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«$#AWI«IQJŪMOTO. iK.-RiMtas vokiečiai Kaltina 
(PADARYTA PIRMIEJI 

ŽINGSNIAI BEATIFIKUOTI 
P I Ų X . 

Pamaldos* jis a. a .kun. 
fcutfcevičių. 
»*fi 

ROMA, bal. 22. — Remian
tis Romos kardinolu prašymu, 
Šventasis Tėvas Pin#.}31, au
torizavo p r a s t i procedūrą 
Papos Piaus X-ojo beatifika-
vimui ir kanonizavimui. Po-
stulatorium Papą paskyrė A-
batą Ildefonzo Pierchi. Tą 
paskyrimą šventoji Apeigų 
Kongrigacija ratifikavo. Tar
dymų procesas kuoveikiaus 
prasidės Romoj, Treviso, Ma-
ntua ir Venecijoj. 

I M Fraucuzus-Okupantus 
FftANCUZAI TURĖJO GELBĖTI MUELHEIMO 

KOMUNISTAMS 
RIAUŠĖS NUMALŠINTOS; 8 ŽUVĘ, 70 SUŽEISTU 

BERLYNAS, bal.. 22. — 
Darbininkų su komunistais ki
lusios riaušės mieste Muel-
heime ties upe Ruhr numal
šintos. Riaušhj laiku žuvo 8 
žmonės. Sužeista apie 70. 

Už tas riaušes vokiečių 
spauda kaltina francuzus oku 
pantus. Sako, kad francuzai 

Papos Piaus X stovyla bus buvo sutarę su vokiečiais ko
munistais kelti ten ir kitur 
suirutes, kad tuo būdu paken
kti Vokietijos vyriausybei ko 
voje su okupantais. 

Kas įdomiausia pažymi lai
kraščiai, kad francuzai leido 
komunistams tiltu ineiti mies-

ri 
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atidengta birželio 2, jo gimi
mo dienoje. 

Pamaldos ui kunigą, 
kentėtoją. 

Vietos lenkų bažnyčioj įvy
ko gedulingos pamaldos už a. 
a. kun. Butkevičių, Mogilevo 
arkivyskupijos generalį vika
rą, kurį bolševikai Maskvoje 
nužudė. 

Tos pamaldos buvo kaipir 
apvainikavimas to kentėtojo, 
kurs miijė gindamas tikėjimai. 

Pamaldose dalyvavo daugy
be 'žymių asmenų. inėmus 
šiuos . irdinolus: Vannutelli, 
Granito, Vico, Fmehwirtb. 
Itfthuzzi, Silj, Lega, Mori ir 
Merrv del Vai. Tai buvo A-

m 

paštalinio "Sosto diplomatinis 
kūnas. Be to, buvo daugybė 
ir pasaulinių akredituotų di
plomatų, daugybė rusų pabė
gėlių ir šiaip žmonių. 

Atsakymas sovietams. 

Bolševikų laikrašty Mos-
kovs. Izviestija pakeltas kal
tinimas Arkivyskupai Ciepla-
kui, buk jis kreipęsis į Apaš
talų Sostą ir prašęs priešin
tis sovietų įstatymui, kuriuo 
pasiremiant konfiskuota Baž
nyčiai priklausančios savas
tys ir trobesiai. 

Vatikano organas Osserva-
9 tore Romano atsako į tą bol-

•į Sevikų kaltinimą. 
•Laikraštis pažymi, jog vi

sos dvasiškijos yra priedermė 
visuomet kreiptis i Apaštalų 
Sostą, kuomet reikalinga ap
sauga savastimis, priklausan
čioms Bažnyčiai, nežiūrint to, 
kur tos savasty! butų, ar Ru
sijoj, ar ku* kitur. Lygiai y-
ra tas pat,,.ftiipmet apeina gin
ti Bažnyčioj (teises. / 

Atsakydamas į kitas insi
nuacijas Vatikano laikraštis 
pažymi," jog šiandie Papos 
maišvmasis Rusijoje yra tik 

-ficnas;' būtent, š*lpi 

tau ir paskui po kovos su po- mojimais palaužti vokiečių o 

Nugalėti komunistai buvo 
priversti tuo pačiu tiltu bė
gti atgal. Su savimi jie pag
robė keletą vokiečių polician-
tų ir juos išdavė francuzams 
okupantams, kaipo FranHjos 
priešus. 

Po nepavykimų mieste Mu-
elbeime, vokiečių komunistai, 
matyt, mėgins kitose okupuo
tos teritorijos vietose sukelti 
kruvinas riaušes, jei francu
zai jiems palankiau ja. 

Vokietijos vyriausybė tais 
atsitikimais nemažai susirūpi
nusi. Nes kuomet francuzai 
neįstengia durtuvais ir gru-

ta paimjti savo globon visus 
pabėgėlius. Nes tą dieną A-
merikos Raudonasis Kryžius 
atšaukiamas iš Graikijos. 

Dėlto valdžiai bus nauja 
sunkuma. Gauti paramos iš 
Anglijos ar Francijos, tai 
vien tuščia lūkestis. Tos val
stybės kitus moka penėti vien 
žodžiais. 

BOLŠEVIKAMS PAVOJIN 
GA VIDUJINĖ PADĖTIS. 

Nežiūrint cenzoriaus, žinios 
išeina. 

TIEK DAUG — N ž 
VIENAS NEAPGYNĖ. 

V 

MUSSOLIKI AREŠTUOTAS. 
/ • • » 

ROMA, bal. 22. — Už per-
greitą automobiliu važiavimą 
čia vienas policiantas areštą-
vo premierą Mussolini. 

Kuomet policijos teisme 
Mussolini pasisakė kas esąs, 
areštavęs jį policiantas ko ne-
pargriuvo iš baimės. 

Tečiaus premieras jį nura
mino žodžiais: "Pildyk savo 
pareigas ir nieko nebijok.'[ 

RYGA, bal. 22. — Maskvo
je veikia aštri cenzūra. Te
čiaus žinios dažnai prasilen
kia su cenzorium. 

Skelbiama apie svarbius 
komunistų suvažiavime tari
mus. 

Šiuo kartu pranešta apie 
komunistų partijos centrai i o 
komiteto bendrą susirinkimą 
su liaudies komisarais ir su 
centraliniu soviehj . vykina
muoju komitetu. 

Mitinge* paaišttėjo pavojin
ga padėtis kai-kuriose Rusi
jos dalyse. Sovietų vykinamo
jo komiteto sekretorius apke
liavo Rusiją ir pranešė apie 
etovį. Raportuodamas jis pa 

ŠAUK&NAL Šauliu a. — 

Teko girdėk," kad Kelmės 
kliubai savo nuopelnais jau 
pagarsėjo: tūlas pilietis į kliu 
bą porą arklfįf< atvažiavęs, na 

Valsčiuje yra daug nusavin-' mo. grįžo pėsčiai ir dar mi
tų miškų-pušynų, kurių nema- sišauti norėję**?'Vienas valdi-
ža pirkliai iškirto. Šių metų 
žiemą pastebėta žymus paga
mintos miško medžiagos ir 
kuro vogimas. Nukentėjo 
pirkliai, savivaldybė, ukinin-

ninkas aplinkybių verčiamas, 
tuifėjęs kliube palikti .visą 
valdžios pinigų kasą. 

Pastebėta, kad Šaukėnų 
kliubo organizatoriai leidimo 

BOLŠEVIKAI ŽADA DIDE- žymėjo, kad kai-kuriose1 daly-
LĮ JAVŲ EKSPORTĄ. se komunistų partija neturi 

reikalingos stipryUės. 
Ryga, bal. 22. —- Kaip in

kai ir, pagaliaus, senelių prie-! prašydami, važinėjo į Šiau-
glauda, kuri dideliu vargu su-j liųs ir net į Kauną, 
rinktais pinigais savo buto ir. _ Kovo 16 d. š. m. įtaisyta 
šulnio remontui nusipirko. tiesioginis telefono ryšys Pa-
kiek medžiagos, ir iš to pa- pilė-Kruopiai. 
vogta 5 balkiai. Vogtoji me
džiaga yra gabenama į atsis
tatančius Šiaulius. 

"VARGE IR (PROTĄ 
ĮGAUNA". 

Vietomis komunistų autori 

linija okupantai davė pagel
iuos sužeistiems komunis

tams. 

kupuotuose plotuose, tai par-
samdo komunistus kelti triu
kšmus. 

formuoja Rusijos telegrafų a- tetai puola, netenka valdžios 
gentura, Leonid Krassin nu- arba negali gyventojų suval-

GRAiKAMS NORISI PAIM
TI KONSTANTINOPOLĮ. 

ARMIJOS VADAI PASITI
KI SAVO ARMIJA. 

Bet pirm visako uori taikos. 

A)TENAI, bal. 21. — "Mes 
pasirengę priimti taiką su 
turkais taip, kaip sustatyta 
Lausannos sutartis, būtent, 
kad turkai nuo mūsų nerei
kalaus jokio atlyginimo,'' 
taip pažymi pulk. Gonatas, 
Šiandieninės graikų revoliuci
nės valdžios galva. "Gi at
lyginimo jokio nemokėsime 
turkams. Nes mes nesijau
čiame, kad turkams būtumėm 
ką-nors kalti. Gi antra, mes 
neturime pinigų." 

"TeČiaus, jei turkai parei
kalaus mažo atlyginimo, kad 
patenkinti savo ambiciją kai
po pergalėtojams, mes esame 
palinkę tam pasišventimui, 
jei aiškiai matysime, kad tuo-
mi gali bnt užtikrinta taika.* 
Bet niekas negali mus varu 
priversti turkams mokėti su
mas, kokias mes nesame kal
ti ." , 
į [Visi -vvriaiLsvbės valdininkai, 
revoliucinio komiteto nariai ir 
opozicijos lyderiai sutinka, 

kad tolimesnio karo vedimas 
butų tinkamesnis daiktas, ne-
,gu atlyginimo mokėjimas tur
kams. Jie pažymi, kad jei 
butų gtfuta pinigų, tai butų 
naudi ngians kariauti. Te
čiaus Graikijos gyventojai 
pirm visako nori taikos. Su 
jų troškiniais sutinka ir armi
jos frontas. 

Norėtųsi karo. 

Vyriausias armijos vadas 
gen. Pangalos ir visa eilė se
nesniųjų karininkų tvirtina, 
jog turkai lengvai butų įveik
ti šiuo laiku. Jie mato., kad 
šiandie graikams yra kuopui-
kiausia proga okupuoti Kon
stantinopolį. Dėlto, jiems 
norisi atnaujinti karą, kuris, 
pasak jų, butų visai trumpas. 

Valdžia sutinka su generolo 
Pangalos pažiūromis. Bet 
bijo, kad veikiai po karo at
naujinimo santarvė galėtų 
blokuoti Graikijos pakraščiui 
ir okupuoti Salonikus. 

Kalbama, jog graikų armi
ja šiandie gana stipri. Ji len
gvai galėtų Maritza paupiu 
nugalėti turkų spėkas, persi
mesti per upę, tuo jaus pa-

• 

traukti ant Konstantinopolio 
ir tą nuėstą užimti, 
^Tečiaus ir gen. Pangalos 
tuojaus atmaino savo pažiū
ras, kuomet atsimena, kad 

[Graikijos iždas tuščias ir kad 

sako šįmet didelį Rusijos ja
vų išvežimą į užsienius. 

