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VATIKANAS LAIMĖJO 
ISPANIJOJE. ' 

APAŠTALŲ SOSTO AKCIJA 
DAVĖ REZULTATŲ. 

' -t, 

Nebus atskirta Bažnyčia nuo 
valstybės. 

• t 

MADRITMS, bal. 11. ^ - Is 
panijos ministerių kabinetas, 
kurio priešaky stovi pr,€pnie-
ras markizas de Alhueemas, 
buvo priverstas pasiduoti A-
paštalinio Sosto reikalavi
mams, idant šalies konstituci
joje nebūtų daromos jokios 
atmainos, idant katalikų tikė
jimas ir toliaus Imtų viešpa-
taująs tikėjimas, idant kata
liku kunigams nebūtu draud- ' 

Anglija Nesutinka su Frau 

Bonar Law apie tai Praneša 
Parlamente 

LONDONAS, bal. 11. — Po hro teritorijoje. Apie tai 
švenčių susirinko sesijon ang- spauda paskelbė plačiai žinių, 
lų parlamento nariai. Par- Tad darbo partija ir libe-
iamcntas turi prieš save dide
lę prqgramą. Svarbiausias 
lalykas, tai biudžetas, kokį 

valdžia įduos ha!. 16* d. Bet 
tai naminis reikalas. 

žiama dalyvauti šalies ir už-j K tarptautinių reikalų šia-
sienių politikoje ir būti m o n i - j n d i e s v a r h i a i l s i a s R u h r o k l a u . 
sterių kabineto nariais. į g i n m s Atviriai kalbama, 

Kaip žinoma, ministerių k a - į k a d F r a n d j a j a u k i t o k i u t o i m 

binetas gaminosi susirinku- Į im& ^ ^ ieško pagaliau s 
šiam parlamenuti įduoti pro-j A n „ H j o s p a ^ i h o s . 
jektą apie Bažnyčios nuo vai- V i e * j e s Londoi 
stybės atskyrimą. 

Nugirdęs apie tai Vatika
nas pakėlė aštrų protestą. I r 
tas gelbėjo. Kabinetas atsa-
sakjė tą projektą kelti parla
mente. 

š|ėjcs Londone Franei-
jos prezidento Millerando at
stovas Loucheur Paryžiuje 
pradėjo pasakoti, buk Angli
jos vyriausybė pilnai sutin- ma tai akcijai, tai vienas pra-
kauti su Francijos akcija Hu- ' s i manymas. 

ralai atstovai interpeliaro vy
riausybę, kiek tame yra tie
sos. 

* 

Atsakė patsai premieras 
Bonar Law. J is pažymėjo, 
jog netiesa, kad Anglija tu
rėtų sutikti su Francijos ak
cija Vokietijoje, ypač Ruhro 
klausime. Premieras tai už-
gj ne. 

J is pažymėjo, jog su Lou
cheur susimainyta mintimis 
apie tą akciją. Bet kad Ang
lija butų reiškus savo sutiki-

KAIP 
— 

PO ILGO IEŠKOJIMO AT
RASTAS METEORITAS. 

— 

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
PRIEŠ MfNIMUM 

\ UŽMOKESNĮ, 
I 

WASHINGTON, bal. 11. ,— 
Aukščiausias Teismas paskel-ĮTai 300 metų senas ArgentJ 
bė savo ištarmę minimum už- Į nos> svečias, 
mokesnio klausime Columbia - m 

distrikte. # \ BUENOS AIRES, bal. 7.— 
Pažymi, kad minimum už-,'Pirm 300 metų šiandieninėje 

mokesnis priešinga šalies ko- Argentinos teritorijoje Cha-
nstituciįai. Taigi, kas nori , co iš padangių nudribo milži-
nustatyti tokią užmokesnį, j niškas meteoritas (kokio kito 
tas elgiasi prieš konstituciją, j dangaus kūno atplyšęs kietas 

Sako, jei įstatymdavybė \ gabalas), 
galėtų nustatyti darbininkams l Pradėjus 1774 metais iki 
minimum užmokesnį, ko darbi šiol su mažomis pertraukomis 
ninkai pageidauja, tai ji ga- Į meteoritas buvo ieškomas 
Mitų nustatyti ir maximum veltui. I r tik šiomis dieno-|dyfa — tos socialistų-žydų-lenkų-bolševikų gaujos 
užmokesnį, su kuo darbiniu-! mis keturi Brazilijos tyrinėto- j tą klausimą šią. savaitę 

Bedieviy-žydij-lenkiĮ jungas? 
Lietuviai išmifsė gyvybės ar mirties valanda. Bedie

viai, susidėję su lenkais, žydais ir bolševikais, išardė Lie
tuvos Seimą. Jie tai padarė, norėdami per sekančius rin
kimus pagauti valdžią j savo rankas. Ką jie darytų gavę 
valdžią? 

Bolševikai įvestų Lietuvoje badą ir parduotų Ru
sijai. Žydai nuluptų darbo žmonėms paskutinius marški
nius. Lenkai jotų mūsų žmonėmis ir važiuotų, kaip bau
džiavos laikais. O bedieviai, smaugtų kiekvieną, kurs i 
Dievą tiki. 

Rinkimai i Lietuvos Seimą nebetoli. Ar mes leisime, 
kad mūsų krauju ir prakaitu atpirkta Tėvynė butų nužu-

kai nesutinka. 
Dėlto, kas yra neteisota 

Columbios distriktui, tas ne
teisota ir visoms atskirioms 
valstybėms. 

CARNEGIE PLIENO DIRB 
TUVžSE BUS DAUGIAU 

MOKAMA. 
j 

NEVYKĘS SįKALBIS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
LABAI SUSINERVAVUSI. 

Tik vieni įtarimai ir 
areštavimai. 

Bet dar ne viskas. 
Tečiaus su tuo m i Katalikų 

Bažnyčiai nesibaigė pavojus. 
Todėl, kad suorganizuotas mi
nisterių kabinetas pažadėjo 
parlamentui pasidarbuoti už 
reformas šaly. Tų reformų 
tarpe buvo ir Bažnyčios nuo 

. valstybes atidalinimas. 
Tuotarpu šiandie pasirodo 

kabinetas negalįs savo paža
dėjimą pildyti. 

Susirinkus tad parlamentui 
valdžioje turės kilti krizis. 
Gerai bus, jei valdžia paleis 
parlamentą ir paskirs naujus 
rinkimus. Bet bus blogiau, 
jei kabinetas tuijės atsistaty
dinti. 

Kabinetui atsistatydinus ne 
žinia koks butų naujas. Ly
giai ir rinkinių laiku libera
lai kartais gali pervaryti dau
giau savo šalininkų parlamen
tam 

Katalikų pasitikėjimas. 

Ispanų tauta katalikiška. 
Katalikai visoje šalies politi- kiekvienas tariamas žodis git-
koje turi persvarą. Jų ran-fdimas. 
koše yra visas valstybjės pul-k Maskvoje, Petrograde ir ki
šas. Liberalų ir kitų Bažny-
crai priešingų elementų yra 
didelė mažuma. 

Paleidus parlamentą katali
kai susiburs dar didesnėn vie-
liybėn ir rezultate jie tikisi 
laimėti rinkimus. Laimėti 
rinkimai dar labiaus katali
kus sustiprins ir Bažnyčiai. 
nebus pavojaus. 

Apaštalų Sostas principe 
nėra priešingas atskirti Baž
nyčią nuo valstybes, jei to 
nori didžiuma gyventojų. Bet 
priešingas Bažnyčios žemių i r 
turtų konfiskatai. Gi tas vi
suomet surišta su tokiu ati-
dalinimu. 

Bažnyčios atidalinimo nori 
tie, kurie geidžia pasipelnyti 
apiplėšiant bažnyčias ir vie-1 ja. Planas turėjo but įvykin-

PITTSBURGH, Pa., bal. 
11. — Carnegie Steel Co. pa-

nkerių metų sukaktuvių nu-1 prastiems darbininkams padi-
i vertus carą. I dinama užmokesnis 11 nuoš. 

pradėjus balandžio 1*6 dieną. 

VAR8AVA, bal. 10. — Iš 
Maskvos atvyko vienas angli
škų laikraščių koresponden
tas. J i s pasakoja, kad Rusi
ją apleidęs atsikvėpti nors 
kiek laisvės oru. 

M ašvoje yra keletas sveti
mų šalių korespondentų. Jų 
siunčiamos korespondencijos 
su didžiausiu atsidėjimu cen
zūruojamos. Kiekvienas ne
aiškus ir abejotinas sakinys 
arba žodis išbraukiamas iš 
siunčiamos depešos. 

Visos Rusijos gyventojai 
gyvena didžiausioje priespau-

,!?akviesta karininkai. 

J'ries ta dieną, keliolika ka
rininkų pavieniui pakviesta 
ateiti militarinio teisingumo 
departamentą n. Nuėjusiems 
ten karininkams vienas aukš
tesnes rangos karininkas pra
nešė, kad jis turįs jiems laiš
ką nuo apsaugos komisaro 
Trotzkyo. Tas laiškas nega
lįs but atidarytas, kol telefo
nu nebus gautas leidimas. 

Pagaliaus atidarytas laiš
kas ir tas karininkas garsiai 
perskaitė. Su visomis smul
kmenomis išdėstė susektą są-
k!bį. Ant galo pažymėjo, 
jog susirinkusių karininkų 
tarpe dauguma priguli prie 
sąkalbio. Sąkalbininkai pa
kviesti pakilti i r prisipažinti. 

Tuojaus suimti. 

Pasirodė, kuone visi susi-

Kalbama, buk tai esą todėl, 
nes paprastoj Marbiuinkų trų-
ksta. 

PRINCESOS YOLANDOS 
SOTUOKTUVŽS. 

jai pagaliaus meteoritą atra
do įsisiaubusį žemlėn. 

Meteorito suradimas he 
vien svarbus dalykas mokslo 
žvilgsniu. Bet atradėjai gaus 
provincijos Santiago del Es-
tero valdžios dovaną, paskir
tą 1873 metais už suieškoji
mą. Tos dovanos nedidelės 
— arti 2,000 dolerių pinigais 
ir kiek tai žemės. 

Apskaityta, kad meteoritas 
sveriąs suvirs 57 tonas. 

Chicagos lietuviai katalikai Liet. Laistės Paskolos sąra-
duoda atsakymą. Kaip? Jie ** i n e s visoki sočiai, laisva-

y 

VARSAVOJE AREŠTUOTA 
APIE 300 ASMENŲ. 

rengia kiekvienoje kolonijoje 
susirinkimus, prakalbas. Pra
kalbų programas paįvairina
mas benais, chorais, solo. Ge
riausi kalbėtojai nušviečia da
bartinę Lietuvos padėtį, gi 
krikščioniškos Lietuvos laimė
jimas rinkimuose į Seimą 

* 
renkamos aukos. 

Sekmadieny, 4 vai. po piet 
prisirinko neperdaug publi
kos. Kalbėjo Dr. Ing. Česai-

j tis, kun. Ant. Briška,- p. M. 
VAI SAVA, bal. ) Bagdonas, prakalbas vedė Si-

KOMA, bal. 10. — Italijos 

ryšy su pakeltomis čia prieš 
žydus riaušėmis, nuo ko daug 
žydų nukentėjo, areštuota a-
pie 300 asmenų. 

