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KARDINOLAS MERCIER 
TURĖJO 50 METŲ KUNI
GAVIMO SUKAKTUVES. 

Sukaktuvės paminėtos 
labai tyliai. 

PARYŽIUS, bal. 12. — A-
ną dieną tyliai ir visai religi
nėj atmosferoj Belgijos Kar
dinolas Mercier minėjo 50 m. 
savo kunigavimo sukaktuves. 
Kardinolas ta dieną, kaip pa
prastai , atlaikė privatines ^Mi
šias. 

J o Eminencija parėdė, kad 
sukaktuvės butų mi n i mos 
kuoramiausiai. ^Viešosios to 
jubiliejaus apeigos atidėtos į 
gegužės 12 d. Sako, tos rū
šies ceremonijos nebetinka 
Gavėnios laiku. 

Tečiaus Belgijos karalius 
tą dieną personaliai nuvyko į 
Mceblin pasveikintu Kardino
lą. Kardinolas su karalium 
kali; "\josi apio valandą. 

Kardinolas* Mercier į kuni
gus Įšventintas pirm 50 metą 
Briuksely, nuncijaus reziden
cijos koplyčioje, šventinimo 
apeigas atliko Vyskupas Cat-
tani. 

Japonai Griežtai Gina Savo 
Tautos Garbę 

B O l S H t t l VADO P R O - 1 A N G ^ * * ! ™ ^ s i I I
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BOLŠEVIKAIS. ! NIĮJ.KAMPANIJĮJ 
I IŠLAIDAS 

t Dėlto nauju biliumi bus 

PA6AN0A BALKA
NUOSE. 
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PROTESTUOJA, KAD NORIMA VISAI ČIA NEĮLEISTI 
JAPONU ATEIVIU < 

JAPONIJOS AMBASADORIUS HANIHARA ĮDAVĖ 
S. V. VALSTYBIŲ VALDŽIAI NOTĄ. 

KETURI BRITANIJOS AR
KIVYSKUPAI SERGA. 

Visgi, tai didžiai įdomus 
įvykis. 

IJONDONAS bal. 12. — 
Keturi Britanijos Arkivysku
pai atsirado sergančiu skai
čiuje. 

Birmingbamo A rkivysjru-
pas Maclntyre yra blogame 
padėjime, kuomet andai jį iš
tiko apopleksija. 

Buvęs Birmingbamo Arki
vyskupas Ilsley, kurs eina 8ti 
metus, šiandie užsidaręs Oe-
ott Kolegijos kambariuose. 
Pranešta, kad pagautas šal-
v • 

cio. 
Liverpoolio Arkivyskupas 

Keating taipat smarkiai šal
čio paliestas ir kelinta diena 
nepasirodo viešumon. 

Glasgowo Arkivvsk. Mac-
Intosb taipat susirgo ir per
traukti visi veikimai. 

•Didžiajame Penktadieny 
Hyde Parke atvirame ore ka
talikai apkaikščlos Deivo Ke
lius. iTam tikslui bus paga
mintos Kryžiaus Stotys. Pa
maldas ves kunigai. 

TROTZKY GRYŽĘS MAS
KVON. 

\YASIJlNGTON, bal. 13.— 
Jobnsono biliuje, kuriuomi 
norima d'ar labiaus suvaržyti 
šion šalin ateivi ją, yra vie
na dalis, kuriąja norima už
ginti i Suv. Valstybes atvy
kti japonams aetiviams. Kitu 
valstybių ateivi ja nors var
žoma, tečiaus ar 'mažesnė ar 
didesnė kvota bus įleidžiama. 
Bet japonams ateivlją visai 
norima užginti.' 

Tuomi, suprantama, japo
nai begalo Įžeisti. 

Japonijos ambasadoriui 
Hanibara tuo reikalu čia Vai 
stybės Sekretoriui Iluglies' į-
davė notą. Tai formalis pro
testas už japoną išskyrymą. 
Pažymi, kad jei projektas ne 
bus pakeistas, tai galima su
laukti liūdną konsekvenciją. 

Notoje ambasadorius tie
siog pareiškia, kad tas bilius 
yra japonu tautai pažemini
mas. 

Suv. Valstybės tuo būdu 
nori išspręsti didžiai svarbų 
klausimą, būtent, ar japonus 
pripažinti tauta, ar nepripa
žinti ir nepripažinus su ana 
visai nesiskaityti. 

Valstybės Sekretorius tos 
notos nuorašą tuojaus pasiun 
tė senato imigracinio komite
to pirmininkui ir žemesnie
siems Kongreso rūmams, ku
riuose tas ateivijos varžymo 
bilius svarstomas. 

Kituomet patsai Valst. Se
kretorius reiškė priešingumo 
sumanymui visai išskirti japo 
mis. Nes tarp Suv. Valstybių 
ir Japonijos gyvuoja taip va 
dinama, džentelmoninė sutar 
tis, kuri turėtu but sugriauv 
ta pripažinus Jobnsono bilią. 

Pasirodo, kad Johnsono bi 
liūs iškeliamas kaipo interna 
cion'alė problema, kuri neži
nia kaip pagalinus bus išsprę
sta. 

Francija Su Ekspertu Raportu 
Sutinka, Bet Nepilnai 

MASKVA, bal. 13. — Iš 
Kaukazo čionai gryžo karo 
komisaras Trotzky. Pirm ap-
leisiant pietinę Rusiją, jis at 
liko raudonosios armijos ins 
pekciją. f 

Kalbėdamas pažymėjo, kad 
Besarabija turi gryžti Rusi
jai. Sakė, sovietą valdžia ne 
beįeis Besarabijos valstie
čiams ir darbininkams vilkti 
rumunų jungą. 

DUBLINAS, bal. 13. — 
Gauja ginkluotų vyrų užpuo
lė Mountjoy kalėjimą. Gvar
dija užpuolimą atmušė. 

BERLYNAS, bal. 13. — 
Vokietijos centraifnė vyriau
sybė čionai sukviečia visus 
Vokietijos atskiriu valstybių 
premieras. Bus tariamasi eks 
pertų raporto reikale. Bus 
sprendžiama, ar raportą pri
pažinti, ar ne. 

Oficialėse vokiečių sferose 
kįla sentimentas, kad rapor 
tas turėtų but pripažintas su 
tą sąlyga, kad jei Vokietija 
išgalės, tai mokės kontrrbuci 
ją, gi jei ne, tai nemokės. 

PARYŽIUS, bal. 13. — Kiek 
tenka patirti, Francija sutin
ka priimti ekspertų raportą 
principe, bet nenori atsisaky
ti šiandieninio savo nusista-
tvmo. 

Francijos parlamentas pa
leistas. Nauji parlamentan ri
nkimai įvyks gegužės 11 d. 
Naujas parlamentas susirinks 

birželio 1. Dėlto ligi to taiko 
premjeras Poincare pasiliks 
Francijos viešpats ir jis, kiek 
žinoma, savo nusistatymo ne 
pakeis. 

Ko Francija laikosi: 
1. Nenori apleisti Ruhro te 

ritorijos, kaip ilgai Vokieti
ja neatmokės kontribucijos. 

2. Francija sutiktų grąžinti 
Ruhro ir Rhinelando geležin
kelius, jei gautų garantijų 
tais geležinkeliais, prireikus, 
vežioti savo kariuomenę. 

3. Nori, kad nors Anglija 
panaikintų Francijos karo 
skolas, jei Amerika nenori 
skolų naikinti. -

Žodžiu tariant, Francija se 
noviškai išsisukinėja ir, kas 
svarbiausia, nem'ano paduoti 
Rubro teritorijos, bet ją ir to 
liaus eksploituoti savo nau
dai. 

NORI TEN JIE (KURTI SO
VIETŲ RESPUBLIKĄ. 

Nori paskui anas sujungti 
stl Rusija. 

SOFIA, b a I T 2 7 ^ - Rusijos 
bolševikai agentų aktyvumas 
Suv. Valstybėse yra menknie
kis palyginus jų veikimą Bal
kanuose, ypae Bulgarijoje. 

Pradėjus tuo laiku, kuomet 
Anglija, Italija ir kitos vals
tybės bolševikus pripažino o-
ficiale valdžia Rusijoj, trečia 
sis internacionalas apspito 
Balkanus ir darbuojasi sukel
ti nesmagumus. 

Komunistai visas laikas 
ieško nepasitenkinimų centro. 
I r kuomet bent kokį atranda, 
tuojaus ir sudaro kuodidžiau-
sius nesmagumus ir juos pla
tina. 

Praeitais metais, kuomet 
puskomunistinis Stamboulis-
ky valdė Bulgariją, Sofijoje 
bolševikai turėjo vyriausią sa 
vo ofisą visiems Balkanams. 

Griuvus Stambouliskio val
džiai, bolševikai agentai išsi
kraustė iš čia, paskui ir vi
sai turėjo apleisti Bulgariją. 
Kai-kurie jų persikėlė Jugo
slavijon, kiti Čekoslovakijoj*. 
Gi Viennoje jie susikūrė vy
liausią ofisą. 

Įtraukiami makedonai 
Pirm keletos savaičių bul

garų valdžia, pabūgusi serbų 
grasinimų, areštavo 300 ma
kedonų revoliucionierių. Bol 

Nebus jokių formalių 
• " I "i! -

iškilmių. 
LONDONAS, bal. 12.-*At-

einančią savaitę čionai prasi
dės Anglijos su Rusijos bol
ševikais taikos konferencija. 

(Tai Maskvos valdžios pri
pažinimo rezultatas. Angli
ja pripažino bolševikų vald
žią, nepaduodama jogių sąly
gų. Tik pažymėdama, kad ar
timiausiuoju laiku turi įvykti 
konferencija. 

Bolševikų delegatai Londo
nan jau atvyko. Tečiaus a-
pie tą faktą spauda neberašo 
plačių straipsnių, nepaduoda 
jokių sugestijų, kaip tai kon
ferencija turėtų įvykti, koki 
klausimai turėtų but sprend
žiami. 

Viskas patylomis. 
AngHjos premieras nebeno

ri plataus skelbimo apie šią 
konferenciją, dėlto ir jos ati
darymas bus paprastas. Sa
koma, nebus jokių formalių iš 
kilmių. 

Premieras MacDonald savo 
ofise priims bolševikų delega
tus, paragins juos paskubėti 
su visais sprendimais. 

Konferenciją, matyt, atida
rys patsai premieras. Tečiaus 
diskusijose jis negalės kas
dien dalyvauti. Premieras 

RUOŠIAMAS TAM TIKSLUI 
NAUJAS ISTATYMAS. 

Senatorius Borah daugiausia 
darbuojasi. 

WA SI IING TON, bal. 12.— 
Senatorius Borab pakėlė pro
jektą sustabdyti begalines po-
litinijų partijų išlaidas vedant 
prezideneialję kampaniją. 

