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METAI-VOL. VIII 
S 

BEATIFIKACIJOS APEI
GOS ROMOJE. 

11 w."inm 

DIDELIS MALDININKŲ 
SUKELIA VIMAS. 

ROMA, geg. 1. — Šį sek
madienį čionai įvyko didžiai 
iškilmingos ir kiltos Ratifika
vimo apeigos (ceremonijos). 
Tai pirmos tos rųšies apei
gos Bažnyčią valdant Šventa
jam Tėvui' Pini Vienuolikta 
jam. 

Francija Smarkauja Prieš 
Turkus 

* 

Francijos Delegatui Parėdyta 

BOLŠEVIKAI KONFISKUO- LAISVĖS PRAKALBOS. 
JA AMERIKONIŠKAS 

SAVASTIS. 

Energingai Veikti 4~i-

Beatifikuota mirusi p i r r n / t a i k o s konferencijoje Lausan-
24 metų Sesuo Teresė, Kar- n o>< # * • Pel l*> kurs kaip 
melitiė vienuolė, žinoma var-, šiandie pas save priims Tur
čių "Mažoji Gėlelė." Nahaš-f

 k i J 0 S vyriausia delegatą Is-
ninkė yra franeuzė ir Franci-Į m c t V*H, gavo nuo savo val

džios parėdymų, idant su 

PARYŽIUS, geg. 2. — Vy-| jai seniau pripažino, gi pag
riausiąs Francijos delegatas j kiaus atmainė savo žodi. 

Dėlto, gen. Pelle į turkus 

joj palaidota. 

Buvo skaitlingas maldinin 
kų suvažiavimas, ypač iš Fra 
neijos. 

turi kalbėti xtoki ai s žodžiais, iš 
kurių lietusi Francijos galy
bės kibirkštys. 

Premieras Poincaro ima 
darbuotis baigti * su turkais 
nesutikimus. Sirijon pasių
sta dvi diviiąji kolonialės ka
riuomenės. Prisiėjus reika-

AMERIKOS KONSULIS, 
MATYT, APLEIS VLADI-

į VOSTOKĄ. 

KENOSHA, Wis. — Gegu
žio 2 d., 7 vai. vakare prakal
bos. Kalbėtojas kun. A. Briš-
ka. Beto gražiai paįvairinta 
programa. 

DKTROIT, Mich. — Gcgu 
žio 6 dieną, 7 vai. vakare pra-

Washingtonas iki šiolei į tai kalbos. Kalima " D r a u g o ^ r e -
- šaltai atsineša. daktorius kun. dr. Ign. Česai-

tis. Dalyvaus ir kiti kalbėto-
WASHINP*TON, geg. 1. ,—' i a b a r š u s i s Detroito choras, 

Bolševikai nieko 4 nedaro iš solistai, pianas. 
svetimų tautų ir svetimų ša-! —. ._.. __ . *m s 
Jin. Pas juos dėkingumo tiek, BOLšEVISTINĖ DIKTATU-

Žinios iš Lietuvos 
TRUKŠMINGOS VELYKOS, ma Velykų naktis, nes jie lau

kė užpuolimų pakartojant. 
Žmonėse eina kalbos, kad 

užpuolime dalyvavę įr du vie
nos Lietuvos gimnazijos gim
nazistai. 

Iš KLAIPĖDOS. KRAŠTO 

Turkija veiktų energingai, 
idant turkai turėtų pajusti 
Francijos spėka, taip, kad 
Francija iš tos konferencijos j lui bus pasiųsta daugiau. 

Ši beatifikacija yra J * p a p - j išeitų kaipo pergalėtoja. , Skraiduoliu " L o r r a i n e " 
rasta Katalikų Bažnyčios is- Į Vienas Francijos užsienių, Sirijon išvyko gen. AVeygand, 
torijoj. Dėlto, kad iki šiolei r e ikalų ofiso valdininkas ko- kurs tenai apims visus reika-
mirę asmenys nebuvo taip respondentams pareiškė, kad Ins. J is autorizuotas spausti 
greit po mirimo beatifikuoja- Francija reikalinga energin-
mi, kai kad šiame atsitikime.' „ 0 veįkimo. Nes kitaip fran-
Visuomet tyrinėjimai tęsda- cmų taikingų politika turkai 
vosi ilgiausius metus, net I a i k y s silpnąja Francijos pu-

kiek pas nuožmiausius barba
rus. Nesiskaito jie nei su ap
linkybėmis. Kuomet užeina 
jiems socialistinis pašalimas, 
tai jų niekas negali sulaikyti 
nuo pikčiausių darbų. 

fttai, amerikoniškas konsu-
lis iš Vladivostoko praneša, 

RA PASILIEKA. 

GRUZDŽIAI. —Daug skai
tome laikraščiuose apie gir
tuokliavimus parapijose, ir* 
miesteliuose, bet tokio, kaip 
Gruzdžiuose, tur but, niekur 
nėra. Čia už alaus stiklino 
arba už degtinės stikliuke ga-
Ii pasamdyti neteiktą lindi- _ g ^ ^ ^ ^ h . ^ ^ 
d.mnką, net sutiks į p u l t i t u r l i jo vidutinis 'darbo a r k 
žmogų, kad ir užmušti jį. ^ k a i n a v o f j k 2 ? o o ą o o o nirJc> 

Tokiu "na r sumu" pasižy- i ( p i r m s a v a i t t Į S u ž toki arklį 
mį ko ne visi miestelio uki-! reikėjo mokėt 4.000,000 mik.) 

Trotzky ves Rusijos gelcžiei; 
pramonę. 

MASKVA, ,geg. 2. — (Mo-
nai pasibaigė komunistų par
tijos kongresas, patvirtinus 

kad tenai bolševikai pradėjo' paduotus jam visus komunis-

n inkai ir pusbernių dauguma. 
Todėl pirmą Velykų dienų čia, 
nedaug reikė, butų buvę nu
žudyti net keli žmonės. 

Anot žmonių, taip buvę. Ži
nomas miestelio ūkininkas G., 
sutelkęs miestelio ir sodžiaus 

kanvs taipat buvo pusiau at
pigusios. 

— Kovo 17 d., Klaipėdos 
turguje sviesto svaras kaina
vo 5,000 mrk., kiaušinis 220 
mrk., svaras kiaulienos 2.000 
mrk., jautienos 2,200 mrk. žu-

sarų planus, naudingus sovie
tu valdžiai. 

Patvirtintas komisaro Tro-

simtmecius. 

J. V. K. N. UNIJOS 
KONVENCIJA. 

se ir nenonės pasiduoti jos no
rams. 

Francija neturi nei mažiau
sio pasiketinimo atsisakyti 

turkus, kad jie atsisakytų 
Chesterio koncesijų ir šias pa
vestu franeuzams. 

Francijos užsienių reikalų 
ofisas turi žinių, kad turkų 
armijon nori įstoti daugelis 
vokiečių savanorių, kuomet 
Francija .grasina karu Turki-

konfiskuoti visus turtus ir vi
sas savastis, prigulinčias sve
timų šalių pramoninkams. 

Kadangi kaip Vladivostoke, 
tai 
tllTl 

rų 
,už kitus turi nukentėti. B e ' " 0 projektų kas link svet.m-
to ir ateity labai daug nuken- j W«* Rusi joge. Be to, Leni-
tės amerikoniški interesai. ! uo*planas, kaip turi Imt kon-

13 — 15 žymiausių mušeikų, ( v i o s 4 ) 0 0 o mvkj ] i t r a s p i e n o 

tvirtai juos prigirdys ir suta- 600 mrk., centneris bulvių 7,-
TCS, kad jie turį nužudyti to 
ūkininko pasininką K. ir gy-

tzkyo planas, kuriuomi jamh**itoja L- r ž #(>r4 pasise-

000 mrk., du 4-rių savaičių 
paršeliai 35,000 markių. 

— Policijos pranešimu, nuo ivaoangi Kiti> > imuvuMUKf, - y ~ f » t L — rolicijos pranešimu, nuo 
ir, nm-linkėse mnorikomi pavedama vesti visų Rusijos kurną Imvę pažadėta dar alaus I , . , . , ! m A A 
įp apylinkėse amei ikonai J ^ •> . . . . v )kovo 31 d. iki balandžio 4 d. 

v , .A . . . ' froiovio^ nrmnniio n* degtines. Talkininkai is 
n daugiaus uz kitus jvainos S^ezies pramonę, polieijoje užmelduota 1 sunki 

, , . . , . ^ Patvirtino komisaro Stali- kailio nones. Ketvirtų valan- ' ,J *' 
sies savasčių, dėlto labiaus j l a t v n tino komisai o ^ a n * v a i s t ė ir 1 lengva. Suimta 

PROVJDFNCH, R. T., ^ . 
2. — Pranešta, šįmet rugpili
čio 20, 21, 22 ir 23 d. d. čio
nai ivvks Jaunu Vvru Kata-
likų Nacionalės l nijos kon-1 
venciia. 

*9 t 

nuo koncesijų, kokias turkai ' ja i . 

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PROHIBICIJOS 
K L A U S I M U 

Pačiame Vladivostoke, a-
not amerikoniško konsulio, vi 

troliuojamas sovietų valsty
bes aparatas. T^enino planams 

sos amerikonų savastys ir tu- | v . v k i n t i l > a s k i r t a e m i s i j a iš 

ŠV. GRIGORIAUS VYČIAI. 
AMERIKONIŠKUOSE LAIVUOSE GAUMA 

PARDUOTI SVAIGALUS. 

rtai jau konfiskuoti. 

Niekai ir protestai. 

Iki šiolei bolševikai konfis
kavo keletu šimtų tūkstančių 

50 komunistų. Komisija kon
troliuos visas valdžios dalis. 

« 

Pripažintas pagaliaus Ka-
menevo sumanymas, idant 
valstiečiai mokesčius mokėtu 

NKVV YORK, zi>z. 2. AVASHINGTON, įro<-. 2.- Svetimų šalių laivai negali 
Vietos du įžvmiu katalikų Suv. Valstybių Aukščiausias turėti su savimi jokių svaįga-. 

rr • i u • i - įn to; , , ^oinirin tnin n*Amrv j kams protestai. .iie tvirtina, 
r<Msnias paskelbė dar vienų lų, kai]) palaidų, taip uz(iai\-Į * 

dolerių vertas amerikoniškų | ne javais ar kitkuom, liet pi
nigais. 

Zinoviov uždarydamas kon
gresą pareiškė, jog l>olševikai 

savasčių. 
Amerikoniškas* kons. prote

stavo. Bet tas nedavė geisti
nu rezultatu. Kas bolševi-

darbuotojn, James J . Ifoey ir 
T - i Ar m- «' 'm- 1" - ^ 1 1 • • • f „ V! V » l o f V K i n t n v i ^ r i i n i * toJ ^ » d V a i s t y t o j e a t s i r a n d u VISI 
Ed. M. Tierney, Šventasis Te- į svarbių ištarmę prohibicijos tų >. V a!st> hių tei įtoi IJOJ, tai . . . . . . 
vas Pius XI paaukštino Hv. klausimu. Galutinai išspren-
Grigoriaiis VĄX'iais. 

VOLSfTEAD SIŲLO KALfi 
JIMO BAUSMC. 

dė apie svaigalų pardavinėji
mų ir vartojimų amerikoniš
kuose ir svetimų šalių lai
vuose. 

Svarbiausieji išsprendimo 
ST. PATTi, Minu., ^ . 2.— ' posmai yra šie: 

gi trijų mailių plote nuo pa
kraščių. 

Kai-kieno sakVmas, kad a-
merikoniški laivai, tai ameri
koniška teritorija, yra tuščias 
sakymas. Jei norima, kad a-
merikoniškuose laivuose atvi-

turtai privalo priguiHi vai 
stybei. Tuo būdu jie elgiasi 
jau nuo 1917 metų. Įvairių 
šalių pirkliams ir pramonin
kams jie padarė didelius nuo
stolius. 

,Probibieijos biliaus autorius ' Amerikoniški laivai už tri- ™j juroj nebūtų parduodami 
Volstead siųlo vienerių metų jų mailių nuo Suv. Valstybių svaigalai, Kongresas turi pa

rūpinti tam tikslui priedini 
įstatymą. Tai Kongreso rei-

kalėjimu bausti visus tuos, 
kurie peržengia probibicijos 
įstatymų. Tik tokiu būdu, a-
not jo, prohibicija busianti į-
v\kinta. 

pakraščių gali vežti ir par
davinėti svaigalus. Prohibi
cija paliečia tik Suv. Valsty-

Aplsis Vladivostoką. 