Daugybė sužeistų žydų tu-
karaliaus ir. karalienės duktė ; m o ^ ^ A m e r j k ( > j e -

princese Yolanda, 21 m., va 

GARIJAI PINIGUS. 

kar s u s i t u o ^ su grafu Calvi- m m j A GAMIN* BUL-
kdi Bergoro, &) m., italų raita-
rijos kapitonu, pasižymėjusiu 
karo laikais. 

Sutuoktuves įvyko Kvirina-
lo koplyčioje. Bažnytiųę ce
remoniją atliko Kvirinalo ka
pelionas, monsųrnoras Becca-
ria. 

PROTESTAS PRIEŠ BOL 
ŠEVIKĖS ĮLEIDIMĄ. 

\VASHINGTON, bal. 11.-
doje. Kiekvienas jų zings- rinkę karininkai priklausę- t. „ ,_ ' „ - ^ 

, v • , i , , . - Amerikon žada atkeliauti Ku 
nis komunistų šnipų sekamas, sąkalbiui. • .. . 
, • , . . v ,. .L • ,,». . , I snos sovietu valdžios prezi 

tuose miestuose seka tik vieni 
areštavimai įtariamų asme
nų. Bolševikų autoritetai be
galo susinervavę. 

Didelis sąkalbis. 

Nesenai Maskvoje, anot ko" 
respondento, buvo sudarytas 
didelis militarinis sąkalbis 
nuversti bolševikų valdžią. 

Sąkalbis tečiaus susektas Sr 
su juo taip patylomis apsi
dirbta, kad iš gyventojų nie
kas nei nežinojo, kas įvyko. 

Grunte karininkų vadovauja
mų generalio štabo, suplana
vo pagrobti valdžią Maskvoje. 
Tai buvo pavojus bolševi
kams. Nes Maskvoje yra vi

sa jų centralinė organizaci-

Parinktina komunistų ka
riuomenė tuotarpu jau buvo 
apsiautus butą. Visi sąkal
bininkai tuojaus paimta ka
lėjimam Aiški visiems mir
ties bausmė. 

Panašių sąkalbių Rusijoje 
dažnai pasitaiko. Tečiaus 
bolševikai visuomet suseka ir 
taip patylomis apsidirba, kad 
niekam nei nežinoma, kas vei-
kiasi. 

nuolijas. j tas antradienį, tuojaus po pe-

3 KAREIVIAI NUŽUDYTA 
MASKVOJE. 

Y1 

RYGA, bal. 10. — Paga
liaus iš Maskvos gauta depe-
ša, kad tenai pravoslavų Ve
lykų dieną komunistai, pašie
pia krikščionybę, sukėlė kru
vinas riaušes, kurias malšin
ti pašaukta raudonoji karino-
/nenjė. Trys kareiviai nužu-
dvta. 

sijos sovietų vaiozios prezi 
dento Kalinino moteris. Jinai 
čia buk norinti pavažinėti su 
paskaitomis Rusijos Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos 
reikalais. 

Nacionalės Katalikų Gero-

maniai savinasi mūsų nuveik
tais darbais, įrodyti Lietuvos 
Vyriausybei kas rėmė Lietu

vos nepriklausomybę ne tu
ščiais žodžiais, bet darbais, 
protestuoti prieš šmeižtus 
nuolat kartojamus Atstovo 
adresu, pažymėti, kad Ameri
kos katalikų visuomenė griež
tai kovoja ir kovos prieš pa-

West Sidėje pradžia. J sikėsinimą subedievinti Lie
tuvą. 

Šį vakarą North Side. 

Dar neturime žinių i& 
North Side prakalbų. Bet 
n^ėra abejonės, kad northsidie-
čiai nelabai kam užsileis. Rei
kia žinoti, kad ten darbštus ir 
energingi dzūkai ,gyvena. A-
nuomet jie nulupo kailį soci-

monavičius. Mat kiekviena 
pradžia sunki. AVestsidiečiai 
pirmieji praskynė kelią ki
toms kolonijoms. - Tečiaus 

pranta šio momento svarbą ir 
suaukojo $215. 

ten dalyvavusiai pasirodė su- a ] i s t ų v i l k u i Lauksime nau

jienų. 

GAUS DIDESN? UŽMO
KESNĮ. 

VIKNNA, bal. 7. — Bulga
rijos . valdžia da^fė Austrijai 
užsakymą padirbdinti bulga
riškų pinigų ,— 40 nailionų po 

i 

1 levą ir 20 milionų po 2 Ie
va. Pinigų gaminimas už
ims 9 mėnesius. 

DIDINA DARBININKAMS 
UŽMOKESNĮ. 

Bet jie tuo nesitenkina. 
Juk vos trečdalis mūsų žmo-j 
nių į prakalbas susirinko. Nu-
taijė aplankyti mūsų stambiu- Corn Product^.. Refining 
osius biznierius. Jiems pa-. Co., Argo, UI., paskelbė,- kad 
lieka $400 kvotą pripildyti. O j pradėjus ateinančiu pirma-
tokių, kurie laukia ateinant j dieniu 3,000 darbininkų padi-
aukų rinkėjų nemaža. Mes ( dins užmokesnį — 5 centus 
pilnai tikimės, kad Westsidie- daugiau valandoje kiekvie-
čiai savo kvotą net su kaupu! uam. 
išpildys. 

Illinois Steel Co. valdyba 
paskelbė, kad pradjėjus balan
džio 16 ^i. paprastiems dar
bininkams padidins užmokes
nį 11 nuošimčiai dienoje. 

Pranešta, kad užmokesnis 
padidinama darbininkams vi-

Cicero šauniai pasirodė. 

Pirmadienio vakaras. Dan
i u s prakiuro. Rodos nei su 
lazda neišvarytum žmogaus iš 
namų. Bet ne. Cieeriečiai 
jau perdaug aukštai iškilo 
mūsų išeivijoje savo tauti
niais darbais, kad šią taip 
svarbią valandą jie susitrau
kę tūnotų namie. Apie 7:30 
vai. vak., šv. Antano parapi-

sose United States "Steel Cor-
vės Taryba pakėlė protestą, p o ™ ^ dirbtuvėse. __ 

jfcttj įda^ė Darbo sekretoriui T a i g . ^ p a p r a s t i e m s d a r b i . | j o s b e n a s sugrojo. Žmonės 
Davis, idant jis tos boiševiklės n l n k a m g d a r b o v a ] a n d o j e & 1 pradeda rinktis. 8 vai. salė 

eis apie 40 centų. 
Pareikšta, kad ir kiti dar 

bininkai gausią geresnį atly 
ginimą. Tik nepasakoma, ko 

CHICAGO. — Šiandie gra-
žus oras ir šilčiau. 

PINIGU KORSAŠT" 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.69 
Francijos 100 fr. 6.47 
Italijos 100 lirų 4.91 
Vokietijos 100 mark. 045 
Lenkijos 100 mark. .0020 

neįleistų Amerikon. 

VVASHINGTONE SUSEK
TAS RAUDONP 

SĄKALBIS. 
WASHiIN^TON, bal. 11.— 

Vietos policija čia susekė ko
munistų sąkalbį. Sąkalbinin-
kų tikslas buvo revoliucionih-
ti valdžios departamentus, 
taigi valdžios darbininkus. 
Septyni areštuota. 

DAUGIAU SUIMTA-

Už Melrose Parko policijos 
viršininko pašovimą Chicago-
je suimta penki piktadariai. 

,Visi pristatyti Melrose Par
ko autoritetams. Sužeistas 
viršininkas juose du pažino, 
kaipo užpuoliku. , ' 

bemaž pilsią. Choras p. Lau 
raičiui vadovaujant, benui ir DRAUGO PINIGŲ SIUN 
publikai prisidedant dainuo-1 TIMO SKYRIUS • 
ja Tautos himną. Sudainuo-' Atdaras kasdieną (išskyrus 
ta dar kelios dainelės. Kalba j šventadienius) nuo 9 raL 
p. M. Bagdonas, kun. Dr. Ign. j ryto iki 8 v a i vak. 
Česaitis, kun. Klebonas, kun. 
Pr . Vaitukaitis. Prakalbas 
veda J . Mockus. Renkamos 
aukos. Surinkta $404J66-

Publikos ūpas pakilęs. Išne
šama rezoliucija ir įgalioja
ma Chic. Federacijos Apskri
tį, kad jis pareikalautų Lietu
vos Finansų Misįos išduoti 

2334 So. Oakley Avenue 
Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais) per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAM0N4S 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LieturoJ 
IfimokėU DOLERIAIS, r*IklA 

brangiau mokėti. 

. —— 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

mo galima pastebėti, kad vy-

"DRAUGAS" 
riausioji visų mūsų mintis y-
ra: krikščioniškos Lietuvos 

(laimėjimas! Dėlto mes' ir no-
liną kasdieną išskyros nadėldlenlus j r j m e ^ \..di\ y\įĮ0t: krikščioniškai 

JJJ" kantines partijos pastatytų 
j . i bendra fronte, prieš bedieviš-

Met&ms. 
Pusei Metą 13.00 

Qi prenumeratą tuoksi iškalno. Lai 
hM skaitėsi nuo niisšymo dienos, | kasias *ar prieštautines parti
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti isperkant krasoje ar ei 
Įjt«e -Mon., Or t e " «*• » £ | l i k , V e i k i m o Centrą. Bet ar 
<Unt pinims i rogutrooų lauk*. t . . . . . . 

• Į »•» A •! a « - i a - M t i A « i i . t * . \ l i ' i i ™ 

jas. Tarn^ ir aukos renkamuos. 
N« vienai ar kitai partijai }o,< 
siunčiamos, bet tiesiai į Kata-

T U R t S DOVANOTI IŠLAI
DAS. 

Suv. Valstybės, kaip žinoma, 
santarvės valstybėms įdavė iš
laidų sąskaitą. Pareikalavo 
250 milionų dol. už išlaikymą; teresams ir Europos gerui. 

rsavo kariuomenės Vokietijos BeĄ typitniai amerikoniška di 

reiviai norėjo ten l>uti. San
tarvė norėjo, idant jie ten bu
tų. Iš jų tenai buvimo buvo 
galima amerikoniškai diploma
tijai išgauti s šiokios-tokios 
naudos pačios .Amerikon in-

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
» 

"2334 South Oakley Avenue 

i ., Chicago, minais 

Te i Roosevett 7791 

BKNDRAS FRONTAS. 

Lietuvoje jau eina rinkimu 
kompanija į Seime. Bet ir 
mes Amerikos* lietuviai jau 
pradėjom tą kompaniją. "Mes 
lygiai mylį tėvynę saukiame 
susirinkimus, rengiame pra
kalbas, chorams, benains da-
lyvaujant svarstome gyvuo
t u s dienos klausimus. Dar 
daugiaus. Mes negalėdami 
balsuoti už katalikiškos Lie-
JLuvos laimėjimą, balsuojame 
>avo aukomis, kurios rinki
niuose turi didelės reikšmės. 

