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Katalikų Likimas Sov. 
Rusijoje 

T ir Suomija. Tą sąjungą/pa
kėlė lenkai su tikslu apsidrau
sti prieš Rusiją. 

Suomijos seimas tos sąjun
gos, Varšavoje padarWos, dar 
neratifikavo. Tai bus atlik
ta tik sugryžus iš Genoa pre-
mierui Vennola. Gi šiam su-
gryžths vargiai įvyks ratifika
vimas. 

Lenkai šveduose neturi "gar
bingo vardo. I r kuomet Suo
mija su lenkais padarė tą po-

GENOA, geg. 10. — Ne- no minės konferencijos pirmi-
žiūrint Tchitcherino pasako- nfnkas. Tad jam pasekreto-
jimu, katalikų padėjimas So- rius monsignoras įteikė Vati-
vietų Rusijoje labiaus nei ap- kano memorandumą. 
verktinas. Bolševikai kata-! Vatikanas reikalauja, kad 
likus persekioja ir terorizuo-j jei Europos valstybės darysĮnUnę ir militarinę"sąjungą, 
ja labiaus kaip kitų tikėjimų! bent ,kokią sutarti su Sovie- šveduose kilo didis nepasiten

kinimas, aršesnis kaip Aland 
salų klausime. Nes Suomijos 

V bendravimąsis su lenkais rei
škė jos atsimetimą nuo Skan-

8 ŠVENTIKAI PASMERK
TI MIRIOP. 

žmones. tų Rusija, idant toje sutarty-
Tokių žinių>turi Apaštalų.'je ineitų ir religinės laisvės 

Sostas. j garantija katalikams Rusijo-
Del to čia Italijos premie- je. Taipat, kad bolševikai 

rą Facta aplankė Katalikų grąžintų visas užgrobtas t^'dinjrajoa valstybių. 
Bažnyčios tikybinių reikalų talikų Bažnyčios savastis. 
pasekretorius monsignoras Premieras Facta pareiškė, 
Pizzardo. kad jis parems Apaštalų So-

Premieras Facta yra eko-; sto reikalavimą. 

Amerika Reikalauja Savo 
Dalies Rusijoje 

r 

GENOA, geg. 9. — Kas va-1 santarve, kad jei ji darytų 
landa laukiamas čia bolševi-1 bent kokias sutartis su Sovie-
kų atsakymas į įduotą jiems1 tų Rusija, idant tuomi km ne-

Gana su lenkais. 

memorandumą, kurio nepasi
rašė prancūzai ir belgai. 

\ u o to bolševikų atsakymo 
prigulės tolesnis konferenci
jos likimas. Prancūzai dėle-
gatai pranešė, kad jei bolšcvi-
kų atsakymas bus kiek palan
kus, tuomet jie toliau veiksią. 
Gi priešingame atsitikime jie 
tuojaus apleisią konferenciją, eių savasfcių Rusijoj klausime 

Imtų paliečiami Amerikos rei
kalai. 

Ambasadorius, be to prane-' 
ie, kad jei tos sutartys butų 
priešingos Amerikai, tokiame 
atsitikime SuV. Valstijų vy-
riausybė to visa nepripažintų. 

Svetimšaliams priklausan-

Švedijos premieras Bran-
ting užtikrino Suomią, kad 
Suomijos ateitis gali but kur-
kas šviesesnė, jei ji laikysis 
ne lenkų, bet Skandinavijos'ir 
Pabaltijos valstybių. Prirei
kus Skandinavija ją gali 'ap
saugoti nuo Rusijos agresivu-
mo. Gi lenkai nekuomet ne
gali to padaryti, nes jie gyve
na tfvetimu protu. 

Taigi po keletos metų ne
sutikimų šiandie suomių ir 
švedų laikraščiai taikos dva
sioje ir su didžiausiu palan
kumu rašo apie geruosius a-
biejų šulių santikius. 

MASKVA, geg. 10. — Bol
ševikų teismas teisė ir pasmer 
kė miriop .8 šventikus, 2 pa
sauliniu žmo|ru ir vieną mote
riške už priešinimąsi bolševi
kams konfiskuoti o^rkvių 
šventenybes ir bažnytinius in
dus. Tečiaus visiems" pasme
rktiems leista apeliuoti vy-
riausiąjin bolševikų teisman. 

29 kiti žmonės nubausti į-
vairiems terminams kalėjimu 
iki penkerių metų. Penki se
neliai apkaltinti, bet paliuo
suoti del jų senume. 

Kaltinaniįų tarpe buvo 20 
šventikų. Byla tęsėsi apie 2 
savaiti. 

ŽUVO 5 LIEPSNOSE. 

MARENGO, 111., geg. i o . 
Čia sudegė dviejų aukštų me
dinis namas, kuriame gyveno 
Augusi Bourke su moterimi 
ir 6 vaikais. 

Gaisras pakilo naktį, tubut, 
del sugedusio kamino. Visi 
miegojo, kuomet liepsnos pa-
sirodė. Kaimynai nelaimingą 
Bourke pažadino iš miego. 

Žemutiniame aukšte jis nue-
gojo su moterimi ir jauniau* 
siu vaiku. Kiti keturi vaikai 
miegojo viršutiniame aukšte. 

Bourke išgelbėjęs moterį su 
vienu vaiku patsai svylančiais 
trepais užbėgo ant antrojo 
aukšto. Tenai nelaimingas tė
vas ir žuvo su keturiais vai
kais liepsmose. *•' 

Musy štabo Pranešimas 
/ Visuose rajonuose ramu. Bendra apžvalga "Drauge" 
bus vėliau. , 

Gauta platesnių žinių iš North Sidės. 

NORTH SIDE. 

AIRIJA PATI VALDOSI. 

fcaigiami tvarkyti departa
mentai. 

AIŠKINA GEN. SEMIONO 
VO APSILANKYMĄ. 

Aprhjog premieras visomis 
išgalėmis darbuojasi, kad 
nors nesuirtų konferencija. 
.Jei kartais prancūzai konfe
renciją ir apleistų/ tuomet be 
jų butų* veikiama. 
' Suv. Valstijų ambasadorius 

Suv. Valstijų vyriausybė sto
vi Prancijos ir Belgijos pusė7 

je. Sako, tame klausime ne
gali but jokio kompromiso. geg. 9, — Akredituotas kazo 

Jo tikslas griauti bolševizmą 
Rusijoje. 

SAN FRANCTSCO, Cal., 

Bolševikai turi grąžinti savi
ninkams savastis, nepaisant 
jų ten kokios komunistų tvar-

Italijai Child painformavo kos. 

Draugingi Santikiai Švedijos 
su Suomija 

MATYT, EIS NIEKAIS LENKIŠKOJI PABALTIJOS 
; S Ą J U N G A 

STOCKHOLMAS, Švedija, 
geg. 10. — Po karo Europoje 
smarkiai susikirto Švedija su 
Suomija už Aland salų nepa
sidalinimą. Vos-ne-vos išven
gta karo, kuomet Tautų Są
jungos komisija tas salas pri
pažino Suomijai. 

Šiandie virto kitoki laikai. 
[Ta nesutikimų priežastis pa-

pie tuos santikius paskelbė 
pareiškimą. J is su aukštuo
ju pasitenkinimu mini premie-
ro Brantingo reikštas simpa
tines pažiūras apie koopera-
vimą su Pabaltijos valstybė
mis. Premieras Branting sa
ko, kad Skandinavijos valstyr 

kės bendrai su Pabaltijos val-# 

stybėmis trumpoj ateity turės 
laidota ir tarpe abiejų šalių orientuotis Baltijos juros ir 
įvyko taika. Atnaujinami 
gražus santikiai. Abiem ša
lim iš to bus nemažai naudos. 

J š Genoa konferencijos pra
neša, kad tenai broliškai su
sitaiko Švedijos premieras 
Brauting su Suomijos premje
ru Vennola. Po kelių drau
gingų pasikalbėjimų užmegs-
ti, taigi, tie gerieji visų čia 
laukiami ryšiai. 

Vennola pareiškimas, _į 

pačios Rusijos klausimuose 

Vennola pripažįsta, jog 
Švedija ir Suomija visas" lai
kas turi veikti bendrąjį dar
bą visokiais savo šalių reika
lais. 

Lenkų sąjunga. 

Susitaikius Švedijai su Suo 
mdja, kaip čia kalbama, ma> 
tyt bus sugriauta Pabaltijos 
valstybių sąjunga, kurion in-

Suomijos premieras jau a- eina Lenkija, Estija, Latvija 

kų vado gen. Semionovo at
stovas, grafas Vladhnir Bara-
nov, viename vietos laikrašty 
]>askelbė pareiškimą, Ruriuo-
mi išaiškina gen. Semionovo 
tikrą į Suv. Valstijas apsilan
kymo priežastį. 

Sako, jo tikslas — čia su 
i 

rusais pabėgėliais sudaryti 
nuodugnius pienus nuversti 
bolševikų valdžią Rusijoje ir 
įkurti konsfritucijinę monar
chiją, pašaukus sostan arti
miausią nužudyto caro gimi
naitį. 

Anot jo,vkaip San Francis-
co, taip kituose Suv. Valstijų 
miestuose trumpoj ateity po
litiniai rusų vadai atliks visą 
eilę konferencijų tuo žvilgs
niu. 

DUBLINAS, Airija, g. 10. 
— Nežiūrint savitarpinių ai
rių partijų . nesutikimų, pro-
vizionalė Airijos vyriausybė 
jau baigia tvarkyti visus Ai
rijos valdžios departamentus, 
kaipo atskiri Britanijos do
minija. 

Šiandie anglai Airijoje ne
turi jau įokiofc valdžios. Vis
kas perduota airiams. Airijos 
provizionalė valdžia šiandie 
valdo telefonus, telegrafus, 
kabelius, paštą i r net taupu
mo kasas pastose kontroliuo
ja. . - / 

Be to, patys airiai valdo vi
sus savo geležinkelius, renka 
nuo žmonių mokesčius ir ima 
muitus už įvežamas prekes. 

