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PRIEŠ BOLŠEVIKUS TURI 
BUT PAKELTA KOVA. 
KARDINOLAS MERCIER 

PATARIA IŠNAIKINTI TĄ 
BARBARIZMĄ. 

Nurodo į raudonosios valdžios 
baisenybes. 

-> NEW YORK, bal. 19. 
Kardinolas Mercier, vienas 
didžiausių šių laikų moksli
ninkų, belgų primatas, Ko
lumbo Vyčiu. (Knights of Co-

lumbus) organizacijos orga
nui Columbia prisiuntė vieną 
savo rašytą straipsnį. Kar
dinolas projektuoja pakelti 
tarptautinę kovą, kitaip ta
riant, kryžiaus karą, barbari-
nei Rusijos bolševikų valdžiai. 

^ T Kardinolas yra Kolumbo 
IVTyčiu organizacijos nariu. 
Organizacijon priimtas jam 
anais metais viešint Suv. Val
stybėse. 

Baisios skaitlinės. 

Tarp kitko Jo Eminencija 
rašo: 

" P e r keturis metųgajtaras, 
kaip apskaitoma, paketo 10 
milionų žmonių gyvasčių. Y-
ra tai tikrai baisi ir kiekvie
ną perimanti skaitlinė. Bet 

yra tik dalis palyginus su 
bolševikų darbais Rusijoje. 
A pakaitoma, kad liolševikai 
Rusijoje trumpesniu laiku 
pragaišino nuo 20 iki 30 mi
lionų žmonių gyvasčių. Tuos 
žmones jie išžudė. 

Laikas- pagalvoti. 

" B e abejonės, yra gražus 
daiktas šaukti taikos konfe
rencijas su tikslu užbėgti ka
rams ateity. Bet vieton lau
kti to, ką ateitis atneš, argi 
nebūtų išmintingiau rimtai 
pagalvoti apie dabartį ? 

44 Ar Tautų Sąjunga neuž
tarnautų pasaulio garbės, jei 
ji vienu užsimojimu sutrintų 
bolševistini barbarizmą Rusi
joje. Tuo tikslu ji galėtų 
bolševikams paskelbti tarp
tautinę kovą. I r apsaugotų 
nuo to barbarizmo per ilgu* 
amžius atsiektą civilizaciją." 

Kardinolo straipsnis net 
valdiškose sferose sukėlė ne
paprastą įspūdį. 

Vis Aiškiau, Francijai 
Nerupi 

AMERIKONAI FRANCUZŲ « GAL FRANCUZAI UŽIMS 

/ 

GNIAUŽO VOKIETIJOS ŠIRDĮ IR NORI JOS 
G Y V Y B Ė S 

AUSTRIJAI -PASKOLA. 

GENEVA, bal. 18. — T. 
Sąjungos, taryba, kuri turi 
čia suvažiavimą, nutarė paga-
lians paruošti Austrijos res
publikai paskolą — 100 milio
nų dolerių. Ta paskola senai 
žadama patvarkyti 'tos,respu
blikos finansus. 

PARYŽIUS, bal. 19. — Se- ti, tai visas karo išlaidas at-
nai laukiama vokiečių užsie-jsako francuzai. Tečiaus tai-
nių reikalų ministerio von kos sutartis kontribuciją ap-. 
Rosenbcng kalba Reichstage/ribuoja. Sutarty pažymėta, 
pasakyta aną dieną, nepaten- kad Vokietija turi atlyginti 
kiną Franci jos. Kaip francu-juž išnaikintus Francijos plo-
zų vyriausybe, taip spauda | tus ir pensijas franeuzams 
pažymi, kad ministerio kalba' veteranams arba kritusių 
nepaduoda jokio pagrindo ve-' franeuzų kareivių našlėms su 

4 

sti taikos derybas su vokie-; vaikais. Anais metais atpil-
čiais. Sako, vokiečiai visas dymo komisija apskaitė, kad 
laikas vientik žada. B e t t i k - j i š Vokietijos priguli 132 hi-
renybėje jie nieko nenorį duo- j lionu auksinių markių, 
ti. Sako, jei vokiečiai nori j Ekspertai apskaitė, kad 
taikos derybų, tai Franci jos, Vokietija aktualiai pinigais ir 

visokiais daiktais atmokėjo a-

TARNYBOJE. 

Jie susekė vokiečių sakalbius. 

HANOVER. 

Paskui, rasi, briausis toliaus. 

PARYŽIUS, bal. 19. — S. 
Valstybių slaptosios tarnybos 
agentai Vokietijoje susekė vo
kiečių vyriausybės sąkalbį, at-

Žinios iš Lietuvos 
ŽMONĖS NERIMAUJA. Į 40 šovinių. Kaimą apiplėšę 

lenkai pasitrankė į savo pusę 
per Mariką, kur stovi lenkų Panaikinus 

LONDONAS, bal. 18. — A 
not gautų informacijų iš Pa
ryžiaus, Franciįjos vyriausy 

j be ruošiasi dar smarkiaus \ Tauragės turgus staiga padi-
I spausti Vokietiją, jei į»*ta- < N * Daugelis K l a i d o s 

kreiptą pnes J ranchją. Bu-1 F;. J*' J F ' kramto k i ru važiuoia čion nir-
i -Jroji l keletą dienų aiškiai ne- Kr<i^(> >nuH va/moja « um pn 

8 * pasiduosianti franeuzų v e r g i - ' k t i s kuro, pašaro, valgomųjų j Stabų 
- j 0 T U j produktų ir 

Jopt, Vokietijos vyriausy 
padariusi planus pagaminti 
milžinišką oro laivyną neva 
Rusijai. Bet tikrenybėje, tas 
oro laivynas turėjo but varto
jamas pačių vokiečių pulti 
Franciją. 

Apie tai agentai painfor
mavo Francijos vyriausybe. 

Be to, amerikoniški agentai 

TAURAGĖ 
r_ | sieną su Klaipėdos kraštu, sargybos. 

Tarp tų banditų gyventojai 
pažino ir savo išsigimėlius 
Markevičią ir Biką abu iš 

kaimo. Buvo ir keli 
kitų reikmenų, j miestiečiai iš Veisėjų. Nuos-

Pirmiausia frartauzai ap- ^ l i r a ' važiuoja turgun gerais'tolių pridaryta begallės. 
galvoja užimti ITanover, kur arkliais ir puikiais pakinktais. 
yra didelis vokiečiu geležiu- Daugelis jų čia atvykę siųlo 
kelių centrai, ir visą Vokieti-' mūsiškiams ūkininkams pirk-
ją atkirsti uuo vakarinės Eu- : * veislinių kiaulių, raguočių 
r o p o s ir Tauragės miesto atsistaty-

Kitą projektą francuzai n m i P^txJ-
turi, tai užimti Hamburgą 

KAPČIAMIESTIS. — ,Va 

LIETUVIS IŠRADĖJAS. 

• v 

įsra-

patyne, kad sovietinė Rusija B e t S i a m u o s t u i b u t ų r o i k a . 
gaminasi oro laivyną. Tam l h l , < a ^ ^ m K ) j u r ( ) S ^ 2 2 ^ a p i e 8 ya]8indą ^ 
tikslui aeroplanus užsako u ž - ' K i o k ž i l l o m a ? tmy p a s ipr ie - ' to lenkų partizanai užpuolė 
sieninuose. Tuos Rusijai a- m t ų }10 y i o n Anglija, bet i r 'Kalvių kaimą, Kapčiamiesčio 

vvriausvbė ne viena kartą 
jiems pareiškusi, kad jie tu
rį tiesioginiai oficialiu keliu 
kreiptis į Franciją. 

Komisija atatinkama. 

Francuzai nurodo, kad in
ternacionale ekspertų komisi
ja, kokiai Vokietija norėtų 
pavesti išspręsti kontribuci
jos klausimi), jau ketvirti me
tai gyvuoja ir veikia. Ta ko
misija vadinasi at pildymo ko
misija. Jos nariai ne vien y-
ra kompetentiniai tokiuose, 
reikaluose, bet dar jie tu r i ' 
sau pagelboje daugybę kitų 
ekspertų. Ta komisija žino, 
kaip daug Vokietija gali mo
kėti kontribucijos. 

Bet francuzai prasileikia su 
tuo faktu, kad komisiją suda
ro vienų santarvės valstybių 
atstovai. Taigi, tokia komisi
ja yra vienapusė. Visas lai
kas visuose klausimuose ji 
nusistačiusi prieš Vokietiją. 

Ko Franciją nori. 

pie 50 bilionų auksinių mar
kiu. 

Turi patvarkyti finansus. 

eroplanus" dirlidinti nori ang
lai ir italai, i Tečiaus bolše
vikai žymesne dalį aeropla
nų, paveda pagaminti Vokie
tijai. 

Sovietų valdžia 119 aero
planų užsakė An^lijchj, 69 Ita-

Amerika. 

! nori gauti iš vokiškų dirbtU-

RUSIJOS RABINAS 
TEISIAMAS. 

C H I C A G O J L 
; 

NAUJI PARĖDYMAI, 
NAUJA TVARKA. 

Bolius Vaiciekauskas 
dęs/^ITydrosferą", kuris esąs 
ge r i aus i s^uo paskendimo a-
paratas. Žmogui nuo prigė
rimo išsigelbėti užtenka 1 ar
ba pusė kilogr. svorio ITyd-
rosfero juostos ir galima esą, 
jį laikyti kišeniuje laivu va
žiuojant arba maudytis ei
nant; jis galima busią naudo
ti ir laivų gelbėjimui. Išra
dimas užpatentuotas Belgijo
je ir kitur. 

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO 

Bolševikams ankšta darosi ir 
ael žydų. 

* 

Kaip tai ji likusią sumą ga-j •'Joj, gi 2/)00 kitų aeroplanų 
Ii atmokJėti, nuomonės pasis-, 
kirsčiusios. Tečiaus visi eks- v , u -
pertai yra vienos minties vie
name klausime. Būtent, Vo
kietija pirmiausia turi patva
rkyti savo finansus. Liku- — • 
sius 82 bilionu kontribucijos 
tuomet galėtų atmokėti išda-
lies pinigais ir daiktais, išda-
lies savo didžiųjų industrijų 
šėrais, pagaiiaus išorinėmis 
ir vidujinėmis paskolomis. 

