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METAI-VOL. VIU 

ITALIJA PRIPAŽINO 
KATALIKU MOKYKLAS. S SU 

"Amerikos kariuomenė yra FRANCUZŲ PASIGYRIMAI. 
gabi ir nebaugi mūšių laukuo 

MISIONIERIŲ DARBŲ 
PARODA VATIKANE. 

Anglijos karaliaus apsilan
kymas. 

HOMA, #e,g. 6. — Italijos 
ministoriu tarvbn nusprendė 
pripažinti pilnas valstybines 
teises visoms privatinėms ka
taliku parapijų mokykloms. 
Nuo šio laiko katalikiškos mo
kyklos stovas lipiomis su vie-
šomis valstvbės mokyklomis. 

Ikišiol kataliku makyklų 
vyriausybė nepripažino. Tas 
mokyklas bai^rę vaikai be spe
cialiu kvotimų nebuvo priima
mi i aukštesnes valstybės mo
kslo ištaigas. Ateit v Ims ki-
taip. 

Misionierių darbai. 

Neina Pirmyn 
Neoficialis Amerikos Atstovas 

Maišosi 
TURKAI VISOMIS PRIEMONĖMIS GINA SAVO 

T E I S E S 

ROMA, geg. 5. .— Franeu-
zų militariniai kritikai ir pat
sai maršalas Foeh ' f'ranouzų 
spaudoje skelbia, kad Frnnci-
ja išgelbėjusi Italiją 1917 me
tais, kuomet austrai pakėlę o-
fensyvą. • » • • / » . • 

Italai tais i'raneuzų 

NEW YORKO VALSTYBĖJE ATŠAUKTI PROHIBICI-
JOS ĮSTATYMAI 

giri-

ALBANY, N. Y., įreg. 6.— 
New Yorko logislatura, sena
tas ir atstovų rūmai, didžiu-

se. Kuomet amerikoniški ka
reiviai okupavo Vokietijos že
mę, visas laikas jie elgėsi kai
po džentelmonai. 

•'Amerikonai kovoja gerai. 
Kuomet mūšiai buvo pertrau
kti, jie patraukė pirmyn su 
okupuotės reikalais, rtjo pir
myn be šešėlio keršto. Tiki maiši labai pasipiktinę, tuo 
žiurėjo savo reikalo. Tas irjlabiaus, kad tas neteisybė, 
yra geru kareiviu darbas. Pa-j Tai užgina nevien italų gen. 
rbloške priešą, jie jo nespar- Cadoma, bet ir tuometiniai 
d*. ' įkaro korespondentai. Sako, , ™ ^ ^n'naoionVlc proWw" i ™ V**™*™ ^ * ™ , ^ r -

"Tn i visa, kas SUndie vei- Italiją išgelb>j? patys italai. I eįja. Tuomet tik vieni tedera- i " • f ™ * a ? T U . bU* r , " °" 
1 suoti nuo bvlu ir nuo baus-

Suprantama, "saus ie j i" dės 
visas pastangas atšaukimą su 
griauti. Bet "s lapiej i" k riks

mu balsu nubalsavo atšaukti tauja. Jie patys nesitikėjo to-
valstyhJos probibieinį jstaty- \ kio laimrjimo legislaturoje. 
mą, kurs buvo pravestas 1921 , . . , , . . , , . 

<-.':V' Kai-kas abejoja, bau guher metais. . . J v . . 
#_ . . natomis pasirasvs atšaukimą. Kaip tik gubernatorius pat- T, • . . v * . . , ' 
. . * 1 l>et jei pasirasvs ir Įstatymas 

virtms ta atšaukimą, Now , .* _, . v. . 
__ . , • . j bus atšauktas, tai tūkstančiai 
Yorko valstybe neturės uieko! v . ~.. .. 

LATSANNK, gcg. (i. —1 Fž santarvės valstybes sto-
Taikos konferencijoje pakol-1 ja ir Amerikos neoficialis at-
tas svetimšaliu apsaugos Tur- j stovas. Tečiaus turkai ir iš to 
kijoje klausimas. Šis klausi
mas vos nesuardė konferen
cijos. 

Iki 11)14 metų Furopa savo 
valdinius Turkijoje buvo ap
draudusi žinomomis senovės 

Papą Pins XI TuV-jimol kapituliacijomis. Tai yra, u- ' tai- santarvės kal te ." 

nieko nedaro. 
Fžvakar po ilgu ginču tur

ku delogatas Ismet pasą atsi-
liep'1: 

" J e i konferencija del to 
I suirs, tai pasaulis žinos, kad 

kiasi Kuhro , ir Rhinelandp 
plotuose, yra kaip tik diame-
trikaliai priešingai — tai pa
giežos sėklos sėjimas." 

liai autoritetai probibiciją ga-' 

UŽ BOLŠEVIKUS. 

ANGLIJA UŽ ĮTAIKĄ. 
mes. 

Platinimo Kongregacijos pre
fektui kardinolui Vau Rossum 

ręst uotus svetimšalius turkai ! 
neturėjo teisės nei statvti i sa • Anglijos delegatas Kum-

1 * • * * * 

1 ., 4 • 1 i ln»ld 1 tai atsiliepė, kad tur-
pamlv 1925 metais, kaip,- ;įu- \" te.wi.us. ne. juos baust,. 
biliejaus metais, Vatikane su
rengti didele kataliku misio-

Tam tikslui veikė europiniai 
teismai ir teisėjai. 

nierių darbų parodą. Toni Karo laiku Turkijos valdžiai 
pnrodon turės ineiti viso pa-j tai visa panaikino. Dabar E11-
saulio misionierių atlikti iri ropos valstybės ir vėl nori \ 
atliekami darlmi. [gražinti ten kapitiilacijns'. T» 

Parodoje Ims atvaizdintai ' ' i™* turkai priešinasi. 
visatinis kataliku misi jn cha-: 
rakteris ir sąlygos, kokiose j 
misionieriai turi vesti savoj 
darbus. j 

Paroda bus Vatikano, plote j 
tarpi1 Vatikano muzėjaus ir j 
Vatikano bibliotekos. Jei 
truks vietos, tai bus galima 
užimti kiek Vatikano daržo. 

Karaliaus Vizitą. 

kai turį palaukti. Pasaulis 
pirmiaus gerai perkratys kon
ferencijos darbus. Ir tik tuo
met žinos, ką reikia kaltinti. 

rialų-gale svetimšalių apsau 
gos Turkijoje klausimas ati-

i dėtas neapribuotam laikui. 
• .i i. • 

LONDONAS, gog. 6. — An
glijos vyriausyliė darbuojasi 
pertraukti iki šiol buvusius 
bent kokius su bolševistine Ru 
sija santykius. Nes bolševikai 
nopataisytini. 

Tam priešinga "Tndopon-
1 

dent Labor party. ' Tai radi
kalų partija. J i kelia kampa 
iiiją, idant vyriausybe neper 
trauktu santvkiu su Maskva. 

lės vykinti valstybėje. 
Atšaukimui laikas paskirtas ' Bo to> n l l ° Kanados imsie-

LONDONAS, gog. 6. — An-1 30 dienų. Tai reiškia, kad pe r ' n io bus atšaukta valstybės rai 
,glija dar neatsakė Vokietijai' tiek laiko tuo klausimu bus ve ' toji policija, kuri gaudo svaiT 

j jos taikos pasiūlymus. Lfttt- darni vieši išklausinėjimai! galų kontrabandininkus. Tuoį 
kia Francijos atsakymo. Te- kaip įstatymo, taip jo atšau-j met iš Kanados svaigalai u £ 
ėiaus Angliijos vyriausybė sto Į kimo šalininkų. ' lies visą valstybę, 
vi už taika. . l r • ^ ^ • ^ ^ — ^ 

ANGLIJOS KARALIUS 
ITALIJON. 

FRANCIJA KELIA PRO 
TESTĄ. 

PRAMATOMAS PERVIRŠIS. 

LONDONAS, gog. 6. 
Šiandie Italijon iškeliauja An 
gi i jos karalius su žmona. Ap
lankys Italijos karalių ir Sv. 
Tėvą. 

ZITA UNGARIJOJE. 

rrrv-i; 

HINDENBURGAS NORI 
KARO SU FRANCIJA, 

PAŽYMI, KAD VOKIEČIAI 
ATLYGINS FRAKCIJAI. 

Nusako Su v. Valstybių su 
Japonija karą. 

Anglijos karalius Šventa ji! 
Tėvą aplankys goguos !) die- Į HAX(^VFK, Vokietija, g<vi'. 
na. Po tos vizitos karalius ' ^ ~ "M*^ a ts imins imo fra-
vyks i Anglijos atstovo Va-' neuzams kerštu, nors tas ims 
tikanui rezidenciją. Tenai, ^""taj. metų. Istorija savai-
turės užkandi su kardinolu ; nii atsikartoja. Ko aš užvis-
(iasi)arri. labiausia geidžiu pasauly, tai 

to, idant galėčiau dar kartą 
imtis ginklo prieš Frąncija." 

Taip pareiškė fieldmaršalas 
voii Ilindenburg, vokiečių ar-

j mijos karo laikais vyriausias 
XOTOX, gog. -Įvadas, į Amerikos armijos ka-

kvmas nas ižvmu vokieti ve-
ternną nenorėta nei spaudon 
paduoti. 

I»et kadangi fieldmaršalo 
IFindonlmrgo kalba vra rli«l-
žiai svarbi, be to, jis ]iali<'tė 
istorinius ivvkius, tai tas pa-
saulini Įdomu patirti. 

Ilindenburgas apie Ameri
kos kareivius kalbėjo gražiais 

AVASIlIX(;TOX,gog. d — 
Praneša, kad šįmet Suv. Val
stybių iSdĄ paMibaiįtis f iska^tT i r )""^tslri jos imperatoriaus 
liniams metams, pramatonias 
perviršis, ty. surplus. To yor-
viršio busią apie fiO milionų 
dol. Tai retas atsitikimas. 

VIENNA, ^ , (J*<— Mirų 
. t 

Karolio žmona Zita, sakoma, 
paslapčia su vyriausiuoju sa
vo sūnum įkeliavo Ungarijon. 
Matyt, nori atgauti sostą. . 

UŽDARO VIENUOLYNUS. KIEK LENKIJA TURI 
VALDININKŲ. 

MASKVA, Re*, fi. — Ko
munistinės rusų cerkvės kong LONDONAS, gog. f>. 
rose nutarta uždaryti ir panai Lenkija šiandie turi 090,000 

terminais. Nei trupučio kar- kinti visus Ilusijoje pravosla-'valdininkų, tame skaičiuje 

SURASTA GEN CANBY 
KAPAS. 

Jš Bav Minnette, Ala., senv-
vas advokatas, Cliarles Hali, 
laišku prašė prezidento Har
dinio surasti, kur palaidotas 
gen. Canby. 

Advokatas Hali laiške rašo. 

pitoną McMahon, kurs pirm 
iškeliausiant iš Coblenzo A-
morikon, aplankė fieldmarša
lą jo namuose. 

Kapitonas McMakon buvo 
iki šiol užsilikęs Coblenzo, kur 

ka.l g. Canby žuvo 1873 per [ni.--(> a „ i k t i l i a s k u t i n i l l 8 r e i - } h j t i : a u k ž t esn iu S idealus ir 
indionu sukilimus ('ai i torui-

4-

JOJ-
1865 m. tas generolas su fe-

derale kariuomene pajėmė nuo 
sukilėliu Blakelv tvirtumą, A- , ,. . 

. keliavo Amerikon. 
Advokato tėvo ba

kaitis atšaukus iš ten 
konišką armiją. -• 

tylJės jo žodžiuose nesigirdė
jo kalbant jam apie ameriko
nus. Apie franeuzus visai ki
tai]). 

Pramato karą. 

