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SESERĮ TERESĖS KŪNAS 
PERKELTAS KOPLYČION. 

u 
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PERKĖLIMAS BUVO DID
ŽIAI IŠKILMINGAS. 

Vienuolė veikiai bus beatifi-
f J į kuota. 

'^ 

PARYŽIUS, hal. 9 (snvė-
Jinta).—Kūdikėlio Jėzaus vie
nuolės Sesers Teresės kūnas 
išimtas iš Lisieux kapiniu ka
po, kur jis 1897 metais buvo 
palaidotas, ir perkeltas į Li-
sieux Karmelio koplyčią, kur 
visuomet pasiliks. Tos "Ma
žosios Gėleles " palaikų par-
kf'limo iškilmės buvo labai į-
spudingos ir podraug didžiai 
garbingos. 

30,000 lydėjo karstą. 

Nedidelio Norman mieste
lio gatvėmis jaunos vienuolės 

Vokietija Nesilaiko 
su Francija 

— — * — r — — — — — — 

Tarpe Pačių Vokiečiu Kilę 
Nesutikimai 

BOLŠEVIKAI KANKINA 
M Y O & A V U PATRI-

LIETUVOS LAISVĖS 
V A J U S. 

cerkvės patriarką Tiehoną tor 
turuoja. Verčia jį raštu pri
sipažinti, kad komunistų prin
cipai nėra i priešingi cerkvės 
principams, i 

Sakoma, jis torturuojamas 
elektros srovėmis ir kitokiais 

BERLYNAS, bal. 25. —,<Vokictija prisiųstų Anglijai \ budais. Jam kalėjime pasą-

ANGLIJA SAKO JI NEMANANTI TARPININKAUTI 

RYGA, bal. 25. — Iš Mas
kvos pranešta, kad bolševikai 
kalime laticomą j>ravdsk^ j į į j ^ į prakalbomis lan

ko rytines lietuvių kolonijas. 

Lietuvos laisvę gelbėti nuo 
bolševiku-socialistų, lenkų, 
ir žydų vajus vedamas pa
sekmingai. Gerb. kun. 8. 

C H I C A G O S Ž I N I O S . 
BISCHOFF NESURANDA-

MAS. 
AUTOMOBILISTAI BAU

DŽIAMI. 

Jo prakalbose surinkta: 
Pittsburghe, Pa. $300.00 
Rochester, N. Y. 150.00 
Amsterdam, N. Y. 517.00 

Kanclieris Cuno, užsienių rei
kalų ministeris Rosenberg ir 
ekonomijos ministeris baro
nas von Bceker visi kartu 
priešingi gaminti naujus pa-

jsiųlymus Franci jai ir tuos 
pasiūlymus pasiųsti Anglijos 
vyriausybei. 

naujus taikos pasiųlymus, tai 
anglų vyriausybė grąžintij 
juos Vokietijai su nurodymu 
kreiptis tiesioginiai į Franci

- — 

Karmelitės palaikus lydėjo 
Mivirš 30,000 maldingi} žmo- I praeitą sausį. Tr jei tai at-
nių. Tarpe jų buvo daug metė, tegul žinosi. Vokietija 
maldininkų iš kitų šalių. Pro-j nereikalauja mainyti pozici-
cesijoj matosi khaki uniformų ją. 
trijų Amerikos Legiono na - | Tečiaus kiti kabinoto nariai 
rių, kapitono Huffer ir ser- ir socialistai reikalauja kanc-
žantų Maire ir Hum. Vienas lierio pagaminti naujus pa-
seržantų nešė amerikonišką' siūlymus. Sako, jei kanclie-
vėliavą. Į ris Cuno to neatliks, tai kitas 

"Mažosios ("lėlelės" kūnas \ kanclieris tai padarys. 

PARYŽIUS, bal. 25. — 
Francija su Belgija turi dis-

Jie tvirtina, kad Franci ja j p l l t a s kontribucijos -klausine. 
Vokietijos pasiųlymus gavo Negali pasidalinti pramato-

iųos iš Vokietijos kontribuci
jos. Francija nori gauti di-

\ \ 

pirmukart iš kapo buvo išim
tas 1917 m. i y išnavijo palai
dotas Lisicux kapinėse trihv 
pittm karste — ebono, švino ir 
mahogano. 

ftiuo kartu knną išimant iš 
kapo dalyvavo ir Apaštalinio 
Sosto atstovas, kun. Rodrigo, 
Sesers beatifikavimo klausi
mo postulatorius Romoje; 
Bayeux ir Lisieux vyskupas; 
nabašninkės namiškiai ir gi
minės. Civiliai autoritetai 
atvyko patikrinti, ar karstas 
yra tvarkoje. 

Ties kapu. 

Ties kapu, kurs buvo pažy
mėtas paprastu mediniu kry
žiumi ir juodų raidžių para
šu, Vyskupui Lemonnier įduo
ta Bažnyčios Yvriausvbės 

j reikalavimas iškelti karstą. 
Kapinių užveizda, kurs per 

20 metų užima tą vietą, ir 
Karmeliaus zakristijonas, a-

budu ant Evangelijos sudėjo 
prisiegą, kad jiedu kapą ge
rai žino ir kad jiedu įvairių 
laidojimų iir atkasimų buvo 

1 liudininkais. 
Atkasus kapą ir iškėlus ka

rstą, Tėvas Rodrigo apžiurę-
jo visas antspaudas, padėtas 
ant sriubų, kuris prišriubuo-

C5S ta karsto viršus 1917 m. Ra-
f ^ do viską tvarkoje. 

Tuomet karstas padėtas 
ant balto karavano, kurs bu-

: ;VO vežamas keturių baltų žir-
I gij. Karstas uždengtas bran

giuoju, auksu išsiuvinėtu, au
dimu specialiai pagamintu tai 
apeigai. 

Procesija. 

Po to procesija palengva ė-
mė leistis nuo kapinių kalvos 

Dėlto, kancliėrio priešai 
[darbuosis sugriauti jo vald
žia. 

K 

Nežiūrint susiskaldusių 
nuomonių, pati situacija tai
kos klausimu atismainiusi. 
Kanclieris su savo šalininkais 
vis dar studijuoja lordo Cur-
zono pasakytą kalbą. 

LONDONAS, b. 25. — Vo
kiečių džiaugsmas čionai su
kėlė nemažą siurprizą. Kuo
met iš Berlyno pranešta, kad 
vokiečiai tikisi Anglijos įsi
maišymo, tai čia tas įsimai
šymas užginamas. Pažy
mima, jog to įsimaišymo ne
norinti Francija. Gi Angli
ja turi prisitaikinti Franci-
jos norams. Taip anglų vy
riausybė aiškina savo "neut
ralumą," ' i 

Kai-kurie anglų laikraščiai 
aiškiai pažymi, kad lordas 
Curzon savo kalboje neminė-
jo jokio įsimaišymo ir apie į-
simaišymą šiandie negali but 
kalbos. 

Toliaus pažymima, kad jei 

dėlę dalį. Nemažai norisi ir 
Belgijai. 

• i 
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Tuo klausimu senai veda
mos derybos ir nesusitaikoma. 

Patirta, kad kaip ilgai fra-
ncuzai su bejgais nesusitai
kins, taip ilgai Vokietija ne
gali paduoti jokru naujų pa
siūlymų. 

LONDOSAS UŽIMTAS 
VESTUVĖMIS. 

• 
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LONDONAS, bal. 25. — 
Vienas Anglijos karaliaus 
sunūs, Yorko princas, rytoj 
veda vieną aukštos kilmės-l 
jauną " leidę.' ' Visas Lon
donas tad tomis vestuvėmis 
užimtas. Ruošiamos nepap
rastos iškilmtės, kurios atsieis 
milionus. ' 

Darbo partija protestuoja 
prieš tą nereikalingą išlaidu
mą. 

kojami ir kftoki baisus daik
tai, kad susilpninti jo dvasią. 

Patriarkas vra senvvas. 
Vargiai jis išlaikys tuos kan
kinimus, j 

DRAUDŽIA PARDUOTI 
ARMIJOS DAIKTUS. 

Žinomas R. Bischoff, kurs Pirmadienį teisman poKeija 
nuo Chieagos žmonių nusuko pristatė apie 500 automobilis-
keletą milionu dolerių ir už fų už pergreitą ir neatsargų 
tai buvo traukiamas, teisinan, važinėjimą. Daugyba iš ii jų 
nesurandamas. J is buvo pa- nubausta tik pinigine pabau-
liuosuotas po 10,000 dolerių da. Kai-kurie dar ir kalėji-
parankos. mu trumpam terminui. Kitu 

21 ŽUVO NUO ŽEMĖS 
DREBĖJIMO. 

MASKiVA, b. 25. — Kam-
čatkoj, kaip seniau pranešta, 
matyt žemės drebėjimai dar 
nepasilioviė. Kiek iki šiol pa
tirta, turėjo žūti 21 žmogus. 
Daug Petropavlovsko namų 
suvirto jūron. 

AVASITINQTON, bal. 25.— 
Prezidentas Ifardingas karo 
ir laivyno departamentam pa
rėdė neparduoti svetimoms 
šalims visokių armijos daiktų 
pertekliaus, kaip tai ginklų, 
amunicijos ir drabužių. 

Sakoma, tas parėdymas pa-
s'^odė tuojaus, kuomet patir
ta, kad airių sukilėlių agen
tai nori tai visa pirkti. 

Su juo kartu dingę ir j o ' bylos atidėtos toliaus. 
bendrininkai agentai: Greer,j Policija smarkiau ima na-
Bagowitz, Szaput, Jarnak, gan neatsargius automobilis-
Karbouski, Stankus, Kissell, tus. Nežiūrint to, žmonių su-
Jagvvill ir*Dalkus. » , važinėjimai nepaliauja. 

Kaip policija, taip prokura-• . 
tori ja yra nuomonės, kad STREIKUOJA "TRUCKE-
Biscboff su savo gauja išdū
mė kur į pietine Ameriką. 

Įdomi čia tvarka. Toks 
paukštis paliuosuojamas i r ( 

RIAI ." 

Merchants Lighterage Co., 
kuri operuoja upėje laivus. 

duodama prqgos jam pabėgti. I ^streikavo 50 "truekerių," 
j kuomet kompanija atsisakė 

BRANGIOS SAMDOS. 

EUGENIKOS BILIUS. 

BULGARŲ LIAUDIS 
LAIMĖJO. 

i 

SOFIA, bal. 25. — Bulgari-
jos parlamontan rinkimuose 
laimėjo valstiečiai, kurių prie
šaky stovi gudruolis premje
ras Stamboulisky. 

Kalbama, ar tik kartais 
Bulgarija nebus pakeista^res-
publika. ' 

ČEKOSLOVAKIJA UŽDARĖ 
SIENĄ. 

SPRTNGFIETJ), 111., bal. 
25. — Senatorius Webster iš 
Chieagos legislaturai įdavė 
bilių, idant jaunieji pirm ap-
sivedimo pasiduotų pirmiau 
fiziniam egzaminavimui pas 
gydytoją ir tik kad su tokiu 
fizinio stovio liudymu butu 
išduodamas apsivedimo val
diškas leidimas. 

padidinti užmokesnį. 

Streikininkų vieton trokus 
Chicagoje tuščių flatų (pa- s t u m t i kompanija" pastatė 

gyvenimų) yra daugybė, ypač naujus darbininkus, 
apartamentiniuose butuose. I 
Tečiaus visi labai brangus.! MOTERŲ DAUGIAU. 
Meilausią samda už 4 kam- Į 
barius 75 dol. mėnesiui. G Į Chieagos universitete atida-
kambarių flatai eina iki 200 ryta pilietybės mokykla. Mo-
dolerių mėnesiui. terys mokinės savo skaičiu-

Kas čia gali mokėti tokias mi kuone dvigubai viršija vy-
samdas. Kai-kurie agentai rus mokinius. Iš 150 moterų 
tvirtina, kad biržely samdos^ 7? J>asisakė įajgųsįps kolegių 
busiančios pigesnjės. 

PRAMATOMA REVOLtU-
CIJA.^ 

• 

PRAPTA, bal. ,25. — Čeko
slovakijos valdžia deportavo 
60 magiarų industrialistų ir 
kapitalistų iš Slovakijos ir 10 
iš Karpatų ir aklai uždarė 
ITngarijos sieną. Siena už
daryta, kad apsidrausti ma
giarų atakų. 

vilties ir džiaugsmo ašaros. 
Abiem karsto šonais, ėjo 

keturios Karmelitės Seserys 
su nuleistais velionais. A-
biem šonais eibėmis margavo 
karininkai ir kareiviai unifor
mose. Toliaus karo vetera
nai. Karstą sekė nal>ašnin-
kės namiškiai ir artimosios 
giminės., Drauge ėjo ir trys 
Aplankymo vienuolijos iš Ca-
en Seserys. Toj vįonuolijo.1 
vra "Mažos. Gėleiės , , sesuo 
vienuolė. 
» Po to ėjo deelgacijos iš ka

talikiški! mokyklų ir draugijų 
ir daugybė tikinčiųjų. 

procesija, buvo dailiai nupuo-
štos, namai žolynais nukaišy
ti, keliose vietose pagaminti 
triumfaliai vartai. Šaligat
viais Rūkstančiai žmonių. Ne
apsakoma tyla ir nepaprasta 
rimtybė. 

