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METAI-VOL IX 

Milionas Chicagiečių Svei
kina Kardinolą 

PER 15 MAILIŲ GATVĖS PILNOS ŽMONIŲ 
TŲ MINIU TARPU KARDINOLUI ĖMĖ 3 VALANDAS 

PRAVAŽIUOTI. 

PARVAŽIAVO KIEK ANKSulAUS, KAIP BUVO 
S A K Y T A 

•- Buvo l.-.V) po pietų, kaip 
Garfield boulvarde, lies Lea-

boulvarde, Micbigan ave. ir 
kitose gatvėse pašaliais lik 

vitt st., sj>ocialis traukinis iš vienos žmonių vilnys. Stovi, 
14-os vagonu dviejų lokomoti- eina, siūbuoja, krikštanja. 
vii traukiamas sustojo. Trau- Tris valandas užėmė Jo R 
kiniu parvažiavo visų laukia- minencijai pna važiuot i p&t 
mas Jo Kmineneija Kardino- tas minias, kol {tesiekė &vea-
las Muodelein, Clucagos Ar- tojo Vardo Katedra, 
kivysknpas. Tariame parade dalyvavo 

Paskutinis traukinio vago- apie 70,000 žmonių,, atstovau 
nas kaip kartas sustojo ties ' jaučių didžiules katalikiškas 
viduriu boulvardo ir Jo Emi- J or»aniaae i jas. 
neneija išėjo ant platformos. Jštikro, tai istorinė Chiea-
Buvo raudonuose, rūbuose, gai diena. Pats .Jo Kminrnei-

Aplinkui žmoni n - miniu ja pripažino, kad jam pirmu-
miujos. iTies ta vė la t a i so ! kart teko matyti tokią galybę 
mas per bonlvardą goležinkc- žmonių. 
lio iškėlimas. Konkretinės j Katedroje Įvyko trumpos 
sienos jau sustatytos. Visur pamaldos,. Jo Kmineneija tru-
Sttkasti žemės pylymai. j mpai prakalbėjo i (aukštesnių 

(Taigi, ant. fy konkretinių [.Mi katalikišku mokyklų susi. 
sienų, ant pylymu, ant aplin- |rinkni»j jaunimą, 
kiniu iškabu, namu stogpj ir Vakar vakare, ge# Į2. Au-
visur žmonių kaip skruzdžių į ditorium teatre įvyko viešoji 
tik knibžda. (ii išilgai boul- Kardinolą pagerbti reeepeija. 
vaizdo rytu šonan minių-mi-1 — 
njos < iiėhiis sustojusio-. J. E. KARDINOLO SUTIK-
Miesto majoras. TUVIŲ IŠKILMĖS. 

Kaip tik ant vagono plat- .Sekmadienio rvtas išaušo 
lomios pasirodo Kardinolas, apsiniaukęs, liet apie 1 vai. 
tos žmonių minios apnuoginaLau^ j a u pasirodo ir apšvie-
galvas. Kardinolas laimina tė visą į!„a k{.\]ih kuriuom 
kryžiaus ženklu. gi žmonės 
vieni klaupia, kiti žegnojasi, 
kiti krikštanja, šaukia: \'alio 
Cbi.eagos Kardinolui. 

Kardinolas stovi platfor
moje keliolika miliutų. At
vyksta miesto majoras su pa
lydovais. Kiną majoras ant 
vagono plat tonuos, klaupia-
-.. buriuoja Kardinolo žiedą. 
Paskui jį seka kiti. 

Tuo būdu majoras miesto 
vardu sveikina gryžusi namo 
Kardinolą. 

Važiuoja. 
Kiek palaukus netoli plat

formos privažiuoja puošnus 
atidarytas automobilius. Kar
dinolas jin sėda i r palengva 
važiuoja. Kas pora miliutų 
automobilius tečiaus sustabdo 
tufes. Kardinolas laimina mi
nias. Vieną-kitų žodi prata
ria į sustojusius parapijų bu 
rius. Tuo tarpu iš priešakio 
imami krutamioji paveikslai. 
I r koks tas važiavimas. Nuo 

Leavitt st. ligi Ashland ave. 
užėmė važiuoti apie tris va
landos bertainius vieton de
šimties ininiitų. Paskui jau 
greičiau važiuota. 

Milionas žmonių. 

Chleagos spauda pripažįsta, 
kad Kardinolą pasitiko i r p& 
sveikino vienas milionas žmo 
nių. Per 15 mailių Garfield 

turėjo pravažiuoti Bažnyčios 
kunigaikštis. NUo 55 gatves 
ir Leavitt kamj>o iki vidur-
niH'sėio ir kuone antra tiek 
į šiaurę visi gatvių pakraš
čiai, y t gėlėmis, buvo apstoti 
minių ir tukstanėių vaik,ų su 
įvairiomis vėliavomis, v.ėliavė 
lėmis, iškilmių ženklais. Gat
vės vidurys tuščias; visokis 
judėjimas sustato lytas. Tik 
retkarėiais pralekia raitelis 
arba prašvilpia automobilis 
su parado štalx> nariais. 

Visi laukia. O minios ren
kasi. Plaukia ir plaukia bū
riai iš visų Chieagos kraštų, 
šimtiniai būriai su vėliavomis, 
benais, ir stoja j sau paskir
tas vietas. 

Tarp daugelio įvairiausių 
vėliavų metasi i akis švelnios 
Romos Vyskupo spalvos i— 
baltai geltona ir džiugina lie
tuviui širdį pamačius besto
vint skaitlingus būrius po žyd
ria mušu tautine vėliava. 

Parados išvaizda. 
Prie 12 g-vės neapsakomoj 

tolumoj ištisai Mrchigan ave. 
išsitiesė tūkstančiai pasiren
gusių marguoti. aKip akys 
siekia, matai tolumoje skęs
tantį vėliavų mišką ir žmo
nių jurą. Galo nematyti. Vi-

žmoni,ų. O pašaliais tūkstan
tinės miiuos užėmė šaligat
vius, taip kad piršto į jų tar
pą neįkištum. Iš lang^ visur 
plevėsuoja Amerikos ir Po
piežiaus vėliavos. Kuone vi
si milžiniškų namų langai pil
ni žiūrėtojų. Prie kiekvieno 
mažne būrio skaitlingi, pasi
puošė benai pripildo orą mu
zikos garsais. Visi stovi ir 
laukia. 

Pradžia. 
Galop 3 vali trys kanuolės 

šūviai praneša, kad jau Kar
dinolas atvvko. Pasirodo 
viršuje raudonas aeroplanas 
ir skrenda į tų puse iš kur at
vykęs .garbingasis, visų lau
kiamas svečias. O iš ten at
lekia kaskart skaitlingesni rai 
teliai ir būriai motorciklinių 
poliemonų, nešdami įsakymus 
atskirioms dalims. Pakilo vė
liavos, ir žmonljė galinga upė 
pradėjo plaukti. 

Matuojančių 70,000.. 
Priešakyje — kariuomenė. 

Žengia pėstininkai, linguoja 
raitelių pulkas, dunda sunkia 
savo galybe artilerija. Mies
to policįjos raiteljai, gaisri
ninkų būriai, — visi kariškoje 
drausmėje sudaro galybės įs
pūdį. 