11 indenbui.gas pozityviai 
nusako Suv. Valstybių su Ja
ponija karą. Jis nurodo, kaip 
tai daug japonų studentų ir 
visokios rųšies tjėmytojų šia
ndie suplaukia Europon. Ne
veltui jie čia teiriaujasi. Ne
veltui toms jų kelionėms lė-
šuojamasi. 

" Japona i užsitarnauja kre
dito,'* sakė 

vų vienuolynus, kuriuose ne
bus įvestas gyvenimas komu
nistiniais pagrindais. 

VIENNA, gcg. b*. — (via 
socialistai sukolr dideles kru
vinas riaušes. Daug žmonių 
sužeista. 

250,000 karo valdininkų. (ii 
visi kiti civiliai. Lygiai kaip 
bolševisthijoj Rusijoj. 

PARYŽIUS, gog. G.— Pre-
inioras Poineare Francijos 
vardu reiškia energingą pro
testą prieš Suv. yalstybių 
Aukščiausiojo Teismo išspre
ndimą, kuriuomi draudžiama 
svetimų šalių garlaiviams i-
plaukti į amerikoniškus uos
tus, jei tuose garlaiviuose ran j. 
dasi 
svaigalų. 

Kadangi Franrijos vyriau-
syl>"' subvencijuoja savo pirk-
lybos laivyną ir kadangi yra 
sunkus daįktas gauti ^garlai
viams jurininkų be teikimo 
jiems vyno porcijų, tai tas 
Teismo išsprendimas atkreip
tas tiesiog prieš Francijos in
teresus. * 

Pranešta, kad artimiausio
mis dienomis Francijos pro
testas bus įduotas Suv. Vals-
tybiu vvriausvbei. 

atvestas vos vienas areŠtuo-* 
tas. t 

Teismas nesenai įkurtas; 
Jšpradžių butą daug reikalų* 
Dabar nieko. Jei policija ne-
parūpins darbo, teismas bus 
panaikintas. 

DU VAGIU NUBAUSTU 

Už automobilių vogimą fe-
doralis teisėjas Wilkerson Al-

bent kiek kokin-uors Į f o n s * M L w k , m , , a w l * *H 
mėnesių į federalį kalojintą it 
Frank X. Bauman, 17 mene-
siu į Cook apskrities k a l ^ V 
ma. ** 

BRANGIAI ATSIĖJO. 

PARYŽIUS, gog. (>. — Mar 
salas Foch nuvyko Varšavon. 
Tonai jis militariniai priim
tas. 

ITALIJA ATMOKĖS 
SKOTAS. 

ANDREWS KARAVANAS 
PRAGAIŠO. 

(Pražuvo kupranugariai ir 
maistas. 

laipsnius." 
Ilindenburgas vra didis 

labam o j 
dalijančiai šeimynai tas .gene
rolas pristato maisto. 

Taigi advokatas Hali, kurs 
eina 79 m., pirm mirsiant no
ri ant gen. Canby kapo pa<lė
ti vainiką. 

Prezidentas Hardingas pa
rėdė surasti gen. Canby ka
pą. 

Paskiaus iš Indianapolis, 

Garlaiviu Georgo AVasbing- skeptikas, kad Vokietija sau 
ton kapitonas iš Bremeno iš- išganymo sulauktų iš užsienių. 

Jam a p - ' J i s pažynv-jo dar tai, kad A-
leidus Vokietiją, nebeliko Co- merfkoa viešoji opinija dar 
blenąj jieį ^ o p ^ amerikoniš
kos armijos nario. 

Aplankė Hindenburgą. 

Kapitonas McMahon aplan
ke fieldmaršalą keliaudamas 
iš Coblenzo į Bremeną. Ilin
denburgas jį labai širdingai 
sutiko. 

Tai įvyko tomis dienomis. 
Ind., pranešta, kad gen. Can-; Buvo grynai personalo vizi-
by kapas yra ten Crown Hill ta, nes kapitonas buvo civi-
kapinėse. Į bai apsitaisęs. Jo apsilan-

iki šiol nopasikeičiusi. Vis 
dar ji nusistatusi prio.š vokie
čius ir Vokietiją. 

Aukština amerikonus. 
• 

"Tamsta pagaliaus keliauji 
namo," atsiliepi Ilindenbur
gas, laikydamas ranką ant 
kapitono McMahon peties. 
" J ų s visi amerikonai galite 
su pasididžiavimu tvirtinti, 
kad jųs atlikote čia daug dar-

PFKINAS, Kinija, ^o^ 5. 
Hindenburgas. Amerikos Naturalos (Gam-

" J i o darbuojasi savo rase iš- j tos) Istorijos Muzėjaus tre
čioji vasaros Azijoje ekspedi
cija Mongolijoje nepavyko. 

Ekspedicijai vadovą u j a 
Koy Chapman Andrevvs. Iš
siųstas pirmyn nurodytais ke
liais karavanas pragaišo ke
lionėje. Ne kitaip, kaip ka
ravaną, tuifijo užpulti plėši
kai ir viską pasisavinti. 

Karavaną sudane 60 kup
ranugarių, kuriais buvo gabe
namas maistas, gazoliną ir ki
tokį reikalingi tyrinėjimams 

stentų. Būrys nuvyko į Ehr-
lien ir karavano neberado, 
kurs turėjo pirmiaus nuvyk
ti, ir nesulaukta. 

Karavaną valdė tie patys 
žmonės, kurio porniai su An-

BOMA, į^o^. G. — P remi o-
rag Mussolini pranešė ameri
koniškų laikraščių korespon
dentams, kad Italija pilnai 
atmokis Amerikai karo sko
las. 

Pranešta, kad gonoralio 
prokuroro Daugherty garsaus ' 

"injunotion" prieš streikuo
jančius geležinkeliečių šopme-* 
mis vykinimas valdžiai atsK 
ėjo 1,922,000 dolerių. 

DIDELIS GAISRAS. 

Vakar rytą ties Mihvaukoe: 
ave. didelis gaisras siautė 
Koich Bros. krautuvėje. 

LAISVĖS PRAKALBOS. 
CLEVELAND, Ohio. —Ge

gužio 7 d., vakare kalliės kun. 
dr. Ign. Česaitis. 

KUKTTTfoLIAT, Švenčionių 
aps., ,Tv<»rėčiaus vals. — Jau 

dre\vs atliko ekspediciją. Ga- antri metai čia gyvuoja moky-
limas daiktas, kad karavanas; kla. Tuo labai džiaugėmės, 
tuivjo išsilenkti •'vyriausiojo; Pernai mokytojavo mokj'to-
kolio, kad išvengti • ]tfė$ikų. i jas, šįmet mokytoja. Del mo-
Točiaus iki šiol nesuraiicįami kslo, mokytojai reikia pagirti, 
to išsilonkimo j^dsakia i . i Jaunimas tai fruputį nesiten-

Kaip ilgai karavknas nebus kiną mokytoja, kad ji neside 
rastas, ekspedicijos darbas cla kompanijon. 
bus pertrauktas arba žymiai 
sutrukdytas. Nes negalimas 
daiktas trumpu laiku įsigyti 
naujus kupranugarius arba 
reikalingus daiktus. 

KURSAS, 

GAISRAS SUGADINO 
TlhlĄ. 

dalykai. Buvo pasiųstas į , 
Ehrlien, kur susekta interc- PEORIA, <;eg. 5. — Gais-
singų archeologinių dalykų. ras, kurs, kaip spėjama, paki-

Karavanas išsiųstas iš 'Kal-!l0 nuo lokomotivo kibirkščių, 
gan bal. 1. — Tuojaus pas-. išdalies sunaikino per Illinois 
knį jį automobiliais iškeliavo J upę Chiea,go and North Wes-

bo garbingu savo pasielgimu. J Andrewš su buriu savo as i - ' te rn geležinkelio tiltą. 

i 1 1 
.!.» 

C H I C A G O J E 
i.-. 

PAŠOVĖ MOTERIŠKI;. 

Michaol Vachta, 43 m., pa
šovė Mrs. Sophie Racek, 5.°> 
m., 2010 Blue Island ave. 

NĖRA "BUSINESSO. > > 

Nakties teismui Clucagoje 
gresia uždarymas. N^ėr "busi-
nesso. , , Praeitą penktadieni 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4,65 
Francijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0029 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
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 

Nortet kad pinigai buty LleturoJ 
Uraokėti DOLERIAIS, r«ikl« 

brangiau mokėti. 

http://te.wi.us
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Ui *tf&Eia«r*t% įsokft Įmaino. Lai-
M įkaitai afo uiraiymo dieno*, 
M atto Naūjį Ketų. Norint permai
nyti adrtaa. visada reikia priiii}*-
H ii »«nM įdro** PuiffcJ |«ri*n-
tia ft*iti liperkaat kjaaeja u M 
m— "Money Order" arba jde-
caat piaigui i rnistrnot* laide* 

DRAUGAS PUB. C O. 
$ 3 4 tontk Oakley Aveau* 

Ohica* o. Oliuoto 
TtL Roo&eTatt 7791 

Artimiausias tarptautini* 
kongresas įvyks Amsterdame 
(Uolandijoje), 1924 m. Per 
paskutinį kongresą Romoje, 
buvo nuįarta kad eucharisti
niai kongresai butų rengiau n 

antri metai. ?• 

KREIPIAS Į ALDERMONUS. 

KOVA P R I £ s BEDIE 
VYČ3. 

Xors Suv. VaU'ybįse pasku
tiniu laiku atsirado prieštiky-
binių fanatikų kurie varė 
smarkią, propaganda, už paša
linimą, tikybos; iš mokyklų, te
eiaus netrūksta reiškinių ku
rie skelbia griežtą kovą bedie
vybei. 

Tekiuose, šiuo laiku disku-
suojama įstatymo projektus 
kurs turėtų drausti bedie
viams mokytojauti Valstybės 
mokyklose. Mokytojas prieš 
užimdamas viešoje mokykloje 
mokytojaus pareigą turėiu pri
siekti, kad jis tiki į Dievą. 

Virginijos valstybėje, sena
torius Preynolds reikalauja, 
kad mokyklose butų privalo
mas Biblijos skaitymas. 

Šiedu reiškiniai rodo, ka i 
amerikiniai yra praktiški 
žmonės. Pastebėję kokius nuo
stolius neša laisvamanybė ir 
bedievybė, pripažįsta tikybos 
reikalą- tautai kuri nori gyven-
ii ir žydėtu Jų utilitarizmas 
j r ivedė juos prie išvados, kad 
kiekvieno gyvenimo šaltinis y-
ra tikyba. 

TARPTAUTINIS EUCHA 
RIŠTINIS KONGRESAS 

CHICAGOJE. 

- -Nuo Eucharistinių Kongre 
šų pradžios, antru kart Kon-\ raginti teisėjus, kati jie nu 

"American Federation of 
Parents*" (Amerikos Tėvų Fe
deracija) bendrai su "UUnois 
Society for Crimė Prevention" 
(Illinois Draugija Piktadary
bėms Užbėgti) Chicagop. ai-
dermonams pasiuntė ; dai&fcus. 

nesuranda. *0 juk yra viena 
priemonė ir ji taip aiški kaip 
saulės šviesa. 

Motinos teisybę sako, kad 
miesto policiją vąifcinų likimu 
nesirūpina. Yra tokių polici
jos narių, kurie del mažmo
žių areštuoja ne vien vaiki
nus, bet ir suaugusius. Tuomi 
mano įskelti savo imlumą tar
nyboje. Tečiaus toks uolumas 
visuomenei daro vien skriau-

Pirmadienis Gegužio ?, |Qg3 

Prašo jų pasidarbuoti; ' .kaa 1 a * K i r ^ s t i J a u W ( >' i u s ™« is' 
ChicMoie sumažinti jaunu vai k l > ' d i n , ° ' v ' : s a i n e m a t o - *&»¥> agoje sumažinti jaunų vai 
kinų piktus <iarbus. 