MANILA, bal. 25. — Phili-
pinų salose ilgas laikas vieš
patavo ramybė. Šiandie se
nieji tų salų gyventojų vadai 
pradeda nerimti. Organizuo
ja buvusios revoliucijos vete
ranus. Žinomas garsus Ag-
uinaldo ima veikti. , 

MOORE UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ. 

MADRIDAS, bal. 2 5 / — 
Naujas amerikoniškas amba-

JAPONŲ KLAUSIMAS 
KALIFORNIJOJ. 

GAISRAS &TOCKYAR 
DUOSE. 

WASHINGTON, bal. 25.— 
Cali forui jos valstybės valdžia 
darbuojasi atsavinti nuo že
mės japonus. Bijo japonų į-
sivyravimo. Tą klausimą pa
davė spręsti Aukščiausiam 
Teismui, kurs. tai jau disku-
suoja. 

PREZIDENTAS APIE IN 
TERNACIONALI 

TRIBUNALA. 

Aną naktį Morris and Co. 
įstaigose, stockyarduose, siau
tė didelis gaisras. Apie 400,-
000 dolerių nuostolių padary
ta. 

jas, 40 seimininkės. 

NORI DAUGIAUS UŽMO-
KESNIO. 

Pranešta, kad trumpoj at
eity geležinkelių ekspresmonų 
unija pareikalaus didesnio už-
mokesnio — 10 nuošimėiii 
daugiaus. 

IŠ L I E T U V O S . 

sadorius Ispanijai, Moore iš j m e * vakar čia kalbėjo prezide-
Pittsurgho, atvyko čionai ir 
pradėjo eiti savo pareigas. 
Šios savaitjės pabaigoje bus ' 
pas karalių audiencijoje. 

LENKŲ TERORAS. 
MERKINĖ. : r - Kovo 9 die

ną Marcinkonyse lenkų vals
tybinė }X)lieija nužudė du jau
nu vyru, lietuviu patriotu: 
Joną Šalčių iš Puvočių kaimo 
ir Klimą Gaidį is* Margionių 
kaimo. Prieš žudant pakorė 
juos už kojų ir mušė lazdo
mis, paskum karštu vandeniu 
šutino odą. Kankiniai prašė-

ntas Hardingas. Kalbėjo a-' j į kad juos nekankinę nušau-

NEW YORK, bal. 25. — 
Associated Press suvažiavi-

— Kovo 9 dieną gauta ži
nia, kad lietuvis Tomas Ščes-
nulevičius, 59 metų, kuris bu
vo išvežtas^ Gardinau, ten 
žiauriai > nužudytas. [El ta] . 

O R A S . 

pie internacionalį tribunalą ir 
Amerikos prie jo prisidėjimo 
reikalą. 

ATSISTATYDINO KATALI ' 
KŲ PARITUOS MINIS-

TERIAI. 

į miestelį. Pakeliais stovėjo I 
eilėmis vyrai ir moterys. Vi-1 Miestelyj. 
si meldJsi, jų akyse matėsi Miestely gatvės, kur ėjo 

ROMA, bal. 25. - r Iš Mus-
solini kabineto išėjo katalikų 
(popular party) partijos mi-

Nešant karstą koplyčion, n i s tGr iai . Premieras atsista-
pirmukart imta groti naujais j tydįnimą patvirtino, 
tos koplyčios vargonais cho
rui giedantį 

Antrytojaus koplyčioje įvy
ko ofieialis kūno pripažini
mas, dalyvaujant dviem Šven
tojo Tėvo atstovam ir dviem 
gydytojam. 

Sesers Teresės — "Mažo
sios Gėlelės'' beatifikavimas 

KONFERENCIJA MEKSI
KOS REIKALE. 

WASHINGTON, bal. 25 — 
Valstybės departamentas pra
neša, jog trumpoj ateity įvyks 
konferencija Meksikos reika
le. Po to gal seksiąs Meksi-

jyyks Romoj gegužės mėnesį. | kos pripažinimas. 

BEPIG JAM KONCER
TUOTI. 

NEW YORK, bal. 25. — 
Apskaityta, kad žinomas len
kas pianistas PaHerewski A* 
merikoje koncertuodamas už 
6G koncertus gavęs 460,000 
doleriu. 

AREŠTUOTA 30 GIRTŲ. 

SPRINGFJELD, 111., b. 24. 
— Vietos policijos viršininkas 
parėdė areštuoti kiekvieną su-

CHTCAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

PINIGU KUBSAŠT" 
tų, bet tą dieną nenužudė, tik 
įmeflė į pogrindį, kur juodu 
išbuvo visą naktį. Rytą apie 
8 valandą išsiėmę juos iš po
grindžio, pradėjo peiliais ba-Į 
dyti. Nuo to abu atsisveiki
no su šiuo pasauliu. Nužu-

!dytųjų lavonus užkasė ž)rdų 
darže. Jonas Šalčiaus tėvas, 
sužinojęs apie sūnaus nužu
dymą, nulėjo prašyti, kad ati
duotų jo sūnaus lavoną; varg
šui teko kelios dešimtys tuzu-
zunų, nuo kurių ir jam reikės 
be laiko su šiuo pasauliu atsi
sveikint. 

Žmonės, regėdami tokius 
lenkų žiaurumus, meta visą 

savo turtą ir bėga mūsų pu
sėn, ne tik jauni vyrai, bet 

Lietuvos 10 litu $1.0ti 
Anglijos sterT svarui 4.65 
Franci jos 100 _ f r. 6.56 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 įiark. .0039 
Lenkijos 100 mark. .0020 

tiktą gatvėje girtą žmogų. 
Pirmąją kampanijos dieną j ir seni. Palikęs visą turtą 
policija pristatiė 30 asmenų.! atbėgo ir vienas 90 metų se-
Tai prohibicija. nukas. 

{DRAUGO PINIGŲ SIUN-j 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus! 
šventadienius) nuo 9 vaLf 

ryto iki 8 vaL vak. 
2S34 So. Oakley Avcnue 

Siunčiame pinigus doleriais} 
ir litais- frer didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir * 

1 PREKYBOS - PRAMONĖS • 
BANKĄ 

* [ [ Norint kad pinigai butų Lietoroj { 
limokėtl DOLERIAIS, reiki* 

| ^ M brangiau mokėti. 
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LTJRTTJV1Ų KATALIKŲ 
, D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
M kasdieną išskyrus nedčldienins-
Metams 
Pusei Metą 

> • • • « i • 

• * 
16.00 

pertiem melagingi. Vie»ų žy<f$ 
Vilniuje daugiaus nei lenkų. 
Sodžiuose, nežiūrint sistematV 
nio l'ei&inimo,''žmonės nenori 
nieko ibendra turėti su lenkais. 
Delio, lenkai ir priešinosi ten 

DRAPCAS 

H prenumeratą moksi iskalno. Lai-
I kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 

nuo Naują Metu. Norint perinai-
rti adresą visada reikia prisius 

ftl ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti iSperfeant krasoje ar er-

| prese "Money Order" arba įde-
it pinigus \ registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

>. 18.00fgyventojų plebiscitui,' kuomet 
norėta iš ten okupantus " ba

linant galvon ir tuos, kuriai jt 
nelanko ž e m u o s seminarijos, | 
bet pabaigę ^otegiją. stpjfc Se-

: minarijon, Jadgi toki% kurie 
dar nepasiekė arjgštepnio mo
kslo, butu ne daugiau lcaf f f;-
ooo. 

ToKâ u, Ftin&afe ra$ortttoja, 

•afekte injfri <•+•** —tf >.. imi' *mm * 4 . 
Trečiadienis Balam 25, 1923 

j f r u s " pašalinti ir pratęst i įkad daugiau ne£u trisdešimts 'svetyg atrvaiiudja ?š Lietuvo*, 

2334 South Oakley Avcnue 
Chicago, Illinois 

Tel. Roosevei} 7791 ~ 

Jbepart inius balsavimus. 
Nesenai Varšavoje ponai ren 

gė pokylius "pr ipažinus" jie
ms .Vilnių.: ir rytinę Galicija. 
Oi tomis dienomis ten pat bus 
teisiami keji gudai, kurie su
imti Vilniuje ir Gardine ui 

acEc: mL^Ui.-L^. r r r r rm 
LENKŲ RYTINĖ SIENA. 

Safeitarvės Ambasadorių Ta
pyba, pripažindama lenkams 

fgė su Lietuva ir didžiai nus-
įkriaudė pačią lietuviu tautą. 
[Tai pripažįsta ir kitos tautos, 
čekų spaudos (kilis atsiliepė 
rož Lietuvą, kuomet ambasado
r i a i paskelbė savo " i š t a rmę" 
[Vilniaus klausimu. Vokiečiu 

pasakyti, kad amerikiečiai la
itai vaisingi žmonės. Kuomet 

veikimą lenku nenaudon. 
Lenkai yra taip dideli be

gėdžiai, kad jie drįsta tvirtini i 
t i, jog ir pačiame Kaune ne
galima susikalbėti kitokia kal
ba, kaip lenkiška. Sako, val
diškose įstaigose, krautuvėse, 

(rytinę sieną, neteisėtai pasiel-] tramvajuose gatvėse girdima 

ne gyvi tautos interesai. Ar 
galima yra taika? ,Ne ir ne. 

KATALIKIŠKOS ŠEIMYNOS 
PAREIGA. 

statistiką ir prašo, kad žmo-|Cija reikalinga kunigų. 
nė5 į tai atkreiptu savo de-;Hkiškos šeimynos «* 

pijuos parūpinti". m£s, nes protina tomą pavoju^ 
tikėjimui Franci joje. Frankas Į 

laikraščiai taipat nenutylėjo., gus sprendimus. To mat rei-
Kas gi gali tylėti matant to-j kalinga franeuzų politika, bet 
ki.as nett'i>vbrs! 

Vokiečių laikraštis "Frank-
i ų r t e r Zeitung" (No. 198) ra
šė, kad pačiame Vilniaus mie
ste lenkai sudaro vos trečią da 

I Jį visu gyventojų. Pirmąją 
-vietą ton užima gudai, žydai 
i> lietuviai. Gi Vilnijos so-

itiose gyvena vieni gudai J r 
lietuviai. Hrutalę jiolitiką kaip 
vienur, taip kitur išk.'lė mili-
tarinis lenkų teroras ir išda-
lies daugumos valstiečiu nesu
sipratimas, pažymi tas laik
raštis. 

"Šiupkai-t triumfuoja fran-
feuzų politika ir lenkai. Bet ar 
lietuviai nurims Vilniaus klau

psimu, tai reikia abejoti, pa
re išk ia •'Kranki*. Ztg." O mes 
[tikriausiai žinome, kad lietu-
\ lai patol nenurims. pakol Vil-

fcius nebus Lietuvai grąžinta.-. 
Lenkai nuolat Šaukė, kad 

Vilniuj jų dauguma, kad vals
tiečiai apie Lietuvos valstybę 
nenorį nei klausyti. Mat, vals
tiečiams, turbūt brangesnis 
širdžiai lenkų dvarininkų 
"knu ta - " . / 

diocezijų neturi ūžtelrtiflai s& 
minaristų, ir t*d kaikurios 
parapijos nebeturi dvasiško 
vadovo. Taigi-jose tik retkar
čiais esti teikiami Sakramen
tai ir žinomu iš to pasekmės 
nekokios — tikintieji palengva 
pradeda atšalti tikėjime. Be-
to, dvasiški ja taip labai ar> 
sunkinta, ka«£ jau nepakenčia
mas ir jferas toks didis nuo
vargis. Galima įsivaizduoti 
kokia riekime gafi Jstifefi ti
kinčiuosius , tokiose nemalo
niose aplinkybės*. 

Žiūrint .antraip Frankai 
rašo, dvidešimts diocezijų vi
sai gražiai stoti. Kaikurios, iš-
tikrųjų, gali didžuotis savo 
pilna besirengenčių kunigys-. 
tėn krota ir taip pat kuni
gais, kurie uoliai tebeveikia. 
Kitose droeezij*>se, nors dide
liai nuvargintose karo metu, 
vienok pažanga žymi k tad 
laukiama gražios ateities. 

Frankas, baigdamas savo» 
raštą, atsiliepia į kunigus k 
žmones, kad melstųsi prie 

į Dievo ir prašytų Jo daugiau 
Frankas, " L a Croix" Taik-! pašaukimų kunigystės luomam 

raščio redaktorius, paduodame paskutiniai Žodžiai: "Fran-

S 

viena lenkų kalba. 
Taigi, anot jų. visa Lietuva 

yra lenkiška. Kaipo tokia tu
ri but prijungta prie Lenkijos, 

Tai jų melagingos kalbos. 
Gi T. Sąjunga ir Amb. Tary
ba ji} klauso ir daro neteisin-

tO PASAULĮ B1SIDAI 
EAHT. 