Pradžia padaryta Chicago je. 
Pirmoji N 'o t Side kolonija 
padarė pradžią. Pradžia vi
suomet sunki: surinkta pra
kalbose $21.") ir nutarta ligi 
$400 prieiti. Darbuotojai eina 
pas tuos kurie neatsilankė į 
prakalbas ir tikisi surinkti mi
nėta suma. 

v i-

Antroji Ciceros kolonija. 
Vienu vakaru paklojo $404. 
Ka ir bekalbėti! Oieeriečiai 
centais nežaidžia. Jie sako, 
kad mes perdaug mylime sąjo 
levvne ir mušu meilė verta 
gausios tėvynei aukos. Svar
bus momentas. Arba laimėsi
me -rinkimus arba pralaimėsi
me. Kuomet mes vienų aukų 
Lietuvai jau sudėjome $^0,-
000. butų .gėda šandien tėvų 
žemelę atiduoti i bedievių 
rankas; tiesiog nedovanoti
na, kati ligi šiol gelbėję savo 
Ijendraminčius, šiuo svarbiau
s i laiku užgniaužtuine savo 
Širdis. Kadangi mes norime ir 
privalome laimėti laisvę krikš
čioniškai Lietuvai, aukokime 

mus supranta tėvynės broliai? 
(Jai jie tarp savęs pešasi, vie
ni kitus murdo, o visokio plau 
ko socialistai vergijos kilpa 
veria ? 

Į šį labai mums rupimą. 
klausimą jau galime šiandien 
gauti nors nepilną, bet mums 
pageidaujamą atsakymą. Lie
tuvos dienraščio •" Laisvės" 
redaktorius rašo: 

"Mes katalikai turime Krik
ščionis Demokratus, Darbo 
Federaciją, Vkiiunkų Sąjun
gą; tos trys srovės jau senai 
dirba išvien ir tas visiems iš
eina ant naudos. Dar lieka 

LENKŲ POLITIKA. 

, Chlcagos laikraščio Herald 
— Examiner korespondentas 
iš Varšavos praneša apie len
kų tarpe siaučiančius nesutiki
mus. Nuo Lenkijos atgaivini-

nuošaliai "Pažanga ' ir . . Žem
dirbiai", kurie, tiesą sakant, 
juk savo didžiumoje taip pat 
yra ne kas kitas, kaip tik tie 
patys katalikai... Teisyb\ jų 
ekonominiai reikalai daug 
kuomi skiriasi nuo Krik. Deni. 
ar darbo i'eder.. bet pačios ka
talikybės žvilgsniu jie vargu 
begu kuomi s kilias i nuo ki
tų katalikiškų grupių, ir tode-
liai reikėtų, visus partinius ir 
asmeninius užsikirtimus at
metus Į šalį, tų partijų ir sro
vių vadams parodyti draugiš
kus pasitarimus, o be abejo, 
butų galima išrasti būdą su
tilpti viename bendrame ka
talikų sąraše visų katalikiškų 
stovių kanditiatams. Tas bu
tų dailu, praktiška ir pavyz
dinga". 

'To ir tenori Amerikos lie
tuviai. Čia mes griežtai stovi
me ir bendrąjį lietuvių krikš
čioniškąjį frontą, gausiai re
miame jūsų pastangas laimėti 
rinkimus. Nėapvilkite mūsų. 

Busimieji Lietuvos r inkimu 
— tai dviejų pasaulėžiųiu su
sirėmimais: stabmeldiško.: ir 
krikščioniškos. Socialistai rei
kalauja tik to, ko stabu eldžial 

I r gausiai aukokime. Jie taip} r.dk.dnvo 2,000 metų atgal. Ka 
i r pasielgė. J ą pavyzd i s teesie j talikai reikalauja tik to, ką 
•ąrisoms kolonijoms pavyzdi**. 

Iš benlro upo ir nusistaty-

okttjpuotėje. 
Francija ir Anglija tą> sąskai

tą pripažįsta ir priima. Nes 
kasgi joms T Argi francuzai su 
anglais turės mokėti t Tą mi-
lioninę sąskaitą pasiųs Vokie
tijos vyriausybei ir lieps išmo
kėti. Af Vokietija išmokės, ar 
ne, tas nesvarbu. Tik svar
biausia tas, kad sąskaita ofi
cialiai priimta. 

Rodos tai menkas dalykas 
tie 250 milionų. Juk tai no 
bilionai, kai kad išleista karo 
laikais. Tečiaus tas menkas 
dalykas sukelia daug triukš
mo ir nesmagumų. 

Francuzų spauda apie tą 
Suv. Valstybių sąskaitą ne
maloniai atsiliepia. Pažymi, 
jog Amerikos reikalavimas 
peraukštas. Prikaišioja, kad 
amerikoniško kareivio užlai
kymas kur-kas brangiau atsi
eina kaip francuziško. Su to
nus išlaidomis palygina kitas 
išlaidas. Tr pabaigoje po tų 
karčių priekaištų pareiškia, 
kad sąskaita bus priimta taip, 
kaip paduota. 

Tokiu savo atsinešimu fran-
cuzai įžeidžia amerikonus. An
tai tuo klausimu Chicagos lai
kraštis Tribūne atsiliepia: 

"Santarvė priims sąskaitą 
be pataisų. Pripažins sąskaitą 

» taip kaip yra ir galop neuž
mokės. ' " M a t i n " įrodo, kad 
amerikoniško kareivio užlai
kymas atsieina tris kartus 
daugiaus kaip francuzų karei
vio. Pažymi, kad prie išlaidų 
prikergia dar įtaisymai karei
viams lošti futbolas. 

"El iot vTadsworth vra Pa-
ryžinje ir bendrai su francuzų 
valdininkais peržiūri kiekvie
nas skvrium išlaidas. Nore-
tume, id&nt mūsų valdžia at
šauktų jį iš PaT-yžiaus ir at-
siirntų pačią sąskaitą. Sąskai
ta pereina 2f)0 milionų dol. 
Tos išlaidos garantuotos tai
kos sutartimi. Tečiaus tautinė 
mūsų garbė reikalauja per
traukti tas derybas. Iš to kyla 
tik nesmagumai. 

Mūsų armija mažiausia du 

mo Varšavoje eina Jtova de-
piomatija nesinaudoja tos rų-į^iniųjų elementų su kairiai 
sies progomis. 

"Vokietija užmokėjo išlai
das už okupacinės armijos už
laikymą. Bet vėl — labai ka-
rakteristinga — amerikoniški 
reprezentantai iš tų sumų ne
gavo nei vieno cento. Tos vo
kiečių išmokėtos sumos teko 
Franeijai, Belgijai ir Angli
jai. Gi Amerika visą laiką 
šiandie bėgioja, nuo vienų du
rių prie kitų su savo sąskai
ta. I r visur girdi tik vieną ir 
tą patį atsakymą — su ta są
skaita gryžti už dvidešimts 
metų. 

"Turime išeiti iš tos nepa
kenčiamos padėties. Gi tą są
skaitą įrašyti naudon už gau
tą pamoką' \ 

LIETUVOS FINANSIOT: 
PAMfTIS. 

tikrinę ir neturėti jokios bai
mės bendrauti m Lietuva vi
suose finansiniuose reikaluo-

BAUDŽIA BUVUSIUS 
BUNISTERIUS. 

Bulgariją šiandie valdo val-
stiečiųjtaldžia. Tai pusiau so
cialistinė valdžia. 

Po karo ir Bulgarija * turi 
vargus vilkti. Valstiečių val
džia atrado, kad Bulgarija 
bereikalo turi vargti. Be ilgų 
svarstymų pripažinta, kad už 
vargus turi atsakyti buvusio
ji valdžia, kuri Bulgariją į-
trankė karan. Ta valdžia tai 
buvęs premieras Radoslarov 

. . . . . su sayo ministenais. 
Dėlto areštuotas RadosJavov 

ir i*mki jo buvę ministeriai. 
Valstybės vyriausias teismas 
juos visus nubaudė kalėjimu 
iki gyvos galvos. 

Be to, keletas kitų patarė
jų nubausta trumpesniam lai-
nei 

Teismas išsprendė, kad jei 
tie ministeriai šalį įtraukė 
karan, tai karą turėjo laimė
ti. Oi jei nelaimėjo, už tai pa
ltys turi atsakyti. 

šiais. Kairieji išpat pradžios 
kaip pagrobė valdžios vairą, 
t a i p ^ r iki šiolei laikosi. 

•Kraštutiniausieji nacionalis
tai, anot korespondento, prie-
šinasi Lenftiją didinti užgro
biant svetimas teritorijas. Sa
kosi jiems gana jau, turint 
Vilnių ir rytinę Galiciją. J ie 
nori visas savo sienose tau
tines mažumas sulenkinti (su-
polonizuoti). Nori lenkais pa
keisti milionus rusų, žydų, gu
dų ir lietuvių./ 

^Bet valdžios vairą laiką kai
rieji elementai, kurių vyriau
sias galva yra Pilsudskį, kito
kių pažiūrų laikosi. Kairieji 
nori, idant tautinės mažumos 
turėtų kuoplačiausią laisvę, 
Lenkijos sienose. 

Kairieji darbuojasi, kad ry
tinė Galicija, Ukrainos dalys, 
Gudija ir Vilniaus žemė turė
tų autonomijas. Jie tikisi, 
kad prie autonominių dalių 
prisijungs likusios dalys. Jie 
mano, kad jei Vilniaus žemė 
turėtų autonomiją, tai jon pri
sijungtų ir pati Lietuva. To
kiu būdu ateity Lenkiją suda
rytų visa eilė sufedemotų že
mių ir provincijų. 

Dešinieji to bijo. Jie tvirti
na, kad tuomet sufederuotoj 
Lenkijoj svetimų tautų ŽUKV 

nių rastųsi didesnis skaičius 
negu lenkų ir lenkams pasi
dalytų ankšta. 

Dėlto, Varšavoje tuo klausi
mu ir eina aštri kova. Dešinie
ji norėtų pakeisti šiandieni-

,nę kairiąją valdžią. Negalima. 
Nes patsai prezidentas ne jų 
plauko žmogus ir jų neklauso. 

Lenkai vis dar svajoja apie 
I^enkiją " o d morza do mor-
za". 

Pagal i aus korespondentas 
pažymi, kad lenkų valdžios 
atstovai,seimą įtikina, jog Len 

- kij 

Dteug turėjo nukentėti as 
meniškai Lietuvos gyventojai, 
bet dar daugiau nukentėjo Lie 
tuvos valstybė, kada Lietuvoj 
buvo vartojama vokiečių va
liuta. Krintant vokiečių mar
kei, gyvenimas Lietuvoj bu
vo neapkenčiamas, tiesiog ne
galima čia viską^ išdėstyti. 
Kiek turėjo pernešti nuoskau
dos tiek Lietuvos valstybė, 
tiek ir privačiai jos gyvento* 
jai. Dabar įsteigus savo tvirtą 
valiutą, ekonomine padėtis 
Lietuvoj diena iš dienos eina 
geryn. O ypač dabar, kada 
Lietuva atgavo savo vienintelį 
uostą Klaipėdą, per kurį su
sisieks su visli pasauliu, ypa
tingai su turtingą ir kultūrin
ga Amerika. 