Krassino nuomone, tas gel
bės daug pripažinti bolševikų 
valdžią ir rusų valiutos 
nustatymui bus žymi pagelba. 

120,000 DARBININKŲ 
LOKAUTAS. 

dvti. 
Ypač Kaukaze ir kitose pie 

tinės Rusijos vietose balševiz 
mui priešingi gaivalai kelia 
galvas. Nieko negelbsti nei 
sukilėlių žudymai. Juk visų 
žmonių negalima išžudyti. 

Apsaugos komisaras TrOt-
vky tai visa patvirtino. 

Dėlto, paskiau tartasi, ko
kiu būdu tų. pavojų pašalinti. LONDONAS, bal. 2?. — 

Laivų statymo bendrovės An
glijoje paskelbė 120,000 dar-. 2YDAI STUDENTAI STREI-

KAUNAS. 24 — Užsienių 
Reikalų Ministerija yra gavu 
si iš Liubavo valsčiaus gyven
tojų protestą prieš lenkų už
puolimus ir plėšimus. Lenkų 
partizanai atjėję pas ukinin-

I kus muša nežmoniškai patį 
ŠAUKĖNAI. — Šiame' ūkininką, jo šeimyną ir net 

miestelyje mėgėjai išgerti da- mažus vaikus. Liepia atiduo-
ro pastangas, kad panaikintų ti piningus. Daro kratas imą 
traktierių, o jo vietoje butų ką tik randa: pinigus, javus-
įkurtas kliubas su svaiginan- drabužius, gyvulius. Vieti-
čiais gėrimais. Apielinbės niai gyventojai neturi užtek-
rimtesnieji žmonės lietuviai, tinai jėgų apsiginti nuo len-
tokią įstaigą peikia. Labai kų plėšikų. Nuo' š. m. sausio 
pageidauja, kad jos visai ne- 29 d. iki kovo 12 d. yra del 
butų, nes numatoma, kad mo- plėšimų padaryta Liubavo 
raliu ir materialiu atžvilkiu valsčiaus gyventojams nuos-
jį čia padarys nemaža nuos- tolių už septynius tūkstančiu* 
tolių. , '. (litu. 
J - JJ—U-UJ?.1-!' 1! I - Ui J,. -LJLLJ—-

ANGLAI ĮSPĖJAMI VOKIE-
TIJOJE. 

•MM * H 

bininkų lokaute, kuomet nesu-
sitaHkinta užmokesnių klausi

ame. 

KUOJA. 

BUDAPEŠTAS, bal. 22. — 
Vietos universiteto žvdai stu-

w 

dentai sustreikavo, kuomet 
krikščionys studentai ėmė 
juos smarkiai pajuokti. 

REIKALAUJA APGINK
LUOTI PANAMOS 

.PERKASĄ. 
, i . . . 

WASKTCNGTON, bal. 22. 
Senato militarinių reikalų ko-j 
miteto pirmininkas senatorius' MANSONVILLK, Que., Ka 

i ŠILTINĖ KANADOJ. 

sas įspjėjo anglus valdinius pūty šerifai nušovė vieną iš 
apleisti Vokietiją "r be did-, trijų vagilių, kurie vogė pre-
žiai svarbaus reikalo ten ne- kes iš vagonų. Kitu du sus-
keliauti. Yra žinių, *kad Vokie-pėjo pabėgti. 
tijos vyriausybė projektuoja 
visus svetimšalius pašalinti iš 
Vokietijos. 

Wads#worth painformavo pre
zidentą, kad Panamos perka
są reikia apginkluoti 16 colių 
armotomis. 

nada, bal. 22. — Čionai plin
ta šiltinės epidemija. 8 as
menys jau mirė. K Montre*.al 
prisiunčiami gydytojai. 

FRANGUZAI RUHRO NE-
A3PLEIS ILGUS METUS, 

Tam yra užtektinai aiškių 
ženklų. 

Arnąrifcoj) prezidentas šventą Įįg n i ekur negalima gauti pini 
ja?!* fįirm kablegrama prane
šė, kad Buenos Aires'e minė 
Arkivyskupas Marion Anto-

m> 
Aukštos taksos. las* ten ntuTent̂ ėjusiu nuo ba-

^ ' i r Hg^; nfetsižvelgiant į tą 
^Tmomų religiją. 

Ir .nors bolševikai kankina ^Pojaidotuv^s jvyks tos res- laikotarpis. Kiekvienas, ka-
dir menkiausios verties, daik-

nio Espinosa ir kad Arkivys- Graikijoje šiandie taksų 

. 

. f» 

ir žudo katalikų kunigus, ka
talikiškas pasaulis už tai ge
ruoju atmoka Rusijai. Viso 

pasaulio katalikų suaukotais 
pinigais šiandie Rusijoje mai
tinama 120,000 asmenų. 

Pagerbia mirusį Arkivyskupą. 

publikos lėšomis. 
Per kardinolą Gasparri :lv 

Tėvas , pasiunta Argentinos 
prezidentui atsakymą. Pa
reiškė Arkivyskupo mirimo 
apgailėjimą ir išreiškė padė
ką, kad Argentina taip aukš
tai pagerbia mirusį Katalikų 

kupuotė Ruhro teritorijoj tę
sis mažiausia ketverius me
tus." 

Yra, žinių, kad Anglija pa
kels smarkų, protestą Franci-

BERLYNAS, bal. 21. -—(jai už ištrėmimą Vokietijon 
Francuzai planuoja ilgiau- Rliinelando' komisionieriaus 
sius metus apsigyventi Ruhro princo von Haltzfeldt be ang 
teritorijoje. Apie tai liudija 
gyvieji faktai. 

Pirm keletos savaičių fran-
cuzų militariniai autoritetai 
amerikoniškiems korespon
dentams išduodavo pasus ge
rus iki gruodžio 21, šių me
tų. 

Gi dabar, anot depešų iš 
Essų. francuzų mdlitariniai 
autoritetai tenai didžiuosius 
viešbučius parsamdo įvai-

lų Rhinelando komisijos na 
rių žinios. 

Čionai anglų diplomatų sfe 
rose tvirtinama, jog del to ga
li kilti nauji anglų su francu-
zais nesutikimai. 

rioms francuzų bendrovėms, 
tas yra apdėtas valdiškomis ^Žinomas Kruppo privatinis 

Argentinos respubl. (piet. Hierarclngos narį. 

mokestimis. Ypač kapita
lams taksos labai didelės, kuo
ne lygios konfiskatai. 

Valdžia turi dideles išlai
das armijos užlaikymui ir pa
bėgėlių šelpimui. Po liepos 

viešbutis Essenerhof okupan
tų dar neužimtas. 

Klausiamas apie situaciją 
Ruhro teritorijoj, vienas auk
štas santarvės karininkas at
sakė: 

NEGIRDATAS ATSITI
KIMAS. 

1 dienos valdžia bus privers- "Aš spėju, kad francuzų o-

EL PASO, TEX., bal. 22. 
— Isaac Martin ir jo sunūs 
12 metų Jacob Martin abudu 
stojo dvikovon su revolve
riais, abudu sužeistu ir pa
imtu ligoninėn. 

Dvikova sūnaus su tėyu ki
lo, kuo*iet tėvas senelį nubau 

LONDONAS, bal. 22. 

VIENAS VAGILIUS 
NUŠAUTAS. 

Indiana Harbor geležinke-
Anglijos užsienių reikalų ofi-rlio yarde, arti Blue Island, di 

KELIOLIKA SUŽEISTA. 

C H I C A G O J E 
74-os gatvės gatvekaris ties 

Sangamon st. susidaužė su di
deliu troku. Keliolika asmenų 

ATPIGINA KABLEGRAMŲ. S11ŽelSta' 
SIUNTIMĄ. ; rn *~ 

Nuo "moonshine" Chicągo-
Western Union Telegraph ^ ž u v o daugiaus 2 asmeniu. 

Co. paskelbė atpiginusi kable-, Trečias mirštąs. / * 
gramų siuntimą į Europos ša- į • ' • • 
lis pradėjus šio balandžio 20 
diena. 

Pirmi aus siunčiant kable
grama Anglijon arba Airijon, 
už kiekvieną žodį buVo imama 
po 31 centą, gi dabar po 28c. 

Į kitas Europos šalis, kab-
le(gramų siuntimas taipat pi
gesnis. > i< < 

KURSAS. 

CENTRAL MANUFAGTU-
RING DISTRIKTA&. 

Lietuvos 10 irtų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4J65 

-Francijos 10<* f r. 6.56 
y 'Italijos I00nrirų AM 

Vokietijos" ̂ 1 m1 Vrirk. .0039 
Lenkijos '1*00 *' mark. .0020 

Tarpe Ashland ir IVestern 
Ave. išilgai Pershing road vi
sos industrijos susiorganiza
vo į Central Manufacturing 
District Business Men's aso-

Iciaciją su tikslu įvesti įvai
rius pagerinimus ir padailini
mus to distrikto. 

Taigi, darbuosis tą apylin-
dė už nenorėjimą lankyti mo-1 kę aprūpinti tinkamomis švie-
kyklos. - somis, policine apsauga ir ki-

Toks ten ir tėvas. tokiais patogumais. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO # B W S f i f u 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 Vai 

ryta iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Simnčiame pinigus doleriais 
ir litais, per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norfeit kad pinigai butų Lieturoj 
išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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Pirmadienis, Bala*. 23 1928 
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LIETUVIT? KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedildienins* 

Metams $6.00 
Pusei Meti} $3.00 

Ui prenumeratą moksi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti j adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia liūsti išperkant krąsoje ar ex-
presj "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

! TeL Rooseyett 7791 

PRIEŠINGI PREZIDENTO 
PROJEKTUI. 

vėl norima jį sunaikinti. 
Reiktų pastebėti, kad ne vi

sai tiesą, jie kalba. Prieš pat 
karą Europoje Sirv. Valstybė
se gerbūvis jau nyko. Tik pa-
skiaus tas karas čia grąžino 
gerbūvį, kuomet karo įliepsno
ta .Europa pradėjo duoti dkle-
i * v i 

Ims užsakymus. 

DEMASKAVO '< SPIRITU-
*4". 

. 

Po karo su Vokietija tuo
metinis prezidentas "VVilsonas 
projektavo Suv. Valstybes pa
traukti T. Sąjungom Tečiaus 
hjpąsMikonų partijos vadai jo 
projektus sugriovė. 

Šiandie prezidentas Hardin-
gas stovi už tai, kad Suv. Val-
stybės prisidėtą prie tarpiau 
tinio tribunalo Hagoje. Tie pa
tys republikoną vadai ir šį 
projektą stengiasi sugriauti. 

Republikoną 
£umas tarptaut 
jungos) tribunalui kasdien ei
na stipryn. Yra žinią, kad kai 
kurie republikoną vadai eisic 
pas prezideni;/ į Baltuosius 
Eunms ir'bindo ji asmeniškai 
įtikinti, kad jis atsisakytą nuo 
savo projekto. Kitaip busią 
bloga ateinančiais metais pre-
zidencialėj kampanijoj. , 

Nežiūrint to, prezidentas, 
anot žinią, savo pažiūrą neat-
niaino tarptautinio tribunalo 
klausimu. Nepaiso jis įsikarš
čiavimo. Prezidento nuomonę 
pilnai palaiko kaikurie kabi
neto^ nariai, kaip tai Hughes, 
Iloover ir kiti. 

