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METAI-VOL VII 

ROMOJE TRŪKSTA VIE
TOS SUKELIAUJANTIEMS 

KATALIKAMS. 

> 

» ROMA, geg. 2 5 . — Krik
ščionybės sostinė jau perpil-
na suvažiavusių ir suvažiuo
jančia iš viso pasaulio kata
liku maldininkų. 

Tai toks skaitlingas kata
liku suvažiavimas Eucharis-
tinin Kongresan, kurs čia pra 
sidės gegužės 2 8 d., ateinan
tį sekmadienį. 

Tūkstančiai žmonių jau 
neranda tuščių vietų vieš
bučiuose. Del to priimami j 
privatinius namus. Maldinin
kams pastogės suradimo ko
mitetas turi nemažai vargo. 

Šventasis Tėvas išreiškė 
troškimą, idant sekmadieny 
Kongreso pradžioje, kuomet 
Romos gatvėmis įvyks pro
cesija, visose pasaulio bažny
čiose butų laikomos specia-
lės pamaldos Švenčiausiojo 
Sakramento garbei. 

Kaltina Ameriką už Eu- F I N AS 
ropos Ligas 

PARYŽIUS, geg. 25. — A- tybes, kad jos jokiu bnclu dau-
tidarant parlamento rūmų se-|giau ncskolinsianėios šioms 
si jjti kalbėjo Andre TardieuJ valstybėms pinigų. Pagaliau 
buvęs aukštasis komisionie- AYashingtonas 

KONFEREN 
PARYŽIUJE. 

TARIAMASI APIE TARP
TAUTINĮ! PASKOLĄ VO

KIETIJAI. 

pagrūmojo 
rius Suv. Valstijose. .Jis pa-! Pranei jai pareikalauti nuo 
reiškė, kad už visus šiandie jos karo skohi ir nuošimčiu 
Europoje gyvuojančius ne-, už tas skolas. 
smagumus yra kaltos S. Vai-Į Toks Amerikos pasielgi

mas, taigi, ir susirgdino Eu-

Reikalingas Prancijos 
sutikimas,, 

stijos. 
"Amerikonai ," sako jis. ropą. 

"mėgindami taisyti Europai! Kalbėdamas apie Oenoa 
Įstatymus, atlieka didele klai
dą taip, kaip mes niėgintu-

kont'ereneiją pareiškė, kad no 
Prancija priešinasi bolševikų 

mėm parūpinti įstatymus A- komunistinėms idėjoms sava-
merikai," seių klausime. Bet Belgija. 

Anot jTardieu, Europoje Pastarąją Prancija tik seka. 
sas ligas palaiko S. Yalsti- Ant galo Tardieu pranešė, 

jos. Pirmiausia Suv. Valsti
jos atsisakė diskusuoti apie 
karo skolas taikos konferen
cijoje. Paskui Suv. Valstijos 
painformavo santarvės vals-

kad šiandie skaitlingoji Pran
cijos armija ne vien saugoja 

PARYŽIUS, geg. 25. — 
Čia prasidėjo žymesniųjų pa
saulio finansistų konferencija. 
Xe\v Yorko žinomas finansis-
tas Morgan ir" Olandijos fi-
nansistas Vissering, kuriedu 
reprezentuoja milžiniškus fi

nansinius reikalus, neturinti 
ėius nieko bendra su Pranci
ja, Anglija, Italija ir Belgija, 

•m 

su Europos bankininkais ap
taria tarptautinės paskolos 
Vokietijai problemą. 

Konferencijoje j aptariami 
visi finansiniai reikalai, turi 
bent kokius sąryšius su Vo 

Duota paskola tuojaus bu-
itįiį padalinta. Prancija iš pa-1 
skolos nori gauti mažiausiai 
50 nuošimeiiį, ty. pusę to, kas 
butų, paskolinta. Vokietija 
reikalauja mažiausia 25 nuo
šimčių. Prie likusių nuošim
čių atsilieptų Anglija, Belgi
ja ir Italija. I r del pasida
linimo pakiltų smarkus gin
čai. 

Galimas daiktas, kad pasta
rosios valstybės nesutiktų su 
Prancijos reikalavimjiis. Del 
to Prancija galėtų pasiprie
šinti ir suardyti visą pasko
los reikalą. Tai atlikus ji 
praneštų, jog varu ims iš 
Vokietijos kontribuciją. 

Taigi, visaip gali but. 
t 

GEN. W 0 0 D IŠGELBĖTAS. 

Žinios iš Lietuvos 
BAISI NELAIMĖ. 

KAUNAS. BaL 29 d., apie 
5 vai. vakare užsidegė ore del Balandžio 13 d daug Svek 

BULVĖS TO TOMAMILČIUS 

ŠVĖKŠNA, (Tauragės a.). 

nežinomos priežasties orlai
vis "Alba t ros" C-III ir nu
krito netoli A. Fredos fortų. 

šnos Valsčiaus ūkininkų vežė 
į Klaipėdos kraštą, Kukorai-
čių stotį bulvių. Čia Klaipė-

Rhine frontą, bet ta armija k i o t i j a N e a p i e p o i i t i k a , W 

"garantuoja*' Europai politi 
ne ramybe. 

SKIRMUNTAS PAVAIŠIN
TAS KIAUŠINIAIS 

AUSTRIJOJE. 

> 

>i 

V1EXXA, Austrija, g. 25. 
— Lenkų užsienių reikalų mi-
nisteris K. Skirrauntas, ke
liaudamas iš Italijos sustojo 
čia paviešėtų. 

Aną vakarą (geg.. 23) mi-
nisteris Skirmuntas surengė 
pokylį užsienių spaudos rep
rezentantams su tikslu padi
dinti visur lenkfšką propa
gandą. 

Jam einant tau pokyliu, ga
tvėje jį užpuolė keletas vyru
kų ir ėmė jin šutyti sušvin-
kusiais kiaušiniais. Smarkiai 
sužeista jam burna, sunaikin
ti drabužiai. 

Policija areštavo tris už
puolikus. Tai buvę ukrainai 
karininkai. Policijoje jie aiš
kino, kad nors kiaušiniais no
rėjo pagieža išlieti už lenku 
terorizuojamą Ukrainą. 

Austrijos kanclieris Shoe-
ber ministeriui Skirmuntui iš
reiškė są jausmą. 

Sumanomi Palengvinimai 
Vokietijai 

SANTARVĖ NORI IŠVENGTI DIDELIO KRIZiO 

vientik apie businessą taria
masi.. 

. 

MANILA, geg. 25. — Phi-
1 i pinų salų generalis guberna
torius AVood ir jo šeimyna ne
dideliu garlaiviu anądien iš
keliavo į Mindovo salą. 

PA RYŽTUS, g. 25. — 'San
tarvės atpildymoykomisija ta
riasi, ar nebūtų galima pa
naikinti ultimatumą jos kituo-

DeĮ to iki finansistų apsi-
dirbimo atpildymo komisija 
turės atidėti savo ultimatumą. 

Komisija yra nuomonės, 

Jam išplaukus jurose kilo 
baisi audra. Su jo laivu susi
siekimas per radio nebuvo ga
limas per 3(6 valandas. Bftvo 
manyta, kad jis jau žuvęs. 
Tečiaus atrastas pasislėpęs 
nuo audros vienoje mažoje 
salaitėje. • 

Šiandie jis gryžta Manilon, 
šiuo kartu atsisakęs nuo ke
lionės Mindoro salon. 

SUMAŽINAMOS PREKIŲ 
VEŽIOJIMO RATOS. 

WASHINGTIN, geg. 25.— 
Tarpvalstijinė komercijos ko
misija paskellh\ kad pradėjus 
liepos 1 dieną sumažinamos 
10 nuošimčių ratos už prekių 
vežiojimą geležinkeliais. 

Taigi, grąžinamos 1920 m. 
ratos. 

Bet keliauninkams ratos pa 
liekanos ir toliaus šiandieni
nės. 

Kad taip, tai pramatomas 
visokių daiktų atpigimas. Bus 
kiek pigesnis maistas ir ku
ras. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

met įduotą Vokietijai del karo kad Vokietija gaus didelę pa-
kontribueijos mokėjimo. Reiš-; skolą,. Del to be jokio triukš-
kia, ar nebūtų galima prail-lmo paskui galės išmokėti rei-
ginti laiko Vokietijai, kadi kalaujamą kontribuciją dar ir 
duoti jai progos pasitvarkyti 
ir atmokėti tai, ką komisija 
reikalauja. 

Sulig ultimatumo, Vokietija 
iki gegužės 1 d. turi išmo
kėti 150,000,000 auksinių mar
kių kontribucijos. Tečiaus 
Vokietija viešai paskelbė, kad 
ji tokios sumos nemokėsianti, 
nežiūrint pasekmių. Nes ne
turinti iško mokėti. 

su nuošimčiu. ' 
Ve dolko komisija apgalvo

ja duoti palengvinimų Vokie
tijai. 

JUODUKUI PAVYKO 
PABĖGTI. 

Nenori krizio. 

AMERIKA NEPERMAL
DAUJAMA BOLŠEVIKAMS 

MAOON, Oa., geg. 25. — 
Iš Invin apskrities kalėjimo 
gaujos išvilktas kalinys juo
dukas ir vežamas linčiuoti pa
bėgo, kuomet automobilius su-

Gegužės 31 d. čia pat. Vo- s i d a u ž t , s u k I t u a u t o m o b i l i u . 
kietijai nepildant ultimatumo, 
gali kilti baisus krizis Euro
poje. Nes Prancija pasiren
gusį savarankiai veikti prieš 
Vokietija. 

Kad išvengti to krizio, ko
misija šiandie tariasi prail
ginti vokiečiams laiką. Sako, 
reikia duoti jiems progos. Su 
laiku jie susipras ir pildys są
lygas. 

Komisiją spiria prie nusi
leidimo, be abejonės, pati 
Prancija.. Nes prancūzai nors 
karčiais žodžiais grūmoja vo
kiečiams, bet bijosi savaran
kio veikimo Vokietijoje. Tad 
verčiau komisijai nusileisti, 
negu prancūzams savo grū
mojimus atšaukti. 

LĖKTUVU APLINK VISĄ 
PASAULĮ 

LONDONAS, geg. 25. — 
Majoras lakūnas Blake su 
dviem palydovais vakar iš 
Anglijos lėktuvu pasileido ke
lionėn aplinkui visą žemę. 

Per Europą keliaus Azijon, 
iš ten Japonijon, paskui Alas-
kon ir Amerikon. Rasi, bus 
ir Chicagoje, jei kelionėje ei
sis laimingai 

Gal gaus pinigų. 

Kitas svarbus faktas, tai 
čia pasaulio finansistų suva-
žiavimas^Jie tariasi duoti Vo
kietijai jos reikalaujamą pa
skolą. 

VVASHINGTON, geg. 25.— 
T žvakar senate buvo debatuo-
jama senatoriaus Boraho re-
zoliucija. Tas senatorius rei
kalauja, idant Suv. Valstijų 
vyriausybė, pripažintų Rusi
jos bolševikų valdžią. 

Tečiaus iš Baltųjų Namų 
pasirodė žinių, kad vyriausy
bės nusistatymas bolševikų 
žvilgsniu neatmainomas. 

Užginti visi kilę gandai, 
buk Suv. Valstijos pradėsian
čios derybas su bolševistine 
Rusija pirklybos klausimais. 
Apie tokias derybas negali 
but jokios kalbos. 

Del tų pačių bolševikų Wa-
sliingtono valdžia atsisako net 
maišytis į Europos ekonomi
nius reikalus. 

Pirmiausias dalykas — 
n apsauga. 
Jei bus sutarta Vokietijai 

duoti paskolą, tai pirmiau
sias daiktas finansistams gau 
ti pirmosios rųšies apsaugą. 
Pavedami Vokietijai pinigai 
turi but apdrausti' pirmuoju 
morgičiu. 

* 

Santarvės atpildymo komi
sija, kuri prižiūri ir tvarko 
kontribucijos mokėjimą, šian
die savo rankoserjau turi pir
mą visų Vokietijos turtų 
morgičiu. Be tos komisijos 
negalima Vokietijai skolinti 
pinigų. \ 

Tad jei finansistai Vokieti
jai parūpintų paskolą, jie bū
tinai turi gauti pirmojo mor-
gičio teises. Bet ar tas tei
ses atpildymo komisija norės 
pavesti finansistams, tai klau 
simas. Del tų teisių gali kil
ti su Prancija karštos disku
sijos. 

Reikalaus monopolio. 