Kol:• lietuviaf turėjo nešti 
svetimą naštą, niekas nesirū
pino Lietuvos gerove, jos o 
kupantai ir kiti priešai viso
kiais budais slopino salį ir 
plėšė jos turtą. Dabar, kada 
atėjo' atsivadavimo valanda, 
ir-Lietuva tapo savaranki val
stybė, tai mums lietuviams, o 
ypač Amerikiečiams reikia 
kreipti daug domės, kad pa
gerinus jos ateitį. Daug jau 
yra nuveikta amerikiečių lie
tuvių aukomis, Lietuvos ne
priklausomybės darbe, bet ne
galima leisti sau manyti, kad 
mes, kurie čia Lietuvoj gyve
name, žiūrime į nepriklauso
mybės klausimą šaltai, mes ir 
gi aukaujame ne tik savo tur 
tą, bet ir gyvastis. 

Be tų aukų mes dar rūpina 
mės ir ekonomiškais klausi
mais. Pastaruoju laiku tvirtai 
suorganizuotas Lietuvos Ban
kas, kuris išleido tvirtą Lietu
vos valiutą. Šitas žygis galima 
skaityti už vieną iš svarbiau
sių žingsnių Lietuvos ekono
miniame gyvenime, nes varto
jant svetuiią valiutą, daug tu
rėjo nukentėti Lietuvos gy
ventojai ir valstybė, o iš to vis 
ko naudojosi svetimi, taipogi 
ir amerikiečiai daug nukentė
jo -krintant Vokiečių markei. 
Bet dabar jau nėr ko abejo

se. 

Tečiaus vyriausiojo kalti- kijos tarpt autiniai reikalai 11 i, 'apie tokius atsitikimus, nes 

. . 

skelbė Kristus lf) šimtmečių meta perilgai buvo laikoma 
atgal. Pareiny. Gen. Allen ir jo ka-

ii i n ko bulgarų valdžia nesu
čiupo. Tas kaltininkas, tai ka
ralius Ferdinandas. Po karo 
jis mujautė, kas jam gali kliū
ti ir veikiai išdūmė užsienin. 
J is liuosas. Bet iki mirsiant 
negali įkelti fcojos Bulgarijon. 

kuogeriajasi. Lenkams reikia 
šiandie terupintis 4ik viduji
niu šalies atgaivinimu. Bet tie 
patys atstovai nutyli, jog Uk
raina, Gudija ir Lietuva neri m 
sta ir išmuš valanda kuomet 
vėl užsiliepsnos karas. 

Šiuo noriu atkreipti domės 
visų lietuvių amerikiečių, kad 
užmiršus tas visas žaizdas, 
kurias mums padarė svetini* 
iaučiai, dabar be baimės pra
dėkime veikti savo naudai. 
Darbas jau yra pradėtas, bei 
jį reikia varyti pirmyn. Pa
vyzdžiui, suorganizuota tik 
vienų lietuvių pastangomis 
keletas tvirtų bankų ir ttaugy-
bė dirbtuvių, audimo, metali
nių ir skerdyklos. 

Pirmiarusis pasirockė ir da 
bartiniu laiku tvir^iausis tai 
yra Lietuvos Ūkto Bankas, 
kuris plačiai yra surištas su 
Lietuvos pramone. Žinodamas, 
kad lietuviai kurie laikote sa* 
vo pinigus Amerikos bankose. 
gaunate palūkanos tik 3<r, 
kai tuo pačiu laiku Lietuvos 
Bankai moka už padėtus juo
se pinigus 6</o ir 7%. Čia ir 
bus isrokavimas lietuviams 
amerikiečiams taupinti savo 
pinigus Lietuvos bankuose. 

Neužmirškite lietuviai ame
rikiečiai, kad tai darydami 
jų* atnešite daug didesnę 
nauda sau ir kartu visai Lie
tuvos valstybei. Sau jus at
nešite didesne naudą todėl, 
kad vietoje kad gavus iš A-
merikos Bankų tik 3%, iŠ Lie-
tuvos bankų jųs gausite 6% 
ar 7%. Nauda Lietuvos gyven
tojams ir valstybei, kad jūsų 
pinigai pagelbės pastatyti 
Lietuvą ant geresnio ekono
minio kelio, suorganizuos dir
btuves i r jums patiems bus 
gere^m^ gyvenimo sąlygos 
kada sugrįšite. Lietuvos val
džia yra labai palanki lietu
viams amerikiečiams ir visa
me duoda jiems pirmenybę, 
kaip žemės pirkime ir organi-
žavime pramonės. Reikia ma
nyti, kad lietuviai amerikie
čiai domėsis šiuo -reikalu ir 
pradės taupinti savo pinigus 
Lietuvos Bankuose. Li tuvos 
Ūkio Bankas jau turi išdirbęs 
pieną šiuo reikalu, taipogi su
teikia visiems lietuviams a-
merikiečiams dovanai patar
navimą žemės pirkime. 
Į, % ^ Lynas. Lietuvos pinigai yra padeng

ti auksu ir Lietuvos Finansų 
Departamento nutarimu, ne- Yra Kristaus internaeijo-
bus leidžiamas apyvarton nė nalas ir yra Jo priešų interna 
vienas Litas nepadengus jį 

i amerikiečiai galite būti užsi 

cijonalas. Prie katro dėsis 
auksu, ar sidabru. Todėl ir Lietuva? Tai parodys 12-13 

gegužes rinkimai. 

i -

[Lietuvos Valstybes 
Griovikai. 

• 

Kaip augalų tarpe yra tokių, kurie 
žmonėms tik naudos duoda, ar tai žmo
nes maitindami, ar Hgas gydydami, ir to
kių, kurie žrnoiačins tik nelaimių neša, 
kaiH^pav. mnsiomeriai, kurie naikina gy
vybę, ar durnaropės, kurias maišo žmo-
nrų Viotą jų šulį^oįjns, tt>|ių pat reiški-
•ifihįLįastebiama fr žmonių tarpe. JPieni 
jų visą savo gyvenimą atsidėję dirba 
įmonių naudai, nepaisydami darbo sąly
gų ir neieškodami sau iš to pelno, kiti gi 
tiek te ir daro, kad žmonių ramybe ir 
tvarkį griauja, * tuonu tiekdami žmo-
njrms, o dalinai ir visiems kraštams, var
go ir nelaimių, ir ypač uoliai tą griauna
mąjį darbą dirba, kuomet jaučia jų sa
vimeilę užgautą, kuomet mato savo as
mens tikslų nepasieksią. Tokiems žiuo-

]>raskambėtų. Pirmos rūšies žmonės, 
_tai žmonijos Fidijai (Fidijus — garsus 
senovės graikų menininkas, kurio kūry
bos tobulumo nepasiekia ir mūsų. laikų 
menininkai), žmonijos* kūrėjai ir grąžinto
jai. Antrieji — tai žmonijos Gerostratai 
(Gerostratas — tai pat senovės Graikijos 
žmogus, kuris, norėdamas pragarsėti, 
sudegino puikiausią graikų Dianos šven-

kos griovikai. 
Mūsų tautoje taipat yra abiejų ru

sių žmonių ir net,atskirų grupių. Ne
noriu čia kalbėti apie visas tų žmonių 
rųšis. Kalbėsiu tik apie -vieną neigia
mąją visuomenės dalį, kurios žygius ly-

rie turi didesnės valstybinės reikšmės. 
Petrapilio Seimas. 

1917 m., Rusijos revoliucijai nuver
tus caro tvarką, visos pavergtosios tau
tos pajuto galimybės laisvę išgauti i r 
pradėjo prie to eiti. Lietuvos tremti
niai taipat nuėjo tuo keliu. J ie sušaukė 
Petrapily lietuvių seimą^ kad paskelbti 
Lietuvos nepriklausomybę ir nustatyti 

tykią), — savo garbės ieškotojai ir tvar- ; bendrai kelius tai nepriklausomybei at
gauti. Lietuvos nepriklausomybjė — bu
vo kiekvieno lietuvio, nepaisant gyvena
mosios vietos i r gyvenimo sąlygų, šven
tykla. Katalikiškosios ir ne socialisti
nės visuomenės pirmas žodis seimle bu
vo — Lietuvos nepriklausomybjės pas-

di neatskiriamai trukdymas, kliudymas kelbimas. Mūsų laikų valstiečiai liaudi-
ir griovimas'. Turiu omeny valstiečių 
sąjungą su socialistais liaudininkais, ku
rie šiais metais, pastebėję žmonių nepa-
sitenkiiiimą jais, įsivilkti į naują kailį, pa 

neras jų " a š , ' ' jų asmens siekimai, yra^ mą paremsiu gyvenimo faktais. Neim-
virš visa ko. I r jei mato tų tikslų ne
pateksią pasiryžę visa paaukoti, visa 
sumaut i , l>et kad tik kitų tikslai nebū
tų įvykinti, ir kad jų vardas pasauly 

dedami socialdemokratų, bolševikų ir a. 
a., Santaros, šoko pakišti ugnį po ta 
šventykla ir išėjo iš seimo, nia-

likę, deja, seną širdį, pasivadinę vals- [ nydamd, suardysią seimą ir sutrukdysią 
tiečiais liaudininkais. Nenorėdamas pasi-1 nepriklausomybės sprendimą padaryti, 
tenkinti bendru pasakymai, jų apibudini-j Jų tas ardymo ir naikinimo žingsnis bu

vo atmestas ir Lietuvos nepriklausomy
bė paskelbta. Šiandien mes džiaugia
mės to darbo vaisiais. 

Ar ne Geros tratų. tai buvo -sumany-

Valstybės Taryba. 
Tuo pat metu, kada Kusrjos lietu

viai skelbė Lietuvos nepriklausomybę, 

mo, tikėdamiesi greit palaidoti nepaken
čiamą jiems Lietuvą. Ko jie negalėjo 
padaryti tikėjosi atliksiu tai "Lietuvos 

ir likusieji Lietuvoj lietuviai savo šird- t didvyriai ' ' valstiečiai liaudininkai. Bet 

siu visų man žinomų faktų, jų butų per-
ilga virtinė, pasirinksiu tik tuos, kurie y-
ra žinomi visiemte, sekusieloe mūsų ne
priklausomybės kūrimosi istoriją ir ku- masf 

žių ir proto vedami tokį pat kilnų ir 
šventą darbą padarė. Tai nepriklauso
mybei kurti ir stiprinti jie sudatfė, ko
kią leido gyvenamosios sąlygos, įstaigą, 
vadinamą Valstyliės Taryba. Valsty
bės Taryba, nepaisydama be galo sun
kių darbo sąlygų, išlengvo, 'bet atkakliai 
su dideliu pasišventimu žingsnis po žin
gsnio ėjo vis artyn ir artyn prie to di
džiulio Lietuvos nepriklausomybės sta-
tymo tikslo. Sugrįžo iš Rusijos amži
nieji tvarkos ardytojai. J ie pamatę, 
kad valstiečių liaudininkų Valstybes Ta-

u inkai su dabartiniais savo vadais, pa- \ ryboje nedaug yra. ir negalės jc*je šeimi
ninkauti, kaip jie išmano, nusistatė ją 
sugriauti. Grioviė ją lenkai, ^riovjė bol-
ševikai^ griovė vokiečiai, pi*ie tos kom
panijos prisidėjo ir valstiečiai liaudinin
kai — " t i k r i " Lietuvos sunųs, jos pa
gimdyti, i r išauginti, tik rusų nihilizmo 
dvasioj išauklėti. • J,ėga susidarė didelė. 
Lietuvos kūrėjui — Valstybes ^Tarybai 
— gręsė didelis pavojus, Q kartu ir pa
čiai nepriklausomybei, Lenkai, bolševi
kai ir vokiečiai trynė rankas iš (jžiaugs-I _ 

. . - • • • . ' . * . . 