Tam tikslui ruošiamas bi-
Uus. I r norima tą bilių pirm 
įvyksiančių nacionalių parti
jų konvencijų pravesti. Taip 
kad šįmet tas projektas galė
tų but pritaikomas. 

Iki šio laiko, kaip republiko-
nų, taip demokratų partijos 
politinėms kampanijoms išlei-
zdavo milionus dolerių. 

Didelės kontribucijos. 
Partijų iždan dideles kon

tribucijas sudeda didieji inte
resai. Daug pinigjų apturi
ma slapta. Taip neturėtų 
but. 

proponuojama: 
Nustatyti politini(U partijų 

kampanijų išlaidoms ribas. 
Nustatyti, kaip daug vie

nas asmuo gali duoti politinės 
kampanijos iždan. 

Visos kontribucijos turi but 
viešai paskelbtos. Taipat 
turi but viešai pranešta, kaip 
daug kampanijai išleista, 
kiek ižde liko pasibaigus kam
panijai, gi jei įvyko deficitas, 
pažymėti apie tai. 

Už neprisilaikymą. įstaty
mui skiriamos bausmės. 

Partijų išlaidos. 
Senatorius Borah pažymi, 

kad 1920 metais republikonų 
partijai politinė kampanija at 
siejo 8.100,739 doleriai, gi 
demokratams — 2,237,770 do
leriai. 

I r abidvi partiji pasibaigus 
kampanijai turėjo nemažus 
deficitus. Nepritekliai po 
rinkimų sukolektuoti. 

Kadangi šiandie begalo 
brangus gyvenimas, dėlto no
rima išlaidas sumažinti. 

Daugeliui politikierių tas 
nepatiks. Nes jie iš to tik ir 

1 gyvena. 

65,000 ANGLEKASIU 
NEDIRBA. 

AVASHINGTON, bal. 13.— 
turės konferencijoje pavaduo- [Anglekfcsių unijos prezidentas 
toją. 

Daugelis tvirtina, kad kon-
ferencija turės pavykimo ir 
taika greitai bus padaryta. 

Bet taipat daugelis pažymi, 
s v i t o j agentai tuojaus sųska- k a d «" bolševikais susitaiky
to naudotis ta proga. J ie iš- n™ ***«* lengvas. Visiems 
leido pamfletus ir atsiliepi- J"k yra žinomas jų begalinis 

ROMON. 

ROMA, bal, 11. — Po rin
kimų iš Milano čionai gryžo 
premieras Mussolini. Fašis
tai jam surengė tiesiog kara
lišką priėmimą. 

Premieras pažymėjo, kad 
fašizmas Italijoje jąu nesis
kaito mažuma, bet didžiuma. 

PARYŽIUS, bal. 11. —Čio
nai atvyko Rumunijos kara
lius su karaliene. Tai esanti 
oficialė vizitą. 

mus j makedonus. Tuose jie 
pažymi, kad makedonai auto
nomiją laimėsią tik tuomet, 
kuomet' Balkanuose busianti 
įkurta "federalistinė sovietų 
respublika." 

Makedonai didžiumoje yra 
nacionalistai ir su bolševikais 
jie nesisėbrauja. Tečiaus, 
bolševikų agentams vedant to 
l:ią- propagandą, ir iš jų tar
po atsiranda krypstančių 
kraštutinio radikalizmo pu-

tsėn. 
I r jei kartais serbams vyk

tų užpulti Bulgariją, be abe
jonės, bolševikai Čionai įkurtų 
sovietų valdžią. Tuomet ka
ralius Borisas butų pašalin
tas i r sovietų respublika bu
tų sujungta su Rusija. Tuo
met visa pietvakarinė Europa 
pasijustų raudonajame . tero
re. 

Rumunija, Graikija. 
Rumuniją randasi tarpe 

Rusijos ir Bulgarijos. Po 
karo rumunai pasisavino Ru
sijos provincija Besarabiją. 
Rusija būtinai nori atgauti tą 
provinciją. J a i tas lengviau 
vyktų, jei Bulgarija butų so
vietinė. Rumunija tai visa 
pramato. Dėlto ji ginkluo
jasi. Nes nebežino nei die
nos nei valandos, kuomet jai 

BERLYNAS, bal. 13, —> Ad reiks susiremti su Rusija, 
mirolas Tripitz darbuojasi pa Graikijoj* nebeihatomi dar 
tekti atstovu Reichstagan. joki komunizmo ženklai. Te-

MUSSOLINI GRYŽO i STAMBOULISKIO MINIST-
ERIAI UUOSL 

SOFIA, bal. 13. — Čionai 
teismas rado nekaltais kelis 
buvusius Stambouliskio val
džios ministerius, kurie buvo 
suimti sugriovus tą valdžią. 

Buvę ministeri'ai paliuosuo 
ti. Yra baimės, kad jie mėgins 

griauti šiandieninę valdžią. 

atkaklumas, kuomet jie mato, 
kad gali spirtis. 

Senų skolų klausimas. 
Bolševikų delegatai darbuo

jasi angluose sukelti palanku
mo savo reikalams. Bet var
giai jie tą laimės. 

Svarbiausias už visus kitus 
klausimus konferencijoje, tai 
bus senųjįų skolų klausimas. 

Kiek žinoma, bolševikai yra 
ntlsistatę nepripažinti jokių 
skolų, užtrauktų ant Rusijos 
buvusio caro valdžios. * Jie 
pažyma, kad už tas skolas ne
atsaką ir nenorį atsakyti. 

Tečiaus Anglijos finansinin 
kai yra kitokios nuomonės. 
Šie nusprendė su atsidėjimu 
žiūrėti, kaip konferencija bus 
vedama, kokios pozicijos sko
lų klausime laikysis pati An
glijos valdžia. 

Jei kartais valdžia pasiro
dytų palanki bolševikų no
rams, tuomet premiero Mac-
jDonaldo valdžiai pasidarytų 

karšta. 

čiaus jau ilgokas laikas tenai 
siaučia betvarkė ir pasitvar-
kymas nepramatomas. Bet 
jei Bulgarija papulta raudo-
nojon valdžion, tuomet ir 
Graikijai pasidarytų karšta 
nuo to raudonumo. 

Pagaliaus raudonasis tero-
ras persimestų ir į kitas vals 
tybes. 

Lewis praneša, kad G.\000 an 
glekasių įvairiose vietose ne
dirba nesusitarus su kasyk
lų savininkais. 

Bal. 15 žada mesti darbus 
10,000 anglekasių Kentucky 
valstybėje. 

VOKIETIJOS VALDŽIA 
BAIMĖJE. 

BERLYNAS, bal. 13. — 
Mieste Breslau buvęs sosto 
įpėdinis su žmona aplankė vie 
ną koncertą. Publika sukėlė 
princui karstų ovacijų. 

Vokiečių valdžia bijo, kad 
tos karštos ovacijos nepradė
tų plisti. . 

PALIKO DIDELIUS 
TURTUS. 

i 
BERLYNAS, bal. 13. — Mi 

ręs kapitalistas Hugo Stin-
nes paliko didelius turtus. 
Vyriausybė tikisi taksomis iš 
palikimo iškolektuoti apie Į 
175 milionus • dol., imant 25 
nuoš. 

AREŠTUOTA 18 GRAIKU 
KARININKŲ. 

ATĖNAI, bal. 13. — Val
džios parėdymu areštuota 18 
graikų armijos karininkų. Jie 
įtariami sąkalbiavime sukelti, 
rojalistų revoliuciją. 
Tarp areštuotų yra du ge

nerolu. 

F . Goldenberg, sviesto ir 
kiaušinių pirklys, su dviem 
savo padėjėjais areštuotas, 
kuomet jis nuo vieno žmo
gaus mėgino iškolektuoti sko 
lą su revolveriu. 

99 PLATINKIT "DRAUGĄ. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
• » 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 6.02 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

R 2cc: Z7T. 

Siųskite Savo Giminėms 

LITT'UVA 
P I N I G U S 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dral-
tais ir telegrama. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I B N R A f i T I b 

DRAUGAS M 

2iaa kasdieną iaskynu neaeidienio* 
Metami 16.00 

* Pmaai Metą *3.00 
f l pienumeravą mok&el ISkaino. Lai
k u ocaitea nuo surašymo dienoa, 
M nvo Naujų Metjj. Norint permai
nyti adieaą Tiaada reikia priaiua-
II it ienai adresai. Pinigai gertaa-
afei aiuti iėperkani kraeoje ar ex 
ireeo "Money Oider" arto įdedant 
pinigai \ regiitniota laiifra. 

DEAUOAS PU£> 0 0 . 
0334 South Oaiuey A r e n i * 

Chicago, Illinois. 
Tei. Roosevelt 7791 

T R U P I N I U K A I . 

norėjimas ne sujungti Kinija mis misinuodino. Vis tai ren 
.prieteliškai, bet p ra ry t i ją: gimasis į naują karą. Dėlei tų 
k a i p p r a r y t a tapo Korėja. Bet įvairių vokiečių išradimų fran 
400 milijonų y r a pardidelis CUzai labai nekantrauja . 
kąsnis. I r Japoni ja ta i pra
deda suprasti . Kuomet J a p o 
nija ims elgtis su Kinija visiš 
kai protingai , pasauliui ats i
vers naujas istorijos lapas. ' 

Pasibaigė A. Žemaičio pa-

D A R B I N I N K ? REIKA
LAI . f 

Nerimas ima francuzus ma 
% 

tant, kaip praktiškieji vokie
čiai v isur įeina, įlenda, kaip 
jų inžinieriai i r technikai* vai 
do bolševistinės Rusijos amu 
nicijos fabrikus, kaip įsiskver 

Vokietijoje prasidėję gelž-
keliečių streikas. 

Suvien. Vals. anglekasiai 

ty. ūkio kolegijas. iCai-kurie 
tokių uždirba virš* d*Viejų tū
kstančių dol. per: metus. 

Kansas valstybės ūkio ko-

veikslų paroda Cliicagoje. liei ^ ^urki jon , sudėję į ją daug 

Mirė Hugo Stinnes, " t u r t i n 
giausias pasaulyje žmogus ." 
Prieš karą jo nebuvo girdėti 
visai. Įskilo ir sukrovė mil
žiniškus tur tus iš pusgyvės 
Vokietijos karu i pasibaigus. 
Suprantamas dalykas, kad 
tuos tu r tus j is sudėjo, pa-
rinaudodama* kitų nelaimė- a r su lauks ime! 
mis ir nežinojimu. J o pasise
kimo t a r p ki to ko reikia jie-
škoti sugebėjime spekuliuoti. 
Bet ne vien tik apsukrumu ir 
legalėmis vagystėmis sukro
vė jisai miliardus. 

Kad milionieriu tapt i , rei
kia d a r proto ir didelės iš
tvermės. 

kia pažymėti ir jrasidžiaugti, 
kad mūsų visuomenėje Chi-
cagoje pasirodė gana geras 
dailės suprat imas ir įvertini
mas. I r lankytojų skaičius bu 
vo gana žymus i r paveikslų 
skaičius nupi rk tas nemažas. 