Jei bus nutarta skolinti, tai 
finansistar" reikalaus tabokos 
ir alkoholio monopolio Vokie
tijoje. Nes vkiečiai daug ru
ko ir geria. Del to už tabo
ką ir gėralus kas metaf iš
leidžia milžiniškas vsumas. , 

Negalima pasakyti, kokią 
dalį paskolos Morganas galė
tų pristatyti Vokietijai iš A-
merikos. 
* Bet spėjama, kad jei pasko
la butų vienas bilionas dole-Į Senate paskelbtas klausimas 
rių, tai Morganas pristatytų apie neapsakomą vaistų bran-
pusč jos, ty. pusę biliono. j gumą Amerikoje. Vaistinių 

Koki' Morgano reikalavimai savininkai išnaudoja visuome 
butų! Matyt, kontribucijos nę. Nutarta tuo klausimu pra-
sumažinimas, dideli nuošim- vesti tardymus, 
čiai ir gavimas užtikrinimo, 
kad santarvė nesimaišys į fi
nansinius, Vokietijos reikalus. 

Prancija nori žymios dalies. 

Vokietijai paskola reikalin-

Skridusieji su juo mokinys la- dos pirklys firmos "Riess ir 
kūnas viršila Kačiušis ir žval- Co." maino jas į tomamilčius, 
gas Įeit. Zakšauskas sudegė. Už vieną bulvių centnerį gau-
Iš viso orlaivio beliko tik pe-j na centnerį tomamilčių, 
lenų ir geležies krūva. Tai Kiek teko patirti ir toliau 
pirmas atsitikimas mūsų avia- j dar mainysiąs, tik reiksią jau 
ei joj, kad orlaivis užsidegtų I už tomamilčius primokėti. U-
ore. Leitenantas Zakšauskas kininkai noriai maino bulves 
paskutinės Karo Mokyklos i į dirbtines trąšas; skirtomis 
laidos, nepersenai buvo įsto- dienomis daugybė vežimų su 
jęs aviacijom Iš viršilos Ka- bulvėmis važiuoja į stotį. Ba-
čiušio buvo tikėtasi, kad išeis j landžio 13 d. išmainyta pora 
geras lakūnas. i vagonų tomamilčių. 

Ilsėkitės ramiai, radę gar
bingą mirtį ore! [L-va] BOMBOS SPROGIMAS. 

SAVA MEDŽIAGA. 

Bendrovė " Rūbas ' ' gavo 
partiją medžiagos, kuri paga
minta Lietuvos audyklose. 

Medžiaga esanti gana gera 
ir stipri. Eilė rūbų kainuo
sianti pigiau bent 1,000 auks., 
negu eilė pasiutą iš užsienio 
tokios pat rųšies medžiagos. 

B-vės " Rūbas' * siuvykla 
gamina kostiumus, kurie bus 
pardavinėjami koperatyvuo-
se. 

KAUNAS. Du mokiniai 
pradžios No. 12 mokyklos 
Bartoševičius 12 m., ir Zube-
lis 10 m., bevaikščiodami arti 
7 batarėjos Žaliajam Kalne, 
rado seną rankinę bombą. Ne
galvodami jie sviedė bombą i 
artimesnį akmenį ir bomba 
sprogo, sprogimas buvo taip 
smarkus, kad pirmąjį kuone 
visiškai sudraskė ir gegužės 
1 dieną jis mirė. Antras tai-
pat sunkiai sužeistas, bet dar 
gyvas ir nugabentas miesto 
ligoninėn. 

BULGARIJA TURI KOMU- sukilimai, tai Rusijos bolševi-
NISTV SUKILIMUS. ikų agentų darbas. Norima iš 

į ten išginti visus wrangelistus, 
Su komunistais kovoja kariuo-! bolševikų priešus. 

menė. 

GALI PASIBAIGTI 
STREIKAS. 

SPRINGFIELD, ILL., • geg. 
25. — Cia šiandie pirmu kar-
tll turi įvykti anglekasįų li
nijų atstovų konferencija su 
kasyklų savininkų sąjungos 
atstovaįs. Kalbama, kad lli-
noise gali pasibaigti angleka
sių streikas. 

BELGRADAS, Serbija, g. 
25V — Bulgarijos kariuomenė 

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

— 
veikia prieš sukilusius komu-, Chicagoje yra keletos vals-
nistus, norinčius nuversti p r e - | t į j u gubernatorių suvažiavi-
miero Stamboulisky valdžią. j m a s . Aptariamas projektas 

Komunistai pozicijas pasi- Į didžiuosius ežerus sujungti su 
taisę Sofijos apylinkėse. Pra- Atlantiku kanalais ir Law-

VAISTŲ BRANGUMAS. 

VVASHINGTON, geg. 25 .— 

PADĖTIS KINIJOJ BLOGA. 

rence upe ir Chicagoje pada
ryti didelį uostą, kuriu galėtų 
atplaukti didžiuliai iš Euro
pos garlaiviai. 

Tara priešingas New Yorko 
gubernatorius. Nes tuomet 
turėtų sumažėti New Yorko 
uosto reikšmingumas. 

Priešinasi ir kai-kurios ge
ležinkelių kompanijos. Nes 

PEKINAS, geg. 25. — Del 
kilusios betvarkės Kinijoj, vi-
'soj šaly padėtis labai bloga. 

ga atmokėti karo kontribuciją ."Nežinia, kada kinai susilauks 
ir kitas santarvės valstybėms pastovios demokratinės val-
užtrauktas skolas. Paskolos džios. i 
dalis reikalinga pačios Vokie 
tijos finansiniam ir ekonomi
niam patvarkymui. • 

Chicagoje pavogta 8. auto
mobiliai paroje gegužes 23-24. 

nešta, kad keliose vietose įvy
kusios kovos ir daug sukilėlįų 
nukauta. Kitur pravesta nor
malė tvarka išblaškius sukilė
lius. 

Oficialiai užgintos žinios, 
kad karalius Borisas butų pa
bėgęs iš Sofijos. 

Kuomet santarvė ant Bul
garijos uždėjo aukštą karo 
kontribuciją ir šią bulgarų'joms sumažėtų * 'business," 
valdžia atmetė, opozicijos kuomet garlaiviai tiesiog iš 
partija, daugiausia komunis-iChicagos susikrautų prekes, 
tai, rado progos pakilti prieš ;̂ — . , -
šiandieninę vyriausybę. O R A S 

Sukilėlių būriai pradėjo' 
maršuoti ant Sofijos, Ištiki-j C H I C A G ( ) . _ g i a n d i e n e . 
ma valdžiai armija tuojaus p a | p a s t o v u s o r a s ; pramatomas 
siųsta prieš maršuojančius. i e n f f v a s lietus. 
Sukilėliai buvo priversti išsi
slapstyti aplinkiniuose sod
žiuose, kur juos veikiai už
puolė kariuomenė. > 

Sukilėliai sakosi esą seno
sios militarinės partijos na
riai. Jiems priešingi valstie-
v* • 

ciai. 
Serbijos valdžia paskelbė, 

kad jei Bulgarijoje sumiši
mai padidės, ji į bulgarų pa
sienį pasiųs daugiau kariuo
menės. 

Kalbama, kad Bulgarijoje 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 24 d., buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .34% 
Lietuvos 100 auks. .34% 
Lenkų 100 markių .02 

N 

i 
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NAUJAS VYRIAUSYBĖS 
(SPĖJIMAS PASįĮ REI

KALAIS, 
\ 

SįLYGOS KURIOSE TARPSTA KATALIKIŠKA AKCIJA. 

Atstovybė AVashingtone yra 
•gavusi iš Užsienio Reikalų Mi
nisterijos naujus įspėjimus pa-
s į reikalais. 

1: Ligšiol nebuvo vienodumo 
Amerikos ir I ietuyos valdžių 
praktikoje pasų vizavime. A-
merikos valdžia už Lietuvos pi 
liečiu pasų vizavimą ėmė $10.-
00. Kad priėjus p n t vienodu
mo, ir Lietuvos valdžia nutarė 
imti už Amerikos piliečių pa
sų vizas po $10.00. 

2. Pasai važiuojančių Lietu
von Lietuvos piliečių, vyriau
sybės įspėjimu turės būti vi
zuojami taip-pat, kaip ir kitų 
šalių piliečių. Ligšiol Atstovy
bės jie nebūdavo vizuojami.Už 
pasą. Lietuvos piliečiams bus 
imama, kaip ir ligšiol $10.00 
(senoji Rusija ėmė 30 r. me
tams.) už viza; bus imama 
$5.00. Išviso $15.00. 

S. Tos naujos taisyklės įeina 
galėn nuo 1 birželiojdienos^iii 
1922 metų. 

Pirmuoju žvilgsniu gali at
rodyti, kad čia pakeliama mo
kesnis už pasus. Bet tikreny
bėje yra palengvinimu. Seniau 
pasai buvo išduodami vieniems 
metams ir galima buvo jį pra
ilginti tik 6 mėnesiam-. Visa 
tai atsieidavo $10.00 ir $5/>0; 
i?viso $15.00. Dabar pasą iš 
siėmus galima bus tų patį pa
sų pailginti kas metai, primo
kant už pailginimą tik $5.00 
į metus. 

4. Įvedama atmaina i r j | p * 
šymų del paso liudijime. Lig
šiol tokius prašymus (apli
kacijas) galėjo liudyti tam 
tikros organizacijos ar įstai
gos, remdamos paprastu as
mens pareiškimu^ Nuo bir
želio pradžios bus reikalauja
ma, kad tokie prašymai butų 
daromi pas viešąjį notarą (no-
tary public) po priesaika. 

5. Užsienin Reikalų Minis-
vintą pasų formą, kuri, reikia 
junga rengianti naują paleng-
teriją praneša, kad Tautų Są
junga rengianti naują paleng
vintą pasų formą, kuri reikia 
tikėtis, bus priimta ir pritair duoti savo vardą, pritarimą 
kinta ir Lietuvos vyriausybės, tokiam bizniui? Tuotarpu die-

MUSŲ ASMENS ATSAKO
MYBE. 

Viešas veikimas deda mums 
atsakomybę, kūną mums rei
kia taipat žinoti stojus į dar
buotojų eilės. Ir va, einant są
moningu viešojo gyvenimo ke
liu netik privalome pažinti sa
vo jėgas, mūsų laikotarpio 
dvasią, bet ir asmens atsako
mybę. 

Mūsų veikimas daug skriau-
-dos daro, jeigu mes atsižvelg
dami į žmones mainome savo 
nusistatymą ir iš baimės, del 
žmonių akių nesame nuoseklus 
savo įsitikinimams. Kiek mes 
turime tokių šiaudadušių, ku
rie pakliuvę į svetimą katali
kams tarpą savo pasielgimu 
išsižada savo idėjų, už duo
nos gabalą pameta savo pa
saulėžvalgą ir "taikosi prie 
aplinkybių". J ie tuomet ne
drįsta pasipriešinti daromiems 
priekaištams, nutyli ten kur 
reikia atremti pasityčiojimą iš 
mūsų religinių ar visuomeni
nių obalsių. 

Toki tik kompromituoja 
(daro gėdą) katalikišką akci
ją, žemina savo įstaigų ir or
ganizacijų autoritetą, padrą
sina idėjos priešus pulti mū
sų pozicijas. 

Deja, tokių karieristų uJbiz-
nierių" mes perdaug turime ir 
dėlto šlubuojame ir v*os pa-
velkame savo apyskurdį, nu 
brukusį veikimą. Ką tikri dar
buotojai, idėjos karžygiai pas
tato, tokios rųšies "idėjos biz-x 

nieriai " išgriauna. 

Atsimenu vieną dieną atei-
Jiavpas mane laisvamanių Šu
las ir siūlo gerą "b izn į" kurs 
duos daug pelno, bet kurs yra 
priešingas jo laisvamaniškai 
tarnybai ir reikalauja katalikų 
visuomenės darbuotojų skrais-
t ės. Man paaiškinus kad jis 
> ak eisiąs bendraminčius prieš 
save, atsako: "Tamista turi 
gerą ir pelningą pasiūlymą, į 
t-alį visokios idėjos, biznis tai 
biznis". 

Kokia čia kompromitacija 
laisvamaniu, o kartu kokia 
butų gėda idėjos žmogui su
tikti su panašia propozicija ir 

nos gyvenimas siūlo Šimtus pa 
našių kompromisų (susitaiki
nimų) ir šit niea dažnai uiu 
dolerio nieko daugiaus nema
tome. 

Ar reikia pavyzdžių iš ki
tos gyvenimo srities! Jų net 
perdaug kuomet mes maini-
kaujame savo įsitikinimais. 

Atsimenu revoliucijos lai
kais, kuomet iš vien buvo 
griaunama sostas ir altorius, 
jauni gimnazistai nedrįsdavo 
viešu keliu eiti bažnyčion, nes 
kiekvienas kurs eidavo bažny
čion pasimelsti buvo skaito
mas ' ^amsuo^u" , gi kas no
rėjo pasekti "pirmeivius", te
reikėjo užsiauginti įlgus plau
kus ir pasityčioti iš tikybinių 
šventenybe. 

