, kad*pradeda 
mintuvais tauškyti, o dar kad uždainuo

sią, tai rodos nei rojuje smagiau nebus. 
Kai nubėgęs į kaimo vidų įsiklausai į 
tuos tauškėjimus, dainužių aidus, tai vos 
širdis iš krutinės neiššoksta besidžiaUg-
dama.JJe t nemažai Rudžiunų jaunimo 
tarpe ir visokių muzikantų, o dar dau
giau šiaip visokių šposininkų. Kad kar-

, tais sustoję užtrauks vieni su armoniko
mis, kiti- smuikomis treti į bubnus mus 
darni, tai ne tik žmonėms kojos nerimsta 
tiesiog pačios kilojasi, bet net paukščiai 
sujudo. O gi tie šposininkai, ko jie ne
prasimano. Tai žiūrėk kam nors jau ratas 
ant kamino užmautas, tai vežimas ant 
stogo užvežtas, tai į 'audeklus valų pri 
vertas, tai durys užrišta. Ir taip visa pa
daro, kad nieks .nei šiukšt, — nieks ne
išgirsta, nieks nesužino. Bet kartu jų tie 
šrjosai gražus, nieks nuo jų nenukenčia, 
niekam ln tp &dos nėra. Tik gardžrai pil
vų susiėmę pasijuokia ir tiek. Tiesa, kar-

tais būna sunku užvežtų ant stogo veži
mų nusiimti. Bet jie tai patys suprantu, 
ir vos t& pastebės, kad šeimininkas tru-
si'a apie vežimą, tai žiurek.įau ir atbėgo, 
kokia dešimts smagių, vikrių • vyrukų, ir 
kaip matant jau vežimas stovi ant žemės. 
Budžiuniškiai skiriasi nuo kitų ir tuo, 
kad jie veik visi veda savo kaimo mer

ginas. Retai, retai pasitaiko, kad rudžiu 
niskis apsives su kito kaimo merginu. 
Beito net •patarlė susidėjo, kad greičiau 
žydas nustos žydžiuoti, negu rudžiuniš-
kių jaunimas nustos savo kaimo merginas 
vesti. Todėl beveik visas kaimas JTBD 

savęs giminės, n e s k a i t ė t ten vsiokių ku-
*nystų, gvotystų ir kitų prietelysčių. Bet 
rudžiuniškiai dar vienu dalyku, ypač pa
sižymėjo. Tai kaip tik išaušo Lietuvos 
nepriklausomybės aušrelė, rudžiuniškiai 
visi kaip vienas, vienų gražių dienų iš
ėjo dainuodami savanoriais į Lietuvos 
kariuomenę. Išeidami i kariuomenę jie 
davė viens kitam garbės žodį, kad gryž 
į Rudžiunus tik tuomet, kai nei vieno 
Lietuvos priešo koja netrempč gimtosios 
krašto žemės. Ir rudžiuniškiai grūmėsi 
su priešu taip, kiek tik jų pajėgos leido 
kur jų rankai siekė, ten priešas bėgo/ Ru
džiuniškiai jokių pavojų neatbojo, bai
siausių kovų nepabūgo. Ir kovose jie ar
ba laimėdavo, arba žūdavo, — kitokios 
išeities nebuvo. I r ne vienas jųjų pa
guldė savo i gialvų už brangios tėvynės 
laisvę. Tų gi, ivurie dar gyvi, krutinės 
puošia garbingi vyties kryžiai. I r šitie 
atai gyvieji dar neina i savo mieluosius 
Rudžiunus, į savo tėvučių manelius, nes 
dar ne visi Lietuvos priešai apgalėta. Jie 
gryž tik tuomet, kad i£ gruobuonių lenkų 
našu bus išmušta Lietuvos Sostinė Vil
nius su josios apylinkėmis. 

^ . 
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] C H I C A G O J E . 
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BRJDGJSPORT. 

C I C E R O J E 
Trečiadienio vakare, gegu-

tis iš aktorių po dviejų metų gaila apleisti buvo, tokius ^ s ** "• Jvy*° Moterų Sij-
praktikosf! Geg, 22 d. parap. 

i svetainėje parodys. 
Žinai ka, Jortai. — tai ir 

i ai eisiu, That's a boy! Co-

Kazys. 

~r girdėjai, kas šv. Anta-
no parap. svetainėje ketverge 
vjakare bus? Nugi brolužėli, i 

° į i i e o i i . . . . 

tik klausyk. — Tamsta esi 
girdėjęs apie K. C s f Tai tos 
didžiules, katalikų vyrų orga
nizacijos vienas "brandi" tos L. Vyrių 14 kp. turės savo 
puikia komedijų, užvardintų susirinkimų ketvergo vakare 
"langbing show." Vaidins po pamaldų. Nauji nariai ga-
Cardintil Counril Aktoriaus lės prisirašyti ant šio susi-
vyriškos merginos. A kų!.. rinkimo už numažintų mokės-1 

Pom motų atgal mariau »! ~ **k - <loJ- l l ž v i s u s m ° - ' 
juos lošiant, ir sakau tau bro-į t l l s; vėliaus bus 8 (tol. Taigi 
luž, besijuokiant ko rfe vm* <*** >'ra P1***3 t i e , n s> k u r i o ! 
žmogaus maišo paipos sus-1 n ° l i pvi^irasyti. Cicerieėiai, 
progo! Na. o ko galiami tiko- j imki te .jaunimo organizaciją 

• • ' '— Lietuvos \*vėuis. Nes tai 

uf ine slunvs" teatruose, ku
rių tick^daug rodoma kas va-
karų. j 

jungos 1-mos kuopos Vaka
rėlis, šv. Jurgio parap. šale-
jet, ant 2-nį lubų. 

DIEVO APVBtZD. PAR. 