Įdomu, kas a'abar naujo a t 
sitiks meno srityje. P . Vaič
kus veikia New Yorke. Ar ne 

savo turtų, j au tur i Turkiją 
savo pūslėje, globoje. Kuomot 
anglų, šveicarų, frarfcuzjų ir l*i 
tų tautų firmos veda sunkias 
su Turki ja derybas, vokiečiai 
užlieję savo proto jėgomis vi 
są Turkiją. Ekis — Cheire at 
stato gaisro sunaikintą mies
tą sulyg naujausių technikos 
reikalavimų; Angoroje vokie-

mfe, a r netaptų tada kongre
sas "aukš tą j a skandalų mo
kykla f" A r neats i ras tų visa 
gauja Huosų klausytojų, kurie 
vietoje į " m u v i e s , " eitų į legija t'aipat patvir t ina, kad 

Kuo farmerys daugiaus apsiš- kongresą mokytis įvairiausių 
kai kuriose vietose streikuo- jvietęs, tuo daugiaus jis^ už- j skandalų, 
ja. Du streiklaužiai užmušti. į d i r b a . 

jjera butu j i * i Cl.ieago at- % inžinieriai d i rba išsijuosę, 
[vykti. Mums butų kultūriniu S r * ž i n a • « » » » Turkijos sos 
žvilgsniu nauda. O finansiniu 
nuostolių j'am nebūtų. Kažin 

Stebėtinas ta i žmogus bu
vo. I š paprasto žydelio išau 
go nevainikuotas karalius — 
milžinas, kurio tur ta i buvo 
didesni už galingiausiųjų ka
ralių. Neskaitant Vokietijos ji 
Sai valdė milijonus Rusijoje, 
Austr i joj , Mexicoj, Pietų A-
merikoj. Dabar jo tur tą daly? 
t a r p savęs įpėdiniai. I r pamin 
klo nepastatys, ir greitai irŽ\ 
mirs. Svarbiausia, kad tiek 
tur tų turėdamas, Stinnes mi
rė iš rūpesčio ir nuovargio. 

Tur ta i su dideliu va rgu y-
r a surenkami, su baime sau
gojami, ' su skausmu nustoja
mi. 

Buvome parašę , kad A. Vi-

tinę, s tato dideliausius rūmus. 
Vokiečįų pilna miestuose: Ku 
tahia, Afiun — Karah issare , 
A-dine i r t t . 

Vokiečiai Turkijoje im'asi ir 
lis buvo agentu Žitkaus ir kitų sričių ju į taka y ra užtik 
Marasto . Tą žinią paėmėme iš r inta Mažoje Azijoje. Paver -
bolševikų laikraščio. Dabar I gtieji vokiečiai savo darbu, su 
mums pranešama t iksliau; b u ' manumu, ištverme renka sau 
vę t a i p : Viliaus darbininkas naujus d raugus naujose apy 
parnešęs $450 kažkieno i r Vi stovose į naują " atsilygini 
liūs perdavęs tuos pinigus Ži- m o " francuzams karą. 
tkaus kompanijai . Tokiu bū
du, j is nebuvęs agentu, bet bu 
vęs tarpininkas ir tai t ik vie 
ną kartą. Ta rp agento ir ta r 
pininko yra šioks toks skir- Fr iburgas Šveicarijoje kovo 
tumas. I r jeigu buvo kas nors į " * n . 24 d. š. m. iš lietuvių 
nepilnai teisingo mūsų p i rma!s tudentų kolonijos, " L i t u a -
me pranešime, su mielu noru • * * " Fr iburge išvažiavo bai

gęs mokslus kun. Dr. St. U-! 

L I E T U V I A I SVETUR. 

Negera yra, kuomet panorėję 
nedirbt i anglekasiai per savo 
draugų kraujus ir gyvybę sic 
kia prie tikslo. Žmogus tu r i 
pilną teisę, dirbti, a rba nedir 
bti. Pr ie to darbo dažnai ver 
čia sunki šeimyninė padėt is . 
Negaudamas iš k i tur pagel-
bos laike nedarbo, žmogus 
badu nemirs, — tur i eiti ieš
koti darbo ir duonos. O čia 
juos sut inka nuo savų brolių 
darbininkų rankos mirt is . 
Kur-gį teisybė? 

Anglijos MacDonaldo val
džia įnešė par lamentan įsta
tymo sumanymą, kad bedar
biai, negalintieji užsimokėti 
nuomos už butą, nebūtų iš
metami iš dabar užimamų bu 
tų. Savininkams nuostolius 
turėtų sumokėti pa t i visuome 
nė. Del šio įstatymo gresia 
r imtas darbininkų valdžios 
krizis. 

Pasirodo, kad šiandie kiek
vienam žingsny apšvietimas 
žmogui reikalingas, jei nori
ma turėt i laimingesnį gyve
nimą i r pasisekimą. 

Suprantama, ir Lietuvoje 
mūsų broliai, žemės darbi

ninkai daugiau uždirbtų, ge
r iau pagyventų, jeigu butų ė-
ję ūkio mokyklas. 

Turbūt , nemažai jų yra , jei 
tokio pavojaus prisibijonui. 

A r šiaip, a r ta ip Suv. Val
stybių valdžioje "paklynin i -
m o " ' — pataisymo reikia. 

m , .* t l*i **;*& Savininko dukter i s buvo taip Tai turėtų įvykti ne prieš ^ t t V " " • 
• , • i - i \ • U „ J „ ™- dekoltuotos, k a d net pats te mkimų laikotarpyje, kada vi- u c t w ' . 
. , v . . v -v,, i ^ f ' v a s laikė savo pare iga suver 
i labai mėgsta šmeiztis, b e t i v a B

 # f~ 
.. - ., ' s t i už ta i visą bedą an t nuo 

ramesniame laike. 
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OANTIS BBRAPŠTANT, 
Laukimių mados. 

tė jį turtin-
K a r t ą pakvie 
i Paryžių, 
r ius tėviškėn 

misijonie-
sus Afrikos 
Sugrįžo gar-

gaš paryžiet is į vakarienę. 
i 

r 
i si 

DAUGHERT10 PASITRAU
KIMO ATBALSIAI. 

F A R M E R I A I REIKA
LINGI APŠVIETIMO. 

grąžiname bolševikams. 

VOKIEČIŲ SUMANUMAS. 

S. Valstybių ūkio kelinio 
kolegijos iškelia praktinį kla

usimą: " K a i p daug jauno 
farmerio apšvieta kelia uždar 
biavimo gabumus skai tant do 
teriais?" 

Geoi'gia valstybės uklo ko
legija atranda, jog tie visi 

šoris. Jfsai nuvyko Paryžiun, farmeriai, kurie neturi jokio 
o paskiaus keliaus Londonan 'apšvietimo per metus, imant 

Įvair ios kaltes a r teisingai 
a r neteisingai buvo primestos 
Daughert ' iui . JTai labai su
silpnino visuomenės pasitikė
jimą tuo vadž io s Departa
mentu, kurio jis buvo galva. 
Dėlto net daug pačių Eepub-
likonų reikalavo, kad jis re
zignuotų. 

VHtls. 
Pr ie Daugher ty .Teisingu-

dų; Misijonierius nusišypsojo 
ir t a r ė : — Tamsta aš papra
tęs maty t i tokias madas , — 

mo Depar tamentas neteko a u - j ^ į j u t s metų darbavausi ta rp 
toriteto. Visuomenė pradėjo laukinių .žmonių, kurie irgi 
labai į jį šnairuoti . be rūbų vaikšto. 

Dabar įžengs tenai naujas —, 
bosas, Ha r l am Fisher Stone, Teisme. 
prezidento Coolidge d raugas — Sakyk, a r esi kal tas ar 
nuo jaunų dienų. J i s f ar- nef— 
merio sunūs, ka ip i r Coolidge. — Pons teisėjau, ta i ne ma 

Sako, jis esąs labai gabus, no dalykas kieno nors kaltę 
tvirtos valios žmogus, puikus rasti . — 
advokatas, geras organizato-
rius, žodžiu, žmogus, " k u r i a m Nesuraminamas. 

iDabar vėl barasi nekurie įžengus į Teisingumo Depar-
del Daugherty. Girdi sulyg tamentą, visi pajus, kas ten 
konstitucijos i r tikrojo teisin
gumo negali būti apkalt intas 

bosas . " 

— Ką sau manai , Jona i? 
Vos žmona numirė, tai t u vis 
gir tas ir g i r tas . — 

— Ką daryt i , klebonėli. Ka ip kas tur i labai daug 
ir baudžiamas žmogus, kolei viljties, kad Teisingumo De- Žmonai mirus, nerandu pa-
io kaltės neprirodytos. T a i ' pa r tamentas nuo dabar duos , f f l * * * V i s a s m a n o surami-

tur i būti taikoma prie kiek- kuogeriausią visuomenei p a - , m m a s t a i n a m m e - T~ 
vieno piliečio, nežiūrint kokią j tarnavimą ir teisingumo pa- ; 
vietą visuomenėje, a r valsty- \jzd\. 
bėję jis užima. 

Daugher ty nepasitraukęs iš 
valdiškos vietos dėlto, kad 

C TRUMPOS ŽINIOS. 

aplankyt i ir pasidarbuoti lie-
Ką vokiečių inžinieriai i r | t u v i u l a p i j o j e ir lietuviu 

technikai gali padaryt i , kokių į kolonijoje Anglijoje, o po ke-
netikėtų išradimai p a s a u l i u i ! 1 ^ ^ v a i č i ų grįš Lietuvon d i r 

1 bti pavestąjį darbą. 

Bolševikų laikraštis, kad so 
cialdemokratų šulai sugryže 
pas ka ta l ikus : Šilingas, Bir
žiška, Janulai t i*, i r da r daug 
kitų, kurie kovojo prieš kata
likybę, dabar įgijo visai ki-
tokius įsitikinimus. 

Italijos Mussolini 1904 me 
tais disputavo su garsiu Ita
lijos misionoriu Alfredu Pag-
liatelli i r pavartojo žydo-be-
dievio sakinį: " Pa l i k i t e dan
gų angelams i r paukšč iams ." 
Šiandieną Mussolini a ts ta tė 

.katekizmą ir kryžių mokyklo
se, suteikė Italijoje Bažnyčiai 
laisvę. Šiandieną jo obalsis y-
r a : " I t a l i j a i reikia tikėjimo, 
tvarkos i r susi k lausimo. ' ' 

4 Garbė sugrįžusiems iš pak
lydimo: Garbina juos tautos. 

O tas pats žydas — Hei-
ne, kuriuom rėmėsi i r remiasi 
daugelis badievių, j is irgi mir 
dam'as priėmė katalikybę ir 

•amžinybėje surado Dievo su 
•nų ramybę. 