Kontroliuoja visus uostus 
ir visus pakraščius. I r airių 
valdžia atskiriai darbuojasi 
padaryti ekonomines sutartis 
su kitomis šalimis. 

vos nenaudai. Ryškiais p £ 
vyzdžiais buvo išrodyta, ka^ 

North Sidieciai puikiausiai yra Lietuvos tikri prieteliai, 
pasirodė. i ir kas jai duobę kasa. Smar-

kiai pakibirkštino įvairius 
Aštuoniolikieeiai, Roselan- Trockio pasekėjus, kurie be 
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MOTERYS LAIKOMOS 
KALĖJIME. 

su 

KASYKLŲ ARKLIDĖ 
SUPLAIŠINTA. 

PITTSBURGH, Pa., g. 10. 
— Warwick Coal Co., Greene 
apskrity, dinamitu suplaišin-
ta arklidė, kurioje stovėjo ar
kliai. Vienas arklys užmuš
tas, kiti keli biauriai su^eis^ 
t i, taip kad prisiėjo juos nu
šauti. 

Su policijiniais šunimis 
piktadariai ieškomi. 

Šešioms moteris, trims iš jų 
kūdikiais, gubernatorius 

susimylėjo. Liepta jas pa
liuosuoti iš kalėjimo. Tečiaus 
Cook apskrities šerifas Petefrs 
atsisakė paliuosuoti moteris. 
J is tvirtina, kad gubernato
rius neturi teisės iš kalėjimo 
paliuosuoti kalinių, kurie yra 
peržengę teismo parėdymus. 
Sako, gubernatorius gali pa
liuosuoti tik tuos, kurie ne-
prasikalsta teismui. 

Tą klausimą netrukus iš
spręs vyriausias valstijos tei
smas. 

Čia šerifui ne tiek apeina 
apie gubernatoriaus teises, 
kiek apie pačią politinę kovą, 
kuri jau senai vedama su pi
liečių skriauda. Tai turėtų 
gerai atsiminti visi tie, kurie 
rinkimų laikais balsuoja. 

di.ečiai ir Cioeriečiai tarp sa 
vęs besivaržydami del pįrme-
nybės nepastebėjo, kaip Nortli 
Sidiečfai, pakyšt, Garmaus ir 
Bagdono prakalbose Geg. 7d. 
visiems biznį "suspoil ino" ir 
savo aukomis visus sukirto 

.Žmonių į šias prakalbas^pri 
sirinko tiek, kad sunku buvo 
berasti tuščią tarpelį, Šv. My
kolo parapijos svetainėje. 

Vakar * programas prasidė
jo Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos sudainavo vie-

velija visai Nepriklausomos 
Lietuvos nematyti, jeigu joje 

f "kler ikala i" šeimininkaus... 
Jo kalba buvo triukšminga, 
smarki ir įspūdinga. 

p o prakalbų juokavojo vy-
'rai pypkutes; krapštydami: 

— Ne vienam raudonkepu-
riui iš baimės ir blusos galė
jo numirti. 

Teisybę sakant, kaip visur, 
taip ir pats mus prakalbose 
vadinančių save socialistais 
a r kitokiais "laisvaisiais" di-

tos parapijos mokyklos moki- k t o k a i P r i s i ™ k ° - Vistik'UŽsi-
nių choras, Cicero Benui pri- l a i k ė ^ a n "^entelmonišRai. ' l 
t a f i a n t Aukų sudėta $1300.30. Tai 

ANGLIJOS SU AMERIKA 
SUTARTIS. 

LONDONAS, geg. 10. — S. 
Valstijos su Anglija pagaliau 
padarė sutartį kas link ame
rikonų teisių ir jų apsaugos 
Palestinoje. > 

VIENAS PLĖŠIKAS 
PAŠAUTAS. 

Plėšikas B. Williams, 19 m., 
vakar užpuolė vaistinę Wau-
kegane. Vaistinės savininkas 
jį tečiaus pašovė. 

Piktadaris automobiliu at-
pyškėjo į Chicago. Čia jį po
licija rado ir suėmė. Su juo-
mi suimta dai* du kitu jo sėb
ru. 

BERLYNO SU MASKVA 
p S I S I E K I M A S ORU. 

'Vokiečių lakūnas kelionę at
lieka į 14 v a i 

s 
Konstantinopolis, g. 10. — 

Iš Brusos visa eilė graikų ka-
r̂o laivų^pasiųsta blokuoti tur

kų nacionalistų uostus Juodo-
se jurose.* | 

BEkLYNAS, geg. 9. — Iš 
Berlyno Maskvon į 14 valan
dų, tai naujausias vokiečių la-
kunybės pažangumas. Pirmu
tinis lėktuvas apleido Kara
liaučių aną pirmadienį rytą 
ir tą pačią dieną pavakarėj 
buvo Maskvoje. Antrytojaus 
jis gryžo Karaliaučiun. 

Pradėjus gegužės 5 d. vo
kiečiams leista dirbdintis pre
kybinius lėktuvus. Del to 
greitu laiku Vokietija galės 
plačiai išvystyti savo skrajo
jimą. 

Lėktuvų skridimo lentelėje 
nurodyta: ' Lėktuvai Berlyną 
apleidžia 4:00 rytą. 10:00 ry-
tą nuskrinda į Karaliaučių. 

Už pusvalandžio apleidžia 
Karaliaučių ir vakare pasie
kia Maskvą. 

Kol-kas vokiečiai neturi di
delių lėktuvų vežioti keliau
ninkus. Šiandie vartojami 
maži lėktuvai ir dažniausia 
vežama diplomatinė paštą. 
Bet trumpoj ateity bus kitaip. 

Vokiečių ir bolševikų repre
zentantai, be to, tariasi su 
Lietuvos ir Latvijos vyriau
sybėmis del abiejų šalių susi
siekimo sausžemiu. Norima 
atidaryti tiesioginę geležinke
lio Karaliaučius-Kaunas-DvI-
nskas-Maskva liniją. Trum
poj ateity tąja linija bus siu
nčiamoj šen ir ten prekės. » 

Vokietijos su Rusija saus
žemiu susisiekimas butų daug 
parankesnis per Lenkiją. Bet. 
kaip vokiečiai, taip bolševikai 
nenori nieko bendra turėti su 
Varšavos ponija. 

Po to, gerb. kjeb. kun. A. 
Baltutis, prakalbų vedėjas, 
laikė trumpą įžanginę prakal
bą, kurioje gražiai ir nuosek
liai išdėstė šių prakalbų tiks
lą, o taipat susirinkusius su
pažindino su gerb. kalbėtojais. 
Toliau sekė kun. Garmaus ir 
M> Bagdono prakalbos. 

M. Bagdonas, kr. Demok
ratų Atstovas, kalbėjo pirmas. 
J is kalbėjo apie svarbesniuo
sius Lietuvos valstybės rei
kalus — Žemės įstatymą, mo
kyklas ir kitus klausimus, del 
kurių tarp įvairių partijų et-
na nepaliaujami ginčai ir ne
susipratimai. , ^ 

Pajudino ir tinkamai atrė
mė nepamatuotus priekaištus, 
kurie yra daromi Kr. De
mokratams, kaipo partijai, iš 
socialistų ir jų atstovų pusės. 
Pagalios, pažymėjęs, jog įvai
rių partijij kova valstybinia
me gyvenime yra neišvengia
ma, ragino toje partinėje ko
voje neužmiršti grynai valsty
binių reikalų. Partija — vals
tybei, o ne valstybė — par
tijai, turi būti mušu obalsis. 

Po M. Bagdono kalbtfš Šv. 
Mykolo parapijos choras, var
gonininkui p. J . Brazaičiui 
vadovaujant, gražiai įspūdin
gai padainavo keletą daine
lių. Ypač galingai skambėjo 
"Priešas mūsų jėgas trau
kia" , kuri ir savo melodija 
ir turiniu kiekvieną lietuvį 
patriotą sustiprino. 

Malonių, gražių atsiminimų 
iš Lietuvos sukėlė vaidentu
vėje, "Ka ip man nemylėti 
kampelį šitą." Lengvučiais 
debesėliais skrido mintys to
li, toli į tą kampelį, kurio ne
gali nemylėti kiekvienas iš
tikimas Lietuvos sunūs. 

Pagalios, sudainavus leng
vai — linksmo pobūdžio dai
nelę "Gerkim, broliai, uliavo-
vokim," išėjo kalbėti kun. 
Garmus. 

Gerb. Garmus ilgoje, veik 
dviejų valandų kalboje, išpyš
kino įvairius mūsų idėjų prie
šų negarbingus darbus Lietu-

tokia suma, kuri šiame vaju
je yra didžiausia. North Si
dieciai džiaugiasi ir pasmak
rius sau glosto, kad "v i lku i " 
kailis nulupti puikiai pavyko. 
Šiame darbe labai daug pa-

'gelbėjo $100-dzidos. 
Girdėjau, North Sidieciai 

[galėjo dar geriau pasirodyti, 
t ik esą nenorėję kitoms ko
lonijoms visai upo sugadinti. 

Nuluptas kailis netrukus 
bus siunčiamas į Kauną, kur 
Kr. Demokratai galutinai jį 
išdirbs. < 

U6 šių prakalbų surengimą 
reikia tarti ačiū gerb. kun. 
Baltučiui ir vietos darbuoto
jams, ypač Federacijos sky
riui. Rep. 