Nepadarykim klaidos gegužio 
25 dieną,. 

Bunco Party ir Vakarienė 
Ateinantį sekmadienį, jjeg. 

i 25 d., Aušros Bartų par. svet. 
Tufcis aštuonioliktos kolont-'įvyks sfrani "Šaltos Kosės" 

jos Bernardas B. buvo ma-' vakarienė i r "Bunco Party" 
ne pakvietęs sekmadieny ge- Labdaringosios Sąjungos na-
gužės 25 d. į savo TOrduviiiI slapių naudai. Butų -gera, 
dienos- "party." Aš gi, nieko kad šia pramogų Tįsi porem 

V7EOT STMS PADANGOSE riai ir norintieji jairaayti į 
vyčius atsilankyti. 

Valdyba. 

neapsvarstęs, su džiaugsmu 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas 
CICEROJ 

Užlaikau geriausvoa 
rūšies maliavų prireng 
rų, ir neprlrengrtij ma 
liavojlmui. taipgi tu
riu aliejaus, galionais 
ir puagalionais. gražių 

sienoms išpuošti popleros ir viso
kių smulkių geležinių reik
menų. _ I 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

iš užpakalio 
Phone Cicero 8003 

.yra vieninteli1 geriausia orga 
nizaeija, kuri darbuojasi del 
labo savo tautos ir Ratnyčios. 
Tapkite jos nariais ir remki-
te juos visais laidais. Svoi-
kas, doras, susipratęs jauni
mas, tai mūsų ateitis. Šian
dienų L. V. 14tos kp. tik 54 
nariai. Kur kiti f Galėtų būti 
254, kiek Cicero j jaunimo. 
Kodėl taip? Kų kiti veikiat 
Kur jie eUia vakarais? Ar 
negalėtų prLsvUMi prie naudi n 
go (kirbo truput j? 

O, taip galėtų, tik iki šiol 

Šis vakarėlis buvo sureng 
Kfcip tai sunku yra prisi- i a s t n o t i k g l u > j ^ j p r i k ^ b i . pasižadėjau būti. 

dėti prie kont>rs kas nešanau | m s n m ą j u rf^ k W ) p o n _ _ į B c t S t e i > pabaigoj praei-
supužindinus moteris i r nier- tos savaites sutinka mane 
ginas su Moterų Sa-ga bei Bernardas ir sako: 

tų, ties tai bus atliktas ĝ ąî  
testingąs darbas. 

dų visuomenei ir sykiu Die
vui. 

Tėvai, paraginkite savo du
kteris ir sunūs, prisirašyti 
£rie * L. Vyčių, jeigu norite 
savo Vaikus turčti tokius, 
kad iš jų galima butų pasi
džiaugti, kuomet sulauksit se 
natres. 

Gintaras. 

jos veikimu. Susirinkus porai 
dešimčių moterų, atidarė 

Prolyti, ar žinai, kų?..— 
Na? O gal kų—naujų iš 

vakarėlį p. A. Nausėdiene, girdai? — 

D A K T A R A I 
| ——>«»»«» » a * » » » « a m i m m — '• • ^ «» —i ^ ** J i 
Telefonas IU utie \ arri 1930 

Dr, S, A Brenza 
4608 8 0 . A S H L A N D A V E M I ; 

l'hieaco, III. 
j Vai.: 0 ryto iki 12 put: 1 po 
j)fet iki 3 po plot. 6:30 vak. iki ; 
/»:3U vak. j 

Telefonas flecley 74S» 

Dr, I. M. Feinberg 
Oydo specialiai visokia* Tyrų \r 

moterį] lytiškas liga*. 
1401 Madlson Street 

autmp. Weatero Ave. — Oticago 
Valandos: t—4 po pietų T—t rmk. 

1*1. Boatevard 08S7 
™ 

l 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-t* Ut. 
•atandos nuo 8 Iki 12 dieną, nno f 
iki t Tai. vak. Nedėllomie nno I 

iki t vai. po pietų. 

Tel. Boulevard 3100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 6 . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yards 0994 

Valaudcf-
Nuo 10 ,iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Kedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obe-

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D - 8 « M r t a f •, 
•)—B« pHUo te fc« a 
»)—B« krenje. 
4 ) - B * j a * * . p»T*J«aa 
R)—PwŲecrtal acnlkte 

U titoj r^lgrU, b smli eiti 
r*gf<U 'Gmll-.t—tu' (akmMiia tultyj*) 

Ir akmenis šlapumo pualėja be o-
permcijoe. m tam tlkromia molo-
Hikorala prlamonemta bet vatatala. 

Apkurtnateme auRT%tiDa rtrdejhn%. . . 
<M76m TiaaktMa Ii#as paaekmia«faXtr Jai 

yra reikalas daro operacija*. 
riafualj—U patarnavime taikia eavo 

M M 
1411 So. 50 Ave. Cicero, III. 
Ofisas atidarytas: kasdien -nno B veL 

po piet iki 9 *ąa vakarą, 
Nsdetiomla Ir aeredemU ofisas 

rytas. 

Draugijos darbuotė. 

Visų Hventu Moterų ir Vy
rų Draugystės susi-mas įvyko 
18 d. geg. m. 4 vai. po pietų.' 
Susi-mų, atidaiHi pirm. J. Ši
leika, rast. protokolų, perukai 
te ir dmugija prieme su pa
taisymu, paskui buvo į s i s 
tatyta keturi uauji kandida-

?tai: Fr. Jankaitis, Jurgis Man 
kus, Mart. Urba ir Veronika 
K imtis. Girdėjome, kad mū
sų nauji nariai dar atsives 
po kelius naujus narius prira 
syti į mūsų draugystę. Ačiū 
jiems už darbštumą ir tobu
linimų draugystes. 