Anot naujaushj žinių, sovie-

dų dieną buvo užpultas pil 
K., bet smVgus prie triukšmo 
miniai, K. išliko gyvas. Po 
valandos keli mušeikos įsiver
žė K. butas, bet jo neradę 
namie iTiėjo. Vėl po kurio lai
ko, kada K. motina ir sesuo 
su kaiminka išėjo tvartan gy
vulių šerti, jas užpuolė ūki
ninkas G. su savo namiškiais 
ir sėbrais ir jas primušė. 

engv 
1 asmuo už len,orvą vagystę, l 
už sunkią vagystę, 1 už priga
vimą, 4 už girtuokliavimų, 1 
už melagingų dokumentų dar
binių ir 1 komendantūros įsa-
kvmu. 

— Nuo kovo 31 d. iki ba
landžio 4 d. Klaipėdos uostan 
įplaukė 4 prekybos laivai, ku
rių vienas iš Liepojaus tuš-

patys mušeikos vėl su paga
liais užpuolė K. namus, ak
menimis išdaužė visus langus, 

neturi nei mažiausio pasike- bet durų nepriveikjė išlaužti, 
o nuo langų pil. K. gynės, 
kiek įmanydamas. Tada vie-

tinimo atsisakyti savo dikta
tūros. 

AMERIKONIŠKI, LAIVAI 
BUSIĄ "sAusi." 

•\VASITINGTON, gog. 2. -
Nežiūrint Aukščiausiojo Teis 
mo išs2>rendimo, kad ameriko 
niškuose laivuose atviroje ju- £\ vienam užpuolikui galvą 

Apie 10 valandą- naktį tie ("ias- antras iš Gotlando su ce
mentu, trečias iš Stolpmundės 
tuščias ir ketvirtas iš Štetino 
su cementu. Šiomis dienomis 

iš Klaipėdos uosto išplaukė 
3 laivai, vienas į Hamburgą 
su malkomis, antras į Londo
ną su malkomis ir trečias i 
Rotterdamą su malkomis. 

nas užpuolikų ėmA šaukti, 
jog reikią padegti triobų, o 
kai padegtieji bėgsią, tai juos 
ir išgaudysią. Tečiaus del 
kilusio triukšmo ėmtė rinktis 
žmonių ir užpuolikai pasitrau
kė. Besigindamas K. pramu-

kalas. 
bių teritorija. Už trijų mai- Tas teismo išsprendimas, 

! lių nuo pakraščių skaitosi tai didžiai komplikuotas da-
Vienerių metų kaliėjimo 

bausmę Volstead skaito ma 
žiansia bausme. 

KIEK VOKIETIJA PASIįjlYS KONTRIBUCIJOS 

tarptautinė teritorija. Tos l)kas, Ypatingiausią tas, 
teritorijos prohibicija negali kad svetimų šalių laivams 
kliudyti. i draudžiama fcnrėti svaigalus, 

• a j kadi r aklai užkorkuotus, jei 
! laivai įplaukia Suv. Valstybių 
• teritorijon. , , 

, Tas klausimas sukels smar
kius diplomatinius ginčus. 
Svetimų šalių laivai turės pa
sirūpinti turėti prieplaukas 

roję galima pardavinėti svai-
tinėj Rusijoj santykiai t a ip ; galus, pranešta prezidentas 
paaršėjo, kad svetimų šalių Hardingas laivuose '-sausu-
atstovai tuifės apleisti tą be-Imą" j r tolesniai palaikys, 
tvarkingą šalį ir ilgam laikui taip, kaip šiandie yra, kaip 
uždaryti konsulatus. parėdė gen. prokuroras Daug-

Manoma, kad Vladivostoką herty. 
turės apleisti ir amerikoniš 

Baugi buvo K, šeimynai pir-

— Biržų milicija iš kai-ku-
i'ių asmenų konfiskavo tris 
jiadirbdintus banknotus po 50 
dolerių. Šios penkdešimtinės 
buvę padirbtos iš vieno dole
rio banknoto. 

BERLYNAS, fr0crm i . — Vo- apje tą pasiūlymą nenori nei 
kietijos kanclieris Cuno šian-. klausyti. Pranešta, kad ji at-
die turi konferencijų su Rei-Į mesianti tokį projektą. 
chstago partijų lyderiais, j Dėlto kanclieris Cmio tariar Į už trijų mailių nuo pakraščių. 

1 'Sausieji f t praneša,, kad 
sekančiam kongresui jie tuo-

kas kon sulis. 
Tečiaus amerikoniška vald

žia iki šio laiko tame svar-

VETERANŲ BIURE BET 
VARKJ6. 

i— 

biame reikale dar nieko ne- WASHINGTON, geg. 2. 

Svarsto naujus taikos pasių-; si su partijų lyderiais, kas da
rymus santarvei kontribucijos \ ryti. Ar tik nebus pradžiai 
klausime. Kas bus lyderių j pasiūlyta 30 ar 30 bilionai.1 jaus įduosią bilių uždrausti a 
nutarta, nieko nežinoma. j auksinių markių vieton 20 bi- [ merikoniškuose laivuose par 

Vokiečių ministerių kabinę-, lionų, jei bus norima atsiek- j davinėti svaigalus, 
tas nutarė siųlyti 20 bilionų t i taiką su Franci.įa. 

veikia. . Į 
Oi kas link bolševikų val

džios, tai ši amerikoniškam 
konsuliuį praneš»>, kad jos kre 
dencįaliai dokumentai gali 
but geri dar iki gegužės 20 d. 
Pirm to laiko dokumentai tu
ri but atnaujinti, jei jis nori 
pasilikti Vladivostoke ir at
stovauti Amerikos interesus. 

Veteranų Biure susekta1 nepa
prastas išlaidumas ir didelį 
nekompentencija. 

1 Tuo klausimu senato komi
sija veda tardymus. Komisi
jos pirmininku yra senatorius 
AValsIi iš Mass., demokratas. 

UPĖJE IEŠKOMAS LA
VONAS. 

Nežinia kur ir kaip staiga 
pragaišo advokatas Warren 
J . Lincoln, gyvenęs Aurora a-
pylinkėse. 

Spėjama, jis Ims nužudytas. 
Nes turėjęs aršus nesutikimus 
su savo svainiu. Jo lavonas 
ieškoįiasj JFox up^je. 

DRAUDŽIA KLUXERIAMS 
PARODAVIMĄ. 

CHICAGO. — Šiandie kiek 
šilčiau; pramatomas lietus. 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mrk. 
Lenkijos 100 mark. 

$1.00 
4.65 
6.50 
4.1M 

.0088 

.0020 

AUDROS AUKOS. , : . — T r \ , . , . . ; ~ r . "* . MINĖS 300 METŲ SUKAK-
auksmių markių kontribucijos Kitas svarbus su lyderiais TTTVE<* 

. ir paskui kiek bilionų dar pri- konferencijos klausimas, ta> 
mokėti, jei tarptautinė komi- tarptautinė paskola ir už aną NEW YORK, geg. 2. — 
sija išspręstų, kad Vokietija garantija. Kitais metais New )Torko rose siaute baisi audra. Su-

> ^ g a l i mokėti dau^iaus. Į Paaiški, kad Vokietija nori miestas minės 300 metų savo daužyta apie 7'laivai. Žuvo 
Bet Francija, kaip patirta, taikos *ir už jų darbuojasi. | įsteigimo sukaktuves. j 9 asmenys. 

BOSTON, Mass., įreg. 1. — 
Pastaromis dienomis čia ju-

Fa^t Chicagoje Ku-Klux 
1 

klanas rengė parodą. Mies
to taryba panėdė policijos vir
šininkui neleisti parodos da
ryti gatvįėmis jokiems kaukuo-
čiams. 

DAUG ŽMONIŲ (PERSIKE 
LĖ Į KITAS VIETAS. 

VOKIETIJOS KARO AUKOS 
/ 

BERLYNAS, geg. 2. - A-
not oficialės statistikos, būvu-
šiame europiniame kare Vo
kietija prarado 1,864,293 ka-1 Gegužės 1 dieną Chicagoje 
reivius kritusiais kovos lau- daug žmonių persikėlė iš vie
kuose, nų vietų j kitas. Kraustyto-

Našlių liko 533,000, gi vai- jai tvirtina, kad persikėlimas 
kų našlaičių 1,134,000. palietęs apie 100,000 šeimynų. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ. 

Norhit kad plnljral butų Lietuvoj 
, Išmofėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
m* 

file://�/VASITINGTON


. u m,m 
DRAUGĄ šrĄVl' ' m f> m*vw-A L-.-L_ 35E 

Tr*Sia4ifc*is &#u8io t 191 
; . _ _ ' • r t B " j 1 " , f - f - - 1 - ' - * - " • • » -

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

"DRAUGAS JJ 

Eina kasdieną išskyra* nedėldienins-
Metams $6.00 
Pusei Metų $3.00 

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

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakiey Avenuo 

Chicago, Illinois 
Tol Booseveft 7791 

irrrT rr.rziir^ r r nrasea 

^ave prigauti. Kad' norijje^gaSr-
bės — nepavydime, bot krap-

? _ . j — > | ['« 

praregėjo ir retai kuris davė i prasti darbo žmonės, kuriais J . TEATRAS IE ittJZIKA, i"No4 liubvi". B a l s a i ;tvfjrtaa^ 
įnegilftai vlald6«W?, di%ij*t vi 

4 • «4Uus Daktaras;\ U $ * i i^a&šji.T' 
Balandžio 29 d. Aryan G ro- ?& *• l H ^ a i t fc ihltšis 

tto Temple, " B i r u t ė " statei^****™ vįcjutitMŠkai, tik bai
dykite kišenius. Užsimokėkite) 
už " imurą" 

i . fe 2) Plakatai, ir 3} Viešnių ke-
VIEŠNIOMS IŠVAŽIAVUS, j l i o n ė į chicago ir atgal Now 

Yorkan. 4) Lėšos suristos su 
Per tris savaites Chieagoje patarnavimu teikiant vieš 

svečiavosi dvi viešnios Lie tu-Į n i o m ? i \m^ įr pragyvenimą. 
Butas ir pragyvenimas su-
teiktas be atlyginimo (? Red). 

Imant domėn kad sekreto
riaus paduotoji aukų suma y-
ra "abelna" . reiškia ji 'gali žy
miai nusmukti, priskaitant a 

Ar daug beliks? 

Kiapštė vargšai laisvama
niai dolerines ir, reikia pasą-
kyti, neblogai pasirodė. Viso 
pinigais ir bonnis surinko,,! 
kaip skelbia Komiteto sekreto-] 
rius, $2,015.50. \ 

Deja, išlaidi] taipat rieinaža, 
kaip pastebi tas pats sekreto i 
rius. " I š virš paduotos abel-
nos sumos, bus išmokėtos by
los: 1) telegramų, laiškų, ele. j mes tiek aukojome ir vis nesi-

daugfįansiai remiasi ,; katalikų) 
\ isuomenė, bet storkakliai biz-
nieriai, socialistiniai tariant, 
o u ūžės '-r- buržujai. Korfel ,»ie 
negali šimtinėmis kloti I 

"aij>, jie įgali ir .r.rivnio, bet 
mes klausiame kieno centais) 
jie praturtėjo, tūkstančius su
sikrovė ir krauna? Ar nežino
te? Paklauskime savęs ir pa
darykime tinkamas išvadas. 
?egul laisvamaniai jičfrns tuk
simoms krauna, :;i uiKs remki
me sauosius biznieriuj?, kurie 
atėjus progai, rems tuos , rei
kalus čia ir L ie tuvo j kuriems 

| dviejų veiksmų operete " Bai- ] &*nt ant žemutinės lf $8P' juo-
lus Daktaras" . Kas yra veika-; * lu &W M W « * 
lo autorius, kas muziką, kom-j P-J* H. R*k**rf**&ė -* "į-
ponavo, programa nepasako. 
Nekorektinga: kūdikio vardas 
žinomas, bet nežinomas tėvas. 

+ 

liaujame aukoję. 