REVIZIJA 
— jf 

VILNIUS. Švietimo drau
gijos " R y t o " centralinėj val
dyboj padaryta revizija. At
ėjo 4 švietimo ir vidaus de
partamento atstovai: Rachal-
skis, Jakubovska, ir kiti. Su
sirinko visi valdybos nariai : 
Basanavičius, J . Kairiūkštis, 
kun. K. Čibiras ir kum M. 
Reinys. Revizoriai vartė kny
gas ir raštus, nagrinėjo įsta
tus, klausinėjo apie. darbuotę. 
Apie reviziją surašyta proto
kolas ir visų dalyvavusiųjų 
pasirašyta. Revizija tęsėsi a-
pie šešias valandas. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 
. — — • — < — « ^ — • — » ^ — — — » 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimu šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 9 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .35 
Lietuvos 100 auksinų . .35 
Lenkų 100 markių .02 -x 
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LDS.TI VIV KATALIKŲ DIE1CRA#TW 

''DRAUOAS" 
frairifrfiu Išskyrus nedėldienioa 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams « < . . . . . . . . . . 96.00 
Pusei Metą $3.00 
Prenumeratos mokasl įškalno. Lai

tą skaitosi nuo uiairašymo dienos 
ne nuo 'Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą Tlsada reikia prisiųsti 
Ir neinąs adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iSperkant krasoje ar ezprese 
MMouey Order" arba įdedant pini-
f u s 1 registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve , Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
MflIlUUUlIiIiilIlIlIlIlilUlIlIHUilIUIIIIim 

Vienas didelis f rausų. laik
raštis taip kalba apie tarp-
tamtinę politika. " Būtinai ei
nama prie taikos su Vokietija 
i r Sovietų Rusija, besivaduo 
darni ta įnintiiiii kad nėra per
galėtojų ir pergalėtų ir kad 
mūsų planeta tėra plati pra
monės ip prekybos rinka V 
Nėra abejonės, kad mūsų die
nų politika yra vedama išro-
kavjjno pagrindais, visi kiti 

raus Wilsono ir kitų žmo
giškumo obalsiai tėra pigus 
žibutis. Lietuva yra liudinin
kė tokios plikos politikos. Vi
sa kas gali gelbėti mūsų tau-
įą tarptautinėje plotmėje, tai 
jos geografinė padėtis preky
binio ryšio žvilgsniu tarp Ry
tų ir Vakarų Europos. 
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"Rinitiems tėmytojams du
ria į akis kaip Praneija arti
nasi prie didžiausios pasaulio 
katastrofos. Dabartinė Pran- })a Monterisi, Monopolio 

Pasaulėžvalga kuri skiriasi 
viena nuo kitos savo pažiūro
mis į žmogaus kilmę ir jo ga
lutiną tikslų, į visuomenę ir 
Valstybę, reikalinga pasirin
kimo. Ant dviejų sau tolimų 
kėdžių negu sėdėsi? Lygiai ir 
šiame atvejuje būtinas pasi
rinkimas krikščioniškos ar 
nekrikščioniškos pasaulėžvaL 
gos. 

Tokis pasirinkimas yra 
tragiškas. 

Naujasai pasaulis pasisavi
nęs nekrikščioniškas pažiūras, 
susilaukė šių dienų politinių 
ir ekonominių konvulsijų. Ta 
yra mūsų tikėjimo daktarų 
nuomonė. 

"Šis karas iškilo, nes tautos 
užmiršo Dievo Apvaizdų kuri 
viskų valdo," sako kard. Bour 
ne, Anglijos primatas. 

"Dievas ir jo dėsniai lab-
iaus yra reikalingi mūsų vi
suomenei negu fundamentas, 
cementas ir lygsvara namams.. 
Jeigu vienok žmonės nori vi
suomenės be Dievo ir kovoja 
prieš Bažnyčia, ateis diena ka
da viskas tragiškai sugrius ii' 
palik*; milionai aukų. Kaip ga
lima priskaityti Dievui tų ne
laimę, kuomet užsikirtimas 
žmonių viską paniekino' ' kal-

taikos ir gerovės, norint iš
vengti dar didesnių katastro
fų, privalu visai vadovaujan
čiai inteligentijai giliai pasi
savinti tas idėjas, kurios yra 
pagrindu pageidaujamos žmo
nijai gerovės. 

Taigi tokis laimėjimas te
galimas gyvenant tiesa. Metas 
tad stipriai ir griežtai reaguo
ti prieš klaidų neinant į kom
promisus, nuo Savo principų 
nei per plaukų nenusileidžiant. 

[Vienintelė tvarkos ir tai
kos priemonė yra katalikiškų 
principų įsigyvenimas inteli
gentijoje ir plačioje liaudyje. 
Nuosekliai kova krikščioniš
kos ir ne krikščioniškos pa
saulėžvalgos neišvengiama. 
J i jau senai paskelbta čia A-
merikoje ir taipat tėvynėje. 
Reikia tad pasirinkti vieną 
poziciją ir tariamas neutralu
mas — abejingumas akyvaiz-
doje pagrindinių tiesų, butu 
smerktinas prasikaltimas savo 
protui. 

ei jos politika yra nusiminu
sios tautos politika". Taip kai 
ba Maskvoje Levas Trotzki, 
karo ministeris. Liūdna pra
našystė Prancijai, bet jau liū
dnas faktas bado ir teroro 
Rusijai. 

Jeigu Genuos konferencija 
neatsieks tikslo, tai nebus po
piežiaus kaltė. Jo Šventenybė 
JPius XI naudoja visą savo į-
tekmę norėdamas įkvėpti kon
ferencijos dalyviams taikumo 
dvasios. 

Italijoje vysk. 
Lybiai skaudžiai išsireiškia 

pop. Benediktas XV. 
"Ka ip proto iškrypimas 

pastūmėjo garsias visuomenes 
į ugnies jurą, taip ir mūsų 
laikais, viešojo gyvenimo is-
Wirkinms, ateizmas (bedie
vybė) iškelta į tariamos civi
lizacijos sistema, galvotrūk
čiais stumia pasaulį į kraujo 
j u r a s " (Kalbu gruodžio 1 d-. 
1917 m.). 

Taigi pasirinkimas nuo ku 

AMERIKIETIS APIE 
RUSIJĄ. 

Amerikos gyventojai mažai' 
ką žino apie Europos atski-
rias tautas ar valstybes. Dėl
to apie kurias tautas ar vals
tybes Am. laikraščiai daugiau 
rašo, toms tautoms ir valsty
bėms ir pati visuomenė dau
giau prijaučia. Ve delko čia 
daugiau simpatijos reiškiama 
lenkams, negu jų skriaudžia
moms mažesnėms tautoms. 

Po karo daugel tautų su
traukė vergijos pančius, ku
riais jos buvo prirakintos prie' 
tamsiosios Rusijos. Tos tautos 
įsteigė nuosavas respublikas. 
Šiandie Amerika atsisako pri-

čiuose. 
Antai Chicagos dienrašty 

" Tribūnef> vienas to laikraš
čiu redaktorių parašė apie Ru
siją ilgoką straipsnį. Jame 
daug teisybės pasakyta. Ą-
merikos gyventojai, tai pers- (Pabaiga) 
kaitę, gaus kitokį suprati, :g> ^ ^ ^ a d v o k a t M ^ 

darbininko alkį. mą. I r gal jie pagaliau įsiti
kins, kad atsimejtusios nuo 
Rusijos tautos ir įkūrusios nuo 5 Bet ne tik advokatai Venc-
savas nepriklausomas valsty
bės, toli gražu negali atgal 
susilieti su Rusija. -

"Tr ibūne" , pav., rašoma: 
"Mes įpratę apie .rusu? 

mintyti, kaipo apie labai pa
žangią ir civilizuotą tautų, 
kuri persekiojama ir murdo
ma nuo nepriklausančių nuo 
jog aplinkybių. I r pakol4aiky-
simės tokios pažiūros, patol 
mes klysime Rusijos žvilgs
niu. 

" K a d supratus Rusiją, rei
kia prisiminti faktą, jog Ru
sijoj niekuomet negyvavo ro
mėnų valdžios forma. Rusai 
neišauklėti tose tradicijose ir 
teisėse, kokias vakarų Europai 
davė Romos imperija. 

"Rusijoje geriausia pažįsta
ma tik žudynių ir teroro val
džia. Kaip seniau, taip ir šian
die Ęusiją valdo tik tie, kurie 
yra teroru stipresni." 

Nors kartą, rasi, Amerikos 
žmonės prasitrins akis ir aiš
kioje šviesoje pamatys, kas 
yra iRusija ir ar galima jos 
globoje vergauti — svetimoms 
tautoms. 

Karas nutiesė visur naujas 
sienas vidurinėje Europoje. 
Tai kodelgi Rusijos sienos tu
rėtų palikti prieškarinės! 

KAIP SOCIALKMOKRA-
TAI RŪPINASI DAR

BININKAIS. 

v 

dauskis ir Požėla, bet ir toki 
iponeliai, kaip Plečkaitis, in
žinierius Kairys būdami so
tus ir apdengti tik del savo 
liežuvio smagumo gali kokia
me nors "mitinge ar šiaip kur 
pašnekėti apie darbininko var
gus. Kaip iš tikrųjų jiems 
darbininko vargai rupi paro-' n i e k m d f l m į tikėjimą ir bažny-

Seimas svarstė žemės refor
mą. 

"Socialdeiaokratai buvo prie
šingi dvarų padalinimui. J ie 
siūlė palikti dvarus nedaly
tais įvedus ten komuną. Tik 
ačiu krikščionims demokra
tams ir Darbo Federacijai pa
sisekė 'pravesti Seimui nuta
rimas dvarus padalinti. . 

Kova su bažnyčia ir tikė
jimu tai didžiausias socialde
mokratų (kaip ir visų. socia
listų.) tikslas. Prieš nieką jie 
taip smarkiai 'nesiginčijo 
kaip prieš davimą reikalin
gi] bažnyčiai teisių ir prieš 
mokinimą mokyklose tikėji
mo. Visą savo tulžį išliedavo 

INTERESANTŲ DOMEI. 
-

Kadangi Redakcijos darbi
ninkai yra labai darbu ap
krau t i ir prie geriausių noru 
negali kiekvieną valandą šne
kučiuoti, šiuo pranešant , kad 
turint reikalo prie Redakto
riaus ir jo Pavaduotojo, tega
lima juos matyti kasdien tik 
"nuo 3 ligi 4 vai. po pietų. 

do pareina tokios pasekmės pažinti tas respublikas. Sako, 
pasauliui yra būtinas. Nega-1 tos tautos turi priklausyti 
Įima abejingai žvelgti į vieną Rusijai, nes kitaip butų skal-
ar kitą pasaulėžvalgą, nes at
sakomybė didelė. 

Galop pasirinkimas ir griež
tas prisilaikymas krikščioniš
kos pasaulėžvalgos yra neati
dėliotinas. 

Dabartinis politinis i r so

doma "garbingoj i" carų vals
tybė j 

Tas aiškiai rodo, kad Ame
rika labai mažai pažįsta ir 
Rusija, kurios žmonėms šian
die duoda didelę pagelbą. 