Taigi nors didžiuma gimna
zistų, jau suaugusių, išvirši
niai buvo toki "pirmeiviai ' ' , 
bet vistik savo sieloje buvo 
krikščionys ir eidami bažny
čion pasirinkdavo šalutines 
gatves, kad kartais ne
susitikus su "pi rmeiviu" kurs 
pajuoktų juos kaipo "atžaga 
r ė m u s " . O jeigu netyčiomis 
pakliūdavo į tokias sląstas, tai 
aiškindavosi einą pasivaikš
čioti. 

Gi čia Amerikoje, ar maža 
yra tokių kurie išsiperka 
bažnyčioje sėdynę, mat jis ka : 

talikfrs, & % * metus gal vieną,* 
kitą kartą ateina bažnyčion 
tik del parodos ? Gi kas ir be-
suskaitys visų Šventųjų drau
gijas kurių nariai dedasi aiš
kiausiai prie laisvamanių, soc. 
liberalų ir feavo pasielgimu 
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kiekvienas apsileidimas, nede-
rinimas s**o idėjų su pasiel
gimu, statymas, savų išro 
kavinių aukščiaus visuomenės 
labo, yra nedovanotinas, peik
tinas ir vengtinas darbas. Pa
gerbkime^ save nuoseklia prin
cipų (dėsnių) realizacija pri
vačiame ir viešame gyvenime. 

VIENUOLYNO "ALMAN
TAI." 

-

Jau visi žino, kad busimam-
jam Vienuolyno bazare kas 
vakaras griež puikus benas, 
bus žaislai,- o ypatingai va
karienės. Gražiai išdabintame 
kambaryje, kurį apšviečia 
spalvuotos šviesos tiksliai ba-
zarui pagamintos, bus priima
mi bazaro svečiai ir viešnios, 
bus vaišinami (už mažą kai
ną) skaniais namie gamintais 
valgiais bei gėrimais. Laike 
vakarienės bus programa ir tai 
kas vakaras (įvairesnė. Pro
gramą išpildys nevien akade-
mikės, bet ir "a l i janta i" 
(talkininkai) iš kitų, Seserų 
Kazimieriečių vedamųjų mo
kyklų. Va sesuo Francesca iš 
Dievo Apveizdos parap. mo
kyklos "dr i l iuoja" savo mo
kinius ir ko jie nėra išmo
kę! Ir deklamacijų, ir juokų 
ir dainų ir šokių ir t. t. ir t. t. 

IŠMUSįĮ CENTRO. 
KATALIKŲ MOKYKLŲ 

SVARBA. 

Pereitos gavėnios pradžioje 
Europoje įvyko du svarbiu 
vyskupų suvažiavimu: Franci-
jos vyskupų Paryžiuje ir Vo
kietijos vyskupų Fuldoje. 
Vyskupai tarėsi apie savo 
kraštų katalikų reikalus. Ir 
Francijos ir Vokietijos vysku
pai palietė katalikiškų mo
kyklų klausimą. Francijoje 
nuo senų laikų eina kova tarp 
bedieviškos valdžios ir tarp 
katalikų. Vyskupai kovoja 
tenai už tai, kad 1) valdiško
se mokyklose butų aiškinamas 
tikybos mokslas, 2) kad kata
likai galėtų steigti savo tiky
bines mokyklas, kurias valdžia 
subsidijuotų proporcijonaliai 
vaikų skaičiuj. Mat Francijoje 
ačiū katalikų neapsižiūrėji
mui, Bažnyčia dar tebėra per
sekiojama. 

Vyskupų priimtoje rezoliu
cijoje ypač pažymėtiųi šie žo-

malonę savo dorinėse kovose, 
kurių nei vienas neišvengia. 
Net ir ten kur katalikai tė
vai yra mažumoje, ir ten jie 
turi reikalauti katalikiško au
klėjimo savo vaikams: katali
kiškų mokyklų su katalikais 
mokytojais' \ 

Visi tie patarimai ir mums 
tinka. Kovą už mokyklą ir 
vaikų auklėjimą pradėjo ir 
Lietuvos katalikai. Bedievių 
mokytojų sąjunga, remiama 
visos Lietuvos bedievi jos, kė
sinasi atstumti tėvus nuo vai
kų auklėjimo, atimti jiems 
balsą. Nori padaryti taip, kad 
katalikai . tėvai prašytų ma
lonės bedievių-valdininkų leis
ti mokykloje mokinti vaiku? 
tikėjimo dalykų. Ir dar kažin 
ar gautų. Tikėkime,, kad Lie
tuvos katalikams pasiseks sa
vo teises apginti ir kovą lai
mėti. Federacijos Sekr. 
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Bet šiandien labiau negu 
kada nors lietuviams reikia pa 
miršti savo partijinius skirtu
mus ir spiestis visiems apie 
Lietuvos Vytį. 

UŽKVIETIMAS. 

"Valstybė negali pakeisti 
savimi arba užimti tėvų vie
tos vaikų auklėjime, tik ji tu
ri padėti tėvams vaikus auk
lėjant ir papildyti t rukumus". 

Vokietijoje socialistai irgi 
O gi dar prisidės West S i d e s ! i m a P u l t i katalikų mokyklas, 
mokykla, kur jauni talentai K o v a J a u prasidėjo. Ypatingai 
žiba kaip gėlelės Lietuvos 
pievose* sesuo , Uršulė .juos 
jgejąi <lavina!*.Of Ijenfei maino*, 
kad Cicero parapijinė mokyk
la apsileis! Kur tau! O dar 
Rožiųžemė, ^Roseland) North 

reikšmingi yra Vokietijos Vys
kupų žodžiai tame klausime: 

"Mokykla tur i . ięst i toliau 
auklėjimo darbą katalikiškos 
šeimynos. Auklėjimas-tai teisė 
ir priedermė tėvų ir turi savo 

DVASIOS STIPRYBĖS IR 
IŠTVERMĖS. 

Side, — tų kolonijų parapiji- pradžią šeimynoje. Šeimynos ir 
nes mokyklas veda Kazimie-{ mokyklos katalikų vaikams 
rietės. O jau niekas taip vai j turi būti ta 'pati dvasia. Tas 

teršia "jmk&ionmHr JeatahkoJ k 1 - S * b ^ nepastebės ir j ? j auklėji** vienodumas gali bu 
garbę. Siunčia savo rezoliuci
jas Seiman reikalaudami pa
šalinti tikybą, iš mokyklos, re
mia nutarimus kurie įžeidžia 
katalikų visuomenę ir t. t. 

Kokis nenuoseklumas, pa-
žeminimas savo asmens, pasi
tyčiojimas iš savo neva "ka
talikybės"! 

Šit delko toki metrikos ka
talikai yra labiaus smerktini 
už atvirą, nuoseklų idėjos 
priešą, nes jie Bent ne veid
mainiauja ir nėra šventvagiš
ki perkupčiai savų įsitikinimų. 

Taigi rriusų asmens atsako
mybė liepia atsiminti kad 

nei Šlav Tins kaip jos. Tacr ir 
svečiams Vienuolyne nebus 
nuobodu vakarieniauti. Netik 
gomurį patenkins skanus val
giai, bet akis i ? ausis džiugins 
puikios programos. 

Chicagieeiai — išneškime 
tuokia rezoliuciją: Laike Vie
nuolyno • Bazaro duoti namų 
šeimyninkėms atilsėti, lai jos 
vieton gaminus vakarienes 
atvažiuoja bazaran, o mes visi 
lir visos ^come o n " vakarie
niauti Vienuolyne Netik ne
sigailėsite atvykę ten, bet ir 
naudos padarysite. Atsiminki
me kad bazaro pelnas eis Vie
nuolyno koplyčios naudai. 

Aš. 

ti atsiektas tik katalikiškoje 
mokykloje o ne pasaulinėje. 
Katalikų vaikai turi būti mo-. kuo nors kitu pirmoj vietoj 
kinami katalikų mokytojų; jie 
turi turėti katalikiškus vado
vėlius, arba bent tokias kny
gas, kurios, butų parašytos 
katalikų tikybos dvasioje. 

Tikybinėje mokykloje — re
ligija yra tai tas tvirtasis ak
stinas kurs lavina žmogaus 
būdą. Ant sienos kryžius skel
bia atsakomybę savęs atsiža
dėjimą ir nuodėmės blogybę. 

Genuos konferencija pasi
baigė. J i dar sykį apreiškė 
žmonijos žaizdas, bet nesurado 
vaistų joms pagydyti. Palik
ta kaip buvęs ir Rytų Euro
pos skaudulys — Vilniaus1 

klausimas. Veltui Lloyd Geor
ge 'as mus linksmino viltimi 
nustatyti Gertuoj mūsų sienas 
su Rusija ir Lenkija Kad tai 
padaryti — gal butų reikėję.'į 
išstatyti, *pavojun' Anglijo* 
ramybę.' Argi nelengviau tat 
dar sykį paaukoti mažos tau
tos reikalus, kuri, žinoma, ir 
toliau kantriai kentės okupa
cijos ir kaimynų provokacijas. 

Genuoj konferencija, į kurią 

Visus geros širdies lietuvius 
ir lietuvaites grįžtant namon 
iš kapinių Vainikų Dienoj" 
kviečiame atlankyti Vienuoly
no Bazarą. Ar taip ar taip 
reikia iš kapinių grįžtant pro 
Vienuolyną pravažiuoti, tad 
sesutės ir broliukai, sustokite 
pusiaukelyje — Vienuolyne 
lauks jūsų skani vakarienė, 
įvairus žaislai ir puiki pro-

* gramą. Ten netik užkasite, at
ilsėsite, bet gana prisijuoksite 
ir dar ką gražų ir naudingą 
islaimėsite namon parsivežti. 

Laukiame kuodaugiausiai 
svečių ir viešnių — visus pri-

I imsime kuomaloniausiai. 
Bazaro Rengėjos. •:; į 

VIENUOLYNO RĖMĖJOS 
IR RĖMĖJAI. 

Jau veik visai Amerikai y-
ra žinoma, kad egzistuoja šv. 

ir mes, lietuviai, tiek graži u j Kazimiero Akademijos Rėmė-
% ilčių dėjome, dar sykį paro
dė mums, kad klaidinga yra 

pasitikėti. , Mūsų sveikiausia 
politika yra ta, kuri augina 
mūsų pačių pajėgas ir mū
sų vienybę. Jeigu mes išau
ginsime vieną tvirtą tautos 
valią, jos niekas, neparlauž. 
T a n k o s i r kanuolės gali mus 
kuriam laikui pavergti, bet 
neįstengs mūsų dvasios pa
laužti, n e i t o s sunaikinti. 

Lenkai, džiaugdamies iš 
Pamokos pradedamos ir bai Į Genuos nepasisekimų, vėl mus 
giamos su malda. Šventos mi- ima provokuoti. Lietuva ne
šios, sakramentai ir malda — pasiduos provokacijai, ji vis 
yra tai šaltinis iš kurių vai-! kels protesto balsus, kadir ne
kas sems sau stiprybę ir I matys dabar iš jų naudos. 

jų Dr-ja. Jau rėmėjos paro
dė savo darbštumą, aukštą 
susipratimą ir idealizmą besi
darbuodamos Akademijos nau
dai. Bet ar žinote kad yra ir 
šaunių vyrų Vienuolyno rėmėj-
jų? O ar /žinote kur jų dau
giausiai randasi — o gi ant 
Town of Lake! Ten darbuo
jasi p. Veryga, p. Šėdys ir ki
ti dideli Vienuolyno prieteliai. 
Ir ar žinote dar ką! Nei ne-
į spėsite. Vyrai Akademijos 
Rėmėjai dalyvaus aktyviai 
Vienuolyno bazare ir net tu
rės savo " biznių". Ką jie tu
rės ir ką parduos — sužinosite 
kai atlankysite bazarą, tai tiek 
tegaliu pasakyt. Aš. 

(Tęsinys) 
Šia proga atsimenu aš vieną skulptūra, 

matytą karo muzejuj. Menininkas vaizduo 
ja tą valandą, kada franeuzai, pasibaigus 
karui, švenčia savo laimėjimo iškilmę. To
lumoje matyti ta pati Triumfo arka, vė
liavomis ir vainikais Išdabinta. Aplinkuj 
minių minios klauso garsių kalbėtojų, tur
būt valstybės ir kariuomenės vadų. Visi 
garbės, džiaugsmu virpa, šaukia ir dainuo
ja... O čia arčiau kapai, žemi palūžę me
diniai kryžiai. Ir keliasi iš kapų anie Ne
žinomieji. Remiasi į žemę rankomis, per
šauta* galvas tiesia į tą gyv&jų džiaugsmo 
vaizdą. I r nežinai kuomi daugiau jie ken
čia: ar nelaiminga savo dalia, ar karčiu 
išmetinėjimu gyvieniaiems... Man niekur 
neteko matyti ryškiau pabrėžto karo lai
mėjimų tragizmo. 