Bet ir civiliai žmonės, su 
stalyti eilėmis* po 16, būriais 
po 500 sudaro galingą įspūdį, 
jeigu ne tiek savo tvarkumu, 
tai nesuskaitomu skaitlingu-
niii. Kodos, kad visa Oiica-
go čionai- suplaukė. Per visą 
kuone pusantros valandos ei
na ir eina, ir Vis dar galo ne
matyti, dar vis nesimato lie
tuvių pulko, kuriam vieta pa
skirta arti paties Kardinolo. 

Kolumbo Vyčiai. 
Bet artinasi jau. Minia 

žmonių pasidaro dar tirštes
nė. Vėliavų miškas dar tan
kesnis. Muzikos garsai gyve
sni. Iš langų ir šaligatvių 
kaskart dažniaus ir garsiau 
girdėtis pasveikinimų ploji
mai. Sveikinama ypatingai 4 
laipsnio Kolumbo Vyčiai, ku
rie iškihmngai pasirodę, su 
išimtais nuogais kartais žen
gia karišku žingsniu. Dar 
praeina keletas tūkstančių 
Katalikų Ordeno Foresters, 
dar lelijų kažkoks būrys, dar 
Čekų Federacija. 

Lietuviams visi ploja. 
Pagal i aus Lietuvių minia. 

Priešakyje kariškais rubais 
mūsų maršalas, p. J . Micke-
liimas su palydovais. Skait
lingas benas, p. L. Krekščiu-
no vedamas, pasipuošęs tauti
nėmis perpetimis. Graži šil
kinė vėliava su parašu: "L i -
thuanian Catbolie Federa-
t k u į " I r toliaus 32 eilės vy
rų parinktų, kaip ąžuolai. 
Visi tamsiai apsirėdę, atrodo 
ir eina standžiau ir tvarkin
giau už kitus. Virš minios 3 
vėliavos; Amerikos, Lietuvos 
ir Šv. Tėvo su gražiu herbu 
viduryje. 

Parodoje marguojančiųjų 
tarpe tai buvo vienintelė Šv. 

tvarkingumo ir del tos vėlia
vos visur lietuvius pasitinka 
garsus plojimai. 

Kardinolas. 
Už lietuvių matytis dar vie

nas būrys ir paskui neperma
toma eilė automobiliu. 

Atvirame automobiliitje, 
raudonais rubais su kardino
lo skiybėle ant galvos sėdi J o 
Eminencija. Iš minios kruti-
njės pasigirsta sveikinantis 
šauksmai, garsus delnų ploji
mai. Jš visų pusįų sveikina 
jį skaitlingų vėliavų plevėso-
j imas; kaikurie iš langų beria 
gėles. . O J i s į abi pusi kry
žiaus ženklu laimina tą minią, 
kurioje yra ir juodĮii ir baltų, 
ir gerų ir blogi], ir katalikų ir 
kitatikių, ir tikinčių ir neti
kinčių, iš visokių tautų, bet 
visi jie atėjo pasigerėti Kata
likų garbe, ir pasveikinti Kri
staus idealų atstovą. 

Prie katedros. 
Besiartinant Katedros iš 

šiaurės nuo Lincoln Parko at
vyko tūkstančiai jaunuolių iš 
katalikišku ankstesnio mokv-
l,ų uniformose ir ąu tokia pat 
iškilme. Sustojusios iš abiejų 

* 

pusių gatvės tos dvi parodos 
dalys praleido pro savo tar
pui Kardinolą ir jo palydovus. 
I r bene gražiausioji valanda 
toje iškilmėje buvo, kuomet 
Jo Eminencija, užėjęs ant 
savo katedros laiptų, saulės 
spinduliuose savo raudonuo
se kardinoliškuose rūbuose, 
tūkstančiams ir tūkstančiams 
palinkusių galvų suteikė pa
laiminimą dar sykį... 

Kas matė tą valandą, tas 
neužmirš. 
Lietuviai-Ienkai 
ir juodukai. 

Lietvfvių būrys buvo iš 5(K3 
žmonių. Tiek, kiek buvo pa
sakyta. \ LTS tvarkingumą, 
vienodą apsir(ėdima, ir vėlia
vų gražumą, ypač už tai, kad 
su savimi nešė Popiežiaus vė
liavą, lietuviai užsitarnavo 

netik minios plojimų, bet ir 
Vyriausio maršalo pagyrimo. 
Lietuvių būrį keletą kartų fo
tografavo judaimiji] paveiks
lų ėmėjai. Menkiausiai pa
sirodė parodoje neskaitlingas 
l>.relis meksikonų, kurui tar
pe buvo matytis net vienas 
vyras su vaiku ant rankos, ir 
.... lenkai. Buvo sakyta, kad 
nenešti baltų, mitinginių pla
katų. Bet jie atsinešė ir dar 
skylėtą! Jų minioje nebuvo 
vienodumo, nei toli gražu 
tokios tvarkos, kaip. lietuvių 
tarpe. J au juodukų būrys, 
kariškose uniformose atrodė 
daa^g gražiau, už lenkių t. v. 

"Kariškąją Sąjungą." 
Garbė tiems vyrams, kurie 

tą brangią, katattkams dieną 
ir lietuvių vardą pakėlė, ir 
savo katalikybės stipruma pa
rodė. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
STAIGA ATSIRADO 

PER 11 DIENU JIE KELIA
VO PĖSTI. 

Aeroplanas sulaužytas už-
kliuvus už kaino. 

Premjeras Poincare Pralošė 
Rinkimuose 

TURĖS ATSISTATYDINTI; GAL EIS ŠALIN 
IR PREZIDENTAS. 

CORDOVA, Alaska. £, 12. 
I 

— SuV. Valstybių armijos la
kūnu, majoras Martin ir me
chanikas seržantas Harvey, 

PAIJYŽĮUS, įrog. 13. —. Be to, laikraščiai paduoda, 
FiancLJos premieras Poincare . kad ar kartais netunės atsis-
ir jo valdžia su visomis kom- j tatydinti ir patsai preziclen-
binuotėmis pakabaus prakai tas Millerand, kurio naciona-
m,ėjo įvykusiuose geg. 11 die- listų bjokas- sulaužytas. To 

kuri(Klu bal. 30 aeroplanu pa- » • paiiamentan rinkimuose. 
kilo skristi iš Cbignik ir pra
gaišo, pagaliaus atsiraito. Jie
du pėsčiu atvyko j Port Mol-
lser. (Turėjo pareiti apie KK) 
mailių per kalnuotą Alaskos 
dali. 

Jiedu pasakoja, kad kuo
met skrido iš Cbignik, už pu
santros valandos skridinto 
per tirštas miglas aeroplanas 
atsidaužė į vieno kalno viršū
nę ir sulūžo.- Tečiaus jiedu 
nesužeistu. Po įvykusios ne
laimės abudu leidosi pėsčiu 
artimiausion pusiausalio jni-
sėn. Begalo pavargo netu
rėdami! maisto. Vienoj vie
toj jtaoįp pagavo didelė snie
go pūga, tad tris dienas ne
galėjo vykti toliaus. 

Suv. Valstybių autoritetai 
per pusantros savaitės pavar
tojo įvairias priemones \ų su
radimui. P>et nei-nsta ir jau 
nebetekta vilties juodu į'asti. 