• 

Tečiaus kaip, ilgai Franci
ją bus užėmusi Vokietijos te
ritorijas ir tas teritorijas ek-
sploituos savo naudai, xVokie-
tiją ne.galės patvarkyti finan
sų. Juk tai visvien, kad nuo 
uždugninto kalėjime žmogaus 
butų reikalaujama atmokėti 
skolas. v 

Pasirodo, kad Francijai ki-

valsč. ir apiplėšė įgyventojus. 
Nuo'Hendelio Galveldos paė
mė viena, arklį ir vežimą 100 
litų vertės ir lie to dar pâ ėmjė 
pinigais 200 litų. Nuo Jono 
Burbos paėmjė 2 arklių 1000 

; litų vertės ir 50 metrų audek-
I lo. Nuo Vinco Ramanausko 

Naujas Chicagos policijos a t M ( , p i u v a m a | j a m a & n a 500 
viršininkas Collins užvakar ] j t u v p r ^ s i r ] ) a l t m i l l ^ 2 0 

sukvietė visus policijos kapi- ]lių N u o I v t r o p u t k a ^ ^ miesto Burmistrui įsakymą, 
tonus konferencijon ir įįmar ^ ^ j r s talteses. Pas S u - ' k u n u o Pakartojama pirma-
pranešė apie naują departa- ^ a Jų0Ę$ ^ ^ v i ^ m sis jo paliepimas, kad mies 

KLAIPĖDA. — Kovo 14 d 
pulk. Budrys davė Klaipėdos 

ment^ tvarką. 
. 

litų verties arklį, batus, 5 j>u- te butų palaikoma didžiausia 
1 * 

švara. Šiuo įsakymu miesto 

MASKVA, bal. 19. — Čio
nai bolševilui teisme teisiamas Viršininkas atvirai pareis 
vyriausias Rusijos žydų r a - k ė , kad prie dagtinės pirklia-

I 

birias Sehaebson sii kitais 6 vimo iki šiolei prisidėjo ne 

Kiek Vokietija gali atmokė- tkas, ne kontribucija rupi. 

GOMPERS ATAKUOJA 
RUSIJOS BOLŠEVIKUS. 

NES BOLŠEVIKAI NORI 
SUGRIAUTI VISAS 

VALDŽIAS. 

A. D. Federacija v^uomet 

stovi valdžios pusėje. 

HENRY FORD KANDIDA 
TURĄ. 

OMAHA, Neb., bal. 19. — 

NEW YORK, bal. 19. — 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, National Civic Federati-
.on suvažiavime kalbėjo. Aš
triais žodžiais atakavo ir 
smerkė bolševistinę Rusijos 
valdžią. Pažymėjo, kad Ru
sijos bolševikai su savo agen
tų pagelba Amerikoje veda 
smarkią propagandą. Tos 

pačią valdžią Washingtone ir 
, visą naciją, jog Darbo Fede-
I racija, neatsižvelgiant į žmo-
! nių rųšis, iš kokių ji sudary-
1 ta, stovi ir visuomet ištikimai 
i stoViės mūsų respublikos ir 
valdžios pusėje. 

"Bolševikai visas laikas1 

darbuojasi, kokiu būdu kuo-
veikiaus visas pasaulio demo
kratines šalis, ypač >lSuv. {Val
stybes, su savo doktrinomis 
apvaldyti." 

Nežiūrint to, šiame suvažia
vime nutarta kreiptis į prezi
dentą Hardingą, idant teismo 
nubaustiems I. W. W. na
riams, kurie yra kalėjime, 20 
metų kalėjimo bausmė butų 
pakeista 10 metų. 

33 " S A U S I E J I " AGENTAI 
ŽUVC. 

rabinais. 
Pirm 7 mėnesių šis rabinas 

pasipriešino l>olševikanis plė
šti sinagogas. Už tai jis nu
baustas dviem metais kalėji-

v mo. 
Po 7 mėnesių paliuosuotas 

iš kai/ėjimo rabinas neatmai
nė savo pozicijos. Uoliai pil
dė savo religines pajeigas. 
ekskomivnikavo tuos žvdus, 
kurie prisišliejo prie bolševi
kų̂  ir viešai priešinosi bolše
vikų valdžiai. 

Dėlto jis išnaujo su kitais 
areštuotas ir patrauktas teis-
man. 

Pirmiausia pnivdr. I<nd ka- l h l s TU^ 4 p U ( l u s m i e ž i u j r 

pitonai savo . Iš r ik tuose B- j , ^ ^ ftvižų N ū 0 J o n o
! milioga įspėjama, kad jeigu. 

naikint., visokį degtijueg V&: Mį«iulevi«aw atėn* siuva- $ " ^ M y s savo pareigi}, tai 
, i a v i ' » ? - !m 8 j i } mašiną 500 litų vertės. hm P a i k i n t a , ir jos parei-

Nuo Petro Lukoševičiaus vie
ną arklį 500 litų vertės ir žą
sį. ^ Nuo Juro Lukoševičiaus j Sužinota, kad panaiki-
jMi/ėnTė 30 litu pinigais ir kai-j nus minėtą sieną, traukiniai 
linius. Nuo Jokūbo Šerkšnio į Klaipėdą iš Kauno per Kre-
— 5 pūdus rugių. Be to, dar tingą ir Bajorus ateis dviem 

gos bus perduotos l>endraflai 
policijai. 

LAKŪNU ATLIKO 
REKORDĄ. 

DAYTON, O., bal. 18. — 
Armijos leitenantu McReady 
i,r Kelly Fokker monoplanu 
T-2 užvakar vakare' čia 
Wright lauke nusileido iš pa

dangių išskraidžioje ore be 
nusileidimo žemėn 36 valan
das, 5 min. ii* 20 sekundų. 
Tuo laiku jie yra padarę 2,-
541.2 mailių. 

Tai uaujas rekordas. 

propagandos tikslas — su-
NVbraskos valstybės sekreto- griauti čia valdžią, panaikin- WASHINGTON, bal. 18. 
rius atsisakė progresyvių ti pačią Darbo Federaciją ir Paskelbta, kad nuo prohibici-

HITLER NEPASIDUOS. 

MUNICH, bal. 19. — Ba
varijos fašistų vadas Hitlėr 
pašauktas aukščiausian Vo-

vien paprasti vpoliemonai, bet 
seržantai ir kai-kurie leite
nantai. Tas turi išnvkti. 
Kapitonai visuomet - galėtų 
kaip savo distriktus, taip sa
vo vyrus patvarkyti, jei tik 
to nonėtų. 

Tečiaus privalo eiti savo 
pareigas uoliai ir pilnai ir 
turi norėti įvesti reikalingą 
tvarką. Kitaip jie patys tu
rės atsakyti. 

Pranešta, »kad policijos vir
šininkas prostituciją mieste 
naikins kitokia metodą, bet ne 
su poliemonų sargyba prie į-
tariainų namų. 

Tvarkos palaikymui distri-
ktuose viršininkas leidžia ka« 
pitonams patiems veikti taip, 
kaip yra geriausia, kaip tin 
kamiausia. Taigi, kapito-
nams palikta liudsa valia 
tvarkytį savo vyrus. 

{Tečiaus tie patys kapito
nai neprivalo jokių pašalinių 
įsakymų pildyti, išėmus pa
ties viršininko įsakymus. 

sužeidjė Kalvių malūno darbi
ninką Troną Kavolską į ran
ką ir. šoną. 

Užpuolime dalyvavo 12 rai
telių ii- 30 pėstininkų. Kai
mą užpuolė iš dviejų šonų. 
Ginkluoti buvo šautuvais ir 
vokiškomis granatomis. Be ' to, j a s . " Klausytojų susirinko 
dar turėjo du šautuvu ir po gana daug. 

valandom anksčiau. Į Kau
ną grįš tai pat 2-m valandom 
anksčiau. 

— Kovo 17 dieną Duonelai
čio draugija suren^^ė Klaipė
doje paskaitą. Skaitė Vidu-
nas tema "Tau ta ir Rašyto-

PANAIKINO VOKIEČIŲ 
VALDŽIĄ RHINELANDE. ! 

O R A S . 

COBLENZ, bal. 19. — Iki 
šiolei okupuotame Rhinelande 
vokiečiai turėjo nuosavą val
džią vardu "imperijos komi
sariatas." Santarvės komi
sija tą valdžią panaikino. 

MARKĖS PUOLA ŽEMYN. 

NEW YORK, ^bal. 19. — 
ga ėmė pulti žemyn vo

kiečių markių kaina. Delko? 
Kol-kas niekas negali 
kinti. 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras ir šilčiau. 

PINIGU KURSAŠT" 

• v • v 

įsais-

Nežinau, ar mano žodžiai laiko įvairiose Suv. Valstybių kaltinamas, kad savo darbais 1 mente ištarnavo apie 37 me 
partijos balotan įdėti Henry įvesti sovietų kruviną valdžią, j jos vykinimo pradžios iki šio kie-tijos teisman Leipzige. J is ( metus. Gaisrininkų departa-
Ford vardą. Nes peticijai 
truko reikalingo skaičiaus pa
rašų. 

MIRĖ BUVĘS GAISRININ
KŲ VIRŠININKAS. 

SPRINGFIR-LD, bal. 19.— 
Legislaturai įduotas sumany-

Mirė Thomas O'Connor, j mRS p a n a į k m t i valstybėje ke-
buvęs gaisrininkų viršininkas l i s ^ b l u e l a w s ^ įstatymus, 
Cbicagoje. J is gaisrininkų gy^1 0 jančius nuo 1874 me$ų. 

Jjuvo j didžiai gerbiamas, kuo
met jiems viršininkavo apie 9 

bus kiek naudingi, ' ' kalbėjox dalyse nužudyta 33 
Gompers, "tečiaus turiu įsp?tij j i " agentai. 

CLEVELAND, O., bal. 19. 
Čionai viena šokikė, Miss. M. 

Lietuvos 10*ljtt|' ^$1.00 
Anglijos ster. svarui 4.05 
Francijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų 4.£4 
Vokietijos 100 mrk. .0035 
Lenkijos 100 mark. .0020 

' ^ * " - " * - • • • • - •'" ' •• • • ' p - » • 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyrusi 
Šventadienius) nuo 9 vaLj 

ryto iki 8 v a i vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus 4oleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir j 

PREKYBOS - PRAMONĖS i 
BANKĄ 

sausie- priešinosi Vokietijos respub-' tus. Bus iškilmingos laido- Wolf, be pertraukos šoko 72 į ^ ^ U ė ^ DOLERIITS^ S ° J 

likoninjėms įstaigoms. tuvės po bažnytinių pamaldų J valandas. {• brangiau mokėti. m i 

i 

y I 
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mm^mąm 
••AUGAI 

wy g » =232 52B mmm* 

Ketvirtadienis Balau. 19 1923 

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

"DRAUGAS" 
kotuoti laikraštį, pakol jis ne-» Kituose laiškuose susekti 
atšauks to biauraus šmeižto, komunistų projektai apie ren- Scarborougk, 16-os metų vai 

Balandžio pradžioje Chica- giamas jų demonstracijas ir 

buvo" Dever, demokratas kata
likas, ir Lueder, republikonas 
protestantas. 