Japoni ja su savo ar t i 50 mi 
lijtonų gyventojų yra stipriau 
sia Rytų valstybė. Kinija su 
savo virš 400 milijonais gy
ventojų y r a skaitlingiausia 
Rytų valstybė. Japonija , įsi
gijusi visus Europos teknikos 
išradimus ima kas kar t labiau 
norėti, k a d pr i t raukus Kini
ją visg. Arfjjj Valdyti ir net 
Europai įsakinėti. J e i pasi-
>eks Japoni ja i susijungti su 
.Kinija, tai pasidarys neperga 
"Įima pasaulyje jėga. 

Kol kas tam susijungimui 
kliudo Japonijos išdidumas ir 

aplamai, uždirba po 240 do). 
kiekvienas. Bai$ę publiškas 
mokyklas fannoriai pe r me
tus uždirba po 565 dol. Gi bai 
gę t a ip vadinamas " h i g h 

Kun . Dr. Usorls r r a bai- ^ 0 0 ^ ' ™^* 1» 664 dol. 
patiekti, labai ryškiai pasiro
dė per buvusį pasaulinį karą. 
Tiesa, tie visi nauji išradi
mai pa tarnavo jiems prieš v i j t i jos Freiburge (Bresgavoje) 
są pasaulį i>akeltą karą kele- ir vieną semestrą studijavo r l l l l lTR>toj valstybėj 

gęs filosofijos mokslą Vokie-

si?— 
— Aš, klebon, nesuramina

mas. — 

Pagrūmojo.. 
Klausyk. Antanai . Je i -

• v 

iš

buvo apkalt intas be prirody- Žemės drebėjimai. 
mų ir kad jo pasi t raukimas Sulyg s tat is t ika per metus I — Klausyk. Antanai . , 
butu reiškęs prisipažinimą! P r i t a i k o maž-daug 4,0(X) že- Ra iš tavo kaltės bučiau 
prie ka i** . 0 pasi traukė t i k '™\s sudrebėsimai pasaulyje. Įkritę* iš vežimo upėn ir pri-
vien dėlto, kad nekenktų vi- t ė k š } šiaurės ašigalį. Į * W - , b u č i a u tave kaip nie. 

G'arsus Rusų lakiotojas Ro k ' ^ už^nušęs. — 
— Je igu būtum, ponas, ma 

prieinama. 

Tas apskai tymas paremtas Skandalų mokykla . 
faktais, ištyrus 1.271 f anuo

tą metų pra tęs t i daugybes sa 
vo valstybės priešu numarin
ti. Vėl nesenai ]>asklido ži
nių, kad 7 vokiečiai moksli
ninkai naujai išrastomis dujo-

Specialių mokyklų nauda. 
Farmerių uždarbiavimo ga-

Šveicarijoje Teologiją. 
Dabar, kad geriaus atsiekus 

savąjį darbą, patirinėjęs k ui bumas tečiaus da r aukščiau 
tur ingas šalis važiuos į Lietu pakįla, jei fanner ia i y ra išė-
vą. K.P.S. ję speciales ūkio mokyklas, 

sam Departamentui , kuriame 
vadovavo. Issinski lėks kar tu su Nanse-

Vis^ri neerera, kad prie to n ' u i šiaurės ašigalį liepos ar ne užmušęs, tai aš pas poną 
rugpiučio mėnesį* į daugiau bučaiu ne ta rnavęs , -
Siinku gaut i vizą. j bučiau pabėgės.— 

v , Į Vokiečiai suvaržo įvažiavi- Kauno viešbuty. 
Amerikos visuomenėje kyla n i a . įr išvažiavimą iš Vokie-

kaus imas , a r nebūtą naudin- tjjos. įleidžia su savim vežtis Geri ta rnai . 
ga, kad čia įvedus par lamen-: užsienin nedaugiau 200 aukso j - — Jonai , ką Mikas Vei-
tarinę sistemtą, sulyg kurios markių. Pervažiuojantieji t u - ' k i aF — 
aukštieji valdininkai turėtų ri pasirūpinti pirmutinėje 
pasiaiškinti kongrese iš savo ' muitinėje gaut i pinigų liud)^ 
darbų. Bet kyla didelė bai- mą. 

— Nieko, ponas. -*-
— O t u ! — 
-1- Aš jam padedu. 

i •• • i » • ^ • ' i • m 

Girnius. 

P A J Ū R I S , 
• 
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Tauragės apskri t ies. 
(Užbaiga) . 

Parapija . 
Nuo 1I}13 m. įsteigtą čionai parapija. 

Seniau priklausė Žvingiams, k a i p filija. 
Parapi ja padary ta iš Žvingių, Tenenių, 
Kvėdarnos ir Šilalės parapijų pakrančių. 
Parapijonų skaitoma su virš 2,000. Pr ie 
bažnyčios y ra apie 25—30 hektarų žemės. 
Dabar čia klebonauja kun. Steponaitis. 
Valsčius. 

Seniausiais rusų laikais čia butą 
valsčiaus centro (ir tas butas prie rin
kos tebestovi!) Po pirmojo naujokų (no-
vobrancų lig tol buvo gaudyte gaudomi 
naujokai, ka ip Amerikoj sulaukėję ark
liai!) ėmimo, vietos žydeliai turėję di
delių nuostolių, žinoma, iškultais lan
gais... Todėl prašo ponios Povstanskienės, 
kad ši iškeldintų valsčiaus įstaigą į Ši
lalę. Tam sumanymui- buvę priešingi kai 
kurie vietos asmenys. O Šilališkiai norė
ję turėt i valsčiaus centrą prie savęs. To
dėl vogtinai iš Pajūriškių išvogę rašti
nės svarbiausius dokumentus ir knygas 
nakčia. Tokiu būdu i r liko valsčiaus cen-
ras Šilalėje, vadinamas "Po ju r sko je vo^ 
lostnoje pva^ftėfilje" (Pajūr io valsčiaus 
valdyba) . 

e 

Stojus Lietuvai, čta buvo įkurtas pa 
rupijos ribose valsčiaus centras. Bet po 
Rietu gyvavimo, del savo mažo ploto, li
ko Tauragės Seimelio l ikviduotas, o a-

pylinkė pr iskir ta pr ie Šilalės valsčiaus, 
— Vokiečių metu Pajūr is buvo apskrit ies 
(kreizo) centru. Iš jo 1918 centras iš
keltas į Tauragę. T a i p dabar i r liko šis 
miestelis užmestu kampeliu... 

Gyventojai. 
Gyventojai — ūkininkai, smulkus ir 

vidutini. Didesnių dvarų t ė r a vienas — 
jx Povstanskienės. Bet i r tas da r prieš 
karą apkarpytas , išparduotas, o dabar, 
paliekant prie centro 80 hektarų, valdžios 
rengiamas išdalinimui bežemiams ir ma
žažemiams. Ūkininkai neperblogiausiai 
gyvena — žemės derlingos, nors ir ne vi
sur. Ūkininkams apsišvietus i r susispie-
tųs į organizacijas, labai, pikiltų ūkio pro 
dukt ingumas. Daug ūkininkų y r a apsi
leidusių ir girtuoklių. Ta t a i i r skurdina 
jų gyvenimą. —Žydai verčiasi prekyba ir 
amatais . — Yra i r keletas lietuvių amat-
ninkų. Tik vienas tėra krautuvininkas— 
p. Nausėda malūne. 
Mokykla, v 

Mokykla buvo čia ir rusų laikais. Vo 
kiečiams 'atėjus j i užsidarė. Nuo 191*6 m. 
vėl adaryta , i r lig Šiol veikia. Dabar ji 
-perdirbta į dvikomplektinę — su dviem 
klasėm ir mokytojais. Mokykloje mokosi 
apie 100 berniukų ir mergaičių. Veikė i r 
suaugusiems kursai . Mokytojauja p . Mer 
kelis ir p-lė Poclovyčaitė. — Keli tos 
mokyklos mokiniai mokosi aukštesnėse 
mokyklose. 

Apšvietimas. 
Vienintelis švietimo žydinys — pra

džios mokykla. Organizacijų, draugijų — 
jokių. Todėl Pajūriškių apšvietimo laips
nis neaukštas. Laikraščių skaitoma ne

daug. Apie knygas (ūkio i r šiaip) — nė 
kalbos nėra. Bet ateityje, a ts i radus o 
nergingam organizatoriui ir surinkus jau 
nuomenę į draugija**, galima tikėtis labai 
aukšto apšvietimo nors žemės ūkio da
lykuose. Tai liudija tebeskambančios jau 
nimo dainos, per įvairius darbymečius i r 
tautiški žaislai. — Iš šio« parapijos y ra 
kilusių keletas inteligentų: 1 gydytojas, 
2 mokytojai ir 1 provizorius. Besimokinin 
čios jaunuomenes ir gi yra. 

Bažnyčios vagys. 
1923 m. iš' 2 į 3 d. gegužės mėn., mai 

nantis klebonams vietomis, kai dar ne
buvo atvykęs naujasis klebonas, išvogta 
bažnytiniai daiktai i r rūbai ; kupk'a, mon
strancija, relikvijorius, altorių apdanga
lai, albos, kamžos ir t t . Imdami bažnyti
nius daiktus, vagys tikėjosi daug aukso 
sidabro laimėti, bet (apsivylė. Peržiūrė
ję tuos daiktus, rado juos t ik paauksuo
tus ir pasidabruotus. Todėl, suvynioję 1 
palaikę kamžą, paliko miške netoli Pag
ramančio, kame juos žmonės a t rado i r a t i 
davė milicijai i r tardytojui . Šis į tarė na
miškus vogus daiktus ir suėmė vietos 
zakra&tijoną Edvardą Burbą j(kun. Al. 
Burbos^ Amerikoj mirusio, brolio sunūs. 
ir Oną Pukelaitę, bažnyčios skalbėją. J u o 
du pasodinta Šilalės kalėjiniau su kitais 
prasikaltėliais, nors aiškaus įrodymo tar
dytojas neturėio. Tečiau ištisą, mėnesį juo 
du kalėjo. Doresnieji ūkininkai, kurie ma 
tė tuos žmones nekaltai sėdint kalėjime, 
norėjo išimti už užstatą, bet tardytojas 
be 10,000 litų neapsiėmė. Tik į kire jus za-
Urastijono žmonai perpra&inėjant vyrą p a 
leisti, sutiko paleisti už ūkio užstatą, ku 

rį pasirašė z'akrastijono uošvis, Julijo
nas St ragauskas (liepos 10 d., po savai
tės laiko, pasimirė) i r marša lka Antanas 
Arn&isius. 