I r štai abudu karžygiu at
sirado, tarytunii, iš mirusių 
atsikėlė. Nurimo autoritetai, 
pradžiugo abiejų lakūnų na
miškiai. 

Kairieji elementai ir kiti vai
kiu būdu prezidentas nebete
ko žmonių pasitikėjimo. I r 

džios priešai laimėjo. Paties j dėlto jam prezidentavimas 
prezidento Millerando suda- b u g a p s i m k i n t a s atsimainius 

parlamente pažiūroms. 

Rinkimų pasekmės štai ko

rytas ir premiero Poincarės 
remiamas blokas sutriuškin
tas. 

' kio's > 
Aiškus daiktas, kad dabar i' 

Poincare jau nebegaus pro-j Opozicija laimėjo 341 atsto-
gos toliaus pasilikti valdžios I V*'J-
priešaky. Gi Poincare (valdžia) vos 

Čia kalbama, kad premiero ' 227. 
vieton greičiausia pateks bu- j Taigi, opozicija turi balsų 
vęs premieras Briand. didžiumą. 

- —J 

JAPONAI ĮŠIRDĘ ANT 
AMERIKONŲ. 

MASKVA, fr(,g. 13. _ gį 
sekmadienį kai-kuriuose Rusi
jos miestuose įvyko priešvo-

Mėgins atskirti amerikonus kiškos demonstracijos. 

JAPONIJOS PREMIERAS 
TURĖS REZIGNUOTI. 

TOKYO, įrcįr. 13. — Per 
praėjusius rinkimus parUi-
mentan .Japonįjos premjeras 
Kiyoura pralaimėjo. Prane
ša, kad jis turės atsistatydin
ti. 

nuo Azijos. i 
' Rtf/MA, gcg. 13. — Vatika-

TOKYO, geg. 13. ,— Aną n e ir visoj Romoj vakar iš-
dlena japonų partfcjįiefitaa j kilmingai paminėta šventojo 
rinkimai buvo begalo tri>ikš- 'pėvo varduvių diena. 
mingi. anot gautų vėlesttki1- , 
žinių. Kni-kur Imta kraujo Areštuotas poliemonas 
praliejimo. Veith ir už/larytas 5') gatvės 

Rinkimu dienoje laikraš- policijos stotin už vieno žmo-

PROHIBICIONISTAI FANĄ-
TIKAI PRIEŠ SVETIM

ŠALIUS. 
SPRINOFIKLD, Mass., g. 

13. — Aaniprikos metodistų 
dvasiškių ir pasaulinių suva
žiavimas čionai iškėlė rezoliu-
cįją, kad deportuoti visus sve
timšalius, <kurie }>eržengia 
probibicijos įstatymą. 

Salt),, jei svetimšalis dukart 
jperžengia probibicijos įstaty
mą, jis turi but deportuotas. 
Jei čia gimęs pilietis arba 
natura^izuotas peržengia įs
tatymą tris kartus, nuo to
kio turi but atimtos balsavi
mo teisės. 

PARYŽIUS, g. 13. — Val
džiai pralaimėjus rinkimuose, 
frankas pradėjo pulti. 

čiai paskelbė extra žinių įš 
YVasliiiigtono, kad Kongresas L 
griežtai stovi už 'japonų iš
skyrimą. 

Tuo budir japonai dar la-
biaus išjudinti prieš ameriko
nus. 

Kar-kuric laikraščiai šau
kia, kad Japonija imtųsi nau
jo politinio nusistatymo pa
gal doktrinos: Azija azia-
tams. I r tuo būdu čia visai 
uždaryti duris amerikonams. 

Vienas Japonas pryčeris 
rašo, kad ^grąžinti Amerikai 
jpašelpos daiktus, kurie dar 
neišdalinti nukentėjusiems. 

gaus pasovrmą. 

AR ŽINAI, KAD 
Lietuvoj yra 134 Pastai? Ar 
žinai kuomet rukai Helmar 
Turkiškus cigaretus tuo jaus 
suprasi skirtumą skonyje tar 
pe jų ir paprastųjų eigaretų. 

(Apgr.) 

P I N I G U K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.38 
Francijos 10# frankų 5.5() 
Italijos 100 lirų 4.48 
Šveicarijos 100 fr. 17.83 

ALTON, UI., g. 13. — Čio
nai apipteštas pastos butas. 
Plėšikams tek* apie 60,000 
doleriu. f 

šokių tautų, visokių organiza 
ei jų, visokių spalvų, visokiu. Tėvo vėliava. I r del liefcuvių liolika komunistų žUvo. 

BERUYiNAS, geg. 13. — 
Mieste Halle, Saksonijoj įvy-

ko kmvinos vokieeįų demon-j MILLINOCKF fT, Me., geg, 
stracijos. Nacionalistai su- /j.3. __ Suclegė. ųamai ir gaisre 
sikirto su komunistais. Ke- ^uvo viena moteriškė su 4 vai-

kai 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ J? 

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-draf-
tais ir telegrama. . 

"DRAUGAS," %PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
lEICCIllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltMUlilinilllllllllllllllIIIItlIlIlItiril 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldieniua 

k Metams $6.00 
Pusei Metų |3.00 

Vi prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 

LENKIJOS TALKININKAI, 
Palankiai Lietuvai išspręs

tas Klaipėdos klausimas gy
vai tapo atjaustas visos Len
kijos. Varšavos valdžia nei 
kiek neabejoja, kad niekas ne 
išdrys priešintis ją norams. Vi Be nuo Naujų Metų. Norint permai

nyti adresas visada reikia prisius- >a Lenki jos * spauda buvo Įsi
tikinus, kftd Klaipėdoje len
kai gHus sau išimtinų teisiu. 
Bet tos jų svajonės paliko sap 
nu. Į Klaipėdą lenkai dau
giau teisių negauna kaip ki
tos tolymos valstybes, Kinai, 
Japonai, etc. 

Dabar lenkai .pradėjo nau
ją šmeižtų prieš Lietuvą dar 
bą. Jų laikraščiai mirga išs
vajotomis žydų nedorybėmis. 

_ • 

'Negana to, Lenkijos žy-
J o Eminencijos Kardinolo foį stoJa ir-gi į kovą 

Jurgio AVithclmo Mundelein | s p a i u j 0 j 0 p r i 0 š Lietuvą. Jų 
sutiktuvių iškilmės pasibaigė. j a U ^ t i s ' 'Najcr Ha ju t ' ' ėmė 
Kas nfetė tas iškilmes, neuž- rf J j ^ ^ t i , kad Klaipėdos 

tl ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar er-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Ckicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 
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TRUPINIUKAI 

spaudžiamus žytlus šaukti 
ptfieš Lietuvą, kurioje žydai 
turi lygias teises su visais ki
tais piliečiais, j sako jiems sau 
ktis viso pasaulio žydų į pa 
gelbą prieš Lietuvą. Kiek tas 
Lenkijoj žydų Tauksiuns prie* 
Lietuvą. Lenkijai padės, tiek 
gyvenantiems Lietuvoje žy
dams bus. biėdies, — lietuviai 
greičiau pamatys* savo tikrus 
draugus ir tikrus Valstybės 
priešus. Lietuva užtektinai 
stipri tarptautiniam žydų ne
teisingam šauksmui pasiprie
šinti. Ne vieni pasaulyje yra 

D B A g Q A » 
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TMMPOS ŽINIOS. 
Radio miškuose. 