Kalbant apie Paryžių įueno žvilgiu, ne
galima nutylėti gausių- jo muzejų, Tečiau 

. juos aprašyti-laikraščio straipsny yra sta
čiai negalima. Pakanka paminėjus vietią d i 
džiausią Louvro muzejų, kuriam beįit šiek 
tiek apžiūrėti reikia kelių dienų laiko. Be 
Louvro mes apžiūrėjome dar Luksembur-
go, Cluny, Rodino, Karo, Paryžiaus mies
to muzejų ir dar vieną kitą. Kiek juose 
sukrauta meno turtų ir istorijos pamink
lų, sunkų ir pasakyti. 

Kūrybos dvasia. 
I r visur spindi žmogaus*kurėjo dvasia, 

visa liudija apie amžinas jo pastangas 
ieškoti Idealo ir juomi kurti, tverti savo 
atskirą pasaulį. 

Vieni meno kūrėjai mato tą grožio idea
lą kūno formos*, kiti dvasios išraiškoje; 
vieni semia vaizdus iš jų matomojo pa
saulio, kiti, lyg šilko drugiai, patys iš sa
vęs vynioja stebuklingus siūlus ir jais sa
vo sapnus ataudžia. O kokis prieiuoni'j 
įvairumas! 

Prisižiūrėję naujųjų laikų tapybos ligi 
mūsų šimtmečio -pradžios, mes buvo nu
stebinti begaliniu sugebėjimu išnaudoti 
įvairiausius spalvų įspūdžius. Tuo pačiu 
metu apsireiškia perdidelis žmogaus kunq 
garbinimas. 

Po viso to suprantama del ko mene im
ta ieškoti "naujų kelia'/. Visi regimojo 

\ 

pasaulio daviniai atrodo esą išnaudoti li
gi galo. 1 Menininkas nusikreipė nuo jų 
ir paskendo vidujiniuose savo sielos per
gyvenimuose. J is stengiasi išreikšti savo 
vidaus vaizdus jau visai nebodamas to, 
ar tie vaizdai kitiems prieinami, ar ne. 
Reakcija pasirodė perstipri. 

Nauja meno lytis — ekspresionizmai, 
pamynusi regimąjį pasaulį, atėįnė mums 

1 

raktą įeiti į pačio menininko pasaulį ir 
pasiekti jo kurinių prasmės. 

Šios rųšies veikalų mums neteko pas
tebėti dideliuose muziejuose. Matyt Pary
žiuj dar jie nėra pripalžinti "de jure , \-

Karo Panteonas. • 
(Savotiškos rųšies meno veikalu gavom 

stebėtis karo Panteone. 
Dideliausia apskrita salė, kurios sienos 

nuo žemės ligi lubų ir aplinkų j sudaro 
vieną ištisą paveiksi* — panoramą. Jo 
dalys vaizduoja visus aliantų karo did
vyrius atskirdmis valstybėmis, v 

Iš apačios, laiptais įeini \ vidurį salės 
— ir nutirpsti iš nuostabos. Prieš akis 
matai minią žmonių — ir ne tuoj susigrie
bi, kacj tai tapytas paveikslas, o ne gyvi 
žmonės. 

Pirmiausia '— franeUzų dalis. Vidury 
stovi paminklas su Jjarašu "Karžygiams" 

C 

— pergalės angelas iškėlęs laiko du lauru 
vainiku. Ant laiptų prieš paminklą stovi 
vyriausių generolų eilė su Joffre, Focli 
ir Petain vidury. Šalimis, labiau į -prie
kį iš vienos pusės Respublikos preziden
tas su Senato ir Parlamento pirmininkais 
aukštų kariškių; lydimi, iš kitos pusės v a 
džios pirmininkas^ Clemenceau ir valsty
bės vyrų būrys: 

Pačiam prieky ^— didžiulė armota ant 
žemės vokiečių erelis ir vėliavos. Mes net 
susiginčinom ar armota piešta, ar tikrai 
pastatyta. Pasirodė, kad ir armota ir že
mė piešta. ( į, 

Toliau, abišaliai paminklo ir gilyn už 
jo platus laiptai veda į gilumoj stovinčio 
rūmo kolonadą. Ant laiptų užplaukusi ka
riškių minia, kurioje vienoje pusėje pas
tebi gailestingųjų seselių būrį, kitoje a-
viatorių, vyskupų ir kunigų. Visa ta mi
nia tai portretai žuvusių, ar šiaip jau pa
sižymėjusių kare žmonių. Visame veikale 
yra jų 6,000 Visi jie taip gražiai susta
tyti, taip gyvomis išraiškomis ir jude
siais, kad rodos štai prakalbės, pakils ir 
nužengs nuo tų laiptų. 

Toliau eina/jau mažesnės dalys: Angli
ja, Italija, Amerika, Belgija, Rumunija, 
Graikija, Japonija, Serbija, - Rusija — 

kiekviena su savo valdovaisf su pasižy
mėjusiais karo istorijoj vyrais ir mote
rimis. 

Gražiai atvaizduota Belgija su kardi
nolu Mercier prieky ir karaliumi Albertu 
vidury. Ypatinga taip pat Rusijos grupi. 

Vidury stovi caras Nikalojus su sūnum, 
vyriausiais karo vadais ir dvasininkais. 
Šalę jų Istorija į marmurinę lentą rašo 
rusų-franeuzų sąjungos pasižymėjusius 
vardus. Prie jos kojų gęsta numestas ži
bintuvas, o prie kertės prisispaudęs se
lina raudonas bolševikas ir ilgabarzdis 
žydas. 

Didelio įspūdžio palieka dar viena pa
veikslo 'dalis: paminklas mirusiems. Ke
turi kariai laiko ant rankų iškėlę juoda 
vėliava apsuptą karstą. Žemai ant pa
minklo laiptų klupo sunkaus gedulo ru 
bu apsigaubusi moteriškė. Šalę jos pames
tas vainikas mirusiems. I r 'daugiau nie
ko. Paveikslas pasižymi tokiu paprastu
mu ir tokia tikrenybe, kad prakalba į 
širdį kiekvienam kas jį pamato. Žiūrai i 
tą sukniubusią moteriškę ir rodos matai 
kaip pamaži siūbuoja juodas jos velionas 
ir jauti joje visų motinų skausmą del tiek 
jaunų gyvasčių žuvimo. 

(Bus daugiau^ 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 
Xo. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Oo-

bis 37 pusi 30c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

Xo. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su
lietuvino Aišbė 30c. 

No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė 1). Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi ' 75c. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge-

• rūmo dorybę 15c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Peekauskaitė •. 
No. 26. Giedojimo Mokykla, Vadovėlis chorų dirigen

tams, vargonininkams, giedoriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
i . > r * i z v s # i \ i J i ? i< i • . • • • • • • • 

No. S. 3. Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. 
PerdirlK) Dr. K. Jokūbaitis. Kaina 

No. S. 1." Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis. 
I\ a imi 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D. . . 
No. 37. Kelionė aplink pasauli per 80 dienu. Julės Ver

ne. Vertė J . Baleiukonis. 228 pusi. Kaina 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. S. 1. Ką Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
Parašė A. Jakštas 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini
gėliai' ' , 2. "Kara la i tė" , "Tikroji Teisybė", 

• » ' - » ! » » ! 

$1.00 

40c. 

60c. 
. 5c. 

$1.25 

$1.00 

10c. 

3. " G e g u ž i s " ir 4. " K u p r o t a s oželis 75c. 
Ne. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-
Kelpša 

No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 
\ idunas 

No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 
I>. ivasaitis 

No. S. 2. V. Krovės Raštai I I tomas 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

J urgis Baltrušaitis 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 -pusi 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

Biržiškos 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna . . . 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka 5Cfc 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 

No. Mokslo pasakos, su 2.°> piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas 

No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaieiunas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai 
kaina 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vairumas. Kaina 35c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina 30c. 

No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 20. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarionų. Parašė J. 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 
Skruodys 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II . Sudarė mo
kytojas S. Varnelis. Kaina 10c. 

20c. 

50c. 

75c. 

10c. 

40c. 

15c. 

50c. 
75c 
50c. 
10c. 

45c. 

45c. 

25c. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
KOMP. J. NAUJALIO 

KONCERTAS. 
Detroit, Mich. — Visos ko 

lonijos sujudo rengti koncer
tus gerb. muzikos tėvui J. 
Naujaliui. Detroit kolonija ir
gi smarkiai .rengiasi. Triūsu 
gerb. kun. J . Čižausko kon
certas bus prirengtas tiesiog 
milžiniškas kokio šioje kolo
nijoje dar nebuvo, i 

Tas koncertas bus geg. 27 
d., 7 vai. vakare, Šv. Jurgio 
parap. salėje. Iš pradžių baž
nyčioje bus tam tinkamas baž
nytinis koncertas, nes joje y-
ra milžiniški vargonai, ant 
kurių komp. Naujalis išpildys 
keletą muzikos veikalų, bus 
solų ir choras puikiai giedos. 
Paskui bus pasaulinis koncer
tas salėje, po bažnyčia. Pro
grama bus begalo^ įdomi. 
Gerb. Naujalis skambins pia
ną, sakys prakalbą, skaitlin
gas visų trijų parapijų su
vienytas choras dainuos pui
kiausias dainas, bus duetų, so-
Ių, įvairių pamarginimų, daug 
prie programos išpildymo pri
sidės gerb. kun. J . Čižauskas, 
kurs turi nepaprastus muzi
koj gabumus. 

(ieg. 28 d., t. y. sekmadieny, 
7:00 vai. v. tokis koncertas 
bus Lietuvių salėje, Dix Ave. 
ir 25 gatvės, įžanga tik 50c. 
asmeniui. Del tokio koncerto 
mažiausia reikėtų mokėti $5, 
nes ta. svetimtaučiai daro. De
troito lietuviams yra didžiau
sia garbė turėti tokį milžiniš
ką koncertą. Todelgi kiekvie
nas privalo pasinaudoti tąja 
pirma ir paskutine proga, nes 
gerb. J . Naujalis greitai grįž
ta Lietuvon. Neteks daugiau 
pamatyt jį. 

Skaitykite Katalikiškus Laik 
raščius. 

daryti. 
Dabartinis vargoninkas dau

giau domės kreipia į suaugu
sius Vyčius ir chorą negu į 
mus. Ten daugiau laiko paš
venčia juos lavindamas. Bet ir 
mes, mažieji Vyčiai, turime 
'savo chorą. Sekmadieniais 
'giedame bažnyčioj per pirmą
sias Mišias. Per gegužines pa
maldas mes su gerb. klebonu 

hambizo metų senumo duktė 
mirė. Žinoma, šaukė daktarą 
ant daktaro, bet nieko negel
bėjo. Tai iškilmingas laidotu
vės surengė, kad net savo vy
skupą Mickų į jas pasikvietė. 

Skaistus balandėlis. 

ATLAIDAI. -
MĖS. 

IŠKIL-

• 

Vietos stambus krautuvnin-
kas, K. Abyšala, pardavinė
ja 'pavienius " D r a u g o " ir 
11 Darbininko" numerius. Lai
kui bėgant rasis visi katali
kiški laikraščiai netik iš A-
merikos, bet ir iš Lietuvos. 
Taipgi randasi įvairių gerų 
knygų iš Lietuvos ir Ameri
kos. Podraug p. Abyšala užlai
ko šaltakošės ir kitokių tin
kamesnių dalykų. Paranku 
lietuviams paremti savo tau
tietį. Šs. 

Spring Valley 111. — Ge
gužio 14 d., Šv. Onos bažny
čioje, prasidėjo atlaidai ir tę
sėsi per tris dienas. Per at
laidus buvo suvažiavę kuni-

giedame antrąjį punktą, o su-' gų iš Chicagos. Daug žmonių 
augusieji kuruose pirmąjį. l a n k ė bažnyčią ir naudojosi 

Dabar pas mus yra labai 
gražu. Medžiai susprogę, la
puoti, gėlės žydi, malonų 
kvapą išduoda; paukšteliai sa
vo visokiais maloniais balse
liais čiulbėdami mus linksmi
na. ( 

Mažieji Vyčiai rengia teat
rą, vaidins veikalą "Nepasi
sekė Marytei". 

proga pagarbinti Aukščiausįjį 
j&v. Sakramente ir skaitlingai 
ėjo prie išpažinties ir priėmė 
Šv. Sakramentus. 

Darbščių moterų pastango
mis, altoriai buvo papuošti gė
lėmis. 

Vakarais, per pamaldas, prie 
Šv. Sakramento giedojo skait
lingas choras; mišparus giedo-

Nesenai viena labai mylima j 0 keturiais balsais. 

Paskutinį vakarą buvo iškil
minga procesija. Ilga eilė bal
tai pasipuošusių mergaičių 
barstė gėles, paskui jas ėjo 
nešamas baldakimas po kuriuo 
ėjo kunigas su šv. Sakramentu 
ir škapliernirikų draugija su 
vėliavomis ir žibančiais likto
riais, o choras eidamas paskui 
Šv. Sakramento giedojo "Gar
bė, ir šlovė". 