Kriminalinei policijai energingai dar
buojantis, rudenop sučiupti ir. t ikrieji va 
gys. Pasirodė, vienas iš jų buvęs tos pa
čios parapijos pilietis — Juozas Mickus 
iš Kalniškių kaimo, gyvenąs su savo žmo 
na Šaulių mieste, kame j is ir jo draugas 
suimti i r prisipažinę vogime, nes ir daik
tų bei rūbų pas Mickaus rasta . Abu 
vagiu suimti i r pasodint i kalėjiman, l*a-
me tu r but ir amži ba igs an t " l o s k a v o s " 
duonos. 

Pašto agentūra . 
Šiemet vasario mėnesyje įsteigta paš 

to agentūra,' kame bus priiminėjami ir 
išdavinėjami ir apdraus t i laiškai. Tik 
apylinkės gyventojai pasižadėjo vieną 
ka r t per metus parvežt i iš Šilalės kores
pondenciją, o kitą met bus pašto skyrius 
įkurtas. Šiuo paš tu naudojasi Pajūrio, 
Žvingių ir Tenenių apylinkės gyvento
jai. Ik i šiol buvo nešte nešiojami laiškai 
iš Šilalės privatinio žmogaus. 
Žiema Lietuvoje. 

Ka i gruodžio mėn. 22 d. užvertė gi
liausiai sniego, ta ip ir tebėra. Net dau
giau jo krauna . Šiandien kovo 19 d., o 

. sniegą, ka ip viduržiemy! ša l t i s įveikė ne, 
t ik žmones, bet i r gyvulius. Su pašarais 
kai kam ir labai t rumpai pavasarop bus... 
Šaltis žiemą siekė iki 27 laipsnių Cel
sijaus. Kovo 15 d. buvo da r 14 laipsnių. 
Užtat ir malkos įbrango: met ras beržinių 
kaštuoja 12—15 litų. Įbrango del to, kad 
prusai jų daug išperka. 
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20 metų prityrimo 
AMERIKOS MIE&TŲ" 

VARDAI 
CHICAGOJE. 

AkJq Ligas 
a r J«mi skauda galvs>T 
Ar jusn akys aferoj*T 
Ar yra a idėgtoa? 
Dagfnn a r ntefiiT 
Ar skaitant aky* greit pavargv 

staT 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar mato te kaip iv pli 

Ar atmint is po tfuputj m a l ė j a t 
Ar aky* oploe IvisaalT 
ax Jaučiate, kaip !r smiltie aky 

Ar yra balta d*me ant rokų T 
Ar turit kataraktą f 
Ar turi t va l ra* akis? 

Dr. J i n J . Smetana 

ŽINIOS i š DETROITO. 

AKINIU SPECIALIbTAg 
1801 So. Afbland Ara. 

Kampas l t gatve* 
tremto augSto n r i Platto ap

tiek oa, kambariai 14, 16, l t Ir 17. 
V*lando* nuo * rvto iki 9 vakare. 

Nedė l iomis uždaryta. 

Parapijos susirinkimas. 

Bal. 6 ei. šv . Jurgio para-

Austin, Texas buvo apgy
ventas 1836 m. ir pirmiausia 

[pavadintas "YVaterloo, bet 
j 1837 metai, po Texa« Revo-

Moterų. Są-gos 4 kuopos kur 
sai įvyksta šį vakarą, bal. 14 

dagaus patarnavimo ir pteiva- i į u c į j a buvo*" inkorpuoruotas j **• š v- Mykolo parap. svetai-

NORTH SIDE. 
Sajungiečiu 

A D V O K A T A I 
— 

so visą programa 
prirengti. Pas mus tos vieny
bės netrūksta, g'alima tikėtis mų su sukštais asmenimis. J is nuo Steven Austin, kuris pa

žinimo ir gražių pasrkalbėji-. įr pervadintas, imant vardą TO* 1644 ^ a b a n s i a , lygiai 7 

gerų pasekmių. 
Kun. J. F . Jonaitis Šv. Pe 

pijos atsibuvo bertaininis su tro par. klebonas po sunkios 

DR. 0 . VAITUSH, 0 , 0 , 
umrivn AKIU •MBCIAIJHTA* 

Pa lengvi n* rur* 
akiu tempime 
kas yra prloraua 
Ūmi skandejtrao 

galvos, svaigulio, aptamltno. nerVc-
t i m a , skaudančius Ir u ž * degusius 
k a r * a o akiu. krelroa akya katarak
ta, nemieglo; netikras akla indedam 
Daroma egsa minas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi te is intai , toli ir alti matan 
t iems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėj imo ir ra lkos einančius mokyk 
loa. Valandos: nuo l t iki t rakare 
Medeli o mis nuo l t iki l t . 
1545 W. 47 Si. ir Ashland A? 
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Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted Str. 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių kai 
bu: Aritmetikos, Knygvedystės , 
Stenografijos, Typewriting, Pirk-
Iybos Teisių, Laiškų Rašymo. Su 
vienytų Valstybių Istorijos, Abel-
noa Istorijoj , Geografijos. Pol i 
t inė* Ekonomijos .Pil ietybes. Dai-
Iraaystės, Gramatikos. Literatū
ros, Retorikos Etimalogijos Ora
torystės. 

MOKSLO LAIKAS: 
N u o 9 i i , r y t o iki 4 po pietų. 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai. 

sirinkimas ,kuri'ame rimtai 
aptarta parapijos reikalai. 
Parapijonų reikalavimas 'at
siekta. (Jautas naujas vargo
nininkas p. Meliauskas iš 
Grand Rapids. Parapijos tvar 
ka finansinė gerai vedama,-
vis skola mažinama. Naujas 
Šv. Jurgio bažnyčiai varpas 
jau užsakytas; išrinkta" komi 
tetas varpą įstatyti. Užgirta, 
gegužio mėnesio pirmą stovai 
te laikyti bazarą. Pageidau-

* ta, kad klebonas su komite
tu nustatytų tinkama tvarka 

•f * »• *• 

kas link svetainės pasamdy-
mo ir jos užlaikymo. Taipgi 
pageidauta, kad į protokolo 
knygą butų įtraukta abelna 
atskaita. 

Susirinkimą vedė pats kleb. 
kun. J . Čižauskas. 

operacijos pradeda sveikti. 
Parapijonai Dievo prašo, kad 
kaip nors greičiau pasveik
tų iš tų skausmų. Vado ne
turint ir parapijos reikalai 
nesigerina. 

Vytis. 

LIETUVIAl GRABOR1AI 
i i i įse* • • • • » • • • > • • » • » » » • • • • sjfĝ  

Telefonas Bonlevara 41 l t 

A. Masalskis 
Graboriuj 

Pataruaniq lai
dotuvėse ves
t a l ė s e , krtki ty- t 
a e e Ir k i tuose ) 
reikaluose. Kai- < 

prieinamo*. { 

3307 Aubum A ve, Chicago. j 
ĮBfcf jMipa<1»^Mk^kdaka>aįg*^p m *» •as^—a * * a a a t — s* is* # 

t a e 

S, D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
3914 W. 23rd FL 

Cicago, III. 
Patarnauja la ido

tuves* kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at 
sišauktu o , mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Oanal 1S71 
t l t t 

= a 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
U N I M E N T A S 

Naudojama* nuo diegiančiu, sąnariu 
ir muskulų. 

Nuo skausmu krutinije !r pečiuoa". 
Kuomet neurastirmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą. 
Nuraminimui drebančiu, durančiu 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimtj ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų. 
Patrinkit jaomi — Pravys skausra:) 

šalin. 
Visuomet laikykite bonka pe ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingus. 

35c. ir 70c. už bonką aptiekose. 
" F. A D . RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tk S t.. Brooklrn. N. T . 

BEELOBi 

Federacijos 4 sk. darbuotė. 

Varoma agitatyviškai. Kon 
trolės komisija darbuojasi, 
knygutes Kultūros Vajaus iš 
parduoti. Federacijos Centro 
valdybos nutarimą laikyti 
Feder. Kongresą Detroite, 4 
skyr. priėmė. 

Komisija darbuojasi su 1<L-
tomis kolonijomis, kad galė
jus sutartinai Kongreso rei
kale tartis. Nors darbas su n 
kus, bet visiems išvien dir
bant, lengvai galėtų Kongre 

NORĖDAMI 
PIRKTI, P A R D U O T I AR MAI
N Y T I V I S A D O S K R E I P K I T Ė S 
P A S M U S . T A S J U M S B U S 

A N T N A U D O S . 

S. L. FABIONAS CH 

809 W. 3 5 * Si. Chicago 
Tel . Boulevard 061X ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R 
D A V I M O R A Š T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes . l 

GUNARO 
LIETUVON PER 10 DIENĮjj 

Vienintelis vaudentu kel ias Lietu-< 
von per Soutnampton ant Milžinu^ 

1 laivu 
;AQUITAN;A MAURETANIAI 

B£RENSARIA 
[Apleidžia N e w Yorką kas S«bato - | 
>mis. Greitas persėdimas South-J 
Jam p tono. Lietuviai yp^tlškai ly-' 
,dimi. 

Reguliariai Išplaukia Uosiai I 
Hamburgą 

(I FtUsvs $lOfl.50) Ksrėn Taksai 
p K l . (I Hamburgą 103.50) fS.OS 

K E L E I V I A I IŠ LIETUVOS 
įaėda lalvan Piliavoj važiuojant 1 So-
yuthamptona Ir ten persėda ant MII-
yžinų laivų. Plaukia kaa savaitė. 

Greičiausi laivai pnsnulyje. 
Informacijų del kainų Ir reikalingrų< 

'dokumentų atvažitiojantiema keleiviai 
'nis galite gauti nuo blle agento. Rel* 
Jkalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-
[p le l inkėj . 

Ounard Line, 

140 N. Dcarborn 
£ t . Chicago 

LAVVRENCE, MASS. 
Savaitė atgal rado prie An 

dover, Mass. traukinio stižei-
stti Petrę Žilinske iš Ukmer
gės 'apskr. Mirė General Hos-
pitolėj. Graborius Boles'.s 
Čiurlionis išlaikęs savaitę prie 
savęs, ir nesulaukdamas gen-
ėiu atsvšaukiant, atvežė į šv. 
Pranciakaus baž. ant Mišių ir 
padėjo šv. Marijos kapinėse. 
Kada jo sesuo, gyvenusi Na> 
sliua, N. H. ir dar esanti 
Scranton, Pa. atsišauks, gfclės 
palaidoti Petr^ į duobę. Pet
ras turįs dideli insurance. 

Per Dr. Pakšto čia prakal
bas, vienas žmogus davė la
bai šlykščių klausimų. Dakta 
ras atsakymais jį gerai išva
nojo. Nieks gerai nepatėmujo 
kas jis ten buvo per vienas. 
Dabar jis yra suareštuotas. 
Pas jį rasta daug Maskvos 
propagandos raštų. Jo žmona 
aiškina, kad jis nėra bolševi
kų vadas, ir nenorėjo nuvers
ti Amerikos valdžios. -Jis tik 
literatūros paskleisdavęs žmo 
nių tarpe. Suimtasis žmogelis 
keiftla bolševikus, kalnus ver 
čia. Sako jį ragindavę nieko 
nebijoti: nė arešto nė nieko. 
Jie esų taip gudrus, narsus il
gai ingi, jie tuoj paliuosuosių 
saviškį. O dabar nieks bolše
vikų draugui akių nerodo. Tai 
draugai! Užtai Bolys ketina, 
ant keršto visus komunistus 
išduoti. 