Oaklande, Californijoje, mi
škų darbininkai turi įsitaisę 
radio. Kas vakaras .klausos 
pasaulinių žinių ir gražios 
muzikos. 
Streikas. 

Franeijoje sustreikavo be
vielio telegrafo kompanijos 
darbininkai, Tai pirmas šios 
rūšies streikas. 
Gerins valdininkų būvį. 

i m ą -

Uetuviii Užgitiy 

Antradienis geg. 13 d., 1924 
am 

i K0NSOTįIĄRINIO TARIFO 
PTATYMAS. 

O 
Friburfąs. Šveicarijoje. 

(Tąsa). 
Miesto padėtis. 

Patsai Friburgo miestas a-
nais laikais nieko ypatingo 
savyje neturėjo, kas butų ga
lėjęs pritraukti šalies gyven 
tojus ir atėjūnus — kelei-

Waslungtone pagamintas l-< 
žvdai ir ne vieni aydai turi : . 

. . . ' statymo sumanymas, kuriuo 

mirs jų per ilgus metus. Zmo- krašte jokių lietuvių nesą. 
nių minios suorganizuotos, j p ą t į Klaipėda esant pusiau 
kaip kareiviai, ėjo ir e jo kuo 
ne per pusantros valandos. 
Paradas išsitiesė per 12 ang
liškų mylių, arba per 1S se
novės v.arstų. Šalimai gatve-

žydiška, pusiau vokiška, nes 
50 nuošimčių esą žydų Klai-
rnkloje. Lietuviai Klaipėdoje 
tik ant pirštų suskaitomi. Ap
linkui Klaipėdą ir viename 

mis stovėjo šimtai tūkstančių J krašte, sako tas žydų laikra> 
žmonių su vėliavomis, o r g a n i | t i ^ n e r - a lietuvių, yra tik " s u 
zuotai. 

Nuo tų laikų, kaip Cliiea-
go stovi, joks svetimos šalies 
karalius, joks pasaulio did
vyris, joks Amerikos prezi-

Hetuvėję/ vokiečiai." Tokj iš 
radimą galėjo tik Varsa vos 
žydeliai padaryti. Jie džiau
giasi tuo išradimu, it Kolum
bas Ameriką atradęs. Pakel-

dentas neturėjo čionai tokio ( tu balsu šaukia visose šaly-
didingo sutikimo. * jse-išsklaidintą žydų tautą pro 

1 testuoti prieš Klaipėdos Lie-
O tas dabartinis Kardino- \\nTtd pripažinimą, nes kitaip 

las, taip karališkai, taip ne- Klaipėdos žydų reikalai nu-
apsakomai iškilmingai sutik- kentėsią. 
tas, yra paprasto neturtingo Lenkų politikai eina nau-
Brooklyno gyventojaus Minus, p is keliais, jie užkinko savo 
I r šiandieną dar, kada prjeįį .j . . . 
ji lenkia galvas milijonai ir 
milijonai žmonių, kada jį svel 
kiną, kaipo lygų, karaliai ir 
valstybių vadai, tas Kardino
las neturi nei. kariuomenės, 

ekonominių reikalų su Lietu
va. Juo daugiau žydai prieš 
Lietuvą veiks, juo mažiau tu 
rės Lietuvoj "biznio ." O pa
čiai Lietuvai ' jų keliami tra
kšimu išeis sveikatom 

KATALIKU PASAULY. 
Katalikiškųjų verpyklų Fede

racija Italijoje, 

Italų katalikiškųjų vcrpyk-
lų Federacija turėjo Milane 
savo 12-ą visuotinąjį kong 

Kristaus ir Jo atneštos vil
ties, pripildyti neapykanta ir 
paskandinti žmogų gyvulis-

nei teritorijos, nei milijonų 
turtų, nei fabrikų. J is — per
sekiojamos, neapkenčiamos, 
koliojamos Katalikų Bažny-

• čios šukis-nans. Ir daugiau 
nieko, iš aukų, liuosa valia 
duodamų, gyvena tos Bažny
čios tūkstančiai ir tūkstan
čiai mokyklų, prieglaudų, Ii 
goninių, ir kitokių • taigų. 

Kas giliau panorės pažiū
rėti, tas pamatys,, kad ir šios 
Kardinolo sutiktuvės yra tik 
naujas stebuklingo Bažnyčios 
gyvavimo įrodymas. 

Si Federacija įsteigta yra 
1909 įm Pirmas jos pirminin
kas buvo dr. L. Colombo, da
bartinis Katalikų Veikįmo 
Centro Prezidentas Italijoje. 
Federacija turėjo įlaug prie
šų. Kovodama už savo teises 
per 13 metų j i j>asiekė didelių 
pasekmių. Jos nariai auga ir 
ji pasidarė rimta katalikų dar 

bLuinkų organizacija. Fedv-
racija dabar skaito per 74,000 
tiavių šiaurinės Italijos daly. 
Numatomas jai pasekmingas 
augimas ateityje. 

Pergyvenę darbininkui so
cializmo svajones ir sapnus, 
imasi rimčiau žUirėti j gyve
nimą. Pus socialistus pasilie
ka doriniai sugedę elementai kūme, kuriam galas — mirtis. 

Ir kerštas prieš Kristaus mei-> a T b a t o k i e ' kuriuos I *mt* 

Prieš 1,700 metų! šv. Au
gustinas pareiškė, kad dides
nis yra stebuklas, jog papras 

! tiems ž\ejams ir jų pasekė
jams, persekiojamiems ir žu
domoms, pasaulis patikėjo, 
negu pats Kristaus prisikėli 
mas. Praėjo 17 šimtų metų 
nuo tų laikų ir tas stebuklas 
nuolat atsikartoja. &v. Tėvai 
IF Kardinolai bei Vyskupai 
iiluldavo dažnai iš paprasčiau 
sių žmonių tan>o. Mūsų at
mintyje Pius X, dabartinis 
Pius XI, dauguma Kardinolų 
ir Vyskupų, vra kilę iš papras 

Į tų žmonių, nevainikuotų titu 
lais, nepaauksuotų turtais. 
Lenkia prieš juos galvas did
žiausios -pasaulio galybes. Nes 
jie yra ne milijoninių kariuo
menių, ne milijoninių turtų, 
bet milijonų širdžių valdovai. 

lę ir amžinybės žadėjimus 
kartais pasiekia tokio laips
nio, jog bedievybės apašta
lams kartais atrodo, jog per
galės. Bet štai ateina visai ne 
tikėtai diena, kuomet visos 
jų pinkles, kaip vortinklius 
vėjas,, išblaško nematoma jė
ga. Jie patys eina Bažnyčios 
pergale stebėtis. 

Tokiose iškilmėse, kaip ge
gužės 11 d., visų širdyje pa
liko viena mintis: " J i e ne-
pcrgalės! ' \ 

organizacijas gėda yra juriiiu-
ti. Susipratę darbininkai jun
giasi į savo profesijos organi
zacijas ir kovoja prieš plati
namą Italijoje bedarbę bei so 
eiahzmą. Socializmo Italijoje 
dienos suskaitytos. J i s smun
ka ir smunka lygiai kaip ir 
kitose šalyse. 