Rinkimų išvakarėmis kata
likų priešai, kad labiaus pa
kenkti demokratų kandidatui, 
ėmėsi biaurių priemonių. Pri
sidengę negyvuojančios orga
nizacijos "Catholic \Velfare 
League*' vardu išmėtė visur 
lapelius. Lapeliuose tarp kitko 
pareikšta: "Gelbėkite mums 

, ,., . goję ivvko miesto majoro, r'm-Eina kasdieną išskyros nedeldlenlns- ^ ^ * • . . 
M e t a m 8 $6.00| kimai. Kandidatais į majorus 
Pusei Met* |3.00 

Ui prenumeratą moksi iikalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti išperkant. kr aso j e ar ex-
prese "Money Ordejr" *rba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DSAUGAS PI/B. CO. 
2334 Soutn Oakley Avenuę 

Chicago, Illinois ' 
TeL Eoosevelt 7791 

KATALIKŲIPRIBŠAI. 
1 • 

Katalikų priešai Amerikoje 
vis latfaiis nerimsta. Puola jie 
katalikiškas mafekUis mėgin-
dumi'jas panaikinti. Skleidžia 
prieš katalikus visokias mela
gystes. Savo laikraštpalaikiuo-
se iškraipo žinias. Vieni šmei
žtai, viena'' neapykanta. 

Seniau didžiausi katalikys
tės priešai čia skaitėsi viso
kios rūšies socialistai, šian
dien pirmoje vietojo stovi ži
noma protestantu laisvama
niu organizacija Ku Klux 
klan. feie atsidėję tvirtina, 
kad Amerika, girdi nesanti 
katalikiška, bet protestantiš
ka šalis. 

Taip gali tvirtinti ne vien 
netole rantai, bet ir didžiausi 
ignorantai. Kadangi tarpe pro
testantu vra daugvbė tamsuo-
IITJ, tad tie jie tuos tvirtini-
nimus priima kaij>o gryna pi
nigų. 

Amerika yra nei tokia nei ki
tokia šalis. Amerikoje gyvuo
ja religin*' laisvė. Tų laisvę 
čia gyventojams garantuoja 
konstitucija. 

Pirm keletos mėnesiu mies
te Yirden, 111., kažkur praja-

susirinkimus gegužės 1 d. Dar 
kituose išgiriamu Leninas su 
Trotzky'u už jųdviejų drąsą 
mesti pirštinę visoms kapita-
listin>ms valstybėms. 

Tai visa kuoaiškiausia -įro
do, kaip čia komunistai dar
buojasi savo idėjų reikalais. 

Tečiaus jų darbuotei neleng
va užkirsti kelių. Šios šalies 
teisminė sistema už tai kal
ta jei komunistai čia palaidai 
skelbia Marso "evangelijų". 

Turime proliibieijos įstaty-
Amerikoje įvykinti katalikų Į mų. Kiekvienas federalis teį-
dominavimų (viršenybę). Bal-i sėjas šį įstatymą vis kitajp 
suokite už Deverį į majorus, aiškina. • 
Demokratinis balotas — tai Michigano valstybėj nesenai 
mūsų ba lo ta s" .^ i buvo teisiamas vienas iš rau-

Tuo būdu noivta kitų tikėji-Įdoniausių komunistų — Kos
imi piliečius sulaikyti nuo 
balsavimo už Deverį. Nors 
tas " t r i k s a s " didžiai gudrus, 
bet priešams nevyko. Teisė
jas Dever laimėjo rekordine 
balsų didžiuma. 

Gana tų j>oros pavyzdžių, 
kad suprasti Katalikų Baž
nyčios priešų neapykantų prieš 
Katalikus. Tr nors jiems nevyk
sta, nors jų melai ir šmeižtai 
išvelkami aikštėn, tečiaus jie 
nertuliauja vedę kovų prieš ka
talikus ir katalikiškas įstai
gas. 

KOMUNISTŲ PROPAGAN 
DA. 

vo katalikų bažnyčios jaimaaifsfusirinktmų ir iš protesto iš 

Nesenai sostinėje AVasbing-
tone polieija areštavo septynis 
komunistus agitatorius. Jie, 
fcuvo susirinkę ir 
tarėsi pakelti protestų už pa
traukimų tieson komunisto 
Fosterio Michigano valstybė
je. Tečiaus polieija užklupo 

ėjo fiaseo. 
Paul a ryt a krata, Pa< areš 

tuotus rasta keletas svarbių 
dokumentų. Pas vienų iš jų, 
Jkrward Irvine, raštas laiŠka.y 
nuo "AVorkers Partv of Ame-

rektorius.kun . Vraniak. Iki 
šiolei yra visiems paslaptis, 
kur jis dingo, nors polieija 
visoj Amerikoj nepaliauja tei-
riautis. 

Andai SL T.ouis. Mo., rastai 
nužudytas žinomas Alicijai r i ca" iš New Yorko. Laiške 

'paprast a < plėšikas — bandi-j pasirašo kažkoksai AVilliam1 rastis "Catholie Times and 
tas. Laikraštis "S t . Louis Ti- W. Memstone. 

laiškas kuoaiškiausiai 

teris. Teisme dokumentaliai į-
rodyta, kad jis vedė propa
gandų prieš valstybę. {šakė 
prakalbas apie sovietų steigi
mų. Konspiravo sugriauti A 
menkos valdžių. Prisiekę tei
sėjai (jury) nesutiko ar jį bau 
stl a r paliuosuoti. Nesutiko 
todėl, nes teisėjas prisieku
siems teisėjams davė ypatingi! 

stnikeijų. J i s liepė nesumai
šyti revoliueinių kalbų su re-
voliueine akcija. 

Byla baigėsi be nieko. Ko
munistai krikštauja. Dar la
bi aus jie atnaujina propagan
dą prieš valstybę. 

Niekas negeidžia, kad socia
listams radikalam* čia butų 
varžoma žodžio ir rašto lais
vė. Bet taipat niekas negei
džia, kad Amerikos respubli
ka turėtų but pakeista sovie
tu ir teroro respublika. 

Jei radikalai nenori čia 
naudotis laisve ir gerbti di-
dziumos balsų, jie neverti ša
lies laisvės. Tokiems goriausia 
vieta yra Rusija. Ten bolše
vikai turi įsteigę " ro jų" . 

KAS ĮVyKO PIRM 100 
METŲ KLAIPĖDOJE. 

* * 

Apie tai rašo Londono laik

as Stonyburąte. Kitas jaunas i* 

kinas. Nors jis buvo katalikų 
tėvų sunūs, bet dar nepriėjęs 
prie Pirmosios * Komunijos. 
Priimtas į jurininkus, jis kuo
ne visai pamiršo apie savo ti
kėjimo pareigas. 

Sulaukus pirmojo sekma
dienio Klaipėdos uoste, vy
resnysis jurininkas, Craythor-
ne, tarė jurininkui vaikinui: 

"Vilimai, ' eisiva bažnyčion 
Mišių išklausytų". I r jiedu 
įsojo iš uosto miestan. 

Daugeliui metų praėjus tas 
vaikinas rašė apie tų atminti
nų dienų Klaipėdoje, kuo
met J i s su vyresniuoju ju
rininku ieškojo katalikiškos 
bažnyčios. J i s aprašė mieste
lį, visų eilę jo vėjinių malū
nų, senųsias bažnyčias, kurios 
•buvo liuteronų rankose. Neuž
miršo paimniHi ir dideliausių 
medžių krovinių atplukdytų 
Nemunu. 

Pašaly miesto jiedu suradu
siu bažnyčių. Tai buvo medi-

LITAIS AR DOLERIUS. 

Siunčiant pinigus Lietuvon 
daugumas lietuvių nori žinoti 
kaip geriau siųsti pinigus: ar 
litais ar doleriais? 

Daugelis mano kad siunčiant 
doleriais bus didesne nauda 
Lietuvai. lyol dar Lietuvoje 
buvo auksinai, tai dolerių siun
timas buvo naudingas, bet 
dabar jis yra kenksmingas 
Lietuvai. 

Kodėl? ' 
Sausio 15, 1923 Lietuvos 

Banke buvo suvirs keturi šim
tai dolerinių ir galima sakyti. 

kreipia; jo visa energija yra 
atkreipta į lietuvius. I r kokių 
juokų ir ko jis čionai neprida
ro? Kaip tik žydelis tendlioja 
po lietuvių šeimynų namus. 
Prikalbinėja lietuvius, kad pri 
sirašytų prie jo parapijos ii 
leistų vaikus į jo mokyklų ir 

" 'Sako pirmiau, kas tik iš lie- ™»P{rko "Nauj ienas" | r 1* 
tuviu kreipdavos su ta&yti-J-** i k i š™C . m a t *>"*>. ^ 

gentai daugiausiai iš lietuvių 
pragyvena, tai kam lietuvių 
parapiją, ignoruoti ir eiti prie 
airių? Jog mume airiai nieko 
gero neį garbrs neduoda, o tik 
nmsų vaikus nutautina. 

Pasitaiko ir juokc. 

Kartų tas pats airių tėvelį 

• • 

niais reikalais prie jo, a r tai 
su krikštu, šlinbn, laidotuvė
mis, jis neklausdavęs ar tie 
žmonės priklauso prie para 
pijos, ar yra katalikai, ar ê  

kad pa„s Lietuvos gyventojus | I l a išpažinties. / is visiems pa
buvo nemažiau kaip šeši Šim- i tarnaudavo, kas tik pas jį kri
tai tūkstančių dolerių. Tai rei
škia, kad Lietuva, kuri jaivia 
tokių didelę kredito štokų, bu
vo paskolinusi Amerikai vie
na milijonų dolerių be nuošim 
čio. I r kiekvienų dolerį kurį 
mes amerikiečiai siunčiame 
Lietuvon tai ant tiek padidi 
name tų paskolų Amerikai. 

Dabar pažiūrėkime karp at
rodyti) jei doleriai nebūtų var 

nis didokas butas. Aplinkui j tojami Lietuvoje, gi jų vjelo-
švertorius aptvertas . a e - j e butų vartojami litai. b\& 

tuvos Bankas gavės milijoną, 
dolerių duotų apyvarion 10 mi 
Ii jonų litų ir tų milijonų do
lerių sudėtų į Amerikos Ban-

ma tvora. Pačiame šventoriuje 
žaliavo tiršta žolė. Ties tos y% 
jiatingps bažnyčios durimis 
pakabintas didokas medinis 
kryžius. . kus iš kurių gautų mažų ma-Į Prie to jo choro ateina keli 

ines' tuojaus paskelbė, kad Tas 
kas identifikuotas i r . į rodo Amerikos komunistų 

?» 

ta^ plėš ii 
tai mik esųs, pražuvę? 
Vraniak. 