Čia kalbėjo kovo 30 ponas 
Muzikantas iš New Yorko pro 
testonų Biblistų susaidės. Kai 
bėjo baisiai įpykęs. O už tai 
taip didelei įpyko, kad kata
likai meldžiasi už gyvus ir 
mirusius. Ir kunigai kurių jis 
visiškai nemvlįs ne tik ned
raudžia, bet varą melstis. Tai 
kur* čia tu žmogus nepyksi? 
Kaip tai greitai muzikantai 
užs igauna. Mat ne savo rei
kalais rūpinasi, g'alva suka, 
o tai vienai galvelei tiek ir 

įberandasl. Greit palieka "no 
body llome.' , Ačiū Dievui, 
kad jų muzika eina iš mados 
(stylės). 

Girdėti L*awrence'o moterė
lės rengiasi smarkiai užgroti 
ponams muzikantams. 

r 
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MOTERIMS IR MERGINOMS! 
Gal jut turit Geltomis plaukus! O sal ju« plauku yra juodi! 

Ar kadUniniai Rudi. ar Auksinė* parvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok netiurint kokio* spalvos jie nebūti) nelekk 
plciakanonu sunaikinti jų graJumo! 
... 1 ' • f f J ' « a t , i k " *«f> W kH tik laiks nuo laiko juo* naudosite 
Nežiūrint ar jųs savo plaukiu dar tebedevit supintus į kasą ar su-
sukrus Į mazgu, ar gal jau esat trumpai nuakirne. vienok jus sagfr 
Ute daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadvtų jūsų tavais, 
da! Jums nereikės kentėti ne«na(rumo dėlei niežėjimo ir besiluuimo 
galvos odos-, jei naudosite RuffU$. 

Netikėkit mūsų lodliui. Nuaipirklt 65c. bouką ir pačios per
sitikrinkite, kad Raffh* yra mirtinu priešu pleiskanų Ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoje! Galima 
gaati aptiekose. * 

F. AIX RICHTER & CO. 
104-114 Ss. 4ta Strsat BroaUra, N. V. 

BALTIMORE, MD. 
• . i . « i U • s> 

Lietuviai pas ex-majorą amt 
vakarienės. 

Kovo 30 d. šie direktoriai 
nuo No. 112 N. Green St. Pir 
mos Liet. Taupymo Paskolos 
(Bofros Bankos) Bendrovės 
dalyvavo vakarienėj rūmuose 
aukšto žmogaus ex-majoro, 
W. Brouningio: J . S. Vasillau 
sk'as, M. Kilikevičius, J . Ka
ralius, F. Bubnis, J . Daniu-
kaitis, M. Malinauskas, A. 

Mandraviekis, P. Laukaitis,. 
J . Danielius. Visi patyrė man 

maloniai apsiėmė rietuvių ban 
kai patarnauti da per 5-kis 
metus. Iki šiol tarnavo apie 
17 metų kaipo advokatas ir jo 
įdarbo dėka lietuviai turėjo ge 
ras pasekmes. Visi direktoriai 
taria linksma aeiu ponui J . S. 
Vasiliauskui ir ponui A. Ma-
ndravickiui už smagų su ma 
šinomis nuvažiavimą ir parva 
žiavimą iki kiekvieno namų. 

Oras buvo gražus i r nešal
tas, tik vėjas didelis. O pir
mų balandžio jau daug pris
nigo šlapio sniego. 1 d. balau 
d'žio Dr. Pakštas pribuvo su 
prakalba, bet del šlapio snie 
go žmonių neatėjo, tik keli 
vyrai. Tai visiems drauge su 
Dr. Pakštu susėdus 'asmeniš
kai pasikalbėta ir pasidalinta 
įspūdžiais Lietuvos ir mūsų 
jaunos moksleivijos ir sudė
jom $14.00 moksleiviams. Su 
pilnu džiaugsmu išsiskirstėm. 

Litrt. Pilietis. H ? S t Clair, pagerbti Re-
Ivolmcijos Kares Cmemnati a-
ficierių Draugystę, kurios dr-

vadytae *' Texos tėvas' \ 
Albany, New Yorko sosta-

pilė, yra viena iš seniausių 
vietų Suv. Valstijose. Pirmie
ji gyventojai buvo 18 Wallon 
šeimynų; kurie čion atvyko a-
pie 1617 m. 1629 m. Hohm-
dai paėmė vietų. Pirmiausia 
buvo pavadinta Fort Orange. 
Vėliaus, kuomet savininko 
teisės parduotos Yorko ir 
Albany kunigaikščiui (Vėlia
us Karaliui Jokūbai I I iš An
glijos) paėmė jo vardą. 

Charleston, Pietų Carolinėj 
Anglų po Wilriam Sayle ap 
gyventas 1679 m. Vieta buvo 
pavadinta Cliarles Town, vė
liaus Charleston po Karalių 
Karoliu I I iš Anglijos*. 

Cincinnati, Ohio, buvo ap
gyventa 1788 m. imigrantų Iš 
Ne\v Jersey po vadovyste 
John Cleaves Symes, Vardas 
Cincinnati buvo duotas gene-

val. v'akaro. Visos kviečiamos 
atsilankyti. A.M. 

Telefonas Yards '2X90 

F, P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus H* Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
SlT* ». Halsted St. Chicago, UI. 

EKSKURSIJOS REI 
KALE. 

BALTIMORIEČIAI! 
PAS. A. RAMOŠKĄ, 514 W. 

SARATOGA ST. galima užsi
sakyti geriausių lietuviškų lai
kraščių. Tokia pat kaina kaip 
ir redakcijose. 

Ateikite ir skaitykite 
"DRAUGU.", "DARBININ. 
KĄ", "LAIVĄ". 

"DRAUGAS" ateis pas 
Tamstą kasdieną, 
metus ir užsisakyti? 

Padorus namai be padoraus 
laikraščio pasidaro nepado
rus. 

"DARBININKAS" ateis 
trys kartus j savaitę. 

"LAIVAS" syk} į savaitę. 

REDAKCIJOS ATSA
KYMAS. 

Kas. Deveikiui, Cicero, 111. 
Tamsta uždrauti iTedakcijai 
taisyti korespondenciją apie 
L. N. S. Sąjungos veikimą ir 
nori, kad ji tilptų. Prašome 
pirmiau išmokti rašyti taisy
klingai ir būti mandagiu, o 
tuomet talpinsime. 

Apie Lietuvių Namų Savi
ninkų Sąjungą prisiųstas ko-

stės jis buvo narys. Ta dr-
stė gavo vardą nuo fakto jog 
kaip ir Cincinnatus, rymietis, 
jie paliko savo žagres eiti į 
šalies pagelbą. Sugryžtant 
tik kuomet salei nereikėjo 
jų pagelbą. 

Baltimore Maryland, buvo 
įsteigta 1706 m. sulig akto 
generalio susirinkimo laikyto 
Whitestone Neck. Aktas ne
davė miestui vardą. Bet kitas 
netolimas mieštas pavadintas 
Baltimore, abu miestai inkor
poruoti į vieną ir vadinti 
Baltimore. 

Chicago yra indijonų var
das neaiškios pradžios, bet 
gal paeina nuo Ojibwa kal
bos, kurioje kalboje reiškia 
"laukinių cibulių vieta". Pir
miausi apgyventi tą vietą bu 
\ o Louis Joliet ir kunigas 
Jacques Marąuette 1673 m. 
1804 m. Su v. Valstijos įstei
gė fortą čionai pavadinta 
P'ort Dearborn, kuris išnai
kinta 1812. 1816 m. juodas 
žmogus iš San Domingo, He-
an Baptiste Point de Saible, 
apsistojo čionai kaipo indijo
nų pirklys. Vėliaus jis parda
vė jo bizni John Kinzie, ku
ris atsivežė savo šeimyną su 
savim l r įsteigė koloniją. 1873 

Rengiama L. Vyčių ekskur 
sija Lietuvon jau nebetoli. 
Taigi dar kartą noriu primin 
ti Chicagos ir apielinkių L. 
Vyčiams bei jų kuopoms, kad 
jau pradėtų tuo reikalu dary
ti atatinkamų žingsnių. Ruo 
štiš kelionėn visgi nemaža lai 
ko ima, nes juk reikalinga po 
pierų bei liudymų gavimai ir 
šie reikaluaja tam tikrų for
malumų ir laiko, v Kaip minė
jau, laivas "Berengar ia" iš
plauks iš New Yorko birže
lio 4 d. š. m. Dabar per Ham 
burg nereiks važiuoti, į Klai 
pėdą ir jau Lietuvoje. 

Šios ekskursijos visuose rei 
kaluose prašome kreiptis 
tiems kur arčiau Rytų pas J. 
Grėbliunas, 144 East Fourth 
st., Homestead, Pa., gi Chi
cago ir apielinkės L. Vyčių 
kuopos kreipkitės pas A. Pet 
rulis, 726 ,W. 18 st., Chica
go, BĮ. 

A. Petrulis, komisijos narys 

8. W. B A M Z 8 
ADVOKATAI 

r t W. Monro* Btrcel 
Rooan 904 — Telef. Randotph t i M 
• s i : Kuo 9 ryto Iki 6 po platų 
fakaraJa. H N 8o . 

I Telef. Yards 1911 

JOHN f. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

r«s*a byla* visa asą Ttissuusst 
Abstiraktus. 

I-

7 South Dearborn Street 
ROOM 15S8 T R I B Ū N E BLDG. 

' Teleronas Randoipb 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

, <*? *** *- ?» Iw07 

t v. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd S t. Tel. Canal 6099 

• — 

rear 
Areyou self-conscious 
about the impression 
you make on people? 

PERSONAL appearance has a lot 
to do with the way you feel. 

Oothes count, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
brands them ai either fastidious or 
careless—the teeth. 

Notice today how you, yourself, 
watch another person's teeth when 
he or she is talking. If the teeth are 
not well kept they at once become a 
liabilitv. 

respondencijas noriai talpin
sime, tik prašome Sąjungos m . Chicago buvo inkorporuo 
išsirinkti kitą. korespondente, tas kaipo miestas. 

••-." 
BARKAROLA. 

Plauk, plauk mano laiveli 
Sriaunuoju upeliu; 
Dainuosiu tau broleli 
Kiek moku ir galiu. 

Mėnulis skaisčiai šviesus 
Malonu plaukti . dviem; 
U p e l i s t y l u s t i e s u s 

Oi linksma mums abiem. 
Skambės mūsų dainelė k 

Akordais maloniais; 
Mažytis mus laivelis 
Is srovės neišeis. 