Nusikaltėlius išduos. \ 
Bulgarija su Rumunija pa

sirašė pasikeitimo nusikaltė
liais sutarti. 

pakeliama pašto valdininke 
alga $300 į metus. 

Belgijos su Italija konferen
cija. 

18 gegužės Milane įvyks Bel
gijos ministerių pirmininko 
Thenais su Mussolini konfe
rencija. 
Ark. Ciepliak Romoje. 

J . E. 'Arkivyskupas Ciep-
liakas atvyko Romon 8 geg. 
dieną padėkoti šv. Tėvui už 
išgelbėjimą iš bolševikų kalė
jimo. Būdamas per 1$ mėne
sių kalėjime, išmoko italų kąl 
bos. Itališkai J o Ekse, Arki
vyskupas kalbėjosi su šv. Tė
vu. ' 

Užminuotos Baltijos juros. 
Karo metu rasai padėjo 

Baltijos jurų rytiniame šone 
povandeninių minų 280 kvad 
ratinių mailių platumoje. Vie 
nas vokiečių garlaivis užėjo 
ant minų lauko ir sudrasky
tas. 
Gaisras. y 

New Yorke sudegė gara-
džius su 150 automobilių. Nuo 
s toliai esą $230,000. 
Svetimšaliai darbininkai. 

Franeijoje kasyklose dirba 
70,000 svetimų darbininkų. 
Labaratoriją įtaisys. 

RockefeHer'io Institutas pa 
darysiąs Ko»>engagoje prof. 
Augustui Krogh, kuris 1920 
m. gavo Nobelio premiją, la-
baratoriją, 
Gen. Hertzog'ą pagerbė. 

Pietų Afrikoj nacionalistų 
vadas, gen. IFertzog, priim
tas su dideliu entuziazmu 
Smitbfielde. 
Iš Amerikos Europon oro. 

Argentiniečiai nutarė pią-
dėti ora susisiekti su senu 
<4KrajumL,,

), Ispanija. Pama
tysime, ar jų nutarimas išsi
pildys. 

vius, bet jo padėtis ir apylin ikunientų: 1-5%, nuo pririmtų 

(Tąsa). 

D. Saugojimas. 

1. Priimtų saugo ti daiktų 
surašymas: 1% nuo jų verty
bės, į e t ne mažiau kaip 25 Lt. 

2 Saugojimas: 
a) piniginių pakietų ir dor 

kės buvo masinančios paruo
šos apsilankyti ir turistams 
ir perėjūnams. Užtat priva
žiuodavo čia šveieariečių pran 
euaų, vokiečių- ir kitų šalių 
gyventojų, kurių tarpe pasi
rodydavo retkarčiais ir Lie
tuvos krašto keleiviai. Lietu
vių apsilankyta Friburge jau 
nuo 1583 metų. Iš Lietuvos 
gj^entojų atvykdavo didžpo
niai, krašto valdininkai, kar
tais dvasiškiai. Is kitų sve
timtaučių Friburge būdavo 
pirkliai, kareiviai ir kraštų 
tyrinėtojai. Kas-gi patraukdn 
vo svetimtaučius apsilankyti 
Friburgo šalyje? Apart kitų 
priežasčių, labai daug mies
tui išsivystyti padėjo puikiai 
gamtos apdo vanota padėtis. 
J i greitai pritraukė svetimų 
kraštų turtingus keleivius ir 
davė jiems patogumo įsigalė-

saugoti pinigų sumos arba 
dokumentų vertybes už kiek 
vieną mėnesį arba jo dalį, b<?t 
iš viso nemažiau kaip 5 Lt. 

BANTIS KRAPŠTANT, 
.Karingumai. 

- Kaip ge
ra, sūneli, 
kad grįžai 
nuo fronto. 
Pasakyk, l>a-
Jandėli, 'ar jus 
ir nalcty šau
dote! — 

— Taip, motinėle. — 
— Žiūrėki, jie naktyje šau 

do. Negerai, — patamsia tga-
M kam akį išnešt i . — 
Pagelbėja 

Medžiotojas į piemenuką: 
— Sakyk, vaikeli, ar nc-

prabė#o~či& kiškis f —-

b) vertybių ir įvairių dai 
ktų: 2-5% nuo priimtų satn-^ 
goti daiktų kainos už kiek 
vieną mėnesi arba jo dalį, bet | — 0 taip, ponas. — 
išviso ne mlažiau kaip 10 Lt. — 'vadai ar senai? 

, — Jau trvs metai nuo šv. 
1. Pastaba: Dokumentai, ku 

riuose jų vertybė nenurodyta, 
laikomi vertais 5,00 litų. 

2. Pastaba: Jeigu priimtam 
turkii apsaugoti tenka daryti 
ypatingos išlaidos, tai jos ap 
Uiokamos virš šiame abzace 
! nurodyto tarifo. 

t i / Žmonės ėmė naudotis že- alizavimas (pardavimas iš 
mė<< turtingumu ir prielankio 
mis kalnų ypatybėmis, kurios [virao kontrolė ir prižiurėji-
patiekė jiems g'amtinių turtų 
ir nekartą davė galimybės 
apsiginti nuo žiaurių užpuoli
kų. Dvi natūralinės kalnų 
tvirtovės netik padėjo atreyi 
t i priešus, bet dar gi darė di
delės įtakos j šalies klimatą, 
s-attesnis ir šiltesnis oras, drė 
gmė a r sausuma daug pri
klauso nuo, vėjų iš kalnų pu
sės. &Loje srityje didesnės reik 

f \ 

Jurgio. — 
Turi vilties. 

— Tamsta esi liuosas. Išsė
dėjai už vagyste bausme, da
bar gali eiti. Tikiuosi, dau
giau tavęs nepamatysiu kalė
jime. — 

— Ąr ponas prievaizda jau 
3w Pastaba: Diplomatiniu!atisakei nuo tarnystės? — 

paštu gaunami siuntiniai per Pirm laiko. 
— Ką tu, čigone, darai, sa-

| vo — sūnų muši* Už ką tu ji 
vieną savaite saugojami ne
mokamai. 

3. Primtų saugoti daiktų re muši ?-

varžytinių) arba šio realiza-

nias: 
2% nuo pardavimo sumos, 

kuri yra ne didesnė kaip 25,-
000 litų ri 3% nuo didesniu 
sumų, bet kiekvienu atsitiki
mu nemažiau kaip 75 Lt. 