• *>m ų 

Viešnios, viešnios iš Lietuvos! 

į visu. stovių, ar bent kelių. 
įtaigi tas " Bendras Komi

t e t a s " ir siunčia pakvietimus 
į puotą visiems be skirtumo, 

;turrW 1m•-ftfįįĮHi.- nes juk jis " i n d r a s Komite-
Eeikia atvirai savo naudai f t a s " , tnotarryn f*r*tėlgus į to 

komiteto narius matai jtiose 
išimtinai laisTainaniT| plauko 

1 žmones: nem fmi so6ktldein<o-
JĮ čia j>rlimąma išsk^stoniis 
rankoniis. 
Jeigu jįs paprastas mūsų ba*o-

lis/ tuomet giniiaiės iškelia jam , 
puotą, namie ar saMune. Nu
plauna senojo "Pra jaus" dul
kes, išmaudo jį naminio <<by-
r o " pataisę, pagird©-- "imjBfšai-
nėle", i nauj$ siut$ apvelka 
iir amėrikoittskas krikštas at-
iifctas. Bej»> gal perdaug drą
siai pasakiau. Jitk dabar pro-

1 kratų, nėra nei katalikišku. 
įoTganizacijių narių. Visi išim-
įtinai Iretuvi*i, tiesai, bet sUv«i-
nietę , 4Samraros" avilin. 

Ar tas "Bendras Komite
t a s " nepasivoge svefimos 
skraistes? Ar jis nesinaudoja 
vylingu vardu neišmanėliams 
"kvailinti? Ar jis neuzurpuoja 

ne pasigrobi a sVetimą auto
ritetą,? Žinoma-kad taip. Bet 
įsuprahtant amerikiečių "vai-

hibicijos laikai! Bet senoviško-jšingTirną" viskas "leistina 

\ Kata-
užefuotis 

ktttm, f r M -? tn iW* i t f ' ' 

rašo *kLa Croix" laikrašty, 
kad inaajft septĄ-niasdešimt^! 
aštuonias diecezijas, kurios 
nijiiiuntė - jam prašant infor
macijų, iŠ viso yra 6,000 mo
kinių besirengiančių kunigys
ta n Seminarijose ir 500 stu
dentų besimokinančių^ Vie-
nuolvnnese.Xorint sužinot kiek 
>"ra tokių kurie dar neužbai
gę žemosios seminarijos, yra 
kur kas sunkiau, nes nevrsur 
turima prirengiamoji semina
rija. Vienok spėjama, kad to-
kiii bus apie 9,000 arba 10.000. 
Nors tai butu gana daug pra
dedančiu mokvtis. bet reikia 
atsimint, ka l̂- o:era dalis tokiu 

' PAVASARIO VAKARAS 

Aiškus šiltas'vakarėlis. 
Miškas sitale nntiliotio 
Ir Vėsus dfčgmi'S šešėlis 
Pievą liūdesiu apklojo. 
Tik padangė vakaruos' 
Žaroims tebegaisruos. 

svetingumo ir eeremoaijųi gal 
neperdaug išsižadėjome. Tirš
čiau ar skysčiau jos kartoja
mas. 

Jeigu atvyksta iš Lietuvos 
kalbėtojas a r kalbėtojes, tai 
brae, dar didesnė iškilmė. Lai
kraščiai didžiausiomis raidė
mis juos s*kelbia, "pikčeriasi" 

įdeda, prfsimynę giria, o kitt 
peikia. Mat žiūrima kokiam 
'i abazni ' ' svetvs pri klausė. 
Bengiamos prakalbos. Spaus
dinama plakatai. Skelbiama 
laikraščiuose. Taisoma pro-

|.gramos. Ir muzika ir dainos 
ir teatrai ir koncertai jų pra
kalbas puošia. 

Ar bereikia didesnio sve
tingumo!! 

Naujos pavasario kregždės. 
Ligi šiol Amerikon važiuo 

,davo tik kalbėtojai, bet pas
kutiniu laiku ir kalbėtojos 
pradėjo važiuoti. Nuo šio laiko 
reikia laukti jty vis daugiau. 
Pirmieji ledai pralaužti, pir
mieji keliai praskinti. Šiuo 
kartu aš noriu užsiminti 

,99 

bet ir visi €hicagos laisvama- f 
iriai, o jie giriasi savo skai--
činm** viešnias pilte apipils 
doleriais. 

Užtruko karvutė. 
I r man įdpmu buvo ir se

kiau jų pėdas. Viešnios jau 
kalbėjo Oiceroje. Ligi ausų 

rįst$ pas taunleikiečrus! J*ak 
taip šmeižti vietos žmones te
gali ^paskutinis homm,r o no 
daktaras. 

0 

Kalba p nia D. ^ežt-vi^ienė. 
§iar ponraT mekct <f^rting'0 

negalima primesti. Jaučiama 
tik, kad labai godi ant pw*-

iešnios prakišo. Net " N - n o s " gėlių. Vos .tik aukas surinko, 

dvi katfvtojas: p-nię 1>. Šie 
^ičienę ir p. V. Venčienc. 

Sklaido srovės melsvų uką 
Ir pavasario kvapus, — 
Iš pakalnių miglą, suka, 
Vilgo žole ir lapus. 
Temsta,—ir ugnies varsa 
Spindi žvaigždės ir rasa. 

Putinas. 

IžeVičie 
j»eai 

Šauni puota. 
I r štai tas "Benkrras Ko-

nute tas" pirmiausiai surengia 
Viešnioms puotą krikštati 
nruose rūmuose! Ir šauni, 
triukšminga piiota! Rangia 
"Bendras Komitetai", kvie-
čia visUs fretuvius: katalikus, 
socialTstus, laisvamanius daly-
Vauti^ puotoje. Reiškia kata
likas atėjęs pmoton jausi s 
kaip namie, taipat ir socialis
tas. Jokio nVinaJonumo, jokio 
nemandagumo nepatirs. Bet 
taip nebūta. Kaikurie k a r 
tojai, ypač vienas 'bankos gize-
fis, tas pats kurs per Natke
vičiaus prakalbas sak£ kadf 
katalikai neverti jo pado, su-
cirietęs šmeižė tuos pačius ka
talikus kuriuds kviet ' puo-
ton. 

Per puotų gausiai aukota. 
P-nlos negi gali Veltui pirmo* 
klasės viešbučiuose gyventi, 
jų net dvi, kelionė, automobi
liai ir visi moterų priedai j ui; 
kaštuoja. Tiesa, jos renka, au-

apie j . Ų Kauno Moterų Globos naŠ-
kiitnamiui. 

Aukojo bemaž visi ir stam-
ežinau k*ip j8.s S»tifco B y - ^ Y p a ( , k a n ) l i ( | a t a . Į j , { ( m s I l . 

tuose, bet Chicagoje j a s - . M * - ^ t h ? tobfti ( h u l g a ( , s i r a ( f e i r 

ko kaip karalaites. 

B?ndras Komitetas". 

Katalikams rupi Vilftifts at 

A'iešniotns bus sunku- vieną; iŠ 
jų pnskirti. Pirmas laisva'ma-

Dar keliomis savaitėmis ; niij pliaukštelėjimas buvo sti
prios joms atvažiuosiant ] ( krat džentelmoniškas. Entuzia-
Chicagą sudaryta ^Bendras 
Komitetas", Klausykite "Ben 
dras Komitefeas". Jeigu ben-

VJ 

išdrįso teisybe parašyti, kad 
[prakalbos tiesiog nepasisekė 
arba geriau pasakins, prakal
bos gal ir sekėsi, bet aukų iš
grauš. 

Valiaus p*akaft>os į\T^° 
•f 6\*h of Lake. J .šias prakalbas 
aš patsai nuėjau. Malonu pa
matyti viešnios. I r ką, gi? Pu-

įblikos tiek prisirinko, kad be
maž pirštų u/tenkA žmonėms-
suskaityti. Viso labo 29. 

IskotteYeikė Town of Lake 
lietuvius. 

Prakalbi generolai p. Jf. j . 
Hertmanavičius išpeikė, iško
neveikė Town of Lake lietu
vius. Mat publikos n' ira. Kas jį 
įgaliojo visus lietuvius }ye 
skirtumo keikti? Laisvama
nius — tevanoja, bet kataliku.* 
tenedrįsta, nes kitu kartu bu^ 
jam pačiam karšta. 

Kalba p-iria Verieieaė. 
Smulki figūrą: pio gestus, 

pro kalbų muša savymeiiė, 
piukybėlė. Daugiau negu pu
sę valandos vien apie save 
kaHia. (Ji ir kalba be ptano, 
be tiirinio — kiaušinio ktkšta^s. 
Kad padarius įspūdžio į ka
talikus griebiami už Biblijos, 
pamėgdžioja Kristaus žodžiai, 
savo i)likybei pridengti nau
doja net krikščionių il^mo-
kratų valdybos autoritetą.- Tu
ri keturis šimtus vaikų., bet 
nei vieno kunigo nei vienuo-
I'-s iš jų nebus; visi busią, tau 
tos genija|! 

Kalba Dr. Strikolas.. 
Tas man visuomet atrodė* 

rimtu vyru ir labai jį gerbiau. 
Bet šiandien pamačiau ja
me vilką avies kady. Kad 
paleido savo vargeniar — 
murziną b^rn^, tai su dide-
Jiausrais dviračiais gafetuiri 
įvažiuoti. Na ir besmegenis! 

tuoj nustojo žado. 
Šiaip ai* taip; peifeia^ a* 

girhaut vieširias, aš* prinai si*-
tinkn sU seArfi jbarerkšta "Be
augo" nuonione: terenka vieš
niom aakųi Lafetfaringjam tikslui 
pas laisvanianiiis. nes katali
kai nosenai auko.į© Kūdikėlio 
J zaus Kanne Aašfaičių prie
glaudai. J ie turi daug ir Lie
tuvoje ir čia Cbicagoje kata
likiškų }>rieglaudių.: Vi*4em-s 
negali aukų ištekti. C/i laisva
maniai pinigij turi, trlf jie la
bai šykštus. Ar ben* vienos 
prieglaudos jie aegalėfų išlai
kyti? Teauk o ja. 

HT«# savęs lur ia prrxJurti: 
Kuoiuet per ^i«8n'H£ i;rakai-
•bfis yra varema ir poįitrnė a-
gitacija, Šmeižiami krftali^cai, 
niekinami nekaHi kolonijos Re 
tuviai, tai jau nedovanotina 
ir mums lietuviams katali
kams tokios prakalbos nerem-
finos.Jos yra suterštos socia
listų liaudininkų proptrganda* 

ryt*. 

« 

yi©«EAoijroe VALDYBOS 
SĄSTATAS. 

"bėtinas, nes ladsvaananiai nie
kad taip duosnųs nepasirodė. 

zmas .tlidelis, pirmas šuolis ste- Kas tik katalikiško, M jam 

gauti, cicilikams — "Wasbing- dras, tai reiškia ne idenos sfo-' Peil»'»jo manyti, ir laukti, kad 
Tie lenku tvirtinimai yra nepasiekia kunigystės luomo, tono Atstovybe. 

—— — >rfiVBA 
vės ž-monių. Komitetas, 

gįaiMM >••!• I M I I " .•••nti. i . 
v: bet nelik tas šimtas puotaujančiu, 

" • • • K " ' ' l l l l • ' • • i I I '» • Į I I Į • ! • , | | 

dvokė, verkšleno kad tuščia 
sveta*nė, iškeikj taunleikie-
čias. O, šiam- ponufiui reiktii 
geros šhiotos, kuomet jis at-

A U D R A . 

Ritasi, kyla nuo miško šalies. 
IŠupa j)adange, lyg sparaas 

nakties. 
0 

Bunku kvėpuoti; nutilo gamta, 
S^aulė, raudonu uku apsupta. 
^Žaibas, liepsnota vaga 
riPerskrodė dangų staiga. 
Dunda nuo miško garsiau, 

• a t i n a s vėsula j.tu. 
"Šoko, apsuko 
Sukuriu ruko — 

NĮiską sumaišė drauge. 
į (Jaudžja^dejuoja, 
I (Jirią siūbuoja, 

Siaučia verpetais lauke. 
•- Vienas *]')o kito 
i Žiiibas sušvito 

šiai 
, Spindi% lašeliuose saulj švie-
V . šiai. 
,Cia žavi ąkį žiedai dar drėgni. 
Ten vaivorykštės dažai sep

tyni. 
Pittmas. 

apie 2 milionu. Apie vieflM*- bc pripažino " d e jure" . Dėl
to Lietuva intemacionalės po 
Įrlilikos probleinose sau simpa-

(Jaudesius aido 
Kainuose svaido 

J|unda padangė rinitai. 
Debesys truko, 
Vandene papluko — 

"Šniokščia per medžių šakas 
Srovės eiurkšl^na. 
Ifaišosi, gena 

t'pėn putotas bangas. 
Fi. tu, smarkioji audra, 
Kiek tavy galios yra! 
tfu iškilmingai graži. 
Tu mums didvbės neši. 

SVETIMI APIE LIKT/VĄ. 