KAME PROTAS? 
• — . — -

Angliški laikraščiĮį dažnai 
kontestus ' daro. Tais kontes-
tais nori pasipelnyti. Nori į-
gyti sau daugiaus skaitytoją. 

Kontestus skelbia kaikurios 
firmos ir krautuvės. Savo pre
kėms nori, pelnyti daugiaus ė-
mėjų, podpryti didesnį "busi-
nessaH

f [ ! 
Kontestu§ • atlieka lakūnai. 

Nori išmėginti oro mašiną iš
tvermę, motoru stiprumą ir 
pajėgą. 

Daugybė kontestų yra ir ki
tokią. Visi jie daromi su už
brėžtais tikslais,'su pelno ar 
kitokiais norais. 

Bet yra kontestą tiesiog be
tikslių, neturinčių jokios nau
dos. Kaikurie šių yra tiesiog 
paiki kontestai. 

Nesenai Anglijoje motinos 
pakėlė diskusijas, kaip ilgai 
ir kaip toli jos gali stumti vauų pnesin-j * " . 

7m o karieteles (baby-ca mages) su imam ( 1 . Są-l , ... . . ~ . , 
savo kūdikiais. Diskusijas ve
dė pietinės Anglijos motino? 
su šiaurinės Anglijos motino
mis. 

diskusijos pasibaigė j žai ir dėmės. Visi stebisi tokia 

Amerikon ip v<>! atvyko ži
nomas anglas " spiritistai' ' 
Conan Doyle. Pernai jis čia 
viešėjo. Nesusipratusiems ir 
lengvatikiams amerikonams 
daug nupasakojo Uebtitniekių 
apie dvasias. Sakėsi jis su 
mirusiį žmonių dvasiomis t su-
sinešąs. Tos dvasios jam 
pranešusios apie pomirtinį 
žmonių gyvenimą. Girdi, mirę 
žmonės ir anapus gtabo užsi
ima tokiais darbais, kokias 
turį gyvendami pasauly. Bet, 
girdi, tenai, tai jau ne $mb-
nės, tik jų dvasios. 

Conan Dovle sunūs žuvo 
s> 

buvusiame kam Tad jis ir stt 
sūnaus dvasia matį>sis if kal
bėjęsis. Jo sūnaus dvasia net 
nesveiką koją jam pagydžiusi. 

"Spiritistas" surinko dide
lius pinigus. Nes Ištroškę; sen
sacijų amerikonai lanko jam 
rengiamus susirinkimus^ mo
ka pinigus. 

Neilgai pagyvenus Anglijoje 
Conan Doyle ir vtfl tad grfžo 
doleriij rinkti, Šiuo kartu jis 
atsivežė ypatingesnių sensaci
jų. Galįs fotografuoti dvasias. 
Susirinkusiems rodo kažko
kias fotografijas. Aiškina, 
kad tokių i r tokių mirusių 
žmonių dvasios*. Nors tose fo
tografijose nieko kita nesi
mato, kaip tik šiaip koki mo

kosi ir muilina žmonėms akis 
apie kokias ten dvasias. 

f ą " spiritisto^' demaskavi- neikia buduti, 
mą visa spauda plačiai skeK 
Mia. 

CoriaiL Doyle tečiaus dar 
mėgina išsisukinėti. Sebežino-
dtnnas kaip teisinate, tai nors 
pažymi, kad jo fotografijas 
" aiškesni i s ' \ 

Vargiai kuomet - riors žmo
nės pilnai susipras. 

TUšGtO* ' M M A f t H M L ' 

jektus žmonėms varžyti. 
Ve kddel' darbo žmonėms 

ŠAULIŲ RAMUAMS 
žlKOTnTj 

i • • • MSW 

fanatizmu persisunkę refor
matoriai pagatians įsikrausto 
ir Illinois valstybėm Jie ban
dys čia pravesti Žinomą įsta
tomą vardu "blue laws' \ No
ri uždrausti žmonėms sekma
dieniais visokius pasilinksmi
nimus ir pramogas. 

Tos rūšies įstatymą valsty
bės legislaturai įdavė senato
rius James E. Mac Mufray iš 
Cliicagos. 

Kas jis per vienas, jei su
tiko patarnauti reformato* 
riams ? 
* 

MacMurray yra viends epis
kopatų bažnyčios nariu. Jis y-
ra Acme Steel Goods Compa-
ny prezidentas? Seniau buvo 
American Steel & "VVire Co. di
rektorium. 

Senatorius MacMurray gy
vena puoš. puikioj rezidenci-

Yisi asmenįs ^kukavusieji 
Liet. Šauliams $10. i r daugiau 
laikotarpy nuo vas> 16 d., 1922 
ta., iki paskutinių dienų ir ne
gavusieji Šaulių Rėmėjo liu-
dymo (Šaulys ariantis su Šau
tuvu ir nuvejantis priešą), 
prašomi yra kreiptis dėlei fo 
liudymo žemiau nurodytu ad 
resu, su pažymėjimu kada ir 
per ką jo auka 'buvo L. Šau
lių' Sąjungai išsiųsta. Noflntie-

\i MUSĮ) CENTRO 
v 

SOClALfiflPŲ ARGU 
MfiNTAI. 

Kad įtikinus Lietuvos žmo
nes, jog jie, socialistai, ne Ju-
dai — jienis beliko tik raudo
na popiera ir didelės raidė*. 
Mums į rankas pateko socia
listų liaudininkų plakatas, Lią' 
tuvoje platinamas. Jisai pilnas 
melagysčių, šmeižtų, prasima
nymų — bet v i va tai taip per
vedama, kad kjekvienas, kurs 
turi liek teik kritiško proto 
lengvai pamatys, kad tiemk !po 
neliams tikrai pritruko argu
mentų. 

i • t 

ji gauti prie to ir Šaulių Kė 
rnėjo ženkliuką (sidabrinis j j j e m a t 0 , kad nebegalima 

joj. Turi keturis automobilius, j gauta aukų. 

.Vyties skydas su tikra ra\i-
dona emali ja) privalo atsiųsti 
$1.00. Ženkliukus gauna tik 
turintieji paminėtą liudyma. 
Kiekvieną turintį Saulių ftė-

, mėjo ženkliuką Lietuvoje Šau
liai skaito savo artimiausiu 
broliu ir reikalui esant jam 

. teikia draugiškos paramos. • 
Visų šios rųšies Saulių Rė

mėjų pavardes turi būti atsių
stos nevėliau gegužės 1 d., 5 
m. Jos tilps naujoje laidojo 
knygelės aIdėja ir Darbas ? \ 
kuri šiais metais bus atspauz-
dinta. Šioj knygelėje bus pa 
talpinti ir sąrašai iš kokios 
kolonijos, per ką ir kiek yra 

Tos 
kontestu-lenktvnėmis. Dalv-

t 

vavo penkios motinos su kū
dikiais ir karietėlmiis. Pas
kirta 52 angliškų mailių tolu
mas. 

Anot žinių, viena iš jų lai
mėjusi. Pasikasojusi per 12 
valandų ji atliko tą kelionę 
stumdama pirm savęs karietė-
le. Kokia buvo padėtis kūdi
kiui, nėra nei klausimo. 

Kągi ji laimėjo? Nieko. Ko
kia nauda visuomenei! Jokios 

. . išmintinga galva. 
Bet gana tif suktybių. 
Xew York et "'aikraščio 4*K\*e-

Vienu jis pats Važinėja, kitu 
jo žmona. Dar kitais dviem — 
jo vaikai. 

Jei senatorius MacMurray 
kitiems nori varžvti asmens 

Iš visų republikoną partijos*!naluios. Tad argi ne paikybė, 
vadą prezidento projektui la-1 Šiandie Suv. Valstybėse dar 
blausia priešinasi John T. A- nesibaigė kitas ypatingos rų-
<iamsT Jis nesenai aplankė Eu4§ies kontestą*. Tai jaunų mer-

ning WorldM redakciją aplan- | i6įSVę, tai reikia žinoti, kad ir 
kė aukšto mokslo Jėzuitas, i j j s pats sekmadieniais važinė-
Tėvas C. M. Heredia iš Mek- ja į ^ f a laukus įmišti golfą, 
sikos. Jis laikraščio redakcijos fj e t yra skirtumas. Jis įsira-
pei-sonalui ir korespondentam* ! §cS į ffa]f0 kiiubus, jis turtin-
įro(b\ kad Cona* Dovio yrajgas,Had kaipo tokiam ir leis-
šarlatanas, jet jis sakosi galį* tinas tos rųšies pramogos. 
fotografuoti dvasias. Ka*? kita darbininkui žmo-

Šituo ir visais kitais šauliu 
reikalais galima kreiptis šiuo 
adresu: < 

A. Žemaitis, 
38 Park Row. 

(Room 1107-8), 
New York City. . 

RINKIMŲ LAIKU. 

Jis pats, Tėvas Heredia, nors | gui. ^e r visą savaitę jis turi 
nesąs spiritistas, bet taipat 
galįs tokias fotografijas paga
minti. Tam tikslui nereikalin
gos dvasios. Nes niekas iš 

ropą. Tvirtina, khd jei Suv. 
Valstybės prisidės p;io taq>-
tautinio tribunalo, tai reikš 
jos paliks nariu ir T. Są-gos. 
Triklausyti. gi T. Sąjungai 
reiškia maišytis į politinius 
Europos reikalus. 

Jie tvirtina, kad Amerika 
gali apsieiti be Europos ir be
jos gali sau sveika bujoti. Jie 
pažymi, kad seniau pinu karo 
Amerika tUiv-jusi gerbūvį. Gi 
kuomet paskui įsimaišiusi ka-
ran, tai visa tai pranykę. 

Šiamlie ir vėl gerbūvis Ame
rikon gryžta, sako jie. Tad il

giną ir išdalies vyrą kontes-
tas — kas ilgiausia gali Šok
ti. 

Iš New Yorko bal. 18 pra
nešta, kad ten kokia tai mer

di rbti kaip Vergas, gi. sulau
kus sekmadienio turi užsidary
ti -surukusiame bute. Nei sau
les šviesos, nei oro. 

Kas rinkimų laiku dievobai
mingiausias? Socialistas. Kas 
geriausias katalikas? Socialis
tas. Kas labiausia myli Lie-

paslėpti fakto, jog tai jie, sb 
cialistai, susidėję su išgamo 
mis ir kitataučiais, suardė ̂ Sei
mą ir vaklžią. Visa Lietuva su
pranta, kad tai buvo pragaiš
tingas žygis*— ypač tokiu mo
mentu. Tad jie nei nemėgina 
teisinti to žygio. 

Tik seno begėdžio, nedoros 
gudrybės pasigavę jie despera
tiškai stengiasi savo judošyst* 
primesti katalikams. 

Katalikai — sako jie — ne
norėję įeiti į vyriausybę sū 
liaudininkais. 

Katalikai norį palakinti že-' 
mės reformą. 
Katalikai paleidę Seimą, kad 

kad tik neprileidus liaudinin
kų prie valdžios. 

Katalikai vykd§ žydų ir len 
ką norus. 