[SOCIALISTŲ LAJINIŲ ŠMU
GELIS 1$ AMERIKOS. 

vos Moterų (Globos Komiteto 
narės, p-nia D. Šleževičienė ir 
p-nia Y. Vencienė. Jodvi per 
lą laiką pasakė kelias prakal
bas, rinko aukų M. (11. Komi
teto globojamiems našlaičiams 
Kaune. Gražus gailestingumo 
darbas, pastebėjo "Draugas ' ' , 
dar viešnioms neivažiavus į 
Cliicagą. Tiesa, 4 4Dr." prkiurė, 
kad lietuviai katalikai turi 
Lietuvoje ne vieną našlaičiams 
prieglauda, joms aukojo ir lin-l 
kėjo kad šiuo kartu laisvama- Keikia vienok pabrėžti, kad 
niai butų duosnųs, atrištų sa-jtas aukas sudėjo neskaitlin

gas laisvamaniu skaičius. Ju 
larpan įsimaišė ir vienas, ki
tas "ka ta l ikas" . 

Kiek toko šokti skelbiama 

Socialistai kaltina valdžią, o 
drauge ir krikščioniškas frak
cijas, buk jos leidusios pirkti 
reikalingu Lietuvos karinome-
nei lašinių Amerikoje. Tuotar-
pu Lietuvoje yra gana lašinių 

ristokratingu poniu ir m a r s - | i r " s t o k a i n ^ u r i kam ją 
ruto išlakias. bent tūkstantėlis j r a g u o t i . ffai yra melas ir 

Tenka spčti, kad veikalo 
autorius yra ne lietuvis, nes 
operetės įtalpa paimta iš ispa-
r.ų gyvenimo. x 

s J v o n ir bendrai pavakarieniau-

zabė-lė lošia pusėtinai gerai. 
Įdainuodama " Ą i Vardas man, 
vargas" darė nemalonaus įs^į - -^—• 
pttdžio. Balsas nelygus, prie- j ti.. Taigi, lios vakarienės tiks-
varta spaudžiamas, žemesniuo-'3as ~ į v e s t i mus visus į ar 
se tonuose pereinama į alto--: * * N M pažintį, sustiprinti 

learactere, gi aukštesniuose J piieteJybės rv-šius, pasidalinti 
- ? _ A » — i A _ i „ : i „ ^ : Turinys. — Daktaro duktė j sP"*g'antis, pernokęs. 

turėtu palikti našlaičiams. Au
ka šiaip ar taip gana stanubi. 
Labai gražu. 

Pasimokinkime. 

vo pinigines ir gausiai joms 
aukotu. Viešnios sakė prakal
bas, prakalbu maršruto Ko
miteto narini daug ni^kii pri-
pliauškė ant katalikų ir jų ' šias aukotojų pavardes, viso-
spaudos. •*J)rauga>" nekreipė j jo Cliicagoje buvo nedaugiaus 
domės Į jų paprastuosius šmei
žtus, viso vos dvi korespon
dencijas laipindamas. Deliai 

šmeižimas. 
Ištikrųjų štai kaip buvo. 
Dabar Lietuvoje krikš. de

mokratų ūkininkų sąjungos ir 
darbo federacijos rupesniu y-
ra panaikintos rekvizicijos. 
Nenorėdama maitinti kariuo
mene vienais žirniais, kaip bū
davo prie socialisto Sleževi
čiaus, valdžia reikalingą ka
riuomenei maistą perka už pi
nigus. Valdžia pati nesnpirki-
nėja. l>et atiduoda iš varžyti-

Izabėlė įsimyli į Karlą kurs 
masindamas savo mergelę dai
nuoja jai serenadas, gi dakta-

|ro žmona Lukrecija ir namų 
tarnaitė Ona spėja Karlą prie 
ji: besimeilinant. Kyla intry-
gos, kivirčai trijų moterų del 
Kario. Štai Veikalo ašis apie 

| kurią sukasi prietikiai, daž
nai fantastiški, iš oro pagau
ti. Autorius stumdo vatdaius, 
tarsi "karabelninkas" manev
ruoja marionetėmis, be psicho
loginio ryšio, be naturalės ak
cijos eisenos. Pasijuokti sočią 

tiems gailino. Jleikia stebėtis j 
dainininko .drąsa. Atvažiuoja 
net iš XeW Yorko! Reiškia nu-

Į stebins Cbicągą. Tuotarpu tik 

tinka. Muzika lengvo cba-

400 aukotojų. Juk į To\vn ofjnių pirkliams pristatĄii. Įraši
nių pristatymą kariuomenei pa Lake surengtas prakalbas atė-

Įjo 29 žmonės, Į West Šitie l . \ ' ėmė iŠ varžytinių Koperatyvę 
aukščiaus pažymėtų m o t ^ u , Į Cicero " X - m i " žiniomis visiš- [Sąjunga. J i turėjo tuos laši-
"Draugas ' stovėjo nuošaliai Į kai prakalbos nenusisekė ir t. jnius sujurkinoti iš ūkininkų 

Du aktu tame pat daktaro kam 
bary. 

Programos pildymas. — Svar 
besnės dainos yra šios: Karlo] 
— Serenada; Ginčas trio — 
Lukrecija, I/abėk"> ir (>na; Ai, 
vargas urna, vargas .— Izabė- j 
lės. Lukrecijos — 
<ivi choi*o dainos. 

P-nia N. €H*g^enė — Lukre-

Arlais^fcas. Od la importuoio 
" tavoro" . Persiuntimas neap
simoka. Vos pradėjo už scenos 
"Serenadą", ilgai laukti ne-
reikia* jaučiama nemuzikališ-
kas balsas, panašus į "ker
džiaus" raliavimą. Balsas ne-

l I l M t l T M Ė A VAKAtlEjnfc^ kalbos. Atleiskite jeigu aš 
siniulkiai n e a p r a S ^ a tos tik
rai dvasinės meno puotos, pa
kilaus ir džiaugsmingo pokylio 
dalyvių upo. 

Iš kalbėtojų tenka bent pas
tebėti kun. klebono prakalbą 
kurioje jis piešė parapijos is
toriją, jos įsikūrimą, augimą 
ir stiprėjimą. P-nia A. Nausė
dienė savo iškalba ir gilia ar
gumentacija kreipė domės biz-

jnierių j jų l>aixugą remti pa
rapijos reikalus, nes jie iš pa
rapijos žmoni ii gyvena. >Sve-
tys iš Europus p. i. Gabrys 
pabrėžė -didelį katalikų laimė
jimą kuomet jie ir išeivijoje 

BaiuiuMio 25 d. Bridgeporto 
(Chicfege) parapija surengė 
vakariene. Mūsų parapija yra 
vjeną didžiausių Chicagos pa
rapijų ir nenuostabu, jeigu 
mums visiems vienos didelės 
šeimynos. — parapijos na-

j riams retai tenka sueiti kru-

| savo mintimis tą vakarą pilnai 
[atsiektas. Karlo role vaidino impor 

tuotas iš livtų tenoras p, Ai | Bridgeporto uoliosios Šeimi-Jj>mą kuomet 3ie ir i«e^ijo.,«. 
' -ssata aiu L J L ninkės jau senai piieš vaka- j yra visa kuo aprūpinta, IK iik 

rienę triūsė, darbavosi. Bemaž^ savo bažnyčias, bet ir moky-
visi vakarienės valgiai suau-jklas turėdajni a i n i a i naudo-
koti parapijos žmonių, ypačjjasi kulturinimosi priemonė-
biznierių. 

Įtaisyta nauji gražus stalai. 
viena duosnioji Bridgeporto 

turi tikrumo, apie ritmą nei 
kiek nenuvokia. Visą laiką ki-j t i o s t ' s< įtaisyta nauji šaukštai, 

šaukštukai, peiliai.' šakutės. 

vakariene pavalgius — įabpi] išplaka save prieš skaitlingą 
publiką. 

mis. J i s pareiškė džiaugsmo, 
kad mes ir svetur būdami e-
same susipratę lietuviai, myli 

dėdienė paaukojo nanjas^stal- j **>"<> S*»*i*i i r B « ^ ^ dori
ne ir finansine parama bendrai 

rakterio. Scenerija paprasta, j Kuomet jį paslėptą pintinėje 
alneša į sceną, p-nia Gugienė 
pastebėjus jį ten vėl uždarė. 
Vienas iš mano kaimynų pri
dūrė: gaila, kad p-niai <Ju-
gienei buvo gera* proga atsisės
ti ant jo, pintine užrakinti ir 
]»nsiŲsti atgal j Ne\v Vorką 

Balana irjj.rokiniu traukiniu. 

indai. Vienas biznierius gėlė
mis gausiai papuošė stalus.] 
kiti pagelbėjo šeimininkėms 
tvarkyti stalus. Vienu žodžiu, 
kas gyvas rūpinosi vakarienėj 
paįvairinti. 

Vakarienės atidarymas. 

Parapijos seimininkas kun. Į 
kleb. M. Krušas maidą atka! 
bejos ragina svetelius vakario-j 
niauti. Visi stalai apsociinti, 
net kiti jau nebetelpa, iii svio-
•relio nmrgumėlis! I r inamytės 
su dukrelėmis ir tėveliai su 

nesikišdamas i ^T. (JI. Kom. Į t. Neveltui viešnios atšaukė 
narių darbuoto. 

Už ką mumis plūdo? 

(Ji kodėl visą laika ir vieš
nios, tiesa, mandagiai, gi pra
kalbų maršruto komiteto na
riai storžieviškai sistomatingai 
plūdo ant "Draugo'* ir kata
liku? 

prakalbas Brigliton Parko ren 
giamas ir nesulaukdamos skel
biamų išleistuvių "Birutės '" 
operetėje, išvažiavo rytų link. 

Reiškia aukotojų tar]>e bu
vo stambių aukų. Taip, stam
biai aukojo visi Chieagos kan
didatai i konsulus. Mat. ponia 

cija ai atiko dakta-ro žmonai, 
gi jos "Ba lados" malonu 
klausytis. Nors balsas nestip-

Lietuvoje. o tuo tarpu ji pir- rus, bet simpatingai, sielą su
ko ne iš ūkininkų, bet iš Ame- pas, glostąs, 
rikos. Taigi matome, kad kai- Tarnaitė Ona — p. S/C6-
ta ne valdžia, bet Lietuvos Ko- neaė taii>at sjslandžiai savo 
peralyvii Sąjunga. O reikia pa r o l c vaidino. 3m akcija natu-

^k'ževičienė A*ra buvusio Mi-
* 

Mos vieną tarno svarbiausią Įnisterio pirmininko žmona. 
priežastį matome. Jie ligi šiol, Laisvamaniai prie jos meili-
gyveną katalikų centais ir mu- j nosi. Nes jeigu kartais socia-
sų žmonių rankomis aukoją Į listų liaudininkų partija imtų 
tėvynei, o sau garbe skirda- į viršų dabartiniuose Seimo lin
ini, norėjo vėl katalikų cen- kiniuose, tuomet daugiausiai! ūkininkų, bet iš Amerikos tik 
tais pasinaudoti ir seną gies- aukojęs |v-niai Šleževičienei i ta m, kad dauginus pasipelnius. 
me užgiedoti: "Štai koki mes .turi stipriausią kozyrį konsulo, i Visa hitu istorija su lašiniais, 
duosnųs! Mos tikrieji " taut i - j tą išlošti. Aukojo taipat stam- tai yra aiškiausias priparody-

sakyli, kad Koperatyv^ Sąjun
ga dabar y r i vedama kaip tik 
valstiečiu liaudininkų ir sočia-
Hstų. 

Aišku, kad čionai kaip tik 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialistai padarė skriaudą Lie
tuvos ūkininkams, kurie netu
ri kur dėti savo mėsos. Pirko 
gi jie laSinhis ne iš Lietuva* 

Choras tik du kartu se.cno-
-lainavo. Orkestrus dfrigcn-1 s t n e , i a i s - s"eTli i r *B*S> m™ i r 

cija išlaikė savo roK Jos ak-jta* p. W. Lester mostigavo i r ! l i j d e l i - " ^ ^ 1;a<l trūksta 
Aieno t la i tu iK- io jopas iUkda iuas^^"- * r ' i a V l s P , a u k , a i r 

su orkestrą užpa'kalv. Tai sA | P I a u k r a n a " ^ sve<"' ,ų ' P l n n l < > -
ko l.uvusi "panel.-s" , l o v a n a ! f , , w " s . ' m - ' i s t i I j n M f : ' ^ ° w l t -
l.irutieriums. Atsikando kietai, j *& vlV'-
Į sveikatą! • Skani, turtingu vakarienė. 