Cbicagos laikraščio Daily 
News korespondentas \Villian» 
E. Nash tiesiog iš Kauno pa
davė žinių apie Lietuvą. Ko
respondentas Nash dažnai dar 
buojasi toj Europos daly. J o 
rastuose daugiausia buvo gi
riami lenkai ir jų kultūra. Pas 
tarojoj korespondencijoj jin 
reiškia kiek palankumo ir Lie-

Tfrenkė perkūno gandai. *ftuvai. Dažniausia remiasi fak
tais. . -

imerikos įtaka, rašo kores
pondentas, Lietuvoje stįpri. 
Stipresnė nei kitoj kokįoj šios 
Europos dalies šaly. Amerikos 
doleriai beriami šion žemėn. 
Amerikos piliečiai gelbsti aK 

milionas lietuviu gyvena Ame
rikoje. Daugelis hetuviir ame. 
rikiečių yra. praturtėjusių. I-
mant abelnai, jie-visi Ameri-
l*oj gerai gyvena^ Dėlto gau
siai šelpia saviškius Lietuvo
je. Kai-kurie siunčia pinigus 
Kaunan. Kai-kurie apmoka 

j 

kelionės lėšas draugams^ ke
liaujantiems Lietuvon. DaT ki
ti apmoka kelionės lėšas norin
tiems keliauti Amerikon. , 

Amerikoniški doleriai. 

Sunku patirti,, kaip daug 
pinigų prisiunčiama Lietuvon 
p'rivatiniais keliais. Bet is a-

smerikontškų ir lietuviškų vers 
mių esu painformtįotfas, kad 
čionai susiunčiami milionai. 
Tai svarbiausias šaltinis, iš 
kurio Lietuvos valdžia semia 
saai pajanios. AmerikoniŠti 
doleriai čia žinomi visoj šaly. 
Jie yra svarbūs faktorius ko
mercijoje. Doleriai Lietuvoje 
skaitosi antroji Valiuta, M e 

ti jos šiandie laukia ne iš^An-
glijos arba Francijos, bet iš 
Suv. Valstybių. 

Žymioj viertoj %ttifQbj^. % 

"Santarvė prarado visokią 
įtakų Lietuvoje del suktyMų 
rVibiians klausime", pasakė 
man preraieras Galvanauską^. 
'"Tik Lš Suv. Valstybrų mes 

:Tukeriuoj»me dorinės irispiraci 
jos" . 

ri savo rankose. Lietuva sten-1 savo priešams susisiekimu til-

D\-as. Vad. kun. L Albavi 
čius, 717 W. 184h Str., Chi-
cago, IH, 

Pirmin. kun. K. Urbanavy-
čius, 50 W. Sktli Str., So. 
Boston 27, Mass. 

1. Vice-pirm. A. E. Nausė
dienė, 917 W. 33-rd Str., Cri 
e a g d , I 1 1 7 ^ ^ Z 1 ' 1 

2'. Vice-pirm. L. Šimutis, 222' 
S. Stfį Str., Brooklyn, N. ! ' . 

Iždin. J . B. Saliunas, 
\ iW* Str., Brooklyn, N. Y. 
. Sekret. K. J . Krušinskas, 
222 S. 9-th Str., Brooklyn, N. 

IMį& globėjas kun. F. Ke
mėšis, Caldwell Pfalt, Catliolic, 
University, Washifrgton, D. C. 

Iž-do globėjars kan. V. Taš-
kuifflff,. 30 Willow Str., Nor-
wood, Mass. 

Iždo globėjas M. Kcrbėlis 
11 Dean «(r., Am^terdam, N. 
Y. 

\ 
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giasi atimti. . 
Skirtumas yra ta*pe VTIniaus 

miesto ir Vilniaus provincijos. 
"Noutraliniai » observuotojiii 
tvirtina, kad Vilniaus mieste 
yra neužginčijama didžiuma 
lenkų. Tenai lenkiška archi
tektūra,, kalba ir sentimentas. 
Lietuva Vilniaus reikalauja pa 
siremiant istoriniais pagrin
dais. Bet Vilniaus provincija, 

ypač šiaurių šone, kurį okr.-
puoja lenkai yra lietuviška. 
Imant tai t isą domėn, šian-

statymo darbe. I r Amerikos i-
dealai čia veikia kaipo dorinis fi*'\ v i s u r ^keičiami lietuviS-
paraginimas tolesnėms pastan
goms. 

Lietuvių skaioi 

im jau nuslinko juodi debe-j Lietuvoje lietuviu, skaitoma rios Lietuvos nepriklausomy-

kais litais. Vienam'doleriui 
duodama 10 litų. 'w y 

Suv. Valstybės yra pirtriutl-
sPės iš,vakarinių, valstybių, ku-

Kaip žemės piotais, fa*tp ^y 
ventoju sfen^iumi Lietufa v r i dienini nentralė linija, su ma 
maža. J i negali lošii svarbios [ ž a ^odifikuote, tinkamas pa 
rol)>s Europos tautu koncerte, f - r i n ( f e f*Jf ? r * « deryboms. 

Turi tarnajuti priešams. 

Lietuva dalykų stovio nega
li pakeisti. Jos visa viltis- yra 
Vokietijos ir Eusijos pagelbė
ję. Aplinkybių: spėka Lietuva 
uždaryta kylin ir jai nėra ki
tokio išėjimo. Neturi ji meilės 
nei prie Vokietijos nei Rusi
jos. Abi tos valstybes ilgite 
amžius lietuvių, tautą smaugė. 
Pagaliaus buvusio karo laikais 
vokiečiai su rusais lietuvių 

Pečiaus geograr1»nės pozieijos 
•artžvil|£itt Lietuva žymioj pro-
grarflns vietoj figttru^a. Nuo 
santykiii šii^ Lenkija priklau

s o Lietuvai tai^a i r jOs ar
timesnis susisiekimas su va? 
.karinė Europa. 

Vilniaus klausimas. 
. Lietuvos su' Lenkija svar

biausias .nesutikimų kaulas, 
tai Vilnius. Kaip lenkai, taip 
lietuviai griežtai tvirtina^kacl 
jiems priklauso Tilniaus. Abi žemoje tuFėjo savo kruvinas kitų amerikoniški karininkai, 
pusi atmeta visokį kompromi- imtynes. Šiandie ji maža ir" Paskui komunistų sukilimo 

tu. tfaigi, kas jąja nori nau
dotis, turi ją ir apdrausti, gi 
prireikus ginti. 

Lietuvos kūrimas. 

Lietuva ilgus šimtmečius 
skaitėsi užpakaliniu Rusijos 
kiernu, jei taip butų galima' 
išsireikšti. Atgavus nepriklau
somybe, sunku buvo pasitvar
kyti. Truko turto ir jėgų. Ne
buvo tam tiksfui prasilavinu 
sių vyrų. Kaip aukštesnės kil
mės, faip kitas ankstesnis lie
tuvių luon&rs sufenkrrrtas per 
kelis šimtmečius, kuomet Lie 
tu va buvo unijoje s i Lenkija. 
Teciaus rietuvių, kalbf apdrau
dė muo išnykimo valstiečiai. IŠ 
valstiečių, tarpo šiandie rekru-
\jtuojasi, visi tautos Vad^ti. Lie-, 
tuvių kalba yra semansia kal
ba Europoje. 

Ačiu ajnerikonarns. 
Tečiatts kur yra norij, visuo

met suraudania ir priemonių. 
Organiziioti lietuviams nepri
klausomą valstybe gelbėjo i* 
amerikonai. Pirm vi sako suor
ganizuota armija. Ją lavino be 

karininkas nužudytas, kifU du 
sužeistu. 

Šiaiįvtaip pasitvarkius vals
tybei, s» Rusijos pagerba at
imta nuo lenkę Vilnius. Pas-
kians lietuviar tarf^jo pa^idu^y-
ti galingesniam priešui. Iš-
tiaijjo atimta Viftiius. Kiek 
palafckus Lietuva įeisfei^ė nuo 
sava* valiutų i r a t r ė m ė nno 
santarvės valstybių Klaipėdą. 
Vilnia«ą klausimais tebestovi 
nebaigtas. • * 

sa. Lenkija šiandie t i lnii i tu- silpna. I r nenoromis turi būti t laiku 

Armija skaitlinga. 

Lieturvos armija yra skait
linga palyginus su šaJies ,di. 
duana Regularės kariuomenės 
turima apie 60,000; g i neregu-
tarės ^>ie 50^)00. Kai^ ta, 
taip "feita armija gerai išlaVin-
i&į tinkamai viskuom isren^^ 

(ta. Apsiginimo tikslais lietu-
| vių armija gali bat gatea. stip
ri ir vargiai įveikiama. 

Ekononiiniai Lietuva pri^ 
klauso nuo žemdirbysti's. Eks
portas ir importas maži. Kau
nas, didžiausias miestas, atro
do kaip peraugęs v provincijos 
miestelis, ne viena svarbiau
sia ilga gatve, su damgybė val
gomų daiktų medinių krautu-

. i% 

i 
vienas amerikoniškai!s vių. 

file:///jtuojasi


DRAUGAS 

UeiūTia? Daktarai 
• • • • - •H-

Amerikos Lietuviu Dairtsn} 
Dram$ijo# 

—w " T Į i -«*— 

C B S C A & O J E 
a • — r r*— =r 2 

. — ~ « . 

IVI. urvą. 7042 

i Dr. C. Z. VezeHs į 
į.rrri v r> i>* M ̂ F \> 

•1*12 SO. ASHLAXD AVĖKITE 
arti 17-ros fialvės 

Valandos:„ nuo 9 ryto iki 9 vak. 
SeTedoniis nuo 4 iki 9 vakare. 

^ ^ - , •• 

u m Jf i—n • • I « Į M I » » * « > I » < » » w • a» m 

š I Dr. M. Stepoicki 
11 f l S*. Morgu S*cet 

OOICAGO, nxnrom 
Valandos — t lkl 11 U ryto 
p<i pn|flų I iki 8 vftk. Wed<ėl!omlB 
>r*ea* uždaryta* 

JAUNIMO ŠEIMYNIŠKAI PUIKUS VAKARAS. 
VAfcA&čLlg. [ I ^ 

; , 

kingas vakaras, kurį irengef č i a> u ž ^užikalps dalies pro -
s A. U K. Vytauto dr-ja. Pm~ S1*11108 i M * J * » * reikia farfi 
męą H#«k* L. Vytu* 35 ki*f S i * d i n S* a č i u ****• v I e f- v a r S-
Žmoni* laike pvegrantfs buvai1*' J- Adomaičiui, už jo p*si-
^Tjevokagiausia, bei ant šokhrf d d r b a v i l l l $ i r ^at imina tokio 

» * • - • > » • 

*» 

TeL B o o l e i u d U M 
DR. A. J. KABALIU8 

Lietuvis Gydytoja* 
3303 South Morgan Btrt*l 

» » ciueago. m. 
[ - * • -

K -

DR. A. L. YUŠKA 
1&00 So. Halsted Str 

•Tel. Ganai 1118 
•ai.: 10 ryto iki ęl po pi d . 
5 Iki 7 Tai rakaro. 
•ai . : 1 iki 4 po pteta. 
4193 Arcver Ave. 
Tel. Lafayetre »ot» - A 

t e l Oaaal 857, Vak. Ganai SI l t 

I R , P. Z. ZALATORIS 
Liet ivis Gydytojas Ir 

OhirorgM 
lUi l gootb nal«tcd Street 

Valandos: 1* «ki 11 ryta- 1 Ikt t 
po plotu: t lkl t vakare 

' • • • • • • • M j 
Tel. Blvd. K032. Nakt. f'jinnl 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
1211 So. Halsted st., m h-aso 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dienrj, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. ' 

Nedėliomis 10 iki 12 diena. 

UKFUVIAI ADVOKATAI 

priėjo davug jaunulių, šokėju. 
Pirmiausia, užgrojo orkes

trą, kurini vadovavo & Mu-
šiAskas. v 

Programos yedėjti buvo S. 
Kvedaras. Po jo psaraginės kal
bos sekė perstatymas. Veikalas 
atvaidinta labai juokingai ir 
gyvai. Kiekvienam vaidilai bu 
v o tinkamai pritaikinta ro
lė. Čia bus neprošalį pažymė-

grtožaus dueto, kaip šį sykį. Bskį daugiam 
Po programos šokiai tęsėsi 

iki vėlumos. Audiejeritas. 

I š WASHIN«f0ff, fl. (J. 
• -. i . 

Broliai Chieagos Giedrini**-
kai! Išgirdę apte JOSTJ to&t 
triukšminga- rengimąsi prie 

;pasi)lfrnksnrinHtta ir jnumg šei
rėj bėga kad su Jumis kartu 
linksmintis. Tik gaila, kad 

•*~i» 

! 
W. B A N E S 

ADVOKATAS 
71 W. Meoroc Ktrect 

Kdovl 964 - Telef. Kandolpli *fO<f i k'iUS 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų ! 
Vakarais: 3203 So. ffatsted S l r . ' 

'develandiečiai, kurie į^atė... 
Baigiant programa, buvo 

~ j dainos, piano ska»bi»iina5r ^r slvambiuta an^ ^ano dii-
She*oyga», Wi^o. — Bal. 7 •/ mmolof^a. tas, p-lės'Alinskaitė ir Bindo-

A parapijom salėje L.- Vyčių Cleveland, Ohi^ — Bal. 8 d. k a i t ė - I*«blife* atšaulcė pakar
ai kp. surengė šeimyniška va- 7 . . ' . , fc\ ' toli • -
4 . / ' v j Lietuvių svet. vyks labai juo 
feanenę naujui narių pagerbi-
rt-ui. D vai., atsilankius nau-
j^ems nariaihs, prisegta jiems 
po ^ėlc. 