Dviejų vakarų komisija iš
davė raporte, tai yra vakarie
nės ur bunco party. Bunco 
party puesekmes: Publikos bu 
vo neperdaugiausiai, bet įei-
gos nemažos, už tai tariame 
Mrdingfri aėiu gerbiamai pu
blikai. Vakarienes pasekmės 
ir nemažos, kurios nauda eL* 
na ant naujos Monstrancijos 
naujai šv. Antano parapijos 
bažnyčiai. 

Dr-stės Visų į v . Moterų ir 
Vyrų kitas susį-mas įvyks 15 
d. birželio mėn. ir bus dabai 
svarbus, nes bus pusmetinis. 
tiltai visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti. 

Rast. 

Tel. Boulevard 3686 
• 

P R A N E Š I M A S 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRCTIGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tcicf. Lafayttte 4146 

PiTTSBURGH, PA. 
KUN. KAZĖNUI IŠLEIS 

TUVŽS. 

>fiso Trl. Boulevard t*»3 
Kc/id. TCl. Drrvcl 9191 

DR. A. A. ROTH 
RtSAS GYDYTOJAS LB 

CHIRURGAS 
SpecteltsULs MoteriSku, VyrlSku 

Vaiki} Ir riaų chroniškų llgru. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai-.: 19—41 ryto: S—S po alaft. 
7—8 rak. Ne d. 10—11 d. 

i — — — — — • > — H 

PnT8BUK(JH, Pa. Ptari-
j^irdns, kati kun. Kazei&a ren 
giasi atsilankyti į I4etQVą 
ant poros mėnesių, visi šv. 
Kazimiero parapijoje sujudo 
surengti jam išleistuves, kaip 
kad daroma pas svetimtau
čius už jo nenuilstančius dar
bus, kaip parapijos tvarkyme, 
taip ir seserų Pranei skiečių 
mukiai. 

Išleistuvės rengiamos birže
lio 1 d. vakare 7:30 p.m. "Cho
ras rengia programėli — toat 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 0—12 iš ryto 
ffno 2 T»L po piet iki 9 Tak. ^ „ ^ 

,t.,»m* 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė rtvo ofUą po oameriu 

4729 S. Ashland Are. 
SPECUALISTAS 

DŽJOTTJ. H o t e n i Ir V j v ą Lljrą 
Va.1.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—*.*• •mkaro 
Ncdėilomis: 10 H i 12. 

Telefonui. >:iduay 2880 
V» I I . i l'^'mmmmmmmi^—^ 

f>erstatydinma brangia, vieš 
ma^ p. M. 'Vaičiūnienę kalbe-; 

ti. 
Ponios M. Vaičiūnienės ka/ba 

Amer. lietuves moteris kal
bėtojas galima suskaityti ant 
vienos rankos pirštų/ užtai 
įdomu visoms buvo išgirsti 
p. Vaičiūniene*, M. S. Cent
ro rast. kalbę. Toji moteris t y n gegužio 23 d. Iš anksto 
tai garbi? mūsų organizacijai, 
netik ji įlasižynu fenomeną- draugų. Suradau gerą šeimi-
Jiu darbštumu kaipo oi'gani-
tfacijos raštininke, bet ji dir
ba visiems ir dirba nuošir
džiai. Kaipo kalbėtoja, užima 
pirmaeilę viet$ moterų tarpe. 
Kalba aiškiai, 'inteligentiškai 
ir taip į tikrinančiai, kad ma
lonu jos klausyti. Kalba rjm 
ta, bet papuošta anekdotais 
bei ]>avyzdžiais, užtai susirin 
kusios negalėjo jąja atsigerė
ti. Ačiū, mušu brangiai veikė
jai, kad teikėsi pas mus at
vykti. -Įspūdį padarė didelį 
(laila, kad tesusirinko visos 
paramos nvotorys, pasidid
žiuoti ir pasimokinti jos kai 
ba. 
Duetas. > . 

Po prakaltos ]). V. sekė du
etas p-nios Lauraitienės ir p-
les V. Valteraitės. Tai dvi 
lakštutės, kurių malonus bai
sas švelniai susiliejil — jų 
klausytis ir klausytis norė
tum dainuojant. Joms akom-
pana*o p. Suuris. 
Ponia Saurienė, gražialmlsė, 

Ispaniškos išvaizdos daili dai 
nininkė žavčjanėiai siidainavo 
l>or^ dayių. Akompanavo p', o 
Sauris. Ponia 8aurienė netik 

I vakarų padabino savo daina, 
bet taipgi įstojo Moterų Są-
gon. Sveikiname jų ir džiau
giamės susilaukę tokios kil
nios narės organizacijom . 
Dr. J. Poškos kalba. 

Į vakarienę atsilankė J)r. 
.Jonas Poška, M. S. linos kps. 
gydytojas. Jl$ moterims pa
sakė kalbų taip turiiungų ir 
gilių prakalbų, kad visų kata
likių dvasių p&kėlė. Dėkingos 
esame Dr. > Poškai, kad nors 

— Net&ip |nu nauja, tik 
man prastai. — 

— Gal tave apvogė? — 
— Ne, netaip jau bloga, tik 

nesmagu pasakyti. — 
— Na, tai kasgi? Gal ko

kia mėlynakė prisikalbino? — 
— Visai, ne. Matai, ręjigiau 

savo varduvių dienai "par-

KataJiJcų Spaudos Draugi 
jos 14 kuopa pereitame sek
madienyje, nutarė turėti šei
myniška išvažiavimą Marijo
nų fartnoje Mariau Hills, 111. 
Dienų paskelbs rengimo komi
sija. Į 6} šeianyniškų išvažia
vimų bus visi kviečiami atsi
lankai i r pamatjii «aujų Tė
vų Marijanų Vienuolynų. 