Beikia ištarti širdingą ačiū 
gerb. kunigams, kurie atva
žiavo mūsų sielas aprūpinti. O 
labiausiai ačiū mūsų gerb. 
klebonui kun. S. Bystrajui už 
jo visą to primosimą, ir nenu
ilstantį darbavimos savo para
pijos labui ir savo parapijom] 
sielų' sustiprinimui. Šiaudelis. 

DŽIAUGIASI. — VAIKU
ČIUS RUOŠIA. 

Chicaga Heights, 111. — Šis 
miestelis yra nedidelis ir lie
tuvių neperdaugiausiai, bet 
lietuviai katalikai turi savo 

bažnyčią ir mokyklą. Čia kle
bonauja gerb. kun. J . Svirs-
kas. J is yra' labai parapijiečių 
mylimas ir jeigu išgirstų, kad 
gerb. kleboną iškelia iš, mu.su 
parapijos, tai jau vistiek jo ne
išleistu... 

Mūsų mokykloje mokyto
jauja gerb. Seserys Kazimie-
rietės. Josios dabar visu smar
kumu ruošia vaikučius prie 
užbaigimo mokslo metų vaka
ro. Kaip girdėjau, tai busiąs 
toks šaunus vakaras, kad 
Chicagos Heights dar nėra to
kio vakaro matę. 

Taipgi teko nugirsti, kad 
šiais metais 8-nių skyrių mo
kyklą baigs penki mokiniai. 
Dvidešimts penki eis prie pir
mos šv. Komunijos. 

Pas mus nėra lietuvio dak
taro. Čia lietuvis daktaras la
bai butų reikalingas, nes dau
gelis iš mus nesukalbame ang
liškai. 

Žvalgaitis. 

piiiiiiiiieiiiiiiiiiin 
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LAUKIA LIET. MOKYKLOS. 
— JAUNAMECIAI VYČIAI. 

"DRAUGAS' ' PUBL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. 
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Westville, 111. — Nors iš 
įaunamečių Vyčių tarpo iš
rinko keturis korespondentus, 
bet matytis, kad po to prane
šimo nieko nerašo. Nežinia 
kodėl. 

Mokyklos pas mus dar nė
ra, tad ir seserų-mokytojų ne
turime. Ale, jei Dievulis pa
dės, gal mokyklos sulauksime. 
Gerb. klebonas gavo namus iš 
užsibaigusių anglekasyklų ir 
jau parvežė. Žmonės dabar 

"'juos taiso. Dar nežinia ar pa-
'taisys iki ateinančių mokslo 
metų. Jei turėtume lietuvišką 
mokyklą ir mokytojas tai butų 
kam įskiepinti lietuviškos dva 
šios į mus priaugantį jaunimą. 
Nors mūsų gerb. klebonas 
stengiasi kiek išgalėdamas tą 
spragą užpildyti, bet kaip yra 
labai ližimtas kitais darbais, 
tai jam sunku ką tame ir pa-

m 

a 

8 ™ — 

. 
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Tūkstančiai žmonių kas metą atvažiuoja Chicagon praleisti vakacijas. Jų draugai va
žinėja juos aprodydami jiems Art Institutą, Field Museum, Stock Yards, Gražųjį Michigan 
bulvarą, State gatvė su visom krautuvėm ir kitas žymias vietas. 

Bet kiek iš jų turi progos pamatyti kaip sušelpiamos mūsų neturtėlių įstaigos. Ar 
nebūtų graižus dalykėlis atvažiavusiems savo draugams parodyti ir šias įstaigas, parodyti 
jiems kad Chicagą rūpinasi savo pavargėliais kad tinkama jiems pašalpą yra suteikiama. 

The Associated Catholic Charities 
PRAEITAIS METAIS PRALEIDO $440,000.00 CHICAGOJE 

j ANT KATALIKIŠKŲ ĮSTAIGŲ. 
Šita Visa Suma Buvo Sunaudota Šelpimui Pavargėlių Iš Kurios 

Nei Vienas Doleris Nebuvo Vartojamas Statymo Tikslams. 
II Ų tai Įstaigos Kurioms Pašalpa Sutelkiama: 

LAVINIMO MOKYKLOS 
NAŠLAIČIAMS. ~ 

ST. M A R Y S TRAINING MOKYKLA 
D E S PLAINES, ILLINOIS, 

š ią mokyklą veda Seserys of Mercy. 
Vaikučiai primami nuo 5 metų amžiaus. 

CHICAGO INDUSTRIAL MOKYKLA 
MERGAITĖMS. 

D E S PLAINES, ILLINOIS. 
Vedama Mlelaširdystės Seserų. Mergai

tės pri imamos iŠ Juveni le Court, Cook 
Pavieto. 

E P H P H E T A MOKYKLA K U R T I E M S 
3100* N. C R A W F O R D AVE. 

Vaikai pri imami keturiolikos m e t ų a m 
žiaus, mergaitės aštuoniolikos. Duodama 
pilnas akademiškas kursas. 

NAMAI. 

MISSION OF T H E HOLY CROSS 
126 N. DES PLAINES STR. 

č i a užlaikoma seni ir bedarbiai vyrai. 

ILLINOIS TECHNICAL MOKYKLA 
JUODUKĖMS. 

4910 S. P R A I R I E AVE. 
Vedamą, Seserų Gero Piemens . Čionais 

lavinama juodukės mergaitės nuo penkių 
metų amžiaus duodant joms akademiška 
ir komercijinį lavinimą. 

K E T T L E R MANUEL LAVINIMO 
MOKYKLA VAIKAMS. , 

2001 D E V O N AVE. 
Šį mokykla lavina vaikus nuo 14 iki 

21 metų amžiaus. Vaikai taipgi priimami 
iš Juvenile Court. 

ST. ELIZABETH'S BUSINESS MOTERIŲ 
KLIUBAS. 

1103 N. D E A R B O R N STR. 
Čia rūpinimąsi darbininkėms merginoms, 

ypačiai tokioms kurios atvažiavę iš kitu 
miestų. 

ST. JOSEPH'S NAMAI N E T U R I N T I E M S 
DRAUGU. 

739 E. 35-th STR. 
Čionais duodama liglaikine pašalpa mote

rims ir vaikams. 

C A T H E R I N E KAS^PER INDUSTRIAL 
MOKYKLA MERGAITĖMS. 

2001 DEVON AVE. 
' Pri ima mergaitės nuo 2 iki 14 metų 
amžiaus. Duoda industrijinį išlavinimą. 
Mergaitės iš Juvenile Court pri imamos. 

ST. H E D W I G S INDUSTRIAL MOYKLA 
MERGAITĖMS. 

NILES, ILLINOIS. 
Mergaitės pri imamos nuo 2 iki 14 metų 

amžiaus. Mergaitės iš Juvenile Court. 

POLISH MANUEIi LAVINIMO 
MOKYKLA. 

NILES, ILLINOIS. 
Mokykla vedama Pelicijonių Seserų. Pri 

imami tik lenkų vaikai nuo 3 metų a m 
žiaus. 

— r— • 

ST. MARGARET'S H O M E 
2501 W. MONROE STR. 

Čionais prižiūrima merginos neturinčios 
draugų. Taipgi motinos ir vaikai prižiūrami. 

SOCIALES AGENTŪROS 

BIG SISTERS 
155 N. CLARK STR. 

Jų t ikslas yra prigelbėti dvasiškai ir ma
terialiai mergai tėms ir moterims. 

CATHOLIC CHILD D E P E N D E N T 
KOMISIJA. 

1122 S. W A B A S H AVE. 
Norint paduoti va ikus į Manuel Lavinimo 

ir Industrijos Mokyklos reikia šiai komisi-
jiai priduoti išpildyta aplikacija. 

SOCIALIAI APSKRIČIAI 

ST. FRANCIS R E L I E F C E N T E R I R 
KITCHEN. 9 

1200 NEVVBERRY AVE. 
Šis apskritas yra vedamas šv. Pranciš

kaus parapijos. Vedamas Pranciškonių 
Šešerių. 

AUKUĖTUVĖS. 

D E P A U L D A Y N U R S E R Y 
I R SIOCIAL C E N T E R 
2145 N. HALSTED STR. 

Vedama Mielaširdystės Seserų šv. Vin
cento. Prižiurj vaikus nuo 1 iki 8 metų ku
rių motinos dirba. 

SI 

P A U M S T D A Y N U R S E R Y 
13 22 S.' WABASH AVE. 

P o priežiūra Tėvų Paulistų. Pri ima vai
kučius nuo 1 iki 3 metų. 

ST. ANNE'S D A Y N U R S E R Y 
710 S. LOOMIS STR. 

Ši auklėtuvė yra po priežiūra Catholic 
Women's League. Vaikai nuo 6 savaičių iki 
15 metų. 

ST. CALLISTO'S D A Y N U R S E R Y 
POLK A N D D E KALB STR. 

Vedama po priežiūra St. Callisto parap. a 

CATHOLIC WOMEN'S L E A G U E 
PROTECTORATE 

126 N. DES P L A I N E S STR. 
Šj organizacija ypačiai rūpinasi mergai

tėms kad jos .nejpul tu \ kokia nelaimė. 

UISLE MANUEU LAVINIMO MOKYKLA. 
LISLE, ILLINOIS. 

Mokykla vedama Seserų Šv. Benedikto. 
Pr i imama Čekų tėvų vaikučiai nuo 2 me
tų amžiaus. 

Ll60NBUČlAI. 

MISERICORDIA LIGONBUTIS 
47-TH & RICHMOND STR. 

Šis l igonbutis ypačiai rūpinasi motinomis 
ir vaikučiais. 

SOCIALIAI APSKRIČIAI 

GUARDIAN A N G E L APSKRITYS 
929 POLK STR. 

Šis apskritys rujoinasi fizišką moralę ir 
mokslišką katalikų g-erovę vosoj apielinkėj. 
Jsteigės turi skaityklas ir kitus paranku-* 
mus. " * J • 

ST. COLUMBKILIE N U R S E R Y 
521 N. PAULINA STR. 

Vedama Apveizdos Seserų. Vaikučiai pri
imami kuriu motinos dirba. 

ST. ELIZABETH'S D A Y N U R S E R Y 
906 N . F R A N K L I N STR. 

šj auklėtuvė po priegloba Catholic W o -
men's League. Valkai nuo 2 iki 10 metų 
priimami. 

ST. MARY'S SETTLEMENT A N D D A Y 
N U R S E R Y . 

656 W. 44-TH STR. 
Šj auklėtuvė po prieglobą Catholic W o -

men's League vaikučiams kurių motinos 
dirba. 

ST. R O S E DAY N U R S E R Y A N D 
K I N D E R G A R T E N 

308 W. 2 5 S T R E E T 
šj auklėtuvė ir Klndergarten yra po 

priežiūra Daughters of St. Mary of Provi-
dence. Italijonų vaikučiai priimami nuo 
dviejų mėnesių iki keturių metų. 
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Pianai, Smuikai, Mandalinos, 
i * \ 

Dainos ir Lošimai! 

U R? 
m Kazimiero Seserų 

V I E N U O L Y N E ! 
E 2601 W. MarcĮuette Rd., Chicago, 111. 
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Kas vakaras — skani vakarienė. 

•IK' 2c; 
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• ' " • 

Kas vakarienė — puiki programa. 

Įžengsi Vienuolyną salėn — 

Tai t#u meno paroda. 

™> 
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I 
•*i 

Išeisi ui -Vienuolio 
V 

Kas progTama — tai grožės paroda. 

Jau ten tai įvairybės! 
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Chicagieeiai - tai v visį atsilankys, bet Chicagos kaimynai, turbūt, ir 
neapsileis. Juk tokis BAZARAS, tai retenybe. 
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!DR. A. K, RUTKAUSKAS! 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue S 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: » - l l rytala, 1-2 p o g 
Epietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie- js 
Ernais tiktai po pietų 2 lkl f J . 3 

HiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiimKMini3 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTEKCJA 30 METAI 

Ofisas 1149 So. Morgan 6t., 
ttertė 12-od 8t., Chieago, tU.; 

SPECIJA-LI8TAS 
^Moteriška, V j r t l k n i* chronišku 

LIETUVIAI UITOS KOLONIJOSE. 