Kokiu būdu aldermonai tai 
gali atlikti? Anot tos Tėvų 
Federacijos, aldermonai yra 
miesto tvarkdariai. J ie turė
tų pasidarbuoti, idant polici
ja be svarbaus reįkalo ne
areštuotų jaunų vaikinų. 

Chicagos teismų rekordai ro 
do; kad 1922 metais čia areš
tuotą 4,600 jaunų vaikinų. Ir 
iš jų 4,000 teisėjai paliuosavo 
neberadę kaltės. 

J)elto, policija šiame reikale 
gali atlikti daug naudingo 
darbo, jei del menkniekių jau
nų vaikinų neareštuotų. Vie
ton areštavimo juos tėviškai 
pabartų, įspėtų ir pamokintų. 

Dauguma areštuotų vaįkinų 
uždaroma į policinius kalėji
mus ir juose pralaikoma po 
keletą dienų ir naktų. Pasefc-

pamokų. 
Bet tos pačios motinos ata-

tjnkaįriiausios priemonės, kaįp 

dęlto, kad nesirūpina ieškoti 
tiesos. 

•Ta priemonė, tai vaikų mo
kinimas religijos viešose mo
kyklose. Jei religijos mokini
mas butų įvestas, tai tuomet 
nereiktų kreiptis į aldermo-
nus ir rugoti ant policijos. 

Tai yra atatinkamiausia ir 
neginčijama priemonė. I r mo
tinos tuo klausimu galėtų daug 
pasidarbuoti. 

JtUlPĖ^OS UOSTAU 
(PRIEP&AUKA) SKAIT

LINIŲ ŠVIESOJ. 

lX^ornJ^Kl»m<tei Po karo, atskyrus K l a i d ą . noo Vokietijos spor tas ir 

f olitjaė pądftįsv 
Suiyg 99 skyriaus Versalės 

sutarties Klaipėda ir jos kraš
tas 3,000 ktv. kilom, didumo 
su 150,000 gyv. tapo atskirta 
nuo Vokietijos. I)abar Amba
sadorių konferencijos nutari
mu 16, ĮI . 1923 m. yra pripa-

das. Tokia policiją reikalingą j žinta Lietuvos suverenybė ant 

PERSEKIOJIMAS SOV 
RUSIJOJE. 

"BT 

Sulyg žinių iš ^.Laskvos, 
;ra'ima drąsiai spėti, kad pa
triarchas Tichon bus pasmerk 
tas miriop. 

(Pranešama taipat, kad Smo
lensko metropolitas TeoJosius, 
peiojęs per visokios rijšies 
persekiojimus iš Sovietų pusės, 

mėje daugumai jų neįrodomii j pa -pruko ir pasiekė Lenkiją, 
prasižengimai ir teisėjai juos Į, j j s e s ąs kandidatas į pravosm-
paliuosuoja. . VII vyskupui Vilniau* dieetzi-

Tokių vaikinų įgautas įspu-1 :t»|e. 
dis policiniuose kalėjimuose Vyskupo Nikodemo ir kitų 
juose išspaudžia neišdildomą 
jgrmę. Tas daugelį jų padrą-
mm.' ir toliaus eiti slidžiais 

žymių dvasiškių byla, kur jie 
buvo kaltinami už pasiprieši
nimą valdžiai, pasibaigė Sun

keliais. Galų gale beaugdami(feropol*y (Krimas). Vyskupas 
jie virsta tikrais piktadariais.! Nikodemas pasmerktas 8 me-

Tėvų Federacija pažymi, [tams kalėjimo ir sunkių dar 
kad aldermonai miesto teisė-jl.ų, popas Nazarevski 3 meia-
jams nustato algas. Dėlto j b ' m s . 
tuose teisėjuose gali turėti 1*1 Visos bažnyčios prie civiii-
įtakos. Aldermonai gali pa- nių lx»i militarinių ligonbučių 

^resą tuiv>iui« Amerikoje. Fir-
l i e s i s eucharistinis kongresas 
buvo Kanadoje. Montrealy 
1910 m., antrasai įvyks Su v. 

(Valstybėse, 1926 m. 
Kablegi-amas Eucharistinių 

[Kongresų Komiteto iš Pary
žiaus, nesenai pranešė Chicą-
gos Arkivyskupui Šią gerą nau 

bartų tokius r>olir>n»AnilS) ku
rie bereikalo vaikinus areš
tuoja ir paskui tempia teis
man. 

iToj Tėvų Federacijoj dau
giausia veikia motinos. Tos 
motinos senai ieško priemo-

užJarylos, Maskvoje, valdžios 
įsakymu. 

Pensoje, katedra paverstu į 
^ lėtinėj partijos komiteto kny-

Metropolitas Vasily, iŠ Kie-
vo. areštuotas. Šie vis nauji 
krikščionybės vadų puolimai 

prieplauka turi tūlą panašiunii 
į New Yorko prieplauką. Klai
pėdos prieplauka, kaipo ni&; 
k a į ne užšąlanti, turi pirmenyT-
bę ant kitų Baltijos juros uo*-
tų gulinčių aukščiau jos: Ite-
yelio, R^gos, Vindavos, Liepo-
įaųs. J^laipėdą turi dįdelį lun- j 
terland^ (užpakalinė įęj$ė) ne 
vieų Lietuvą, Baltgudjįą, bet 
ir 4alį šiaurinės Ukrainos, - -
vidurinę Dniepro baseino da-
Įj surištą per Pripet Oginskio 
kanalu su Nemunu. , kJ • 

Ekonominė padėtis. >.-. \> b. v 

Kuomet Klaipėda buvo daji 
mi Vokietijos imperijos jos vy-

i' i ' J i • 

stymą varžė artimas Rusijos 
rubežius i r ji negalėjo išlai
kyti konkurencijos su Koenigs 
bergu, Bremenu, Hamburgu, 
Tečiaus ir tada jos apyvarta, 
kaipo prieplaukos augo iš m. 
į pietus. Kame galime įsitikint : 

iŠ sekančių skaitlinių 5 metai 

importas išsireiškia šiomis skaitlinėmis. 
1921 m. Importas 572,334,980 mrk. 

- Exportas 5a5,391,386 mrk 
Transitas 334,244,936 mrĮc. 
Iš viso l ,411,9W02 mrk. 

Klaipėdos ir jos srities, palie
kant jai vienok autonomija. 
Galutinas statutas Klaipėdai 
yra nustatomas dabar Pary
žiuje Ambasadorių konferenci
jos susitariant su Lietuvos ir 
Klaipėdos delegatais. 
Geografinė padėtis. 

Klaipėda guli prie plataus 
naturalio kanalo, kuris yra iš
eiga į Baltijos Jurą Nemuno 
ir upių jo baseino; šis kanalas 
ilgio 6 — 7 mylios yra natū
rali s uostas, uždengtas nuo 
Baltijos juros siauru pusiausa-
liu platumo 1 — 2 anglišku pirm karės: 

įplaukė 1909 m. 742 laivai su 244,097 tonomis 
Įplaukė 1910 ui. 852 laivai su 291,458 tonomis 
įplaukė 1911 m. 874 laivai su 305,875 tonomis 
Jplaukė 1912 m. 820 laivai su 299,203 tonomis 
JpJaukė 1913 m. 799 laivai su 310,360 tonomis 
Išplaukė 1909 m. 787 laivai su 277.886 tonomis 

" Išplaukė 1910 m. 853 laivai su 282,204 tonomis 
Išplaukė 1911 m. 875 laivai su 307,214 tonomis 
Išplaukė 191? m. 813 laivai su 296,866 tonomis 
Išplaukė 1913 m. 790 laivai su 306,649 touomįs 

Importas ir exportas per minėtą penkmetį pasiekė: 
1909 m. 82,3 milionų aukso markių 
1910 m. 90,05 nulionų aukso markių 
1911 m. 1Ų2,02 imlumu, aukso markių 
1912 m. 130,4 milionų aukso markių 
1913 m. 113,4 milionų aukso markių 

Vyriausi išvežimo dalykai buvo: modis, linai, odos, va 
gomi daiktai; įvežimo: anglis, silkės, manufaktūra. 

1922 m. Importas 834,369,955 mrk. 
Exportas 654,282,369 mrk. 
Transitas 460,000,000 mrk. 

• _ii_ • 
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, '-''' U vlso; 1,948^52,324 nurk. 
Bet atsižVel&iaut į tai, 'fcid Įtlaipėda tais matais dar n • 

buvo prisikirt i prie Lietuvos ir siena tarp jos ir Lietuvos 
dar nebuvo panaikinta, Lietuva naudojos? ir kitomįs jrreti-
moniis priepJUtllkoniis Koenigsbergu ir Liepojųm. 

fl̂ er Koenigstiergą Per Liepojų 
fveštf į Lietuva iŠl9 m, uŽ 35,000,000 mrk 9.000,000 mrk. 
fvestą į LietiiVąlfeO m. už 287,000,000 mrk. ?3,000,000 mrk. 
Išėsta į Lietuvą 1921 m. už 705,000,000 mrk 29,000,000 mrk. 
[vesta į; Lietuvą 1922 m. už 838,000 000 mrk. 36,000,000 ųivk. 

Taigi 192.1 m. visos Lietuvos apyvarta por Klaipėdos 
prieplauką butų galėjus sjekti apvaliose skaitlinėse: 

Klaipėdos apyvarta 
Įvežimas per Koenigsbergą 
Įvežimas per Liepojų 
Išvežimas Lietuvos 

Iš viso 

1,412,000,000 
705,000,000 

29,000,000 
1401,000,000 

3,277,000,000 
Įdomu pažiūrėti kokia buvo Klaipėdos prieplaukos apy

varta 3 metais pinu karo: 
1911 m. 102,022,350 aukso mrk. 
1912 m. 130.727,471 aukso mrk. 
1913 m. 113,370,548 aukso mrk. 

Sulyginus šias skaitlines, mes matome, kad Klaipėdoj 
uostą prijungus prie Lietuvos ir panaikinus sieną, jos atei
tis yra užtikrinta. 
Klaipėdos uosto įrengimas. mai įrengti dokus, ištaisyti 

Nors šio uosto naturalė pa
dėtis yra visais atvejais labai 
gera, bet jis reikalauja dar 
daug pagerinimo. Gilumas jo 
tesiekia 6-7 meteriu (18-21 pė
dos), jį reik pagilint iki 12-13 

! meterių (36-39 pėdos) idant į 
I % 

ji galėtų įplaukti dideli okea
niniai laivai. Reik atatinka-

k rantus. 
Sistema gelžkelių hintejian-

do reikalauja papildymo, šiuo 
tikslu Lietuvos valdžia vru, 
nutarusi šįmet pasistatyti dvi 
nauji linijį: Šiauliai, Telšiai, 
Klaipėda, Kazlų liuda-Jurbar-
kas-Klaipėda. 

J. Gatayi, 
5S- ipi minim i | n » nfii ! • • I* I w 

SOCIALDEMOKRATAS 
SAKQ: 

"Valstiečiai iiauUiirinkui, so
cialdemokratai, bolševikai, 
lenkai ir žvdai — tai atskirai 
išaugę nedidelės šakos, kurios 
buvusiame Seime labai arti 
prisiglaudė viena prie kitos. 

Tvirtinama, kad jei sekan
čiame Seime šitos šakos kiek 
pastorės, tai jos visai susįlies 
ir pavirs drūtu - kelmu, kurį 
manoma pastatyti Seimo posė
džių salėje, o ant to įelmo at
sisės {Trockis, arha Pilsudskis. 
Priklausys nuo to. kuris bus 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
i Iš tikros širdies 

Stajys Juceviduis. 
Gegužės 3 d. 1923. | R f > d t prierašas. — Mums ma-

Turui garbės tarti atsisvei-į ] p m , p į ^ J U t į , kad St. Jucevi-
kinimo žodį -Draugu i " , m*\pm buvo vienas žvmiausiu 
ledant nuo aukščiausio lieaak | d a rbuotojų C'hicagoje, ypač jis 

Dieną. 

nių, kaip apdrausti savo au- rodo kaip planingai bolševikai 
gančius sunūs nuo išklydimų. eina prie sunaikinimo krikš- vikresni* \r pirmiau Lietuvon 
Tečiaus atatinkamų priemonių čionybės Rusijoje. 