Užsiprašiau daug gerų sayo 

ninkę, kuri butų 4Wgaminus 
skanias vaišes ir maniau vis
kas bus "fain." Bet štai pra 
neša man šeimininkė, kad ji 
negalinti išgelbėti, gegužio 
25, nes ji busianti tų dienų 
šeimininke " Dievo Apvei«ilos 
parapijos gegužinėje Natio
nal darže. 

Voje... Tuojau nueinu' pas 
draugus ir tie sako važiuo
siu į parapijos gegužinę. Tai 
kas dabar daryti t Matau, kad 
neįvyks mano "patly" deltos^ 
gegužinės. Svuikaniau geriau 
surengsiu kitų syk, o dabar, 
nors su didele gėda, bet at
sakau visiems. .' 

— Tai labai gerai., nes ir 
aš nors labai noriai pasižadė
jau, bet da1;aj- nebūčiau ište
sėjęs. Kadangi, DTevo Apvei-
*dos par. gegužinėje tai tik-, 
rai bus smagiausia sparty*' 
Pavasario tyrame ore, ant ža
lios pievukės po lapuotu me
džiu. Ten bus mūsų visi drau 
gai, tai bukime ir mes. 

fcapartis. 

Naujai susiorganizavusi Ne 
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios Draugija spar
čiai auga. Ateinantį rudenį 
žada vaidinti '.gražų veikalų 
"Desentfano Mergelė." 

Aušros. Vartų par. mokyk-
los mokiniai rengiasi prie gra 
zauš veikalo, kuris bus,atvai» 
dintas užbaigiant mokslo me 
tus 22 d. birželio. Visi nekan-
triai laukiame jį pamatyti. 

VitunėUis. 

P Š I M A I . 

BRIGHTON P ARK. 

Vy&acas. 
S vajaus susimas Î i et. Vy 

;,čių 24 kp. įvyks ket. gegužės 
22 d. 1924 Aušros Vartų per. 
svet., 8 vai. vak. 

Visi nariai teiksitės atsilan 
kyti. Koresp. 

L. Vyčių d 6 kuopos susįrin, 
kinias įvyks šiandie, gegužės 
22 d. tuojaus yc pajuialdų, 8 
vai. rak. tšv. Jurgio parap. 
svetainėje. Kviečiami visi na

cis 
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KVIETKINE 
ANT BRIOGEPORTO 

jPuikiausios nusikintos kvie•] 
įtkos, vestuvėms bankietams.l 
įpagrabams vainikai ir ki* 
[toms pramogoms. 

Patarnavimas mandagiausias, 
'kainos žemiausias. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

i i i 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS Cd 

1 0 8 *, 351h Si. Giliauto 
Ttl Boulevard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. % 

S. D, LAGHAVVICZ 
Lietuvis Graborlat. 
9814 W. I f d Fh 

CicaCO, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldllu a t - j 
•liauktJ, o mano 
darbu busit* niga-
nėdinU. 

Bei. ivti 
i i t f 

^ — ^ — • > « 

Vytis. 
Stįi 

kad j>o susirinkimo bus nors 
užimtas begalo, bet teikei j trumpas progr,am'as. 
mušu. prašymą, neatmesti. Tai 
lietuvis katalikas gydytojas, 
kuriuo privalo didžiuotis visi 
Chicagos lietuviai. Jis nors ir 
moksle baigęs, .niusu visuo
menes nepamirSta, į jos reika-

rOlj, tretininkai-tretMiinkes ka l u s ranka ™P»m°^ k^P « 
daro kiti. daktarėliai... 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 211R| 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vuatndua: 10 IKI 12 ryte: 1 iki 6 
po pietų: C iki 9 vakare 

*!''? g "!" $*• ? * ^ ? T g y "̂T T9* 

Si n ka. kugždaf patylomis, 
mergaičių draugija taipat sla 
pstosi su tavo sekretais, kHd 
tik išleistuves išeitų įvaii'es-
nės, v^iikinai irgi neatsilie
ka... Xet ir bažnytinis komite
tas susirūpinęs kuomi j>rie iš-
leistuvių prisidėti... 

Kadangi taip visi sukibo j 
darbą, l>e abejo eia bus kas 
nors tokio nepaprasto... Tad 
tikimos, kad ir svietelio pri
plauks iš visų kraštų. Kad tik 
nepasivėlavus, gali dar vietos 
netekti svetainėje. Tai brae 
bus prikimšta!... Pažiūrėsime 

Lnes Jtrencma 

V i 

Skani Arbata. 
Užsibaigus programai, va* 

karo komitetės pp. F. Burbie
nė ir K. Baubkienė maloniai 
pavaišino susirinkusius ska
nia arbata. Kuopos rast. pde 
Adelė ValaneiunaJte išdalino 
aplikacijas ir kuopa laimėjo 
kelias naujas #nares. Gaila, 
kad Ima kuopa taip neauga 
kaįp privalėtų, bet mūsų ka
talikės moterys toli gražu ne-
visos supranta savo reikalus 
"prideramai. Subruskite brid-
geportietės — spieskitės visos 
piakilnion Moterų Sąjungom 

S^-fiete. 