Dėlto Kolumbo Vyčių bule. 
St. Louise sušauktas katali- 'ke, "apie Wasbingtono įtrau
ki) masmitingas. &eši tukstan- kimų revoliucinin dugnan A-
eiai žmonių suėjo sal'*n. Trys j merikoje. Miesta<, skaitųs 

kun. | veikimų ir svajones. 
"Neužilgo tamstai parašy

siu daugiaus", sakoma laiš-

Catholie Opinion 
Pirm šimto metų tenai įvy

ko atsitikimas, iš kurio daug 
naudos turėjo Anglija ir Aus
tralija. 

Vasarų 1822 metais Klaipė
dos uostan atplaukė anglų 

]ėjus jiedviem bažnyčion vos 
buvo prasidėjusios Mišios. 
Sanktuariuinas buvo nupuoš-
tas žolynais. Vyrai klii]x>jo vie 
noj bažirjčios pusėj, moterys 
— kitoj. 

"Savo sujungtomis širdi
mis, pilnomis vilties akimis", 
rašo j i s / ' visi giedojo Svenč. 
Marijos P. iš l^orettos li'tani 
jų. Prie jų tas maldingos gies
mės prisijungi ir mano Širdis. 
Aš jaučiau savyje Viešimties 
V'd'smų ir vL\i- panėriau sa-
vo sielos jrilumon. 

-

"Išėjus mudviem iš bažny-
čios? per mane nudvelkė ma
lonumo jausmai. Pamačiau, 
kaip išėję iš bažnyčios žmo
nės kiti su kitais sveikinosi, 
šnekučiavosi, tarytum, jie bu
tų vienos šeimynos naria?. 

"Man grįžus la ivan/Chiy-
Ihorne pirmiausia klausiau, 
kokių religinių knvgų jis tu
r i " . < 
'j 

Tai buvo 16-os metų vaiki
no atmaina tfvvcnime. Sekau- • gvvena lietuviai. Airių maža. 

• eidavo. Bet pagaliaus buk ga
vęs nuo vyskuvo įspėjimų^ ir 
dabar taip nebedarųs. 

Sako jau antri metai kaip 
laiko lietuviškų virėjų ir nuo 
jos mokinasi lietuviškai kal
bėti tr jau žodį kitų mokąs. 
O visokios rųšies paskelbimų: 
— iškabų lapelių, plakatų da-
limvlietuviams. Po visa. kolo 
nijų bemaž visose lietuvių įs
taigose (neaplenkiant nei smu
klės) yra išstatyti jo paskel
bimai kokio laiku esti jo baž- j 'nviškai, žiūrėk jau ir lietv-

čirodyti, kad jis mokas lietu 
viškai kalbėti ir esųs lietuvis) . 
ir pradėjo vaikščioti po lietu
viu namus. ;. « 

Įėjo jisai pas vienų lietuviu 
šeimyna j namus, ir rado na
mie šeiminiflke. Tada jis ] ra-
dėjp kalbėti angliškai ir 
žodį lietuviškai. Klausia kar 
ir prie kokios bažnyčios pri
klausot, kur vaikus leidžiate 
į mokyklų ir tt. Pradėjo pri
kalbinėti, kad eitų į jo bažny
čių ir vaikus leistų į jo mo-
lcykla. ' 

Šeimininkė aiškinosi, kad 

mažai mokanti angliškai. Ji 
sai aiškina, kad užtekt'na i 
mokanti angliškai ir susikal-
">ėsių. J is gi jau suprantąs lie-

nyčioj pamaldos. Pastaruoju 
laiku jau sudarė bažnytinį elio 
rų, kuris gieda per sumų 

žiausiai 3% į metus arba kas (lietuviai dainininkai giedoti. as i 
metų gautų trisdešimts tūks
tančių dolerių nuošimčiais 
G U YNO PELNO. 

Iš kitos pusės mes siųsda
mi dolerius Lietuvon ar juos 

Dabar žmonės teiraujasi: — 
kam tie lietuviai eina pas ai 
rius giedoti? O jie neveltui ten 
eina. Gauna po du doleriu — 
]K) du doleriu, tai — bent.TT 

ten vartodami parodome savo Kada jie koncerte padainuoja 
nepasitikėjimo litams. ,1oigu v i e m > ( I a i m > ^ p ę n ^ minu-
nej>asitikime litams tai nepa-
si tikime Lietuvai. 

Kiekvieno amerikiečio lietu 
vio yra patriotiška^ priedfefifh 
palaikyti Lietuvos valiutą h 
siunčiant pinigu* Lietuvei; siu 
sti tiktai litais arba pačiam 
ten parvažiavus vartoti tik-
tai litus. 

Jonas J. Romanas. 
Liet. Banko Tarvbos Narvs. 

(ės tai gauna $15 ir 20, o čia 

viškus laikraščius skaitąs. 
—Tėveli,ar tamsta tų laikraštį 
skaitai?! Taip, atsalo* j is . \— 
Ar tamsta nežinai, kad tas 
laikraštis yTa didžiausias re
ligijos priešas? Katalikui 
žmogui neprivalu tokio šlamš-. 
to skaityti, nei nešioti. 

T tūla tėvelis N pasi juto kad 
čia apsiriko. Paraudonavo, 
neturi nei kų atsakyti. — Ar 
tai la* laikraštis vra soči ai is-
tiškas? Aš maniau, kad tas 

gieda 'daugiams kaip valanda | yra katalikiškas... Gi kuris yra 
už du doleriu." Bet tiek to. j katalikiškas? — "Draugas ' 5 , 

SKAITYTOJU BALSAI, 
Redakcija neima atsakomybtM. 

VILIOJA LIETUVIUS. 

Arti vienos lietuvių parapi
jos yra katalikų airių bažny
čia. Apielinkėje daugiausiai 

*r»» 

čiais metais jis įstojo Benedik-

tukstančiai pasiliko lauke, ne
betilpo.Pa kelta protestas prieš 
ta laikraŠtpalaikį už pražu-
vusio kunigo Vraniak garbės 

400,000 žmonių, gi šių tarpe 
didis nuošimtis valdžios tar
nautojų, yra tiesiog neapkai-
nuojama mūsų revoliucinei pro 

plėšima. Susirinkę nutarė boi- pagandai d i rva" . 

laivas "Auue 's PesolutionM. *.r\ noviciatv.i Dowiitido. 
Tuo laivu Angiijpn turjta at- į Jo vardas buvo William Ulla-
vežti rųstų (medžių). Laivo' thome.^Tis buvo Katalikų Baž-
Įgulos tarpe buvo du katali- \ nyčios Australijoje organizato-
ku. Vienas vyresnysis jur i -S ius . Grįžęs Anglijon paliko 

pirmuoju Birmingbamo diooe-
zijos vyskupu. v 

ninkas, apsišvietęs, uolus vy
ras, baigęs vienų niokyk'lų 

liodos bažnvčia nėra didelė ir 
užtektų vienų airių kad tik 
jie visi sueitų į savo bažny
tėlę. Bet taip nėra. 
• Kažin kas čia kaltas, ar ku-

Svetimu Dievu ieško. 
v ' 

Jau yra ketetas lietuvių šei
mynų, kurios ten eina ir vai
kas leidžia į airių mokyklų; 
Ir labai gražuv Tėvai dabar 
su vaikais nebesu si kalbų; vai
kai nemoka lietuvių kalbos, o 
tjvai nemoka anglų. Vaikai 
namie kalba poterius angliš
kai, o tėvas motina nesupran
ta ir nežino kų jų vaikai ir 
kokius poterius kalbėjo. Gal 
ne moka, ar eiles kokias dekla
mavo, tėvai nežino. Tai mat j 
kaip yra su tais kurie leidžia 
vaikus į airių mokyklų. 

Jau yra ir inteligentų, ku-

atsakė ji. 
— Ačiū labai, dabar žino-

M 

<iu M 

Ir numetė šalin tų šlaništ;;. 

Iškaba prie smuklės. 

Kartų eidamas gatve pama
čiau prie pąt smukLės durų 
pastatytų didelę lentų. Am 
tos lentos parašyta didelėms 
raidėmis angliškoj kalboj. "X. 
X. bažnyčioje tada ir tada esti 
pamaldos." Ir dar kai-kunų 
lietuvių giedorių pavardes ir 
tt. Pažiurėjau ir negaijjau su 
prasti, ar čia ant juokų tai]) 
padaryta! Ar su kokiu nors 
tikslu! Xusispioviau sak^da-

rie eina ten į bažnyčių "ir n e t m a s : "tuščia jų" . 
stambias aukas aukoja. Baž
nyčiai aukoti yra geras dar* 
bas, bet kuomet mes lietuviai 

nigas, ar parapijonys? Grei- turime čia pat savo bažnyčių, 
čiaus, yra kaltas kunigas. J is mokyklų ir viskų kas tik mu-
į savo tautiečius mažai domAs ms reikalinga, ir mūsų inteli-

Mano nuomone, jei tas airių 
tėvelis rūpintųsi vien tik savo 
tautiečiais, jis daug daugiaus 
laimėtų, negu, kad viliodamas 
lietuvių šeimynas. 

Vežimas dunda. 
— ^ •w« mmmtmmąmmi^mm — * ^ P « ^ 

» 
AR PAŽĮSTI SAVE? 

(Tųsa). 
-

Pasielgimo būdas su melancholiku. 
• > 

Į auklėtojų žiuri kaip į piktųjų dva
sią, kyjs jiuodina jo jaunąja g>vybę ir 
nežinia kokiam galui. Apie dėkingumų 

.nėra kalbos. X'iiolatiniai ' įtarinėjimai, 
nepasitenkinimai. Jeigu auklėtojas artina
si, nor»tų pakišti Jam kojų; jeigu toli nuo 
jo — neturi. meilės. J r vienaip M)loga ir 
kitaip negera 

Cia auklėtojas visupirma turi mylėti j 
savo pašaukimą; privalo atsiminti tą 
pastovia auklėjimo taisyklę, kad jis yra 
kūdikiui, o ne kūdikis jam. •* 

Auklėtojas teesie pilnas išminties, 
takto, atsižvelgimo, teparodo kūdikiui 
kad jis nėra jam sunkenybė, bet kad jj 
myli. Užuojauta privalo lydėti jo žings
nius. Xiekuomet nepajuokti. Nuolat ra
ginti jį prie veiklumo, neleisti jam nei 
valandėlės knistis savo tamsiose mintvse, 
ii linksminti. Išaugs iŠ jo rimtas vyras— atsikerta. 