Bet amerikiečių tarpe yra 
dalis krizis yra proto anar- žmonių, kurie žino Rusijos 
cliijos pasekmė. | praeitį i r dabartį. Apie tai 

Dėlto siekiant pasaulinės jau pasirodo žinių ir laikraš-

do, kad ir*pavyzdis. Kuomet 
bolševikai būdami Šiauliuose 
uždėjo maitinimo komisaru 
advokatą Venclauskį, tai tas 
'visą suimamą iš ūkininkų 
maistą gabeno Rusijon, o vie
tos darbininkai duonos negau
davo. Kuomet vieną kartą su
si rinkęs didesnis darbininkų 
būrelis pareikalavo duoti 
jiems duonos, o nevežti Rusi
jon — Venclauskis net sušau
dyti juos žadėjo. (O pats sa
ve Venclauskis gerai apsirū
pino. Kuomet išvijus iš Šiau
lių bolševikus pas Venclauskį 
kaip bolševikų komisarą buvo 
padalyta krata — tai jo san
deliuose rado lašinių, miltų, 
taukų, dešrų gal but keliems 
metams), o tai tau socialde
mokrato rūpesniai darbininko 
vargais. 

Per du metu socialdemokra
tai sėdėdami Steig. Seime al
gas sau ėmė, su prakalbomis 
važinėjo, beto jų advokatai 
daugiau teisme uždarbiavo, o 
darbininkų reikalais nesirūpi
no. 

I r tikrai taip. Iš pat pra
džios kaip tik susirinko >Steig. 
Seimas mūsų socialdemokra
tai šoko kalbėti, šaukti, kad 
Seimas paleistų iš kalėjimo 
bolševikų-komunistus. Toliau, 
kad panaikintų mirties baus-

Militarė neagresijos (neuž
puolimo) sutartis, kurią teikia 
Lloyd George visai Europai, 
yra rimto proto vaisius. Tik, 
deja, Praneija nenori nu|?in-
kluoti savo armiją. J i dreba 
prieš Vokietiją kuri gali neuž
mokėti Versalio sutarties at
lyginimo kontribucijos. 

Jeigu Praneija pasirašys po 
taikos sutartimi dešimčiai me
tų, tai tik priėmus domėn šias ** G'dl^ a P r i m o - N e t u r 6 d a " 
tris sąlygas: 1. visos tautos I m i k * v e i k t i retkarčiais kri-
pasirašo; 2. Rusija pasilaiko Pikavo valdžią. O išvažiuoda-
dešimčiai metų dabajtfineg sie
nas; 3. Praneija saugoja visų 
sąlygų Versalio sutarties. 

Rusija raukysis prieš antrą
ja sąlygą, o Vokietija nenorės 
trečiosios. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S , 

nu prakali>omis gyrėsi, kad jie 
smarkiai laiko valdžią neduo
dami jai paklysti. O kada he-
kada susirūpintų darbininkų 
reikalais nematyt. 0 rodos tu
rėjo mokytų žmonių, kurie ga
lėjo įnešti geri] įstatymų. Bet 
socialdemokratams darbininkų 

čią. Jų atstovas Plečkaitis 
viešai posėdyje pareiškė, kad 
krikščioniškasai tikėjimas yra 
priešas socializmui. Taigi jie 
turi kovoti su savo aršiausiu 
priešu bažnyčia ir krikščiony
be. Žinoma, mitinguose jie to 
nesako, nes tuojau jiems pa
rodytų kelią į ten, iš kur atė
jo. Bet Seime jie atvirai pasi
sako. 

Ne darbininkai tik komunis
tai socialdemokratams rūpėjo. 

Kad socialdemokratai butų 
padėję tiek rūpesčio darbinin
kais, kiek komunistais — tai 
butų darbininkai visgi šį tą 
nuo jų gavę. Bet dabar ne. 
Jie norėdami visaip įgyti ko
munistų malonę dėdavo visas 
pastangas, kad ji&ns' įtikt. 
Su Ims kur, nors bolševikų a-
gentą (prisidengusį profesi
nės sąjungos vardu) su dina
mitu ir proklemacijomis — 
mūsų socialdemokratai tuojau 
duoda valdžiai paklausimą. 
Nuteis kokį nors bolševiką 
komunistą už kariuomenės 
kurstymą,už rengimąsi ką nors 
užmušt — mūsų socialdemo
kratai kelią klupščiauja pas 
Prezidentą, kad dovanotų bau 
smę, nebaustų mirtinų ir t. t. 

Socialdemokratai Seime net 

tymo įstatymas, kuriame buvo 
įtrauktas ir ordinarijos nor
ma. Socialdemokratai tą dieną 
vos tik 4 (iš 13) dalyvavo 
svarstyme. I r viena tik Darbo 
Federacija su keliais krikščio
nimis demokratais buvo už di
desnes darbininkų teises. Bū
tent ji stovėjo už visų. ordi-
narninkų ir dvarininkų pali
kimą dvare ir nustatymą di
desnės ordinarijos. Už tuos 
Darbo Federacijos pasiūlymus 
balsavo tik 28 balsai, o prieš 
30. Taigi jei socialdemokra
tams butų rūpėję darbininkų 
raiką lai jie butų visi atėję i 
posėdį ir butų pridėję dar 8 
balsus ir naudingi darbinin
kams įstatymai butų perėję. 
Bet jiems nėr kada, jų vieni 
turi važinėti su mitingais, o 
kiti uždarbiaut po dešimtis 
tūkstančių teismuose. 

Taip tai socialdemokratai 
rūpinasi darbininkais. 

(Guntorius " L . Dari*.".). 

PTOMAINE IfuSINUODIJI-
MAS. 

kenkė darbininkų reikalams. 
Kad socialdemokratai patys 

neįnešė Seiman jokio darbi
ninkams reikalingo įstatymo 
tai tiek jau to. Nors visgi 
sarmata, kad tuzinas tokių 
galvočių per du metu nieko 
gero neišmislijo. Bet blogiau
sia dar ir tai, kad socialdemo
kratai nepritarė ir tiems su
manymams. . Taip pavyzdin 
balandžio mėn. 4 dieną buvo 
svarstytas antru kart dvarų 

Visai ne retenybė šiomis die
nomis skaityti laikraščiuose 
ptomaine nusinuodinimo atsi
tikimus. Ptomaine užsinuodi-
nimo priežastis yra paprastai 
aštrių nuodų" chemikalų plėto
jimąsi valgomuose daigtuose. 
šie chemikalai pudina maistą. 
Daugely atsitikimų, kur daly
kas buvo giliaį išnagrinėtas, 
tapo surasta, kad bakterijos, 
ar net ir kokios ligos gemalai, 
per neapsižiūrėjimą, pateko 
maistan, ir tuomi maistą už
tvenkus radosi ptomaine nuo-
dinimo priežastim. 

Paprasčiausi gemalai, kurie 
maistą pūdo, yra šiltinės. Gal
vijų cholera, tai kitos rųšies 
gemalai, kurie tankiai tampa 
ptomaine nuodinimo priežas
timi. Gralvos skausmas ir vi
duriavimas yra paprasti apsi
reiškimai šio užsinuodinimo 
šaltinio ir geriausias būdas to 
visko išvengimui yra geraį iš
mirimas ar iškepimas maisto. 

Švarumas ir apsižiurėjimas 
vartojant ar gaminant maistą, 
•palaikąs užlaikant šaltai, mai
sto gerai i svirimas ar iškepi
mas yra tvirti ir užtikrinanti 
nurodymai išvengimui pto
maine užsinuodinimo. 

(Foreig-n Languagre Inf. Service) 

Kovojančios Airijos srovės 
suėjo taikos . konferencijom 
Kad ji butų sėkminga, visi ai-

reikalai nerūpėjo. Net kad darbininkų samdymo ir atsta- rių prieteliai nusidžiaugtų. 

IŠ KELIONĖ 
UŽRAŠAI. 

(Tęsinys) 
Gailėjaus nematysiąs ežero, kurs buvo 

atstu nuo miesto apie 18 mylių. Bet lai
mei mano linija į Los Angeles tiek pasuka 
į vakarus, kad traukinys bėga ežero kran
tu. Matau dideliausią sūraus vandens plo
tą, jo žalsvas bangas, jo pakrančių kal
nus iš vienos ir kitos pusės ir beribį ho
rizontą kurs įsiskverbia jų tarpan. 

Ta apielinkė, sprendžiant iš priemiečio 
ūkių, turi būti gražiai įdirbama ir racio
naliai vedama. 

Vis nauji vaizdai. 

Toliaus - - balta lyguma į baltųjų kalnu 
rėmus įterpta, taip skaisčiai žiba, kad 
akyse margsta. Lyguma tuščia, retai kur 

ir kerai. Va keli kiškiai žaidžia kalne. 
Ten avių kaimenė. Toliaus kažkokia dirb
tuvė. Kalnai baigiaei, dešinėje pusėje į 
vakarus lygu, lygu. Naktis atslenka. 

Galima užmigti: minkšta, tylu, trauki
niu važiuojant, geresnių patogumų ne
rasi. Oras grynas, mažas .vėjalis vaikosi. 
Vienu žodžiu geriaus negu laive. 

š v i n t a n t matau aplink lygumą apsup
tą neaukštais ir plikais kalnais.J Nors čia 
jau Kalifornija, bet žemė išbalusi, tarsi, 
nuo sniego. Įsispitrėjau, nes dar prieblin-
dis: ar baltos smiltys ?Ne, tai šarmas, kurs 
nubaltino akmenis, smiltis ir augalus. 
Aukštesni kalneliai apsipylę sniegu. Esa
me Kalifornijos tyruose. Jtfei kelių, nei 
namų. 

Kelius pavaduoja smulkus upeliai, ku
rių vagos šiandien išdžiuvusios. Pažemiu, 
popso žolės kupstai jukos (Jucca) ir ma
ži lapuoti kereliai. Regis kokia nors ran
ka juos butų sodinusi. Esame tarpukalny. 
Abipusiai uolos rausvais, žydriais diržais 
apjuostos. Čia geltonos gėlės — gal pie
nės, ten medeliai, lyg kaktusai. Turbūt 
taip vadinami "Josima trees". Gyvybės 
maža. Retkarčiais paukštis purpteli. ūkininkaujama; nameliai kaip ^'baksas", 

vos sukalta. Kur mažiaus sniego, lankos! Keli veršiai ganosi tik vienoje vietoje 

Sierra Nevada. 