L. Tyeių 36 kp. svarbus sip 
sirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, 22 d, geg. 7:30 v. v. Mc-
Kinley ]>nrk svet. Visi naiiai-
ės kviečiami laiku atsilanky
ti; taipgi kviečiami ir tie, ku 
rie dar nėra Vyčių nariais; 
ateikite ir prisirašykite, o ne 
sigaitėsite, ties gausite prpgos 
susipažinti viens su kitu ir 
iki sočiai pažaisti ir taip to-
l?aus. Taipgi turim priminti, 

Telefonas Canal 723S 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojlmo Rootraktorios 

0 A 2 U 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 

auplmas reis 

Ida sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 
— • ' • • I ^ 1 W 1 » » » • ' •'•••"• ' " 

U'iWefona8 Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, 111, 

rel Lafayette 4223 I 
P L U M B I N G 

Kaipo lietayys, Hemrlatns visa
dos patąrnanjq kuogeriensls 

M. TUŠKA 
S3S8 Weat S8-th Street 

>mr* 

Otdžtausia Lietuviška Krautuvė Ctiicagoj 
! r/4 

* l * l IKilIll 
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PEARL, QITCEN KONCJUKTI&A 

NEMOKĖSI P I N P S BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Vien»iž didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žeraia««ią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių iaiSkams dnikuoti ir efieo dar
bams yra naujausios mados. Ullaikom visokius lai
krodžius, žiedus, žliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir kontjertinių geriau
sių, annonikų ru^žkų ir prusiSkn išdirbysoj^i. Ba
lalaikų, gitarų ir srauikij, kokių tik reikia. Dirlmnm 
visokius ženklus draugyšfcente, taisome laikni^džius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilma «ile opti&kų dalvkų. 

STEPONAS P. 
ifi32 So. ASHLAND AVE. 

TelefcMB ^ ^ l ^ E Vi 
CHICAGO, ILL. 



I " ^ >«fct 
• » • • ' i • • i . r 

B B A B U B 
- I ! ! » • • ! .JL ^2E^2S>! •™ * • • A * . iur " « ~ 

1 » i , H J Į I Į I I n « i >i • • • » y >iw 

Ketrirtadienis, geg. 22, 1924 
• • " 

SUKELTAS NEMAŽAS 
TRIUKŠMAS. 

Policijai a*t likus kratą Sie-
fcen b ra vai e, areštavus virs 30 

BRIDGEPORT. 

Birželio 1 d. negirdėtos 
V iškilmės. 

tu iškilmių sv. Jurgio parrt- skirtumo atsilankyti. Chiea *prie garsios advokatu firmos 
pijoje misijos atidedamos. 

Dfthar Sv. Misijos prasidės 
birželio 2 d. ir pasibaigs birž. 
S d. Misijas laikys, kaip jau 
buvo skelbta knn. Dr. Navic
kas, La Salliečių kongrega
cijos - vienuolis. 

Žodžiu sakant, Bridgeporto 
kolonijos dvasia po tų iškil-

gos Sanngietes jeigu skaitlin
gai atsilankys, suteiks mums 
didi džiaugsmą. 

Aurelija. 

Goss & Rooney ' ir "Rich- KtlRALINuA. 
ard Clifford buvusio teisėju REIKALINGA mergaitė dir-
per keletą metų Circuit Tei-

A D V O K A T A I 

PRANEŠIMAS. 

m. Jurgio bažnvr-ioje bir-' miu ir po sv. Misijų turės pa-
asmenų ir konfiskavus nema- ^ } d i e B Q > s e k i n a d i e n y i J o | M H i neapsakomai. * I r duos 
fcu alaus, Ctneagoje sukeltas E m K a r d i n o l a s Mundelein a* Dievas, kad daugelis,- kurie teisių ofisą riačiame vidurmie 

meniškai dalyvaus pamaldose.[ dar iki šiol tebėra nuklydę ,s ty.ie- Roanoke Budinke, po 
sumos laike ur iškilmingai su-
tieks gerbiamam kun. Ai. 
Kružui monsignoratą, arba šv. 

nemažas triukšmas. 
$asirodė, kad alaus trus-

fnn įmaišyti ne vien žinomi 
politikieriai, kurio viešai agi-
-tuoja už ]>roliibieiją, gi nie-
}&m nematant prisideda prie 
Siaus gaminimo, bet ir dalis 
policijos. : WĄ 
^ " B o o t l e g e r i a i " turtingi. Ir, 
Segi?, ta.^ triukšmas pasibaigs 
D> jokiu rezultatų. 'Tai pa-
į r a s t i via įvykiai. 

SUĖMĖ DU PAUKŠČIU. 
- Policijos seržantas Kenne-
dy buvo gazolino* stoty, Ar-
įaitage ave. ir llumboldt blv., 
tuomet vidun i nėjo di< plėši
ku ir susuko pakelti rankas 
patarnautojui ir seržantui. 
. Policmonas, vieton pakelti 

tankas, akiesmjrksniu išsi
traukė revolveri ir abudu plė-
Jaku pristatė prie sienos. A-
fcu suėmė. 

DIEVO APVE1ZD0S 
PARAPIJA.' 

Kultūros Vajaus prakalbos. 
Mūsų moksleivių reikalai 

ta i vieiia iš svarbiausių mu
šu Amerikos lietuviu visuo-
menės užduočių. Chicago j 
tas darbas iki šiol dar tinka
mai neatliktas. Federacijos 
Apskritys paskutiniame savo 
susirinkimo nutarė Chicago j , 
kur bus galima, laikyti dar 
syki prakalbas moksleivių 
reikalais. Mūsų kolonijoje 
Federacijos skyriaus susirin
kimas nutarė tas prakalbas 
surengti ger/užės 27 d., antra
dieny, 7:H0 vai. r aka re. Bus 
parūpinta tinkama programa, 
bus kviesti kalintojai, pasi
žymėję Chfcagoje savo iškal
bingumu. 

Visi mūsų kolonijos dar
buotojai, kurie buvo paėmę 
Kultūros Vajaus knygeles tu-
rėss priduoti surinktus pini
gus. Didesniems aukotojams 
bus išdalintos dovanos ir dip
lomai, jei atsiras tokių auko
tojų, kurio yra tų diplomų už
sitarnavę. 

Smulkesnė programa to va
karo bus pranešta vėliaus. 

VieuKis iš rcngr/H. 