(mergelė), mylįs susitelkimų ir rimtų dar-
bų. 

IV. Flegmatikas. 

Jo paveikslas. — Flegmatikas yra ra
mus, šalto kraujo, Xepigii jį išjudinti, į-
kaitinti, jis vis šaltas kaip ledas. Fleg
matikas ir cbolerikas tai du /priešingu
mai. Energijos, veiksmo jėgos jame nėra. 
Susnūdusi ramybė tai jo idealas. Kitų 
reikalų jis nejaučia, kitų rupesnių jis ne
turi, ypatingo džiaugsmo neieško, by tik 
turėtų užtektinai ramybės, jis pilnai pa
tenkintas, į visa kita abejingas. 

Sudėjęs rankas "užpakalin, slankioja 
** % " ari 

nuo vienų prie kitų, dairosi į dešinę į 
kaire, aukštyn žemynj nieko tečiaus ypa
tingo nemato. Daro įspūdžio kad turi už
tektinai laiko visur-ir visame. Visa jam 
lygiai gera. To alėta nesirūpina. Jo kny-
gos visuomet netvarkoje, sąsiuviniai su
teršti, juodais žydais mirga. Jeigu jam 
padalysime pastabų kad jis apsileidęs, tuo
met jis nusišypsos ir atsakys: " J u k taip 
bloga nėra" . Xet baramas nepyksta, ne

paprastai stengiasi savo viršininkų 
piktumų nuginkluoti ramybe, meilia šyp
sena. Dėlto flegmatikai retai esti bau-
džiami. 

Atžvilgiu į draugus yra ramus, tai
kus, santaikoje gyvenus. Neįkyri savo pre
tenzijomis, niekam nėra sunkenybė, užlei
džia pirmųjų vietų, skaito net kad taip 
privalo būti kuomet kitus aukščiaus ke* 
lia, neturi ambicijos, garbės netrokšta. 
Neieško prietelių, bet jų ir nevengia; gi 
jie tuomi pat jam atsilygiaa. Didelių pra
sižengimų neturi. f 

Nuo žaidimų nusišalina, bet verčiau 
nori būti nuošaly, kur nors kampelin pa
sitraukia ir daboja kaip kiti žaidžia. x-
pač vengia tų žaidimų \kurie reikalingi 
pastangų. Visupirma myli ramybęv 

Jo troškimai labai apriboti: šiltas 
pečius, gardus valgis, ilgas miegas, ma
ža darbo — štai ratas kuriame jo idealai 
sukasi. 

Visuomet jo reikia laukti prie stalo, 
nes jis paskiausiai pavalgo. Jutimų sri
tis s6rnra: žiuri ir nemato, klauso ir ne-

negaudo, jo neakstina. Jo sjirendimai šal
ti ir blaivus. Jo prigimtis ne poetinga 

Toks.jo dvasios stovis neleidžia jam 
karščiuotis, saugo Jį nuo neišmintingu 
sprendimų, bet naduoda jėgos valiai ir už
tektino įsitempimo, tamprumo. Prie nieko 
neuržsidega, nieko-'karštai nesiima. 

Jš to seka tinginys^, kuri lygiai bi
josi fizinių ir dvrtsinių pastangų. Stoka 
šilumos, meilės, jausmų, simpatijos. Ne
ieško prietelybės, neturi kitam prielanku
mo, abejingas, šaltas. 

Trumpai suglaudus jo paveikslo bruo
žai yra šie: mėgstųs "patogumų, fizine ir 
dvasinė sunkenybė, tinginystė, stoka už
uojautos, prielankumo. 

Gi jo gerosios pusės: ramybė, kantry
be, taikumas, kuklumą^ išmintingas spren 
dimas. , ^ 

Jo fizinė (kūno) struktūra: netvirta, 
linkusį prie tukimo, veido išraiška miglo
ta, eisena apsileidusi. 

Kaip r a i t o elgtis sų Hegmatiku. 

Pirmiausiai negalima jam statyti per-
girdi, niekas jį neinteresuoja. Naujienų daug reikalavimų, nes, nusigųs i r visų va

lios ,jėgų praras. Nestatyti ' jam iškarto 
J a u g uždavinių, nepraskleisti jam darbo 
programos ilgam laikui, pavyzdin me-
tams ar net trumpesniam laikui. Duoti 
jam mažas visumos daleles. Stiprinti J*K 
kantrumų, nes tai jo didžiausioji jėga. 

Bet if pačiam auklėtojui ta dorvbė la-
bai reikalinga auklėjant -flegmatikų. Ap
lankai flegmatikas yra mažų gabumų ir jo 
pažanga nežymi. Bet ko išmoksta, labai il
gai atsimena. 

Kita kliūtis — stoka gyvesnių jaus
mų. Čia aukkJtojas stovi bejėgis, nežino 
kų ir" .bedaryti. Flegmatikas neturi am
bicijos, pabarimo neatjaučia. Nebent tik 
fizinė bausmė gali jį išjudinti, bet ši prie
monė gerų auklėtojų nevartojama. Sunku 
nugalėti jo-palinkimų prie tinginystės. 
Auklėtojas privalo gerai daboti flegmati
kų, kad kiekvienas momentą^ butų gerai 
išnaudotas, priešingai tinginystė jį visiš
kai apmarins. Liaoslaikis jam nereika-
linga*, nes jis niekuomet nepersidirbs. Jo 

„meile ir dėkingumu nėra ko pasitikėti. 

, ' - ' (Bus daugiau) 

t 
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Lietuviai Daktarai 
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Amerikos Lietuviu. Daktarų 
Draugijos nariai 

Te» Btvd. T942 

Dr. C. Z. Vezelis 
I J E T C V 1 8 DEMTISTAS 

8?12 SO. ASHLAND ATKJTUa 
ARTI 47-toe G a t i e s 

• • l a n d o * : o u o » ryto lkl f vak, 
Seredomis nuo 4 tkl t ra k ar*. 
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KRIKSeiONXWUI LIKTU 
VAI. 

Dr. M. Stupnicki 
3)07 So. Morgan Street 

Valandos — 
po plotu I tkl 9 
•tisas a t d a r y t a * 

CHICAGO, f U J I O U 
Telefonas Vanda &OSS 

f lkl 11 Ii i r t o 
Radoiiomio 

Cicero, IU. — Bal. i) d. Šv. 
Antano, par. svet. įVyko pra
kalbos gelbėjimui krikščionis-'j 
kos Lietuvos, kad suteikus 
I*agelba išrinkimui krikščio
nių atstovų į Lietuvos seimn. 
Kalbėjo M. Bagdonas, kun. 
dr. Ig. Česaitis, kun. Pr. Vai
tukaitis ir kun. kleb. Vaičiū
nas. Prakalbos pavyko. Gra
žia, sumą aukų sumetė. 

SU DIEVU! 

Naujosios Anglijos Lietu-
viams! 

SA a*—»»»»»»»»»»'w»«»»oM»»^»«i 
a * • • • • - g 

TeL Botilevard 24 SO 
r DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
S303 South Morgan Straet 

Chicago UI. 

K 

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

rel. Canal 1118 
UCtso vai.: 1© ryto lkl 11 po plot. 

5 Iki 7 vai vakaro. 
Ree, vai .: 2 lkl 4 po pietų. 

41 ©3 Arrher A ve. 
Tai. Lafayetfe • • » § 

—a 

IR. A, K, RUTKAUSKAS 
GYfvYTOJA* TO CHIRI RGA* 

Telef. Lafayette 414d 

•aajkJoo: t - i l rytais, t - l po 
platų Ir 7-s vakarais. Vedeldls-
i ta i* tiktai po ploto I lkl I vai. 

i 

•y. 

Ganai l&7. Fak. Ganai 1118 I Tel 

Lietuvis Gydytojas Ir 
DR. P. Z. ZALAT0R1S 

Chirurgas 
I M I Soatfa Halsted »8treet 

ralandoa: l t tkl IX ryta 
p o p»*t" i tkt t »*. k ar* 

Tel . B lvd . r»052. N;«kr. «'nnnJ ^118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 s o . II.-ILSIIMI St.. Ckk-agn 

Valandos: N io 1*} iki 
-

• •* i^. 11' d i e n i , 
nuo 1—:{ po |)i> tu. ii'in t—<i vak. 

N»'i'!i')M:is 10 iki 1: 
8J# ^ » * ̂ "* ^S»"^S*^B»»«B> «»^s»»^t» 8J9, 

Dr. d, Yan Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metu vidujiniu, 
kroni.škų ligų, vyrų ir moterų. 

Nel inki te patentuotų vaistų, 
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
sekmingas išgij imas priguli nuo 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, š lapu
m e su Exray. Gydau su radium, 
serum ir elektra. 

tfisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

j Valandos; nuo 10 iki 4 po pietų J 
nuo 7 iki i) vai. vak.] 

'Ned< linmis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

Aukojo sekantieji; . 
Alena Trakenaitė, L. L. Pask. 

bong. $100. 
Adelė Rubliaiiskaitė, L. L. 

Pask. boną $50 ir $5 pini
gais. 
Ant. Budavickaitė $27. l a b a į patenkintas ir dėkingas. 
Kun. kleb. H. J. Vaičiūnas $25. į y i s u p ^ j t į j Kerb. klebonų 

Po $6: V. Dabašinskienė,' I I ) a I o r n a į >)l lvail sutiktas ir pri-
kun. A. Liukui Pr. Zakaraus- t y r į a u l a b a į m a l o n a u s i r d r a i i . 

' gisko vaisingumo. Bv. Kazi-
:l*o$*) j i . Kaminskiene, Pet. i • , . n «*i i 

. v . ' miero katalikiškos spaudos 
darbineaite. J. Bukauskienė, * • ^ , , . .. . ^ T? i x- • J Z ,- ' j dr-ja Kaune, gerb. kunigija ir T. liekašiene, ,K. k a valiams-, • T , / • x •• 

' * X * |,jų ))rangųs(ios) parapijonai 
kas, Ap^stalvst«'S Maldos dr-- n N ..v. .», . . ... 
. ' . . _ (kos) milžiniškai pareme, 
ja, Tretimnlai d r-ja, J. Pa- Ci +r« • L -^^ -D ^ & 

f * 9 Skaitlingiausioje Bostono, S^v 
terabas; . . . 