Įsivaizdinkime sau prasikal
tėlį, kinį teismas pripažino 
kaltu už jo prasižehgimus. Ką 
mes pasakytume apie tokį, jei
gu jisai teismo nutarimą pa
grobęs išbėgtą ant gatvės ir 
hntųįrvkti rodydamas į popie
ra, kad tai kiti tuos prasižen-

|mą; 
Kad jie tai padarė sutarti

nai su žydais ir lenkais^ kad 
Sleževičius tuojau po balsavi
mo su malonia šypsą ir dėkin-
gu veMti lingavo lenkam* it 
žvdams. 

Ir tu man dabar išdrįsk sa
vo kaitytos mėginti primesti j 
katalikams. Ką jie tikisi pri
gauti. Nebent tairisiausį kaimo 
žmogą, apleidusį per tinginys
tę velykinę. ^ ••*•- -• 

Mes tveriame tą raudoną 
rėksnį už krūtų, .-rtaįMfie jį 
ak v vaizdo je visuomenes ir lie-
piame jam*. ateak$fl •*}* šruos 
klausimus:' * '•' &**&* 

1) >A? socialistai liamtfnUl- -
kai žino viso pasaulio parla
mentarines taisykis, kad val
džia turi atsistatydinti, kada 
neturi parlamento daugumos # 
pasitikėjimo; kad parlamen
tas paleidžiama, kada jame ne
gali susidaryti dirbančioji di
džiuma!. 

2) Ar socialistai liaudinin
kai žinojb, ar ne, kad lenkai, 
žydai ir komunistai balsuos 
drftuge su jais prieš valdžią? 
O gal jie manė, kad žydai, len
kai ir komunistai pasirodys 
geresniais piliečiais, negu ji?, 
liaudinnikai, ir pareikš vai-
ūžiai pasitikėjimo? 

3)Jeigu jie puikiai žinojo, 
kaip balsuos lenkai, žydai ir 
bolševikai, tai jeigu jie nore-

4 

jo suardyti Seimo ir valdžios \ 
ir jeigu nenorėjo balsuoti u/> 
pasitikėjimą — tai kodėl jie 
Visai nesusilaikė nuo balsavi
mo! Ir jeigu jie, visa tai žino-1 

darni, o betgi balsavo prieš 
vaklžią — tai ar nedarė jie 
to aišjriai su tikslu sugriauti 
Seimą ir vyriausybę? 

lai tie raudonlapiai at
sako dabar mums,kas sugriovė 
Seimą ir kas vykdo lenkų-žy-

te 

gyvenančių žmonių negali su- Tuščios fanatikų reformato-
sinešti su dvasiomis. Niekas rių pastangos. Čia jie nesuvar-
įš žmonių neturi valdžios dno- jžys žmonėms laisvės, ypač as- j Ina atvirą kotą Katalikų Baž-
ti įdvasioms įsakymus. j niens laisvės. Jei jie tuo būdu 

Tėvas Heredia visiems pa
rodė, kaip tos neva dvasios 

gina šokusi net G9 valandas, fotografuojamos ir kaip foto-
Tai naujausias rekordas. 

Kont estas nepasibaigęs. Kai 

nori dorinti žmonės, pirmiaus 
tegul patys save sudorina. 

Bet darbo žmonės turi būti 

kurie šokėjai turi nori šokti 
Oe pertraukos iki 100 valan
dų. 

Kokiems galams toks kon-
testas reikalingas? Niekas ne-* 
gali išaiškinti . Jei norįma Į geriausių rezultate, 
sveikatą susiardyti, tai juk 

grafijos reprodukuojamos. Jis'nuolatinėje sargyboje. Itefor-
\\'\\A su fotogrrttirrii.' aparatu matoriai yra begalo atkaklus, 

į nutraukė neva "dvasios' ' fo-jjei jie išprašomi per vienas 
tograf iją. Paskui liepj vienam j duris, tai vidun eina per ki-
laikraščio foto^rafistui tą at-! tus. Išvyti laukan, eina per 
likti, prisilaikant nurodytos 
metodos. Mėginimai davė kuo-

gimus papildė. Ar jam tikės 
kas, jeigu visi žinos, kad tuos.dų norus? 

tuvą rinkimų laikų? Socia l is - [ p r a i S i k a l t i m u s j i s a i pa t s p a p i l j ^ hrol^ j e i g u t u p r i g i_ 
tas. Kam labiausia tada rupi !{}<•>. 
valstiečių ir darbininkų vW \ Kas t i kėv . iiau<iininkų rau

doniems plakatams, jeigu Lie
tuvoje senai yra -žinoma, — 

Kad tai jie nėjo ant nuolai
dų, reikalaudami sau visų aug-
ščiausių valdžiavietų ir palai-

gai? Socialistui. 

Po rinkimų. 
Kas iš Seimo tribūnos skel 

nyčiai! Socialistai. Kas kėsi
nasi ant katalikų mokyklų? i d u r a i l k u griauti konstituciją 

>, 

galima ir be kontesto atlikti. 

AR PAŽĮSTI SAVE? 
P i i — 

(Užbaiga). 

Veikimas } temperamentus. 

^angviniką^biįia blaivinti, go vaiz
duotė, jitthiimas jperdaug jį atitraukia 
nuo tikrenybės; cboleriką reikia saldinti, 
jo pageidimai perdaug kraštutiniai, ligi 
atkasilumo eina; melancholiką reikia kai-
tintiį drąsinti, jis perdaug neįsitiki savo 
jėgoliiri; flegmatiką reikia raginti, daboti, 
kadniš tinginio maišu nevirstų. Geriausia 
prieiionė temperamento lygsvarai yra ben-

Taigi tokios fotografinio 
metodos ir Conan Doyle W* 
•".• i - V1 • J f l- • „ ,"i-, ! i:;i' , 'tffte 

trečias. Ir taip nuolat. Pakėlę 
žygį jie nepaliaus kamavę io-
gislatUros. Nepasiseks jiems 
šiandie, jie gaus progos pas* 
kiaus paduoti visus savo .pro- mą? Socialistai. 

Socialistai. Kas norėtų pradė
ti persekiojimą Bažnyčios ir 
tikėjimo — vardan atskyrimo 
Bažnvčios nuo valstvbės? So-
cialistai. Kas pamiršta Seime 
valstiečių ir darbininkų reika
lus, o žiuri tik savo partijos 
biznio? Socialistai. Kas gina 
dvarininkų reikalus Lietuvos 
teismuose? Socialistai. Kas 
balsuoja prieš dvarų išdalini-

ir bedievinti Lietuvą; 
Kad tik katalikų pastango

mis priimta žemės reforma, 

lipdei sau ant kaktos Judos ir 1 
išdaviko cedelį — tai ir ne
šiok ir verčiau nešimais vk 
taip ištikimų Lietuvos vaikų, 
o eik pas tuos*, kuriems tu Lie
tuvą pardavei.-

Fed. flekr. 

Pilsudskis VaršuVoje, žymėda
mas kiek jis turi pajėfų (di-
vizijų) griauti Lietuvai, užsi 

kad vieni socialistai balsavo rašo; "Piervša, druga, pionta 
prieš tą įstatymą, kiti (liau- diviflija, Michas ŠleŽevicz ir 
dininkai) susilaikė nuo baisa-, jo valstiečių sąjįinįfas sočiai-
vimo, kad jų šulas i r vadas demokratai, Lauš ir jo durni 
Šleževičius pagarsėjo beginda- pasekėjai. JTo dosteteca»o , , ir 
m aš dvarininką bylas prieš 
valstiečius; 

Kad jie savo balsavimu J Plieninės rašomos plunksnos 

• 

' 

» 
'S 

i 

Ii 
pastato šauksmo ženklą. % 

-r~-

! nepasitikėjimo sugriovė Sei- išrastos 1803 m. 
a r i j u * -

dra; ' gyvenimas. 
^rokykloje sodinant vaikus reikia mai 

šjti temperamentus, nes tuomet jie savi-
nasi kitų temperamentų privalumus. San
gvinikas išmoks ramybės kuomet jis sė
dės šalia flegmatiko, o flegmatikas išsi
judins nuo nenuoramos sangviniko ir t. t. 

Kitos priemonės: atatinkamai parink
ti žaidimai, skaitymui knygos. Keligija, 
duoda neįkainuojamų priemonių tempe-1 forma liedinti. 

ramento gerosioms ypatybėms vystyti. 
Šiuo kartu tenkinamės tik nurodydami 
priemones. 

• 

Užbaigos žodi*. 

Kaip mes mažai save pažįstame! Kiek 
turtų slepiasi mūsų prigimty. MesJ taip 
dažnai nusiskundžiamo savimi ir kitais. 
Esame nepatenkinti, kitiems įkyrus. Tuo-
tarpu mes galėtume būti laimingi ir ki
tus laimingais daryti. Bet mes nepažįsta
me savęs, nepanaudojame savo prigim
ties turtų, gerų ypatybių, jų neauklėja-
me, leidžiame keroti piktiems palinki 
mams ir mes nepakenčiami, nelaimingi.. 

Žmogus neateina pasaulin galutinai 
nulipdytas, kaip spėlioja kaikurie gudra
galviai; žmogaus charakteris neprasimuša 
tik trisdešimts ar keturiasdešimts mttų 
sulaukus, kaip svajotojai mano, kiekvie
nas mūsų savo charakterio pirmąją sėk-, 
lą, stambiuosius savo asmenybės bruožus 
temperamento ribose, tečiaus mums pri-' 
klauso toimesnė ir galutina charakterio 

Dažnai lyginama mtisų siela laukui 
kuriame auga naudingosios ir piktosios 
žolės. Kad tą lauką įdirbus, mes naudo
jamės kitų — auklėtojų pagelba, bet 
didžiausia darbo dalis tenka mums pa
tiems atlikti. Mūsų uždavinys ir yra: ge
ruosius savo temperamento privalumus 
išvystyti, sustiprinti, piktuosius neutra
lizuoti, atitaisyti, geram ^tikslui panau
doti. Mes turime ydų, gi kas jų neturi! 
Užuot verkšlenus ir aimanavus, imkimės 
rimto daifoo, kad jas pašalinus. Didelė 
žmogui garbė: valios, dorybes jėga huga-^ 
lėti savo prigimties silpnybę ir kūno ins
tinktus dvasios galybė valdyti. 

Savęs pažinimas ir turi tą garbjįjgą 
uždavinį. Pažirię save rhes norime būti 
savęs viešpačiais. Kiekvienas mūsų turi 
saVy fidijaus talento. Kiekvienas žmo
gus yra skulptorius kurs privalo dailinti 
savo marmurą ar savo molį, pakol iš n»t-
varkios ir storžieviškos „ masės neiškals 

--

protingos ir laisvos asmenybės. 
Skulptorius. 

PAVASARIO 

\ 

Prašvito pavasario rytas, 
Gegužio lietučio išlytas, 
Nakties aušrele išsapnuotas, 
Žibučių žiedais vainikuotas, 
Ir paukščių džiaugsminga ramia 
Pasveikintas pirma giesme —• 

Meilus jo dvelkimas — 
Gamtos atgimimas 
Prižadino kuriamą galią. 
Su saule ji kilo 
Ir sielą pamilo, — . 
Atgijo troškimai užšalę. 

Atgijo užšalę troškimai 
Ir brangus šventi atminimai — 
Svajonių žiedais vainikuoti, 
Naktų glūdumose sapnuoti; 
Širdies pagimdyta gryna 
Pasveikinti pirma daina.. 