Tėvo Namų Praloto titulą. 
J o Eminencija Kardijiolas 

pranešdamas apie tą savo at
silankymą į lietuvių parapiją, 
pranešė vienkart kas buvo kai 
hama pas šv. Tėvą Romoje. 

* 

Šv. Tėvo žodžiai. 
Jo Eminencija būdamas pas 

sv. Tėvą papasakojo apie lie
tuvius. Jisai s'akė, kad lietu
viai, vra geri katalikai ir rim 
t i žmonės. Šventasis Tėvas at 
sakė k 'Bene, Bene, Seio" tai 
reiškia '*gerai, gerai žinau.' ' 
I r tuomet, perstącius Kardino 
lui gerbiamą kun. Knišą> 
Šventasis Tėvas Mileikė jam 
praloto titulą, kaipo savo pa
lankumo ženklą Amerikos lie
tuviams. Tolimesnėj — Šven
tasis Tėvas dar plačiau kal
bėjo, kad jam jau senai yni 
žinoma 'apie lietuvių prisiri
šimą prie tikėjimo ir jų bū
dą rimtumo. 
Kardinolo pageidavimai. 

Pranešdamas gerb. kun. M. 
Krušni, kad birželio 1 (i jis 
jam oficialiai perduos Šven
tojo Tėvo suteiktą malonę; Jo 
Eminencija Kardinolas taip 
tarė: "Aš busiu pats ir no
riu, kad ta diena butų lietu
viu dienac nors aš pats asme
niškai atvyksiu, bot ta dieria 
ir tos dienos garbė tegul bus 
jūsų. Tad viską tinkamai pri-
rengkite." „ 
Kas yra daroma. 

nuo Bažnyčios ir Dievo, susi-

Žmogelis. 
pras ir sugris. 

Bridgepootiečiams. 

šv. Onos Draugijos extra 
susirinkimas įvyks penktadie
ny, gegužės 23 d. šv. Jurgio 
para p. svetainėje 7:30 vai. va

rno. Advokatas Olis ypatingai 
specializuoja Šakoje nejudomo 
jo turto teisių. Nevien e l i 
minavime Abstraktų, bet ir 
apdirbime geresnių kontrak
tų, morgeęių, bpnjnj, jų įvyk
dymo ir atsižymėjimo- teis
muose. Advokatas Olis yra 
gerai žinomas Chicagos lietu* 
viam/s nevien kaipo jaunas 

No. U S. La Salle st., kam- augšto mokslo gabus advoka-
pas Madison st. ir čia dabar! tas ir sunūs vieno iš žymes-

Advokatas Anthony A. 0-
lis, lietuvys, su .amerikonu, 
plačiai patyrusiu advokatu. 
William Beebe, atidarė naują 

bti fruktų krautuvėje turi bū
ti virš 16 metij, 

Atsišaukite po 6 vakare. 
J . RAMANAUSKAS, \ 
1080$ So. Michi^an Ave. 

• • - n - i • . i i - Į , Į 

REIKALINGA našlė, kuri 
norėtii dirbti kaipo šeiminin
kė fruktų farmoj. Atsišaukite 

STANLEY K. GLOMSKI, 

300 N. Wells Str. 
Telef. Main 4061. 

Telefonas Yarda 28»0 

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

<Buvęs VUniaua ir K a u n o Apy
gardų Te i smo Teisėjas) 

Veda bylas v isuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus . 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3113 'S. Halsted bt. Chieafo , 111. 

karo. 

Yra labai svarbus dalykas' kitų svarbesnių firmų, jis ro 

priima ir veda visas legales 
bylas. 

•Advokatas William Beebe 
turi angštą ilgi) metų prakti
ką teisėse. Per "keletu metų 
jis buvo 'advokatu Chicagos 
miesto "Sanitarinio Depart-
mento," vesdamas jo milijo
ninius reikalus. Dabar, sale 

aptarti tat-gi nuoširdžiai pra
šome visas nares susirinkti. 

Valdyba. 

DIEVO APV. PARAP. 

•> 
Sajungietės subruzdo. Ko 

i\v\1 Ugi 29ta šio mėnesio 
k p. švęs lOties gyvavimo me
tų sukaktuves. Tos šventos 
11 anai yra šitoki: Gabiausios 

prezentuoja turtingiausios A-
merike McCormick firmos tur 
tą, kuriame tai turte randasi 
i.r šitas Roanoke Budinkas, 
kurhune minėti>advokatų ofi
sas randasi, ir McCormick Bu 
dinkas 332 S. Michigan ave. 
ir kiti. Žodžiu sakant, jis vo 

nių Chicagos lietuvių, bet ir 
iš pasidarbavimo prie muzika 
lės 4< Birutes" "draugijos*, jos 
statyme ant scenos operetes 
"Bailus IXaktaras , , ir tūlų lai 
kų vedime jos choro. 

Tai&i yTa vilties, kad šie
du 'advokatai, vienas turintvs 
geriausių reputacijų tarp lie
tuvių, antras plačiai atsižy
mėjęs skvarbiomis bylomis tar 
pe amerikonų, turis gerų pa
sekmę savo naujame ofise. 

Advokatas Olis, šalę šio o-
fiso, turi ir antrų ofisų ant 
Bridgeporto, prie savo tėvo, 
A. 01szewskio; po No. 3301 S. 
Halsted Str. 