Vakarienės šeimininkės pa-

ninkai". gi jųs visi "klerika
lai" , davatkos!" 

biai ir tie, kuriuos sąžinė / r au 
žė kad jie ligi šiol nėra auko-

Katalikiškoji visuomenė jau !jf- Lietuvai. Visi jie nėra pa- 'su ūkininkų skriauda. j t 

mas, kaip socialistai ir valstie
čiai liautlininkai varo šmngelį 

rali. be ekscesų, dainavim1 

jaučiama pilnas savimi jsiti-
kėjimas. Deja, tik žemutinės 
gaidos tenka forsuoti ir bal
sas palieka nešlifuotas, žalias... 

Daktaro rolėje — p. A. Kve
daras- jaučiasi laisvai, bot ga
mindamas prie stalelio vaistus 
visą Mką stovi užpakaliu į 
publiką. Tokia pozicija nepa
teisinama, kuomet ji gali tu 
rėti kitonišką, ne užpakaline 
poziciją. 

P. P. Stogis. Pampvizo rolė-
jo daug perdeda vaidinimo, I 

• 

j ; , . f , _ 

ANT SVETIMOS NUGAROS. 
i 

Kokiu būdu pateko Seiman 

rodė visą savo svetingumą. Ir 
| kepta kiauliena kvepia ir ver-
šieną vosio vilioja ir jautiena 

socialistai liaudininkai p p, 
šJežęvįčįus. JJFa^teyicins, Ma-
kauskis, Tornau ir VUeįšis te-
gave visoj Lietuvoj vos 8.000 
balsu? 

— a i yafcrtiediu sąjuja^a ju 
rmripilėjo ir dovanojo jiems 
30,000 bakų. Įspėkit, kam do
vanos gailestingi valstiečiai 
savo batais šiuose rinkimuose? 
— 0 a l žydams? 

Indija turi 1,803.000 ketv. 

Į liepia seilę ryti: Bulvės, lie
tuviški baravykai, kopūstai, 
pomidorai, kisielius, pyragas, 
kava, alus, apelsinai, obuoliai. 

[Nebent lakštingalos liežuvėlių 
truko! Gerta ir valgyta. 

• 

Vakarienės programa. 
Gal ir nebūtų buvusi taip 

skani vakarienė, jeigu ne tur
tinga jos dvasinė programa. 
Vakarieniaujant grojo Cbe/ne-
rio orkestrą, .dainuoja didžiu
lis ir pavVadingai p. Saurio 

KRIKŠČIONYBĖS PERSE
KIOJIMAS SOVIETŲ 

RUSIJOJE. 
Bešališkas liudininkas pasa

koja apie teismo procesą tei 
siant Arkivyskupą Ciepliaką, 
vikarą Butkevičių ir kitus ku
nigus. 

. i , n ą W I i " r * 

DRAMATIŠKA UŽBAIGA. 

Sovietų teismui mirties bau
smę išsprendus, arkiv. Ciepla-
ko, Vik. Budkevičiaus ir kitu 
kunigų byla ėjo galop. Bylos 
užbaiga įvyko dramatiškose 
aplinkybėse. 

Vienas liudininkas, Smirnof, 
pareiškęs kad kaltinamieji ku
nigai nesiliovė laikę šv. mišių, 
nors bažnyčios buvo uždary
tos. (Jalkin, tribunalo prezi
dentas, klausė kaltinamųjų ar) 

sėjo šalies, suriko iš apmau
do: "Dabar jums belieka išsi
rinkti bent kartą. Ar ir ateity 
laikysite mišias?" 

Tai buvo dramatiškas mo
mentas. 

Kiekvienas kunigas buvo 
klausinėjamas. Kiekvienas pa
kilo iš savo vietos, aukštai gal
vą laikydamas, atsakę tvirtai. 
ir drąsiai kad jis ir toliaus 
laikysiąs šv. Mišias ir moki
nsiąs tikybos nepaisydamas 
kas gali su juo atsitikti. 

Storžieviški klausimai. 

Tribunalo prezidentas labai 
storžieviškai klausinėjo vieno 

' — Taip, aš žinau. 
— Ar ir toliaus mokinsi ka 

tekizmo! 

blaškosi. Stengėsi pamėgdžio- Į mailių ir 3111,000^000 gyvento 
i operos !j;ų. , n Karlaša iš rusų 

su broliais Lietuvoj^' iškovo
jame jai nepriklausomybę. Jo 
karšta, įtikinanti kajba buvo 
visų sveikinama gausiu ir ilgu 
delnų plojimu. 

Dar kalbėjo kun. A. Briš-
ka, T. Janulis, B. Butkus, J. 
(Jurinskis. 

• • 

Vakariene:, reikšmė. 

Kadangi šios vakarienės 
tikslas — pasižmonėti, sueiti 
į vis stipresnę vienybę ir mei
lę; taigi vakarienė pilnai pa-
sjsekč. M-ažiausiai 600 daly
vavo vakarienėje. Visi buvo 
patenkinti. Tiesa, buvo rx^nka-
Dūtofl aukos (net $400 surinkta), 
bet ne ta.s buvo šios vakarie
nės tikslas. Kun. klebonas man 
sakė, kad jis yra priešinga^ 
aukų rinkimui ir ateity — bu
simose parapijos vakarienės'* 
griežtai uždrausiąs by kokias 
aukas rinkti. Man toks nusis-
to.tyma* patinka. Gana mes 
turime kitokių susirinkimų 
kuomet aukojame, gi tokia 
vakarienė tebūnie tik pasi-
žmonėjimas 
mas. 

Boto, kun. klebonas lal>ai 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
pasidarbavusiems prie šios va
karienės: darbščioms nenuils
tamoms Bridgeporto dėdienė
ms, šeimininkėms, rūpestin
giems parapijom n LS, progra-
mo dalyviams, chorui ir vi
siems kurie vienaip a r kitaip 
prisidėjo prie šios tikrai gra-
.žios ir visiems mums naudin-

ir pasisveėiavi-
i 

veriamas ' k a n k l i ų " clioras.lgos prietelybės vakarienės. 
Report. 

6ios persekiojimo amžiais. 

Mirties nuosprendis. 

• n u m i n a « • • * ;.Į ' u 

i Kareiviai griebėsi durtuvų 
kad ištuštinus salę. 

solo, (^eklanjacijos, farsas, pra 

Taip, Dievo padedamas, j Pasmerkimas mirtin arkivys Vėliaus, arkivysk. Cieplako 
mok. Tai mano pareiga, nepai-! kupo Cieplako ir Vik. 4jįou.' mh-ties fcattsrtiė pakeista 10 
sant kokios butų pasekmės, j Budkevičiaus įvyko Verbų sek 
Jeigu tėvas prašo kad aš mo* 
kinkiau jo vaiką katekizmo, aš 
negaliu atsisakyti. 
. Galkin, kurs yra taipat at
simetėlis popas, iš piktumo 
paraudonavo k susimaišė.' J i s 
tikėjosi savo klausimais nu
gąsdinsiąs jaunąjį kunigą ir 
tasai išsižadėsiąs savo tikėji
mo. Bet pastebėjęs kad jis su
sidūrė su tvirta uola, preziden 
tas dar pikčiaus užklausė: 

jauno kunigo: k _ jfoaaa j u m s l i e p i a ^ 
— Ar mokini vaikus kate- elgtis kaip kati jųs elgiatės ir 

t : i z i n o - . sovietų valdžia jums įsako 
~~ T a i P - I elgtis priešingai. Ką pasiiink-

Ar žinai kad suylg bail
iai butų tiesa. Visi atsakė tei-1 džiamojo kodekso 121 straip-

site? Romą ar sovietų Rusija? 
— Romą, atšovė jaunas ku-

gmmai — t a i p . Tuomet vienas j snio yra piktadaiybė mokinti į uigas aiškiu balsu kurs nus
kambėjo per visą salę, kaip 
pirmųjų krikščionių balsas 
pretoriume pirmaisiais Bažny-

loadienio vidurnakty. Kiaušy-, 
darni beskaitant jiedviem mii% 
ties nuosprendį, prelatai šyp
sojosi. Sakytume kad jie pa
siekė tą taif) trokštamą savo 
ilgų darbų ir kentėjimų vir-,J 
šuuę. Arkivyskupas a$)kabįno 
savo senelį advokatą kurs, 
nors. ne katalikai, atsiklaupi 
prie arkivyskupo kojų ir pap
lūdo ašarose. Arkivysk. Cie-
plak'as taipat pabučiavo visus 
kunigus prieš (grįžtant j kalė-} 
jimą. 

Tuo metu, neaprašoma sce
na įvyko publikoje. Moterys 
balsais pravirko ir Alpo. Se
nasis arkivysk. Cieplako tar-. 

metų kalėjimu, su sunkiais dar 
bais.~ Vikarą ijeneralį Budke-
\ičių; nuŽųįLį. k i t i kunigai vi
si fmsui'erkti'karėti ir sunkiems 
darbams; ' Bair^niės paskirtos 
nuo 5 figt 15 metų. 

niu atžvilgiu mažiausia teisių. laikyti didelę armiją. Tuomi 
į kraštą turi Lenkija. Lenkijos 
strateginė padėtis tarp dvie
jų galingų valstybių — Itusiv 
jos ir Vokietijos, — kurios ne
praleis progos pulti Lenkiją, 
labai pavojinga, už tat Lenki
ja su savo santarvininke Pran
cūzija vis 'bijojo ekonominio] 
bei militarinio bendradarbiavi 

| juo tarp abiejų .valstybių. Tau 

kunigas * apostatą (atsimetė- j vaikus katekizmo, ir kad tiky-
Ba), kurs paliko griežtu tol- bos tegalima mokinti asmenis 
ševiku ir, kurs buvo prie tei-1 turinčius nemažiaus 18 metų? 

SUOMIAI VltMAtfS 
fcEHCALU. 

Vieno didžiausio suomių 
laikraščio "Kelstngip. Sano-
m a t " nuomone, ' Vilniaus ir 

dar labiau apsunkinti ix taij) 
jau katastrofingi lenkų finan
sai. 
Kalbėdamas del Galicijos pi'i-

junginio prie Lenkijos, laikraš
tis pastelu, kad Santarvė nu
sižengė su savo ankstyvesniais 
nutarimais, kadangi Lenkijos 
valdymas buvo pripažintas tik 

tikslui prancūzų — lenką p o - | - ^ metams. Tokiu nutarimu 
litika ir pasiekė Vilniaus kraš-|č^ilicijos gyventojų <laug-uma 
to., Dauguvos ir Xemuno sričiai jokiu būdu nepasitenkins ir 
prijungimo prie Lenkįjos, nes [jos separatizuuks dar la/bįau 
Lietuva, prancūzų — lenką 
nuomone, bičiuliavusi su vo-,; 

(kiečiais ir rusais. 
Laikraštis abejoja del to

kios ]X)litikos teisingumo, nes 

padatiės. Lenkijos mažuinas, 
kurios sutidr© virš 20 nuošim
čių visų gyventojų, kovos Su 
lenkais «dar aršiau. Laikraštis 

ka ip (ik tat ir vergia l i e t u v e l ^ " ' teigia J s"ikhrimu, kad 

Rytų Galicijos reikalai San
tarvės iškišti nevykusiai% *Tuo-
mi nntarimu Santarvė visai _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nelikvidavo Vilniaus konilik-;Ieškoti .paramos Berl>-»e b e i / , e i g u t i G s i o g i n i * karo pavojus 
lo, ^įes Lietuva, .turėdama į j Maskvoj. Toks teritorijos pra- < 1 a r n^B t««% vis? ^e}to Lenkų 

nasTlenkas, nor-ėjo prieiti prioj Vilniaus kraštą neužgiučijamLi!Pūtimas Lenkijai aijsdeis labai^^"tyki-ai su -kaimynėmis vuls-
istorinių, geogTafinią ir ekono-j!braągiąį nes jai vis gresia su- j tybėmis guli atnešei ^sokj^-# 
minių tadsių, nviô  tų teisių ne- j kilimų bei puolimų pavojus,Ą netikėtumų. 

savo mylimojo pono ir pasa-^ 
kyti. sudiev, bet raVidonosios: 
armijos, kareiviai jį« atstumo. 

j 
galės atsisakyti. I r etnografi- Į taigi Lenkija bus . rjrivei*sta Elta. 
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JO KARALYSTĖ GRIŪVAN
TI. — IŠPROTAUJANČIAIS 

IŠVADINO. 