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

4«Si So. Ashland Are . 
Tcl. Yards 094 

OFISO VAI*: 
T e l . V a n l s 0 9 0 4 

ą—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 T. v 
Nedėlioiuis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po piety, 
I i S S 

Te*. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezeliš 
LIETUVIS DENTISTCAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo t ryto lkl 9 
Seredomls nuo 4 iki 9 vi 

Telef. Pu l lman S634 # 

DR. P. ŠIMAITIS 
H A P R A P A T H 

GYDAU B E VAISTŲ I R B E g 
OPERACIJOS fc 

10901 South Michlgan A ve. \ 
ROSEIiAND-CHICAGO, ILL. v> 

I DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

%* GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

J 
• . » Ofisas Ir gyvenimo vieta: 

3252 South Halsted Street . 
Aut viršaus Univer. State Bank X 
Valandos: nuo 10 —12 ryte; nuo fc 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. s 

Nedė l iomis nuo 10—2 ,£ 
Te le fonas: Yards 2544 ^ 

I Q B . CHARLES SEGAL! 
ęĄ Perkėlė savo ofisą po numeriu^* 

4739 SO. A S H L A N D A V E N U E ^ 

SPECLTALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

[ fai . : ryte nuo 10—12; nuo 2—bl 
p o pietų; nuo 7—8:8 i vakare, 
ftfedė'tomis: 19 lk l . 1. 

Telefonas D r e i e l 1880 #j 

= M 

DR. R. C. CUPLER 
C H I R U R G A S 

K a m p. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl l j Ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 1718—141 
Res . Tel . : Midway 5512 

Dr. M. Stupnicki! 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards 50S9 

'Talandoa: — 8 lkt 1A Ii ryto 
(8 po pietų iki 8 vak. Medelio 
imla nno 8 lkl S vai. vakarą. 

M — 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Tel. Ganai 9118 
Talandoa: 19 ryto iki 8 vakare. 
G y v e n i m a s : — 2811 W. 03rd Str. 

TeL Prospect 8468. 

— • - • - » 

- • • • » 

TeL Ganai 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS i 
Lictuvii G y d y t o j u I r 

C h i r u r g u 
1811 South Halsted Street 

Talandoa: 19 iki 12 ryte: 1 lkl4 
po pietų; 8 lkl 9 vakarą 

f j " " Tel. Boulevard 2160fc 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL, 

t^^eVo^rririrccTcrreTVo^^ 

9>9****%9/»9'9/9y9>*fta'9V9/9>*9Sf 
Ree. TeL Cicero 3856 

Pftoo TeL Cicero 49 

DR, J. SHINGLMAN 

Ofiso Valandos: Nuo l t ryto^ 
'iki S po pietų, nuo 5 Iki 7 vak. 

^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yards 087 

a****»'H »M fl M 0»9»WHMNHW949i< 

1125 So. 49 Court 
-N. B . .Cor . 49 Court ir 18 Str. 

i ant virtau B •alstyničlos . 
!»»+—>——•>—«—•—f—ei 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso te l . B o u l e v a r d 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS G Y D 1 T O J A S Ir 

CHIRURGAS 
Specia l i s tas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted S t. 
Vai .: 10—11 ryto; 2—3 po 
p i e t ( 7—gvak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chieago. 

PROTESTAS P R I E Š OHIC. 
(SOC. U B . ) T A U T I N I N K Ų 

TARYBĄ. 

Ciceros Kat . Federacijos 12 
skyrius, apsvarstęs uhieagos 
Lietuvių (social.-liberalų) Ta- 2Ž d. gegužio, parapijos salė 
rybos rezoliucija savo sus i r in- ' je . Taig i yisi lietuviai ir lie-

AUKSO — SIDABRO FON
DO VAJAUS PRAKAL-

\ BOS. 
VVorcester, Mass. — Vietinis 

L. L. Paskolos bonų komitetas 
rengia milžiniškas prakalbas 

kime gegužio 20 d., 1922 m. tuvaitės, kurie mylite savo 
randa ją nepamatuota, įžei- [ Tėvynę, ateikite ir savo drau
džiančia nevien mūsų gerbia-1 gus-ges atsiveskite, nes tą die
nius veikėjus, bet ir visus lie- nn, kalbės garsus kalbėtojai i r 
tuvius, o ,ypač katal ikus šios prasidės Aukso-Sidabro Fon-
šalies valdžios i r visuomenės 
akyse, todėl griežtai reikalau 

H 
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I Y. W. RUTKAUSKAS I 
S ADVOKATAS 

Ofisas Dldmicstyj : 

1 29 South La Salle Street = 
p Kambaris 530 • 
[J Telefonas: Central 6390 g 

| ##*^#:&&###**# S 
| Vakarais , 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 
^ l l l l l l l l l l l l l 7 j | l l l l l l l l l l l l Z l l l l l l l l l l l l l £ 

'ANTANAS A. 0LIS I 
(OLSZEWSKJ, JR. ) J 

ADVOKATAS 1 
Veda bilas Tiruose te ismuose $ 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn SL. Room 1 0 4 0 * 

Telefonas: Central 1774 £ 

Amerikos įstaigas, 

do vajus. Kur ie tur i te .aukso 
žiedus a rba kitokius auksinius 

jame prirodymo šių faktų: [daiktus senos mados, kurie 
1) kur ir kada agitavo p r i e š ' gu l i kur nors padėti , j au jų

jų nenešiojate, tai malonėsite 
2) kur ij- kada ir kaip už- ' a tneš t i i r 'paaukot i savo Tėvy-

gauliojo Amerikos pil iečius! nės reikalams. Tą patį pada-

Vakarals: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

3) kur i r ka ip kelia politinę 
bei tikybinę nepakenČiamybe. 

Duodame^Chicagos Lietuvių 
(social.-liberalų) Tarybai: 10 
dienų laiko minėtiems faktams 
priparodyti . Je igu toji tary
ba faktiškai visų šmeižtų ne-
priparodys į viršminėtą laike, 
tai busime "priversti Chieagos 
Liet. Tarybų viešai, visuo
menei paskelbti kaipo juodos 
'melagystės tarybų ir šmeižė-
jais mūsų, Lietuvių tautos. 

Juoaas Mockus, pirm., 
A. g. Bislis. rast . 

J. P. WAITCHES 
Lavryer 

L I E T I V I S ADVOKATAS 
Olen.: R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman 9377 

Gegužio 21 d., Šv. Antano 
pa r., svet., Cicero, 111., buvo 
surengtas prakalboj . »*Žmonių 
luivo tiekASUsniakę, <k»d ne-
tilpo svetainėn. Šitas' protes
tas prieš social.-Iiberalus, pa 
si vadinusius *i t au t in inkais ' \ 

l'ir susibūrusius į Chieagos 
* Lietuvių Tarybą, arba kaip 
| žmonių pr ipras ta vadinti 

' i '^J^'pkorių Tarybų" , buvo 
doipb 289S f vienbalsiai priimtas. ' Neatsi

rado nė vieno prieš. Visi pik
tinosi sandarokų piktos valios, 
keršto, šnipinėjimo, tautai pra 
gaištingu darbu, tuo savo rei
kalavimu (geg. 9 d. išnešią 
rezoliucija) Suv. Vals. depor
tuoti pasižymėjusius ir mūsų 
tautai daug pasidarbavusius 
darbuotojus. 

B. A. 

ryki te i r su sidabriniais daik
tais. Tai-gi broliai i r seserys, 
visi me# gerai žinome jog Lie
tuva neturi savo pinigų, bet 
Vartoja svetimus, vokiečiu 
markes arba auksinus. J a u 
laikas butų savo pinigus tu
rėti. O kada Lietuva turės 
aukso i r sidabro tai tada iš
leis savo t ikrus, lietuviškus 
pinigus ir tada mums, Ameri
kos lietuviams, bus proga pa
matyt i savo Tėvynės t ikri pi
nigai. Gelbėkime savo 'Tėvy-
nę, aukokime auksą ir sidab
rą, nes Lietuva žiuri ir tiesia 

savo rankas į mus, / Amerikos 
liettrv^rtv^^teliėjonie ja pir-
'mi«fl r^|dbėllįice ir dabar, nes 
tik nuo musifcgBrigelbfc Sulauks. 
Išgirskime savo Tėvynės bal
są ir ištieskime jai pftgilbos 
rankų. j 

Presos komisija. 

• " M 
Tel. Randolpu 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 130S 

Valandos: 2 ryto lkl S po pietų 
Namų Tel. Hyde Park S595 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
I S. D. LACHAWICZ § 

LLETLVIS ORABORIUS 
Patarnauja la idotuvės* kuopi- Z 

Ogiausia, Reikale meldžiu a t a l s a u - s 
s k t t , o m a n o darbą b u s i u aiga-ŠI 
Snėdlntl . 
=2314 W. 1SM PL Chieago. DJ.S 

Telefonas Canal 1271—2199 g 
•iiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu 

; i » i i » « 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, itaty-
lojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Art i 23 čio Place. 
m • • • • ! 1 

l I VALENTINE DRESMAKLNO 
OOLLEGES 

2497 W. Madison, 1850 N. Wells, |Į 
3205 8. Halsted Strecta n 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. O 
Moko Siuvimo, Patternų kir-j | 

pimo, Designingr bizniui ir na-i i 
mama. Vietos duodama dykai. O 

S Diplomai. Mokslas lengvais a t - f 
^mokėj imais . Klesos dienomis irj t 
9 v a k a r a l a Reikalaukit knygelės, o 
i T e L Seeley 1643 
I SARA PATEK, pirm.*! 
239%9/9/9*%9/9/«/9/S'9<9/t/9't*9**#*»3 

Tel. Canal 0199 % 

VVYAND'S GRABORIAI' 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
f. J . Wyand, Balsamuotojas | 

C. Sirevičia, Asistentas | 
^ Turime automobil ius viso- *Qf 
\ kiuose reikaluose. Patarnauja* ^ 
g me koge i iaus la ir pigiausia. & 
Ę 2953 West 22-nd St. Chieago. q 

i Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. VTJ6KA 
s i i i Kr. 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai ant rašas y ra šioks: 
Eepresentat ive of Lithuania, 

1925 F ^ S t r . N. W. 
Washington, D. C. 

: i*j 

R E I K A L I N G I 
Shipperiai i r Orinders 

gera mokestis. Atsišaukite 
Inters ta te Iron & Steel Co. 

118 ta Street Works 
South Chieago 

i 

Ant Pardavimo pigiai čeve-
rykų taisymo šapą, geriausios 
eiektrikos mašinos išdirbta 
per 15 metų. Atsišaukite pas 
savininką 
019 W. 67 St. Chieago. 
mmmmm•——mmmmmm————— Į . 

LTUOSAMEI 
UNIJA 9Broadvay. NeV^rk.N^J 

SSSsiLIEEIf^L 
VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ K E L I U 
Lietuviai važiuojant į Pi l lavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klesa Padal inta l Kambarius 

Aut 2-ju, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 
jS. S. ESTONIA Gegužio 31 
ĮLITUANIA Birželio 14 

Trečios Klasos Kainos Į : 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA $106.50 

M E M E L ir L I E P O J U $107.00 
Dėlei laivukor. ir žinių kreipk, prie savo ageu. 

iC 

_ 

T 
asmenys: Glemža — A. Va

lanč ius jaun., Vera, jo žmona 
J . ItakaŠiutė; Kat r iu tė — 
Glemžio tarnai tė — S. Valan
čiūtė, Žinayda, Veros motina 

— A. Adomaičiutė; Karža, 
Veros tėvas — J . Milašauskas; 
Bourbonienė, nuodininke — J. 
ivvedaraitė; Terlė, virėjas — 

'L. Naruševičius; Jokūbas , 
Terlės tan ias — P. Vaišnoras. 

Pertraukoj,~0. Vasiliuniutė sa
kė monologų, anglų kalboj. 

'Mokėjo gražiai nuduoti. Žmo
nių gan skaitl ingai atsilankė, 
'ir visi išsiskirstė pageidauda 
mi, kad daugiau tokių vaka-

relių surengtų tokie gabus 
vaidylos patr iotai . Pabaigus 
vaidinti visi šv. Antano mok. 
A himnai sudainavo Lietuvos 
liimna. Patenkintas. 

" A L M A " LANKYS VIE- |ganizatorių kun 
NUOLYNO BAZARA. 

* . l i i n t i T ' "-"T1 ••" 

Šiandie Pinigu Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mm: 
40 centų už 100 Auksinų 

% — a r b a — 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laika. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tur tas $6,000,000.00 

K M. O L. J ', M, M.M~3*. J /„ 

Telefonas Yards 118$ 
^#«=*^«=fi49 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORrUS IRi 
BaLsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems] 

I reikalams. Kalnai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chieago.] 

. CHICAGOJE. 
N. Pakalni! 

pareikšti savo/mintis. J i s ilgo-( 
Į je kalboje daug patarimų su-

Chicagos kai-kurios lietuvės teikė tolimesniani gyvavimui, 
inteligentės turi [slsteigusic^s į pridavė drųsos, energijos, ro-
literatiškai — di-augišką rate- j dos visą vakarų butų kalbėjęs 
lį — " A l m a " . J jį priklauso ir nebūtų ntibodę. J i s visus 
rinktiniausios triūsų miesto po- lyg suhipnotizavo. -
niutės - - art istės. Tasai inteli- Alumnaįjjajiai nuliūdo nebe

tekdami gero tėvo, ne* j& 
keliauja į brSnįią tėvyne,' t £ 

ALUMNŲ VAKARAS. 

gegužio. Cicero, 1U. — 21 
šv. Antano par. Alumnai at 
vaidino į)dikų veikalų, " N e r 

• » 1 v a i " . 