Daina sužadins meilę 
Nekalta visame... 
I r pats mėnulis gali 
Paliudyti tame. 

Tegul mėnulis girdi: 
Kad aš myliu tave... 
Už tavo gerą širdį, 
Nes tu myli mane. 

•m • • r -

O meile, buk laiminga 
Brolelių širdyse!.. 
Mylėtis juk pritinka; 
Širdužių kilnume. '-

N—kjs. 

l.ttttrint Ttmtk Pattt cl—ut ttttk m 
SMjr. A t latt 0mr cktmitti ksv* ditc»vr*d m 
fiitkiug intr*di**t t Ui r*mlly eUatu mitk-
Mf tcr»tekt*ttk**n*M»l~adiįu*ktnHsm 
/tmtUt fhtd. 

A large tube of Listerine Tooth 
Pašte is only 25 cents; at your drug-
giut's.—LambertPkarmacalCo.,Saint 
Louis, U. S. A. 

Michael Jasnauskas & Go. 

REALESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farnufe ir biz 
nius, skoliname pinigus, in 
šiuriname namus, langus ir 
rakandus į geriausias kom
panijas. 
Prielankus ir teisingas pa 

tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

« * « ™ 2259 W. 22od Str. 
Phone Canal 1285. 

Chicago, 111. 

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

Ofisas DldmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarin 699 • 

Telefonas Central 9S90 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas: Yards 4681 

[•• • • • • » . » • » » » * » » » • • • aaass••>[ 
6 » « i » • » * — » » • » » » • • » • • » » » » » » { 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmiestyje 
CHICAGO T E M P L E BUILD1HO 

11 West Washinrton Street 
R o o m 1729 Te!. Dnarborn 9061 
Namu Tel. Hyde Park 8396 

JOSEPH C. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
R o o m 1518 Ashland Block 
Telefonas Dearborn 4766 

Vakarais: 2341 W. 23-rd P lace 
Telefonas Canal 3689 

Tel. Central 6800 
A E 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidnrmiestij Ofisas 
Room 1708 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedė l io vak. 
4814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 6036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais va le 
S236 S. Halsted St. Tel. Boal . 6787 

iBmmmsmmBmmmBsmmmm 
<r 

• -Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAJSKIS 
Generalia Kontraktoriu*, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 H%t 21-IIi Street 

Chicago, UI. 
\m • • • - • " 4Hfm i i <*•***» - » i 

Tel. Ijafayette 4883 

P L U M B I N G 
Kalno UcttuTS, l ie tui lama visa* 

(HM patnrnaoJu lroogeriansla 
M. TTJtKA 

8828 We*t S9-tti Street 

J. P. W A IT C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—516—187 N. 
born St. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Are. 
Roseland Tel. Pu l lman 6377 

REMKITE SAVUOSIUS. 

Telefonas Canal 7833 
PETRAS CIBULSKIS 

Mallavojlmo Kontraktorius 

§ * 2 y 

POPIEnDS 
KHAUTUVE 

Nepaprastai 
mūsų blsnlo 

augimas rali 

kia sąžiniška 

Kostu mariam* 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt StTeet j 

— « 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4861 South RockvreU Street ' 

Telefonas Lafayette 8096 
.^ Prtėmlmo valandos: Nuo » ryto iki 0 vai. vakaro 
Pranešimas sergantiems. Turiu garbes pranešt Tamstai, kad- a i grdau 

tokias ilgas, kurios buvo pavadintos nebesseydomomia. Vartoju naują a t * 
tanč lu gydymui būda- nesilpninu ligonių vaistais, nal operacijomis n « v a f 
ginu. o gydau — N A P R A P A T I J 0 8 huda. Gydymas i i u o budm yra aargva 
jis dar s m a g u m ą teikia. . _ ^ 

Jeigu javo aplanklai nat ks l s tą gydytojų, p a s j c u r l o o s iPM»rbo9 ir ft 
aesuslradal, d aergi širdies, nervu, ramatu. para lv i imn* inkatų, ausų na-
r r d ė j i m o . naktiniais snsislaplnlmaia, a r kitokia s sna liga, ateik, o as nat f^ 
patarnausiu. . . 
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PAL1U0SU0TA 10 DŽIANI-

TORIŲ. 

Gubernatoriaus Small parė
dymu iš kalėjimo palmosuo
ta, flatų džinnitorių unijos 
ChLcagoje prezidentas Quosse 
k 9 kiti džianitoriai. 

Jie visi.buvo teisino nubau 
sti kalėjimu už sąkalbiavimą 
unijon patraukti džianitorius 
neunistus. Kuomet pastarųjų 
daugelis priešinosi, panaudo-
• 

ta grasinimai ir kai-kuriuose 
atsitikimuose net bombos. 
i Šiandie tie džianitoriai yra 

liuosi ir jie galės 'atnaujinti, 
savo darbus. 

WESTSIDĖS PADAN
GĖSE. 

Veikėjų pagerbimui 
Vakarienė. 

2 POLICIJOS KAPITONU 
BUS PAŠALINTU. 

Pašalinus iš policijos tarny 
bos kapitoną, Martin, tuojaus 
kilo garniai, kad dar du kitu 
kapitonu . bus pašalintu. TV-
eiaus nebežinoma, kuriems 
teks pa s i t ra uk t i. 

Tai esanfi proltibicijos nevy 
kinimo priežastis. 

MIRĖ BANKININKAS. 

Carl Lundborg, 53 m., Uni
ted States Bank of Chicago 
prezidentas, mirė nuo plaučiu 
uždegimo. Jis gyveno 8110 
So. Morgan st. 

UŽKAB1NĖTOJAS NU
BAUSTAS. 

Mrs. Ruth Bradford, 26 m., 
viename vidumicsėio teatre 
moteni užkabinėtojui gerai 
apdaužė 'antakius ir dar lie
pė areštuoti. 

Tuo "laiminguoju" yra 
Frank A m* lt, 34 m. Jis dar 
teismo nubaustas 50 dol. pa
bauda ir priede teismo lėšo
mis. 

NORĖJO PASIDARYTI 
GAU-

llelen Metzger, 17 m., be 
motinos žinios susituokė su 
Niehoms Tobor. Motina, paty 
rusi tą dukters žygį, praginė 
ją iš namu. 

Dėlto ''jaunamartė" ištrau 
kė iš buteliuko jodinos. Pa
imta ligoninėn j r nuodai iš
pumpuoti. Sakoma, pasveik 
sianti. 

Bal. 10 d., Aušros Vartų 
par. svet. susitarusios: p. Gas 
parkienė, Šiaulienė, Šliogerio 
nė, U. Paulauskaitė Lr Doėiu-
lienė, surengė vakarienę pa
gerbimui Westsidės Moterų, 
kurios darbavosi surengimui 
Aušros Vartų par. naudai va
karienes, kuri įvyko baland. 
6 diena, Meldažio sve
tainėje. Šioje pagerbimo va
karienėje taipgi dalyvavo par. 
komitetas ir keletas sveėųi. 

Skaniai pa.sivalgius, gerb. 
klebonas nuoširdžiai padėko
jo AVestsidės moterims už mil
žiniška pasidarbavimą parapi 
jos naudai. Taipgi šioje va
karienėje kalbėjo: K. Sabo
nis, J. Kadzevskis, p. Sabonie 
nė, (Jasparkienė, Stakėnienė, 
Kiršis, J. Kulbis ir kiti, kuriu 
pavardžių neatmenu. 

Vakarienės komitetas išda
vė raportą kiek padaryta gry 
no pelno par. naudai. Pasiro
dė, kad bus daugiau negu 
tūkstantis dolerių. Dar nevisi 
piniirai sukolektuoti už par
duotus tikietus, o jau gryno 
pelno turinėios $9Sb\00. Tai 
reikia pasakyti, kad moterų 
dirbta sunkiai ir daug, jei per 
vienų vakarą padarė $1000.00. 

Turiu priminti, kad prie 
šios vakarienės daug į pagel 
bą atėjo pp. Meldažiai ir ad
vokatas Kučinskas. P-nas 
Melrfažis veltui davė svetai
nę lr nieko nerokavo už ge-
są, kurį vartojo vakarienės vi 
rimui, o advokatas Kučins
kas prisidėjo su stambia au
ka. Jis per vakariene įteikė 
$100.00, o per pagerbimo va
karienę p-nia Kuėinskienė 
taipgi paaukojo 5 dol. Taigi 
už jų tsambias aukas širdin
gai jiems aeiu. 

Nežinia, ką dabar Westsi-
i\<>* vyrai mano daryti. Jug 
jie nenorės apsileisti mote
r imi! Jie ir turbūt rengs ši 
ta. 

Svečias. 

3 Gaisrininkas L/ambert Treo 
už narsumą laimėjo atžymėji-
mą — medalį. 

18 ta KOLONIJA. 

Iš Dievo Apveizdos parapijos. 

A. t A. 
KAZIM. DABULSKIS 

mirė bal. 11 d. 1924 11 
vai. naktį, 39 metų amž. 

Paėjo iš Tauragės aps. 
Kaltinėnų parap. Bruo
žiu kaimo. Velionis pri
klausė prie Šv. Stanislo
vo dr-jos ir buvo 7 m. 
parap. komitetu. Ameri
koj išgyveno 20 metų. 

Paliko dideliame nuliu 
dime moterį Prancišką 2 
dukterį Prancišką 12 m. 
ir Alberta 3 metų. Bro
li Antaną, seseris: Jua-
na ir Rozaliją. Taipgi pa 
liko Lietuvoj brolį Joną, 
seserį Jozefą ir Juaną. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 1414 Portland ave. 
Chicago Heights, 111. Lai 
dottrvės įvyks Utarninkė, 
bal. 15 d. iš namų bus 
atlydėtas į šv. Kazimie
ro bažn. 9 vai. ryte. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus gimines, draugus ir 
pažysamus dalyvauti lai 
dotuvėse. Nuliūdę Mote
ris Pranciška Dabulskie
nė ir vaikučiai. " 

Sekmadieny, kai. 6 d. iSkil 
mingai prasidėjo 40 vai. at
laidai. 

Sumą laikė gerb. klebonas 
kun. Ig. ATbaviėius, patarnau 
jant dideliai buriui ministran-
tų. 

rų, Kazimieriečių išlavinti.' Al 
toriai paskendę gėlėse; įėjus 
į bažnyčią jautiesi kaip ro
juj. Tai' vis Seserų Kazimie-
rieeių pasidarbavimas; joms 
parapijonys turi būti dėkingi. 
Šios parapijos jaunimas. 

Sekmadieny, bal. 6. L. Vy
čių 4-ta kuopa ėjo "in cor-
pore" prie Šv. Komunijos. 