Bau lizd^ suka. — Pasisaugo 
kitę. 

Grand Rapids, Mich. — 
Ual. 15 *J. *Šv. Jurui o v<vet. 

Zmui.iu fTi0flHfLTltfJ,ti susiri»ko 
apie šeši tuzinai vyrų ir vie
nai tuzinas moterėliu. 

Prakalbų rengėjai savo pla
katams antgalvį uždėjo: "Se-

CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Permainos. 
"Darbininkų Užeig.' , 1447 

So. 50-th Ave. įvyko permai
nos. Ilgą laiką buvęs užeigos 

ridšmislija. Užkliudė kataliku užveisia, Jonas Zalagėnas, &a 
tikyba, dvasiškij.j, kunigu 
"gaspadines^, pludx> ant visų, 
nuo galo. Pradėjo nu**.astro
nomijos ir Dievo ir umt ant 

tuno karalystė griuvu". I r jų ko nuėjo. J is tai taip kaip tas 
kalbėtojas, koks 'ten J. Smi
čius, i<v; Detroit, Mk4i.,' pfers-

žydas veikale 'Daina bs gaio\ 
kurs mala ir mala. kad "žic-

buvo laikytos ' 'Bibl i jos" tyri- * akies susirinkusiams nuosavą jna nueis, vasara ateita vasa-
aėtojų prakalbos. Tai dar p i r -< d a i n e l ? i r "malde lę" ir pra- ra nueis, ijema ateis" . Šului ir 
mos išnašios prakallK)s šiame ! d 6 J ° ž a u k t i : "Šėtono karulys-, suka pUovonių, blevyzgų ra-
n.ieste, kiek man yra žinoma. ' l ( ' griūva"!.. Tokią jis-: saistą. 

• tėnuį kalbėti pasirinko. Tuoj 
šoko prie astronomijos. Įrodė 

.si traukė. Dabar jis vėl galės 
daugiau prisidėti prie veikimo 
organizacijose, kur jis yra 
labai naudingas. Jo vįetą užei
goj užėmė žinomi pasišventę 
darbuotojai Aieks / i r Pet, pa
karai. 

Išvedė iš Kantrybės, n- Žmo
nės, gerai iškolioti ,,ir nesu-

Pam&ldos. 
Per gegužės mėnosį Šv. An- j 

tano bažnyčioj pamaldos bus 
kas vakarą, 7:30 vai. 

Žimys. •\t 

Lietuvia i Dak ta r a i Dievo esim* kaip ir koks laukdanu aiškinimo €tpre"bib-
I krikščionis būdamas. Xeilg 

l 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nar ia i 

Tcl. Bl \d . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 

Ii ją", pradėjo iš nekantrybės 

4712 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

— - a 

L I E T I VIS DENTISTAS 
SO. ASH LAN D V V E S L E 

arti 47-tos Gatvė** 

trukus pradėjo susirinkusius apfeį^ti svetainę. -Kalbėtojas 
barti ir kolioti: Jus neprotau pastebėjas kad tik keli jo Salt 
jute. jus nemokate protauti. n ; n k a l paailiJke klauso jo kal-
Susirinkusieji pradėjo pykti 

! v.y išvadininią juos neprotau-
jančiais sutvėrimais. Ir vėl rė
kia į susirinkusius, kad už jus 
kiti protauja, jumis apgauna, 
išnaudoja, jus šėtono karalys-

BUVO IR NĖRA. 
PUOTA. 

DAIN? 
I 

337- ± , ~~-B Į tėję gyvenate... ir dar biaures-
# j , i i l u pliauškalu pradėjo pliurp-

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OH1CAGO, nUEHOIB 
Teh'foua- Yards 5011 

faiundoa — I iki 11 Ii r y t o j 
po plotų t iki S vak. Ifedetioinls Į 

.fi«a» uždarytas. 

Tel. Bovdev«rd 2-1 •© 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojas 
33G3 South Morgan 8tr*#t 

ChicMgo. III. 

ti, ko nei prisigėrusios bobutės 

KŪDIKly 
'GEROVĖS SKYRIUS^ 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR J Ų 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS^ 

. * 

> 

OR. A. L YUŠKA 
1900 So. Haisted Str 

te l . C*nal 1118 
Oflao vai.: 14 ryto iki 12 po plot. 

t Iki 7 vai vakaro. 
•a i . : 2 Iki 4 po plotų. 
4193 Arclrer Ave. 
Tel. Lafayette t t 9 8 

•m 

Tol. Ganai 157, f ak. Ganai SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 

*iaa»e skyriuje • « • laikas 
• M taika rriMtafeiae rei
kalus įdomius bCsiaajioims 
Moltaoou Ir Botlaoas ja«-
•y kitikių. 

K ėdiki y aprūpinimas ir pe-
ač j iau yra dalykas gy<r«a 
svarbos šeimynai ir tauul 
Ir IMS jaottMB*, kad Ui 
yra dalykas. kur| M M ta
rime ragaliariakaJb taaVe-
larpiais atvirai Ir (tiarai 
per^TikieaU. 

Lietuvis Gydytojas Lr 
Chirurgas Chirurgas 

1811 gentft Haisted Street 
Valandos: l t !kl 12 ryto: 1 lkl 4 

po pietų: t lkl t rmkare 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2 1 1 8 ' 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Haisted St., Chk-apo 

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

Nedol iomis 10 iki 12 dieną. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

B * H * 

•< S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Mortroe Street 
l tooni INl-1 — Teler. Itandolph 2000 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Haisted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

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

O l » i » 
Ofisas Didmiesty) : 

29 South La Saile Street: 
Kambarį* 530 

Telefonas: Central ttOO 

Vakarais 3223 S. Haisted St 
Telefonas: Tardo 4#*I 

1 * * - - - - - - - - - i • • • - - % 
rel . Dcarborn 9037 » 

A. A. S L A f I S i 
ADVOKATAS 

Oftoao vidum lestyje 
CHJCAOO TKMPliK Bl'IlaDIXG 

77 W e s t Ui-i iui-t iMt Street 
K(M)in 1726 

Valandos t ryto lkl S po plotų l 
N a m ų Tel. Hyde Park SS96 

r ^ _• 
- • mm* i 

1 

J. P. WA1TCHES 
La w y e r 

LJDCTUVI8 ADVOKATAS 
Dleti.: R . M4-51S-127 N. DeaT-
born Str.* Tol. Randoiph 5584 
Tikoialnr 1 T M K WitiOJ<l Are. 
noor land Tel Fn l lmaa SS7T 

i e s e a » s i 
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Pran»okšiiimas Pu>lės. 

Yra daug sunkiau kūdikį pramokin-
ti Bukui.tr.>li.it»ti j-a. • š a p u i n o pu»>l? 
Abclnai, ta pati s istema įjora kaip 
aną. sykį minėjome. Suprantama, kū
dikį ant puodo reikia sodinti "dažniau, 
Kali būti, kas valanda, jei j i s nemie
ga. Laipsniškai jį K«iliit:a įpratinti 
parodyti kada jis nori šlapintis. 

Verkimas. 
Verkimą negal ima skaityti papra

timu pas kūdikį, nes tai vienatinis 
būdas, kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei sykį kūdikis patirs, kad ver
kimas duos ko j is nori, jis pripras ir 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sunku 
tą papratimą panaikinti, bet yar ga
lima prižiūrint, kad visko jam butu 
kas reikalinga, ir pavelijant jam 
verkti iki užmigs. Bet jei kūdikis 
verkia prisimygęs, be jokios matomos 
priežasties, tai mot ina gali nužvelgti 
ligą. Paprastai kūdikis nori, kad ji 
paimtų ant rankų ir bovytusi, ir jei 
motina jiun pasiduos, tai turės kap
rizą, lėpuną. 

I.o vos Prišlapta Imas. 
Mažai kūdikiai turi papratimų, ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šla-
pmimasi lovoje, l 'as senesnius kūdi
kius priežastis gali būti kokiame 
nors nervų suirime, bet didžiumoje 
atvejų buvo stoka pirmais mėnesiais 
nuolatinio ir atydaus pratinimo kon
troliuoti savo puse. Senesniems vai
kams nerj ikia duoti skystimų vėlai 
po pietų. 

Nuramintojai. 
Nunjhrtntojų kūdikiui nereikia 

duoti. Apart to, kad jie nešioja bak
terijas, šie daikai gali iškraipyti kli-
dikio išvaizdą* l'iršto čiulpimas irgi 
yra blogas įprotis. Reikia neatlaidžiai 
pirštą iš burnos atimti, o kūdikio do-, 
mę nukreipti kur nors- kitur, arba 
prisegti špilkute rankoves prie -'šonui i 

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų iša\igina savo *kudf-
kius su Borden's Eagle Pierju. Jos tą 
darė dėlto, kad jų draugės rekomen
davo tą pieną ir dėlto, kad rado jį 
užganėdinančiu. Bet, ant nelaimės, 
dauge/.is Lietuvių, motinų, niekados 
nebuvo pilnai informuotos kodėl jos 
apturėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 
Pienas yra puikiausia^ ir gryniausias 
iš šviežio, saMaus, riebaus pieno tfn-
kamai sumaišytas sus rūpestingai aa>« 
grynintu oukrumi, ir padaro kūdi
kiam maistą, kuris yra geriausias dtto. 
ti kada motinos pieno neužtenka, ar
ba jis nėra tiek stiprinantis kaip rei
kėtų, , 

Idant Lieuvės inot inos žinotų kaip; 
vartoti Bordea/s Eagle Pieną, The* 
Borden Company atspausdino Lietuvių 
kalboje pitnas penėjimo instrukcijas, 
parodančias kaip priruošti Borden's 
Eagle Pieną kūdikiams įvairių a m ž i u j 
Jei nori kopiją šitų instrukcijų, išpil-j 
dyk vieną iš kuponų paskelbimuose,' 
kuriuos matysi mūsų laikrašty, ir pa- ' 
siųsk jį kompanijai, o ji' noriai pri-' 
siųs visai dykai, drauge su puikia kū
dikių knyga. 

Skaityk šKuos >Uaip-Jiiu> kas 

savaitė ir pa&idėk ateičiai. 

bos, tuoj nukirto ir užbaigė 
savo k/ilbg. apre "bibli ją" 
visai nieko nepasakas. 

Mat, grand-rapid iečiai ne 
tokie mulkiai yra kokiais per
sistatė, sau biblistas "spyke-
r is" . Žmonės žino, kad teisin
gą aiškinimą biblijos arba 
sv. rašto gali išgirsti savo, 
Rymo Katalikų bažnyčioj. 

Tam biblistui gespyčiuojant. 
bekoliojant žmones, atsirado 
šikšnosparnių kurie paslapčio
mis užrašinėjo "parapijomis ' ' 
kokiai ten (irand Rapids'o 
"Lietuvių neprigulmingai pa. 
rapijai". Nesitikėta, kad ga
lėtų tokie gaivalai įsivelti į šį 
ramų kampelį ir pradėti sau 
lizdą suktis. Žmonės, pasisau
gokite, nesiduokite savęs su
klaidinti, kad nereikėtų ap-
nuidoti savo nevykusių žygiii. 

Grinorius. 

atsilankė ant dainų puotoj Iš 
Ghicagos tbuvo atvykę pp^ K. 
ir L. Saboniai. Juodu pasižy
mėjo atvaidinime operetes 
*'Adomas k Ieva" Taipgi)dai-
navo viet. vargoninkas, Jonas 
liadzevičius. Ir jis dainavime 
pasižymėjo. Ant smuiko pa-

Gary, Ind. Kur dingo tie grojo talentuota p. L. Sabo-
musų korespondentai kurių se- inienė. Opei-etei ir dainoms pui-
niau buvo nemaža čionai. O k i a i paakompanavo \\ J . Sau-
tiek čia tų vakarėlių, pramo- \ ris, Šv. Jurgio par. varg., Clii-
gėlių, veikimo, ir tai svarbaus, j cago, 111. 