Įvažiuojame į kalnų Sierra Nevada 
grandį. Traukinys landžioja pro kalnus 
labai kraipytu keliu ir išveža į Summit 
1,200 metrų aukštį, gi paskui vis žemyn. 
Tarp kalnų iškyba didelis, baltas San Ber
nardino. - v 

Augalai vis turtingesni. Stotyse mažos 
palmės. Vis jų daugiaus. San Bernardi
no stoty net mažas palmių nuškelis. Tai 
tikrai pietų šalis! Šaly jų auga spygliuo
tos opuncijos, tam tikra kaktuso rųšis. 
Gi va ir ppmarančių darželis sU vaisiais 
ant medžių. Yra ir vinuogynų. Pomaran-
čių daržai vis didesni, tankiai — tamsiais 
lapais. Pasitaiko ir itališki riešutynai 
(walnuts). j , 

Bet indijonų nėra! Išskyrus tuodu Salt 
Lake City, nei vieno nemačiau, Stotyse, 
tiesa, mačiau farmerių, plantatorių, bet 
jie juosvos varsos, juodų akių ir plauku, 
kalba ispaniškai ir yra katalikai — tai 
meksikiečiai. Nei jie gryno ispanų kraujo, 
nei gryni indijonai: vienų ir kitų mišinys. 
Tenka sutikti ir tikrų murinų, taipat " žy
drios viešpatijos sūnų." ir japonai dirba 
daržuose, nors jų daugiaus miestuose. 

Negali lyginti 

Koks skirtumas tarp Chicago ir Los 
Angeles! Paskutiniu tau šypsos, netik sau
lėta diena, bet ir apsiniaukusia padange. 
Išskyrus vidurmiestį — busitfess distriet 

— idealiai pastatytas. Namai žemi, daž
niausiai mediniai, su prieangiais — bal
konais, sieteliai languose ir duryse, ap
supti darželiais, fronte turi kelias palmes. 
Dažnai opuncijos daržely kyšo arba pa-
pirus. Labai prasiplatinęs medis parkuo
se, mieste ir kaimuose — eukaliptus. Drau 
gauja jam pipirmedis su raudonų uogų 

.kekėmis. Sycamore parke yra ir bambu-
sų. Visur kvepia — arba eukalipto lapai, 
arba kokio kito, nežinomo, tarsi nuostabus 
smilkalo durnas. 

Exposition Parko muzėjus turi visus 
Kalifornijos sodnų turtus. Neaukštoje, bet 
puikiai išdabintoje halėje, oĮideliuose spal
vuotuose languose miniaturoje (sumažin
toje išvaizdoje) matai tapytas ir karpy
tas žmonių figūras ir plantacijas olivų, 
daktilių, pomarančių ir citrinų, vinuogy
nų, daržus obuolių, slyvų,;figų, žemuogių, 
riešutų, granatų, višnių, migdalų, kriau
šių, melonų, moralių ir daržovių, Priešin

goje pusėje parodos įvairiausi išdirbiniai 
iš paminėtų vaisių: kompotai, konfitūrai 
ir saldainiai. Beto kelis kart į dieną ekra
ne rodomi paveikslai, aiškinama kaip au
ginami šio krašto medžiai, daržų darbai, 
gydymas ir persiuntimas medelių. Ant
ruose to paties parko minuose randi karo 
paminklus, trečiame istorines liekanas ir 
meną. 

Už miesto, į šiaurę-rytus, arti South 
Pasadena, į viršukalnę įsitūpus rimta, 
balta pilis — <tai Southwestern Museum. 
Jame daugiaus atsižvelgta į zoologiją ir 
etnografiją. Pilis kiokso taip didingoje 
vietoje, kad gaila su ja skirtis. 

Truputį toliaus Ostrich Farm, garsi 
didžiulių strausų augvkla iš Afrikos par
gaben tų / Jų čia šimtai laisvai ganosi ir 
dauginasi. Žmogaus ranka visgi skau
džiai atjaučiamą, kuomet jiems išpeša 
gražiausias plunksnas, arba kuomet pa-
kinko į keturių ratų Vežimą. Taipat jais 
jodinėja. Netikėčiau, bet pats mačiau. Ne
tik vaiką, bet ir suaugusį vyrą neša nei 
kiek nesusilenkę. Čia jau šalia yra dirb
tuvė kur išdirbamos ir varsuojamos jų 
plunksnos. įžanga veltui. 

(Bus daugiau) 

( 
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(DR. A. K, RUTKAUSKASf 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 South Wes*ern Arenue 
Te le fonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po 
Epietų Ir 7-8 vakarais . Nedėidie-
S n i a i s t iktai po pietų S lkl 5 vai. 
miiiunuimimimiiiiiiimimiiiiimiiiii-

MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ash.and Ave, 
Tel . Varus M 4 

OFISO V A U : 
Tel . Yar,l> 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Neclėl iomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTU VIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Telef. P u l l m a n 3634 | į 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

lydau B e Vaistu ir B e Operacijos? 
10901 South Michigan Ave . 

ROSEIiAND-CHICAGO, LLL. 
ls*ffl^^>£Qfi^l£Q£*S»C»^i«iS^*8 

DR. S. N AIKEL1S 
LIETUVIS 

G Y D Y T O J A S ««• C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyvenlrao vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
%—4 p 0 pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomia n u o 1 0 — * 
Telefonas Yards 2544 

I DR. CHARLES SEGAL | 
^Perkė lė savo oflsa po n u m e r i u ^ 

4 1 » SO. ASHLAHD A V E N U E | 

SPECIJALISTAS » 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų LlftU 

[VaL: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 6 ^ 
90 pietų; nuo 7—8:19 vakare. V 
Nedėitomis: 19 iki 1. X 

Telefoną* Drese l 2 8 8 0 ^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

B a m p . Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki B po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Mldway 5511 

a 
čSKJŠStSZ • 1 II l.L. " I 3 S s ; 

- % >r. M . S l u p n i c k i j 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLTUOIS 
Telefoną* Yards 5032 

(Valandos: — 9 lkl 11 i i ryto: 
| l po pietų lkl 3 vak. Nedėli 

ii* nno I lkl 9 vai. vakai 
įg-ęt-4- "=• ^I.~»~~-L" • ' • i - t : -: - T • s s a a a 

i 

DR, A. L. Y U Š U 
1900 S. Halsted Str., 

Tel. Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimą*: — 2811 W. 4Srd Str. . 

Tel Prospect 3498. 

f. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl4 
po pietų: « iki 8 vakare 

fu - - 1 - - - - - - - - - - • — • 

Tel. Boulevard 2160 ~ 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

'3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, DLL. 

MHHfctt-IriMHfc 

DRi 6i Wi 61ASER 
P R A K T I K U J A 30 METAI 

Ofisas 3149 So. Morgan St,, 
er ta SS-ud SL, Chlcagp, 

SPECIJALISTAS 
oter iškų, Vyriškų iv 

ligų. 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 lkl 7 vak. 
įŽNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.& 

Tele fonas Yards 687 
į: 

Rezid. tel . Van Buren 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų-

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

••%-į: » » » » • • • • • n « r 

AMERIKOJE 
•MS-TS-JI • t » » « * t 1 

IŠLEIDŽIA LAIKRAŠTĮ. t i jam neteisingų užmetimų, 
buk jame raštai yra paimti iš 

Philadelphia, Pa. - Kaip du [kitų knygų, korespondencijos 
tūkstančiu metų atgal atsirado paimtos iš "Draugo" ir "Dar-
Farizėjų, neapykantos piln'4 j bininko'\ Tas netiesa. Tie raš-
uiusiĮ Išganytoja nukankinti,J tai yra gerb. kun. J. Kaulakio 
tai nė nestebėtina, kad šiais ir J. Čtepukaičio parašyti. Ko-

0294 lll laikais atsiranda tokių kurie frespondencijos taipat yra tik 
gražaus, kilnaus darbo neat- \ tame laikrašty tilpusios. Atro-
jaueia. 

Bus kuone du metai kai 
do, kad tas žmogus rašydamas 
apie šį laikraštį vadovavos 

'gerb. kun. J. J. Cepukaitįs t. blogais norais, nors ir nenorė-
'tapo įšventintas kunigu ir pa-*čiau to primesti jam. 
skirtas prie Šv. Kazimiero pa-| Geriau pažinkime dalykus 
rapijos. Ir nuo pat to laiko 

į Y. W. RUTKAUSKAS " 
J ADVOKATAS 

I 
I 
1 i Ofisas Dldmiestyj : 

I 29 South U Balk ftreei 
Kambarla 824 

fl Telefonas Central 8399 
• »009tfBftfrilUUBIBBtttOI9jM 
J VsJUrsis, 812 W. SSrd l t , 

Telefoną*: Yards 4481 

apie kuriuos rašome, f kiek-
č i anai gražiai ir pasekmingai" vieną dalyką žiūrėkime švie-
darbuojasi tautos ir Bažnyčios} šiai, kilnia širdimi, su Croški-

ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R ) 

ADVOKATAS 
Veda blla* visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 
Vakarais: 8251 S. Halsted St. 

Telefonas: Boulevard 653. 
r * * * * * « « 4 ^ « € t e € f « t > ; € * t * * * I 

T J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6999 
Vakarais : 10734 S. Wabash Ave. 
Koscland Tel . P u l l m a n 8877 

labui. 
Nors jis yra čia gimęs ir au

gęs, ir lietuviškos mokyklos 
nelankęs, bet lietuviškai dar 
gražiau kalba už kai-kuriuos 
iš Lietuvos atvažiavusius. Jis 
yra karštas savo tėvynės my
lėtojas ir uolus katalikiškos 
spaudos platintojas ir turi 
labai malonų būda, be puiky-

'bės ir niekam pagelbos neat
sako. 1 

Suorganizavo kliubą. 

Kad jaunimas nesitrankytu 
pp negeistinas, įtariamas vie
tas; kad sulaikius tų jaunimą 
nuo ištautėjimo, doros nusto-
jimo, jis suorganizavo jauni
kaičių atirelu.̂ kliubą .̂, Jis,žint>, 
kad jauriifctas ' įriecstA zaidiii 
nms ir turi jam duoti dorą 
pasilinksminimą, kurs butų 
lygiai patraukiantis kaip sve
timtaučių tvirkinanti. Dabar 
prie to kliubo priklauso daug 

mu gero padaryti, bet ne blo 
go. Geriau butų jei padėtumei 
tokius gražius darbus dirb
ti, o ne, noromis ar nenoro
mis, juos griauti. 