O tylios jų aidos 
Krutinėję* sklaidos 
Ir kelia širdy įkvėpimą. 
O del aibejonių, 

• • • * 

Skausmų, ar svajonių 
Dvasia iš jų galios sau ima. 

' PAVASAftIO BURTAS. 
* V-0 
Įsafst.* į žiedus saldžiuosifas#astes 

™-Pavasario burtas graž*us, 1—, 
I r amžiną, pasaką audžia slaptai, H 

Kaip krišpolas skaidrus žiedai. 
Išeiki^ sesute, į lanką anksti, 

••i Kai teka saulutė skaistį5 ;i* '**** *** 
Iri žiodą, kuris tau Vainik^Štfes, 

Priglausk atvirai prie širdies. 
Tik ryto saulutė vaiski Ir meili 

Ir tu jį bučiuoti gali. 
O džiaugsmas ir laimė tyrais spindi 

•• >t 

lmis 
Tau širdį kaip gėlę j^fasklcis. 

Pakils tavo sieloje tylus aidai, 
Ką kalba rasoti žiedai, 

Įvarvins į širdį saldžiuosius lašus 
Pavasario burtas gražus. 

Putinas. 
. • • • * • • •" 

^ A. "^•- > . ' ' j . ' '•.,'. '«'»>iJihifliaiiiat-i' t m .-. iv: ^i-tklliii[^'''t1^1r#'"-I<it'Tt-''iiii-#- E & r X t BBBBBBBBBBBH 
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DRAUGAS 

Lietuviai Daktarai 
- • • • -

i 

Amerikos LUtuvtų Daktarę 
Draugi]* aariai. 

Tel. UlviL 7042 J 

Dr. C. Z. Vezelis 
U E t t V T S DANTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N l - E 
«rt, 4 T-1«- Gatvės 

Valandos: nuo 9 r>"t° i k l 9 v a k < 

Seredohi ls n u o 4 iki 9 vakare. 

fc . i - • • • » • • • • - • • » - - » - • • • • • • a 

Dr. M. Stup nieki 
1107 So. Morgan Street 

raicAGo, iruDrou 
TvKefona* Tardą M M 

faiandoa — K O i 11 Ii ryto 
po platų I Iki S vak. Nadėl lomis 
»flaa» uždaryta*. 

. . , • • » • • • - . » • ą-

Tel. Boalevard W W 

D R. A J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

$303 South Morgan Btrott 
CbJcago. Dl. 

OR, A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

raL Ganai 1118 
o f i s o ral .: 10 ryto lkl 11 po P 

i Iki 7 Tai vakaro. 
• a i . : S lkl 4 po platų. 
4 1 M AreLer Ave. 
Tel. Lafayet te »#98 

j ^ » miii+mtm+~»~~~»»~~m m mm± mum m M 

Tel. Ganai J57. r a k . Ganai S i l t 

OR. fc Z. ZALATORIS 
Liet i vis Gydytojas Ir 

Chirurgu 
l * « ftovtb Halsted Btreet 

Valanda*: 10 »kl 11 ryta: 1 lkl 4 
pa p ie ta : t tai f vakarą 

iHf 

xc ilTT M 

taipgi ir choristams. 
Vakaras ir seserims aukos. 

Bal. 15 d. įvyko Šv. Juoza
po dr-jos gražus vakaras. Vei
kalai gerai atvaidinti "Byla 

Pirmadienis Balan. 23 1923 
IIB m 11 iy n11 II asaai = 

LABD. S Ą J . 3 E P . VAKA-
RAS. 

— A. GirĄžiuhas, Klarisos — 
O. Valaitė. Su šio veikalo ai
vai člinimu publika tiek pri-
juokino, kad kai-kuriemš net 
šonai pra*dėjb skaudėti, 

dar. Saj. 3 kuopos Vakaras. T> . . . . . . .' . * / . v . čioje, per 
T» i,., », \L w . . Paskui eiles apie našlaičius, . , . . Publikos atsilankė neniazai ir . . . ,.... %r.., . ... _ prasidėjo pasakė Adele Miliauskaite, Jo-

Cteert, Ui. — Bal. 15 4 šv. 
Antano po/, svet. įvyko Lab-

DfiTROlt, MlCH. 

jai, kad kišenė įbuvo reifcaWTT* 
ga, lopymo? 

Sfe=*! ,w\ _ i> - t ^ i i r ih« , 

40 vai. atlaidai. 

Bal. 8 d. Šv. Jurgio bažny-

9zrr~ — 5 6 
Tel. Dlvd. 5052. Nakt. C'onal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3201 So. Halsted St., Cliicago 

Valandos: N u o 10 ikt 12 diena, 
nuo 1—3 po pietų, nup 6—9 vak. 

Nedal iomis 10 iki 12 diena. 
K — « 

ji visa. gėrėjosi to vakaro pro
grama. Vaidilos savo roles iš
pildė gerai. Vaidinta du pui
kiu Veikalu, pirma "Paklydė
lio kelias*'į kurio roles turėjo: 
Motinos, našlės — M. Levins-
kaitė; Povylo, jos sūnaus — 
Juoz. Levinskas; įų giminių— 
St. ŽilvR-iutė ir A. Mišeikis; 
kaimyną — Jonas Levinskas, 

1. Bukauskaitė, J. Žilaitytė 
ir P. Ambrozaitė; Povylo drau 
<ru: Kazio — F. Vaišnora*, 
Baltraus — J. Skyras; angelo 
— St. Žilvieiute. Šis veikalas 
labai sujaudino žmones. Ne vle 
nam ir ašara per veidą nurie-
aejo. 

Antras veikalas: ^Nelaimin
gas Buiekas". Rolės turėjo: 
Marytes — M. Vitkauskaitė, 
Magdutės — O. Vasiliunaitė, 
Juozo — A. Mišeikis, Jono — 
Jonas Levinskas, Jokūbo — 
A. Jurgilas, Jurgio Spirgulio 
L. ! • — 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

2 ; » » » » — • . 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 

I
R o o m 904 — Telef. Randoiph 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

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

< I > I m 
Ofisas DldmlestyJ: 

29 South ta s&lle Street 
Kambaris BSO 

Tele fonas: Geatral s * M 

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

A. E. STASULANi 
A D V O K A T A S 

Abstraktai ezamtnuojamf, pinigai 
ant real eataie skol iname, 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of Commerce Bldf. 
111 W. Washintfton Street 
Telef. Frankl in U ? t — t f ė l 

V A K A R A I S 
1330 So. Halsted Street. 

( E a g l e Musie Co.) 
Telef. Boa levard 4WST 

'• m»m • • » • • • •Ai g** » •» • <«<» • • m Ąt įį 
- t\ir. >** 

Dr. J . Vai) P a i n g 
SPECIALISTAS 

Per daugeli m e t ų vidujinių. 
|kroniškų ligų, vyrų ir moterų. 

Ne imki te patentuotų vaistų, ku 
Irie gali but ne nuo tos l igos. P a 
hekraingas išgij imas priguli n u o 
I-tu radimo tikros priežasties l igos 
[Pilnai egzaminuoju kraują. Šlapu
mą su Exray. Gydau su radium, 
>erum ir elektra. 

tfisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted Št. 

ĮValandos; nuo 10 Iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

edėl iomis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

ana Rašinskaitė, Florehce 
Semetau&kaitė ir Ona 8esnauš-
kaitė. Kas 'jas girdėjo tai tuoj 
sukrato, ka«J«jos yra auklėja* 
mos katalikiškoj mokykloj, J 
ne kur kitur. 

Per pertrauką kalbėjo kuh. 
kleb. H. J. Vaičiūnas. Jis'nu
piešė Labdaringos Saj. gra
žius darbus ragindamas visus 
spiestis į ta organizaciją ir vi
sokiais budai remti j$. Apie 
j[ nėra ko daug kalbėti, vie
nu žodžiu, jo kalba visuomet 
yra įdomi ir naudinga. 

Vakaro vedėjas buvo kuo
pos pirm. V. Bukauskas. 

Labd. Saj. 3 kuopa dėkoja 
jaunimui už taip gražų išpil
dymą programos, ir svečiam^ 
už taip skaitlingą atsilanky
mą ir tuo parodyta atjautimą 
mūsų organizacijos reikalams. 
Taipogi dėkoja visai komisi
jai ir visiem tiems, vienu žo
džiu, katrie tik prisidėjo prie 
to vakaro surengimo. 

Ta pati. 

sumą, iškilmingai 
40 vai. atlaidai.Sumą 

lalltj> kun. Valaitis," visus pa
mokslus pasakė kun. V. Kuli
kauskas, kurio gražus žodžiai 
ilgai pasiliks katalikų širdy
se. Mišparus sekmadieny lai
kė kun. Sutkaitis iš Pittsbur-
go, pirmadienio vakare —kun. 
M. Krušas iš Chiėagos. Išviso 
kunigų dalyvavo 13. Negalima 
praleisti nepažymėjus, kad Šv. 
Jurgio par. mokyklos seserys 
labai daug triūso padėjo taip 
puikiai išpuoŠdamos altorius 
su lelijomis, rožėmis ir kito
mis gėlomis ir taip gražiai 
vaikučius išmokino, kad laike 
procesijos net griaudu darosi 
žiūrint į tokius mažutėlius 
gražiai tarnaujančius apeigo
se. Garbė seserims. 

Laike pamaldų dažnai kun. 
J. CiŽauskas vargonais grojo1 

ir su choru taip pasirodė kad 
svečiai kunigai net stebėjosi 
iš žavėjančio choro giedojimo 
ir vargonais grojimo. St. Rai
la, kurs Šv: Jurgio par. vel
tui patarnauja, 4au# priskJ>jo 

- ' • • " * • * » 

Resld. tel. Van Baran Ol ta 
Ofiso tel. Boulevard f t t S 

Dr. A. A. R0TH 
B P 8 A 8 GYDYTOJAS » 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, Vyriška 
¥ a i k « t» visu i.a>US«SW| U c * 

Ofisas: S U S a Halsted St. 
Vai.: 11—11 ryto; f—3 po 
plet. f — t v a k . Mad. l t 18 d. 
Ra*. 1111 Independe&eo BlvcL 

Chicago. , 
»»T _ _ _ 

-31 

I DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė Savo ofiso p o nnmcrln 

472S SO. ASHLAND AVKKUE 

; I SPBCLJALIStAŠ 
DUova, Moterų Ir Vyru Ligų 

Val. : ryto nuo l t - » i i : Ado S—i 
po pietų: nuo 7—S:M vakaro. 
Nedėl iomis: l t lkl 1. 

| Telefonas D r e i e l 3880 
g . . . . . . . . . . * g 

—i » « l j . p. wAnoiia 
La wy er 

LOBTITYIS ADVOKATAS 
Dtea. : R . B14-51 o - l27 N . Dear-
boVo Str. Tel. Randoiph 5584 

it 1STSS 8. Waoassi Aro . 
Tai F o l t a o a SSIT 
Į I I • • • • • • • • 

• • 

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

DRAUGAS PUB. CO. 
• 2334 South Oakley Ave. 

Cnicago, 1U 

IMU TONSILUS 
Tobullmslimis mokslo iriimoniais: 

1,—be peil io, 
2, •be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4.—no skausmo, 
S,—-be jokio pavojaus sveikatai. 