UCKY 
TRIKE 
CIOARETTC, 

G e r i a u s i 
Cigaretai! 

Vakaras užbaigta šokiais. 
Žmonės, kurie neatsilankė į 

šį Vakarę, dabar nesidžiaugia 
savęs {fpvylimu. Tiek to, kitų 
kartų bus gudresni. 

Smilty Bietis. 

VAJUS. 
AUKOS ŠVENTO KAZIMIE
RO SESERŲ KOPLYČIAI. 

. < .•• 

"Rusijoj gabus mekanikai lo
komotyvų dirbtuvėse paplūs
tai algos tegainm tik $10 į mė
nesį. 

GRĮŽTA TĖVYNĖN. 

Raaid. tai Vaa B u r t o t t t 4 
Oflao t a t Boolavard • € • • 

Dr. A. A. R0TH 
RIMAS O T D T T O J A t Ir 

CHIRURGAS 
Specialia*** Hotmritkų, Tyr i iką 
Valką tv Ttft« c ia ioaUks U*%. 

Ofls*M: 88S5 i . Haisted Bt. 
Tai.: U — 1 1 i r t o : 1—l n o 
pUt, 7—«*ak. Nad. l t — U d. 
Ra*, l l i f Indapendana* B*r«. 

Csiloa«o. 

DR. MAIHUCE KAHN 
• Y D Y T O J A S I R OH1RCRGAS 

4SS1 Stv 

bet vis praleidžiama neapra
šius. Gal* kokio įkvėpimo lau
kiama, a r kokio padilginimo? 
Kai rašo tai visi rašo, o kai 
t vii, tai visi ir tvli. Kokia čia 
butų slapta sutartis t Neleiski- J 
ino savo plunksnoms nulyti, i 
neskupėkime žmonėms pasi
skaitymo apie jų darbus. Tas 
padrųsins juos prie dar dides
nių darbų. 

Bal. 22 d. šv. Kazimiero 
par. svet. ne^rdaugiausia 
žmonių, taip sau vidutiniškai, 'Prisiųstos- iš Šv. Kazimiero pa

rapijos, Worcester, Mass. 
nuo bal. 15 d. iki 22 d. 

Kun. J. J . Jakaitis $500.00 
Sv. Kazimiero Dienos Vaka

ro Velnias $95.00 
Draugija Šv. Pranciškaus 

tretininkų $15.00 
Draugija Šv. Onos $10.00 
Draa^ija Šv. Povylo Spau-

;los $10.00 
J . P. Vaitkus $20.00 
Kun. L. Kavaliauskas $10.00 
A. Petrolaitis $10.00 
T. C. $5.00' 
Delsa CaBinski $5.00 
Pranas I>angvinis $5.00 
O. S. $5.00 
Agnieška Čfiranskienė $5.00 
Antanina Masilioniukė $5.00 
Juozas Galevičius $5.00 
Lietuvaitės Draugijos $5.00 
Pranas ir Antanina Morkū

nai $5.00 
Juozas Budas $3.00 
Uršulė Kundratavičienė $3 
Vladas Rimša$3.00 
Uršulė Bubliutė $3.00 
JievųPiliečiauskienė ^3.00 
Ona Širvinskaitė $3.(X) 

*•' / 
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WAIKO sveikata. ] a -
™ biausia priklauso 
nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti. 

žmėyk savo* kūdikj, 
bet jei dd kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra, 

Borden's Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yni 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja j j motinoms 
sunkiausiuose atve
juose. 

Jei nežinai kaip var
toti E a g l e Pieną, 
prisiisk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums peneji-
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai. 

•• 3 = 

SALUTE BI1TEBIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėfcėjimą vidurių. 
Galima gauti aptėkose ir 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BITTBR MFd. 
61.6 W. 31-st. Chicago. 

T e l Boulevard 7351 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldy-, New York 

20 metu prityrimo 
Akiniai pritaikymo m e n e 

. 

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

Ar juras skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip lr plakančius 

taškus ? 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant r o k u ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augSto virš r i a t t o ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

Tel. Ti 
OFISO TAJU: 

• — *• T. rytų, t — l lr t — f v. *. 
IfedėUomU: nuo l t • . « * • lkl 
1 »al. po platu. 

mm mm « » • » ! • > • mi»mtm,»m mm • » ! » » * 

as 

m "4 
O uelainael Yrâ dą̂ kg ^oiouių, 
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 budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekoae, arba prisiim
kite 75c. tiesiai j labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4th St . 

D i u o k l j u , W* Y. 

St. Jucevičius. 

Stasys Jucevičius išvažiuoja 
Lietuvon, savo tėvynėn. Chi-
o*gą apleidžia gegužio mėn. 
pradžioj, ž. m. 

J is yra nemažai pasidarba
vęs Lietuvos labui, Chicagoj 
ir apielinkėj. Dirbo kuone vi
sose idėjinėse organizacijose, 
o labiausiai buvo pasišventęs 
labdarybei. P e r k e l i s 'metus 
buvo Labdaringos Sa-gos agi
tatorius. Dažnai važinėdavo 
prakalbas sakyti, kuopas orga
nizuoti, labdarių skaičių didin
ti, Jucevičius troško, kad tik 
greičiau butų pastatyta naš
laičiams prieglauda Chicagoj. 

St. Jucevičius prisidėdavo 
prie įvairių kilnių tėvynės ir 
Bažnyčios labui darbų. Darb
uodavos kiek jo jėgos daleis4a 
vo. 

Pas amerikiečius, Jucevičius 
palieka amžinų, atmintį savo 
gražiais darbais. 

Tėvynė, krikščioniškoji Lie
tuva, daug pelnys susilaukda
ma savo sūnaus sugrįžtant. 
Tėvynė, kurią jis taip myli, 
gali su džiaugsmu priimti sa
vo sūnų. i r ten Jucevičius, 
savo patyrimu visuomeninia
me veikime, neišsemiama e-
nergija, galės dar daugiau pa
sidarbuoti savo tėvynei. 

Laimingos kelionės ir* geros 
kloties tėvynėj Lretuvoj. 

Našlaičių rėmėjas*. 

Aukštakalnis, V. Bundza, U. 
Žiogai tė,v V. Aukstakalnienė, 
U. Lukošiūnas, M. Lueinskai-
tė, J . (Linkuvienė, P . Paulaus
kienė, B. Ramanauskienė, J . 
GrOdukas, P. Gudukas. V. Ga
linis, J. Tatulis, J . Civinskie-
nė, A. Matlauskas/ A. BaJnie-
nė, P. Bedarbienė, J . Krakai-
tis, L. Kedienė, A. Bacvinkie-
nė, M. Kapochus, J. Augusti-
navičius, O. Žukauskienė, S. 
Čižius, A. Račkauskas, M. Ku
likauskienė, V. Leberis, J . Svir 
skas, M. Morkūnienė, A. Pa-
rulienė, M. Sukliut/?, M. Kir-
mila, M. Bano.nienė, J . Kara
lienė, M. Valatkevičienė. 

Po $2.00: V. Zinkienė, Ur. j Viso iš Sv. Kazimiero pafa-
"atulienė, Pr. ^rašiškis , A. j pi jos, Worcester, Mass., aukų 

'prisiųsta $935.00. 

L Michnievicz-Vidjkie»e 
M U S E R K A 

01 S. Haisted St 
Kampas 31 gatve 
?hone Yards 1119 
Viena/ne ofise su, 
Dr. J. F . Van 

^Paing. 
Sąžiniškąjį pa

tarnavimas prie 
•grimttymfe.Visokį pa 

Baublienė, V. Rutkunas, K. 
Banis, M. Veniukė, Pr. ir P. 
Monkai, M. Kamaitienė, M. 
Orinienė, O. Sidabrienė, M. J., 
V. Liiutkienė; 

Po $1.00: M. Bublena, J . 
Vieraitis, P. Kandratavičius, 
O. ir M. Budas, Iz. Ročkienė, 
M. Kvesienė, P. Sidabrą, V. 
Zubavičius, A. Grigaliūnas, M. 
Bartkiutė, J. Storaitis, K. Dig-
riutė, O. Mikolaitienė, J . A. 
Gudzevičiai, K. Rugienienė, O. 
Kupečiutė. J. Romanas, O. Ar-
žiutė, J . Rklikevičius, M. Ga-
lusevičiutė,- 8. Urbanavičius, 
T>. Vilkinąs, Zof. GaTčienė, J . 
Vaičiulionis, ' M. Bakįutė, A. 
Basevičieiiė', K. Grigaitis, A. 
Platukienė, M. Švarcienė, B. 
Liątąvičienė, P. Česnienė, S. 
Jupdauga. M. Sukiutė, J. Kir-
m'ilas, d. Pauli ukortienė, J . 
Frankiutė, M. •Snarskienė, J . 
Malinauskas, K. Lenkaitienė, 
V. Blaveckas, A. Vah'nsky, K. 
Ardavičius, A. Zubavičienė, 
F. Kafldratavičienč, J . Diržius, 
S. Seimonaitė, A. Stožius, V. 
Džiulionis G. Savickienė, S. 
Brendjza, A. Pillponiutė, M. 
Grigaitienė, M. Civinskienė, 
M. Brokevičienė, J . Skirkevi-
čienė, A. Bobinienė, A. Pautiu-
konis, O. Maliutė, B. Galeckiu-
tė, A. P. Stoškai, P . Ša»aus-
kienė, K. Bartkienė, M. Valiu-
konis, A. <jiraitis,'M. R. Witt, 
J . Bačys, A. Stasitienė, V. 
Gudukas. J . Katkauskas, K. 
Kvaraciejenė, M. Grigaitienė, 

fR. Silius, A. Stapč^inskas, P. ' 
Pranskevičius, I. Palevičius, 
R. Miga.uskienė. A. Zubavičius, 
J. Ciunis, M. Čižauskienė, O 

Simon Paukštis, Pbiladel-
•pliia, Pa. $100.00 

Petras Mikalionls, Pkiladel-
pliia, Pa. $20.00 

Viktorija Kazlauskienė, Phi-
ladelp-liia, PR. $5.00 
Aukos prisiųsto* iš šv. Pran
ciškaus parapijos, Lawmice, 

Mass. nuo ba l 15 d. iki 
22 d. 

Ona Skleravičiutė . . $25.00 
Moterų Sąjunga 16 kp 10.00 
Man joną Grudinskaitė 5.00 O . ................ l.OO 
Vardai aukotojų iš Jbawren-

oe, Mass., kurių aukos buvo 
prisiųstos i r pagarsintos kovo 
mėnesį. 
Petras Ješkelevičius . . $6.00 
Julė Paplauskienė 5.00 
Liudvika Čabatoriutė , . 5.00 
: Po $2.00: Jonas Saibutis, K. 
Vencius; 

Po $1.00: V. Sida^vieienė, 
Pr. Pilypas, Pr. Bacevičius, F . 
Stundžienė, Salemonas Simbo-
las, Julė Ambrozenčienė. 

Šv. Kazimiero Seserys. . 

patarimai dykai. . 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 22, nno | 

6 iki 9 vai. vakare. ' J 

ValetiMue U r e d s n a k i n s Colleifc 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«43 

Moko Siuvimo. Patterny kir-j 
p i m o, Deslffning bizniui ir na-[ 
manus. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės.] 
Bianlo lr Naminiai kursai 8krybė 
lių Taisymą. Norint lniormaclji 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA FATEK, pirm. 

B » f » » » » » » » • • • » • » » • » » » ^m»m>m^Į 
Telefonas Yards 113* 

STANLEY P. 
MA2EIKA 

GRABORIU8 IR 
Balsamuotojas 
Turit} autorao- l 

bllius visokiems -
reikalams. Kaina 
prieinama. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago. 

v • 
Cl'l 

Telefonas BooJevard 4 l * t 

A. Masalskis 
Oraborius 

P&tarnavjų lai-
i tmvese k r l k s - . 

ijneas Ir *fct«o-J 
se ralkalooee; 
Kainos pnalna-i 

j 3307 Aubmrn Ave, Ohicago j 

f f B. D. LACHAWICZ 
USSUVm GRAJBOMICi 

3314 W. 33-rd PL Ctaicago, Dl 
Patarnauja laidotuvėse kuoai-

Clausia Reikale meldžia ateišao. 
ktl. o mano darbą busite nia*a. 