=c 

įla svarbiausias bylas. 
Advokatas Anthony A. O-

lis, sunūs Antano (»)liszewskio, 
šios kuopos sajungietės g a r v o ' j ^ - ^ p i r m o j o A n i p H k o j e ' " 
,ia ir rengiasi su skaniausiais į l } e t u v i u b u n k o , tUniversai ^ 

State Bank, ' ' yra pilnai bai
gę* teisių kursų Chicagos U-
niversitete ir pasiekęs augs- 9 r y t o i k i 5 vakaro, 
ėiausa tos moksk) šakos Jaip^? Telefonas: Bandolph 1034. 

sakyti ir k j visuomenei žadė;n į v a ainamų '/Doctor of Juris Adresas: 11 La Salle s t , 
ti, nes visko moka. Vietinė p n l d e n c e . " ' J i s gelėta metų Boom 2001 

valgiais. Gabiausioji vietos so 
listė p-lė Snlckaitė užprašyki 
j/adaimfoti. Apie muzikų ir ar 
tista p-nų Balsi nežinau, kų 

Bridgeporto ofiso valandos: 
Utaminko, seredos, ketvergo 
ir%subatos, vakarais nuo 6 iki 

Telefonas: Boulevard 

Miesto ofiso vaiandos: Nuo 

P A R D A V I M U I 
NAMAS 

P T I K r S B.4ROENAS. 
Parsiduoda medinis 6 kambarių 

bungalow su vienu akeriu žemės, ne
toli l ietuvišku kapinių, suros van
duo ir elektros Šviesa, v ienam au
tomobiliui iparadžius, karstu vande
niu apšildomas, prekė tik $4,250.00 
$1,000.00 įnešti, l ikusius pagal su
tarties. Puiki proga ateičiai, nes 
girdima, kad rengia l ietuviška pa
rapija toj apylinkėj . Del platesnių 
f.iniu kreipkitės p a s PL.VMMKR RK 
AL E S T A T E 5840 So. Halsted Str. 
2ros lubos. P t v m e Stevrart 7101 Ofl-
no valandos nuo 9 i š ryto iki 0 u ia i -
nJnkais Ir suimtomis nuo O iki 9 
vakare. 

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

R o o m 904 — Tel. Kaiidolph 2000 
VftL. N o o » ryto lkl 5 p o piefg 
Vakąralu 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Cbicago. 

V'm< II.. ^ 

P I A N A S 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

v x * bylM vto>«^ ^^mm*\^ 
au«j« Abrtvaktiu. Padar* pirkim* b 
f rJ tT tmi PtfcomtiitM ir l f UiJI—• 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1588 T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas Rando lph 8261 » 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Telefonas Canal 1887 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 6628 

i 

PT.AYER PIANAS. 
15 priežastie* apieidimo Chickgos 

gegužės 24 d. turiu parduoti playor 
pianą, su 98 muzikos roliais, suole
lis ir kabinetas. Kainavo $750. Tu
riu parduoti už $125. Atsišaukite 
krautuvėn ant 1 floro 

1888 Milu auke<* Ave 
Klauskite Mrs. Patlnelski's 

playor piano. 

~ VTČTR OLOS 

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

Buvęa Lietuvos Atatovjbea Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State B a n k o N a m e 

2201 \Vest 22nd Street 
Telefonas Canal 6609 

— N 

A. 
ANELĖ SIRVIOIENĖ 

m i r ė jceg. 21 *l. 1924. 9:45 iš 
ryto 5 2 . metu amžiaus. Ki lo iš 
K a u n o rėiL Kėdainių Apskr. 
Trakių paiap. Jurgaiėių kai
m o . Išgyveno Amerikoj 19 m 

Pa l iko didel iame nuliūdime 
vyra Benedikta 2 dukteris F e 
liciją ir AgnieskA. SUIUĮ T e o 
dorą. 

Kūnas pašarvotas 8638 So. 
Just ine st. Laidotuvės |vyks 
Snbatoje gegužės 24 d. iš na
rna 9 vai. bus atlydėta į. H v. 
K«"i*" bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingo^ pamaldos už ve l io 
nės sielą. 

P o pamaldų bus nulydėta i 
i v . Kazimiero kapines. Nuošir 
džlai kv ieč iame visas g imines , 
draugus ir pažystamus daly
vauti šiOi'e laidoravėsc. Laido
tuvėms patarnauja grabarius J. 
Dadeikis — Yards 1741. 

• Hoftadęr- % j ras, dukt^r} s' Ir 
annus. . 

Pirmadienio vakaro gegu
lės 1!) tl. parapijos komitetai 
buvo sušaukę pasitarime do! 
luisvuiriŲ iškHmių. Nutarta 
pasirūpinti, kad toji diena pa 
siliktu ir šv. Jurgio parapijo
je ir visoje (Miioagojo atmin-
tin'a istoiijoj. Bus iškilmė* 
tlkrar nepaprastos ir lietuviu 
dvasią pakelianeios, laike ku 
i ii) bus perskaitytas švento
jo Tėvo raštas' lotiniškai ir 
lietuviškai. Jo Eminencija p j 
reiškė nor^ ateiti ir i svetai
nę. Svetainėje gi bus susirin 
kę žmonių iš šios parapijos ir 
iš visos Chicagos, yra numa
toma, kad programas iškilmių 
svetainėje bns taip pat tikrai 
nopapras'ats. Kada viskas Ims 
jau surengta paskelbsime aiš-
kiaus. 

Federacijos Apskričio Daly
vavimas. - ' 

Už vakar vakare Aušros 
Vartų parapijoje buvo susirin 
kim'as atstovu iš Federacijos 
skyrių ir tenai buvo tartasi, 
kaip visi Chicagos lietuviai 
katalikai turėtų tą dieną tin
kamai pasirodyti ir dalyvauti 
kad šios kaįalikų iškilmes bu
tų neišdildomos; yra pradary
ta nutarimų ir galime būti. 
tikri, kad tos iškilmės neiš
pasakytai bus gražios. Tai 
bus pirmas atsitikimas lietu-
vų istorijoje, kad Kardino
las dalyvaus ir lietuvių para 
pijos bažnyčioje pamaldose ir 
net lietuvių susirinkime para. 
pijo& svetainėje. 
Misijos atidedamoj. 