Dievo Apveizda ir karšta mūsų tautos, 
tėvynjės ir laistės meilė neleido jiems 
Lietuvos palaidcti. Valstybės Taryba 
privedė Lietuvą prie steigiamojo sei
mo ir atidavė jos likimą tikram jos šei
mininkui. ' 

• i 
Ar tai ne naujas Gerostratų dal

bas? •*. 
Antroji Lietuvos valstybės konferencija. 

Išlikusi nuo valstiečių liaudininkų 
pasikėsinime (Valstybjės Taryba 1918 m., 
gruodžio 10 d. išleido įstatymą antrajai 
Lietuvos konferencijai šaufcti. Jos už
daviniu p a r a g r . ' I pažymfėta: a) išklau
syti Valstybės Tarybos i r 1. vyriausy
bės pranešimus apie šalies vidaus padė
jimą ir apie politinį Lietuvos stovį už
sieniuose; 

b) aptart i steigiamojo seimo 'sušau
kimo sąjygoms ir dėsniams; 

c) aptarti žemjės reformos sąlygoms 
ir dėsniams; . 

df papildyti Vai. darybos sudėčiai, 
prisirenkant naujų Valstybės Tarybos 
n a / i u - (Tąsa seka). 
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••aocis 
Lietoviai Daktarai 

Tre?ia3te![i!s Balai, l t , t52? 
I V —• 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

t 

s& 

Te' Blv* . 7049 

Dr. C. Z. Vežei is 
LIETUVIS P g U T l g T A g 

fcltt BO. A.HflIi/Un> A m u i 
ARTI 47-tos Gatves 

• a landos: au<» 9 ryto Iki t v** . 
Šaradomis n u o 4 Iki t vakar*. 

-• CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Dr. M. Stupnicki 
3197 So. Morgan Street 

CH1CAGO, ILUOrOIl 
Telefonas Tardė 60*1 

• a l a n d o * — » Iki 11 Ii ryto 
po pietų B lkl t rak. Hedėllomie 
ofisas uždarytaa 

— » » • • • • • - . • • • • * .n » | 

m 
TeL Boo levard 2-190 

DE. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Straat 
Chicago. m . 

Gražiai darbuojasi. — Šeš
tadieny, bal. 7 d., Šv. Antano 
tlr-ja laikė mėnesinį sus-ma. 
Besamas buvo skaitlingas. 

Besvarstant dr-jos reikalas 
pasirodė, kad vienas narys pa
simirs t. y. J. Trakšelis. Gai
la, kad velionis išbuvo dr-

pijos trustisų ir komiteto į-[Vakarui darbininkus išrinko: 
rengtas lietuviškai vakaras. 
Daug žmonių atsilankė. 

Programa vykusi —, Bal. S 
d. įvyko &v.: Kazimiero £ka-
deoiijos Rėmėjų vakaras. Žmo
nių nedaug teatsilankė. Šv. 
Kazimiero Akademijos auklė
tinės vaidino "Teta iš Kali
fornijos". Viena tos Akademi

joje tik vienerius metus. Mat, . 
• , . , , i . fjos auklėtine vykusiai pasakė 

jie buvo veiklus narys, ir butu , _ _ _ _ . _ 

i 

DR. A. L. YUšK/t 
1900 So. Halsted 3tr 

fe l . Caaal 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po plėk 

6 lkl 7 Tai vakaro. 
•a i . : S lkl 4 po pietų. 
4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 1*98 

- — 9 
t 

Tel. Caaal 167, Tak. Caoal 111S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
M I I South Halsted Street 

• a l a n d o s : 14 lkl 1S ryte: 1 lkl I 
po pietų: t lkl 1 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118' 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3281 So. HaLsted St., CbJcago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—0 vak. 

Nedėl lomia 10 iki 12 dieną. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

S. W. B A N E S ] 
ADVOKATAS 

71 W. Monroe Street 
K.... m 904 . . Telef. Randolph 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. HaLsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Į Chicago. 

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

• * e * 
Ofisas Didmiesty) : 

29 South La Salle Street 
Kambarts 530 

Telefonas: Central C S M 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

" A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai examinuojami , pinigai 
ant real estate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Frankl in 117«—4945 

VAKARAIS 
S136 So . Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

? J. P. WA1TCHES 

. 
a wy er 

LLETCVIS ADVOKATĄ* 
Dlen. : R. 514-516-117 F . Dear-
born Str. Tel. Rando lph 5584 
Vakarais: 19736 8 . Wabaak Are . 

Tel F n U m a n 4217 

galėjęs daug gero nuveikti dr-
jos labui. 

Į dr-ją sugrįžo senas nary< 
p. Breveckas. Matyt žmonės 
įvertena s v. Antano dr-ją. 

Šv. Antano dr-ja ieško as
mens, kuris turi numerį 108, 
nes jis gaus dovaną virdulį. 

Giedrininkai. _ Bal. 8 d. 
tuoj ]x) pamaldi) Giedrininkų 
14 kp. laikė mėn. susirinki
mą, į kurį atsilankė kp. veik
liausieji nariai. 

Daugiausia laiko pašvęsta 
aptarimui busiančiojo vakaro 
(apie vidurį gegužės niAn). 
Statys puikų veikalą: "Con-
siliiim Fakultatis". Po persta
tymo bus šokiai. Jaunimas ga
lės linksmai laiką praleisti. 

Per šį susirinkimą prisira
šė du nauji nariai: Fel. Vaiš
noras, gabus Cieeros jauni
mo tarpe vaidyla, Sof. Valan
čiūtė, veikli mergaitė. Ji daug 
prisideda prie Cieeros veikimo 
aprašymo spaudoj. 

Vakaras. — Bal. L> d. šv. 
Antano par. svet. įvyko para-

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priimonemis: 

1,—be peilio, 
2 ,—be kraujo, 
3 ,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai 

Į Po operacijos, pacijentas gali tuo?! 
dti į darbą, gali tuoj valgyti; dal-j 
alninkų balsas t a m p a malonesn i s ] 

[visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis] 
[prijimu:— 
| Kasdien nuo 3 vai. po pietų lktj 
| | vai. vakare. 

Nedė l iomls Ir seredomls ofl 
Mždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRJJLAS, 
5o. 50tb Ave. Cicero, m 

Į OR. A. K, RUTKAUSKAS 
j GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ* 

4449 80. We*tern A venas 
Telef. l a f a y e t t e 4144 

• a a n d o s : 9-11 rytais, 1-9 p e 
Į piety Ir 7-8 vakarais . Hedėldie-
• alau* tiktai po pietų I lkl I vai. 
jį . , . , , . , . , T , T - - r ą 

OB, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo o f Įsa po numeri u 

4729 SO. A S H L A N D AVENTJE 

» 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo S—5 
po pietų: nuo 7—-8:19 vakare. 
Nedėl iomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Dreze l 2880 
[ • • . - - • . . . , . . . - - . - - . , & 

monologą "Ponia Kukošienė ,\ 
Mažytė mergaitė padeklama
vo. , 

Paskui buvo šokiai. 
Nesigarsinu. 

B L A I V I N I N K A I ' D A R B U O 

J A S I , AUGA IR STIP-
RJSJA. 

"Literatūros Teorija*' vado 
vėlis augštesnjosioms mokyk
loms. Parašė - K. Bizauskas 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
11334 South Oakley Ava. 

Chica«o, D i 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Olaser pe

reina i rankas Dr. Chas. Bėgai, 
žento Ir partnerio. Ylai senleje 
pažįstami ir draugai aplaJkya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
BUO paties Dr. O. M. Gl&em. 

814* So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 19 ryto 

lkl 9 po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Hed. nuo 19 Lkl f po pietų. 

Telefonas Vardą 887 

1 

Rengia vakarą, rinko valdyba 
ir komisijas. 

Detyoit, Mich. — Kovo 25 
d. tuoj po pamaldų įvyko 
Blaivininkų 32 kuopos skait
lingas mėn. susirinkimas. Dar 
niekad tiek narių nesusirinko 
Taipgi ir gerb. kleb. kun. J. 
Čižauskas atsilankė sus-ma»i. 
Jo prisidėjimas yra didelė pas 
pirtis kuopai. Šiame sus-me 
pasirodė, kad visiems nariams 
-ėms rupi blaivybės platinimas 
ir taipgi valdyba tuo reikalu 
uoliai darbuojasi. 

AUGA. — Kuopa nuolat 
auga narių skaičiumi. Rodos 
<Jar- nesenai pradėta uoliau 
darbuotis narių prirašymu kuo 
I on, kaip štai kuopas narių 
skaičius jau. ir pasidvignbuio. 
() <|ar daugelis niųsto apie pri
sirašymą, bot vis ko nors lau
kia. Yra ir tokių kurie laukia 
pakalbinimo rašytis, ir jie tuoj 
prisirašyta}. ,Taip besidarbuo
jant kuopos nariams ir val
dybai, kaip pastarajame laiko, 
greit išauginsime kuopą į mil
žiniškų; subūrę tiek daug jėgų 
į vieną, daiktų, tai tiek bus 
galima pasidarbuoti, kad gal 
pavyks visai išvyti ta "baisų 
nevidonų — girtuokliavimų, 
o labiausia tų biaurų pragari
nį skystymėlį — munšainę. 
Tada prasigiedrins detroitio-
ėių padangė ir blaivybės sau
lutė skaisčiai švies detroitie-
čiams ir tuo pačiu kartu ru
kus skleis nuo kitų kolonijų. 

NAUJI NARIAI. — Šiame 
Mi*>me į kuopų įstojo pasižy
mėję katalikai darbuotojai: 
Ant. Bagdonas, Magd. Bagdo
nienė ir Juoz. Stančikas. To
kių įžymių veikėjų prisirašy
mas padarė malonų įspūdį į 
kuopos narius ir jų upų labiau 
pakėlė. 

VAKARAS. — Komisija iš
davė raportą apie rengiamąjį 
vakarą, bal. 22 d. Veikalą sta
tys "Dešimts metų smuklėje". 
Kvies ajpde alkoholį kalbėti du 
kalbėtoju: Dr. Matulaitį ir vie 
ną Lš miesto Board of Healti* 

vakaro vedėju -v- Ant. Bagxto-
fią, prie tiktetų — į. Stanci
ką ir M. Buksaitį, prie bufeto 
— St. Stepulionį, 
/ VALDTBA. ~ Kuopai val
dybą išrinko sekančią, pirm. 
— Pr. Gustaitį, nut. rast. Kaz. 
Žižį, fin. rast. — $t. Stepulio-
nį. Su šia valdyba priešaky ti
kimės ^nuveikti didelius dar
bus. _ 

Karsto papuošimui Vely
koms nariai suaukojo $5.00. 

Į Kat. Federacijos vietinį 
skyrių atstovais išrinko: D. 
Jokūbaitį ir K. Žižį. Komisi-
jon seenerijų užlaidai įtaisy-
syti išrinko Kaz. Kernagį. 

Kitų reikalų tik prisimin
ta, nebuvo laiko svarstyti, nes 
norėta paspėti nueiti į Kat 
Federacijos viet. skyr. sus-mą 
kurs tuokart pasitaikė ta pa
čia diena. Sekančiame sus-me 
daugiau reikalų aptarsime. 