• nėdiotL Tel. Portale, Pa. — Audiny 
darbininkai šitame mieste ir 
Pattone, po susiorganjzavimo 
į United Textile Workers of T Tcl- J±^fLi2? 
America unija, nuo darbdavių 
laimėjo 48 vai. darbo savaitė-
ir 10 nuoš. algos pakėlimą. 

tBf l—JBt fs j 

- " • 

Kinija turi karo dievaitį su 
Banevičiūtė, O. Karpavičienė, 0 ftAA , . ,. . , . 
Mr. & Mrs. Adamkaitis, K. 2 ' 0 0 0 skirtingais vardais. 

P L U M 6 I N G 
Kaipo ^licfcuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. YJJiKA 
8228 West S8-tH Street i 

PLATINIOT "DRAUGĄ." 

http://Bukui.tr


DKAOGKS Trečiadienis Gegužio 2, 1923 

CHIGAGOJE 
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POLICIJA VEIKIAI 
APSIDIRBO. 

Du poliemonu iš detektivų 
biuro pasižymėjo, kas retai 
atsitinka policijoje. 

Du plėšiku apiplėšė Star 
Candy Co. kasierių, 1021 W. 
Harrinson st., ir bėgo į lau
kiamą jų automobiliu. 

Bėgančiu pastebėjo polie-

NORS KARTĄ NENUSIS-
KŲSETE. 

Užbaigs šokiais. 

Dažnai nemažai jaunimo 
pastebiama lankant nei šiokius 
nei tokius vakarus, iš, kuriu 
jokios naudos neturi. Jei pra
dedi jiems išmetinėti, tai jie 
tuoj nusiskundžia, kur nueisi, 
kad geresniu vakaru nė neren-

sau reikalingas daiktus ir nu
sigabena į pikniką. 

Kurios kuopos jei gaus ko
kias aukas lai veža į pikniką. 

M. Cesnavičius, Centro rast. 

Iš SPORTO SRITIES, 
AŠTUONIOLIKTOS SVAI-

DININKAI SMAR
KUS. 

res 491/o valandos savaitėj. 
Sloan Valve Co. 

4300 W. Lake Str, 

U t; 

inonu ir tuojaus vytis. Plė- g i a m j u B e t gegužio (May) 23 
šiku metjė savo revolverius j , L j a i m į m a s n egalės nusiskus-
gatvaitėn. Bet kol jiedu Į- t j T { } v a k a n % c s j> s ^ 

lainėj (1126 W. 18-tli St.), L. šoko automobiliui!, kuriame 
šoferavo trečias paukštis, po
liemonu juos su revolveriais 
sulaikė. 

Tuojaus su automobiliu vi
si trys pristatyta policijos 
stotin. 

MOTERIŠKĖ AUKŠTOJ 
VIETOJ. 

Iš Washingtono paivjo ži
nių, kad Chieagoje federalių 
mokesčiu kolektorium paskir
ta Mrs. M a M Reinecke, kuri 
iki šiol čia pildė tik kolekto
riaus pareigas. 

ĮSILAUŽĖ OFISAN. 

Keturi kaukuoti plėšikai a-
na nakti įsilaužė Vulkan Iron 
dirbtuvės ofisan, .*>27 Tnving 
nvc, surišo panaktini ir sus
kaldo'' geležinę spintą. 

7 ŠEIMYNOS IŠSIKRAUSTĖ 
LAUKAN. 

Kilęs gaisras trijų anksti] 
apa rtnientininose namuose, 
3952 \Vest Roosevelt road, 7-
ias šeimynas išvijo gatvėn. 
Padarvta apie 20,000 doleriu 

•r I ^ 

nuostoliu. 

ĮTARIAMU PINIGŲ 
DIRBIME. 

Vyčių Chicagos Apskričio eho 
ras vaidins tų gražiąją, opere
tę "Sienapiutė". Taipgi dai
nuos solo, duetu, kvartetas ir 
pats milžiniškasis elioras. 
Taipgi gros puiki orkestrą. 
Vadovauja Įžymus kompozito
rius Ant. Pocius. 

Po programos bus šokiai iki 
vėlumos. 

Atsilankiusieji i tą vakarą 
pamatys vaizdą, kaip Lietuvos 
įminimas, po ilgos dienos dar 
•bo, vakare, linksmai įdainuo
dami eina namo. Tr štai jn 
gražios dainelės žodžiai: 

".jauni berneliai, 
Skaisčios mergelės 
Dainas dainuoja 
Kol jauni esam. 

" Laukai nuo dainų 
Mušu linguoja, 
Kartu užtraukę 
Miškai rymoja ' \ 

Kiekvienam lietuvi ui priva
lėtu pamatyti šią operą. To
kios operos lietuviu kalboj 
gal d»ar nesame matę ir var
gu kada turėsime progos pa-
matvti. K. J . G. 

PARDAVIMUI. 
PARDAVIMUI automobi

lius "St inV'Sport Model la
bai pigiai. . Nes apleidžiame 
miestą 

John King 
3300 So. Union Ave. Chicago. 

Antros lubos 

DIDELIS GARADŽIUS 
Pardavhrfui ar išmainymui 

ant namo. Caradžius yra sta
tytas ant 2 kampo didelių lo
tu ir daro didelį biznį. Norė
dami pirkti ar mainyti ant na-
ij IO kreipki ties pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Chicago 

'BIZNIERIAMS DIDELE 
PROGA! 

Pardavimui naujas bizniavas muro 
namas su trejiais storais Bri^hton 

RFJKALAUJAMA DAKTARO. 
Geras sąžiningas lietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curlcullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKFS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero, m . 

%f8 kp. turės "barą" . re, įvyks visų parapijos drau- REIKALINGI 
Visos kuopos lai pasirūpina gijų susirinkimas, kaslink ren- Leiberi ai prie- bresinės f omui- j n n I V DIITIf Al | W A C 

i .į. ., res 491/> valandos savaitėj. UUi MI AI H U I M t U O l U l u 
giamo pikniko parapijos nau
dai. Komisija. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4441 So. V e i t e n ATSIIMI 

Telef. Lafayette 4144 

TEAD^OB: 9-11 rytai*, 1-1 po 
pietų tr 7-8 rakandą, lfedėldl»-
olaU tiktai po platų I Iki l ral. 

Supliekė ciceriečius ir gana. 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Qąl nevisi žino kad beveik 

kiekienoje parapijinėje mo
kykloje yra susiorganizavęs 
sporto ratelis kurį sudaro 
aukštesnieji skyriai. 

Šeštadieny, bal. 28 d. įvyko 
imtynės Dievo Apveizdos mo
kyklos, su $v. Antano mokyk-
Ui, Cicero, 111. 

Kaip visuomet taip ir šį kar- ' Arr!; 
1 i i biznio vioto; kaina $2;>j000; ptU»C \ 

tą DieVO A p v . m o k i n i a i iŠUli- tu4tdamas ffall pirkti: ne?;a 12<fr. 
Pardavimui naujas bizniavas muro 

namas; Storas apac'io ir 6 kaįnbari;; 
flatas viršui; namas yra Brigrhton 
Parko ant Archer Ave. Kaina $15,-
500 apie $4,000 turėdamas gali pirk
ti. Kreipkities pas 

Brighton Realty, Co. 
4034 Archer Ave. Chicago 

mėjo 13 prieš 10. 
Dievo Apv. mokiniai rung

tynes turi su kitų mokyki ii 
basebolininkais beveik kas se
kmadienį. 

Adolfas G. Alabųrdas. 

PRANEŠIMAI. 

GIEDRUS PAVASARIS. 

Ft 'de ra 1 i a i a,°;i »n t a i siiėnu* 
Harlan IVterson, 22 m., ir 
Albert Arndt, 18 metų. Kal
tinamu pinigų dirbime.' Jie
du suimtu viename saliune, 
kuomet norėjusi iškeisti netik
rų pusdolerį. Pas Peterson v i * k a s Kel»ta> n>'ks ta< neramu 
rasta 40 netikrų pusdolerių. i!> neKnksmu; bet nėra ko be-

doti. Jei nori kad butų gied
rus tavo pavasaris, tai gegužio 
K» d. vakare, atvvk i šv. Anta-
no mokvklos svetaine, Cicero, 

* 4. 7 

— Ar žinai ? 
— Žinau. 

O k ų g i pats žinai? 
— A, jau pavasaris, viskas 

atgyja. 
— Tiesa sakai, ale jeigu ap

siniaukė, paniurę, negiedra, tai 
nelinksmus pavasaris ir atgi
jimas nedžiuginantis. 

Taip tamsta, be giedros 

GATVEKARIŲ TARNAUJO 
JAI APIE UŽMOKESNĮ. 

Cbicagos gatvekarių tar
nautojų tarpe vedama smarki 
agitacija, kad pareikalauti di
desnio užmokesnio. 

Kaip žinoma, gatvekarių 
tarnautojai pigiai apmokami. 
Yos 70e. valandoje. Gi atsa-
komybė vežiojant žmones yra 
didelė. 

Artimiausiomis dienomis li
nija tuivs susirinkimų ir bus 
nutarta veikti. 

III., ėia rasi giedrininkų Į-
rwigtų giedni vakarų su dai
nomis ir smagiu šokiu. Pasi
linksminęs giedroje, visada bu 
si gknlnis ir pavasaris bus 
giedrus. Galinda. 

RASTA STUDENTO 
GROBAI. 

1921 m. rudenį staiga pra
gaišo jaunas Nortlnvestern u-
niversiteto studentas Leigh-
ton Mount. 

Užvakar ežero pakrašty, 
ties Evanstonu, rasta tik jo 
grobai. Ant grobų rasta dar 
dalys drabužių ir diržo sak-
tis su inicialais. Tuo būdu i-
dentifikuotas. 

Sakoma, jis DUS kit stu
dentų auka. 

Detektivai stojo darban. 

LABD. SAJ. KUOPOMS. 

Labd. Saj. Centro piknikas 
įvyks birželio 10 d. s. m., Nat
ional darže. Taigi kuopų ku
rių atstovai buvo pereitam* 
Centro susirinkime ir apsiė
mė piknike dirbti, meldžia
me kuogeriausiai prisirengti, 
kad piknikas pavyktų. 
Kuopos apėmė sekančius dar 

bus: 1 kuopos atstovų neatsi
lankė susirink i man, tai 1 kuo
pai paskirta turėti sukamus 
ratus; 2 kuopa neužima jo
kio darbo, nes pertoli; ketina 
prisidėti kiek galės; 3 kp. tu
rės šaltakošę ir saldainius; 4 
kp., prie vartų ir vartų kasos; 
5 kp., prie virtuvės ir naminio 

yoncni STDE. — u Vyčių 
5-tos kp. mėnesinis, labai svar
bus susirinkimas įvyks, šį va
karą, gegužio 2 d., Šv. Mykolo 
per. svet. 8 vai. vak. Nariai-
ės kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu dalykų ap
tarimui. Taipgi 'h'is>e-ballo se
zonas jau prasidėjo, reikia 
daug apie tai tartis. , 

Valdyba. 

TOWX OV LAKE, — L. Vy
rių 13 kuopos savaitinis susi
rinkimas Įvyks gegužio 2 (K R: 
40 vai. vakare, Davis Square 
Park salėje. 

Korespondentas. 

BF^IIKiHiFoRIV^- T,. Vyčių 
Ifi kp. mėnesinis susirinkimas 
Įvyks gegužio 2 d. š. m. S vai. 
vak. Vyčių kambaryj. Visi na
riai malonėkite laiku ateiti i 
susirinkimą. Valdyba. 

BRI1KJKPORT. — Susivie
nijimas Lietuvių namų savi
ninkų ant Bridgeporto mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečia
dieny, gegužio 2 <1. 7:30 vai. 
vak.; Mildos sv3t„ 3142 So. 
IFalstod g-vė. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų apta
rimui. Norinčius istoti kviečia
me atsilankyti. Nariais priims
im visi namų savininkai Cbi-
eaigoi. 

A. Bugailiškas, nut. rast. 

CICERO, IL U — L. Vvčių 
14 kuopos svarbus mėnesinis 
susirinkimas Įvyks šį vakar, 
fėog. 2 d. Jsv. Antano par. set. 
Po sus-mo bus žaidimai. 