Anksti, dar prieš septintą 
ryte jau prisirinko beveik pil 
na svetainė jaunimo. Čia pri 
sisegę po baltą rožę, kaip 7:30 
pradėjo eiti į bažnyčią. Įei
nant bažnyčion, vytis J. Bal
sis iškilmingai užgrojo vargo 
nais, tartum duodamas ženk
lą visiems, kad duotų kelią, 
nes štai ateina Lietuvių tau 
tos žiedas jaunimas, prie Die 
vo stalo, kad apsišarvoti prieš 
sugedusio pasaulio bangas. 

Ir ištikro nustebino visus 
bažnyčioj esančius, skaitlin
gas virs pusantro šimto jau
nuolių tvarkingas ėjimas prie 
Dievo stalo. Pamokslą pasa
kė gerb. misijonierius kun. 
T)r. Navickas, ragindamas vi
sus, rašytis jaunimo organi
zacijom 

Išeinant iš bažnyčios, grojo 
vargonais L. Vyčių himną. 
Senesniems, net ašaras išspau 
dė bežiūrint į tokį gražų pul 
ką jaunimo. Tą dieną vien 
tik ir buvo kalbama apie tą 
gražų įspūdį, ir kiti girdėjau 
sako: stengsiuos, kad ir ma 
no sūnelis arba dukrelė kitą 
sykį tokiose iškilmėse butų. 

y 
Dešimts metų Sukaktuvės. 

Sekmadieny, bal. 27 d. L. 
Vyčių 4-ta kuopa švęs 10 me
tų kuopos gyvavimą. Yra ren 
giama vakarienė, bus pakvie
sti šios kuopos organizatoriai 
kaip tai: kun. Kemėšis, pp. A. 
Ale k sis ir L. Šimutis ir kiti 
garbingi šios kuopos pirmuti
niai nariai. Bus pagerbti šios 
kuopos nariai, kurie išbuvę 
yra šioje kuopoje 10 m. Mu-
zikalis programas bus atlik
ta vietinių ir iš apylinkių dai 
nininkų. 

Bus pakviestos5 visos šios 
kolonijos draugijos dalyvau
ti savo brangaus jaunimo iš
kilmėse. Vakarienė prasidės 
5 vai. vak., b 8 vai. pasilinks
minimas. 

Taigi visi esate kviečiami 
dalyvauti mūsų 10 metų ju
biliejaus iškilmėse. Ypač iš a-
pylinkių Vyčių kuopų tiki
mės *daug svečių turėti ant 
šios vakarienės. 

Allegro. 

D R A U G A S Pirmadienis, bal. 14 d., 1924 
• • . « 

-=32= 
seimui. 

Jau arti pusės šimto suau 
kotą narių, bet dar nevisos 
narės aukavo. %et, kad pas
kubinus prisidėjmią prie šim 
tinės, išrinkta komisija iš p-
nių Bronės Bitautienės ir Ko-
žės Mizilįauskienės, kad jos 
parūpintų budus pinigų gavi
mo. 

Kuopa taipgi nutarė kvies-
ti Dr. Joną Pošką į kuopos 
daktarus. Daktaras Poška dar 
moksleiviu būdamas pasižy
mėjo savo uolumu ir veiklu
mu katalikiškų organizaciją 
tarpe. Daktaras Poška atida 
rė savo ofisą ant viršaus Bri-
dgeport Pharmacy (pp. Leš-
čauskių vaistinyčios). Bridge 
portiečiai džiaugiasi sulaukę 
sąžiningo kataliko gydytojo. 

Kuopon persikėlė narė iš 
3-čios kp. M. S. būtent p. Le
okadija Višniauskienė. Džiau 
giamės, sulaukę daugiau na
rių savo kuopon. 

M. S. 1-mai kuopai pripuo 
la garbė priimti 10-to Seimo 
delegates — ty. surengti va
karienę. Moterų Sagos Sei
mui 10-tas seimas įvyks Chi-
cogoje, rugpiučio mėn. 18— 
19—20 dienomis. Pirmą kuo
pą laukia didelis darbas, bet 
stengsimės jį gerai atlikti. 

Dėlei patogumo visų nariu, 
susirinkimai kuopos bus laiko 
m i pirma trečiadienį kiekvie
no mėnesio, 7 vai. vakare, pap 
rastoje vietoje. Jsitėmykite, 
sąjungietės, kad susirinkimų 
laikas yra pakeistas iš pir
mo sekmadienio į pirmą tre
čiadienį, mėnesio. 

Kore3p. 

585 Pukonis Justinas 2 
586 Rakui Teklei 
588 Raptis Elias 
598 Šimkui Antanui / 
604 Szimaitis Frank 
618 zilius Juozapas 

PARDAVIMU 
BIZNIS 

D A K T A R A I 
- • ' "• • • • • » • • mm fr ^mmm 

Telefonai) Boalevard l t S t 

Dr.SABrenza 
M M 8o. Ashland Aveoafl 

Chlcago. Dl. 
Tai . : t ryto Iki 11 piet; 1 po 
piet iki I po piet: • : ! • vak. Iki 
9:I# rak. 

DIDELIS BARGENAS 
OICEROJ 

Parsiduoda saliunas geroje 
vietoje "leasas" yra ant metų 
ir pusės, randos į mėnesį $65.-
00. Pardavimo orLežastis pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite 

1426 So. 49 Court 
Cicero, UI. 

BRIDGEPORT. 

Iš Moterų Są-gos 1-mos kp. 
darbuotės. 

Moterų Są-gos 1-mos kuop. 
susirinkimas įvyko bal. 6 d. 

į sekmadienyje. Kuopa aptarus ^ į į į ^ ^ Į ^ 

CHICAGIECIAI ATSIIMSI 
TE LAIŠKUS. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Sietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą perui kėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas 
čių išnešiotojai negalėjo surasti 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvė* 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 
501 Antanavičius Alaksandr.i 
502 Aloknis Adolp 
504 Allolunas Jonas 
505 Bauz*as Jonas 
507 Balsevičius Antanas 
510 Bonis M. 
515 Ciapas Mikolas 
520 Dobravskas Antanas 
526 daržui i s Pos. 
527 Gediminas Jonas 
536 Indriulis Juo&is 
54L Janulis Povilas 
542 Jurgi los Jonas 
547 Kavoliunas Antanas 
549 Kriščiūnas William 
551 Krusinskui PovU 
562 Miknis John 

PARDUODU Grosernė su 
namu ar be namo. Be agentų 
kreipkitės 

3709 S. Halsted Str. 

Chicago^ UI. 

Telefonas fieeley 7439 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* rjrų lr 

moterų lytiškas Ilgas. 
3401 Madison Street 

i a m p . Western A Y C — Chicago 
Valandos: 1—* po pietų 7—9 rak. 

IT* 
Tel. Boulevard 3160 

DR. A. Ji KARALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

Tel. BocHerard 0687 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk m. 
Valandos nuo 8 lkl 12 diena, nao c 
Iki • vai. vak' Nsdėllomit nao 8 

Iki S ral. po piety. 

A N T R A N D O S 
ANT RANDOS kambarys 

del 1 vaikino ar merginos ar
ba našlei moterei su valgiu ar 
be 1535 N. Paulina Str. ant 3 
lubų iš užpakalio. 

B 

I E Š K O 
IEŠKAU Krolio Tetro Ajanbrozo 

Derkinty kaimo ši 'al^s parap., Tau
ragės aps.. Turiu svarbu reikalą. 
Lauksiu žinios kogrek'iausiai. Atsi 
Saukite. 

Plachla Ambrozaitė. 
1343 So. 50th Ave., Cicero. 111. 

• . T • '•,;,? 

REIKALINGA. 
REIKAIJNCJA mergina ar mote

ris prie namu darbo, kuri moka 
valgius virti ir drapanas plauti. At
sišaukite ypatLškai arba per telefoną 

• 

Hcverly 0611 
10540 TiOngAvoml Drlve 

Cl ihago, III. 

PARDAVIMUI 
PLAYF.R PIANO BARGENAI 
|700 player pianas, suolelis kabi

netas ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už $125. Garantuotas. 

3324 N. Marshfield Avr. 
1 -mos lubos 

T) . . . T • i įbėgančius reikalus, tarėsi \ K„0 „ , i • • T> 
Procesiją įspūdingai suda- i" r ,• . , , . v. . . 573 Paulauskiene Bron. 

, , . * ., v. . . kaip dapildyti simtmę vie- rOA T̂ . ... . „ 
re mokyklos vaikučiai ir mer | *; J_ ,, v. . . v ^ [580 Piovil'aicui Pet. 

.,. , , . - o , nuolyno koplyčiai iki A. R. D. IK O . ^ , ^ . 
gaites, kurie tvarkingai Sese- w 5S4 Puckonus Paul 

Duoda tikrus rezultatus 
Jus rasite kad jis 

Sultingas Stiprus 
Geriausias koki esi var 

to.ies. 
Nėra reikalo turėti pri 

tyrimą, kuomet nusiper
ki Puri tan. 

dviejų rusiu — Plain 
Puritan Malt Kxtra<-t. 3 
unci.iu pakelis apyniu Lr 
Puritan Hop. Cukrinis 

PURITAN 
Hop 
Syrupas. 
Flavored 
Suear 
Syrup 

MALT Playn 
Extraet 

su 
šviežiais 
Apyniais 

f" 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandos • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet., 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirnrgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
D—B« nuuinim*. 
1)— B« peili* ir b* «fc*n—>, 
*)—B« hrmaj*, 
«)—B« > k U PSTVJMM areikatal, 
fi)—PMUeotvl BcrMlda sirgti, ra

li tuoj T*l«rtl. ir gmU eiti 
1 darbe. 

Pa«Td« *0«U-st«M** (akmenis tultyje) 
lr akmenis ilapumo puslėjs be o-
peracljos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugraiina girdėjimą. 
Uyd* rlsssrlas ligas pasekmingai, lr jei 

yra reikalas daro operacijaa 
ri sf įsilja—H patarnavimą telkia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po plot lkl t vai. vakarą 
Nedeiiomls lr seredomis ofisas atda

rytas. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ave 
Telef. Lafayett* 4141 

I 
Tel. Boulovard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Oflao Tel. Bcmlevard M t S 
Rezld. Tel. Van Buren 0294 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Valkų lr visų chroniškų Ugrų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31it Str. 

Vai.: 10—11 ryto: 2—t po piet. 
7—8 vak. Ned. 10—1J d. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėla savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—B 
po pietų: nuo 7—8.10 rsjcar* 
Kedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 98M 

Tel. Ganai 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
JBZI Ko. Halsted .Etreet 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki • 
po pietų; C lkl 9 vakare 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 

Aukščiausios Hušies 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. / , . 

"Draugas" siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti l>e jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena? 
išmoka. 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No 
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

12334 South Oakley Avenue Chicago, Ulinoi? 

THE GEEVUM GIRLS 
THEfcEl-lU LEAVETHlS AT 
THE DOOte AKD SCARE "TOD 
WHEN HECALLS TCNIGMT! 