T> A, . T> ;v .A. T^ Petro parapigoje narių dau-
Po $4: A. Butavuaite, K. . . T : : v. , v , _ 

giauaiaj pnsira.s», būtent: 10 
garbės, 75 amž. ir apie 100 

i džiai gerb. klebono kun. Vv 
Janavičiaus, jnie jo turėjau 
visą ir'geriausį užlaikymą be 
jokio atsilyginimo ir jauči 
kaipo maloniausio tėvo na
muose, už tai turiu garbės, 
geriu. kleb. Kaz. Urbanavičiui, 
išreikšti ypatingos ir didžiau 
s l o s p a d ė k o s j a u s m u s . ^Taipogi 

visiems kitiems kunigams, kle l 

Toje valstijoje išbuvau api* bonam^, garbės, tikriesiems,;. 
5 mėnesius. Visur ir visais esu amžiniesiems ir metiniams na-' 

eiaug. Tuoml antraSu ir nul- { 
džiu reikalais raSyti. 

Su pagarba, 
Kua. P. Šalčiukas. 

aop 

Bukauskas; 
J. Gribauskas $3.00 ;N 

Po $2: O. Radavičienė, M. 
Kuėinskienė, P. Mockaitis. K. 
^fudveraitė, A. Ruikis, B. Kel-1 m ė ^v ' K a z* Dr" ja* 

rlams, skyrių valdyboms, y-x 

pa<" ^Darbininko'* Redakcijai 
ir jos bendradarbiams, kitiems 
katalikšikiems laikraščiams/ 
katalikiškos spaudos platinto
jams ir visiems kokiu nors 
būdu parodžiusiems prielan
kumo Šv. Kazimiero Dr-jai 
bei man, tariu didžiausios pa
dėkos ir pagarbos žodžius. 

Kun. Petras Raščiukas, 
Sv.. Kazimiero Dr-jos Kau

ne, Gene rali s Įgaliotinis Ame-

W M 1 I » * M « « M 1 | tt 
D-ro RACKAUS LŠRADpfAS. 
Hm laika Pr. BaCkui galvojo, tru-

Bė, išrado ir išbandė geriausius 

VAISTUS PLAUKAMS. 
Ti« vaistai tai nėra kokt* patentuos 

ti humbukal, bet daromi po priežiūrax 

D-ro R»dkau* ir Jie vsikia ant plau- N 
kų štai kaip: 

i ) -L^m ,ušu mikrobus, kurie ėda 
p laukų Salotis. 

2) -Sustiprina plauki i šaknis. 
S)Iš judina kraniją palvos skalpojc 

ir priduoda p laukams daug gy
v u m o ir jiegij . 

4 ) -Sustabdo plauku sl inkimą. 
5 ) - A u g i u a plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistu: tai tu
vi prisiųsti au laišku: — savo amitų, 
keletą nusilakusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus. Ir ar yra pleiskanų. Siu vai
stų apilekosa nejnuait. Kreipkities t ie
siog prie mūsų FIRMOS. *-• 

KAINA $5.00 už vaistus ir už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite šiuo adresu: 

1>R. RACKl'S » 
Medicinai Labpratory. 

1411 So. 50th Ave., Cicero, m . 

metinių. Proporcionaliai ir ki- rikoje. 
tos parapiįos labai gerai parė- : Nuo šiol mano pastovus ir 

nuolatinis antrašas bus: 260 "B. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

^ • - • • • • • - • • • • - » » » * » » » » » ^ » i 

S. W. B A N B S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroc Street 
i:. »04 « Telef. Handolpli 2*00 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. f l a l s u d Str. 

Tek f. Yards 101 & 
Chicago. 

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

Ofisas Didmiesty): 

29 South La Salle Street 
Ra m barta 5S0 . 

Telefouaa: Central I I N 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4«81 

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

Abe>trak.taJ e i a m l n u o j a m l , ptni fa i 
an t real es tate skoliname* 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Chauiber of Commerce Blda*. 
I S t W. "VVashinirton Street 
Telef. Frankl in 1176— « 9 4 l 

.. V A K A R A I S ' 
SSS« So. Halsted Street. 

<£*agle Music Co.) 
Telef. Boulevard 8731 

Raaid. tel Van Buren 9294 
Oflao tel. Boulevard 9«9t 

Dr. A. A. R0TH 
BUMAM GYDYTOJAI Iv 

CHTRlRGAs) 
Specialistas Moterišką, • y r i š k a 
f n i k i ** i** cJarouiAkn U g i . 

Oflana: 1335 S. Halsted St. 
ra l . : 19—11 ryto; 1—1 po 
plet. T— trak . Nad. 1 9 — 1 1 d. 

11 f• Indapandana* Blvd. 
CUoego . 

{ { * • • » M M » » » M » M M I » m » t m » m » » m » » M t 

8 " * " " » S — i ^•a 

r e r k ė l ė ta vo ofisą p o numeriu 
4739 SO. A S H L A N D A V E t f V E 

Džiova, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19 — 12: nuo t — 5 
po pietų: nuo 7—8:19 vakare. 
Nedal iomis: 19 lkl 1. 

Telefonas Dreze l 1880 

DR. CHARLES SEGAL 

SPECIJALISTAS 

T O N S I L Ū Š 

{Tek RaudoIpit 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas v idumiestyje 
ASSOCIATION BLDO. 

19 bouth La Sal le Street 
R o o m ĮSOS 

Valandos 9 ryto Iki 5 po pietų] 
N a m ų Tei. Hyde Park 8195 

J. P. WAITCHES 
L a WT er 

LIETUVIS A D V O K A T A I 
Dien. : R. 514-518-127 N. Dear- i 
boru Str. Tel. Randolpfa 5584 
Vakamsat 18788 S. Wabasn Ava. 

Tel F u l l m a i 8897 
. - • • • • . • - . . . • — t t 

Tobiliuslimis mokslo irliaonėmis: 
1,—be pei l io , 
3 ,—be kraujo, > 
S,—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.! 

P o operacijos, pacijentaa Kali tuoj] 
eiti \ darbą, gali tuoj va is in i ; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , ! 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-l 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-} 
dintl. 

Ligonius su įvairiomis Ilgomis] 
pr l j imu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po pietų lkl] 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomis ir šaradomis ofisas! 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, 111. 

pčas, A. Ribus, I. Simanaitis, 
J. J-imčius, E. Čerkaųskienė, 
J. Tamulis, V. Vaitkus, M. 
Kislauskienė, B. Posanka, J / 

a l a i t i s ; 

V. Mozerienv's $1.50; 
(Po $1: B. Daukšienė, O/ 

Siinonaitienė, J. Mi kolai nis, 
Šilkinienė, S. Baltadoris, Sur-
hila, V. XaruSaitienė, M. Man-
keviėienė, Miliauskienė, Poš-
kaitė.M. Paseckienė, M. Va.š-1! 
kiutė, M. Samauskaitė, K. Ma-s 
talaitis, S. Ja.škunas, P. Jakš
tas. P. Bašinskas, S. BudvMas, 
J. KližMitas, B. Kelpšas, Bra
zauskas, A. Stul^inskas, A. 
Kaminskas, Ulinskas, A. Čar-
neckan, I^akaviėius, V. Bukau-
skas, Rimkus, A. Paulauskas 
0. LeStonis, N. N., J . Mockns, 
J. Šarka, V. Grigaliūnas, O. 
Jocienė, J. Paterabas, K. Pet
rošius, J. Povilauskas, J. Kli-
kunas, B. Lenartas, Gilvklie-
nes O. Pocienė, J. 2axleikis. 

Jei sgraše )T.a kokia klaida, 
tai atsišaukite į Kat. Federa
cijos 12 skyr. valdybą. Fed. 
skyriaus susirinkimai įvyksią 
kas mėnuo paskutinį sekma
dienį. 

Vardan krikščioniškos L i 
tuvos dėkojame Širdingai au
kotojams ir- kalbėtojams. 

- ^Valdyba. 

Kaidangi Ilgiausiai gyvenau Į Main St., Amsterdam, N. Y. 
(4 mėnesius suvirs) prie di-prie gerb. klebono J. Židfljaavi-

v 
• • I !• • I I - I I I 

— - n 

PINIGUS UETUVON 
Nnsiun îa 
— per — 

TĮesiogtnj SusMekymą 
Dbleriais ir Litaij 

Piiĵ ausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAI MANUFACTURIH6 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th St. Ohicago. 
Turtas Tiri $7,000^)00.00 Jj 

MI H l l • i s i i . i» u ^s = ^ 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo m e n e 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir l iningo 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
s iuvamų mašinų operatoriai. Lengr 
va išmokti, diena ar vakarais, ge 
rai a p m o k a m a 

JOS. F . KASNICKA, Principal 
MASTER TAILORING SCHOOL 

įaONorth State Street 
R a m p . Lake Str. 4 floor. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

BAUUS. — TEATRAS. 

P E A R L QUEEl f KOKCERTIlfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—viena ii didžiausių Ohioagoji 
Parduodame ui ženuaniią kainą, kur kitur taip negauat 

Maiinėlių Uifik8n9 drukuoti ir ofiae darbam yrt naujau
sios mados. Ufiaikom visokiu* laikrodžiiia, žiedu*, Ibubl-
niu* ir deimantiniu*; gramafonu* Hetuviškai* rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rnsifikų ir prūsiškų itcllr-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* ienklus draugystėm*, taisome laikrodžiu* ir 
muaikabaku* instrumentus atsakančiai \ 

• Taipgi užlaikau pilna e i lę optiškų dalyku. 

' Steponas P. Kazlaws/ct 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0. O L 

Telefonas BOULEVARD 7309 

llliiSlIliiiilIlIiSlllllillSilHIIISIIIlllllllH^^ 

Pirkite P lumberys te s ir šilumos į taisymus nuo 
Firmos kur ia i ga l ima pasitikėti. 

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

Ar jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra ų t d ė f t o s ? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmint is po truputį mažė ja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smil t i s aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 1« ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniai8 9 r. iki 12 dienos. 

k. Michnievicz-Vidikiene 
UUSERKA 

191 S. Ha l s t ed S t 

Kampas 31 gatve* 

Phone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F . Van 

"JPaing. 
Sąžiniškas 

tarnavimas 
gimdymo.Visoki pa 

pa-
prie 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, n u o 

C iki 9 vai. vakare. 

gS^Ką parduodam yra gvarantuota 
Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom^ 

pirkinį. Skolinam jrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

1 

! PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. a . M. Glaser pe* 

raina J rankas Dr. Chaa, Sagai, 
t ento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami lr draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip lr 
nuo patias Dr. a M. Glaser. 