Kilnus gerb. kunigų Kaula
kio ir Cepukaičio darbai patys 
už save kalba. 

' | Kad Dievas duotų jiem svei
katos ir ištvermės kuoilgiau-
siai čionai taip gražiai dar
buotis. 

Menka dulkelė. 

LIETUVIAI SVIEDLNLNKAI 
SUPLIEKĖ LENKUS 

' Qt NEGRUS. 
— 

Gary, Ind. — Gary lietuvių 
jauriima-s^ri sviediniBkų kuo-
pą, .Cbasebaiy teanip Tie svie-
dininkai yrl^ lab|ii smaikijs. 

Bal. 30 d. jie turėjo susirė
mimą su lenkais. Tuos lenku
čius tiesiog suvarė į ožio ra-
O'Jl 

m.i »»_ j _ 1 1 . a a n a Tel. RandolpU 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

I Ofisas vidumiestyje 
A S S O O I A T I O N B L D G . 

18 South La Salle Street 
R o o m 1308 

Valandos: 9 ryto lkl I po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8896 

IlilIlIlIUIllIlilIlIlIUlJUllIlIlIlIililllIUI 

I S. D. UCHAWICZ 
LLETLVIS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvės* kuopi - 2 
ssriausia. Reikale meldž ia a ta i sau-5 
Skt i , o mano darbą busit* miga-S 
=nėdinU. 5 
S 2 3 1 4 W. SSrd P I Chleaco. D L S 
= Telefonas Canal 1271—2199 
n i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23&o Place. 

VALENTLNE DRESMAKIKG 
COLUEGES 

2407 W. Madison, 1850 M. Wells , 
8205 8. Halsted Street* 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

imo, Designing bizniui ir na
mam*. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslą* lengvais a t -
mok ėjimai*. Klesos d ienomis ir 

f
akara la Reikalauki t knygelės. 

TeL Seeley 184S 

SARA PATEK. pirm. 
Sg9/9/*%t**S***»«>ty9*%9>%»9^««>£r 

Tel. Canal 0199 

VVYAND'S GRARORIAI 
Ir 

kad nei atsikvėpti nega-
gražių jaunikaičių. Nors iš-J įėjo. Lenkai išsiskirstė nosis 
pradžių t° kliubo narių tarpe nuleidę atsižadėdami daugiau 
ir atsirado negeistinų gaiva- žaibti arba susiremti su lie-
lų, nes tarp grudų vis atsiran-r tuviais, 
da pelų, bet dabar jis susi
tvarkė ir puikiai gyvuoja. 

Kad dar daugiau pasidarba-

Nagavus kitų oponentų, tai 
lietuviai pasikvietė juoduku* 
(negrus) žaisti gegužio 4 d. 

FliY»Vkf n T7X>Vėliavų, Kukardu, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant-
LJLL U I U V C spaudu ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sara palu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Werry S t . N e w a r k , Hk J. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH 

I Ik ̂ ^ JL DIRBTUVĘ t 
S mĮkJr&Žff J£Ū Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- | 

, Hų ir kitokių draugystėm reika- = 
lingu dalykų. 

A. J. POŽĖLA i 
1908 W. Division Str. Chicago. | 

tTi i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuui iBi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 

AT*? "'jį- Jas Kankina Mei«kanose 
rf NAUDOKITE RoffJteS 
\jf Ar Jums Galvos Od% Nielti? 

.NAUDOKITE RuffleS 
\ ^ Ar J ^ n Piauk*T5ftįka? 
\ ^ NAUDOKITE ĘtiffleS . 

Ar Jųs Norite ApsauSotr ]«ot ? / 
N U R O K I T E ĘfįffJeS / J 

Ui laikymui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE įhjįįpes 

Išlaikymui gaivos $&Q% tveikai ir Ivanai 
f NAUDOKITE įįuffleS 

Raffies galima gauti visose aptiekoso-po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš iŠULrbčju per paštęi už 75c. bonką. 

F. A D . R I C H T E R & C O . 
3rd Ave. & 3Sth St. Brooklyn, N. Y. 

PRANEŠIMAS. 

Visais Šv. Kazimiero Drau
gijos reikalais, kol apsirinksiu 
vėl pastovų antrašą^ meldžiu 

i* 

rašyti \ "Garso" redakcija. Iš 
'ten laiškai manę pasieks. 

Su tikra pagarba • į**ifc 
^ KuiB^P.lLąsefuka*.-.. 

m., r 

-}—t-

gerb. kUn. Čepukaitijj sumanė 
vus mųs tautai ir Bažnyčiai J Bet lietuviai ir tuos sumalė, 

'negalėjo atsilaikyti prieš lie-
išleisti mėnesinį laikraštjtir^tuvius. , 
kad neišgalintiems jo pirkti Dabar lietuviai atsiduria į 

kėbliij. padėtį. Abejojama ar 
gaus oponentų su kuriais ga
lėtų persitikrinti. 

Valio, lietuviai! 
Tėmijąs. 

Pagrabų Direktoriai 
J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 

#*S/d*»>*/%*^*y%4*'»«***A*S^**/«S 
SR«ML TeL Cicero 8456 J 
S Ofiso TeL Cicero 4 9 $ 

! DR, J. SHINGLMAN 
1825 %>. 49 Court 

N. E . Cor. 49 Court Ir 19 Str, 
ant viršau* vaistyničlos. 
S Sjfv4V9)f>#m ti»9)#4V9k9j)»^8v8^4>%8g 

V Turime automobil ius v iso-
\ kiuose reikaluose. Patarnauja-
•^ me kogeriausia ir pigiausia. 
K 2055 West 22-nd St. Chicago. S 

a=? 

P L U M B I N G 
TeL Lafayette 4223 

• b V I I I H I I I V 

Kaipo lletuvys, l ietuviam* visa
dos patarnauju kogeriausia. 

H . YTJŠKA 
8228 W. 88-tb Street 

[ ^ a O O O į - P O O ^ ^ O O O - O O O O S j * j m iej»*S*ą88«^s«<S»3s» 

' 
LABD. SĄJ 3-ČIA KUOPA. 

— 

galėtų duoti jį dykai. Jo pre
numerata visai maža. Vis tai 
dirbo kad katalikišką spaud?j 
praplatinus, nes gerb. kunigas 
supranta, kad spaudoj yra di
delė galybė. 

Jis pats sakė: "Trokštu tą 
laikraštį išleisti tuo tikslu, 
kad galėčiau sugražinti prie 
Kristaus Bažnyčios tuos, ku
rie yra nuo jos atsitolinę ir 
klaidžioja tamsybėse* Gal bes
kaitant ta laikraštėlį jiems 
užliepsnoti Dievo meilės ug
nelė širdyje, gal pames 
savo paklydime ir sugrįsti 
prie Dievo. Kaip malonu ma
tyti prie Dievo grįštanti nu
puolusį, • už kurį Išganytojas 
savo brangiausia kraują pra-
liejo". 

Laikraštį išleidžia. 

|Kun. Čepukaitis daug var
go ii* triūso padėjo iki' iš biz
nierių surinko pakaktinai ap: 

gar., kad apsimokėtų laikraštį 
'išleisti ir už dyką. dalinti. Nė į phį&delphia, Pa. — Šv. 
šaltas, nė biaurus oras neat- - Kazimiero parapija. Ir dar du 

'grasino jo nuo to darbo. |amžinieji narifci: p. Ona tln-
Vasario mėn. išėjo pirmasr guraitė ir p. Petronėlė Vaičai-

P1NIGAI Iš R0SELAND0 
LIETUVON. 

Pinigus iš Roselando ir a-
pielinkės galima pasiųsti Lie
tuvon per J. Ramanauską a-
gentą Lietuvių Prekybos Ben
drovės. \ 

Iš čia pinigai yra pasiun
čiami greičiau ir pigiau negu 
kur kitur ir pilnai atsakoma. 

Parduodamos laivakortės 
ant visų linijų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas: 

J. RAMANAUSKAS 
Agentas Lithuanian Sales 

Corporation. 
10808 Michigan Avenue 

Roseland, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Gėlių Krautuvė pigiai 

1315 So. 49-th Ct. 
Cicero. ĮTL. 

MPEfcK BARBENA S 
P A R D A V l B i o 

•• 

SfiHiflfe Pffligii Hm® 
Siunoiant Lietuvon per mus: 
40 centų ui 100 Auksinų 

— arba — 
250 Auks. ui vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 

Pristatymas Užtikrinta* 
Trumnam* laike. 

Central Manufacturing 
Distrjct Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

ZJ 

«^S^^i*K*#^^ 

's: 
^Telefonas Tardė 1188 

STANLEY P 

GRABORIUS IRj 
Balsamuotojas 

Turiu automo-; 
blllus vjsokiemsi 

lkalams. Kaina] 
prieinamos. 

3319 Aubum 
Av^ChicagoJ 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netol i 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 

! X Lietuva, Rusija, Ltatriją, Ukrainą 
ir visas Baltijos valstybes 

ANT PARDAVIMO 7 jkambarių 
stuba, 2 akeriai i o n u s , Cementinis 
skiapa^ .yandępiUj , anŠil^oh»as, vejlekf 
troš Jyiejįa, U vaisių idedžių i k | r -
vė SO' Vištų netoli i Illinois Central 
s^oUes. IJR 1 ' b l o k a i njio gatvekarių 
Unijos1. Didelis bafrgfenas' už $6,500.00. 
Kreipkitės šiuo adresų: 

P. VELLENOA & CO. 

11247 Michigan Ave. 
Roseland 

Telefonas Pullman 0439 
i Kalbame lietuviškai 

Cicero, UI. — Kad ir mūsų 
vargšus ir našlaitėlius pra
linksminus per Velyįkų šven
tes, geros valios žmonės su
aukojo $50.60. Velykų dovanų 
suteikta aštuonioms šeimyno
mis. Stambesnes aukas davė. 
Ona Daujotienė $10.00 
Barb. Silkinienė 5.00 

t A. Šukienė 2.00 
Po $1.00: J. Šaltis, J. Arma-

las, J. Maibut, P. Juknis, J. 
Kraschonas. 

- • 

Smulkiais surinko $28.60. 
Išviso $50.60. 