Vėliaus vietinis vargonin-
kas J. Kailukaitis ir Vytis Iv. 
Jankauskas užtraJukė marš.ti 
pakol vrs? sxrsr>do prie gražiai 
gėlėmis papuošto stafo ir pil
no skanių H&kandžių, gawimuė 
hfų. Biskį šeimiFfmkių esama 
fcaine 81r^boygane. Pasivalgins 
Yyčrn; kp. pfrm. J. Aiistrevi-
mHĄ pasakė Įžanginę prakal-
fcėlt it prista«> kalbėti & Rė
klaitį kurs savo kalboje svei
kino naujus narius. Trečias 
kalbėjo naujas narys K. Jutis 
r? įHisimdėjo dirbti išvien su 
Vyčiais kiek galėdamas. Taip
gi luivo ir daugiau kalbėtoji), 
kurie išreišk* savo mintis, bet 
\ ienas Hi svarbtausm Htivo pa
kviestas pakaTbėti tai atsilan
kęs i tų vakarėlį gorb. knit 
B, Bunišas^v " Laivo redakto* 
rrus. SJavo kalboje papasakojo 
kaip? gyveno rr kų veikė se 
niau Vyčiai kurie vadinosi ri-
eieriais. 'taipgi nurodė kokias 
u'/duotfs turi Vyčiai dabarti
niu laiku ir kų turi veikti. A"i-
^as jaunimas labai ramiai klan 
sėsi kun. Bunišo kalbos. Po 
vakarienes buvo girtlėt kalbųt 

kad kun. Bumšas kalbėtu ir 
per diena, tai jie mogtų klau
sytis. 

Negalima aplenkti nepami-
rx"'jns rimtumo mūsų mergai
čių ir vaikinų kurie gražiai 
žaidė ir šoko lietuviškus šo-

PADIDINO DARBINIU 
KAMS 

Crane €o. vieiiėiiis 

^ 4 . 

Vi bizaiecrus varW?» 

įk, Kortll 

įįa, So. Bos

ai, 8 į. prt-

Tclfcr. Y«rdi9 tO f 5 T 
Chicago. ^, T 

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

Ofisas Dldmfeatr}: 
29 South La Salle Street. 

Kambarts 530 
xrfe fooMr Central 9999 

Vakarais 3223 Ė. Halsted St 
Telefonas: Tards 1181 

Vien tik gaila, kad nežinia 
de' kokios priežasties daug 
jaunimo neatsilankė tau va 

f |karnn. Gaf del blogo oro! Bet 
visgi laikas mums trampriais 
r\-§iais sumrišti. Vienybėje ga
lėsime sparčiau žengti prie 
užbriežtojo tikslo, daugiau pa
sidarbuoti mylimai ^Tėvynei ir 
brangiai niusų Bažnyčiai ir 
>avo organizaei.jai. 

V. J. Rėklaitis. 

— * t 

» » - » m • • m » » » » » » » ^ « > » ' » • • • • • Į 

4 A. E. STASUtANI 
A D V O K A T A S 

AtaHiaktai examinuojara1, plnfgal 
aut real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 111+ 

Gbamber of Commerce Blda> 
111 W. Wasninffton Street 
Talaf. FrankMn 1 1 7 1 — l l l l 

VAKARAIS 
•131 So. Halsted Street. 

( B a d ą Mualo Co.) 
Telef. Boulevard 1717 

& 
\ Petro 

\ Nuo bal. i IK; 

•bininkams pa<ttdino užnaekestį 3^; 
»uo 16 d. bat K m. 4 M t f i * L , $ & Ė l b a L 8 A U ^ ^ ^ 
h vai. visiems dirbantiems nuo «̂ y Kazimiera Seserys. 
valandos, ir 5-t$ nuošimtį vi- x?.. >. , r.;.,..!. •. ..,̂ -.LHJI" .... t..? 
siėiųs dirbantiems nuo "štu- " 
kų,5t 

Lig šiolei užmokestis pa
prastiems darbininkams se
niau! dirbanti 3fns buvo nuo 50 [ 
centų iki 6t) centų į vafendą. j 
Taigi da;bar darbininkai gaus 

titf *pie 6,000 hd&ų. 
<rf - • „• ', - - r * - =• 

Darbo faiKa« Šioj kompftnijbj 
sfeaitosi 48 vai. į savaitę; už [ 
viršlaikį moka "čies# ,Y ir pxi 

1 sę. Darbininkas. 

Ii juokdarių vaidilų atsižvmė 
*\ ° . . . . w . ,. , \PiQs esame ta»rp toli nuo Jus\t. 
,limai ir jųjų gabumai, k. t : ^ ± . v , .^,. 
J.̂  Jakštaitis, kuris vaidino 
Itaužoko rolę; jis labai gerai 
sfiyo užduotį atliko. Jo bend
ras Mulkinęs sekretorius Dir-. 
nakalfs - J. B l ė d i s , kuris, fJ '^ ^ ™ S ^ i . f ^ . f e ^ S ^ J ^ f i l ] 
daugių daugiausia pridarė pu-
IU i kai juokų, ypač kada jis 
norėjo nusižudyti, kada korė-
sr, su dešra norėjo j>ei*sišauti, 
ant pabaigos ėjo skamlintis, 
bet vargšui niekas nepasisekė, 
lik žmones pavargino juoku; 

VAJUS. 
• — • ' • * - • — -

STRAJi#ferffS XVfr. 
11 >rnf imki. 

įpratimai yra pasekmės atkartotinų 
veiksmų. Kadainai kudikfs rieatskirin 

• bloaio muo «ero j pratimo, tai movirtou ik ^ 

llroa i i « « II ^ - ^ i k l n t f *o*»fi. kuoiitef jis jali pramoko 
Bet vienok linkime kuoge- ***** įz. ^ ^ S S l P * n * p i ~ '***- »?* 

^ J06, .NOrtJ* SlCte. . Regnllariškumas yra kertinis dk-
r i a u s i ų p a ^ e k n t i ų . GtrdėjaUV &^ , # , , A , xv n A 'r*™0* ypatsmgal kalbant apie kiMiklof 
t J • - į ^ i r . ^ S V * M y k o l < > A r k . N o . 2 . D r . l«mo funkcijas, valgymą, miegojimą, 
k a d i r 1Ž imjfc W a s h l n g t o n o ! $10(r.OO; ėjimą lauk. Regomarfikumas re«Wa 

f*li>ielmfcės vienas rengiai?i ant Iftv. Kazimierrr Broliu rr ^se^ t**£h$:Jr *}, mo.tina tikisv gâ u 
_., T \ _ A,lr^A./w\.• siek tiek pasilsio ji turi susistem-a-1 * S ^ V r V ^ . . ^ . . ^ v ^ •*««>* mrtilrlo- prte»urą. 

_LIH. A . F . B a l t u t i s $ 1 0 § . 0 0 ^ , Viduriu Imokinlmas. 
Tas tftf-bui pfikiausvs mio,fKremenskąitė, Judrta | l00.00;' Kodikj gaihha pramô tati vartoti 

thriA<ė**nrtn » ^ n ^ ^ i « n . i* .MafcsYV^ia?, { M l n f t l l ! YT įtinkamai toileto sėdynę gama anksti. 
irrinpfeporto vežimo, jeigu ra- \ TimyV«„u «tii)annv Jaunfaasfas Rmnkis pramoks naudoti 
fili b l i * f i k ff-erai «»|fenf> tm Wr \ r S A A r J P« o d 9 & J» bua ant jo aasodimmas 
Tai OUs 11K g e r a i p « W p U , tW ^ ^ ąi00.QQ^ regsUiariSku laiku kas dieną. Regulla-
gal ir šį mum^kį tas garsusis :Rožaričiavos r . S. Dr. surin- A**"™8* yr« pirmos svarbos daiy**». 

j. AT/vtnri Geriausias laikas yra po ^usryča^ir 
KO Jf \}.W; fnereikfa palsj-ti jokio darbo ar sma-

• 

AUKOS ŠV. KMMHKRO 
SESERŲ tfif&SLšt. 

P'ri£aųst03 V i e n u O l y n a n UUO LprtvaJumaa butų pridaboti, kad tik- "! 
b ą l a n č i o 2 l l d 8 Odenai. ' M1 *» r i JPTa^maf btrtv užvedami ant 

.nNfntiee, kadangi labai sunku atmo 

PARAPIJA. — GANYTOJAS. 
turėjo juokų per visų vakarų; 
kai-kurie žiurėto,iiw salvė, ka«l 
ji<' n»Va matę tokio juokdario 
kiap J. Bleh^gis. Jis buvo tik- , 
rai kojnpetentiškas tai rolei— 
atfiko savo užduotį gerai. 

Ligonio rolę vaidino A. Mi
kei ionis. .Jis irgi savo role at
liko gerai, ypač nudavimuose 
— buvo tikrai panagus į ligo-

vežnnas mrteš į t$ Knksmą 
. i t t„^ w*-*. Aivr^c Kavahauskair Vladas ir Oaa fgirmo, kuria kliudytų šitam, re Pra-

Vakara/. H » H f iOl^S. I $ 5 0 . 0 0 ; ,d«p iŠ mofmos bus reikalaujama be-
—. • IV/ tik-JotiK W\ rtfl. galinės kantrybė* bef reaultatks. &-

fjL UKieiUS 9>dt).W, r a i p a m o k ė 8 pastangas. Motina turėtų 
S l o k s n a i č h t i , JUOZapas it jsitėmytt vulamdą kada kudikfat i>r1 

()tWi $ 2 5 . 0 8 : ; dirba palą. Sekančią dieną ji tą pa-
Po $10: Kremęnskaitė* Eter ^ va land* turi paleJkytl [ ftnt puo 

- PRAKALBOS. 

tVestfield, Mass. — Lietuvių1 

statyta 191-5 Nm. 1917 ei me-
(ais, gerb. kun. K. Vasio rii-

Aliutės volę vaidino juokda* 
rė, H. Mikelioniutė, kuri tiek 
ji.okų pridarė au<Mjencijai,kad: 

hai-kurie iš̂  juoko pradėjo ir 
verkti. Ji buvo labai tink& 

nia savo rohpi — tinkamai ir 
ai liko. 

b .+ , do. Puodą gaMma laikyti ant kelių, 
į e t a , r a i t l S *!•» ivr iVlCKie- l tafp kad kūdikiui atsisėdus. Jo dR-

garultė remftoki į motttrą. M relRa-nė M.r Moterų 8ą-gos kp.; 
]>arap. įsteigta it klebonija pa- : • to $0: J. ir F. Snutgiai, A. 

fRuciems, J. Berkelis, D. Ma-
^eiukonis, A. ir O. Deksniai, 
Rugienis, J. Berkelis, 1). Ma- Kminut^ **»***»> k»d* r eaHma Pra-

; mokinU mykti, stenėti; ar kitu ko-

K. Valeikis, Prancinkas Bo-
pesniu ir paraki jonų d u o s n u - i ^ H Markunknė, O. Jasku-t^f <^ur laiko .bus sutaupyta p i 

late Vuaštalvsfo* MalfU^ dėt l svarb* š i to JPPatimo negalima. 
S I ' AT J? • f y *^+ MaiOOS , N o r a dKugėU sy^ n o r m a l u s , gvei. 
į r r - » . . . f r e J lKeS, A n t a n a s kas kūdikis neretkuauja gydytojo 

i atvejis 
ikis ne-

S t a n k e v i č i u s , A . K u i a g l i t i s , A. N a u č i a « « " * . arte-nealplctol* taip, 

mu imstatyta labai ^raži baž
nyčia ir svetainė. Skotos yrit Emilija Nausėdai, Nežinoma; priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
nedaug. Žmonės beveik visi • *9 $%M. '^kački ias , M . t r e ^ pataikąs. Jeigu kūdikis ne-
o-eri kftt-nlikni iii knT*ti t ė w - į " 1 1 1 1 ^ . 1 0 ^ ' A - K u m S l l t l S , A . 
geri kataiiKai i r Karsti tevy- Bace^rasr ti p^ro^vin^ 8U ūdytoju » kitos 
nainiai. Bal. 8 d. įvyko pra- Po $2: A. Lapinskas, A. Sut- pusės, normalus kūdikis, jei jam su 
ko l ibr i T ^ v K n r i m i ^ r o T > / k u S ' A - i r K« V a l e i k a i , B . N a U - teikiama tinkama priežiūra, rūpestis 
JvaJiBOS. I » V . JVaZliUierO i r r " -soda* , r t l n k a m a s P^nas, ar tai iŠ kruta pe-

L'ijįMragf? amžinaisiais nariais: £0 ' ŠI 00- M 8irfckienp P inėJlrn_°' "• ,ta1 • « Bo^«n'B E f t f į / } e 

i*̂ * * i - „ , J 1 ^ ' ^ I U . o u i K i « i i e , X". ^no, kuomet motinos pienas išsenka 
lJ Ignas Vaiskus $35, h* 2^ valaioiutė, V. Dau^rdienė, O. turėtų išaugti 'tiesia* i sveiką, nor 

. S i n k e v i č i e n ė , E . M a ^ k o l a i t i e - f n t ^ 1 vaikiuką. Milijonai ir milljjbnai 
kūdikių išaugo į drūtus bernttfltu* 
bei mergaitės iš suieombinavknt> ge-

Laurynas Grigaliūnas $35. 
(ierb. klobonaa -kurt. Vasys 
2-ms metaans įsirašė \ Šv. Kaz. į ^ e n ^ ^ ^ J ^ į p 1 ^ ^ ^v-^T?2?!" f (F ^st^ kirf suteikė įtoštePsu 

•nė, N. Kregždienė, K. Jusevi- f 5 * 2 "JV^,1 6r^t 
^v'. . . A XT .^_« J* • -n i r 1 • bei mergaitės iš sukomb 
ČPUte, A . NaUSe4ienie ,J&. V a l a i - f r o 8 m o t , n i š k o s priežiūros ir drutllian-

Barškaliaus rolę vaidino A. Dr-ja ir užsisakė: '• Draugijų.'' 