E. Pinigai, vertybės, ctc. 
1. Žygiai del pinigų ir ver

tybių paieškojimo, jų priėmi
mo 'arba įteikimo adresatams 

Jinės dvi sienos: viena iš jų [rezidencijos vietoje, pristata-
apima Alpų grindinės šaką ir tant pakvietimus: 
eina iš rvtų i vakarus, priden • n,*, « 

\ / . x . . i 2% nuo sumos, kuri yra 
gdama miestą nuo pietų vėjo; ' .. / . , . 4_ ^^. ... 
/ . . . . . . . n» didesne kaip 2a,0(X) litu ir 
kita — tęsiasi uga mostą \v 0 _ .. . .v v : '. . fi!% nuo daesnių sumų, bet eina is siaures-rvtų i pietų- (1 . , . .... . _ , . " \ kiekvienu atsitikimu nema-
vakaras, ty. Juros kalnų pak- , v . 

vv. . , Z i t . . iziau kaip 10 Lt. msciai, kūne atima kraštui Į 
nemažai drėkinę* ir kalnų sie j -• Pinigų ir vertybių per
uos ap«upa Friburgą iš pietų 
-vakarų pusės paprastu kam
pu ir daro jį vėsesniu negu 

,kiti kraštai toje pačioje zono 
jo ir tuo pačiu gradusu. Fri
burgo klimatas ir jo kalnuo
tos apylinkės neperdaug kuo 
skiriasi nuo kavkurių Lietu
vos krašte vietų. 

(Bus daugiau) 

1% nuo siunčiamos sumos 
arba daiktų vertybės, bet kie
kvienu atsitikimų nemažiau 
kaip 5 Lt. 

Pastaba: Persiuntimas pini 
$ų Lietuvos jūreiviams atlie-
. karnas nemokamai. 

(Bus daugiau) 

— Poiuis, aš jį siunčiu vau 
dens, o kad ąsočio nesumuštų, 
lai jį dabar mušu, — kaip su
muš — bus pervėlu. — 
Blaivininkas. 

— Sakyk, ko norėtum, ba
landėli: ar duoti arbatą su ro
mu, ar be romo? — 

— Širdele, aš norėčiau ro
mo be arbatos. — 
Astronomai. 

+- Ką tu manai apie mūsų 
žemę ? — 

— Nieko, ji sena pana. — 
— Nesuprantu. — 
— J i sugeba savo amžįau< 

metelius nuo mus paslėpti. — 
Mokykloje. 

Mokytojas: — Vanduo la
bai naudingas tvarinys.. Nes 
jeigu vandens nebūtų, niekas 
^neišmoktų plaukti, o tuomet 
labai dau^ žmonių prigertų!-
Netiki. 

— Sakyk, brolau, ar tu ti
krai, taip liesas, ar tik taip 
nuduodi? — 
Katekizmo pamokoj. 

Kapelionas: — Jonuk ko
kie v-ra svetimieji nusidėji
mai? — 

Mokinys: — Nežinau, — aš 
tik savo,žinau. 

TEISINGASIS JUOZAPAS. 
— 

! _ • . i . • » • ••• ~ 

i Mėgina iŠ daugelio tamsių 
užkampių tamsios-galybės ko 
voii prieš tą Bažnyčią; mė
gina žmonių širdis, palinku
sias mylėti ir ištroškusias, am 
žinos gyvybės, atitraukti nųe 

- ' * ISTORIN* DRAMA. 
Septyniuose Atidengimuose. 

Parašė 
Kuu. Juozapas 3ydanavičius 

Amsterdam, N. Y. 
( T ą s a ) ^ 

SCENA IX. r 
JUOZAPAS (broliams išėjus:) O 

kaip didžiai sugriaudino mane tikras 
mieliausis numo brolis Benjaminas! Koks 
jis meilus! Koks jis geras! Ačiū Yiešpa-
čiui, kad su juomi taip biauriai, taip-žiau 
riai nepasielgė broliai, kaip su manim. 

Ištirsiu aš brolius, ar tikrai jie niyii 
mano seneli tėvą, Jokūbe, ir mano broli, 
Benjaminą. Tas pasirodys jų m&išų- kra
tą padarius. Benjamino maiše bus at
rasta viena sidabrinių mano taurių;, ku
ria aš geriu vyną. Tarnai būtinai išpildys 
mano paliepimą. Tuoj po pietų, kuomet 
broliai rengsis į kelionę, visi bus vėl at
vesti į šiuos rūmus, tada pasirodys visa 
jų ir meilė ir prisirišimas, taip prie Ben
jamino, kaip ir prie senelio tėvo. O da
bar eisiu su, jais pietautų (išeina). 

I TAENAS: Kas-žin-kas £}a darosi? 
Mūsų viešpats jokių žmonių niekados ne
vaišindavo taip, kaip Ve šitus Kanaanie
čius. 

Liepdamas parengti pietus įsakė y-
patįngą. atydą atkreipti ant jauniausio 
jų brolio Benjamino. (Vaikščiodamas to
liau^ tęsia). Benjaminui net paliepė duo
ti penkis kart daugiau valgio nei kitiems 
jo broliams. (Valandėlę tyli, užsimąstęs, 
ir tykiai vėl pradeda) : Kas-žin už ką 4 r 
kodėl įsakė pagaminti po atskirą garni-
torių? Benjaminui gi net penkis rūbus 
liepė pagaminti ir tai brangiausius! Ko
dėl tas viskas taip daroma? Hm... 

Na-gi Valdovas liepia, tai tarnas turi 
klausyti. Pasipriešinti negali! 

I TARNAS: Valdovas žino ką daro, 
tai jau jo. dalykas. Jie išvažiuos ir atsi
pagirios! 0 pergryžę į namus, tai nors 
ilgai neužmirš mūsų Valdovo vaišinimo. 

I I TARNAS: Gal jau ir išvažiavo, 
nes man išeinant rengėsi kelionėn. 

I TARNAS: Aš eįsiu pažiūrėtų. Gal 
kaine busiu reikalingas? (išeina). 

— 

SCENA X. 
Juozapui išėjus, įeina I tarnas. 

SCENA XĮ. 
I Tarnui bekalbant {eina antras tar 

nas, 
I I TARNAS (įžengęs sako pirmam): 

Mūsų viešpats neišpasakytai mielasindin-
gas šiems pribuvusiems svečiams. Liepė 
vaišnti visus be galo. Tarnai ir valgius 
jiems kemša ir vyną pila, — galo nėra. 
Dabar svečiai jau gana įsidrąsino. Jąu 
matoma, kad nuo vyno pradeda jų gal
vose net suktis. 

I TARNAS: Tai kam jiems reikia 
taip daug duoti?! 

U TARNAS.: Tai tau ir ^duos iu ! 

SCENA XII 

II TARNAS: Štai i r vėl paKko, iš
eidami, ir savo karbines 'ip visas jose do
vanas. (Itf priėjęs prie kambarių, ^įsmei
gia į jas savo akis ir sako): Štai čion ve 
puikiausios vynuogės. (Žiūrėdamas į ki
tas). Gana gražus obuoliai. (Žiūrėdamas 
dar į kitas). O gi čia gražaus medučio 
koriai. (Žiūrėdamas į tolesnias). O čia 
migdolų daugybė.;.^ (Žiūrėdamas į toli
mesnes). Čia-gi vėl rėžines, bei baramo 
prikrauta... O gi te staka, bei mirva... 
Turtingas ir gpažus tur-but tas Kanaano 
kraštas, kuriame tokie gražus ir brangus 
daiktai randasi!... 

siti ko? 
. I I TARNAS (išsigandęs): kas gi atv## 

sitiko?... Gal mūsų Valdovas susirgo?... 
1 TARNAS: E, ne, ne tas!... Visai ne 

tas!... Bet, vos svečiai atsisveikno ir iš
važiavo, tai mūsų Valdovas luojaus pa
liepė keliems jtarnams juos vytis, na ir 
dabar matau, kad tie svečiai gryžta ir" 
bai&iai nuliūdę, kiti beeiaami atgal net 
verkia. Tu išnešk i.š čion tas karbines su 
dovanomis, o aš bėgsiu atgal. Pažiūrėsim, 
gal ir vėl busiu reikalingas. (Tai taręs 
išbėga, o I I tarnas skubiai išnešioja kar
kinęs su dovanomis). 