Jonas Mikolainis. 

ĮSTOJO Į ŠV.'KAZ. DRJA 

num. to laikraščio. Dar ap
garsinimų neužteko jo išleidi-

čiukė, abi sumokėjo po $35. 
j'TJž taip didelę paramą kata-

mui:. Turėjo iš kišenės pridėti] Ūkiškos spaudos-draugijos reiš 
$25.00. ^ Į kiu dėkingumo ir pagarbos žo-

Dabar išėjo antras num., džįius. Tegul Aukščiausias Ta-
'daug gražesnis savo turiniu, mistoms gausiai atlygina. 
Žmonės jį mėgsta ir skaito. Knin. P. Kasčiukas. 

Bet atsirado žmogas, kurs -—y—_ 
[rašydamas "Darbininke" apie BIZNIERIAI GARSINKITES 
šį laikraštį, nesidrovėjo dary- "DRAUGE" 

KAIP JUSU AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti ga lvos 

- skaudėjimą, ar tamisto* akla 
ašaroja; raidės susibėga kuo-

į met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuojau* tu 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Asliland Ave., Chicago 

V kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 
Kambarys 14-15-18-17 
Viršui PLATFS Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 19 ryto iki t 
va. Nedėliomia nuo f ryto lkl 
18 dlen 

per Hamburgą I 

OARONlA <5eg. 1S 
, S A ^ Q ą j Ą & r , . . , . , , r . Gegną. 25 
Ka*ntA $lŠO.* iVt^ia klesa 3103.50 

,*Č% t ^ a k s ų $5,00 f 
fer 'Chėrjbourgą. Southamptoną, 

Glasgow 
OAREaTOSjCa ^J. Geguž. 17 
S&bĘĘpĄjtį. :W- Gegužės 24' 
Vpatiškai vedama ekskursija su 
persimainymu Soutlianiptone 1 Dan 

lipą. Pilta v s ir Liepoj g. 
M . \ r K K T A X I A Geguž. 16 Birž. 6 
A Q t l T A N I A . . Geguž. 23 Birž. 13 
B E R E N G A I U A Geguž. 30 Birž. 20 
Per Angliją ar Hamburgą į Dan-

zigą — $106.50. J Liepojų $107. j] 
J L Taksų $5.00 

— » - » - » » — » - < - - - « » » - . - • • • • s ; 
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DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1831 S. Halsted St, Chicago, DJ. 
į Kampas l « t b S t 
Valand.: 9—12 rytą Ir, 2—8 vak 

- • * 

ANT PARDAVIMO 
Keturių kambarių namas, $1500. 

Lotas 60 pėdų gražiame priemiesty 
prie C. B. & Q. Gelžkelio, 33 minu-

J tos j vidurmiesti. $700 cash, balan
sas nuo $3 2 iki $15 į mėnesj . 

OLIVHR SALINGEH. & CO. 
623 — l s t Natfl Bank Buildlng. 

PARDAVIMUI. 

N E P A P R A S T A P R O G A 
Fotografiška studija ant pardavimo 

Ą arba išrandaviruo tirštai apgyventoj 
lietuvių bei kitų tautų kolonijoj. At-

! sišaukite i 
"DRAUGQ" ADM. S 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 
(J. K.) 

KUOMET DUOSI įvesti e l ektra į 
savo namą tai duok įvelti gerai. P a 
spaudžiamas guzikelis turi būti sienoj 
kur tamsoj butų lengva jį surasti. 

Elektrikinis Kontraktorius 
Tavo Apielinkej 

įves tau elektra ant lenyvų ismokes-
čių už labai prieinama kaina. Lai jis 
apskalt l iuoja klek atsieis. Norint 
gauti gero kontraktoriaus vardą te 
lefonuokite Randolph 1280 — Local 
287. 
• 

Oommonwea!th Edison 
Company 

72 West Adams Str. 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkelių savo ofisą į naują 

vietą kur atliksiu savo darbą geriau 
kaip pirma, š imtai dėkingu žmonių 
Jum ta pasakys. *ą 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; neUkras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan-
tieims pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VAfTUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos Ir lietuviško*, 

kalbų, aritmetikos, knygvedystė*, ste> 
nografijoa, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijo*, polit ikinės eokno-
mljos, pilietystės, dai l iaraiystėa 

Mokiaimo valandos: nno 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarai* nuo I 
lkl 4 1 9 vai. 

3106 a MUsfted St., Chicago* 

= 8 

ANT PARDAVIMO grocerne ir 
properte, 2 randos a n t viršaus 4 kam 
bariai apačioj . Randos neša $75.00 į 
mėnesį. Kaina $8,000.00. 

ANTON BAN1SH 
2050 W. 22-nd Str. 

Chicagp, UI. 

*.,• "• i1 JL 

ANT PARDAVIMO. 
4 kambariu rakandai maži ir pi

gus, priežastis važiavimo Lietuvon. 
Galima matyti visada 

J. JUZĖNAS 
2209 W. 23-rd P lace 2-ros lubos 

Chicago, 111. 

; •• , >r 

REIKALAUJA DARBI
NINKŲ. 

Tuo jaus reikalingas patyręs farmai 
darbininkas mokantis melžti karves. 

Atsišaukti žemiaus paduotu adre
su pažymint kiek algos reikalausite. 

P . J. Mažeika 
R. 1 B o ^ 15 Custer, Mlcbu 

= ac "4 • • P ' m,-

3307 Auburn 
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GATVEKARIAIS VAŽINĖ įvyksta Italijos ambasadorius 

JIMO KLAUSIMAS. 

Trys federal. teisėjai Chi-
eagoje aptaria gatvekariais 
važinėjimo klausimą. Valsti
jos komercijos komisija parė
dė kompanijai imti 6c. vieto
ję 8c. nuo žmonių. Kompani
ja, kaip paprastai, visą reika
lą padavė teisman. 

Miestas teisėjams įdavė ar
gumentus, delko gatvekariais 
važinėjimas turi but pigesnis. 
Miesto advokatas stovi už tai, 
idant gatvekarių darbinin
kams butų sumažinta užmo-
kesnis. Tečiaus pigesnis va
žinėjimas būtinai turi gryžti. 

Rytoj gatvekarių kompani
ja paduos teisėjams savo ga
lutinus argumentus. Neilgai 
prisieis laukti teisėjų ištar
mės. Jei kaip, rtai čia žino-

S i m Valstijoms, Sig. Vitto-
rie Rolando* Ricci. J is ap
lanko didesnes visur italų ko-
lionijas. 

Kadangi čia italų kolionija 
skaitlinga, tai ambasadorius 
bus iškilmingai priimtas. 

MORRIS PALIUOSUOTAS. 

Milionieriaus sunūs Morris 
pašauktas teisman už ,pergrei
tų, automobiliu važiavimų ir 
paliuosuotas. 

Teisme pasirodė, kad Mor
ris "labai mandagiai , , apsiė
jęs su policmonu, kuris jį su
laikė. 

• i - NEPAMI 
lfįįįįįįįį<fį& 

IT GEGUŽĖS 1 4 4 ATSILANKYT 1 
I AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET. ! • 

2323 West 23rd Place •H* 

m s Ten bus \ 

"S. 

SERGA. 

(Patėmyjau, kad Universal 
State Banke nėra p> J. Eiio-nems reikės peštiems vaiks-;v . 

... A. . , . . -v , , x- siaus. Man paklausus vieno cioti i darbą ir is darbo. Nes' . \ 

. . , , . . , , . . i banko darbininko, kur vra p. 
jei darbininkams bus atpigin- v4 . ; 

.v jhlnosius? atsake, kad šer
ta uzmokesnis, streikas neis- , . . „ . . , . , 

gas, ant akies išsikėlė skau-
vengtinas. 

Stebėtiną tas, kad miestas 
stovi už papiginima užmokės-
nio darbininkams. 

dūlys. 
Rep. 

ATSIPRAŠO NIEKŠAI. 

/ 

ŽADA ATIDARYTI KEPYK 
LA-

Ant kampo 33-eios ir Eme-
J. Robinson, 4147 Green- įral(1 A v p gatvių, seniaus btf-

view ave., Atlas Service Co. dusioj ledinėj, paskui sande-
prezidentas, vakar išstum* sa JYmi (\vareliouse-), dabar tuos 
vo automobilių iš garadžiaus. ^ a m i l s nupirko p. Vertelka ir 

jTuojaus prie jo prišoko du * j a u taiso. Sako, buk atidarysią 

VAKARAS: 
• ! • 

•Sk 

MOTERIŲ SĄJUNGOS 4-TOS KUOPOS ARTISTAI — MEGĖJIAI ATVAIDINS * 

Oželį" ir "Vargšą Tadą" 

•s . 

•Sk 

'S. 

Pradžia 7 vai. vakare » 

>\±h 
Šiame vakar% kalbės garsus kalbėtojas Gerb. KUN. PRANAS GARMUS. Muzikalę dalį programo išpildys pasižymėję dainininkai 

pn. Saboniai, p-lės M. L. Gurinskaitė, O. B. Paliuliutė, p-nfts J . V. Radzevičius. Kviečiame visus atsilankyti nes kekvienas gaus dova-

58 

nelių "Draugo'* vakaro atminimui. . • • = • - V ~ - r o - * 
• SS™ V • ; 

Klebonas, vakarienės komi- remsite: pagelbėsite greičiau belaižąs ir lojas. Žmogus, pa 

1 Choristė. 
sija visiems svečiams, aukoto- 'įsigyti, dūdinius vargonus, 
jams ir" kuomi nors prisidėju
siems prie surengimo vakarie
nės širdingai taria ačiū. MUNŠAINĖS AUKA. — ŠIR-

DIES KILNUMAS. 

Roselandas. — Gegužio 3 d., 
7 vai. vak., keturi vaikučiai, 
kurie mokinasi liet. kat. Visų 

North Side. — Šį vakarų, tayentų par. mokykloj rado 
gegužio 10 d., Šv. Mykolo 'žmogų begulintį t ie s 108-g-ve 

KONCERTAS IR PASI 
LINKSMINIMAS. 

plėšiku. Su revolveriais lie
pė jam sėsti į užpakalinę sė
dynę. Vienas plėšikas atsisė
do «šale jo, gi kitas automobi
lių valdė. 