8149 8o. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 19 ryto 

Iki I po pietų, a u e S Iki T va*. 
Mad. nuo 19 lkl f. po pietų, j 

Telefonas Vardą 887 

Milwaukee, Wis. — Lietu
vių Muzikantų Kliubas suren
gė balių bal. 15 d. Daug gra
žaus jaunimo prisirinko ir 
linksminosi ir atsidžiaugti ne- == 
galėjo. Muzikantai puikiai gro S 

j jo savo didelėmis triubomis. ES 
Vertėtų visiems lietuviafRs pri ES 
klausyti prie šk) kliubo. j+j 

Šv. Gabrieliaus parapijos S 
reikėjai rengiasi prie didelio 
teati-o, kokio Milu-aukee'.je ^ 
dar nebuvo. Rengia gegužio 27 ==' 
d. Visų vietinių maloniai pra- s 
šome tų dienų nieko nerengti. SJ 
ri'o vakaro pelnas skiriamas :£=; 
pataisymui altoriaus. S 

,Ex-parapijonas. j+j 

Ashtabula, Ohio. — Aslita- | | 
bula Steel €o. darbininkai su
siorganizavo į uniją Amalga-/ [•] 
matexi Association of Iron, 
Steel and JTin "VVorkers. 

-

Pirk syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirksite. 

/ 

tlLiteratūros Teorija" vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. CO. ' 
0334 South Oakley Ave. 

Chicago, B l 

Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

DR. MAUR1CE KAHN 
• Y D Y T O J A 8 I R CHTRURGagj 

48S1 .K Aaklaad A t e . ~ 
*6L Yards t » 4 

Tel. Yards 9994 
O F I 8 0 VJLU: 

sV-19 varyto . 1—8 lr T—9 • . e. 
Hedėl iomls; nno 19 v. ryte lkl 
1 vaL po pieta. 

\m >smsjaa».i»sii»<iw,sisi,siw s i s 

I Levy & Company 
JT.. * i * 

Kampas 22-ros ir State Str. 

**»»• ' . . . x=S^-r •*«e , : 

Valentine Drcssmaking Oollege 
8497 W. Madison Street 
Telefonas Seeley i e 4 S 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bisniui lr na 
mams. Vietos duodama dykai 
Diplomai, Mokslas lengvais at
m o k s i m a i s . Klesos dienomis lr 
vakarais. Reikalaukit knyge lėa 
Biznio lr Naminia i kursai Skrybė 
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuoklte. 

SARA FATKK, pirm. 
mKmmmammnmmmmmmm 

Dr. Anelė Kaushillaa D. 0. 
CHLROPRACTOR 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronlškas l igas: 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusui} ir visas kitas Il
gas; vyrų, moterų ir vaikų. P a t a 
rimai dykai. 
2159 W. 21 S t , k a m p a s Leavttt St. 

Telefonas Rooseve l t 8186 
Valandos: 8:00 iki 9 p. m. Nedėl loj 

9 iki l t a. m. \ 

Telefonas Yards 1188 
t flrTAlTTslir p 

MAŽEIKA 
ORABORTOS I R 

Tūrių autoaao-
visoklems 

3319 Auburn 
ve. Chicago. 

1 
Telefonas RooJevard 4188 

A. Misalskis 
Oraborius 

(.1 J< \ ALGA 
l 'aieškau darbininką vyra ar mer

gina, prie pardavinėj imo krautuve ir 
namų pryjimines ir piningus. Alga 
gera nuo 40 iki 50 dol. savaitė, to 
l iau daugiau mokslą nereikia didelio 

į užtenka truputy l ietuviškai rašyti. 
: Re ika laujama kaucija užstatyti už 
j kaucijos pinigus mokesų 7 dol. nuo 

š imtą nuošimtj . 
N o r ė d a m a s užimti ŠJ darbą rašyk 

toojaus^kiek metų turi ir kada gali 
pradėti dirbti. | 

c ^ ' ^ ' o L i o . l«iuiiiaiiiiiiii®iiiiiiiiiiiH 

Patarnauju tad. 

i 
s 
• 
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3307 Auburn Ava. Chicago J 

Tel. Calumet igno 

S. D. LAOHAWIOZ 
LTETTJVTS 

2314 W. W - m FL 
Patarnauja laidotuvės* kuopi 

H 
kti, o mano darbą busite a i g a -
nedlmtt Tek Oasssl 1971-^2199 

M»*»*e«'»ps<-pewP»eg9aaeas * * s a a J i 



M DRKTJGRI Ketvirtadieni a Balan, lg 3023 

l rasto. Klebonas ir komitetai 
<leda visas pastangas kail va
kariene butu kuopasek* *n 

SUSIRINKIMAS. 

BAJORAS UŽ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ. 

Chicagos majoras Dever 
pranešė, kad jis pilnai remia 
visus policijos viršininko Col-
lins parėdymus. 

Policijos viršininko gi pa
rėdymai asmeniniai paskelbti 
policijos kapitonams, yra šie: 

1. Pirklyba degtine turi 
but išnaikinta. 

2. Prostitucija turi but iš
šluota ir miestas pilnai apva
lytas. 

3. Visos gamMerių vietos 
turi but ant visados uždary
tos. 

4. Visokia politinė įtaka tu
ri but pilnai ignoruojama. 

5. Kiekvienas policijos de
partamento narys negali turė
t i jokiu, santikių su politikie
riais ir kitokiais triukšmada
riais. 

6. Chieagoje visokios rūšies 
kriminalistams turi pasidary
ti karšta. 

7. Už to visa neivvkinimą 
atsako policijos kapitonai. 

TiRKiTTTON PAKK. — t , 
giausia. Seimininkės" galvoja W 36 kuopa laikys savai-

rankose, ]š namu buvo nulyd'-
ta į bažnyčią. Visi altoriai bu
vo gedulingai papuošti. (lie
piant egzekvijas darėsi liūdna 
bažnyčioje. Tą liūdnumą darė 
vargonininko ir kunigų išla
vinti balsai, ypatingai gerb. 
kleb. skambus tenoras. Prie 
Sahlž. Širdies altoriaus mišias 
laikė kun. dr. Ig. Česaitis, 
Pan. Šv. kun. P . Vaitukaitis, 
didžiojo kleb. Albaviėius. Prie 
mišių tarnavo iaunamečiai vv-
r'ai. šv. mišias giedojo mo
kyklos jaunameciu choras. Mi
šias išklausė ir visi mokyklos 
vaikučiai. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Laike šv. mišių, ko-
muniją už mirusios sielą pri
ėmė grabnešiai ir kiti jos drau 
gai. 

Po Liberos graudingą pa
mokslą pasak:"' iškalbus kun. 
Vaitukaitis. Visuomet kun. 
Vaitukaičio pamokslai sugrau
dina klausytojus, bet ši karta 
visi išvien verkė. Dievas sa
kė: "Budėkite, nes nežinote 

kaip pagaminti skaniausius 
valgius, ir užtikrina kad visų 
atsilankusių žmonių įvairus 
y.petitai, bus pilnai patenkinti. 
Įvairių valgių suaukota tiek, 
kad didžiausią minią galės pa
sotinti. 

Be vakarienės bus dar ir į-
vairi i r ' f įomi programa. Bus 
kalbėtoju, solistų: dainuos 
"Kanklių." choras, gros puiki 
orkestrą ir bus deklamacijų ir 
juokingas veikalėlis. Progra
ma viena bus verta daugiau 
kaip $1.00. 

Taigi, kas dar neturi vaka
rienės tikieto, įsigykite kuo-
greičiausia. Galima gauti pas 
komitetus i r klebonijoj4 Įžan
ga už vakariene į r programą 
tik $1.00. Išgirsite garsiausius 
Chicagos artistus bei artistes. 

Orkestrą gros lietuviškų me-
liodijų per vakarienę. Choras 
sudainuos naujų ir gražių liau
dies dainų. Bus puikių deki a 
macijų. Juokingas ' veikalėlis 
vardu "Paskutinė repeticija*', 
prijuokins taip, kad užmirši fc 

tinį susirinkimą, ketvirtadie
ny, bal. 19 d. McKinley Par 
ko salėje. Atletams bus svar
bu dalyvauti šitame susirin
kime. 

Finansų raštininkas prašo1 

kad kiekvienas narys nepa
mirštų užsimokėti mėnesines. 

Tikietus Šokiams, kurie bus 
bal. 21 d. Meldažio svetainė
j e prašome jei gadina, atneš-' 
ti šian susirinkimam 

Pirmininkas. 

T>IDKLIS T F A T R A S 640 sodinių su 
visais vėl iausios maldos jtaisimais,— 
.biznis išdirbtas - metu, — renda 
pigt. Savininkas priverstas pardur.ti 
J trumpą laika: — neauk sere.-nos 
progos. 
M . \ J . KIRAS, 3335 So. Halsted Str. 

Telef. Ynrds 681)4 

Ant Pardavimo viena iš ge
riausių grocernių ant North-
west Šide apielinkėj.Tai tikra 
aukso kasykla tinkamam žmo
gui. Atsišaukite 

1517 No. Paulina Str. 

PARSIDUODA RESTAU-] 
RACIJA nuo senai žinoma kai! 
po Vienintelė' Lietuvių Res
tauracija Roselande. Pigi ren
da. Prieinama kaina. Priežas
tis pardavimo savininkas eina 
kiton bizjiin. 

10822 Michigam Ave. 
Roseland, UI. 

Tel. Piullman 6995 

• n . * 

NUBAUSTAS 100 DOL. 

Municipalis teisėjas Sclnva-
ba 100 dolerių nubaudė Gus 
Spiras, kurs l)ereikalo pasu
ko gaisrų skrynutės rankeną. 
į ką suvažiavo gaisrininkai. 

1 Dažnai tenka matyti, kaip 
vietomis vaikiščiai praeida
mi suk ii uė j a skrynutės ranke
ną ant kampo 24-tos gat. ir 
\Wstern a w . Nėra kas to
kius vaikėzus galėtų sudraus
ti . 

Chieagoje areštuota W: <ii-
Imore ir A. \Vells už pinigų 
dirbimą. Sakoma, prisipažinu 
siu. 

Chicagoj cukrus eina bran-
gyn. Nežinia ką veikia tuo 
klausimu mušu vyriausybė. 

nias. jausies lyg esąs "Black-
stone Hotel", Kalbėtojai pra
garsėję visoj Amerikoj jums 
pripasakos naujų įdomių daly
kų. 