•ssr 
ptvyks. 

"<t '* 

loriaus iki žemiausio darbi 
ninko. Dienraštis " D r a u g a s " 
bus mano draugu visados nors 
ir sietuvoje apsigyvenčiau, 
4 'Draugas" lankys mano įlflh 
toge HMien, o jeigu gipsui 
Amerikon, netik skaitysiu, bet 
platinsiu ji lietuvių tarpe, ka 'p 
ligi šiol platinau. 

Tariu širdingą ačiū dienraš
čiui Draugui už prielankumą 
del manęs. 

Sudiev! 

n« nuilstamai di *bo «!^abdarin-
gai Sąjungai. Jnm išvažiavus 
tėvynėn jo trukuuia smarkiai 
pajus mūsų organizacijos. Te> 
čii'iis mes suprasdami šio iŠii-
kimo Lietuvos sūnaus pasiilgi-
n«ą savo tėvynės, nestabdome, 
lindime laimingiausios kelio
ms ir daug lain.l-s ir džiaugs
mo apsigyveni s Lietuvoje. 
Dirbk, drauge, l'vynėje toms 
idėjoms kurioms tuo čia nesi
gailėjai nei laiko nei jėgų. 

Džiaugsis tavimi tėvynė! Gi 
irusų taipat nc' iamršk. j 

St. Jucevičių- išvažiuoja iš 
CJicagos geguž. 9 dieną. Sėda 
į laivą geg. 12 d. Iškeliauja 
Lolandijos linija į Klaipėda. 

Albany, N. Y. — Nors val
stybinė legislatura jau -suvirs 
trys mėnesiai kai posėdžiau
ja, vienok dar visiškai mažai 

domės atkreipia į bilius kuriu 
pravedimą reikalauja šios val
stijos darbo federacija. 

• * • * • » * • « • « • » * < « • » : • « • 

Hse von Stach J 

JAUNASIS KANKINYS, I 
leMoaK^gt •mz^zmHmymomi 'A 
rfijų veiksmų drama iš katakombą laikų. 

I. VEIKSMAS. 
(Tąsa), 

1 DRAUGAB: Ša, ana Eufromju^ at-
na . Sveikas pasaulio mokytojau! (nusi-

enkia prieš įeinantį Kufronijų). 
2 DRAUGAS: Ot ir aš turėsįu laimėž 

lausytie išmintingųjų mokytojaus žo-
»ų. • I i i 

3 DRAUGAS: Didysai mokytojau ir 
turėsiu garbės dalyvaut toj dvasinėj 

^ptoj, kur Platono būriui tavęs tetruko, 
ingasai Eufronijau. 

, EUFRONTJUS: O kaip laimingas 
uvo Platonas.kuris kilnia savo išmintimi 
y ėjo karštąsias jaunuolių krutinės. Deja, 

ą*yk skaisčiosios saulutės mėlynojoj pa
langėj nebetemdė tamsybių ūkai. 

FIuVVIJUS; MLVOB: Tai dar gražus 
bsi reiškimas. 

ĘUFRONUUSi: Kaip ti« padangės u-
:ai taip liaudies.tikyba ar ji/,bus stabr 
įįldi.-ka-. ar krikščioniška vis vien tereiš-
į į motutės saulės aptemimą, 

J>JD£ALTGA£: (tyliai) Draugai, su-

L 

sispieskime aplinkui, ne* žinot, kati mo
kytojas ant kiekvieno žingsnio sugeba pa
traukti klausytojų domę savo turiningais 
žodžiais (jaunikaičiai susėda ratu) . 

EUFRONIJUS: l ^ s t u o l i ų tikėjimas 
yra lyg kokia milžiniško didumo šmėkla, 
kurios viršūnė dangaus mėlynę remia, o 
kojos nepakenčiamai slegia, žmones prie 
žeipės. O tuotarpu nuo žvaigždžių tos bair 
dyklės galva grasina žemyn su baisiu at
lyginimu numirus... Ka^fei ta sų filpsor 
tais. (Jt pa>iyzdžįui, man^'gTažioioj gim
tinėj gyyeJU^pikuras, k:iirs savo galingu 
protu išsiveržė uz viios riMį. Jis at
skleidė akiai gyvenimo dėsnius;' o VĮĮJJM 

dievus kaipo vaikų " b a u b u s " vien auklių 
!u£ese &paJįįo ir poetų šalin nugrūdo. 
Žinoma, tatT-nekitur i r naujasai dievas 
turėtų ieškotis sau buveinės... 

TARZICUUS: (karštai) Kaip tai 
naujasis Dievas ! Nejaugi tamsta ir krik
ščionių Dievą lygiai atmeti kaipir Romos 
stabus?! 

'- ."T-^Ą••-"jf.tfj.Į. JJM.I 41 ?» I JU'ilL-'AeiLiLJ^IIii'JMff , - T T T 

Clara Barton buvo Įkūrėja 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. 

J . " f W fJSES. 

nau. Visi jie išrasta tik tam, kad vaikus 
pagązdinti ir geidulius suvaržyti. . 

FIA.VIJUS MINOR: Ką?! Ar tai se
nieji dievai yra-vien tuščias išraįimiis, o 
jų ištikrųjų nėra?!! IS"e, tarastav. šįtaip ti
kėti yi-a nepriimta Romos senatoriaus rū
muose! 

J$QMUI-A&: Kaip tuščia butų Roma, 
Kampaniją ir Olimpo viršukalnės be die-
• • # • • • 

1 DRAUGAS: Ne, netuščia, drauguži, 
tik tu suprask kaip laisvai męs galėtume 
pagyventi, jei tik, anot mkoytojaus, nebū
tų tų dievų, kurie nuolat grasina pomirti-
nėmis bausmėmis. 

EUFRONIJUS: (nustebęs) Aš čia at
ėjau, k:ad jaunuoliams aukštesnio išsilavi
nimo suteikus, bet matyt busiu apsivylęs. 
Tik dabar susipratau, kad as esų atsįdu-
ręs tokio jaunimo būryje, kur išsvajotieji 
dievaičiai kaųjasi su menk# doros supra
timų. ( I m a m draug-ui:) Tamsta, Ępikų-
ras neleioĮo žeminti naująją laisvę pątai-
kayįmų geiduliams. Bef; yardan kilniųjų 
tiesos aukštybių Kpikųpo mokinys - turi 
suvaldyti savo žemiausius geidulius, nes 
priešingam atvėjy geiduliai galų gale iš
plėšia iš žmogaus sielos laimę. Aš jums 
i į i r sykį sakau, ka4 dievų baidyklės tik 
kvailai liaudžiai reikalinga, gi jums, Flą-

mums leįdo šiam mieste, gyventi. I r mes 
esame pratę ten už mųsų dievus kovoti, 
kur juos niekšų liežuviai pajuokia. Mųs 
tėvas Flavijus, matyt, nežinojo, kad savo 
sunųs leido dievų priešui mokinti... Bet, 
pala! Aš pašauksiu dievams ištikimus ver
gus, tegu jie savo šiurkščiomis rankomis 
išmesiu* tamstos epikurietiškąją kilnybę. 
Vergai!! ?; . . . S ' . 

Ę U F f t O W U & : Xe-ne-no, jųs dievu 
' ( i . ; Į 

sūneliai!.. Aš . esu tikiHeiaįminga žemės 
dulki'' ir negalifu atsis{nrti prieš tamidij 

juokia Tave; o slapta patys tįki į žalčio 
paveikslą... O Kristau, Kristau, suteik 
jiems savo išminties i r jėgų J.. 

(Uždanga) 

II. VEIKSMAS. 

(Katakombos) 

(Placidas ir Feleksas įeina žibintuvu 
nešini.) 

PLAULDA^: Tai šičia bus ta vieta, 
kurią^mums šventasai tėvas liepė mažu-

minią. , r ' «wr^ r*mą a ^ a i y t i . Papuoškiva ją, tuomi mudu 
UOMU^US: Naftai \m*patys gĄrv s C&gerbsiva musį 'kankinius , kurių kūnai 

1 

< 

1 

EUFRONIJL'3: Be jokio skirtumo, su v i Ja u ? sunųs ir 4raugai, patys galite savo 

:. 1 • t • I \ v, •• 

dvasioje surasti užtenkamai džiaugsmo 
bei ramybės spindulių. Jums visai nedera 
vadautis dabar supelijusių dievų nurody
mais.,. • -. 

FLAVIJUS AOiNOR (jam Vekaįbant 
visi apspinta Sufronijų): Mes Flavijų su
nųs esam dievams dėkingi už tai, kad jie 

įųe atlikti tą bandymą, paVaduodanu. .^r* 
m*,~ • J .»* • -• • • . 

^UFRONULfe (griebdamasis iš po 
darbužių žalčio pavidalą, šaukia): Glįlion'. 
Gįįlfon — įalčių dievuk, gelbėk savo į&i-
fronijų. Padėk man ir šį kart išsisukti iš 
Rom<)s barbai^ų!.. O Graikija, saulėtoji A-
zija! O mano Glikone, dievuk, tu paslap
tingoji galybė, išgelbėk nun savo Eufro-
nijų, kurs gerai pažįsta tavo pagalbą. (Ir 
viena ranka prisispaudęs žalčio pavidalą, 
o antra besigindamas nuo užpuolikų šauk-
danias išsiveržia pro duris. Visi kiti irgi 
kvatodami išnyksta už duruj-

TĄ^ZICUUS (vienas): O Jėzau Kri^ 
etąu, Tavo priešais yra nevien senieji stab
meldžiai, bet ir tie, ką paniekinę stabus, i*-

. $£se katakombose ilsisi. 
« FELKKSA^>: O kasžin a r gėlėmis mes 

-čia iji^šimf Gal užtektų tik šventų gies^ 
mių^iįt Mrdingo pamaldumo? 

Geriau bus pamaldumą su 
gėiėmjįr sujungti, š ta i aš pats palaužiau 
keletąTauko rožių ir šiaip gėlių i.š jrfačiųjų 
Tiberio lankų^ 

PTIJLEKJSAS: Bet ar galima, brolau, 
pavytusiomis gėlėmis pagerbti kūnus 
šventųjų kankinių, kurie jau amžinatvėj 
linksminasi? 

PLAOIDA&: Kors jie dabar ir džiau
giasi amžinybėje, teeiaus jie vistik yra 
mirę kaip i r Kristus kad mirė. 

(Bus daugiau) 

i> 

. 
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ARTISTŲ KONCER-
CERTAS. 

LIETUVOS VALS. OPEROS- H\ koncerte surengė rėmė- nepirmaeilis,;Ka£ Jo:HTGigoftių 
šokia" puikiai pAftw|ė 30 tech
nikos gabume. Wtefiiąwakio 
''Romansas" įš airiio koncerto 
reikalingas įspūdingo tono tai 
gražiai kompozicijai, kurift ji* 

1 m 

Kritika. 