H TARNAS: Tąi tau i r svečiai L. 
(Kitu kartu atbėgęs i r Išnešdamas kar-
binę, sako).: Tai tau ir viešnagė! (Tre
čią kartą įbėgdamas paimti paskutinią
sias karbines, sako): Vai, bus aniems 
svetimšaliams karšta čion U 

- . — 

SCENA XIII. 
II Tarnui bekalbant įbėga I Tarnas. 
I TARNAI (įbėgės): Žinai, kas at-

SCENA XV. 

Jam išbėgus įeina I Tarnas ir paskui 
jį visi Juozapo broliai, kuriuos sustato 
į dn rėdu, kaip kad pirma buvo: 

1 TARNAS (kreipdamasis į brolius): 
Stokite visi toje pačioje tvarkoje, kaip 
kad pirma stovėjote. (Visi sustoja nu
liūdę). (Bug daugiau). 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
MARIJONŲ KONGREGACIJOS NAUJOKYNE ATSI

LANKIUS 

Ji 

IŠ CLEVELANDO, NIAGARA FALLS, N, Y. 
Užbaigtuvių vakaras. 

U<eg. 1 iL Moterų Sąjungos 
20 kuopa surengi šeimyniš
ka vakare užbaigtuvenis va
jaus ir pagerbimui naujų na
rių, veikėjų ir viso* kuopos, 
kad po sunkiam darbui pasi
linksminti. Turėta labai ska
nių užkandžių ir įvairus pro-Į 
gramas.-

Vakaro vedėja p. Ghigodie-
nį visus svečius pakvietė prie 
slalų, kurie buvo papuošti 
daugybe gyvų gėlių ir įvai
r i aus i a i valgiais, kuriuos s$-
jungietės moka labili skaniai 
pagaminti. 

Kalbėtojais buvo gerb. kleb. 
YiLkutaįtls, kun. L. Vaičikau 
ska^s, p. O. Stiipuliouienė, kp. 
pirmininkė. Kalbos buvo i n 
domios ii žmonėms patikojfoi 
škiant padėkos kalbėtojams; 
buvo gausiomis katutėmis iš
reikšta padėkos ir sveikini-
mų O. Stapulionienei ir M.Mu 
raškienei už -jų narsų pasidar 
buvimą nauju narių prirašy
me. 

Pasibaigus programui pa
silinksminta, gražiai i^ižaista 
lietuviškų žaislų, kas pridavė 
dar daugiaus įsputlzio. 

Vakami stambias aukas į-
vairiais valgomais daiktais 
suteikė šios; A. Končienė, K. 
Peeaitiimė, O. Markevičiene, 
O. Bagužauckienė, K. š>akonie 
nė, M. Maksiuuiviėienė, M. 
Alaburdienė, F. Gilis, O. Ku-
peraviėienė. E. Ramanauskie 
nė, Vitkauskiene, M. čižaus-
kienė, M. Kuzmauskiene; pi
nigais aukojo: P. Clugodienė 
$l_\ A. Navickienė $1. Kitos 
suteikė mažesnėmis aukomis. 

Visoms aukotojoms, vakaro 
rengėjoms, darbininkėms, tai-
pat gerb. kalbėtojams reiškiu 
nuoširdžiausiai ačiū. 

P. Glu—nė. 

-

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas 
CICEROJ 

Užlaikau geriausios 
rūšies mal iavų prireng 
tų, ir neprlrenrtų ma 
l iavojimui, taippi tu
riu al iejaus, gal ionais 
Ir pusgal ionais , gražių 

s ienoms išpuošti ©opieros ir v iso
kių smulk ių geležinių reik
menų. 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S, 50th Ave. Cicero. 

iš užpakalio 
Phone Cicero 8003 

Naujas Bažnyčiai Sunūs. 
Gegužės 8 d. 8:30 Fyte, 19-

24, «v. Petro i r Povilo Kated 
roj, Detroit, Mieli. Jo Malo 
nybė Vyskupas M. J . Balla. 
gher sutelkė kunigystės sak
ramentą, diakonui Mykolui 
F. Daumantui. 

Pirmas Šv. Mišias kun» M. 
V. Daumantas iškilmingai at 
našaus nedėliojo geguž. 18 d. 
lOioO ryte, šv. Jurgio lietu
viu parapijos bažnyčioje, De
troit, Mieli. Primicijos pra-
matoma g.an iškilmingos. Baž 
nyėios tvarka reguliuoja pri-
mioijanto klebonas gerb. kun. 
J . Čižausk'as;* svečių priėmi
mui programos gamintoja p-
lė Bronė Daumantainė, jau
niausia priniicijanto sesutė, 
rių^stingai vykdo progranuj 
kalbomis, eiliavimais,, daino
mis ir parinkta muzika. Seni 
tėveliai del savo sūnaus luini 
go nesigaili išlaidy. 

Pastaroji busimo kunigo 
žinutė nemažai suteikė džiau
gsmo netik jo tėveliams bei 
saviškiams Detroite, lygiai 
tuo ju džiaugsmu dalinasi, ar
timi jo draugai Amsterdame. 

Sėkmingos darbuotės nau 
jam Bažnyčios sūnui Kristaus 
vvnvne. Grinoffius. 

MAEIAN HILLS, ILL. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 
ATITAISYMAS. 

" D r a u g o " X. I i i patalpin 
toje iš Detroito korespamlen-
rijoje įvyko, klaida. 

Šv. Jurgio parapijoj pas 
kun. Čiiauska buvo atsi lanką 
kun. A. Dexnis iš Grand Ra
imis Mieli., o ne kun. Brig-
mnnas, kaip klaidingai buvo 
pranešta korespondento p. 
Plieno. 

Gerb. kun. A. DexsnLo atsi
prašome už įvykusią klaidą. 

Neplienas. 

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO 

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

ANT NAUDOS. 

NASCŪ, 

809 W. o5fft Si. GMeago 
TeL Boutevard 0611 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 . 

P a s e k m i n g a i s iunčiam pinigus k 
a Parduodam Laivakortes . -* i 

S. D. UGHAVVICZ 
U r t o r t s Grabortos 
1*14 W. 23rd P t 

Ctcago, III. 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopUri&usia, 
Reikale meldsiu at
sišaukti, o mano 
darbo b neito užga
nėdinu. 

TeL Oaoal 1171 
l l f t 

s a 

Įvairumai. * 
Kai]> kitais metais taip ir 

Ši mot šv. Velykos buvo įspū
dingai švenčiamos. 

Velykų rytą ant Prisikėli
mo bažnyčia buvo pilna taip, 
kad visiems neužteko vietos. 

Prisikėlimo procesija, cho-
ro naujos šv. Mišios, orkes-
tra^klebono pamokslas ir al
torių ištaisymas kėlė žmonė
se maldingumą, ir linksmumą 
šios šventes. 