Ir tas viskam tik už viena 
doleri. Taigi, visi į šv. Jurgio i 
par. svetainę, balandžio 2o ei 

Komitetas. 

valandos nė dienos kada Die- i v i ^ l l s s a v o v a r - u s > i r n i P ° s -
vo Sunūs pašauks pas save".'<V'ius- Vakarienė bevafcyda-
(Ji Emilija visuomet budėjo, ir 
buvo susijungusi su Aukščiau 
siu. Ramino tėvelius, kad ne
verktu užauginę tokia didele 
dukrelę kurios netenka; rami
no ir jas drauguėius kurie kar
tu užaugo lankydami mokyk
lą, gi dabar jau turi atsiskirti 
iki paskutinio teisino. 

Nemalonus jausmas per'niė 
visus pasižiūrint Į viduryje 
1 a/nvėios dideli balta karsta. 
paskendusį visokiose gėlėse 
bei žvakėse. 

Važiuojant į šv. Ivaz. kapi
nes matėsi ilga eilė automobi
liu. J u net nebuvo galima <r-
skaityti. Jos drauguėiai |>a-
gerlx* ja dalyvaudami laido-
tuvėse, nupirkdami daugybę 
g"'liu, h»>i patarnaudami pas
kutinį kartą. 

Joc idealai ir talentai. 

ANT PARDAVIMO 5 ake-, 
riu ferma Chicagos apielinkėj, 

eriausios rusies žemė. Kaina 
$2,200. Atsišaukite šiuo adre
su: 

K. URBONAS 
1706 S. Burlington Str. 

Chicago, IttV 

EM. MARGEVIčIUTĖS 
LAIDOTUVES. 

Jos draugės ir draugai. 

Dievo Apvetados Parap. — 
PCetvirtadieny, bal. 12 d., po 
kelių mėnesių ligos, ligoninėj 
mirė Emilija Margevieiutė. 
Jos draugės-ai, jaunameciai vy 
čiai, išgirdę sušaukė speciali 
susirinkimą pranešdami ki
tiems nariams apie narės mir
tį. Nutarė ir nupirko už savo 
pinigus labai dideli gėlių vai
niką, ir dar išrinko 8-to'skyr. 
draugus grabnešiais: Adolfą 
rAlaburdą, Edv. Rimkų, St. Pa-
kutinską. Ant. Lorencą, Alber
ta Jankauską ir Br. Miliaus
ką. TJaunų mergaičių scniaLiei-
įa, Nek. Pras. Pan. Šv.. ku
rios narė Emilija irgi buvo, 
nutarė taipgi nupirkti gėlių 
ir išrinko mergaites, kurios 
nešė visas £ėV*s. Parap. moky-
Hos vaikučiai, 7 ir 8 skvr., su 
mokytojomis: ses. M. Anasta
zija, ses. M. Lucija ir kitomis, 
netik kad nupirko gėlių, bet 
dar kasdieną nuvyko į budy 
Ues " in oorpore" kur garsiai 
tr.eldėsi už mirusios siela. 

c 

Laidotuvės. 

Pirmadieny, bal. 16 d. 9,:00 
Vai. ryte, įvyko Emilijos lai
dotuvės. Sykiu su gerb. kleb. 
kun. Ig. Albavičiumi, į namus 
pasitikti nuvyko ir 7 ir 8 skyr. 

A. a. Emilija gimė Dievo 
Apv. parap. Baigus pereitą 
metą parap. mokyklą, ir bū
dama jaunutė, ambicijom bei 
energijos pilna, pradėjo lanky
lį aukštesne mokvkla, man v-
dama, kad ją pabaigus galės 
geriau, lengviau ir daugiau at
eity gero nuveikti tauta,' ir 
Bažnyčiai, bet netikėtai liga 
visai pakirto jos užbriežtą ti
kslą. Apleido mokyklą, neis-
vengtina mirtis nuskynė ją 
sulaukusia vos 15 metų am
žiaus. Tarp kitų jos gabumų, 
Enilija buvo ta1 -ntuota pia
nistė. 

Nulindęs liko tėvelis, manv-
tė ir mažytė sesutė. 

P-nas P. Margevičius netik 
mergelę gerai išauklėjo, bet 
ir pats yra pavyzdingas ka
talikas, būdamas parap. komf-
tete trustisu kelinti metai. 

Ilsėkis rainiai, mažyte, bet 
neužmirškie ir mūsų kai bus 
suteikta tau amžina laimr. 

Alfa. 

VILNIAUS NAŠLAIČIŲ REI
KALAIS SUS MASį. 

Lietuviu Našlaičiu Vilniuje 
talkininkai ir prijaučiantieji, 
kviečiami sueigon — pasilari-
mui MrMažio svetainėn, 2244 
W. 23 PI. balandžio 10 d. 7 
vai. vakare, šiame susrinki-
me viukų nerinksime. 

"Vi l t i e s" laikinoji valdyba: 
Dr. Jonas Poška, 

pirmininkas, 
Dr. A. K. Rutkauskas, 

i ž< liniukas, 
Mikolas Dūdas, 

inžinierius, 
raštininkas 

- 3137 W. ŠSPlace, Cbieago. 

PAIEŠKAI' suvo draupo Petro W«r 
nacko. Salaku parapijos. Pirmiau gy
veno Detroit, Mich. laibai norėčiau 
su juo susirašinėti nes turiu labai 
svarbių reikalų, jis pats arba kas a-
pie jj žinote praneškite š iuo adresų: 

ANTANAS CIEPLIS 
704 E l m Str. Kenosha, Wisr. 

VAKARIENIŲ VAKARIENĖ 

Programa įvairi ir įdomi. 

Bridgeport. — Žmonės čio
nai nekantriai laukia seredos 
vakaro, bal. 25 d. Ta vakarą 
kas nors nepaprasto j vyk s Šv. 
Jurgio par. svetainėj*. Klebo
nas, kun. Krušas, ir komitetai 
rengia vakarienę, parapijos 
naudai. Tai bus "vakarienių 

Iš priežasties padidinto biznio 
reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

tuojaus del pastovaus darbo, 
švarus ir lengvas fabriko dar
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo 
•štukio duodama dirbti. Mūsų 
merginos uždirba nuo $15 iki 
$21 dirbant 5 dienas savaitėj. 

Ateikite prisirengę darban 
bile ryta 7:30 valanda.. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 5 vai. 
vakare. 

Atsišaukite: 

820 So. Kildare Avenue 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd 
SPAULDING & MERRICK 

. . . " • \ • 

mokiniai, su baltomis lelijomis vakarienė*', kas nors nepap-

i 

R E I K A L I N G A M E R G I N A 
prityrusi, kuri supranta knygvedystę, 
stenografistė ir šiaip g-eneralį ofiso 
darbą. Gera proga. A'tsiSaukite tuo
jaus. 

M: J. KIRAS, 
3335 So. HalsttHl Str. 

PRIVATES LEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviams 

mokant iems ir nemokant iems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis «_r vakarais. 

Miss lKJNIfELL.Y 
421 Belden Avenue 
Telef. Dlverser 3138 

A. f A. 
JONAS Y l f i K A 

mirė balandžio 17 d. 1023, 2 
vai. ryte amžiaus »45 metu. 
P a ė j o iš Tauragės Apskričio fci-
gaiėiij parap. B4idvyėiu ka imo. 

P a l i k o didel iame nuliūdime 
žinotm Ona Ynškicnė. MUIU 
Petrą 9 metų amžiaus, brolius 
Petrą ir Povi lą ir seserj Juze
fą. Lietuvoj tėvą ir broli. 

LnidotHivės j vyks snibatol, ba
landžio 21 d. iš namų 4420 So. 
Hermi,tage Ave. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią 8:80 v. rpto. P o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieč iame gimi
nes , draugus ir pažįstamus da 
lyvnnti laidotuvėse. 

N u indo: ž m o n a <)tna Yuškienė 
Simus Petras 

Broliai ir sesuo. 

REIKALINGI ' 
Leiberiai ir Pagelbininkai. 

prie foundrt*, jauni vyrai ku
rie norite mokytis, čionai s ge
ra progą — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 

329 W. 39-th Str. s 
2 blokai į vakarus nuo Went-

worth Ave. 

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

ANT NAUDOS. AINI riAUUKja. 

S. L. FABIONASCO. 

A. f A. 
METINĖS SUKAKTUVĖS MYLIMOS DUKRELĖS. 
Alenos Budzinauskaitės 

mirusios- balandžio 18 d. 
1922. įPaiiko dideliame nu 
liūdime motina Budsinau-
skienė ir viena broli Sta
nislova. Paminėdami jos 
mirties sukaktuves turė
sime šv. Mišias už jos dū
šią ketverge, balandžio 19 
d. Aušros Vartų bažny
čioj, antros mišios bus už 
mano tėvus. Nors Dievas 
atskyrė nuo mus, bet mū
sų širdys i r mintys vis 
su ja. Kviečiam visus gi
mines ir pažįstamus1 .daly
vauti pamaldose. 
Nuliūdę: Motina ir brolis 

Budzinauskai. 

809 W. 35th St., Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pi 
n Parduodam Laivakort 

Į *»»«J .J1 • * • • • • • w w ' " — ~fJi 

Trl. I^ifayettc 4223 / į 

PLUMB1N6 
Kaipo lietmvyfi, l i e tuv iams visa
dos patarnauju kuogeria-uslfl. 

M. YLSKA 
3228 W e s t 38-tl i Street 

Žfil—— <—• • - - i 
+ t 

Telrfoffias Yards ««»4 
A N N A M. BONDZINSKI 

Bcauty Shop 
VcldV> ir Skalpo Gydymas 
P laukai Taisomi. Dažomi , 
Ir Mareell Garbiniuojami 

Manieuring: 
Colambia Col lege Metodą 

4631 South Ash land Avenue 
Atdara: Utarninko, ISeredoj, Ket

verge ir Subatos ' Vakarais . 
^ • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 8 
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JUOZAS BABRAVIČIUS 

BABRAVIČIAUS 
s. 

bus Petnyčios vak., Balandžio 
ORCHESTRA HALL, 

220 So. Michigan Blvd. 

v / 

> 

JUOZAS BABRAVIČIUS savo puikiu dainavimu pagarsėjo ne tik Rusijoje, bet ir taipgi Frafn-

cijoje, Anglijoje ir Graikijoje. Jis buvo didžiausiu garsiausiu ir mylimiausiu tenoru Rusijos Impera

toriškame Teatre Maskvoje. Pasiklausyti jo yra tikras džiaugsmas. O turėti tokios jėgos ir didy

bės lietuvį dainininką yra didelė garbė lietuviu tautai , ir tą mes lietuviai turime pilnai įvertinti. 

Atsilankykite visi, jauni ir seni, į šitą nepaprastą, maloniausią lietuvių dainos ir didybės pokylį. 

Turėsite tikro širdies pagavimo, tikro smagumo, kuri ilgam minėsite. 
t * 

Kviečiame! Koncerto Rengėjai. 
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