(Pittsburgh, Pa. Bal. 30 
<1. 8 vai. vak. Šv. Kazimiero 

jai, kunigai PittsUurglio apie-
IJnkėe nmulai šv. Praneiškaus 
Lietuvaičių 8eserii Vienuoli
jos. Nors apie koncerte per ii* 
gjį. Iaik$ kalbėjo ir diskusavo, 

par. mokyklos svet., įvyko Lie 
t u vos Vals. operos artistu kon-

unii pervėlai tepasirodė — tris 
savaites prieš koncertą. Tat 
nors darbavosi tie kurie par-

eeilas. Koncertavo pp. P. Olei-1 l l t t v i l l ė j 0 tikietus, bet butų dar 
ka, basso, J. Byra, tenoras ir 
M. Leškevieius, smuikininką.-. 

bet koncerto tikietai . pardavi-»ne per gęrjįųsįai interprctąv*). 
Kreislerio "Viėnnese Valse" 
klesiškai' įįjfeįįf, bet "Ifum* 
resąue" Dvorafep — tonai tu-

• ( i <"Vj; 

Lietuviai Daktarai 
- • - • - • « — 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

-*rr~ 
T e l . B l v d . 7 0 1 2 r 

4 7 1 2 SsO. A S U L A N O A V E N l ' E 
a r t i 4 7 - t o s G a t v ė s 

V a l a n d o s : n u o 9 r y t o iki 9 v a k 
S e r e d o m i s n u o 4 iki 9 v a k a r e . | 

Dr. C. Z. Vezelis 
I J K T L V I S DENTISTAS 

geriau buvę jei bujtų anksčiai: 
garsinta ir tikietai pardavinė
ta. 

I koncertą atėjo įžymesnie
ji žmonės ir paprasti žmone-
liai. Halė prisipildė žmonių— 
užinteresuotu muzikaliai, trok-
štančių pagelbėti seserims, o 
dar kiti iš akyvumo — pama
tyti kas per vieni tie Lietu
vos artistai, kaip jie išrodo.— 
Visi atėjo! 

Estrada ištaisė seserys vie-, 
nuolės. Piamj, vakarui suteikė 

*iFrederick Piano Co. Visi dar-

D r. M. St upnicki 
3167 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIaTOU 
Trlefoae* *arde KOSI 

Vaiaudoe — s iki ii u irto 
po pietų 1 Iki I 

I iflaąa aždaryta* 
Madėllomla 

• » - » » " • • * a i 

retų būti sųĮąįkpmį, ne> stac-
eato^rotl, , 

Uflte prpffrajlios p. Micevl-
eiųs, kaipo "Motiejukas, kriau 
ciųkas", pajuekino publika su 
savp kmnedįjėle, savo mpųolor 
gu iš kriauciuko kelionės, Ma
tant jį smuikuojant solo neti
kėtum kad jis gali tokias ko
medijas krėsti. 

Su tuo užsibaigė kpneerta*. 
Artistai apleidžia Amerika. 
jjttžta Lietuvon. Jaučiame kad 
ffe čia puikiai Amerikoje pasi
rodė ir norėtume kad vėl su
grįžtu pąs mųs pakonc. ir pa
rodyti kokia atmainą laikas 
padarė į jų pažangą. 

£nė. 

bavosi, visi dirbo. Tik — mu
ši; publikos pasielgimas neat
rodė visai kultūringas. Solis
tas dainuoja, tai vienas kėdę 
krust, kitas stumpt, trečias 
kosti, ketvirtas garsiai kva
tojasi, vienam gale šneka, ki~ Cicero, 111. JJar prie tu. 
tam gale vaikas rėkia duetą su j.iėgų. kurios dalyvaus Giedri-

SABOJflS DALYVAUS. 

Tel. Uottlevard 2160 

DR. A. J. KARALIU8 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan 8 t m t 
CbJcago. OI. 

solistu. Ant scenos zakristijo-

delė pagelba artistams?! l><? 

1 DR.A.LYUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

Tel. Ganai S i 18 
OfJao vai.: l t ryto tkl IX po plak 

B iki 7 vai vakaro. 
• a i . : 2 Iki i po platu-
419S Archer A ve. 
Tai. Lafayette • • » « 

ninku 16 kp. vakare, ketv. ge
nas vaikščioja, turbūt mislija. gūžio 10 d. šv. Antano par. 
kati bažnyčioje. Jis buvo d i-svet (49-tlfCt. ir 15-ta) prisi-

Tel. Ganai 187, Vak. Genai S U S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chinugaj 
i s t ( gonto Halsted Street 

Valandoa: 1* !ki l t ryta: 1 U I 4 
po platų: I tkl t vakare 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118' 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3281 So. Halsted St., C l ikago 

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

Nedčl iomis 10 iki 12 dieną 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

• • - e * 

s!"w" B A N E S ^ 
ADVOKATAS 

19 W . Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: N u o S ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 

t Chįcaco. 

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

jo — tai jau nebūtų apsiėjo. 
Apie progl*aniq, kalbant, mu-

zikališkai kritikuoti daug kas 
reiktu sakyti. P. Oleku turi 
basso balsą, bet jis ar susirū
pinus apie kaž-kj} ar tai nesi
jautė geriausia, nes gali daug 
geriau dainuoti negu dainavo. 
Balsą gerai valdė, bet augštos 
gaidos išrodė nepilnos. Ge
riausia padainavo velnio dai-
IUĮ apie "Blusa," ir "O kad 
myliu tai myliu" — Jis yra 
aktorius pirmos nišies. Balsas 
puikiai išlavintas ir galėjo ji 
daugiaus parodyti. 

J. Byra, tenoras, turi malo
nu, lyrinį tenoro balsą. Pasi
rinko dainuoti dainas kurios 
parodė jo įstabiai aiškią dikci
ją, bet ne balso turtingumą, 
išskiriant "La donna mobile" 
iš Kigoletto irXadiros Roman 
zą iš "Perlų Ieškotoją'\ Bal
sas išlavintas, lengvas, bet 
neužtektinai stiprus. Didelėje 
salėje nebūtą girdimas, 

M. Šeškevičius, smuikinin
kas, trečias iš artistą, turi 
puikią techniką. Iyaįkųriose 
vietose fortissimo truput] per-
sunkiai griežė, tonas neužtek
tinai švelnus. Šiaip jo tonai 
malonąs, lengvi ir gražiai gro
jo " Siuntė mane motinėlė" 
kaipo muzikališkas. numeris 

deda įr įžymus, visą amerikie
čiu lietuvių mylimas daininin
kas, p. Kasta** Sabonis. Užtad 
nestebėtina, kad Žmonės yra 
labai susidomėję »iuo vakai-u. 

t&rp gėlių tr?* *&*&« margai
tė*, baHai jpajįr^^įųijjos kaip 
angelėliai: O; 8takhitė? Ą. P^-
pęvąitė ir A. Urbcnaįtė prine
šė ir įteikė didelį rr'gp'alu. gy
vų geiiiį frų]*ieta> {teįlttflftt gė
lės A. Urbonaite pasakė eiles 
s v e i k i n a m kleboną/'. Klebo
nui dąr tcbespdint ka<jėjo įjof. 
Mockevičiūtė palikė eilės 
"Pasveikinimas ant vardo die 
nQs,r, taipgi ir"Ą". Gigriie pa
deklamavo brangus klobono1. 
Hios vjsa«"eilee buvo pai»ą8ytoa 
"J. Z.vfp eiĮių sakymo gert-
klebonas atsidėjęs \į įedės ir 
įdė jęs bukietą ant stalelio 
visus sveifcįnp i? linkėjo vi
siems geriausio pasisekįiup ir 
Žadėjo ant toliau» iĮąrbuotis 
mūsų tarpe feieje jis pajėgų tu
rės ir taipgi dėkojo visiem* 
už tokį pagerbimą ir ,Tf Za-
įųlioniui už surepgimą tokios 
gražios prograjnos. Ant galo 
fiptinis vargonininkas, H. Si 
monavičius, su choru dar pa
dainavo įdėtą gražių dainelių 
ir taip užsibaigė graži pro
grama ir klebono pagerbimas. 

Vyturėlis. 

mmm wtfn»*> -J' "i"̂  i • i !• i —m*mmm S = ^ = 
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**M laukiu bernyčio, 
Šienelį grėbdama, — 
Ilgiuosi mieliausio, 
£5 rėblelį traukdama'J 

dainuoja mergaitės,. Aldonai 
pasiskundus,' kad įos bernytis 
taįp ilgai neateina,, nes jau 

VYKĘH VAKARAS. 
— _ 

(PAGERBIMO VASARAS. 
-^—•— 

" ^ t m i «»i 

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Saile Street 
Kimbarts 6S0 

Te le ionas : Ceutrml M M 

| Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas: Yards M S I 

n l . IK-Mrboni » 0 5 ? 

A. A. S L A K 1 S I 
ADVOKATAS 

• Ofisas Tldumiestyje 
CWO.\CiO T E M P L E B L I L D I ^ O 

77 Wei>t U'aslilnjrtpii Struet 
K u o m 1720 

alaJidos t ryto iki 5 po pietų 
N a m y Tai. Hyda Park 1196 

IŠ IMU 

. • « . t J. P. 
L a w y e r 

L H T C T I 8 A D T O K A X A « 
Dlen. : R. 6 I4 -51«-127 W. tfmr-
born Str. Tel . R a n d o l p h 65» 
V I i t f - M S. 

Tebulfauslemis nekalė prltmeiemi;: 
1.—be peil io, 
l , -ba kraujo, 
S,—oe marinimo, 
#,—oe skausmo, 
B.—be Jokio pavojaus sveikatai.! 

| P o operacijos, p»cijent*» ca i l tųojl 
[eiti j darbą, gali tuoj •a l fyM: dai-j 
[ninlnkų balaąs tampa raaioae«nl8,| 
{riša srofkata geresnė. Kuriems iš-] 
dSnUU U ^ l u ^ ^^ ^ ^ H§MH 

Utfoniua a s lr»irloml# Ufoi 
jprij imu:— 

Kasdien nuo 9 raj . po pl«tu 
vai. vakare. 

Sedėliomia ir f«radom|s 
krytas. 

DR. AL. II. RAČKU8, 
6YDVTcvA«fcicSSS»|a4e m 

Nemaiai jėgų. 
Pctroit, Mich. — Ual. 22 d. 

ftv. Jurgio par. svet. įvyko 
IJlaivUiiųkų 32 Jq>> mijcalrag. 
Atvaidinta didelis reikalas, 
4ramą, *'Dešimts nietų snnik-
16je.,, (P&vylįo neprastai. Visi 
vaidilos stengėsi kao^riausiai 
atlikti savo roles. Tmkumų 
visai mažai tebuvo. 
I^oles turėjo j smuklininko — 

Ą. Mitrikas, Barboros — F. 
Dainauskienė, Vinco — P. Jo
kūbaitis. Katriutės — A. Dai-

ilius nauskaitė Galirmv — J. Jan-
kejiunas, hl^bietos — A. Bun-
zaitė, — Viktut^s — J. Baš
kauskaitė, kun. Taueiaus — 
Ą. Šalasevieius, Gintauto — 
Kąz. ^i/fis, 8kirsnos — St. Pau 
ražas, Lakšto — t'r. Gustaitis, 
Braząitės — O. Jnnčaičiutė, 
Višniausko — K. Jurgelaitis, 
žemsargiai — St. Btepulionis 
ir Sim. Valiūnas. 

JCai-kurie tik pirm& kartą 
pasirodė scenoj, bet savo roles 
gerai atliko. 

Nors Blaivininkų 7>% kp. yra 
jaunausia organizacija tarp 
vietinių, bet jau pasižymi savo 
darbais. Su tokiomis jėgpmįs, 
kokios pasirodė šiame vakare, 
bus galima dar didesnius dar-
bus nuveiktu 

Gracas prakalbas pasakė 
Dr. ^ratuiaitis* ir kun. J. Či-

hžaMskas. 
Žmonių į val<arą atsilankė 

tik apie du šimtu ir užtad di
delio pelno nelįksf 

fTik nors moraliai sustiprė
si me, nes geriau suprasimo sa
vo stiprumą. 

Blaivoiįnka*. 