Blaivininkas. 

BORDEN'S Eagle 
P i e n a s neturt 

» nieko kitę savy kaip 
/ 6 t v v T ^ m t i k B*?** karrių pie

ną ir gryną cukrų. 
nis maistas jūsų ki
štas kūdikiams per %3 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui daoti kada mo
tinas pienas J» neuž-
ganMkia. 

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbliiią Ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukciją** 
Kurkia Knyga h- kitokias brangias in
formacijas, dykai* 

THE 
BORDEN 

COMFANY 
" * . » « 

B O R D E N 
B U I L D I N G 
NEW YORK 

ATLAIDAI, — VELYKOS. 
TVABKA. - ŽMOOTC 

PABIALDUMAS. 

25 

^ 9 — > M mmm^^mmmm' 

Shenandoah, Pa. — Kovo 
27 d. 1923 nk Sv. Jurgio 

parapijoj įvyko 40 vai. atlai
dai. Ačiū žmonių prielanku
mui ir duosnųmui altorius bu
vo puikiai papuoštas visokių 
ryžių gėlėmis. Žmonės naudo
damies malonių laiku kas rytą 
ir vakarą grūdosi į bažnyčią 
aplankyti savo Viešpatį ir iš
girsti Dievo žodį. 

Sekmadieny. 7 vai. vakare, 
kun. Ig. Valančiunas, & Gi-
rardvilles, pasakė pamokslą a-
pie 40 vai. įsteigimą ir įgiji
mą Dievo malonių per atlai
dus. 

Pirmadieny^ is ryto, po su
mai, kun. A. Bakunas, iš 
Fraekvilles, pasakė pamokslą 
apie Šv. Sakramentą. 

Pirmadieny, 7 vai. vakare, 
l>er Mišparus, kim. J. Kara
lius, iš Minersvillcš, kalbėda
mas apie Sv. Sakramentą įro
dinėjo laiko patogumą, dusios 
išganymui/ 

x\ntradieny, išryto kun. A." 
Cikoto pê afefė į^m<*ingą pa
mokslą apie ''Meile' ir Prisi-
šimą. prie Šv. Sakralnento,,'. 
Jojo kalba verste verčia aša-
ra* lieti aimvefgtus į jo įro
dinėjimus kaip pirmieji krik
ščionys buvo prisirišę prie 
Šv. Sakmmėnio,. i# palaikius 
ta dievišką s*usįvienijimą kiek 

|jie turėjo iškentėti. 
Užbaigiant 40' vai atlaidus 

kun. P. Andziulis.pasakė .pa
mokslą. Žmonių buvo pima 
bažnyčia. Stovinčia šimtais. 
Aiškiai ir įspūdingai kalbėjo 
Tėvas Misijonierius' apie žmo
nių atšaiumą nuo Šv. Sakra
mento ijT priežastis. uKoks bu-

5 = 

7T*\ DR. MAURICE KAHN 

o n s o ^ix.r 
»—19 v. ryto* 1—I Ir T—9 V. v. 
Nsdel lomls: nuo 19 v. ryts iki 
i vai . po 

IR CHIRURGAS 
4ssi s* asfejana AV«. 

s N . VsrAi 994 
TeL 

LUCKY 
ITRIKE 
CIGAPETTE, 

G e r i a u s i 
Cigaretai! 

tu tasai sunūs -ar duktė", sa-

M M M 

kė Tėvas Andziulis, ''kurie, 
gyvendami tame pačiaane mie
ste kur yra jųjų. motiną, tik 
sykį į metus, ir tai- iš prie
vartos jų aplankytų''. Prily
ginimais Tėvas Andziulis ragi-

|no žiiiones kasdien- daugiau- ir 
f daugiau sugrįžti prie Dievo ir 
j mylėti Šv., Sakramentą. 
Į VELYKOS. — Didžiojo šeš
tadienio vakare kompletos. 
Pamokslas kun. Andaiulie. 
Kun. Andziulis "aplamai kal
bėjo apie Kristaus mirtį k 
dievyste įrodinėdamas. įmo

nėms kad pasaulis, nors ir už
miršta galingus vyrus ir mo
terie, niekad negalės Kristaus 
užmiršti. 

Velykų rytą — Prisikėlimą? 
— žmonių pilna bažnyčia. Ta^ 
eum žmonių širdyse skambi 
žodžiai "Kėlės Kristus kaip 
pasakė Aleliuja". Procesija ir 
Mišios. Gerb. klebonas kun, J. 
Ihimčius sveikino' savo para-
pijonus Šv. Velykomis. 

Žmonės grįždami namon 
sveikinosi Šv. Velykų sulaukę 
— ir velijo visiems — pažįsta
miems ir nepažįstamiems — 
ramybės širdyse toje Kristau? 
Prisikėlimo dienoje. 

Katalikas. 
• 

— — » • » 

KUN. P. KASCIUK0 
ANTRAŠAS 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Aklą Ligas 

Ar jums skauda ga lva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra u i d ė g t o s ? 
D s f i n a ar nis«tt? 
Ar skaitaat akys greit pavarg-

Ar kvaišta galva? 
Ar matot* kaip Ir plukaačhur 

taškus ? 
Ar atminUs po truputi m a l ė j a ? 
Ar akys Aplos tviosai? 
Ar jaučiate kaip tr smilt is aky-

Ar yra balta 4 ė m ė ant vdkų? 
Ar turit katarakta? 
Ar tart žvairas akis? x 

JOHN J. SMETANA 
A K I N I U SPECIALISTAS * 
1801 So. AsMaml Ave . 

K a m p a s 19 gatvės 
Ant trečio augšto v i r i Plat to a y -
tiekos; kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

I I . — i 

* M 

\ uo šiol mano pastovus ant 
rašąs bus: 

Rev. P. Kasciukas, 
2(K) E. Main Street, 

Amsterdam, N. Y. 

StRAUPSNfiS XV.HutHkk> Orapano*. 
Kūdikio drapanos turi būti padary

tos atsižvelgiant \ š i luma ir patog-u-
ma- Reikal inga dažnas mainymas, ^~ 
patingai palų, idant kūdikis butų čvie 
Jtias ir švarus. Kūdikis patogiai aprė
dytas kad jo drapanos p ra šiltos, bet 
ne peršHtes. Jei kūdikiui peršllta, j i s 
prakaituoja; o jei ne — jo kojoms i r 
rankoms bus šalta, arba pamėlynuos 
apie burną. Taigi, aprėdant kudikj, 
vartokite savo paprasta sveika protą, 
visad la ikydama mintyse t iksus ku
riuos reikia siekti; būtent, apsaugoji
mas nuo tiro, ir pala ikymas v ienodos 
temperatūros. 

Drapanos taipgi turi būti liuosos. 
kad augantis kūdikis turėtų ožtakti-
nai vietos vystytis ir kvėpuoti. 

m\i\ • i ' i 
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ITALIŠKŲ 
Bamks Dirbta 

Armonikų 
Geriausių Ti
tam paaaoHJ. 

Garantnaja-
mm ant a>-
llmts mets 
ui dau* ia> 
aaa mtąn •»-
kla kitm l š . 
mt S. Vi Ir 
Italijoj sali 
jas parduoti. 
KBta#»aap» 
aom Hutrak-
*Hjom dvoda-

B»e plinaJaaM. Hat 
kad mokiniai gralrs groti ant 
aifcor m teaSsa | ketariat ai 
laiko. Raskit* aasUikal rt 
jaat Informacija. Įftfl lagat 
MSataa dykai: 
Raatta 8eretieUl Aeordeon Mfg. Co! 

7 Ptef ljlaaA„are; CšJ^ags, BĮ. 

3 C * 

C H I C A G O J E 
AKAD. RĖM2J0S DARBU0-

JASI. 

Sus mu diena. — Daug narių 
prisirašė. 

Bridg*port. — Kovo mčn. 
Šv. Jurgio svet. įvyko Šv. 
Kazimiero Akademijos Kėmė-
įų 2 skyr. n*:pa|Krastas susi
rinkimas. Susirinko puikus bu 
relis moterų ir meig&nuc. 
Mmtai tarėsi kaip geriau ga
lėtų sukelti vajų naujai Se
serims Kazimierletėms koply
čiai. Mūsų nenuilstanti dar
buotoja B. Naugžemienė sakė, 
[kad turinti nauję sumanymg 
kurį vykdinant bus*galima j>el 
nyti nemažai pinigėHų^yien uo
lyno koplyčiai. 

Nutarė per šiuos metus sus
iims laikyti kas mėnesį, antra
me pirmadieny,^ 7:30 v. v 
Tad Rėmėjos, irepanur&kHe 
kada susirinkimai įvyksta, 
Narės ateidamos į sus-mą atsi
veskite ir naujų narių. Metinė 
mokestis visai žema, tik vienas 
doleris. 

Per šį susirinkimą į skyrių 
įstojo ir užsimokėjo Šios: Url. 
Gafzauskienė, EI. Šuflivan, P> 
Bufeinienė, St. ^ogaitė, Br. 
Žiogaitė, Juz. Žioigaitė, Doni. 
Žiogienė, Zof. Leščiauskienė, 
Jadv. Leščiauskaitė, Ant Bu
blienė, Pet. Totulienė, O. Se-
kleckienė, P. Urbienė, Ve*. [ 
Punkauskienė, Juz. Zopelienė, 
Pet. Žaogas. Tą, dieną^ į sky
rių sumokėta $18*50. 

Roz. Maaaliauskienė. 

X * • Sai • a u 

Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 
drapanų. Jas turi paraminti ifi minkš-
tos, lengvos sugėriansios jpaterljos, 
Ir reikia turėti ju daug, taip. kad ga
l imą butų greitai permainyti , jei *jos 
susipurvina ar sušlampa. Ja* - reikia 
perplauti karš tame vandeny su tokių J SC-
muilu, kuriame sėra nieko eriitian^io J 
oda, paskui Išgręžti gerai, išdžiovin
ti ir pravėdinti pirm. vartojimo. Palų 
ir kitu drapanų niekadds bereikia 
džiovinti kūdikio kambary, kadangi, 
nekalbant jau apie pagaminta drėg
numą, dar pakjla nesveikas hr pri-
klus- kvapsnis. Rudiklo Aprėdyma-. 