Neturėdami senesnio asmens 
savo tarpe, jie turėjo patys 
sau vadovauti J i e turi gabų 

'pirm. A. Valančių jaun. J o 
tr iūsu atvaidino tų puikų vei
kalų. J i s kaipo kolegijos stu-

'dentas i r dar visai jaunas vos 
tik 17 m. sugebėjo būti ir vai
dintoju ir režiseriu sykiu. 

Vaidintojai savo roles pui
kiausiai atliko, ir kaipo čia 
<:iine yra- verti pagirt ino žod
žio u£ vartojimų grynos lietu
vių kalbos. Nors jie jau nebe-
si mokina lietuvių kalbos bet jų 
tarinė gryna, aiški, net pavyz
dinga i r iš Lietuvos atvažia
vusiems. 

Veikalėlis y ra t rumpas, bet 
juokų pilnas. J i vaidino šie 

genčių" kl i ubas yra labai ma
žas, lahair i i f i tas ir labai, tai]) 
tar iant "exc lus ive" . Inai reikalauja kun. N. Pakal-

Bet ar žinote kų " A l m a " ! n i o riagolbos. J i s išsireiškė 
savo pas tarame susirinkimo j j<>£ begalo liūdna jaunimą pa-
nutarė? O gi " i n corpore" at- likti, bet žinote jog daug di-

Reikalingos . 
Pardavėjos 

Dry-Goods 
KRAUTUVĖJ 

Darbas pastovus pri tyrimas 
nereikalingas. Atsišaukite. 

RICE BROTHERS 
2114 W. 22 nd Street 

Chieago, Illinois 

ANT PARDAVIMO arklis, 
vežimas i r visas pakinkymas. 
Atsišaukite į 

" D R A U G O " ADM. 
2334 So. Oakley Avenue 

ChiGago, UI. 

lankyti Vienuolyno Bazari], dėsnis liūdesys į>alieka jauni-
'pirmadienio vakare, gegužio m? 
29 d. 

* t 

y 
Alumnai iš širdies linki lai-

Mat jos nugirdo, kad bazaro j mingos kelionės ir geriausio 
bus galima įsigyti puikiausių pasisekimo visuose užsiėmi-

V 

J 

rankų išdirbinių, gražiausių 
siuvinių, tai jos ir skuba pasi
naudoti proga, kol dar daik 
tai bus neišpirkti . Be to Al 
mietės žino, kad Vienuolyne 
praleis ytiu maloniai vakarą 
gražioje draugijoje. 

Valio Almanietėst 
Aš. 

ATSISVEIKINO. 

muose. Taipgi nenuleisk ran
kų, bet dar su padvigubinta 
energija darbuokis tėvynės 
labui. Tėvynė su ištiestomis 
rankomis laukia savo sūnaus 
parkeliaujant iš svetimos šale
lės. J ina i nudžiugins su savo 
gamtos grožybe; tėveliai, bro
lelis, pažįstami sulaukę tave 
begalo džiaugsis, bus ir visai 
Lietuvai kuo pasidžiaugti. 

Kapa. 
_^ 

^Telefonas Bodlevard 4139 

A. Masalskis! 
Oratorius 

Patarnauju lai-] 
dotuvėae, ves-1 
tuvese, krikš
tynose ir kltno-J 
n reikaluose! 
Kainos prieina-] 
moa, 

13307 Auburn Ave. Chieago. 
/se*4^e/e*e^e^e^e^e)-ve).e3e^»4i 

PIRMA ŠV. KOMUNIJA. 

Bridgeportas. — Geg. 21 d. r 

Town of Lake. — Geg. 16 d., 
Šv. Kryžiaus parap. Alumnai 
turėjo savo susirinkimą į kurį" 
atsilankė i r jaunimo mylimas 
kun. N. J . Pakalnis . Perbėgo ] 7 :̂30 vai. ryte varpams ska 
kuopos reikalus ir priėmė pa- j bant su maža procesija ir kle-
kvietimą iš £>v. Antano par. bonu priešakyje Jėjo gražus 
Alumnų, kurie kvietė daly- skaičius berniukų ir m e r g a i 
vauti jų vakarėly^geg. 21 d. čių į bažnyčią. Berniukai gra 
Nutarė važiuoti buiy . žiai apsirengę su baltomis 

Ant galo pris tatė gerb. or- juostomis ant dešinės ranko 

5 S 1 Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

AOVOKATĄS • 
Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1811 — 1612 
155 No. Clark St. Chieago. 

Kalbama . Lietuviškai. 
V AL.: 9 ryte iki 9 vakare 

* PRANEŠIMAS. 
E 
°j Mes šios kolionijos lietuviai 

norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentwor th Avenue 

Chieago Heights, 111. 

PEARL QUEEN KONCERTOTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieago je 
Parduodame oi žemiausią kaina, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
tios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedui, Silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčijų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muisikališkus instrumentas atsakančiai • 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7369 

, \ 

ir baltomis gėlėmis ant kruti
nės, o mergaitės su velionais 
ant galvų. Vaikučiai užėmė 
pirmųsias sėdyųes prie alto
riaus ir viešai pakartojo pri
žadus padarytus per krikštų 
Y 

sv. 
'Mišių šv. metu visi vaiku

čiai karštai meldėsi ir laukė 
valandėlės kuomet ateis Išga
nytojas į jų širdis Prieš pat 

m " r dalysiant šv. Sakramentų gerb. 
kleb. kun. M. Krušas pasakė 
pritaikintų vaikučiams pa
mokslų. 

Po priėmimo šv. Komunijos 
ir išklausius šv. Mįšių visi vai
kučiai išėję iš bažnyčios sus
tojo ant bažnyčios skadų. Tuo
met fotografas Stankūnas nU-
ėmė paveikslų. 

Linksma matyt tokį didelį 
skaičių priaugančių uolių Ka
talikų Bažnyčios narių. 

Vincukas. 

SAVIEJ I R EMK ITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO grocerne su 

visais "fixtures" gal ima gauti ir 
"lease", parsiduos labai pigiai. At
sišaukite. 

W. G. N O R E I K A 
2050 \Vest 22-nd Street 

arti Hoyne Ave. 

PARDAVIMUI. 
N, 

PARSIDUODA bučerne ir grocer
ne. Lietuvių apgyventoj vietoj Brigb-
ton Parke, parsiduoda labai pigiai 
nes savininkas išvažiuoja Lietuvon. 

Kreipkitės; v 
kfe., 4104 S. CampbeU Ave., Chieago, JH. 

^N 
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DRAUGAS Ketvir tadienis , Gegužio 25, 1922 

MOTERŲ SĄJUNGOS GHICAGOS APSKRITYS rr 

RUOŠIA 

MILŽINIŠKAS PRAKALBAS 

Ned., Gegužes 28 , 1 9 2 2 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET. 

18-TA IR UNION GATVIŲ PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. 

IR STATO SCENOJE 

I KUPROTĄ OŽELĮ" ir "VARGŠĄ TADĄ" 

Šiame vakare kalbės įžymiausi visuomenės veikėjai . Gerbiami Kunigai : H. Vaičiūnas, N. J . Pa
kalnis, Ig. Albavičius. Gerbiamos pp. A. E. Nausėdienė, M. Vaičiūnienė iš Grand Rapids Mich. Vei
kalus atvaidins Mot. Są-gos 4-tos kuopos art is tai mėgėjiai. 

Į šį įdomų.vakarą visus nuoširdžiai prašo ats i lankyt i . 
RANGIMO KOMISIJA. v ' 

WįĄ& f+%*> rM*a 
'<*t*M^vtv~ 

i M * j Î M> 

M i i i p ^ i i i i i i i i i i u i i A i i i i i i i i i — . . . . , — — - i _ 

ICHICAGOJE1 
gMiir^^iiiiiiiiiiii^sniiiiiiiiiiiii^^iiiiiii:iiiir^niliiliiiiilirs^lliailillllirsnillllllliilir^ j ka<lan^i našlaičiai yra mušu, 

H kadangi Labdarybė yra mūsų, 
j kadangi tie busimieji našlai
čiams namai bus mūsų, kadan-

• . . . . 

" i iiuimit^iiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiim iimimui c&uiiiiiiiiinznira j f' ^ . V1,enl i r ls. J*" 
DAR VIENAS ITALAS TURI OPEROS DIREK- j,JS> m™ P" v a į"» *»"«*« 

ŽUVO TORIŲ n
v
orS, lna!ftP .a"ka S"b'g s a V° 

išgales. Nesąžininga butų par 
važiuoti iš kapinių nepaukojus 
nė dešimtuko. 

Pažinkime savuosius. Tyla. 

bonas girdi, neleido . "mov ing r a n d a s i < a t ė j ę a UetUY0S l a i š k a i 

p i c t u r ' i u " parodyti i r t. t. 
Ciceros lietuviams butų dide
lė garbė, kad gerb. kun. H. 
J. Vaičiūnas, Šv. Antano par. 

Dienos laiku nežinomi pik-; Chicagoje operos kompani-
tadar ia i užpuolė ir mirt inai ja, kurių sudaro šio miesto 
pašovė Carlo Lalumia, 30 m.,' turčiai, pagaliau savo operai 
1114 Sedgvvick Ave. Mirė Ii- parinko direktorių, daininin-
goninėje. N Giorgio Polaceo. 

Policija sp?ja, kad tai bus^ Pranešta , kad jis bus tik 
italų slaptos draugijos darbas, 'muzikalis operos direktorius. 

Su juo'mi pašauta praeinan- j Finansiniais ir kitais reikalais 
ti viena moteriškė, už kurios rūpinsis pačios kompanijos 
Lalumia mėgino užsiglausti,1.valdyba. 

NORTHSIDIEčIŲ MOTERŲ 
PRAMOGA. 

žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 

.Laiškus galima atsiimti prie Gev 
klebonas, turėtu tokia didele1 i ^ i- nx \A * • 

~ ' ' • * i neral Denvery (iš Adams gatve* 
galę tiek policmonų, de tek t ivų | į ė j U 8 p o dešinėj pusėj), prie 
nusiųsti uždaryti svetainę, nes | pirmo langelio, ant kurio viršaus 
buvo apie avštuoni poliemonai. ! parašyta ADVERTISED. 
Bet čia miesto valdžia žiuri i Prašydami laiško paduokite laiš-

. . v j ko num., nes su juo greičiau 
tvarkos ir apsaugoja žmones, i .„ 

. ! laišką suras negu su pavarde. Viską matęs. 

PRANEŠIMAS 
• ~ 

rv 
kuomet imta į jį šaudyti.. 

•MOONSHINĖS" AUKA. 

Polaeco y ra Europoje. J į s 
parenka operai dainininkus. 

North Side. — šį vakarą, 
gegužio 25 d., 6v, Mykolo C H I C A G 0 S VYČIAMS AT-
par. svet., Moterų Sąj. 4 kuo
pa paminės Motinų. diemj. 
Kalbės pagarsėjusi kalbėtoja, 
"Moterų D i n o s " redaktorė, 
p. Ant. Nausėdienė, dainuos 

LETAMS. 

Joseph Kalmos, 983 W. 18 don. Bet privirė ji nesmagumų' 
plaee, pi rm poros savaičių p a - | 0 p e r o s g r u p ė j e ir pasi t raukė 
bėgo moteris su visais jo su
taupytais 3..200 dol. 

Negalėdamas jos surasti 
pradėjo smarkiai traukti 
4 <moonshine , , ir aną vakarą 
gulęs užmigo amžinuoju mie-
sru f 

Pi rmiau operą direktoriavo įžymį dainininkė, p-lė M. L. 
žinoma dainininkė Mary Gar- Garinskai tė i r kitos. Taipat 

bus įvairių įdomių pamargi
ni mų. O įžanga bus veltui. Tik 
atsi lankykite pasiklausyti , pa
sižiūrėti ir pasigėrėti . 

Ėtyno. 

iš užimamos vietos. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

INDOMUS PLĖŠIKAS. 

Dievo Apreizdos P(ir. — 
[ " D r a u g o " 120 num. (g^g. 
22 d.) skaitytojai buvo klai

d inga i painformuoti apie gerb. 
kun. kleb. Ig . Albavičiaus pa-
vadavimą laike jo lankymosi 

Teisėjas LaBuy ninnicipa- L i c t B V O j e . T ik renybė j , " tuo 
liame teisme paliuosavo Dav i , n ) ( , t ( l k ) m k l ( , b A l b a v i ( , h } p a . 

vaduos jo geras draugas , g. 

MULKINTOJAI NEGALĖJO 
MULKINTI. 