1411 aV>. SC re. Ciceras 

BemkiU? tuos ji)iznierius, ku--
i e, dažniausiai gmr̂ inasJ 

dienrašty "Drauge". 

fiiouic Oî r, lovą. — Bal. 22 
d. yakare,šv . Kaz. par. svet. 
įvyko gražus vakaras. Publika 
susirinko paskirtame laike. 
Scenoj pasirodo moksleivis J. 
Zabulionis. Jis praneša, kad 
šis vakaras parengtas pasvei
kinimui ir pagerbininmi Ijun. 
kleb. J. česnos su vardmėmis, 
nes jo vardas Jurgis, o jo glo
bėjo diena kaip tik ir pripuolė 
bal. 23 d. Kun. klebonas nus
tebo tą išgirdęs, nes jis to ne
sitikėjo. 

Pirmiausia buvp atvaidina 
juokingas, vįeno veiksmo yoi-
kalėlis, "Daina be galo". Vai
dino: Garliausko rolę — Jan-
čis, Grybo — J. Vigelis, Bu
lovo — S. Simonąvicius, Ry
gos teatro artisčių — A. Birže-
tienė ir K. Adomanienė, lj(lo 
—-J, Ęįlkevicius, Visi atvai
dino geraį, juoko buvp d#ug, 
o ypač iš "žydo". 

A. Balčiūnaitė pasako eiles 
" Pavasaris M. fąskui p. Ą. 
Biržctienė labai puikiai atliko 
monologą, "Viskas ant mano 
galvos, iš kurio publika daug 
prisijuokė. * 

Po valandėlės ant scenos pą-. — 
si rodė nepaprastas, gražus ren
ginys: didele J^edė, ąpipilita 
gyyij kvietkų vainikais ir ap
link: apstatyta vazonais, Taip
gi kėdės šone stovi mažas sta- | 
liuH'as ant kurio pas ta ty tą j į 
grąžus gėlių bukietas. Tuoj pa 
sirodė ant scenos njoksl, J. Za
bulionis kurs pasakė tai iš
kilmei pritaikintą gražįą pra
kalbą. Paigdamą«r parapijos' 
vardu pasveikino savo mylimą 
kleboną su vardinėmis ir pa* 
prašė gerb. klebono užimti jąor 
parengta vietą. Jvlebonui* užė
mus-vietą ir-atsisėdus kėdėje 

• • • • ' t . 

temeta vakaras. Supykusio^ 
kad berneliai nenuttta šieno pio 
vę, meta j juos sieną šaukda 
mos "Še jums! še jums!" 0 
vyrai, negalėdąnn atsiginti, 
gązdina: 

"Oi liaukitės! liaukitės! 
i r " " • • ' . lt Į 

Visoms kojas nukaposime, 
Prisieis galvomis vaikščio-

tį". 
Mergąitės-gi lipejamos ant 

pradalgiu, didžiuojasi: 
^ą, kirskjte-
Ną, kirskite! 

Vėliau įeina Juškus ir dar 
keli naktigoniai, apsitūloja 
kailiniais. Papūtęs vamzdį Ju
škus dainuoja* Kiti jam kank
lėmis pritaria. 

"Jšginiąu jaučius 
Į ramonaįčius, 
Teėda jauteliai 
Žalią žolelę 
Valia valužė, pasiganyti 
Bernyčiui mergelę apsika

binti. 
Apsikabinti, 
Pasimyluoti 
Ir pąsimylavus 
Pasibučiuoti". 
Pabaigęs dainuoti meta a-

pįnasriųs įr griebia mergaite 
bučiuoti, o ta nustumdamą 
nuo savęs atrėžia "Mat ko už
sigeidė, Pirma nusidžiovink 
pieną nuo savo lupų, bet ne 
.margaites bučiuok•'. 

Tai tik pradžia tos gražio
sios, tos tikrai Lietuviškos o-
peros ^Šienapiutė". Norėčiau 
ją vįsą įšeituoti, bet bereika
lingas butų mano darbas, n&? 
jųs visi eisite jos pažiūrėti se-
redoj, geguž(?s 23 d. į C. S. P. 
S. salę, po num. J126 W. 18-
tli str. Tame vakare kiekvie
nas iš mūsų pamatys tąi, ką 
pats keletas, o kaikas ir daug, 
metų atgal sietuvoje darė. 

Bilietų šiam koncertui ga
lima gauti "Draugo" ir "Vy
čio" redakcijose, Metropoli
tan ir Universal bankuose, p. 
Baltučio įstaigose (Bridgepor-
te ir ant Town of Lake), p. 
Dargio kontoroje prie 18-tos 
gatvės ir pas visus Apskričio 
choro narįus. 

Jurginis-. 

Prjlšydaiju l»išk* padų^kile lai|. 
feo num., n«s su juo greičiau 
toįškt mvm n«f& tu MYJinte, 

1—Adamaiciu Antanuį 
£—Apkicuici Antanu 
3—Ambrasas F. 
5—Balsevicju Jpza.s 
7—Balčiūnas Joljn 
8—Barautskienė Mffreele 
9—Bakįųnas Juozas 
10—Bartasus Anton 
18—Brtis Btepan į į 
20—Bucus Tonis 
L>2—Cemetskis JųįW 
29—Dulinskene įPulkarie 
30—Dubineni Ęlenora 
31—Duariomei A, 
32—Dvarionui Mrs. A. 
38—Gabris Jozopas • 
40—^Ga^parką J. 
4 i - £ I i n s $ s " Alaįsiando 
43—Grigaliūnas Endris 
44—Grigas Anton 
•52—Jackus Brono 
55—Karpun A.. 
61—Jonaičiui Kazini 
62—Kreivis Cmno ^ 
67—Kuciskįene Emilija 
f t—Lutinskis Jurapas 
75—Marcinkievici Alek. 
76—Mazutįs. Mįss /Treneįs 
79—Mikuckis JgJin 
80—Misevie Ąntonas 
85—Panlauskis j . 
86^—Palis Michfil 
88—tPauUmskus Barbala 
98—Predgauskas Juzaps 
i 04— Bimkus Jochan A. 
107--č>aueiunas Piteris 
119—Petrosurbanavicz P. 
120—Ūselis Frank 2 
121—Vingrei Danjelei 
122—Valsais Tonis 
132—Zamaravicus Kazimer 
133—Zellis Jozas 

3% įaiK* ur. Rąikam smlvoui, t r u - . 
iaT^do ir 14ba§ill)'s«rlfM|a1«« vaistu* 

PLAUKAM^ 
Tie vaistai tai Bėra kokie patentuo-

tJFBtiL'f flT&PJPSas 
kg štai kaip; 

D-l'srmi&a mikrobas, karte ėda 
plaukų šaknis . 

> 3)-Sust iprina plaokor šaknis. 
3)Iš judina kraują galvos hkalpojc 

ir priduoda p laukams daug gy-
- yunjo ir iipgij. 

4 ) -Sustabdo plaukti sl inkimą. 
5 )rĄugiua O^auksf. 

Kurie nori frautl tų vaieUj; tai tu
ri pn«iųeti sif laišku: — savo amžių, 
keU'tf nijtrtinkusių plaukų Jr pą.%vmf-
ti ar tie plaukai yra nuolat satisi ar 
riebus, ir ar yra pl»i»kauų, Ėįų vai-
«tų u|»tieke«e negausit. Kreipkities tie-

„siotf prlą rapsų FIRMOS-
KAI MA ie.*e už vaistus ir ųi pa

tarimai kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių niuins dėkavoja. Pmigua sių-
sliite liuo adresu: 
D 0 . H AtpilS Medicinai jAboratpry, 

1411 So. ftOtb Avę., Cicero, 111. 
%įm M y g o M ^ ąfmmmm y-* m w m +* »"4* ai 
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S. D. LAOBAWICZ f 
9 LIETUVIS e H A B O R T U t 

2814 W. 13-rd PI. CbJcago, m 
Patarnauja Uddotoraa* kuopi-

SkamaU. RataaJe meldžiu M į p -

i ktl, o mano darbą busita a i g a - ! 
nėdlntt TeL Oaoal 1 2 7 1 — i i t f J 

• • • ,. . a , , i Į i .i .. . . • • - - f 

T Tel. Lafayette 422S 

PLUMBIN6 
Kaipo licfuvy-s l i e t in iams visa
dos patarnauju knogeriarusla. 

1 
H . YL6KA 

8228 West 38-Ui Street 

CHICAGIE6IAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagoa pašte (vidumiesty) 
prie AdaniB įr D«arbpm gatvių 
randasi atėjf i4 ^iątuyof laiškai 
žemiau įvardytiems akmenims, ku
rių dėlei adresato persikėlimo 
kiton vieton arba kjtojrių priežaa* 
cii| išnešiotojai ntgalėio surasti 

Cpįorado .vąWŲQj angleka- hū^m < p ^ g t s i i ^ p r i e ^ 
ąiai paprastai tedirba tik apie m£ r^iįvpry (iš Ą4ąm# gatvei 
penkiolika <lienų mėnesy. įėjus po dešini j pusėj), pri* 

PAINKPEtLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Espellarto 
pagalbos, SkauHna* greitai apga

lima ir nesmagumai 
— p r a n y k s t a . Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiftko skaus
mo, narvus kratau-
6ios ne aralgijo*, kan
kinančio ir riečian-
(io \ krūvą strčnų 
dieglio, tuojaua nu-
•ipirkįte Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Exp»lleris turi mūsų INKARO 
vaispaženkĮį. Visi kiti yra jpa-
mėgzdžiojimais. Kaina 85c. ir 70f. 
aptiekose arba jS į 

F. AD. R1CHTER d CO., 
104-114 Seatk 4tk fc, BrsoUya, I . f. 

5C5C B .. > A'M M g g 
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ATPIGO, 
IfAIlĘGRAMOS I UETUV4 

Nebereikia mokėti taip brangiai kaip pir 
rqi$% f vp pigesnis b«4^ PUHSĮŲSTJ 
¥mmVS TŲkBhĖGKAiąA. (Pinigai nu
eis į Lietuvą, dviem — trim dieąpm v« 
liau, bet uitai kur kas mažiau reikia mo 
keta; nes tiktai apie $2.50 arba dar, mažiau. 

Kreipkitės į 
Jftmgo Ptnįflj Siuntjmp tSkyrįų 

2334 Bgt Oąkley Ąye. * Ohiua^, Ui. 

UETUV0H m % StrtU 
Vienintel is vandenin kel ias Lietu
von per Sontuampton ant l l i latag 
laivą 
AQUtTANtA MAVRETANM 

KREKAMA 
Aplaidžia Įfeif f o r k * kaf Utarniu 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Uetuv ia i ypatiškal lydėti 
Pilis va (Sčia kl. 106.50) sai c i t r a 
r , , , | f * (2ra kl . $ 1 5 0 . 0 0 M 4 j k . 
KELIAUNINKAI I* L l l f ^ M 

sėda ant la ivo Pi l iavoj v%t iuoj» t 
t Soutkampton* Ir t en persėd* s n t 
Milžinų la ivu: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pa*»uiyja: 
Informacjaa taaslink kainaa Įr tęl~ 
kalingus dokumentus det iawaiao 
apmokamų keliauninkų gal i t* gau 
U nuo bUą agento: Pareikalauki
te: Tra vt»aap *«*ų &**• «*»»• 
apiel lnkėj: < 

Cunard Line, 
140 N. Dearborp 

' St. Cliicago. 

« M 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

— 

6I3iPTO.MAI PAREIŠKIA 
AkiU Liga* 

Ą? )ųpię skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja f 
Ar yra u idėgtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir plukančlus 

taškus ? 
Ar atmintrs po truputi m a l ė j a ? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas ak i s? 

JOHN J. SMETANA 
V . >AKTNHJ SPBCf A L Ė T A S . ; 

1801 So. Ashland Ave. 
Kampas 18 gatvės 

Ant fer"io ąuggto virš Piatto ąpr 
tiekos, kambariai 14, 1S, U ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 yakare. 
Septintadięniais 9 r. iki 12 dienos. 