Aprėdant kudikj reikia pagufdyti 
a n t motinos kelių, ir drapanos,, vilkti 
augštyn per kojas ant k ano, o ne 
pro galva. Nakt į reikia visas kūdikio 
drapanas permainyti. Naktiniai marš
kiniai turi būti ilgesni už dieninius, 
laisvi ir Ii uosi. kad kūdikis galėtų 
judinti savo narius žiemos matu ije 
turi būti iš minkšto, l engvo\ f lane l io . 
arba panašios materijos, apačioje su- 1 

raukiami su siūlu. Vasarą geriausia 
materija yra minkš ta i musl inas ir 
naktiniai gali būti palikti atviri apa
čioje. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domos metuose 
tarp keturių ir šefierikos. J i ems reikia 
maisto, kuris ypatingai drutinantis. 
J iems reikia maisto, kuris padarys 
juos stipriais, vikriais, ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams Šitokių vai
kų, stiprai rekomenduojąs! Borden's 
Eag le Pienas. Padarytas iš moksl iš
kai sumaišyto puikiausio pieno ir 
geriausio cukraus, ji nsdapenėtą ku
dikj greitai suriebina ir išaugina* bei 
padaro jį sveiku ir stipriu-. Tėvams 
yra didelis su taupymas prižiūrėti, kad 

,jų kūdikiai t inkamai subudavofi bu
tų, nes tada jie geriau kovos su li-

•gomis, ir yra pigiau palaikyti kūdikį . 
sveiku, negu Išgydyti jj sveikų. Ši
t iems valkams rekomėhduojant* duo
ti po du šaukštu Eaglė Pięoo* ątmiež- \ 
to trimis ketvirtadaliais Šalto atvlrin 
to vandens. Gali Šitą formuią j iems ; 
duoti arba paryčiais arba popietų. 
Senesni vaikai kai kada labiau jį 
myli su ginger ai e, vaisių sunkomis, 
arba paktu kiaušiniu -ir skanskontų. 

mmmmammmmsammm 
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VidikieK 
KUSERICA 

101 S . H a i « U d S t 
ampas 31 c a t v e 

hone Yards 1119 
leaasaa of ise su 

Dr. J. F . Van 
Pairfg. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 

9slMH9aV§g*mdymo.Vis»kl pa 
patarimai dyleai. 

Vajandos: nuo T ryto. Iki 12, n o e 
« fki i 9 vai. vakare. l 

Hr. Anelė Kaushillas D. C. 
CMIROPRACTOR 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronlškas figas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas U* 
gas; vyrų. moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 21 St., kampas Leavttt a i 

Telefonas ftooseveK 918a 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Nedalioj 

f iki 1 ! a m. 

Ine 
2407 1 
Telefonas Seeley I M S 

Moko ttuvhno, P a t t e n t ų 
pimo, Deslgning bianlul 19 
m a m a Vietos duodama dykai.] 
Diplomai, stokotas 1« 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygele 
Bisnio ir Naminiai kursai. 
lių T a i s y m ą Norint inic 
r a s y k U a s * tolafonuokita. 

8 ARA P A T E K , p i n a . 

Tards H M 
TANLMT V. 

mmmmmmmmmmm 
Espcess' PalaniavHoas 

EUROPON! 
RK G U U I R I A I iš-

plaukįa, kaa suba 
* ta. Laivai apleidžia 

prieplauka 3 '.r t 
Hoboken. Dideli 
greiti laivai. Geras 
valgis — ruimingi 
kambariai. Norint 
patogią kel ionę va
žiuok U. s . vaidi los 
laivais. 

Pres. RoDseveh — Bal. 21 
*res. Barding — Oęgūi. 12 
Oeo. Waakinfft6n — Geg. 19 
tfopiut informacijų apia dienas Ir . tt. 

raiyk Į 

UNITED STATES LINES 
#5 Broadway N e w York Cit> 

OsaVatass far 

u. ą. aaippiNo BOAA^ 

O R A B O I U C . E R 

t ū l a amtoaao-

prieinama. 

3319 Auburn 
ve. Chicago. 

•» « » > 
tm mm» m m • • ^ ^ » • • m n i H » i | * * , 8 I 

& D. LAOEAWIOZ 
Lirrune GRA»K>RJTJI 

ašį* w. t»-m jrt cidoago, m 
Patarnauja laidotirrėa* kuopi-

f ^ s f e k . ftartale m s l d « o 
kti, o mano darbą bosite 

Tel* Cmmi 
SBJasal 

f iar»<f»Įrrf>»a^i mm 
4429) 

A* rHLttUtK 
#r»boriaf 

3307 
• • • • • aanaaįi • » < • * • " 1 
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CHICAGOJE 
Sekantis Apekr. sus-mas bus organizavime Labd. Saj. 21 Reikalingi "F i t t e r i u " pagel 

MŪSŲ DEPOZITINIAMS 
PRANEŠIMAS 

geg. 13 d. West Sidėj. 
Veikiančiosios komisijos se

kantis sus-mas bus geg. 6 d. 
Brighton Parke. Narys. 

SUŽEISTA 11 ŽMONIŲ, 

Tarp jų i r lietuvaitė. 

Bal. 7 d. po pietį}, vidur-
rniesty, prie Singer building. 

Pikti liežuviai paleido paskalą, kad Metropolitan ^ ^ . ^ ^ l * ' T * * & 
te Bankas bankrutija. Žmonės išsigando. Pradėjo imti pi
nigus. Pranešame, kad viskas yra pas mus tvarkoje ir 
išmokame visiems pinigus, kas tik noru Tat bukite visi 
ramus ir neapsigaukite išimdami dabar pinigus. 

J , JONAS BRENZA, 
Metr. St. Banko Prezidentas. ! 

i 
t y #s* '• * ; i '» 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

Chieagon atvyko Amerikos 
lietuvių visuomenei plačiai ži
nomas lietuvis veikėjas p. 
Juozas Gabrys. Nebepirmu 
kartu jisai mus aplanko. Te-
čiaus visuomet su ta pačia 
karšta Tėvvnės Lietuvos mei-
le. 

Kiek mums žinoma, šiuo 
kartu jis Amerikon atvyko 
Lietuvos pirklybos ir pramo
nės reikalais. 

VAŽIAVO Į LAIDOTUVES, 
ŽUVO PO TRAUKINIU. 

Choras. — K. Gervilis išda-
davė raportą iš Vyčių Chie. 
Aps. choro. Choras narių turi 
virš 50. Dauguma narių yra 
gerai prasilavinę dainininkai-
ės. Rengiasi scenoj statyti o-
peretę " Šienapjūtė". Tik dar 
svetainė nepaimta. Pasitaikė 
viena gera svetainė dar neuž
imta geg. 20 d., bet tą dieną 
Moterų. Sąj. Chie. Aps. ren
gia vakarą. Tad palikta Aps. 
elioro ir Apskr. veikiančiajai 
komisijai parūpinti svetainę 
operetės pastatymui. 

Ant Mureika raportavo, 
kad piknikui spaustuvės nau
dai daržas dar nepaimtas. Rū
pinsis ir toliau tuo reikalu. 

Vajui sekasi. — Nauju, na
rių prirašymo vajus smarkiai 
varomas. .Šiame apskrity kol-
kas tame vajuje Ciceros kuo
pa užima pirmą vietą. Kun. 
A. Linkus trumpai pakalbėjo 
apie budus pritraukimui nau
ju narių. 

Apskričio piknikui tikietai 
jau gatavi. Paskirtos yra trys 
dovanos prie tikietų. 

Tradicijinio išvažiavimo 
liepos 4 d. reikalą pavedė dar 
veikiančiajai komisijai pirma 
apsvarstyti. 

Išreikšta pageidavimai, kadi 
butų atspausdinta Jauna me

l š AVaukegano automobiliu 
Cbicagon vakar važiavo M. 
8umilyniei>ė su savo kaimynu 
Petruliu, duonkepiu. Važia
vo Bridgeportan, j anądien 
mirusios Klimieiiės laidotu
ves. Pamaldos už a. a. Kli-
mienę vakar buvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Ties Morrow ave., Xorth 
Chicagoj, važiuojant skersai 
geležinkelio bėgių staiga ūž
telėjo Elgin, Joliet and Kast-
ern traukinis. 

Šimulynienf'' žuvo ant vie
tos, gi Petrulis mirtinai su
žeistas. J is paimtas lįgoni-
»en. * * | f 

A. a. Ona Šimulynienė, po 
tėvų Locaičiutiė, ]>aliko vyrą j čių skyriaus konstitucija. Cen-
su dviem vaikais. Turėjo 27]tro valdyba pasižadėjo tą pa-
metus. Vienas nabašninkės j daryti. 
brolis Jonas Locaitis sryvenal Dramatiško skyriaus reika

lus pavedė veik. komisijai ap
svarstyti. 

Ieškoma draugiškumo. — 
Pakelta klausimas del stokos 
draugiškumo tarp kuopų. Bet 

r>. 
Waukegane, kitas — Pranas, 
Chlcagoje. Liko dar dvi se
serys, Pittsburghe, Pa. 

Nelaimingas likimas. M. 
Šimulynieiiė nebuvo mirusiai 
Klimienei gimiiįė, tik iš Lie-idaug nekalbėta. Pasižadėta tą 
tuvos gerai pažįstama. No
rėjo jai paskutinį kartą pa
tarnauti. Tursėjo labai gra
b u s norus. I r štai kas įvy
ko. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

draugiškumą auklėti, kad jis 
ir vėl stipriau rištų kuopas ir 
narius. 

Mortgage naikina. — Ma
žai jau beliko mortgage ant 
spaustuvės, bet šiame sus-me 
pakelta klausimas apie ir to 

to aukšto nukrito žemėn 200 
svarų geležis, ir sužeidė 11 
žmonių. 

Sužeistųjų tarp? yra Brigh
ton Parke žinoma vytė Ona 
Ivinskaitė, 20 m. amžiaus, 
4501 So. P'airfield o*eM kuriai 
geležis pataikė į ga'vą ir' pra
kirto skylę apie 2 colių didu
mo. Nunešė j i į Tlio Fair 
Store ligonine, kur užrišo 
žaizdą, kad kraujas neisbėg-

» 
k * t . 

•Po poros valandų ji tapo 
parvežta į namus, pas seserį. 
Tenai pašaukė gydytoją kurs 
apžiurėjo žaizda, išvalė ir už
siuvo. Manoma, ktfd prisieis 
galvą peržiūrėti su x-ray, a r 
nebūtų kartais kaulas įlauž
tas. 

Lai minga dar kad nebuvo 
ant vietos užmušta. 

Tuo pačiu kartu vieną 8 
metų mergaitę geležis užmu-
šo, o keletą kitų sužeidė. 

Koresp. 

kp Aciu visiems tos kuopos bininkai ir ' * rivetterių' ' pa 
veikėjams už pasidarbavimą, gelbininkai prie statymo dar 

Šv. Kazimiero dr'-ja ir p. 
Jodelis parodė gražų pavyzdį 
kaip galima gražiai pasitarnau 
ti mūsų visuomenei, savo tau
tai, suorganizuoti Labd. Sąj. 
kuopas. Organizuokime Labd. 
Sąj. kp. visur, varykime tą 
gražų darbą pirmyn. 

A. Valančius. 

bo plieno šapo j , dar»bas pasto
vus. Algos geros. Atsišaukite. 

Mara va Construction Co. 
85-th St. & Stewart Avenue 

1SVTOS KOLONIJOS LIETU
VIAMS. 

šį vakar, bal. 11 d. 7:30 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos par. 
svetainėj, bus nepaprastos, y-
patingos prakalbos, graži, pui
ki programa. Išgirsite daug. 
įspūdingų dalykų apie savo tė
vynę Lietuvą. Įžangos nebus. 

PRANEŠIMAS., 
TOWN OF LAKE. — L. 

Vyčių 13 kp. susirinkimas į-
vyks bal. 11 d. 8 vai. vak. Da-
vis Souare Parko salėj. Po 
susirinkimo bus šokiai. Tad 
visi Vyčiai teiksitės surinkti 
Kur kas skaiitlingiau. 

Korespondentas. 

LIETUVIŲ ŠOKIAI VIEŠ 
BUTY. 