Nuvažiavę tolokai į šiaurine 
c c v 

miesto dalį, vienas plėšikas 
davė automobiliaus savinin
kui dešimtukų parvažiuoti 
gatvekarių namo. Atsiprašė 
abudu Robinsono, sakydamu, 
kad jiems automobilius reika
lingas. I r atsargiai jį išsodi
nę patys nuvažiavo. 

Be to, dar pareiškė, kad 

Muonkepyklų. 
Rep. 

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
VAKARIENĖJ AUKOS. 

matęs vaikučius, pradėjo šaiir 
kti, duokit vandens. Vaikai at
nešė vandenio fr duonos. Žmo
gus pradėjo daugiau kalbėti. 
Dejavo, kad krūtinė jam skau 
danti. Prašė duoti jam peilį ar 
'stiklų pasipiauti. Tada ^vienas 
vaikas pasišaukė savo brolį ir 
su mažina nuvežė į namua. 
Matyt, kad tas žmogus buvo! 

Čia matome kaip katalikų ti-!bių priežasčių neįvyks gegužės'10, 
kėjimas per katalikiškas mo- *1922 m. 
kyklas įkvėpia į žmogų Širdies Vėliau pranešime apie sekantį 
kilnumą, gailestingumų. Mums susirinkimą. 
malonu matyti mūsų vaiku- f 
čius taip gražiai auklėjamus. 

Roselandietis. 

PRANEŠIMAI. 

SMIIIIIIIIEIIII^ 

jam automobilių 
ant rytojaus. 

pristatysią 

ATVAŽIUOJA ITALŲ 
AlfcBASADORIUS. 

Chicagon gegužės 21 d. a t-

A . 

/ 

JUOZAS SPUDVILAS 
mirė gegužės 7V d. 1922 3 vai. 
ryte Lakeslde ligonbutij 28 
metu amžiaus. Paėjo iš 
Viežaiėių kaimo Gaurės i\a-
rap. Tauragės Apskr. Amerikoj 
išgyveno 9 metus, paliko nu
liūdime broli Joną, tarnaujanti 
Amerikos kariuomenėj, seseris 
Ona Gaižauskienė, Magdalena 
Blanklenė, švogerius Joną Gai
žauską Ir Juozą Blanku. 

Lietuvoj, tėvą. močiutė, S 
brolius Petrą, Antaną ir Pran
ciškų ir seserj. Petronėlė.* Pet
ras Ir Antanas tarnauja Lietu
vos kariuomenėj. 

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie-
nij gegužės 11 d. iš namų 
2031 Canalport Ave. 1 Dievo 
Apveizdos bažnyčia 9 vai. po 
pamaldų J šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus giminės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Brolis, Jonas 

Seserys,' Ona Gaižauskienė 
Magd. Rlankienė. 
SvogerUU Jonas Gaižauskas 

Juozas Blankas 

— 

West Side. — Atvelykio sek 
i'iadienis vra minėtinas west-
>idieėianis,' nes toje dienoje 
buvo surengta parapijos vaka
rienė, kuri pavyko visais 
žvilgsniais. 

Aukojo parapijos reika
lams: 
Jonas Brendza $25.00 
Jonas Krotkus 25.00 
Ant. Stanevičius 20.00 
Zigm. Dobravalskis . . . . 5.00 
Mikas Palionis 5.00 
J. Žukauskas 1.00 
Ivaz. Petkus 1.00 
K. Jokubauskas 1.00 V 
Paulina Kovarskienė . . . . 1.00 
Jieva Šaulienė . ̂  1.00 
Juozapa Stoškunienė 1.00 
N. X. 1.00 

Gryno pelno liks $350.00. 

par. svet., parapijos choras'h* Forest Ave. Šuo tą žmogą! munšainės kankinamas, 
rengia labai puikų koncertą. 
Dainuos choras, kvartetai, due 
tai, solistai ir t. t. Išgirsite 
naujų, gražių dainų. Po kon
certo bus pasilinksminimas — 
šokiai ir žaidimai. Pelnas ski
riamas vargonų fondan. 

Atsilankydami į šį vakarą 
netik naudingai laiką praleisi
te, bet ir prakilnų darbą pa-

NORTH SIDE. — Liet. Vyčių vai. vakare. 

3C«" 

A. X A. 
T.JAGMINAS 

Persiskyrė su šiuomi pasauliu 
gegužio 8 d. Š. m. I» vai. iš ry
to. > 

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Telšių apskričio, Varnių Vals
čiaus, Janapolio parapijos, Sei* 
bių kaimo, 39 metų amžiaus. 
Lietuvoj paliko nuliūdime mo
tiną ir patėvf Favilauska. A-

"morikoj liko nuliūdime moteris 
Ona Jagminicnė Ir du broliai 
Pranciškus ir Motiejus Pavilaus 
kai. Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se, 11 d. geg. 9 vai. iš ryto, 19 
Dievo Apveizdos Bažnyčios į šv. 
Kazimiero kapines. Velionis pa
šarvotas po numeriu 1928 Canal 
port Ave., Chicago, 111. 

l i k a u nuliūdime 
Ona Jagminlenė. 
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a MES TURIME, siūlome ir rekomenduojame del investmen- S 

to 6% Pirmo Mortgage Auksinius Bondsus ir Real Estate s 
Paskolas ant Chicagos praperčių. „ l •., SĄ 

Mes ga ran tuo j ame kiekviena paskola ka ipo p i r m o moEjgage. 

. 5-tos kp. susirinkimas del svar-

Ona R. Paliuliutė, rast. 

r j TOWN OP LAKE. — Geg. 10 
d. L, Vyčių 13 kp. turės mėnesi
nį susirinkimą, Davis Square 
parko Balėje. Posėdis prasidės 3 

Korespondentas. 

»*?* 

1 ±E 

. 

DRAFTAI 
v ' 

ra 

Kam atrodo geriau ir patogiau siųsti pinigus DRAFTAIS, negu paprastomis perlaido
mis, šiuomi kviečiame naudotis DRAUGO DRAFTAIS, kuriuos išmaino TRIS DIDŽIAUSI 
BANKAI LIETUVOJE. 

N . • 

Išpirkus draftą reikia siųsti jį su laišku tam kas paims pinigus. Drafto gavėjas Lie
tuvoje NEREIKALAUJA LAUKTI KOL BANKAS PAŠAUKS JĮ ATSIIMTI PINIGUS: 
gavęs draftą jis pats eina su juo į nurodytąjį drafte Banką arba jo Skyrių ir ten gauna 
pinigus. Pric to jam reikia, žinoma, turėti savo pasą ar kitą panašų paliudymą, kad nepasi
taikytų kokia apgavystė ir neišimtų pinigų kas nors kitas, kam pinigai, priguli. 

a 

= 

.. a Draugo Draftus maino pilnai, be jokio nutraukimo, šie Lietuvos Bankai: 

ŪKIO BANKAS, TARPTAUTINIS BANKAS, 
PREKYBOS-PRAMONES BANKAS 

Visi trįs Bankai yra Kaune, bet turi savo skyrius arba brendius dar šituose miestuose: 

$600.00 — 6% pripuolas Gegužės 1926 

S 

1000.00.— 6% 
1400.00 — 6% 
1500.00 — 6% 
2700.00— 6% 
5800.00 r- 6% 

it 

t* 

tt 

a 

a 

Sausio 1926 
Rūgs. 1923 

Liepos 1924 
Birželio 1923 
Lapkr. 1922 

8 

Mes taip-pat turime Aukso Bonjdsus $100.00 nešančius B 
6% nuošimti > 5 

= Ateik pas mųs šiandien '* i 

I KIMBARK STATE BANK Į 
5 MES mokame 3% ant Taupomų Ąccountų. 5 
S Michigau Avenue ir 108-ta Gatvė Roseland — Chicago. S 

į PINIGAI | LIETUVĄ 
| PASIUNČIAMI* GREITAI IR fclGLAI g 
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m 
ALYTUJ 

LAZDIJUOSE 
KALVARIJOJ 

PRIENUOSE 
\ 

• -
f 

MARIJAMPOLY 

KYBARTUOSE 

VILKAVIŠKY 

ŠAKIUOSE 

TAURAGĖJ 
ŠVĖKŠNOJE 

KLAIPĖDOJ 
KRETINGOJ 

SKUODE 

LIEPOJOJ 

MAŽEIKIUOSE 

TELŠIUOSE 

s RASEINIUOSE 
KĖDAINIUOSE 

ŠIAULIUOSE 
PANEVĖŽY 

„ LINKUVOJ 

JONIŠKY *, 
BIRŽUOSE 

ROKIŠKY -
UTENOJ -

UKMERGĖJ 
M M T * - * 

= S-K į' Perkant draftą reikia 'pažymėti, kuriame Banko Skyriuje norėsite draftą išmainyti. 
B VAŽIUODAMI Į UETUVĄ IMKITE DRAUGO DRAFTUS ' 

| Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius I 

HAU 

«*gaftitl 

i( 

No. 111 

BOt 

Lei 

RYGA, 
del į raudĮ 
centrą vii 
žiamas n 
skii Kuril 
nuomone 
narna iš 
Lenkijos 
nius. 

Tą įinij 
šeio korej 
Pskovo, 
šioj Rusij 
lių mazgj 
Iš Pskov 
žinkelio 
gradą, M; 

- linijos tuj 
Anot k| 

vo apski 

Bol: 

2334 S. Oakley Ave., _ Chicago, Iii 
H Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, nuo 9 valando^ryto iki 8 valandos vakaro. # "į" 
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QM6, 
vikai su s| 
tarvės m< 
vėluojasi. 

Matyt, 
mėgins pi 
ką palikti] 
sakymui, 
mas ir lai 
. Kiek 
laikysis 
svetimų s| 
vimo prin 
santarve 

Be to, 

MASK^ 

Kaltinami! 
ševikam 

tyASrC 
ševikų v; 
sijos atsa| 
valstybės 
prie turtij 
kvkį. K« 
vės turi d 
ikonose ii 
Turi daul 
ir visokių 
kuriais pq 

Bolševil 
dė tuos 
pagrobti 
šelpimo rj 
inet bolšei 
dėjo eerl 
gelis šve| 
rusais paj 
įvyko did 
mas. Da| 
ir šventikJ 
sinimąsi ĵ 
kti teismai 
liucionieru! 

Maskvo; 
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