M * . J"l % i " [f » U' 

^ • • • • • ^ • ^ ^ . t i y ^ ^ • » ^ » » w * ' • •» rM 

i, licįmevia-VMikieie 
AKUoERKA 
101 S. Ha l s ted S t 

K a m p a s 3 1 gatve 
hone Yards 1119 

Viename ofise su 
Dr. J. F . Van 

Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
-gl indymo.Vįapki pg 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo f ryto, iki IX, nuo 
C iki 9 vai. vakare. 

a i _ , , .»-

Valentine Dressmakiag Oollege 
1407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1S4S 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designiog Maniui ir na
rnama Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokejimale. Klesos dienomis ii 
vakarais. Reikalaukit knyge lė* 
Bisnlo ir Naminiai k ursal Skryb* 
lių Taisyme. Norint informądjų 
rašykite ar telefonuohtte. 

SARA PATEK, pirm. 
~&mmmmmmmmam 

T- = 2 1 

? T e l e f o n a s Vards U I S 

S T A t f l * * f, 
MĄ»y.TyA 

ORABORIUB U I 
Balsamuotojas 
Turlų automo

biliu* visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 

3319 Aūburo 
Ave. Chica^o. 

re le fonas Boolevard 41S1 

A. Masalskis 
Ormboriūa 

Patarnaajų lai-

ang*-; 
Ir kltno-» 

m reik»l«ose; 

j 3307 A?bmn 4 v ^ CMoįf j 

tm 
\f»WMP įtlHl* Ul» ttAMf^L' 1' I1 ."• • 

Nęt ir kūdikiai pastebi! 
Ir yva taįp legvą visikai i£ galvos paža-
liuti pleiskikuas. Tik, kelia kartus panau
dojus 

tą plewkan*i mirtinąjj ^>ne#ą—«• jūsų 
^ajvps oda pus taip tyra, fcaįp fcudikįo 
ir Ruįjle8 pagelbės jums visnomet ją 
tokia užlaikyti švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pltfįskauos tojaus guuąjkįus; juos. 
Nusipirkite l>otiką RvAeam.ro apflekoje Šiandie už 65c., arba prisiuskito 75c. 
palto lenkel iais tusiai Į fsj*eratpTij$i« 

F. AĮL J^CHTER & CO. 
1 0 4 - 1 H So. 4tn S t . Brooklyn, N. Y. 

— e — — — — — — • '• M M M 
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CHICAGOJE 
MIRĖ KONGRESMONAS | Jau grįžta. 

Pereitą vasarą visi nusigan-
. . dom, kąd mūsų parap. prado-

Sv. Bernardo ligoninėj mi- • «... x> ,•• J r 
.•' . no mažuti.- Pradėjo daugelis 

ri* ketvirtojo Illinois distrik- . „„ . ;. . i .. 
•J ^ , kraustytis-j kitas parap. 

to kon<rresmonas John A\. 

gegužio 10 d. Sv. Antano mok. 
svetainėj. Čia Vežimo ratams 
boa tepalo, vežikai galės pa
miklinti užtirpusias kinkas, 
gaus gražaus ir malonaus 
Kraičio, be to gans giedros 
šviturius, kurie rodys kelią, Į 
Bridgeporta. ir švies gegužio 
19 d. vakarą. GaJindįk 

Pirmadienis Gegužio 7, 192.') 

Rainev, demokratas. 
Balandžio 27 d. nariašnin-

k a s p a r v y k o iš AVashin^tono, 
kuomet susirgo jo duktė. Už 
keletos dienu jis susirgo plan
etų liga. Paimtas tuojaus ligo 
ninėn. 

Rainev buvo girnos Chiea-
goje 1880 metais. J is laukė 
katalikišką, parapijos mokyk
lą. Paskiau bai#ė Kent Colle-
ge of IM\V. Apie 1910 m. jis 
pradėjo darbuotis politikoje. 

Nuo 1910 iki 1912 buvo 
Probate teismo teissėju asisten 
tu. Nuo 1912 iki 1916 Circuit 
teismo klerku. 1914 metais no 
rėjo but kandidatu i Chieagos 
Saajorus iš demokratų parti
jos. 

Buvo didis priešas kluxerių 
ir kitu sukčių. 

Šįmet;jau auga. Ponai La-i 
pinskai iš \ \>s t Siūles vėl su
grįžo j Aštuonioliktų. l>ol. gy
venti. Didelė, graži šeimyna. 
(irįžkit ir kiti.' r , J J 

KONCERTAS PUVO GRA 

±U 
2US • 

Alfa. 

BIZNIERIAI BRIGHTON 
IPARKE. 

Tik pliovotojas pagadino įs-

MEISNER NUBAUSTAS 
MIRIOP. 

Kriminaliniu teisme mirti
mi nubaustas Jobn W. Meis-
ner, 7347 So. YVestern ave., 
gi jo s 'hras James O. IFunter, 
6236 So. Seeley ave.. kalėji
mu iki gyvos galvos. 

Jiedu apkaltintu nž tnxieab 
šoferio Kehlessinger nužudy-
mų. Tai atliko apiplėšimo tik
slais. 

SUSEKTA NAUJA GAUJA. 

Policija Cliicagoje sesekfė 
piktadarių gauja, kurios visas 
užsiėmimas užpuldinėti ir a-
piplėši i taxieab šoferius. 

Permainas: 

Pr. Stasulio "Real Ksta te" 
biznis tapo parkeltas, pereitų 
savaitę, į naujų, geresnę vie
tų, būtent 440.") So. Fairfield 
ave. J tų buvusių Stasiulio vie
tą, 4438 S. Fairfield ave., per
sikėlė K. Ražas, "barber 
sliop". 

Praeinant pro naujųjų "Real 
Kstato" vietų pastebėjau aut 
lango: Pranas Stasulis, Jovai
šas ir Co. Tadgi prie Stasulio 
biznio prisidėjo ir Jovaišas. 

Bi^niava vieta. 
44-1 a ir Fairfield gatvės, 

bažnyčios gatvės, tai tiesiog 
yra bizni ava vieta. Šita gatvė 
tai tikras miestas. 'Penais ga
rniui nusipirkti nuo adatos li
gi didžiausio namo. 

Pirmiausias biznierius ant 
šios gatvės buvo tai J . Vals-
kis, su kendžiu štorelin; ant
ras buvo F. Pieža, su vyrų ap-
rėdalų ir "oleaning" krautu
ve Jiedu tiesiog pradėjo tų 
kas šiandien ant šios gatvės 
v ra. 

UŽVERSTAS ŽEMĖMIS. 

Ties 113 gat. ir Avenue O 
vaikai kasinėjo duobes. Vie
noj duolįėj žemJė užgriuvo 0 
metų W. Skiela. T vaiku šan-
ksma atvvko įgaisrininkai. At-
kasė tik vaiko lavoną. 

KAS RADOTE? 
Pėtnyėios vakare apie 7 vai. 

pamečiau-juodų ^taffetų" po-
cketbook apie 23ėia Plaee. 
Kas radote meldžiu sngrųžin-
ti į " D r a u g o " Adm. 2334 So. 
Oakley Ave. Už kų busiu dė
kinga. 

F. Pieža vra seniausias biz 
nierius tebelaikųs savo krau
tuvę. Kiti, katrie sykiu su juo 
atidarė biznius, jau jų nebetu
ri. Lietuvis pas lietuvį. 

PAMINĖJO GLOBĖJO 
ŠVENTC. 

DIEVO APV. PARAP. 
ŽINELĖS. 

Iškilmė. 
Gerb. Seseris jau nuo •senai 

ruošia, mokina mažyčius mo-
kinius-es prie pirmos šv. Ko
munijos. 

Didelis būrys mažyčiu iš-
kilmingai pirmu kart prieis 
prie Dievo stalo J Daugų J-
pengimo V Jėzaus dienoje 
geg. 10 d. 9:09 vai. rvte. 

Grįžta tėvynėn. 
Mūsų kolonija ir vėl neten

ka vieno darbuotojo. P-nas St. 
Jucevičius apleidžia mus, iš
važiuoja Lietuvon. Jueeviėius 
priklausė prie visų įdėjimų or
ganizacijų, ypatingai daug dir
bdavo našlaičių naudai, Labdi 
Sų-goj. 

Linkime 
daugiau d 
naudai. 

Bridgeport. Kaip kasmet 
šv. Jurgio parapija paminė
davo šv. Jurgio savo globėjo 
šventę, taip ir šįmet. Tik šį
met tos iškilmės prie šv. Jur
gio buvo 20 d. bal. 

7:!>0 vai. ryte, šv. Jurgio <lr-
ja. tu rė jo apvaikšeioj inių . Vi
si nar ia i in corpore , muzika i 
Ivdint, atėjo i bažnyčia. Po 
pamaldų vėl muzika palydėjo 
iki svet. 

Antros šv. mišios — suma 
buvo su istatvmu šv. Sakra-
inento. Kun. dr. ČVsoitis sa
kė pamokslų. 

Vakare buvo mišparai su j -
statymu sv. Sakr. Atsilankė 
ir svečių — svetimų kunigu. 
Kun. Statkus pasakė puikų 
pamokslų, pritaikindamas prie 
S v. Jurgio gyvenimo. 

Parapiienas. 

Buraside. — Bal. 22 d. svet. 
prie* Cottage »Grove ir 92 pi. 
buvo btirris'aidiečių pastango
mis"., surengtas, koncertas, su 
visokiais pAmarginimais: • vi
lių,' monologų, muzikos gaba
lėlių i r t. p. V i'. 

Dainavime geriausia pasižy
mėjo Kaz. Andrejunas, iš Ciee-
ro, 111. J is dainavo solo ir ti
krai žmonėms patiko jo sto
ras, garsus balsas. Jau metai 
atgal burnsaidiečiai buvo pa
mylėję p. Andrejunų, kuomet 
jis čionai, šitoj pačioj svetai
nėj dainavo, ftis tai antras sy
kis jis pakviestas čionai <:ai-
nuoti. Šiuo kartu jis vos tris 
daineles tedainavo. Girdėjau, 
kad esąs sergantis. Dieve, duok 
jam sveikata. 

Paskui dar dainavo duetas: 
p. U. Kosaitienė ir p. K. An
drejunas Puikiai atliko. Tų 
paliudija aplodismentai. 

Viską-; buvo puikiai, išsky
rus tik nic.iiologa. Su tuo tai 
"good night" . Koks tai p. 
Bertolis (persiskyręs su pa
čia ir vaikais) išėjo apsirėdęs 
kunigo rūbais ir sakė "pamo-

jkslus", pasižiūrėdamas j ko
kius ten šlamštus, "Keleivį." 
ar " S a k ę " , kuriuos laikė ran
kose. Buvo kvailiukų kurie 
juokėsi iš tokio baisaus pasi
tyčiojimo. Ale keletas moterė
lių gerai tėmijo pliovotojų. 
Nutėmijo, kad " k u n i g a s " la
bai graudinančiai kalbėjo ir 
labai žiojosi. Tad pasiuntė sa
vo vaikus, kad atneštų kokio 
"š topo" , kuriuo pavaisinus 
"pamokslininkę",-' gal dau
giau nereikėtų jam taip kan
kintis. Tik bėda, kati vaikai 
pervėlai sugrįžo. Pliovotojds 
jau buvo užbaigęs savo pa
mokslų. Tos moterėlės (jos sė
dėjo užpakaly manęs) sakė, 
kad to " k u n i g o " tų baltų 
kamžų butų nudažusios rudai* 
kaspinais. Valio! toms mote
rims. 

Svetainė buvo pilna žmonių 
ir jei ne tas pliovotojas, tai 
visi būtume išsinešė kuogeriau 
sius įspūdžius. Žlioplis. 

SKAITYK! 
SKAITYK! 

t 

- MOTERYS 

POZIČUU! POZICIJŲ! 