Lietuvos Dukterys Ameriko
je rengia balių trečiadieny, 
bal. 11 d. š. m. S vai. vakare, 
Red. Room La Salle viešiu 
tv. Visus kviečia 

Komitetas. 

PAMINĖS MOTINOS 
DIENĄ. 

Ypač smarkiai dirbama naujų ; P a t i e ^ Panaikinimą. Ypač 16 
kp. darbuotojai stipriai rėmė nariu prirašyme. 

Bal. 8 d. Šv. Antano mokvk-
loj, įvyko L. Vyčių Chicagos 
Apskričio mėn. susirinkimas. 
Pirmininkavo Ig. Sakalas, raš
tininkavo Alb. Alaburdaitė. 

West Side. — A. L. R. K. 
Moterį) Sąj. 55 kp. laikė mėn. 
susirinkimą bal. 8 d. Tarp ki
tų dalykų nutarė surengti 'lee 
cream sočiai' su "Bunco par-
ty" , gegužės (May) 13 d. š. 
m. Tą dieną pripuola "Moti
nos d i e n a i Taigi vietinės Są-
jungietės rengiasi kuoimi kiau
šiai paminėti "Mother 's day" . 

Sąjungietė. 

Y » '" 
A. f A. 

Metinės sukaktuvės nuo mir
ties mylimosios mpterės ir mo
tinos Antasinos Cfiriekienės kuri 
persiskyrė su šiuo pasauliu ba-
anU/io 11 d.. 10-'*J m. palikda
ma dideliame nuliūdime vyra 
Joną. sunūs: Petrą, Joną ir 
dukrelę Genavaite. 

PaminėiUmi josios mirites 
sukaktuves- turėsime misiąs ui 
jos dusią bal. 13 d., ST. Juo
zapo bažnyčioje, So. Chlcagoje. 
Taigi visus icimlnes, pažystamus 
ir draugus kviečiame ateitį ir 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nabašninkė paėjo iš Pajuod
žiu kahn. Panevėžia apskričio. 
(Po tėvais Gabrtutė. 

Nors aukščiausis atskyrė ją 
nuao tmisu, bet musųi Širdis ir 
mintis vis su ja. Tali prašome 
rišu giminiu tr pažystamų su
kalbėti amžiną atilsj. 

Nuliūdę: Vyras Jonas Cini
kas ir vaikučiai. 

mortgage panaikinimą ir pasi
žadėjo patys net pusę jo pa
naikinti. Kitos kuopos galės, 
rodos, lengvai išsidalinti ant
rąją puse. 

Įžymus prietelius. — Įėjo 
sus-man Ciceros klebonas kun. 
H. J . Vaičiūnas, org-jos gar
bės narys. Sutiko jį aplodis
mentais. Paskui jis pasakė 
gražia, karštą, Vyčiams labai 
prielankią, tikrai prietelišką 
prakalbėle. J is paaukojo Vy
čių spaustuvei ir tą $150 ku~ 
riuos buvo spaustuvei pasko
linęs. 

Trumpai bet gražiai pakal
bėjo Jonas Grūstas, 48 kp. 
k p. (Springfieldo) narys. 

Pr. Savickas pranešė apie 
Vyčių veikimą Sporte. Dabar, 
tarp kitko, darbuojamasi, kad 
kiek pinigų pasidarius^ 

ŠOKIAI IR DOVANOS. 

Bridgeport. — Bal. 8-d. Mil
dos svet., įvyko Šy. Onos dr-
jos balius. Žmonių buvo nema
ži ausia, bet norintiems šokti 
buvo progos prisišokti iki va
liai. Taipgi kai-kurie už dai
lesnius lietuviškus šokius ga
vo dovanas nuo Šv. Onos dr-
jos. Marytė. 

SUSfTOK MOKEJĖS RENDĄ 
Vieton mokėjimo aukštu 

rendu ar negeriau del Jūsų 
nusipirkti lotą ir greičiausiai 
galima pasibudavoti ant jo ko
ki tik nori namą, mokant už 
jį kaip Jus mokėtumėti renda. 
Tuomet Jusii nuosavybės didė
ja diena ir nakti metas į metą 
kraudama del Jusu turtą ir 
galybė ir taip lengvai sutaupi-
siite daug pinigų ir nereikės 
landiti po kokius, ten senus 
skrepus: Jūsų gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, naujų 
namų, gražių parkų, geru mo
kyklų ir Bažnyčių. Tyro oro, 
Iransportacijos padaryti savo 
gyvenimą tokiu gražiu yra la
bai lengva. Mes ririimame la
bai mažus įmokėjimus ir mėne
sinės sąskaitos, surengiame be 
jokiu kliūčių. Duodame Trus-
tees Deed Chicagos Title and 
Trust Companijos pirkėjas 
gauna "guaranty policy". Tai 
yra puikiausis pastovus tur
tas. Koki tik Jus galite turėti. 

Atsišaukite 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne ir Delieatessen, neto
li South Chicago, naujas stoc-
kas ir " f ix tures" geras cash 
biznis. Atsišaukite 

8845 Commercial Avenue. 
— i • — — Į n^^""~~ 

Ant pardavimo saldainių 
ir mokyklos įrankių krautuvė, 
geroj vietoj aplinkui yra trys 
mokyklos. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite sekančiu antrašu: 

4544 So. Wood St. 

A. jh A. 
PETRAS DRUKTAINIS 

mirė Balandžio 8 d. 1923, 6:20 vai. 
ryte 2 metų 4 mėnesiu amžiaus. Gi
męs Cfucagoj. Paliko dideliame nu
liūdime tėvus /Pranciškų Ir Julijona 
Druktainius, broli Pranciškų 5}& m. 

Laidotuvės {vyks seredoj balandžio 
11 d. 1023 iš namų 1427 N. Wood 
Str. J fcv. Mykolo bažnyčia 8:30 vai. 
ryte. Po pamaldų bus nulydėtas ( 
A v. Kazimiero kapines. 
. . Nuoširdžiai. kviečiame, (rimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

\u lh ide: Tėvnl, brolis ir Dėtlė Juo
zas Dauginis. M 

Dr, J, Van Paing 
S P E C I A L I S T A S 

Per daugeli metų vidujinių, 
kroni.škų ligų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
sekmingas išgijimas priguli nuo 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su Exray. Gydau su radium, 
seru m ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Ned.'liomis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

ADAM MARKŪNAS, 
(jeneral Manager 

056 First National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St. 

Cliicago, III. 
Telephone Randolpli 7400 

REIKALINGI 
Leiberiai ir pagelbininkai 

prie fondrės Structural Gele-
'xžies šapoj ir (Shipping Room. 

Darbas pastovus. 
Atsišaukite tuojaus 

LINK BELT COMPANY 
329 West 39 Street 

(3 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Ave. 

PRIVATES LEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviaims 

mokantiems ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dieniomis ar vakarais. 

Mlss DONNEIXY 
421 Belden Avenue 
Telef. Divcrsey 2132 

Radd. tai. Van Buren §194 
Oflao tel. Boulevard 9191 

Dr. A. A R0TH 
RI'MAS «VDYTOJAl Vt 

CHIRURGAM 
Hpeciallstas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų l» visų ekroniakų liga. 

Ofisas: SSSfi 8. Halsted St. 
Vai.: I i—11 ryto: I—l po 
plet, 7—Svak. Nad. 1 9 — I I d. 
Ras. 1119 Independtnat Blvd. 

Chlcago. 

Dr. 0. VAITUSH. 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins r\BU 
akių tempimą 
kas yra priežas 
Uml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis ln dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re-
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 Iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

SALUTE BITTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nno galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtėjimą vidurių. 
Galima gauti aptėkose ir 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BITTER MFG. 
616 W. 31-st. Chicago. 

Tel. Boulevard 7351 

NORĖDAMI 
P*RKTI, PARDUOTI AR MAI 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351h St , CMcago 
Tel. Boulevard 0611 Ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
a Parduodam Laivakortes. # 

CE 

S ' » ~ 
Tel. I>afayette 4223 

P L U M B 1 N 6 , 
Kaipo lietavys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. YUŠKA 
3228 West 38-th Street 

KJ« 

TTelefotnas Yards (MMM 
ANKA M. BOKI 

Beauty Shpp 
Veido Ir Skalpo' Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marcell GarbkUaojaaol 

Manicuring 
Cokimbla CoUe«e 3Ietoda 

4631 SKMitti Ashland Avenue 
Atdara: 

# 

tdara: Utarninko, Seredoj. Ket- j 
verge Ir Subatos Vakarais. . 
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PATARNAVIMAS 
1 DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE 
s = 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- [ g 
ti draftą (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti groitesnis pinigų gavimas. ĘS 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas S 
bijo, kad . litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame a 
dpleriais ir jeigu litai i.štikrųjų nupultų, tai išsiimtus g j 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 5E 

Persiunčiame pinigus Kabiegramais. 
• 

Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro- g j 
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
• 

• 
S 

= 2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois, s 
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I KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas it 

(Daugiau Chicagos 
rasite 3-me puslapy)* 

zmių 

Šį vakar viskas nepaprasta 
Dievo Apveizdos par. svet. 
prie 18-tos ir Union ave. Nu
vykę dažinosite. 

LABD. SĄJ CENTRO VAį-
DYBOS VIEŠA PADĖKA. 

Šy. Kazimiero dr-jai, daug 
pasidarbavusiai prie suorga
nizavimo 23 kuopos, Marąue-
tte Parke. Ačiū visiems tos dr-
jos nariams ir p. Verygai kurs 
prisidėjo prie tos kuopos su
organizavimo. 

Taipgi širdingas aciu p. K. 
Jodeliui u i pasidarbavimą su 

Barzdaskutykla (Barbei* 
Sliop) ant pardavimo. 

Atsišaukite 
8732 Houston Ave. 

So. Chicago, IU. 
KAS TURI 

Parduoti namą. ar tai lotą Brighton 
Parke tai atsišaukite pas mus — mes 
turime daug1 pirkėjų kurie nori pirk
ti greitai visokių namų ir Lotų. 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
40S4 Archer Ave. Chicago, III. 

" K A U N A S ' ^ J a m e galima pamatyti visą Kaunu 

kaip^ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento rū

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau-

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DIDELIS GARADŽIUS 
Pardavimui ar išmainymui ant na

mo. Garadžius yra statytas ant 2 
didelių lotų ir daro labai dideli biz
nį. Kas norite pirkti ar tai mainy
ti ant namo atsilankyk 

JOSEPH YUSHKEWITZ 
4054 Archer Ave. Chicago, IU. 

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį prieSą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65e. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai { labaratoriją. 

P. AD. R1CHTER & CO. 
. 104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 
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JAU GEGUŽĖS MĖNUO NETOLI 
Įsigykite knygutę. 

GEGUŽES MĖNUO 
Skaitymai kiekvienai dienai 
Sutaisė Margalis. Kaina 30e. 

Leidinys žv. Kazimiero Br-os Kaune 

>f 

kaipgi nusipirkite-

"JĖZAUS ŠIRDIES1 

' MĖNUO 
Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per bir

želio menėsį. Iš vokiškos kalbos vertė kun. Pr . 2adei-
kis. Kainą 50c. 

Ižleido SvT Kagimiero Dr-ja Kaune. 
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