Saulė duoda 800,000 kartų 
daugiau šviesos negu mėnuhs. 
• į 

i k 6. VAmisH, a D. 
LUfiTCTlS AK1V IFBCIALlSTAfl 

Palengvins riaų 
aktų tempimą 
Kas yra prleftta 
timl skaudėjimo 

rgalros» svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklą Iretvaa a%y* katerak 
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egsamlnas elektra parodan
tis magiausias klaidas. Akiniai pri-
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re-
gėjhno ir vaUcos einančius mefcyk_ 
fou. Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro 
Ifedėliomis nuo 10 ik* g vai. vakarą. 
1545 W. 47 S t ir Aahland A v. 

» M i » » * < » M » » » » i » » 1 » » • • ' 

« k 

( E CHARLES SEGAL 
i * 

l P. WAFFeH» 
La wy er 

LIETUVIS ADTOKATJ* 
Dten.: R. M4-5H-127 N. Dear-
bo»n Str. Tcl. Randolptt 55ff* 

t 11781 8. WatNUh Ars. 
• Tel m l l l — 111T 

\ iam so. AsaLANo AVENUK 

gygCLIATJSTAg 
B*ovq, Motrrtj ir Vyrą Ligą 

i « I I » I » » » « i 

"Literatūros Teorija" vaefo' 
vėlis*augštesniosioms mokyk-
loms. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60e. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2534 South Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

v*|t: ryto nuo 11 — ii: nuo f—6" 
po pietų: nno 7—1:11 Vakare. 

11 iki 1, 
Telefonas Drezel 1880 

< — mm>)•*>• » • • 

Buknis. Jis savo paskirta da-
1] atliko puikiai, kaip senus 
jaunikis, kaip kalboje, taip ir 
nudavimuose. 

Didiiuno rolę vaidino Z. Da-
martsftis. Nors jts čia ginies ir 
augęs, bet yra tikras lietuvis 
— moka dailiai vartoti mušu 
bočių kalbę; savo* uždavinį at
vaidino pagirtinai. Trumpai 
sak«nt, visas veikalas atvai-
cHnta labai gerai,, ir juokinga! 
kaip reikalauta. 

Mergini} gražus duetas p-i ė 
M. Subatkaitė suprano ir p-
U M. Jonušaite — alto sudai
navo "Strazdelis". Publika su 
gausiausiu delnų plojimu at
šaukė pakartoti — padainavo 
"Geismai ir svajonės". 

Deklamavo p. M. Kuzmaus* 3* 

tis, J. Origiene, A. LuMefeė* 
:K. Lukošaitisy M. Brun^ienfy, 

ėjo. Motina turi mati kantri, bet gulų 

l l l 
1407 tV Madlson Street 
Telefonas Seefer **U 

Moko Siuvimo. Patternų kir-j 
pinro. Dėsliu i ug bisolul Ir aa-i 
mamsv Vietos duodama dykai.] 
Diplomai. Mokslas lengvais at-j 
mott^fefeate. Kiesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygele 
Bisnlo Cr Naminiai knrsst! 8 k h j | f Į 
lli} Taisyme. Norint inforr 
raayaiift ar tefefbnuoklte. 

aVAJUai 

'•Ganvtoją', ir Kauno "Lais- R. Šimkienė, O. Juknaitė, (X 
v*" išviso į m o H M l 5 Grei- į g ^ ^ ° ^ ^ ^ į 
tu laiku pasižadėjo likti am- ; P I ė č k ai trs / V. .^iatakstas, a 
žinuoju &V. Kaz. Dr-jos nariu, Sniaukštienė, F. Štankevičie-
o gal ir garbės, labai ačiu. Me- *?> *; Jforbuta, Ė. SluotienJ, 
.. . . : v . ' . . „ , M. PFanrunfenė, A.-Kupns, E. 

stirnų jsirase 27 nariai. Gerb. Kanapiutė, R^Valaitis, A^Va-
klebonas pasižadi''jo ir ateityje skunienė\ J. Malonis, J. JKri-

tT*nfni; s™ TTô  Tif in Oovn r.« vieka», J. Ldbftžififskas, M. Ėn-4 remti sv. Kaz. i^r-ia savo pa- v, vt JL v̂ n TV • T TT-
/ ? . ,* ^aruskevieius, D. Digms, J. Kar 

rapijos nanais ir pratimmu (tūlis, A. Šimkunasr A. Ambros, 
knvgij "Šv. Kaz. Dr-jos. Škv- Mį Prrsmonlas, K ftasfmienė, 
«;.,' ^„* uTo^*,..* „«• 'M- Kilikevičiene, P. Ražmaus-
nų pats klobonas ves. | £ e n ė > j Berneckienė, L. ger-

Kolonija gerai organizuota 
ir ištikima Bažnyčiai ir I ie- M w A MareiAfeevi^, 
tavai. Bažnyčioje matosi ypa- F. Dumbliauskienė, A. Mar- \ 
tingos tvarkos ir švarumo pa- ciAfrevičienp, O Rutkauskienė. 

, E. AMnišfrevičienė, O. $fearie- t 
n ^ ^ y s - [vižienė, M. Lu&Osovięienė, į/L 

Bažnytinių aparatų tiek ir Januškevičienė, ¥. Šfekus, M. i 
' Bamoskienė, V. DovMaitrs", J. f 

gie Pienas. Idant Lietuvė motina Ži
notų Borden's EsJgle Piettą. The fior-
deh Company aitspauadiho Lietuvių 
kalboje piinsa penėjimo Instrukčl^08' 
parodančias kaip prirengti 9fffėmCs 

,Eagle Pieną kūdikiams j vairių «tn-
žių. Jei rior! kopiją šftų instrukcijų, 
išpildyk viena iš kuponų, kuri paiė-
mysi ant paskelbimų ir jlasjųsk ji 
kompanijai, o ji su noru pasiųs tau 

I visai dykai, drauge su dailia knyga. 
Skaityk šituos stvalpsMąs kas 

savaitė ir pasidėk atei 

tokių gražių, juk reta ir dide-' 
lė parapija sa šia | a l i lygintis. 
Geras piemuo — gera ir avi-M^—-•—, *,»•* 

Narsus vadas - narsi ir fel' 5 * ? * * * . * . ^ ^ 
kaitė. Nors Ji dar ir jauna, (kariuomenė;^a*sia^ ir ginania • smulkiais $12.00. 

Į . Viso ii Šv\ ^Mykolo ]iara|>i-btet savo maloniais žodžiais it 

» * » ~ ^ ~ » - • • • ! 

Bažutyeki i r Tėvyne.-

• » ^ » » * • *• 

M MAUBtCE KAHN 
•VOVTOJAl IR CHIRURGĄ* 

M I I aa. aaaian4 Ave, 
•e*. Yards 1»4 

Tel. Taras 1M4 
. OFISO V AL.: 

! * - ! • v. ryto; 1—• ir 7—• v. v. 
HTedėllomte: ano 11 v, ryta lkl 
* * * * * 

\ 

žavėte žavėjo klausytojus. Pa-_% G#r&. kteboarul, I. Voiskui, 
•deklamavo labai gražiai ir nm- L, Ghigairamii ir visiems na< 
lobiai. riams, tariu- d i l i o s peedėkos 

Šios draugijos pirm.JF. Ba- ir aukštos pagarbos žodžius, 
ranauskas, pasakė trumpa^ pra • XvBi. P. Kašduikas. 
kalbėlę, ragindamas naujus / — ^ 
narius rašytis prie šios drau^^ Nesenai, p-ia C. H. Jonės, 
gijos. } TacoAua, Wa»h., išrinkta pre-

Šį karta/ programoj daly va- zidente Nortn-westerri Lum-
[\o ir juokdaris <fUo<fegins- foėr kompanijos, tai kotporaci-
kas'^— A. Staseliunas. Jis y. ja $1,000,000 vertės. P-ia Jo-
ra -pasižymėjęs monologais}nes jau turi 77 metus,. Gal kai-
clevelandieČių lietuvių, tarpe, kuriems bus steBetina kad mo-
Ir šioj, programoj jis tiek daugjteris i r dar tokio amžiaus iš-
jūokų pridame - 1 ilgai jį minos j renkama at^akomingai vjetai. 

Sriubai. J. Aužavtr^nė, J. Bau Q C t l d U S I 
girdas, J. Draadausfeas, Bi Ki- f 
ziTevicius, B. Berzys. .f. Re-

-vičienfė, O. KanąpskaiteV 
rv i i * • JL'-ė r~% *\ s\ . 

jos atikų ftrisiųgfor $1,01^. 
Anftos iš šv\ P e ^ ^arat^jo^, 

So. Bosimi, Mass. 
Antanina JJlajattsk^tė $1^.0^ 
Itites aukos 25(5>6& 

Viso is Šv. Petro parapijos,. 
So. Sostotr,, Sfess. atfln? nrisrų-
-sta. 4896^2. 

•N. N. $Jb0O.O(k 
3JeVg. Dr-.fa N/I>. Mi Carrael, 

^JuoKa^as Sulčkis,. B*įdgepert 
$5.00; : 

•Bararfauskai, r^rymoutlr, t&. 

Akinių pritaikymo mene 

SIMPTOMAI PARTlfaKTA 
Aithf Ligas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar jnfeų: s*ys asarela? 
Ar yra uždegtos? 
Deginat ar4 nleftff 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta'' 
Ar kvaišta* i n v t f / 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmtntfc* po t m p n ^ ttcSeJa^f 
Ar akys opios sVlesal? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se? 
Ar y r i b»ba tfemė ode' vokn/f 
Ar turit kataraktai? 
Ar turi Žvairas a»nyf 

JMOf S. SMBtAITA 

1801 So. Ashland Ave. 
Kampas 18 gatvės1 

Ant trečio augsto viri Platto ap-
ttekos, kambariai ii, 15, 16 ir 17. 
Valandos nvo 1 rytor iki » vakare. 
S^ptintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

• rfU 
— m j' Ą* hmmn*mt+—2*XMU • » 

k. IkhnieTicz-Vhlikiese 
KIISERKA 

101 S. Halsted St 
mpas 31 gatv* 

hone Yarda 1119 
name offse s\i » 

Dr. j . F . V«n 

Sąžiniškas pa- j 
tarnavimas prfe 
gimdymo.Visbki pa 
patarimai dykai. 

Valandos:. nuo 7 ryto, iki Hf, ntrti 
1 iki 9 vai. vakare. 

įt, r--i r • j , j f , - - i i y — -r—r ' <lr7 

**m*6m+a*4Ėkmt»Uat*m^ —— 

Dr. Anelė Kaushaias I). & 
v CfflfROPRAOTOR 

Gydau be operacijų ir be g>duQlių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
aeryų, reumatiamą, paralyžių, naktin J 
suslšlapinimą, dusui} ir visas Kitas Il
gas; vyrų. moterų i r valkų. Pata
rimai dykai/ 
1151 W. 21 St., kampas Leavitt 8 t 

fclcrona^ RboseveK 8159 
Valandos: 3.00 iki t p. m. 

9 Iki l ž a, m. 

• s -

19 Aubura . 
z* (Metkgo^ 

mtmm « > • fc • 

h -, 

— 
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K. J. Nakrasisr E. Newa?k, N . | 
J. $3.00; r 

Raeiukien*, ]rft. Carntel,, Ta.} 

Cikanavičienė, Mt Carinei,* 

¥ra- peikusia gyduolė 
nuo galvos sbaudC 
neturint apetito, o Ii 
šiai tižkėfcėjkac 
Galima" gėmti aptėkose ir 
saiffiraose kak» $1.00 bon-
ka 12 bonku $̂ .Gr? karp 
vartoti nurodyta aflt boa-

SALUTE BITTER MTG. 
616 W. iUL Ckieaf o. 