Bro\\ ną, ypatingą plėšiką. Po-
liuosuotas jis nežiūrint polio i-

| jos protesto. ICesaitis, labai prašomas, suti 
^Policija nurodė teisėjui arės- ' 

Ifiloto rekordą, keturiolika k a r - , j n J n ^ r j ) a j 
tų jis buvo areštuotas. Iš tų 

laštuonis kar tus už plėšimus 
Įsu įsilaužimais. 

l A n t rytojaus po paliuosavi-
jUo Brov.n mirtinai pašautas, 
kuomet mėgino apiplėšti res
toraną. 

• Sunku išaiškinti, kodėl tei
sėjas jį paliuosavo. 

kun. B. Urba, o kun. D r . Ig . 
Cet 
ko, kiek išgalės, pagelbėti 

Alpha. 

LAUKIA IŠKILMIŲ. 

Cicero, UI. — 22 įĮi^. ciei-
1 i kų svetainėje, ' * Biblijos 
s tudenta i ' • bandė mulkinti 
žmones su prakalbomis ir kru
ta maišiais paveikslais. 

Suvažiavo žmonių iš visu 
Cliieagos pakampių. 

I r deja įsimaišė tie nelem
ti poliemonai, jie ėmė ir iš
varė visus iš svetainės, ir ne
leido nei pradėti nei nieko pa
aiškinti. 

Trįs poliemonai išvarė tuos 
mulkintojus iš svetainės ir nu
lydėjo iki gatvėkarių. Polie
monai laukė ant kampo iki 

Liet. Vyčių Cbieagos Aps
kričio Atletų Sekeijos susirin
kimas įvyks penktadienio va
karą, gegužio 26 d., MeKinley 
Park . svet., prie Archer ir 
VYestern gatvių. 

Šis susirinkimas svarbus, 
nes turėsime aptar t i kai'p ir 
kuomi mes pasirodysim Cli. 
Vyčių piknike ir Tradieijinia-
me išvažiavime. Geistina kad 
'visa atletų apskričio valdyba 
dalyvautų šiame susirinkime. 

Ypatingai kviečiami sportų 
entuziastai iš kitų kolonijai. 
Kol kas Apskričio susirinkime 
dalyvaudavo vos 3 kuopos. 

Pr. J. Paliulis, pirm. 

Dievo Apveizdos Par. — AŠ 
tuoniolikiečiai laukia didelių 
iškilmių, kokias jau senai tu
rėjo. Gerb. Anieetas M. Lin-': b i b l i s t l * ^ 4 g r i a i s u l ^ ° » k a r * 
kus pas mus laikys pirmas j i r į v a ž i a v o ten iš kur bu-

| š v . Mišias birželio 11 d., 10:30 , v o a ts ibaladoja 

AR TAI GALIMAS DAIKTAS 
! vai. rvte. 
i 

Gerb. Seserys vaikučius j 

Žmonių žiūrinčių buvo visi 
gatvių kampai pilni. Mūsų 

KAPINIU ŠVENTĖ. 

Vainikų diena netoli, t. y. 
30 d. geg. Suv. Valstijose ta 
diena yra švenčiama tikslu pa
gerbti, paminėti tuos narsius 
vyrus kareivius, žuvusius ci-

Huber paleistas padėjus už'i vilėje karėje ir karėje su Vo-
Ijį 5,000 dol. paranką. J i s rei- kiečiais. Lietuviai, gyvendami 
Ikalauja, idant kiioveikiau į-. šioje šalyje taiposgi prisilai-
Ivyktų pirmieji teisme išklau-jko to gražaus įpročio ir štai 
minėjimai. Sakosi nežinąs apie 
[primetamąjį iam plėšimą. 

UNIJŲ VADAI DAR KARTĄ 

APKALTINTI. 
Žinomi Chieagoje darbinin-

jkų unijų vadai — Murphy, 
[Shea ir Mader, dar kartą 

toje dienoje suvažiuoja dau
gybė kunigų Šv. Kazimiero 
kapinėsna, iškilmingai įvyks
t a gedulingos pamaldos ir pa
sako pamokslą. Suplaukia mi
nios žmonių — katalikų, idant 
palengvinus bent truputį 
tiems, kurie t a ip art imi buvo 
mūsų širdžiai. Be to tą dieną 

'mni-ina n m ^ n A o ™ i . n a ^ ^ o bolševikėliai sako, kad kle-
George Milleriui, 212 Loeust m o k m a procesijos, gi klebonas j > 

st., reikalaujant policija areš- t a i P a t ™P«*tingai rengiasi-
tavo Fredriek Huber, W a l t e r ' l > r i e tl* ^™V-
tVentza ir Thomas Milligan. V l s l J a * k i a ™ tos dienos. 

Miller visus tr is kaltina, Alpha, 
^ad j ie jį gatvėje užpuolę i r 
nuo jo atėmę 445 dol. Tai tik
r i plėšikai. 

Hube r y ra valstijinio proku
roro ofise klerku, gi Wentza 

r a apskrit ies rekorderis, rė-
Ikorderio ofise dirbąs. 

W E S T S I D K — L. Vyčių 24 
kp. svarbus susi r inkimai įvyks 
šiandie, gegužio 25 d., 8 vai. 
\ a k . (tuojaus po pamaldų) 
Aušros Vartų parap. svet. 

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. 

Valdyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbom fcatviu 

904—Augustauskis Stanislovas 
920—Butkus Jonate 
926—Daini8 Jonas 
932—Droseika Petras 
946—Gedminas Juazas 
948—Gireaite Emilija 
965—Jogminas Frans M. 
966—Ju8cuis Anton 
968—Kadekkene Mary 
971—Kareckis Povilas 
981—Kraslunelis John 
983—Krivickas Andrijiis 
987—Kurpawiczie Jurgis 
988—Kutas Wojciech 

993—Lendraitis S. 
996—Leonaites Moleijs 
999—Matejka Tony. 
1000^—Martukus Stanislovas 
1001—Mckusna P. 
1008—Moliene L. 
1009—Montoilas Frands 
1040—Priceviei V. 
1041—Puskorin Juozapas 

1042—Puidokas Tons 
104f)—Raukini Moninka 
1046—Reivisis Alk. 
1048—Rutis Jonas 
1051—Rugienis A. J. 
1056—Rukztala Tony 
1057—Sabolenskas Won 
1064—Simkaitis K. 
1067—Simai^s Kazmira 
1076—Svaikauskui Josvakatai 
1079—Treinauskas N. 
1082—Tormulonis Alex 
1084—Tumosieni Juzi 
1088—\Vanagaitis Jozas 
1089—"VValencius Joseph 
1090—Wadas VvTladyslaw 
1099—Žebrauskas Jonas 

( S V A R B U S P R A N E Š I M A S 
CICERIEČIAMS! 

Nepamirškite kad vienatinė ir brangiausia vai
kučiams atmintis tai Pirmos švento Komunijos. 

Tėvai privalote suteikti savo vaikučiams šią 
brangia dovaną, t. y. nutraukti JŲ paveikslus, prie 
to mes padarome viena didelj paveikslą dovanų. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

CICEKO PHOTO STUDip 

P. PUCK0RIUS, Sav. 
1435 ,So. 49 Court Cicero, III. 

f 

i 
•vft 

rand jurv apkaltinti žmog
žudystėje ir pathioti krimina- i vyksta ki tas dalykas . Labda-
lin teisinai'. ringoji Sąjunga renka aukas 

Be ji] paduoti teisman da r i namaičių naudai. Tą darė kas 
įlti 7 asmenys, kurių t a rpe į metą; r inks i r šįmet. 
Ta viena moteriške. Kadangi kapinės y ra mūsų, 

A. t A. 
ADOM. YANKANTAS 

mirė geg. 23, 1922, 5:30 
vai. vak. 48 metų amžiaus 
paėjo iš Kauno red. Ne
makščių miestelio Taura
gės Apskr. Priklausė prie 
Dr-jų Karal iaus Dovydo 
i r Vyskupo Valančausko. 

Pal iko dideliame nuliū
dime m/oteri Ekbie ta , 2 
dukterisElena ir Jadviga . 
Elena eidama mirštant i tė 
va atsisveikint apalpo ir 
tapo išvežta pas giminės, 
jį nežino ar tėvas gyvas 
a r miręs. 

Laidotuvės įvyks suba-
toj gegužės 27 d. iš namų 
3353 Sp. Emerald Ave., į 
Šv. Jurg io bažnyčia, o iš 
ten į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės i r pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Moteris Elz. Yankantienė 

i r dukterys. 

Į J . S. SHEMIOT. i 
zz Pranešu savo draugams ir pažjsCsimėm kad nuo 27-tos dienos = 
5 segužio prirengiu vietą del linksmai praleidimo vasaros, ant tyro r 
35 oro. Gausite gerus, sveikus valgius. Pieną iš testytu karvių. Švieži H 
E kiaušiniai ir žalėsiai. Gera maudynA ir puikj žvejoklė tarp sodnu r 
5 ir miškų, ant kranto "Švento Juozapo upės." Atvažiavimas lengr- E 
=į vas; laivų arba traukinių į Benton Harbor. Iš Benton Harbor = 
S gatvėkarių liki pat mano vietos. (Englewood Stotis), už 30 cen- = 
E tu atvažuosite. Kaipo naujoj vietoj laikysiu svečius už prieina- E 
E mą kainą. Del platesnių informacijų kreipkitės laiškų ant žemiau = 
S nurodyto antrašo. = 
= .TUSU SEXi\S PAŽJSTAMAS JUOZAPAS SHEMIOT E 
= Atvažiavimas: j Benton Harbor Perie Marąuette traukiniu arba S 
§ Grant and Marton laivų. Išlipus iš laivo (arba traukinių) prie pat = 
E stoties ateina gatvekaris su parašu "Dowaglac." Tas jumis atveš = 
S iki Englcwood Stotis., Mano namas priešais Stotis. = 

| JUOZAPAS SHEMIOT | 
| Englewood Station Sodus Michigan | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

P R A N E Š I M A S 
Kviečiu gerbiama visuomenę į savo naują įstaigą ART 

FOTOGRAFIJŲ SjTUDIJĄ kuria nupirkau nuo J. Ku- ' 
dirkos. 

Mūsų studijoj bus ranka pieštų paveikslų taipgi piešime pa
veikslus bažnyčioms Ir darysimjo jvairias kitas dekoracijas. Ponfts 
.J. Kudirka buvęs tos įstaigos savininkas pasilieka su manim. 

širdingai kviečiu visus atsilankyti j mano studija. 

.,* r*tt VINCAI P. NARBUTAS 
1411 So. 49 Court Cicero, 111. 

« 

-

• 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Žylis Antanas 
/ (ialvidis Stanislovas (Cicero, 111.) 

Čiginskas Pranas (Sheboygan, Wis.) 
Soluba Martinas 
Cibulskis Petras 

si 

Juška Jonas 
Vitkus Adolfas (Lima, Ohio) 
Daugalas Antanas 
Jazgevičius Stanislovas 
Butkevičaite Viktorija 
Karal iūnas Kris tupas 
Sudimtas Ignacas 
Balčiūnas Jonas (Rockford, 111.) 
Zubė Antanas (West Pullman, 111.); 

Martikonis Antanas 
Čičinskas Julijonas 
Deinickas Vincentas (Taylorsville, 111.) 
Rimkus P . (Chicago Heights, 111.) 
Krasauskis Antanas (Springfield, UI.) 

/ Sriubas Mnteuiias (Cicero, 111.) 
Savickas Mykolas 
Jurevičienė Pranciška 
Rutkauskas Vincas 
Bružas Jonas 
Šerpitis J . (Westville, UI.) 
Pakelt is Antanas 
Pocius Jonas 
Dokšus Juozapas (Kcnoslia, Wis.) 
Ignatavičius Antanas 
Vaičiulienė Rozalija 
Stačiokas Juozapas (VVestville, 111.) 
Petrošius Jonas 
Preskinis Adomas 

' Jankauskis Romualdas 
Tamošiūnas Marcelis 
Mačys Teofilis 
Adamonis Kas tan tas 
Anibrozeyičius Motiejus 
Alekna Jonas 

v 

/ Jereckas Jonas 
Šimonaite Elzbieta 
Višinskienė Zofija 
Šimanynas Jonas (Sheboygan, Wis.) 
Staskevičienė Barbora 
Strazdienė Eugenija 
Jukn i s Pet ras (Cicero, UI.) 
Runkelaitė Domicėlė 
Endrekus Magdalena (Melrose Park , UI.) 
Jurevičius Juozas 
Butkus Pe t r a s -
Guntorius P . 
Maksvytis Antanas 
Michalauskas Stanislovas 
Kaminskas Andrius 
Balčiūnienė Stanislava 
Urbonas Juozas (Kankakee, UI.) 
Šaltenis Anicetas 
Žilvitis Jonas 
Šv. Kazimiero Seserįs (Chicago, UI.) 
Sinkevičius Jonas 
Jakimavič ius Jok imas (Kankakee, 111.) 
Galvanauskas Pe t ras 
Borowska Teklė ' 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
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