P o operacijos, nacljentaa gali tuoj 
eiti } darbą, &ali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa s ve'kata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai u iganė-
dlnU. 

Ligonius su Įvairiomis Ugomlr 
prijimu: — 

Kasdien nuo I vai. po platu iki 
9 Vai. vakare. 

NedėUomis ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. R A Č K U B , 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS K 

O B S T E T R D A A S , 
So. 50th Ave. Cicero, Dl. 

LIET. VALS.OPEROS AR
TISTŲ KONCERTAS.— 

LDS. 

Katalikų masiniai susirinki
mai įvyks geg. 6 d. Visos trys 
parapijos pasirodys su didžiau 
siu entuziazmu. Programas su
rengs sU įvairumais. Kalbėtd-
jumi visi pageidavo Dr. Al. 
M. Račkaus. Be abejonės Dr. 
Hačkus supras reikalą. Vėliaus 
gus pranešta visa programa. 
Katalikai, iškalno rengkitės 
prie tos iškilmės. 

NUVyk skaus
mą Salini # 

RaiaaR petys, m**-
lungifikas trauki
mas muskulu*. iS-
narytai sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaal-
tos. Tačiau patry
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
kai skabiame* Vietos skausmas bus 
greitai pasalintas. PaJa-EssiBirii ir 
•kaetau yra snrtki iria&ai. Nusipir
kite jo bonlB siandrėn asavo aptiekoriu— 

t t i k 3 o f r 7 0 e . Per 
srtikrinkite, kad butų 
antpakeliomus^tsaars 
vaisbaženklis. Neimkit 

iojitay. 

* Sr^dklra, ff, Y. . 

Daugelis afrikiečių (neg 
rių) ima agronomuos ** k|rsą 
Frarik Jamės industrijihėj mo 

dcl linų markos" ir <<Spąs- k y k l o j ( E l a t ) W e s t Afrlca, 
lai "Juokų buvo iki soties; tai > ^ 
dėka musų> vai-dyloms: K.| 
KrištopaičiUi, J. Naruševičiui, 
&>. Dauniui, I. Nėniui ir J. 
Stankui* . ^ 

Kalbėjb kiih. J.jCiŽ^uskas 
ir pristatė kalbėti kun. J. Sut̂  
kaitį kuris nurodė svarba šv. 
Pranciškaus Vienuolyno ir ki
tus katalikų reikalus. Aukų 
bažnyčioje ir svetainėje šu-v 

rjnkta arti $500, o gal dar ir 
d augi aus bus. 

20 meta prityrimo 
Akinių pritafej m o mene 

4-Ą. — 

11-I t 

TURBŪT (PO PfcDĖS. 

Pačiutė. — iHrduk, ar aš ne
gera! Štai ir užlopiau tavo 
kelnių kišenę, pereita naktį, 
kuomet pats miegojai. 

Vyras. — Kad gera šiai ge-
su savo darbu. Aė*iu jam; o ' ra, dūšelė, ibet kaip tu dažino-

. mi->> si ! r r - rr - : ^ >. , ' ,.. :. 

Express' | Patarnavimas 
E U R O P O N ! ! 

R EGULARIAI iš
plaukia kas suba-

ta. Laivai apleidžia 
prieplauka 3 ir 4 
ttoboken. iHdell 
greiti laivai. Geras 
valgris — ruimingi 
kambariai. Norint 
patogią, kel ionę va
žiuok U. Ė. valdžios 
laivais. 

Pres. ftoosevelt — Sal. 21 
Pre$. fiarding — Geruž; 12 
Geo. WašMngrtoii — GH*« 19 

Noriat informacijų apie ^iena» i* tt. 
rašyk 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway N e w York City 

HaahglBff Operatore for 
V. d. SHIPPIKG BOA^D 

Krt, 

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

Ar Jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deginą ar niežU? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir piukahčlus 

taškus ? 
. Ar atmint is po truputį m a ž ė j a t 

Ąr akys opioa Šviesai? 
Ar Jaučiate ka ip 'Ir smilt is aky-

Ar yra balta dėmo<,a%t* v o k ų ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

JOHN 3. SMETAKA 
A f t l N l U SPECIALISTAS 
1801 SO. Ashland Avte. 

K a m p a s 18 gatvės . 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto Iki S vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

a i I I . . — — 

* < * , 

DR. MAURICE KAHN ! 
• Y D Y T O J A S IR C H l R l R G A S 

4S11 BS 

T e l 
OFISO YAL.; 

Springfield, UI. — Bal. 15 
d. šv. Vincento par. svet. įvy-
ko Lietuvos Valstybinės Ope
ros artistų koncertas. Gerb. 
menininkai: dleka, Byra ir 
Leškevičius programa išpildė 
taip puikiai kaip nuo profesi-
jonaių tikėtasi. Vienu žodžiu 
sakant, dainavo, skambino ir 
grojo kaip Operos artistams 
pritinka. 

Springficldo lietuviai tiesiog 
užavėti savo talentingų tėvy
nainių gabumais. 

Po programos gerb. Oleka 
tari atsisveikinimo žodį ir pa
gyrė mūsų jaunimo vienybę, 
darbštumą' bei susiklausymą. 
Tarp kitko sakė, kad Spring-
fielde ir Cicero lietuviai yra 
daugiausia svetingi ir malo
nus. Koncertą rengė ir pro
gramai vadovavo muzikas A. 
Aleksis. Žmonių atsilankė ne-
paprasati daug. Pelno gerb.sve 
čiams liko nemaža. 

Prie surengimo šio nepap
rastai gražaus kotteerto ^ei su
darymo gerb. artistams malo
nios atmosferos daug pasidar
bavo K. Kuperlenė, J. Gedmi
naitė, *0. Gudauskaitj, E. Bra-
zaitė, B. Jakubauskaitė, Si Bra 
zaitė, K. Rupšlaukis, ir Ant. 
Repšys. Linkime gerb. Olekai, 
Byrai ir Leškevlčiui laimingai 
pasiekti Lietuvos žemelę. Va
lio mūsų artistai! 

LDS. -r- Bal. 16 d. įvyko L. 
iC S. 101 kp. mėn. susirinki
mas. Išvažiavus fin. rast. Jo
nui Gruštui, kuopos veikimas 
lyg ir sumažiijo. Išrinkta nau
ji organizatoriai: A. Žintelis 
ir A. Krasauskas. Pastarieji 
yra darbštus vietinės koloni
jos veikėjai, tai tikime kad 
L. D. S. 101 kp. reikalai žy
miai visapusiškai pagerės. 

Gegutė. 

%• 

* mį 
w -

t — l t v. ryto, 1—I ir T—t v. v. J 
Nedal iomis: nuo i i V. i r t o iki 
X vat po plota. 

Ar Jūsų Vaikai Išaugs 
Stiprus ir Sveiki 

Netik vaiko aukštumas rimtai surūpina kiekvieną 
ievą ir motiną, bet ir pilnas kuttO ir proto išsivysty
mas. Istiesų jfe ttdf i, kad vaikai putų vikrtjs, stip^ 
rus ir pilno ūgio. 

Maistas, kdrĮ vaikams duodat, turi nustatytą įtekmę ant jų 
augimo. Mokslas narode, kad pienas daugumoje prisideda 
prie davimo stiprumo ir ilgio gyvenimo. Norėdami išau
ginti vaikus į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris duokit . 
jiems užtektinai Ėagle Pieno, nes Eagle Pienas yra grynas { 
maistas suteikiantis tų maistingumo elementų, kuriuos ku- . 
nas turi turėti kad galėtų augti. 

Vaikai po Visą Balį skolingi Eagle Pienui savo vikrią ir stip- k 
rią sveikatą. Afilė Kagle Piėito grynumą nėra jokių abejo- j 
nių, kaip apie pasekmes, kurias tūkstančiai Europiečių mo- , 
tinų iš jo feavo. Eagle Pienas yra vartojamas kūdikių pe
nėjimu plačiau, negu visi kiti kūdikių maistai sykiu sudėti. 
Nes jis yra vten grynas pienas ir cukrus patogiame pavidale, 
lengvai vaiko suvirškinamas. 

A. Micftnievicz-Vidikiene 
UUoERKA 
101 S. Ha l s ted S t 

mpas 3 1 gatve 
hone Yards 1119 
lėname ofise su 

Dr. J. F . Van 
?Paing. 

Sąžiniškas pa
t a r n a v i m a s prie 
"gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, Iki 12, nuo 
6 iki 9 vai. vakare. 

^ — — — Į — — ^ — o . - — — a « f a w a — — 

Valentine Dressmaking ČoUege 
1407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 104S 

k o k o Siuvimo, Patternų kir 
pimo, Deslgning blrnlui Ir na
mams. Vietos duodama dykai 
Diplomai, l l o k s l a s lengvais at-
mokejimals. Klesoe dienomis tr 
vakarais. Reikalaukit knygele i . 
Biznio Ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint Informacijų, 
rašykite i r telefonuokita. 

SARA PATEK, pirm. 

* l ^ 

lo?Matk of THE BORDEN £ 5 5 ^ 
Btg. V. 8. Pat. Off. 

OORi 

Kinai rašo pavardę prieš 
vardą. 

M*s esame atspausdinę jūsų kalboje pa
mokinimų kaip nepeti kūdikius visų am
žių. Jei nori gauti š i tų pamokinimų, iš-
pildyk žemiau esantį kupOną ir pasiųsk 
jį mums šiandien. 

THĖ BORDEN COMMNY 
Borden BTiilding, NewYork -

t — e — KUPONAS ~ \ / 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
C H m O P R A C T O R 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir k r o n i š k a s . l igas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
BusiSlapinima, dusui} ir visas kitas Il
gas; vyrų, moterų Ir vaikų. P a t a 
rimai dykai. 
2 1 5 t W. 2 1 St., kampas Leavitt St. 

Telefonas Rooseve l t 8135 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. NedėlioJ 

0 iki 12 a. m. 

f '•• " ' • " *• 

Telefonas Yards H S S 
STANLEY F. 

M A » g T ^ A 

GRABORIUS I B 
B a l i a m uoto Jas 
Torių automo

bilius visokioms 
ra ikalama Kaina 
prieinama. 

3319 Aubnrn 
Ave. Chicago. 

a 
• » f c » » » » » » l 

Telefonas Boolevard 41M 

i a • 
ki W1 

OraboriuB 
Patarnauju lai- I 
taveos kr lks - ! 

Ir kltuo-* 
raikai nos s l 

Į3307 A Ava, Ohicago j 
1 

- iį 

Pafymek kokios l iteratūros nori 
MAITINIMO K Ū D I K I Ų 

K N Y G A K N Y G A 

V A R 0 A S 

A D R E S A S . . . L i t h . 
ŷ *-

M> 

"iiiiiiiiinaill: 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandenio kel ias Lietu
von per Southampton ant Milžinų 
laivų 
AQUITAN!A MAUnETAslA 

BEREN6ARIA 
Apleidžia N e w Torka kas U t a m t a 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tono: Lietuviai ypatiSkal lydėU-
Pt lh t i (Sčia kl. 106.50) sal extra 
r i l l i i ą ( 2 r a u . $156.00 )karės tak-
KELIAUNINKA1 Ifi I i lETUVOS 

sėda ant laivo Pi l iavoj važiuojant 
\ Southamptoną Ir t en persėda ant 
Milžinų laivų: SavaiUnė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kasl ink kainas ir rei
kalingus dokumentus dėl Uks ine 
apmokamų kel iauninkų gal i te gau 
ti nuo U l e agento: Pareikalauki 
t«: Yra v ienas jūsų miestą 
aplel inkėj: 
- Cunard Line, 

140 N. Dearborn 
St. Chicago. 

I 



DRSUGJIS Pirmadienis Balan. 23 1923 
• — — 

J . BABRAVIČIAUS 
KONCERTAS. 