TeL Boulevard 7361 
1 m 

i 
' D E G U L Ą R l A i iš» 
iapląukla kas'suba 
ta.., la ivai apUUdli 
prieplauka & c ir 
Hoboken. Pideli 
gteiū laivui. p*r»ą 
valgis — ruimingi 
Kambariai. Kori n t 
patogią'kelione va
žiuok u, S. valdžios 
laivais. 

Bal. 

[į|Cfy. Viu*m&m — Oeg. 
itfijy apie disoas tr 

rašyk 

STATE* Uatl 
Į. | Ntfint inforTūM«iJ*q apie ai 

rašyk 
ir U. 

45 Uroadway , New, IToriL ČttJ 
Maniains Opbrators for 

file:///PiQs


cgs Jtk 
Trečiadienis Balan. 25, 1023 

CHICAGOJE 
\ Įnorius važiuoti į Lietuyą, Ba^ iiai siena įm^Ąy Aštrus j * LABD. SĄJ. SUS. NUKfiLtA-

bar jo avįli?s pasiliks be sker- 'dalgiai švytuoja."'Nusivelka MAS. 

MIESTAS IMS PINIGUS. 

Kelinti metai Chieagos mie
sto valdyba neėrrr nuo gatve-
karin bendrovės prigulinčio 
sau atlyginimo už gatvių nau
dojimą, kuomet bendrovė pa
lteli mokestį UK važinėjimą. 

Naujoji miesto valdyba, šą
lama, priimsianti nuo bendro
vėms* pinigus, kurių susirinko 
snivirš !> milionai dolerių. 

t> į kunigus". Žinoma, atsira
do keletas, kuiie norėjo tap
ti nežaliežninkų kunigužiais. 
Kada jie nuėjo pas "vysku
pą" pasiteirauti, tai jis ne
klausė jų, "Ar ji}s esate mo
kyti!" tik klausė, "Ar daug 
turite pinigų. "Na ir 'atsira
do keletas munšainierm, ku
rie įstojo į jo "seminariją". 

Mokslas tęsėsi 
Per Tris mėnesius kunigužis 

visą savo energiją įtempęs 
juos mokino, aiškino jiems iš 
praktikos ką jis patyrė savo 

Kriminaliam teisme prasi- gyvenime ir drožė karštus spy 

ŽMOGŽUDŽIAI TEISIAMI. 

į ė jo byla John *Misener ir 
James Hunter. Kaltinamu 
už taxicab šoferio Sehlessin-
ger nužudymą. 

PRIEŠ BRAVARUS. 

Federalė grand jury Chioa-
goje patraukia teisman dvie
jų bravarų valdybas. Tuose 
įravaruose buvęs gaminamas 
tikras alus. 

PIRMA VAKARIENĖ. 

ėius. Ant galo prirengė juos 
prie įšventinimo. Dar tris" die
nas reikėjo dirbti ir butų bu
vęs užbaigtas darbas. 

Bet netaip lengva nežaliež-
ninkų kunigužiu tapti; tai ne-
popierosas surūkyti. 0 eia prie 
tokių sunkių sąlygij, rūsys (se 
minarija) apleistas, oro per-
inaža. Mokytojas tuivjo visą 
laiką stovėti ant šaltų grindų 
ir visą energiją įtempęs aiš
kinti mokiniams. Iš to gavo 
ligą. Vos tik bereikėjo pabai
gti darbą apsirgo — gavo reu
matizmą į kojas. Dabar kuni-
gužis yra ligoninėje ir jau var 
giai kas bus iš jo. Butų vis
kas gerai, jei butų savo klie-

irikus įšventinęs. (Tą nesuspėjo 

BRIDGEPORT. — Senai 
laukta ftv. Jurgio parapijos 
vakariem'' įvyks baland. (Ap-

'li\) 25 d., Sv. Jurgio parap. 
svetainėje. Kaip girdėtis 
vargoninkas J. Sauris deda 
visas pastangas, kad progra- j padaryti. Dabar viskas šuniui 
ma butų įvairi. Šeimininkes ant uodegos. Jis pats serga, o 
taipgi stengiasi, kad gardžius | gavo vietojo nėra ką palikti, 
valgius pagaminus. ,0 mūsų į tokiu buriu "Šidlavos parapi-
gerb. kleb. M. L. Krušas su jai" gresia didelis pavojus, 
komitetais, tai jau senai pa-; j j ^alį išnykti. 
ci rengė nuoširdžiai priimti 
svečius į pirmą Šv. Jurgio 
parapijos vakarienę. Šioj 
vakarienėj visko bus: dainų, 
solų, vaidinimų, deklamacijų, 
kalbų. Jžanga tik $1.00. 

Vhicul'as*. 

PRANEŠIMAS. 

BRIDOEPORT. — L, Vy
čių 16-tos kuopos svarbus su-
surinkimas įvyks bal. 25 d., 
Šv. Jurgio mokyklos kamba
ry, ant 2-iij lubų. Susirinki
mas prasidės 7:15 vai. vaka
re. Baigsis 8:00 v., nes 8:00 
valanda prasidės mūsų para
pijos vakarienė. Valdyba. 

DU PAVOJU. 

Brtdfjeport. — Bridgeportie-
ėiai sėdi sau ramiai ir nieko 
apie tai nežino, kad čia grę 
s»ia du dideli pavojai.\ ienas pk 
tinėje Bridgeporto dalyje 
antras žiemiuose. Bridgopor-
tas gali netekti dviejų para
pijų. Pirmas pavojus pietuo
se, tai tas: kiek laiko atgal 
Bežaliežninkų kunigužis — 
*'vyskupas" >avo mulkinyčios 
rikyje įsteigi** seminariją ir 
paskelbė "Naujienose'*: "pa-
ieškau vyru, kurie norėtų ei-

A. t » 
PETRAS GARBŲZAS 

Persiskyrė su šiuo pasaulin ba
landžio 23 d.. !923 m.. 8 vai. 
vakare sulaaikės 35 m. am/.. 
Velionis paėjo iš Kauno rėd.. 
{Panevėžio aps., Skania roku kai
mo.. Paiko nuluHme brolf Jo
ną Amerikoje ir Lietuvoje sc 
serf Oną. laidotuvės fvyics ba
landžio 26 d. iŠ namų 1517 So. 
4»th Ave.. Cicero, 1D.. 9 va. 
iš ryto t šv. Antano bai., p iš 
tcci bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.' 

Visi giminės * ir pažystami 
meldžiami dalyvauti jo laido
tuvėse. 

Palieka nuliūdęs brolis 
JONAS ' GABUZAS. 

Antras pavojus žiemuoie. 
Manau visiems hridgepor-

iHviams yra jau gerai pažįsta
mas ir Žinomas Holsterio gra 
borius. Xors nėra rei
kalo apie jį aiškinti, bet, 
prie progos, nors stambiais 
bruožais jo titulus ir jo nu
veiktus darbas pakartosiu. 

Gavo įgaliojimus. 
Pirmiausia jis buvo bridge-

portieėiams žinomas kaipo di
delis Holsterio daktaras. Jis 
taip buvo Bridgeporte pagar
sėjęs, kad viena sykį žmogus 
atvedė pas jį šunį ant operei-
žino. Žinoma jis tuomi labai 
užsigavo. 

Bodamas daktaru jis daž-
į.-ai mėgdavo landyti po kle
bonijas ir kunigų virėjoms 
alkūnes laižydavo. Bet sykį 
viena kunigo virėja jam su 
šluota iSdulkiiio švarką. Da
bar jks jau niekuomet tenai 
nelando. 

.Paskui Chieagos pypkorhi 
"taryba" pakvietė jį, kad jis 
išgydytų jai džiovą (mat ji 
apsirgo nuo didelio rūkymo). 
Jis su mielu noru apsiėmė ja 
pagydyti. Bet vietoj 'ją pagy
dyti, jis pasivadino save gra-
boriumi ir tarybą numarino, 
©paskui išhalzamavojo ir pa
laidojo. 

Trečias titiulas. 
Panorėjo būti "dukovna 

asaba". Na ir surado ant 31 
gatvės, netoli Halsted St., 
kokią ten mulkinyeią. Pasi
vadino save kokiu ten bam-

. bizų. kunigu ir pradėjo ten 
pamaldas ir "spyčius*, lai
kyti. Bet šioj gadynėj sunku 

(už save kvailesnį rasti; pa
sisekė vieną kitą suklaidin
ti, bet sau ant pragyvenimo 

.neužtenka. Tai ką reikia da-
, ryt i f Beikia ieškoti kitų prie-

džiaus. Čią ir yra antras dide
lis pavojifc, nes ir ta parapl 
ja gali sfabankrutinti. Tokiu 
būdu Bridgeportas gali netek 
t i dviejų parapijų. 

Kelionės tikslas. 
Kiek man teko pasikalbėti 

su "graboriumi", tai jis da
bar yra labai linksmas, pil
nas energijas ir pilnai pasi
tiki savo gabumams. Jo tiks* 
las yra: nuvažiuoti ^Lietuvoi* 
ir suorganizuoti tenai pyp-
korių gengę (panašią į bu
vusią, Chieagos pypkorių "ta
rybą"). Girdi, Chieagos pyp
korių taryba negalėjo gyvuo
ti, nes eionai nešvarus ores, 
daug durnų, todėl berūkyda
ma gavo džiovą. Lietuvoje, gir 
di. kaskita, tenai tyras ir 
sveikas or*s, nėra nęi durnu 
ir taboįa daug menkštesnė; to 
l*iu būdu tenai pypkoriai augs 
kaip ant mielių. 
Holsterio ątabas išgirdęs, kad 

Lietuvos stirna paleido, la
bai susirūpino; butų jiems 
rods nuvažilioti tenai su agi
tacija, bet j turėdami eionai 
užsiėmimą, "nėra kaip — negi 
uždaręs savo įstaiga ir va
žiuosi tenai. Ką-gi sugryžęs 
rasi! Vėliaus jie sužinojo, kad 
graborius važiuoja į Lietuvą. 
Tas žmogelis neturįs užsiė. 
mimo, visas jo užsiėmimas, 
kas ką pasakė ar jis ką išgir
do, tuoj bėga kitam pasakyti 
("gazietas" nešioja). 

Holsterio "štabas" negalė-
damas pats važiuoti ir suteikė 
graboriui savo įgaliojimus. 
Dabar ••graborius" ir jų var
du gal's tarti žodį ir organi
zuoti tenai pypkorius. Dabar, 
Lietuva, lauk rankas isski^-
tus ir pasitik jį, nes pas tave 
atvažiuoja iš Chieagos tituluo
tas žmogus ir jis tau žada 
daug gero padaryti. 

Vežimas dunda. 

nai atsilankyti. Kuopos, kurios 
liktos, Darbininkų Užeigoj, Ci [dar nėra pilnai prisirengusios 
oero, TU., visose Vyčių; kuopo
se ir pas visus choristus-es. 

Laukiame, laukiame tos <lie 
nos. Liūnas. 

• I 

RETA PUOTA. 

vienmarškiniai ir pradeda šie
nauti. Išvarę pradalgę susto
ja ir uždainuoja daina, kurios 
aidas eina per Jaukus, miškus 
ir toli, toli atsiliepia. Saulutei 
pakilus ateina sesutės su grė
bliais šieno varyti, grėti, 
kupeton dėti. I r jos dainuoja. 

"Zuikej zuikele, 
Vandrauni žvfcrėle, 
Ar nematei {Anytės, 
Mano panytėlesf 
Matyt nemačiau, 
Kegėt neregėjau, 
Ar ne tavo panytėlė 
Lankoj šieną grįšią. "; 
Lankoj šieną, grėbia, 
Kupetėlių deda. 
Šalę kiJpetėlio 
Stovi bernužėlis". 
Šioje dainų puotoje mūsų tė

tušiai pamatys, kaip kadaisia 
jie Lietuvoj šieną piovė; ma
maites, — kaip grėbė; čia au
gęs jaunimas, — kaip gražu, 
smagu ir linksma yra vasarą 
Lietuvoje. 

Taigi nepamirškite dienos 
ir vietos. Bilietų jau dabar 
galima gauti: "Draugo" ir 
"Vyeio" redakcijose, p. Po
vilo Baltučio įstaigose (Bri
dgeporte ir Tow« of Lake), 
Universal ir Metropolitan ban
ke, pas p. Dargį ant Aštuonio-

Labdaringos Sąjungos Cen, 
tro susirinkimas įvyks ket
virtadieny, bal. 26 d., vieton 
trečiadieny, bal. 25 d., Aušros 
Vartų par. svet., 2323 W. 23-
rd PI. Sus-mas nukeliamas del 
svarbių priežasčių. 

Valdybą. 

HETKAliAl'JAMA DAKTAKO. 
Geras sąžiningus lietuvys daktaras, 

st| valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą, prie D-ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės lai.5-
ku prikergdami savo Curicullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RAČKFS 
1411 So. 50-th Ave Cicero, 111. 