LANDRES DARBININKĖS 
NAMO DARBININKES 

MAŠINŲ DARBININKES 
PAGERINKITE SAVO 

GYVENIMĄ 
ISIGYDAM0S 
GERA ŠVARU 

darbą mūsų krautuvės 
Skyriuose 

GEROS ALGOS 
PATOGIOS VALANDOS 
GREITAS PAKYLIMAS 

DIRBANT PAS 

PHILiPSBORN'S 
Congress & Paul ina Strs. 

REIKALAUJAMĄ DAKTARO. 
Geras sąžiningais Jietuvys daktilius, 

BU valdiškomis telsV-mls, yra reika
laujamas už asistentą prie l>-ro Rač-
kaus. Salyjcos peros. Kreipklt«*'s laiš
ku prikergdami savo Curleulhim 
Vitae. 

DR. AL. M. RAČKUS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero. III. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikra, adresą; ir porfi ad
resu savo pažįstamų; ir pas
tos markių už1 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Raekns. Ta knygutė sueė-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo ararcsu: 
' c . -. .. 

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 5(Mh Ave. 

, \ Cicero, to 
ssas «4 

• fl 
SERGANTIEMS 

Sveikata, stiprybė ir energijų 
brangesni už auksą. Jeigu esi ser
gantis eik ir pasitark su DR. VAN 
PAING. Neimk patentavu voi.itd 
.ies jie negelbsti. 

Pasi tark su specialistu, kuris tu
ri ilgu metu prityrimo cbroniftku 
\v \ idur iniu ligų 
Duok ifitirti savo liga ir ifteg-
zaminuoti kraują, Šlapumo ir Ex-
ray. Oydau lytiSkas ligas ir kraii-
jo užnuodijima, su serum ir elek-

DR. VAN PAING 
OFISAS IR T,AllORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
Valandos.- nuo 10 lkl 4 po pietų| 

nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedėliomis: 10 <M 12. 

telefonas Yards 1119 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 
4£ sahgb£Etft* 4* 

KĄ TIK GAVOME IS LIETUVOS ŠIAS KNYGAS: 

<;)fi. 

30e. 

A U T O M O B I L I U S 
PARDAVIMUI automobi-

iius 4 'Stutz"Sport Motiel la
bai pigiai. Nes apleidžiame 
miestą 

John King 
3300 So. Uniofr Ėbe. Chicago. 

Antros lubos 

S T O R A S 
S i r VF.IT ATYDAI! 

Parsiduoda eleanlng; storas, valymo 
prosimo ..ir taisymo.I)arbo yra dile
liai per vi*us metUš; rajfyvenimui 4 
kambariai svie.-uns su visair> paranki;-
mais randasi nrie , bulvaro visokiu 
tautų apgyventa. ' l i jrdavinio priežastį 
patirsite ant vle'toa. 

a ts išauki te 
3521 So. Raelne Ave. 

PATBPS RATUS. 
Girdžiam, kad Brujgeporto 

Vežimas atgirgžda , į Cicero 
kviesdamas gražų Cicero jau
nimą į ,gį<edrininkij gegužinį 
pasilinksminimą, kurį rengia 
gegužio ,19 d. šv. Jurgio mok. 
svetainėj, Chicago, UI. Kelio
nė gana Jolima, o čia jau pul
kai jaunuolių pasirengę va
žiuoti } giedrius gegužio šo
kius, tat kad Vežimas juos be-
veždamas nesulūžtų, ašįs ne-

ir Lietuvoje dar j užsidegtų, Cicero giedrinin 
irbti mūsų tėvynės,kai paruošė susistiDrinimui 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CHIdAGOS 

APSKR. KUOPOMS. 

Sekmadieny, geg. (May) 13 
d. Attšros Varttj. parap. svet. 
>Vest .$ide r .2:00" vai. pof piet, 
jvyks L. Vyčiu Cliicagbs Aps
kričio iiVėnesFniS susirinkimas. 
Kuopų atstovai malonėkite 
skąiilinmį ir laiku pribūti į 
šį susirinkimj), nes yra begalo 
daug svarbių reikalų aptari
mui. 

P i rm/1* . K. Sakalafcf 
Rast. Alb. C. Alaburdaitė. 

• - - * 
BRTTXJEPQrtr. — Chieagos 

Lietuvių Auditorium B-vės di
rektorių ir draugijų atstovų 
metinis susirinkimas bus pir
madieny, gegužio 7 d. 7 vai. 
vak., 840 W. 33-rd St. Visi su
sirinkite laiku, nes turime 
daug reikalų aptarti kaslink 
svetainės statymo i r b-us rin
kimas naujos valdybos. 

Tarnas S." Janulis. 
ŠV. AGOTOS M. ir M. DR. 

JOS VALDYBAI, TOWN OF 
paruošė susistiprinimui, LAKE: Pranešimą apie drau-

lap^įdmudimui stotį, kuri bus ! ^ Į s u s i r i n k i m * ^ v o m e ***' 

I. \H( . I \ \ s CICRR0.1! 
2 paffyvenimu mūrinis nainas "» Ir 

6 kajnbariy viskas įtaisyta vėliausio* 
mados parduosiu u* f 9,000. 

Mūrinis namas 2 pagyvenimui po 
6 kainburhi narnai randasi , geriau-
aloj vietoj ant Bridgeporta parduosiu 
už $7,000. . 

I.KOJf JARi 'SZ 
402i Sotith Ashlaiid Ave. 

i i i • II ^jmtętiU i i 1 ̂ — — . — i 

Ant pardavimo 2 i«V»*" mxiro na
mas 6 ir 6 kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
šv. Kazimiero vlen-uolyno; kaina $ 1 f»,-
200. $7,500 mortgage ba'an<as ant 
fSmokest'io. 

Pardavimui penktu kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas baseineiitas 11 
kurio galima padaryti pagyvenimą; 
vuna, elektra ir gasas. Namas ran
dasi Brighton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis na
mas po' 6 kambarius, vanos, elektra 
ir gasas. šildomas furnace šiluma, 
aukštas ,baseipentas . Kaina $11,500. 
$S,000 mortgage namas randasi ant 
54-tos netoli Kedzie ave. 

Pardavimui bizniavas medinis nn-
mas; Keras salimui su svetainė, ran-
dos neša $100.00 } mėnesj, kaina 
$8,300.00. 

r j '" '» • 

Pardavimui bueernes biznl.< su na
mu ar be, netoli, lietuviu bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na-* 
mas po 6 kambarius, basementas, ftir 
nace šiluma, lotas ,3.3x15-0 ft. kaina 
$13.500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 61-st ave. Ciee-
ro, III. 

• • , 
Pardavimui 2 aukštu mūrinis na

mas po C kambariu ant Campbell 
ave. netoli vienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balanee kaip pirkėjui 
tiks, cąsh ar išmokėjimu. 

r a r d a v i m u l 2 aukštu namas po 4 
kambarius pečiai šildomi; namas ran 
dasi Brighton Parke netoli Western 
ave. kaina. $7,800. Atsišaukite pas 

JONAS KLIMAS 
4414 soatli (a i I foru la Ave. 

Tclef. l.afavette 5»76 

OR. CHARLES SEGAL 
. 

Perkėlė savo ofisą po numciin 
4729 SO. ASHLAND AVLNLB 

SPECIJ AUSTAS | 
Džiovų, Motery Ir Vyrų I.l«n> 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo S—5 
po pietų: nuo T—8 n vakare. 
Nedėliomis: l t lkl 1. i 

j Telefonas Drexel S880 

• » • • • » » » » - ^ » » » » » » » — » ^ » . . . » » » $ 
Raald. UI. Van Buren §294 
Oflao tel. Boulevard S i t i 

Dr. A. A. R0TH 
RI7BA8 GYDYTOJAI to 

CHIRIIUJAM 
Mpeclallstas Moteriškę. Wyriškų 
Vslkg to vl>q i arooiAkg lbj%. 

Ofisas: SSSft H. Halsted BC. 
Vai.: 19—11 ryto: S—• po 
plet, 7—trak. Ned. 1* I I d. 
H— 11 l t lndependenee Blvd 

j Chicago 

No. 43. Giesmynėlis apdaxytas 75c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Paraše J . Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Bal*ai . . . 
No. 53 . Pl&hėtos i r žva igždės 
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmu seenos vaizdelis. 

Parašė A. Giedrius * 15c. 
No. SL 2(J. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno $1.00 
No. S. 3.''Svetimų ir nesuprantamu žodžiu žodynėlis 

KR Šlapelio 25c. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tiš , 50c. 
No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 

Spaudai paruošė K. Binkis $1.00, 
No. 22. Trigonometrija 1.6o 
Ko. 23. Aistiški Studijai 1.50 
No. S. 3. Sociologija, trumpas .to mokslo vadovėlis. 

Tikėjimo klausimai. Parašė J . Gerutis 75c. 
Parašė prof. kun. Šaulys 40c. 

No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No; S. L Ką, Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa

baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c 
No. 2(>. Planetos ir žvaikidės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J . 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. S. 1. Ką mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigą 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvoeius — Gerutis 5c. 
No. 32. 32 Krasinskis 2c. 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 
No. 10. Kultūros Viešpatija 5c. 
Xo. 34. Kunigai kovoje su caro vald 5c. 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai 20c. 
No. 33. Malda už dvasios tėvo. 2e. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-
Kelpša 20c. 

No. S. 2(J. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. 8. 26. V. Krėvės Raštai. Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Saleius 25c. 
No. 16. Kimo lavinimos klausimas 10c. 
No. S. 1/Musų raštų istorija. II. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairiu pasakėlių, 
• • • • 45c. 

15c 

1 . 

DR. MAURICE KAHN 
•YT>VTOJA» m CH1RIFUJA* 

4M1 • * Ar iana Are 

i< >. 
Tel. 

OFISO T A-U: 
I—1» v. ryto. i—• Ir T ~ t f. » 
Ifedėlloml*. nuo i« v. ryte iki 
1 vai. po piety i 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAI TO CHIWIR(JAI 

«44fl.ftO. Weatare) A * f « a * 
Telef. Lafajette 414« 

•aandoe: t - i i rytais. 1-1 p< 

I piety Ir 7-S .Takarala Ifedeldle-
olak* tiktai po pletq • lai I vai. 

NERANDA SŪNAUS 

Policija prašoma surasti 
Artliur^ Hauren, 22 m., 4440 
Emerald ave. J is ketvirta
dienį automobiliu vakare iš
važiavo iš namap-žr negryžo. 

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

( ANT NAUl>QS. 

S. L. FABIONAS CR 

809 W. 35111 SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
5i Parduodam Laivakortes. 9 

No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Marka 5fo 
No. S. 2. Žvaigždžiu Takai. Triveiksnu*' pasakos dra

ma. Vidunio 30c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. J 5. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. ?>9. Melskimės maldaknyge del nierc. 6(V. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, tri veiksme niysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 2G. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kall>os vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas , 25c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina . . . . $1.00 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina . ..,. 
—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J . Jablons-

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa-
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 

No. 24. Mafro Knygelė , 

« / 

i 5c. 

No. 36. Marikė . . . . . . . . . . . . . . • • 
u No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur . . . . . . . . . . 

•50C. 
10c. 
15c. 
10c. 

No. 27. P a d ė l i a i v 15c. 

s 

f M E 8 P I R K S I M S 
U N L I S T E ' D 

: • 
SECURITIES, 

STOCKS, BONOS 
IR 

ANTRUS MORGI6IUS 
ATSIŠAUKITE 

1316 Kimball Bldg. 
25 E. Jackson Blvd. 

No. 46. Raudonoji Vėliava . . . ' 15c. 
No. 18. Rūtelių darželis 20c. 
No. 14. Tomas Akvinietis 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė 5c. 
No. 8. Savasties Klausimu 3c. 
No. 40. Savasties Principas 3c. 
No. 9. Žemės savastis teologijos supr 2c. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. 60-61. Demokratija 1.00 
No. S. 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvoja 

- gamta: žemė, vanduo, oras, Kaina 60c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 

. V DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• • . 

file:///iduriniu
http://VF.IT