18-TOS KOLONIJOS VEI
KIMAS. 

Balandžio 20 d. Orchestra Bal. 19 d. L. Vyrių 4 kuopa. 
turėjo Seimininką pasilinksmi-

llall ivvko p. J . Babravičiais L . „ 7 . . ." , v . , 
' * 1 nnna. Daugiausia Imvo žaista 

koncertas. Publikos neper-1 u j ) l l n c o i» 
daug. lietuvių tenoras Imvo , . . v . 

„ . . Prie kuopos prisirašo astuo-
vertesnis uz visus mums gir
dėtus tenorus* Salė turėjo bū
ti kimšte-prikimsta, nes toks 
skambus, melodingas, stiprus 
tenoras retai kam tenka gir
dėti. 1*. J . Babravičius vienas 

fPirmoji Komunija. 

Gegužės 27 d. š. m. mokyklos 
vaikučiai pirmu syk priims1 

S v. Komuniją. Taigi ir vėl ro-
selandiečiams bus diena didi, 
.diena džiaugsmo! 

J. .Šliogeris. 

"ROMANSAS. 

(Paklausk bile kokios mer
gelės ar vaikino, kas tai yra 
romansas. Jie^atsakys, kad ro
mansas įrfa^nepaprastas saisi-

nioliktos kolonijos veikėja, p. v , . . * s ~ t , ,-! - ., . . . _ . r Z ; • . ' y tikimas, taip sakant tikrojo 
Mintam*, taipgi buvo atsilan-f ., ? ,., , ., 

vaikino su tikrąja mergaite. 
PI 

kę ir daugiau mergaičių ir 
vaikinu kurie žadėjo ateinan
čiame kuopos susirinkime pri
sirašyti p r ieVvčių : būtent p-

išpildė programą, o vienok , , s 8 a v i c k a i t ( ^ Zakarauskais 
jis nenusibosta. Jo lyrinis si
dabrinis balsas žavi publiką. 
Balso švelnumas, technika pil 
nai prilygsta pirmos rūšies te 

ii- Ant. Laurinaitis. Pastarasis, 
A. Laurinaitis, yra didelis žai
dėjas baseball teame. Pereit. 
metais jie (tris broliai) pri-

norui. I r dainavo jis nuošir- , . ] a u s ( , ,H% s v o t i m t a l i r . i u t oa_ 
džiai ir virpino visą lietuvio 
sielos jausmų gamą. Klausai 
ir džiaugies, kad lietuviai gali 
tokiais artistais didžiuotis. 

mo. Laurinaičiams svetimtau-
riai mokėjo didelius pinigus, 
mat jie smarkus žaidėjai. l)a-
l ar jie organizuoja teamą Vy-

Butu labai naudinga, kad pla z\ų 4 kuopoje, ir sako, kad 
festifė publika galėtų išgirsti į j ( , tuoj stosią su North sidit-
p. J . Babravičių. Tokių kon- |ėi a is i r Brightoniečiais žaisti. 
certų mūsų liaudis labiaus pa- j Taip atrodo kad pirminį šam-
siilgusi už " r ink t inę" publi- j pi jonai gaus per kelnes. 
ka ir nemaža dėkingumo ar- TT , .. , . 

° . Vakaras parapijos naudai, 
kstanis rodo. P. J . Babravi- _ _„ v. . . 

. , . , . . . . , . L. > yeiu 4 kuopa rengia v a 
eius labai kilnu sielos dai- . v. « , Tr- 1 

V1 . - . * . . , T , karą gegužio 9 d. Visas pelnas 
niaus uzdavim atliktu. Lauk- . .. . . ^ 

< ;s parapijos naudai. Tas va-
S l l I l C . I 1 1 1 • * * T> 

karas bus labai įvairus. Bus 
•pers ta ty tas veikalas "Kunm-

j tės" , monologų juokingų, -dai-
jTiu. duotų ir choras dainuos. 

Šešių aukštu bute, 41!) Ko. , , ' • , • . . v 
\ 1 I asihaigus programai bus so-

AVater st., anądien kilos gaiš 

kurie gali kokia diena, 
na, ir — susituokti. 

Tokis populiaris romansas 
yra vertas ieškojimo. Klausi, 
mas yra, kaip ir kur* vaikinas 
arba mergaitė gali turėti ro
mansą? Labai dažnai jauni
mas lanko šokius ieškodami sa! 
vo amžino idealo. Neretai jie 
ir suranda. 

Mano tikslas vra patarti mu-
t • ' • • ' . 

su lietuvių katalikų jaunimui, 
kokius šokius lankyti, kad. 
greičiau galėtų rasti savo "id<» 
alo" . ^ •• 

Ohicagoje gyvuoja Oiedri-
| ninku organizacija. Organiza-

VOS IŠGELBĖTA. 

ras uždaifė išėjimą trims mer
ginoms ir keturiems vyrams. 
Atvykę laiku gaisrininkai vi 
sus išgelbėjo. 

csai ir lietuviški žaidimai. 
Visiems parapijonams pa

tartina tuoj įsigyti likietus. 

H R J y r ^ daug puikaus, abie-
j j i j lyčių, jaunimo. Vyrai stu
dentai, lanl>Jdnmi mokyklas, 
susipažįsta su svetimtaučių a-
ristokratiją. Demoiiratiškas lie 
tuvis tokių tarpe neranda idea 
lo. Gieilrininkės mergaitės,' 
daugiausia moksleivės, tai 
kas kita, juk lietuvaitės, o ži-
pote lietuvio, lietuvaitės ypa
tybei? Bet kad maža lietuvai
čių studenčių. 

TotVd mušu studentai daž 

CICERIEčIAI JUDA. 

pi.jos ofise. 

Parapijos piknikas. 

Dievo Apveizdos parapija tu 
Jau gir* ėjau, kad 10 4*(Jied- j rės pikniką 27 d. gegužio, Ka

rininku' kuopa rengiasi in ' borai <'arže. Kiek teko sužino-
corpore vykti i (Jiedrininkų šo»ti, kad laike pikniko bus vi-
kius. 19 d. gegužio. Bet ir Al-1 šokiu* niargumvnu, kad atsi-
| H nuo 18-tos žada neapsileis-! hmkusioji bus pilnai paten-
ti. Ji sako: "Mes, aštuonioli kinti. Todėl nesnauskime, 
kiečiai, tai visi kaip "žalnie- rengkitus j tą puikų pikniką. 
t i a i " ant Bri<lgeporto sivdnn-j Nykštukas. 
dėsime". 

Tik jau jus, 4,(!ie Irininkai", 
nepamirškite namus pašokinti. 

West Si d,', dar tyli, bet nėra 
abejones kaip AVest S,Xortli 
Ki-de ir iŠ Town of Lako Zo
nytės neapsileis ciceriečiams, i 
l)ct sudundės i Britlgeporto 

Dobilas. 

nai žiuri į dar)>ščias darbinin-
gauti p r t r a - ! ^ 11KM-gaites.'Tik bėda, kad 

MOTERŲ KONCERTAS. 

Tf z i m ą . 

^SĄJUNGIEčIŲ "PAVASA 
RINIS BALIUS. 

West Side. — 8v. Marijos 
Panos Aušros Vartų Vyni ir 
Moteni d r-ja. viena didžiausių 

|West Kidėj. laikė susirinkimą 
i bal. S d. Aušros Vartų par. 
įsvet. Nutarė surengti didžiau
sią moterų koncertą parapi

j o s naudai. Komitetan išrink-
1 t i : J. Krūmas, M. Luckuvie-

jie neturi progos susipažinti 
su jomis. 

Aš girdėjau kad (Jiedrinin-
kai rengia šokius suimtos va
karis gegužio 19 d. Šv. Jurgio 
parapijos svet. Tikslas šokių 
via supažindinti moksleiviją 
su plačiąja liaudimi, darbiniu 
kais žmonomis. 

Mano nuomonė, romansams 
butu didesnio pasisekimo, jei-

Reikalmgas geras vargomn-
gu mūsų visas jaunimas nnei- k a s 8 u i r o m i s kreipkities 

CHICAGIBeiAI, ATSIIMKI-
TE LAUCUS. 

Chicagoi paSfe (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
Žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (i& Adams gatvei 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVEBTISED.' 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

902—Andresunas Jbzapas 
921—Daucsbas Marta 
922—Daumoraucis Alfons 
924—Dedinckas J . , 
937—Hautaris Vincintas 
944-^Takaile Pitras 
945^—»Tarasunu Baltramieji 
948—Jonuekai Al ižui 
949—Jusaitis Juozapas 
952—^Kasmauskis Adam 
953 Karpavieu Kaaimeru 
954—-Kebauskiy Izidorių 
966—-Kučinskas Kazimeras 
967—^lvuisewicei €l«ementa 
974—Ivaška Karulis 
975—Laska Karalius 
980—Lubinas Ben 
981 -Lubununskas S. 
983—Mačiulis Anton 
987—Matejanas John 
9J)4— Mikelajtis Jonas 
997—Norkuo Franci skus 

PARDAVIMUI. " 
ANT PARDAVIMO 5 ake-

riu fanna Cbicagos apielinkėj, 
geriausios rųšies i^emė. Kaina 
$2,200. Atsišaukite šiuo adre
su: 

K. URBONAS 
1706 S. Burlington Str. 

Chicago, 111. 
PIDKLIS TEATRAS 640? sėdlnių su 
visais vėliausios mados jtalsimais,— 
biznis išdirbtai -, metu. — rendu 
pigi. Savininkas "priverstas parduoti 
j trumpą laiką.N,— <>cauk geresno 
progos. m[ 
M. J. KIRAS, 233? 80. Halsfcd Str. 

Tclor. V u d s 3H94 

SOUTH ^ ^ l A R G E N A I . 
2 flatu mūrinis namas po 6 kam

barius su visais įtaisymais, randasi 
ant Garfleld Bulvaro netoli nuo Hal-
sted st.. kaina $8,900,, 

2 flatal po 6 kambarius visi jtai 
symai Garadžius del 2 automobiliu 
rendos 90 L mėneaj., kaina $5,900 
randasi ant Normai *RutV:fro netoli 
59-tos gatvės. 
BARGENAS PRIE VIENUO 

LYNO 
2 flatu naujas murrnia namas po 

6 kambarius visi įtaisymai, lotas 37 
pločio, gurad/.ius del 2 automobiliu. 
Vertas $15.000. Kaina tik $12,500. 