KAT. FEDERACIJOS 
SUS. 

Kat. Federacijos Chic. Aps
kričio svarbus susirinkimas į-
vyks penktadieny, bal. 27 d. 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
par. svet?. Šiame susirinkime 
bus išduotas raportas iš kata
likų vajaus. Valdyba. 

VYČIŲ SVAIDININKŲ 
D0MEI. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad 
resų savo pažįstamų; ir pae-j 
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

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

Kreipkitės šiuo adresu:, 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So.'50-th Ave. 
Cicero, 111. 

TONSILUS IŠIMU 
Tilfjttiuliilt Bikik prlwHWii: 

1,—be peilio, 
j , , .be kre«i«. 
I f—be mmirtotmo, 
4, ue Bk»asnio» 
6,—be jokio p«TOj«itt 

Snlik%S^tamp» įjįįg~ft 
vtsa sveikatą **re™t^£ZLnė^ ėml*u tonsUna. yr» pUnai uigane-

t i a t U L g p n l « - l*»Wo««i « « o ^ 
ffiieT noo 1 r*. P« P i t « 1W 

uždaryt&s. " M 
DB. AL. M. B A C K U 8 , 

| |411 So. SOth Avf; C*c*ro» ! 

L. Vyčių Chieagos Apskri
čio Baseball Lygos susirinki
mas įvyks sekmadieny, bal. 29 
d. Šv. Jurgio par. svet., prie 
33 ir Auburn ave., 2:30 vai. 
po pietų (naujuoju laiku). Su-
ririnkimas bus svarbus. Kons
titucija bus priimta ir nauja 
valdyba renkama šiems me
tams. 

Kvieeiami ypatingai koman
dų manageriai bei jų kapito-

WEST SIDĖS SKLIAUTUO 

(Jegužės 23 d. yra sereda, 
šiokia diena, bet Chieagos lie
tuviams bus reta, nepaprasta 
šventė, sieloms puota. Tą puo
tą Chieagos lietuvių publikai 
i engia Lietuvos Vyeių Chiea
gos Apskričio choras, kurį ve-
da komp, Antanas 'Pocius: Tą 
dieną C. S: P. S. -salėje bus 
statoma scenoje komp. M. Pe
trausko opera -— "Šienapiu-
tė ' \ B« paties didžiulio, arti 
100 asmenų, choro, dalyvaus 
įžymiausi Chieagos solistai — 
dainininkai. Opera "Šienapiu-
tė" pirmą ir paskutinį syk 
statoma Chicagoj. 

Ak, taiybus dainos šventė, 
sielams puota. 0 senai, šenai 
jau Chieagos lietuviai tokią 
puotą turėjo. Teisybė, .dainų 
švenčių ehieagiečiams netruk
sią, bet visos jos kaž kodėl 
ne tyros, nepasotina kai]> reik 
lietuviškos sielos. Vienose pri
maišyta mums svetimo " inter
nacionalo"* *, kitose kitokių 
sutrų, kurios, užuot skaidri
nus mus tame pilkame ir mo
notoniškame gyvenime, dar 
labiau apneša, apdengia sve* 
timomis dulkėmis. Bet šioje 
dainų puotoje bus kas kita. 
Čia lietuviškai sielai bus duo
ta tikro, lietuviško maisto. 
Pats tas puotos pavadinimas 
— "Šienapiute'* jau gali pa
traukti kiekvieną. Kas-gi iš 
mūsų nežino, kaip gražu Lie
tuvoj per šienapiutę. Rytas. 

Koncertas. 
Trečiadieny, bal! 25 d. 7:30j 

vai. vakare Meldažio svet. i 
vyks gražus koncertas kurį 
rengia Altorių Puošimo dr-
ja, Aušros Vartų įrar. naudai, 
ftiame koncerto j dalyvausią 
garsiausi artistai j ir muzikai. 
Taigi, reikėtų atsilankyti į 
taip šaunų koncertų ir parem
ti Altorių Puošimo dr-ją, nes 
ji labai daug gero ipadąro puo
šdama altorius gjKromis gėlė
mis, ftiame koncerte dalyvau
siąs ir p. A. Pocjius, įžymus 
pianistas. 

! 
Vakaras. į 

Sekmadieny, bal 29 d. Auš 
ros Vartų par. svet. įvyks la
bai gražus vakaras kurį ren
gia Katalikų Spaudos dr-ja. 
Cicero Vyčiai vaidins "šv. 
Akvilinos, Kankinės mirtis''. 
Tai labai gražus veikalas per-
stantis pirmuosius krikščioni
jos laikus, kada krikščionys 
slapstosi požemyje — kata 
kumbose nuo žiaurių stabmel 
dži^ kurie,juos kankmo. 

Marytė. 

N0RTH SID±S ŽINELĖS. 
L 

Prakalbos. 
Nortlnvest Side; Statymo ir 

Skolinimo BendioVė rengia 
prakalbas, k^tvir^adieriyj, bal. 
26 d., 7:30 vai. vak., Šv. My
kolo par. svet. Žymus kalbė
tojai aiškins "spulkų" nauda 
ir jų rėikalingumį. Taipgi pla
čiai išaižkins vi'rS pažymėtos 
b-vės veikimą. Visi kviečiami 
be skirtumo. * Rast. 

Pasilinksminimas. 
L. Vyčiij^ 5-ta' kp. - rengia 

'*Entertainment ; & Dance'' 
šeštadienyj, bal, Sį8 &t 6v. My
kolo jjarap. #svei, 7:30 vai.. 

het norinčios įstoti Lygon, y-
rf. kviečiamos dalyvauti šiame 
susirinkime. 

Pr. Paliulis, pirm. 

PARDAVIMUI. 
Ant pardavimo $158 player 

pianas labai pigiai. Taip pat 
parsiduoda saliunas. Atsišau
kite: 

GSO. M. HORN 
5858 §o. Ashland ^vp. 

Ckicago,JtH, 
ANT MllDAVIMb 

ar raudos " shoe-shine ** parlor 
Visos naujos mašinos, gera 
vieta. Atsišaukite: 
2205 W. 22nd St.> Chicago. 

^TOEIJR TEATRAS' 640 s««dint»j su 
vtKM rėlladftlds nra^s Jtaislmals.-^-
hi/.nis išdirbtas- - metij, —• renda 
plifi. Savininkas priverstas parrlUr.ti 
j , trumpą laiką: — neauk geresnos* 
proiros. " • ? . . . . 
M. J. KIRAS. 3316 So. Hatetcd Str. 

Tclrf. Yards 6894 

3cr 

FUsld. tel. Tao Bursn 1394 
Ofiso t«l. BoulSTsrd » • • • 

Dr.A.A.R0TH 
B f § A 8 OVDYTOJAl u 

CRTRlJBOAt 
•pecUdtstM Moterlfiką, Vyrlškn 
VSkų Ir vl»g chrosOik« U g « 

Ofisas: SSS5 8. Halsted St. 
•»i . : l t—11 rrto: 3—1 po 
pl«t, 7—tvsk. N«4. ! • — I I d-
Rss. 1319 Indspsndsnss Blvd. 

Chloaffo. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Dr, J, Van Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų .Vidujiniu.' 
IkroniSkų ligų. vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku-
|rle gali but ne nuo tos ligos. Pa-j 
sėkmingas išgijimas priguli nuo| 

Isutadimo tikros priežasties ligos. 
Ipilnai egzaminuoju kraują, Šlapu
me,, su Exray. Gydau su radium.| 

Iserum Ir elektra. 

ofisas ir Laboratorij; 
3101 South Halsted St. 

[valandos: nuo 10 iki 4 po piętųj 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

iedMiomis: 10 Iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

OR. A. R. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAM FR CHTRCRGAI 

Telef. F Al a y et t e 4141 

Va*»«o«: t-11 rytais, 1-1 po 
ptstų tr T-l vakarai*. Hedėldls-
diait tiktai po pistų I iki I n L 

. . • , . . . • • • « « ! 

PARSIDUODA AUTUVU DIRBTlT-
VE geriausi jtalsymai, elektros maSi-
nos, geroj lietuvių apgyventoj vietoj, 
biznis labai geros! Norintiems pirkti 
gera proga. Kreipkite* Šiuo antraSii: 

4565 So. Wentworth Ave. 
Clilc-ago, n j . 

X _ i . i l 

REIKALINGA 
REIKALINGAS BITČERIS del Lie

tuvių Co-operative butų geistina kad 
butų prityręs savo darbą kad galėtų 
užimti manadžeriaus vietą arba Ita-
fcteriaus. Atsišaukite: 

4»11 W. 14-th Str. 
Cicero, III. 

Teefonr.s Cicero 8153 -

809 W. 35th S i , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
«t Parduodam Laivakortes. % 

Telefonas Yards 0904 

• 

i • Manicuring 
Colambia C^bliege Metodą 

ANNA 3£. BONDZDTSKI 
Boa n t y Shop 

Veido ir Skalno Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marcei! Garbiniuojami 

I MSI South Ashland Av<nue 
Atdara: Utarnln'ko, Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais. 
»" " ' » ^ ^ » » » < » » • • » — » — * » . » » » • » » • » » • • 
f > ' •' •'-' " I T — r 

f D-ro R"AVKAI~S" "IŠRADIMAS. 
Ilg» laiką. Dr. Račkua ralvojo. tru-

•«ė, išrado ir Išbandė geriausius vaistus 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai n*ra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra , 
D-ro Račkaus ir Jie veikia ant plau- h 
kų štai kaip: 

1)-I2m«i.ša mikrobus, kurie ėda 
plauku šaknis. 

2)rSustipriiia plaukų šaknis. 
S)Išjndina kra«Ja'K«JlTo« sinlp6j« 

ir priduoda plaukams daug gy
nimo ir Jicgų. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. 
5)-Augina plauku*. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti su laliku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
pebų% ir ar yra pteiskanų. ftių vai
stų aptiekoM nerauNit. Kreipkttlas tie
siog prie mūsų FIRMOS. , j 

KAINA $5.00 už vaistus ir ui pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigu* sių
skite Šiuo adresu: 
•DR. KACKLS Medicinai Ijiboratory. 
1411 6o. SOth Ave., Cicero. III. t 

Patarnauja laidotuves* kuopi 
Reikale meldžlo atalftnu-

ktt 

1 8. 0 . LACHAWICŽ"""! 

IJETCVI8 GRABORTC8 
3814 W. 9S-rd PI. Chioago, OI 

Tel. I.afay<ttc 4223 

PLUMB1N6 
Kaipo llrfravys, lietuviams visa-

tauJŲ kuogci 
M. VISKĄ 

dos patarnauju kuogoriau>ia 
rtl. o- mano darbą busite aiga* M - ^ ^ Ą t L X 

•Adlntl Tel Cmotą t«71— 91M L S 2 2 8 W<f* 3 . 8 t I > f 7 ^ ? . LL M l 

Ėm 

u 

tiniij karolių žiiba, blizga lan-

Iš priežasties padidinto biznio 
reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

iuojaus del pastovaus darbo, 
bvarus ir lengvas fabriko dar
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo 
Slukio duodaiua) dirbti. Mušu 
merginos uždirba nuo $1)5 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 
i 

820 So. Kildare Avenue 
tarpe Harrisot* ir Roosevelt Rd 

SPAULDING & MERRICK 

vak. Gros puiki5 muzika. L t 

Rasa, tarsi miliardai deiman- Vy^ių 5-ta kpk fcviečia visus 
atsilankyti viršnun^tau vaka-

monių. Na, ir sugalvojo gra- koįe ir visur. Ateina berne'- rėlin. Northsidiet— 

JAU GEGUŽĖS MĖNUO NETOLI 
Įsigykite knygutę. 

GEGUŽES' MENO' 
, • Skaitymai kiekvienai dienai 

Sutaisė Margalis. Kaina 30c. 
Leidinys šv. Kazimiero Dr-os Kaune 

Taipgi nusipirkite 

"JĖZAUS ŠIRDIES' 
MĖNUO 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dįenai per bir
želio menėsį. Iš vokiškos kalbos vertė kun. Pr. Žadei-
kis. Kaina 50c. » 

Išleido Ėv. Kazimiero Dr ja Kaune. 
DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

5* 

REIKALINGA mergaitė daktato 
ofise, mokanti lietuvių, lenkų, ir ang
lų kalbas> 

Atsišaukite laišku: 
Dr. MAKARAS 

1444 \Ventworth Ave. 
. > . Clilcago Hclghts, 111. 

Arba Telephone 494 
, - 1 1 - • • • „ • . > , . • — 

Prityrė langu plovčjtai. Gera rao-
k ėstis. 

Aetna Window Cleaning Oo. 
422 South State St: 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ' i 

Mfles 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruįfles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikytu Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tnojaus sunaikina juos. • • 
Nusipirkite bonką Rnffles savo aptiekoje šiandie už G5c., arba pristųskite 75c. 
palto ženkleliai* tiesiui į labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th S t . 

—-• •*•' • rn •nrifti • , —m* 
Brooklyn, N. Y. 

. . . . . . . . . - f » J*L. . - . . 
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