Valdyba. 

DIEVO APVETZDOS PAT7. 
— Liet. Darbininkų Sų-gos 25 
kuopos svarbus susirinkimas 
įvyks trečiadieny, gegužio 2 
d. 7:30 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos mokyklos kambary. 
Visi naiai-ės atsilankvkite ir 
naujų narių atsiveskite. T>ua 
dalinami kalendoriai. Valv' 

DIDELĮ BARGENAI! 
Pardavimui 2 augStu muro namas 

po 4 ir 5 puikius kambarius; viskas 
pagal naujos uunlos; uamas randasi 
pusę b>oko nuo McKinley parku; ^a*-
na $7,r»00 puac turėdamas gali pirkti. 

Pardavimui bovoik naujas 2 augš-
tų muro namas 2 flatai po G kamba
rius; kraštu vandenių šiUPAnas yra 
2 boileriai; kaina $10.000; verta < 
$12.000. Atsjšaukito pas 

. Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Chicago 

Prie California Avenue 

" ^ N T PARDAVIMO 6 kain-
bariu rakandai geram stovy. 
Parsiduoda iš priežasties savi
ninko išvažiavimo kilau mies
tan. Atsišaukite 
3402 Auburn Ave. Chicago. 
I>IDFXIS TĘATK.AS 640 sėdiniu su 
visais valiausios mados )tai<imals,— 
biznis išdirbtas - metu, — remiu 
pigi. Savininkas priverstas pardiu-ti 
j trumpa, laika.: — neauk gere.m'V 
progos. 

U. J. KIRAS. :W3G So. llalstetl Str. 
T«d«'r. Yartls 08!>4 

Iš priežasties padidinto biznio 
reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

tuojaus del pastovaus darbo, 
švarus ir lengvas fabriko dar
bas. Ųė^ro^iįlįrbo sąlygos. Nuo 
štukio duodama dirbti. Musij. 
merginos uždirba'Ijuo $15 jki 

1 Ir i* 

$21 dirbant 5 dientis savaitėj. 
Ateikite prisirengę darban 

bile rytą 7:30 valandą. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 5 vai. 
vakare. 

Atsišaukite 
820 So. Kildare Avenue 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd 

SPAULDING & MERRICK 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mohlo priemonėmis; 

1,—be peiJJo-
itijo, 

D r . J . Van Paing 
S P E C I A L I S T A S 

per daugeli metų rldujlnlų, 
ironiškų Ugų, vyrų ir moterų. 

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

jkmingas išgijimas priguli nuo 
juradimo tikros priežasties ligos. 

Ipilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su Exray. Gydau su radium, 

Iserum Ir elektra. 

fisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

IEŠKAI; MIŠKO D.\RI«> 
^eiu vidutinio amžiaus ŽIIIOKUS kalbii 
Lietuviškai. Angliškai. Rusiškai it 
lenkiškai. Dirbau Europoj prie miS-
ku ir im.gstu ta darbą, bet neturiu 
tikroj antrašo. t'.ird»'jau kad yra miš
ku Mlehigrano, fovi'aa, . Illinojaus ir 
Maine Va«tijo. e. NorėiMau sužinoti vi
sa miškų darbo padėjimo, nes mėgs
ta ir medžioti. Kam tokis darbinin
kas reikalingas meldžiu atsišaukti že
miau paduotų antrašu pažymint vi. 
sas smulkmenas. 

JOHN ZICHAR 
1117 Brandyuim* Street 

Phlladrlphia, Tennia. 

RKIKALAl'JAMK malevotojaus ir 
poperuotojaus j»rie dideio namo. Dar
inis ilgas. Kreipkitės pas 

P. A. MAŽEIKA 
1337 K. 57 St. 2-nd flo<»r 
Tdoronas Mi«lwny 08G2 

REIKALINGI LEIBERIAI 
prie trneking ir gonoralio lei-
bero darbo. Valandos nuo 8 ry
to iki 4:30 po pielų po 50c, į 
valaTMla. 

Atsišaukite 
Eniployment Department 

Stevvart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkvvay 

KAS PRISIUS MUMS 
<avo tikra adresjj; ir porę, ad
resų savo x)a^Js^ailuJj ir-pae-
tos markiij už 2 cenjtu, — tas 
pana naudinga, knygute 

BRANGINKITE SAVO 
CVEIKATĄ. 

Tą knygų to gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Karkus. Ta knygutė sueė-
dys jums turto. 

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

1411 So. 50-th Ave. 
• Cicero, 111. 

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

, ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCO. 

2, -be kra 
3,—be marinimo, 
4,—oe skanumo, 
B,—be jok K) pavojaus sveikatai. 

op?T*acijos, pacijentas gali tuoj 
) darbą, gali tuoj valgyti; dal

ijai ninku balsas tampa malonesnis, 
(visa svo*kata geresnė. Kuriems iš

ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
linti. 

Ligoniua au JvalriomiB ligomis 
i)rijlmu:— 

Kasdien nuo S ral. po pietų iki 
vai. vakare. 
Nedėllomia ir eeredomla ofiaaal 

iždarytaa. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

fGYDYTOJA8, CHTRURGA8 ER 
OBSTETRIKAS, 

M m - soth Ave. cicero, n i j dionraštv ^Drauge^ . 

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

N e d ė l i o m i s : 10 Iki 1 2 . 
Telefonas Yards 1119 

-

Romkite tuos biznierius, ku-
i * a dažniausiai ganinasi 

= MMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllilllg « # 

f "DRAUGO" KNYGYNE | 
| 

3 C 

Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 

DIflVO APVEIZDOS PAR. 
— fiepiYAo 2 d. parapijos mo
kyklos kambary, 8 vai. yflka-

V I1 ' 

PRANEŠIMAS. 
'Šiiibmi pranašu gcrbiamTeUis 

Kkaatytojajrte kad. mūsų gro-
eernė ir pienynė nuo gegužės 
1 d. bus atdara nuo 5 valandos 
ryto iki vėlumai vakaro. 

'Mes užlaikome visokia gata
va ir rūkyta mėsa. Mūsų pie
nas yra»be jokiu "powderių", 
mes patys dirbame sūrius, 
sviesta ir visokias varškes. 
Taiposgi priimame užsakymus 
ir pristatome į namus. 

Sudarome u-žkand-žius (lun-
clies) neštis namo arba dar
ban; po 5 ir 7ę. už *swidwicV 

Į visas užkandis atsieina nuo 
alaus; 6 kp, prie bolių ritini-125 iki 35 centu. 
iiio ir šlėgos; 7 kp., prie lazdu^ -*J*l ^ ? , ^ ? P ? A 
i- • u v <<v ,, v , 1413 South 49 Court 
kių ir bohų <<zydus , , mušti; Cicero, IU. 

A. f A. 
ANT. GAIŽAUSKIS 

mirė balandžio 30 d. 1923 
10 vril. ryto, amžiaus 1 
metų 10 dienų po ilgos li
gos 10 savaičių. 

Paliko ^dideliame nuliū
dime tėvus Joną ir Ona 
Gaižauskus, broli Juozą 
seseri Ona, dėdė J. Spu-
dvila teta ir tetėną ir krik 
što tėvus Juozą ir Magda
lena Blankus. 

Laidotuvės įvyks- tre-
čiftiienį geenžio 2 d. iš 
namų 635 W. 18-tr Str. 
į Dievo Apveizdos bažny
čią 8:30 vai. ryto. Po na
maičių bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. ' 

Nuliūdę: Tėvai, brolis-, 
sesuo, dėdės ir krikšto tė
vai J. ir M. Blankai. 

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO KAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•% Parduodam Laivakortes. * 

D-ro RAČKATS IŠRADIMAS. 
I1R$ laiką Dr. Raf-kus galvojo, tru-

sė, išrado ir išbandė goriausius vaistu* 

PLAUKAMS 
TIa vaistai tai n£ra kokie patentuo

ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Ftačkaus Ir jie veikla ant plau-
\ių Stni kaip: 

l )- l!žmusa iuiKii>lMis, kurie oda 
plaukti šaknis. 

2)-Sustiprina plauku šaknis. 
| 3)Išjudinsi kraują galvos skalpojc 

ir priduoda plaukams daug gy-
\iimo ir jiogų. 

4) -Sustabdo plaukų slinkimą. 
5)-Augina plaukus. 
• Kurie nori grautl t«i vaistų; ta! tu

ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinku^ių plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat rausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. 8ių vai
stų uptiekofte negntiHit. Kreipkities tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA $5.00 už vaistus ir už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonlą mums dėkavoja. Pinigus sių-
slfito šiuo adresu: 
I)K. RAČKUS Medicinai l.aborntory. 

1411 So. 50tH Ave., Cicero. III. J 

> i i — 

Dr. 0. VAiTUSH. 0. D. 
LIBTITTIS AKIŲ SPECIALISTAI 

Palengvins vlay 
akly tempimą 
kas yra prieftaa 
Uml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
.umą, akaudanfiluB Ir už8ideguslu» 
karščiu akių kreivos akys katerak 
to, nemiegio; netikras akis indedaro 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re 
<ėjinio ir vaikus einančius mokyk : 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomia nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

E Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 | 
i Ramybė Jums (kailio apdar.) : 2.50 -
E Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
E šios maldaknygės formatas yra 5l/ ,x3%. Puslapių turi 958. bet ne z 
z. stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Jvalrių jvairxau- r 
I sių maldų. 

g Aniolas Sargas — juodais mink.št. apd. 1.75 | 
I Aiiiolas Sargas — juodais apd 1.50 = 
E Dangaus Žvaigždutė — juod. miukS. apd 1.75 § 
s • s 
I Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
J Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
5 šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių,. 

5 Spauda aiški. S 

| Pulkim ant kelių 2.50 
| Pulkim ant kelių 2.00 
s iruiKirn ant Kelių • į.oo *£ 
| Pulkim ant kelių 1.50 
| Kantička 85 
E Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1.50 E 
^ Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 i 
| Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 = 
E Melskimės, (mergaitėms) po 60 = 
•S St 

E Melskimės, (vaikinams) po 60 = 
| Pamaldų Vadovėlis 40 § 
E Užsisakydami adresuokite: 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S 
f 2334 South Oakley Ave. Chicago, 111. 
a s g;iHMlllllllllllllliiilllllliiiiilliiiiliiiiitiniiiiinwjiiiiMiiniMiiiniiMinnintiMiiMiiM» ą 
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Kiek "L" Važiavimu 
gali nupirkti 

uz $LZ5. 
Tiesiai nėra apribuoto skaičiaus. Šimtus jeigu nori. 

Su vienu " p a s s ' ų " gali isvažin^Hi visa miestą, važi
nėjant kaip tankiai nori, kad ir visa savaitė. Gali taip 
pat ji paskolinti savo draugui ar kitam šeimynos na
riui kuomet pats nevartoji. 

^rartok savo " p a s s ' a " važiuojant sveėiuosna, baž-
nyeion, teatran, važiuojant į parktis, darban ir iš dar
bo; tas bus sutaupinimas pinigų! 

.>r 'it, \ 

. . . . . . .*~m 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovu. Moterų tr Vyrų Lipi 

Vai.; ryto nuo 1* — 1J: nuo 1—B 
po pietų: nuo 7—8: I i vakare. 
Nedėllomis: 10 iki 1. 

* Telefonas Drezel 9880 

Žemos Kainos Vaikams 
Vaikai neturintieji septynių metų amžiaus kuomet va
žiuoja su suaugusia ypata bus vežami veltui. Vaikai 
tarpe 7 ir 12 metų amžiaus moka 3c. Vaikai suvirs 
dvylikos metų moka regularę kainų išimant tuos kurie 
lanko mokykla. Visi vaikaį lankantieję mokykla ir 
neturėjusieji septyniolikos metu amžiaus gali važinėtis 
po 5ej?il*tRiperkant penkiasdešimts — važiavimų knin-
trutc^už*$2.5(). Šios kningutės bus parduodamos tiems 
vaikams kurie parodys mokyklos eertifikatg. Blankos 
gaunamos pas kiekvieną eieveitorių agentą, 
gaunamos pas kiekvienų eleveitorių agentą. Vaikai 
suvirs J2 metų nelankantieji mokyklas moka pilna 
kaina. 

Vartok savo "L" Pass'ą 
Chicago Elcvated Railroads 
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