C. P . SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 9641 

1003—Palikas John 
1012—Poeius Frank 
1013—Prunchiuias K. 
1016—Poška Antanas 

J021—Satkovskis Stella-
^102&—ShardHs Anton 
1031—Sirtautas Nikodimas 
'1040--Stulcaite Marite 
1041—Stupar Kazimeru 
1051—Tuma Joe 
1052—Vulajti& Kazimieras 

.1055—Vaičiulienei Ro. 
ia56—Veluchis Frank 
1060—Waluckis Franciskas 
1061—Waicaitis Petras 
1069^Zaluka Wiktorija 
1074—Zilnis Ignąste 

REIKALINGOS 
Lietuvių šeimynos prie pas

tovaus darbo, gera alga mer
ginoms, moterims ir vyrams. 
Šis miestas randasi Mokawk 
Valley and New York Central 
R. R. apie 40 mylių į rytus 
nuo Utica. Rašykite 

Bailey Kmiting Mills 
Fort Plaiin, N. Y. 

REIKALINGI 
prie fonografo darbo. Galima 
uždirbti $8.00 dienon. Afcsišau 
kitę paned?lį— 9 vai. ryte. 
klausdami Mr. Frsfyel. 
Brunswicke Balke Collender 

Co. 
623 S Wabash Av. 3-6ios lubos 

• Chicago, UL 

REIKALINGI PORTERIAI 

Vyrai kurie nebijo <larbo. 
Cieros .darbo sąlygos ir geros 
valandos darlmi. 

T H E ROYAL TAILORS 

731 S. Wells Str. 

Chicago, 111. 

Dr. (>• VATTUSH, 0 . D. 
LTETUTM AKIŲ SPECIALISTAS 

PtttonfTliM riaų 
aklų t«mplmą 
kas yr» prf«ft«J_ 
tlmt skaudėjimo 

galvos, rrairullo, aptemimo, nervo-
tumą, akaudančlut Ir uželdecualua 
karfičlu aklų krelvog akys katerak-
to, nemieg-io; netikras akis lndedam 
Daroma ecaamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri-
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
ion. Valandos: nuo 10 iki 8 vakar* KAS PRISIUS MUMS 

,avo tikra adresą; ir pora ^ I ^ T ^ i t ^ ^ ^ 
resų savo pažįstamų; ir pae- j _ ^ _ _ 
tos markių u ž ^ centu, ij-]&s 
gaus naudingą, knygutę 

BRANGINKITE SAVO ' DR. A. K. RUTKAUSKAI 
SVEIKATĄ. 

Tą, knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Raekus. Ta knygutė sučė-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL. M. RACKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 504h Ave. 
Cicero, 111. 

REIKALINGOS 

MERGINOS 

Del lengvaus fabriko darbo 
geriausios algos visam mieste. 

Atsišaukite 

JASLYN MFG. CO. 

3700 So. Morgan Str. 
Chicago, IU. 

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

ANT NAUDOS. . 

S. L FABIONAS CO. 

GYDYTOJAS FB CHIRTIROAJ 
«44fl 80. t e r t e n **mmm 

Tclef. Lafayette 4 i M 

Y«*04otfž 0-11 r y % 1-1 po 
p i« ų ir T-l rakAraU^ |M*ldJ#-
ai&i« O^jaJ po 

f 

REIKALINGI 
Coremakeriai bresinei fondrej. 
Darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
Mr. GIBBS 

5650 W . Roosevelt Road 
Chicago. 

Prityrė langu plovčjiai. Gera mo
kestis. 

Aetna Wlndow Cleaninic Co. 
422 Houtli Stale St. v 

PRANEŠI 
Onaaa Dr. O. M. O U M T 

raina 1 rankaa Dr. Cnaa. Hagai, 
ianto ir partnerio. Ylai aenieja 
pažįstami ir drangai aplalkyi 
apžiūrėjimą ir rydvma kaip Ir 
nuo patiea Dr. O. M. GLaaar. 

l l « f 80. Morgan Stran 
Ofiso Yalandoa; Nuo 11 ryta 

iki l po platų, nuo I iki T rak. 
**d. nuo 11 tai t po platu. 

Telefonas Yaada 187 

1 

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Bcule?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
t Parduodam Laivakortes. % 

j Telefonas Yards 0»i>4 
ANNA M. RONDZIN8K1 

Ikanty Sliop 
Vekk> Ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marcell Garbiniuojami 

Manicuring 
Cokimbln College Metodą 

46S1 Stnith Aslilunci Avenue 

D-ro RAČKACS IŠRADIMAS. 
Ilg-ą. !aik» Dr. R&čka* palvojo, trti-

sė, išrado ir išbandė geriausius vaistus 

PLAUKAMS 
Tl«. vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbūkat. bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir Jie veikla ant plau
kų štai kaip: 

1)-Užnraša mikrobus, kurie ėda 

1 

plaukti šaknis. 
2 )-Sustiprina plauku Šaknis. 

I 
S )1>judina kraoiją galvos skalnoje 

fa* priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegu. 

4)-Sustabdo plauku slinkimą. 
1 5)-.Vogina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistu: tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amiių, 
keletą nuslinkus!ų plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 

i Hebųs. Ir ar yra pleiskanų, šių vai
stų aptiekOM necvMMlt. Kreipkities tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA $6.00 ui vaistus ir uf pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoją. Pinigus sių-
pkite šiuo adresu: 

f DR. RAČKCS Medicinai lak^mUry. ; 
1411 So. 50th Ave., Cicero. III. 

Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket- j i 
verge ir Subatos Vakarais. I ,'' • 

111 i tuos šokius ir apsisukta 
su įiiusų moksloivija. 

Adonis. 

JUCEVIČIUS GRĮŽTA 
TĖVYNĖN. 

nė, %]. Labanauskienė, X. Sta-
Bridgeportas.— še§. v., bnl. ki^nė, A. Labanauskienė. Ko-

(i tl. jvyko Mot. Sagos 1-mos mįteto narės dabar taip smar-
kps. balius. Pramogos kon,i kiai darbuojasi, kad net keli 
totės pp. Zofija Leščanski.»T.t« ^ m t a i dolerių pelno liktu pa-
ir TekV« Petkienė gražiai su- r apijai . 
rengė pramoga, turėjo not ir! Kitą kartą bus parašyta ka-
dovanėliii (favors) svečiams I 4 l a koneertas įvyks. Rep. 
V-et gaila, kad dklžiuma '*sve-
«Ti 11 * * buvo iš " r i a augusi ųjir? 

vaikėzu ir mergų, kurie svo-
tainėse, kr. t "ir baz;;ytinė>e. 
elgiasi kaip tikri barbarai, 
Mergos — nedaaugl-s, be ma- ko viet^ ua-mė darbštus ir 
y.iausio mandagumo bei savy , gabus vargoninkas Juoz. Ka 

ROSELANDO ŽINELĖS. 
1 

Naujas vargoninkas. 

Pranešu visiems, kurie turė
jote kokius susinėsimus su ma
nimi Labdarybės reikalais, 
daugiau nesikreipti į mane, 
bet kreipkitės tiesiai į Cen
trą. Taipgi ir su kitomis orga
nizacijomis, nes išvažiuoju Lie 
tuvon. Cbicagą apleidžiu gegu
žio 9 d. 

Stasys Jucevičius. 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CHICAGOS APS

KRIČIO KUOPOMS. 

garbos, gi vaikėzai kepurių- reeka. J i s pirmusyk valdė čio 
ti, svetainėse ruko ir spiaude 
o kaip išeina tokios "poros" 
šokti, tai gėda darosi į juo 
ii žiūrėti. Gaila gražaus są. 
jungieėių prisirengimo — gat
vinė publika švarių pramogė
lių nemoka apibranginti. i>^t 
ar šiaip ar taip, negalima il
giau s tokio dalykų stovio to
leruoti. Ar ne laikas butų pra
duti valyti mūsų parapijine? 
svetaines nuo tokių gaivalų? 
Pagalvokime visi. 

Nina. 

Antradieny, bal. 24 d., ly
giai 8 vai. vakare. Dievo Aįp-

iiomis dienomis vargoninin- veizdos parap. mokyklos kam
bary, šaukiamas nepaprastas 
(ekstra) L. Vyčių Chicagos 
Apskričio kuopų valdybų (Vei 
kiančiosios komisijos), Aps 
1 • v • l i i i y"« • 

nai vargonus ir vietos eborui 
vadovavo bažnyčioje, bal. 15 
d. š. m. Prie naujojo vargonin-
ko atrodo, kad ir Visų Šventų 
parap. choras žydės savo dar
bais. 

Atlaidai. 

šiuo antrašių: 
Rsv. George G. M. Česna 

1011 Dousrlas Street 
Sioux City, Iowa 

Parsiduoda pigiai 5 kamba
rių namas šiltu oru apšildo
mas, viskas naujai įtaisyta 
nauja* garadžius vienam ka 
rui. ! ^ m a s raneksi dailioj vie
toj ai$y()3-čios ir Kedzie ave. 
ant greito pardavimo $4.950. 

Dr. C. Z. VEZELIS 
Tel. Prospect 7107 

Ant pardavimo $158 player 
pianas labai pigiai. Taip pat 
narsifluoda saliunas. Atsišau
kite: 

GEO. M. HORN 
5858 So. Ar.ldaM Ave. 

Chicago, 111. 

REIK ALAI JAM \ DAKTARO. 
Gerua si.ižinlnKa« lietuvys daktaras, 

su valdiškomis telfu'-mis. yfa reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Rač
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės* lai.V 
ku prikergdami savo Ouricullum 
Vitae. 

DR. AL. M.\ RACKUS 
1411 Ko. 50-th Ave , Cjoero, 111. 

8. D. LAOHAWIOŽ 
LIETUVIS ORABORIT18 

asi« W. as-rd PI. Chicago, ni 
Patarnauja laidotuves* kuopl-

ĮJĮBBia RslluLle meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti Trt. Oapal l t 7 1 — f l t f . . 

>*--*-M 
te l . Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
o llctiuvys. lletnvinms 

d«»s patarnauju kuogeriariLsia. 
Raino Hctmvys. lletnvinms vlsa-

ai-
M. Y L M K A 

3228 AVest 38-tfi Street 

# 

GARSINKirtS MDRAUGR.M 

tf 

Pirkite Plumberystes ir šilumos [taisymas nuo 
Firmos kariai galima pasitikėti. 

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

pirkinį. Školinarii jrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

B 

Visų Šventų parap. 40 vai. 
atlaidai prasidės gegužės 13 
d., penktadienyje ir baigsis 

krieio choro valdybos, Chica-
lj &os Vyčių Apskričio Basobolo 

Lygos valdybos ir kuopų ba-
sebolo komandų vedėjų susi
rinkimas, kuriame bus svars
toma svarbus klausimai. 

Visų kuopų valdybos kvie
čiamas būtinai dalyvauti šia
me posėdy. 
L. Vyčių Ch. Apskr. Valdyba 

Ig. Sakalas, pirm., 
Aįb. C. Alaburdaitė, rast. 

BOSELAND. — K. Federa
cijos 27 skyriaus susirinkimas, 

.įvyks bal. 23 d., panedėly, 8 
sekmadieny, geg. 15 d. š. m..vai. vak. Visu Šventų parap. 
Roselandiečiai turės progą su- svet. Susirinkimas svarbus. 

Prašoma skaitlingai atsilankv-
tii Skyr. valdyba. stiprinti savo dvasiį. 

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

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
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 C5c. aptiekose, arba prisiim
kite 75c. tiesiai j labaratoriją. 

P. AD. RICHTBR & CO. 
104-114 So. 4th SU 

Brooklyn, N. Y. 

Pirk syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirksite. 
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Pabandyk mūšy išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

M- Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

TeL Calumet igo? 
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