Iš priežasties tų nepapr&s-

kolonija turės garbės pamaty 
ti ir išgirsti gabumus komedi 
jantes p-nios Butkienės iš 
\Vest Kiekis, prie jos prisidės 
ir p-le Jasnauskaitė iš ten pat. 
P-lė Jasnauskaitė ne tik kad 
prisidės prie šposų, bot dar 
tikimės, kad ir {mdainuos,nes 
turi labai malonų balsų. Bet 
dar neviskas. Moterų S-gos 3 
kp. laikydama susirinkimų .19 
d. šio mėn. nutarė kviesti kal
bėtojų p-nią M. Vaičiūnienę ir 
savo dvasios vada knn. Tg. 
Albaviėių. T.alp-gi jm ta r e 
kviesti savo iždininkę p-lę 
Brenzaitę, redaktorę p-nių 8a? 
kaliene, nuo kurių tikimės iš 
bingos narės p. Aleksienės ir 
I>-lės Sasnauskaitės, ir kelių 
kitų darbščių narių. Prane-
girsti keletu svarbių žode
lių. Pereitų susirinkimą vie

tos Sajungietės turėjo didelį 
džiaugsmą suiaukdamos gar-
šime visuomenei kas bus 29 
šio*mėnesio 7 :(H) vai. vakare, 
nuoširdžiai kviečiu visus be 

praktikavo kaipo advokatas (AP£r). 

PIRMOS KOMUNIJOS IR DIR-
MAVONĖS PAVEIKSLAI 

v 

(l)dielio fonnato) 

TURIME* Pirmos Komunijos ir 
dirmavonės atminčiai daug gra
žių paveikslu. Juose yra vietos 

užrašyti priėmusio tuos Sakramentus 
vardą, pavardę, dieną, metus ir vie
tą, klebono liudymui. 

Pasinaudokite proga. Kaina dabar 
pigi. Galima gauti "Draugo'- kny
gyne; 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois. 

Parsiduoda Victor Victrola 
mažai vartota 225.00 už 125.-
00 Mii 50 rekordų. Emerson 
Console Phonograpb 150.00 
už 49.00, Colurobia 125.CK) 
49.00, C'ohunbia 150 už .65J0O, 
Stark Cabinot Grand upright 
Pianas už 110.00, ShnltK Pla-
yer naąjas 550.00 už 275.00. 

JOS. R BUDRIK, 
3343 S. Halsted st. Chicago. 

A, A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. RAndolph 1034 Vai. nuo 9-5 

V A K A R A I S : 
30O1 S. Halsted st. Tel. Bivd. 677.". 

v. v apart Panedėl io ir 
PėCnyčios , 

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

Oflsaa Didmlestyj: , 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Tele fooas Central iStO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards «081 

JIS ŽINO 
JO GERUMA 

Jis i&mėffino visokios 
rūšies apynius tr da
bar žino, kad Puritan 
yra sultingi, stiprus )r 
aukščiausios ruftl4w su 
geriausiais reasulUUais. 
P a m / d n k pats o pa
matysi. 
Dviejų rufiiu— 
Pla in Puri tan 
Malt Eztraot! 
au 3-02 s k a - | 
rdiiTelė ir P u 
ritan H o p -
Flavored Malt 
Kugar SyrnP 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

urbias Vidurmlestyje 
OHICAOO TEAfPLE BUlI/ i*lHG 

77 West Washington Street 
R o o m 172« Te!. Dearborn Mb'i 
N a m o Tel. Hyde Parį* SS95 

PURITAN 
WIALT1 

B R I G H T O N P A R K ! 
PAMATYKITE MŪSŲ NAMUS 

DABAR STATOMUS ANT R0CKWELL,*41st & MONTGOMERY 
6—6 kamb. BungaIow Stomai; atiksti beismentai, Hot Water Heat, 4—4 kamb., Gab-

le srfogni, anksti beismontai. Stove Heat. Lengvai, gausite paskolą. 
Statome namus ir sulig Jusij plano. Ateikite pasitarti. • 

H. K O P L E W S K I 
GENERAL CONTRACTOR & BUILDER 

3992 Are her Ave. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 

H o p 
Syru 
fi?8 
Plavored 
Suear 
Syrnn 

AiMtš* tausios Ranies 
- 4 > • - . ' - ' • 

yn 
* t 

ract 
su 

miež ia is 
Apyniais 

Tel. Centrai «200 

• A E 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vklurmlestyje (Misas: 

Room 9 ! i Chicago Temple Bklff 

77 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: Pancdėl io vak. 
1S14 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5030 
B R I D G E P O R T Ofisas: Kitais vak. 
3286 S. Halfcted St. Tel. Boul. 6737 

J. P. W A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—51«—127 N. Dea» 
born St. Tel. Randolph 66»4—6585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Rose laad Tel. Pnl lman as7 -

DR. A. J. NORMANTH 
U E T U V I S NAPRAPATH 

4454 So. Węstern Ave., Chicago, m . 
' Turiu gurbčs Tamstai prameSti, joff ąS RUgryžau prie savo 

praktikos eavo senojoj vietoj, kur užlaikau ofisą po numeriu 4454 
Sau U i Western A vemta, Hrighton park kolonijoj 

š iuomi noriu priminti, kad priimu sergančius be skirtumo 
amžiaus ir lyties, kuriems pagelba ligoj yra reikalinga. 

Kreipkitės prie manęs , o as noriai pagelbėsiu Tamstoms svei
kata atgauti nauju Naprapati jos būdu, be peilio ir be nuodų. 

Pr iėmimo valandos; 2 iki 5 po piet ,ir € iki 8 vai. vakare. 
Te lephone: iJal ,ayette 8568 
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