Velykų vakare mokyklos 
vaikučiai Seserų K'azimierie-
eių išlavintu Lietuvių svetai 
neje vaidino puikų teatrėlį il
ki t us dalykėlius. 

Vidus bažnyčios yra šiomis 
dienomis» remontuojamas ir 
maliavojam'as. Iš pradėto dar 
bo matytis, kad bažnyčia bus 
puikiai pagražinta. 

Iš raporto, kurį klebonas 
paskeibč, matytis, kati para-
pijonai atjaučia jo pasidar
bavimą parapijai, sudedami 
laike Vefykų art i devynių šim 
tu dol. aukų. 

Skolinimo Bendrovė, kurią 
vietos lietuviai nesenai suor
ganizavo ant $1,500,000 kapi
talų, pastaraisiais laikais spar 
čia i auga. Su gera valdyba 
priešakyje, nėra abejones, 
kad Lr ant toliaus taip plė
tosis. Trimitas. 

Maloninga Dievo apveizda 
įvairiai apsireiškia. xVugščiau-
sis visus gausiai apdovanoja 
m'aloik^mis, teeiaus visi jų gau 
na nelygiai. Ale ne dėlto, kad 
Jisai skupus, bet del to, kad 
Jis labai, labai geras! 
Lietuvių tauta apturėjo Kri

staus tikros Bažnyčios moks 
lo malonę keturioliktame šim
tmety, bet kad jų, neprarastų, 
Dievas siunčia žmones su ypa
tingomis malonėmis, budinti 
tautų, ir jai skelbti Kristaus 
evangelijų. Taigi, ir mes ame
rikiečiai lietuviai, turim už 
ką, Dievui dėkoti. Mums Die
vas davė pasišventusių žmo
nių nemaža, ir vis jų 'auga i r 
auga. Mūsų sielos reikalai vis 
geriau įr geriau aprūpinami. 

Marijonų Kongregacijos vi? 
auoliai jau dešimts metų kai 
dirba amerikiečių tarpe. Kaip 
tik g?aii, ir kur tik gali ten 
gaivina žmonių širdyse tikėji
mo meilę. Marijonų Kongre
gacijos daibai, koki iki šiol 
buvo atliekami, visiems yra 
žinoma. 

Bet kas laukia Kongrega
cijų trumpoje ateityje? Žino
ma ne kas kitas kai darbas. 
Tcčiau jis nebilekoks, bet ber 
naičių auklėjimas — įkuri-
mus augštesnės niokyklos ber 
naičiams. Visi jaučia, kad mo
kslo srity lietuviai smarkiai 
>engia pirmyn. Per pereitą 
penkiolika metų* pradinių mo
kyklų išaugo apie dvidešimts 
penkios ar daugiau — ir vie
na Akademija mergaitėms. 
Bet ligšiol da r nebuvo gali
ma augštesnės mokylos bef-
laičiams įrengti. Taigi d'abar 
tuom darbu Marijonų Kongre
gacija susirūpinus. Butų vi
siems malonu turėt savo au
kštesne mokyklų bernaičiams, 
i kurių spiestųsi lietuvių ber
naičiai. Žinoma nemaža dar
bo ir pasišventimo tokią au
kštesne mokyklų įrengti ber
naičiams, bet gi dalykas yra 
galimas. 

Taigi turint rūgštesnes mo
kyklos darbą minty, Marijonų 
Kongregacija ir stato naujų 
Vienuolynui namų, kuriame 
Ims lavin'ami mokytojai auk
lėjimui bernaičių. Žinoma čįa 
pat bus mokinama ir kiti Vie 
n uolyno nariai del kokių ki
tokių darbų. 

Namas yra moderniškas, tai 
gi ir pasauly išsiliupinusiam 
nebus perprastas. J i s gana to 
Ii už Chieagos, tad visoki 
miesto gemalai ten nepasiek*. 
Beto, visur ten taip gražu, 
taip miela, tad nė vienam ne
gali nusibosti. 

Bernaičiams baigusiems pra
dine mtfkyklų teks pasimo
kyti Vienuolyne dar šešerius 
metus, po to bus siunčiami— 
kas i kur tinkamesnis — vie-
ni baigti Kolegija; kiti dabai-
gt mokytis į Seminariją. 

Šį rudenį jau bus Marijonų 
Vienuolyne mokykla atidary
ta. Taigi lietuvių bernaičiams 
nereikės važinėt į svetimus 
vienuolynus, bet gali rast vie
tos savame-. 

Reikia tik organizuoti jie-
i;as ir tadgi pamaži prieisime 
prie idealo. Dar prabėgus pen 
kiolikai metų, skaitysime ne 
dvidešimts penkias pradines 
mokyklas, bet šimtų, o gal ir 
daugiau — mergaitėms ne 
vienų Akademijų, bet kelias 
— gi bernaičiams bent' kele. 
ta. aukštesniu, mokyklų (Hi-

gli gckool) ir vienų Kolegijų. 
Dabar pats niusų tautos au

gimas. Taigi kelkime upą, 
siekdami idealo visu smarku
mu. Viskų dirbkime šiandie,/ 
o pasilsėsime — džiaugda
mies — rytoj. Bernaičiams 
augštesnės mokyklos darbas 
tik dabar prasideda. Žinoma 
jiems patiems tenka geriau
sia proga veikti — pasišvęsti 
kilniam tikslui ir rengtis mo
kyto jaut. Bet kadangi jie ma
ži, jaunį — be patyrimo, be 
pilno supratimo — mes se
nesni juos pamokykime, juos 
paraginkime, nes moksle yra 
tautos išganymas, tautos gy
vybė.^ 

Jaunimo auklėjimo darbas 
tai galima sakyt prakilniau
si* apsiėmimas. Kiekvienas 
užsiėmimas kaip nors tarnau
ja žmonių gerovei. Ūkininkas 
aria, sėja, pjauna —'• priga
mina maisto; šeimininkė da
bina, verda*, gamina — patai
ko valgj;. daktaras diagnozuo
ja, operuoja, gydo — tarnau 
ja kimo gerovei; mokytojas 
gi lavina, gražina, auklėja— 
tarnauja sielos reikalams. 

Tiesa, svarbių rolę lošia 
ūkininko, šeimininkės, dakta
ro užsiėmimai, bet mokytojo 
rolė tai už visų svarbiausia. 
Viskam kas vien tik su kūnu 
rišasi, greitai praeina, bet kas 
yra surištas su žmogaus sie
la tveria amžinai. Jeigu ku

rnu trūksta tinkamo patar
navimo, mirtis tuojau žmogų 
nusitverioja — bet gyvybės 
neatima, nes mirtis tai ne gy
vybės nustojamas, bet gyveni
mo atmaina. O jeigu sielai 
stokuoja tinkamo auklėjimo, 
tada toji "baisioji mir t i s" 
žmogų, negreit, bet pamaži 
uuHterioja pragaran. 

Taigi' reikėtų kiek galima 
daugiau kreipti domės į jau
nimo auklėjimą, kad tie ne
kalti vaikeliai įgytų tinka
mų supratimų kame yra,žmo
gaus tikra laimė. 

Tautos pažanga pirmyn re
miasi Unt gerai išlavintų žmo
nių — ypatingai ant gerai iš
lavintų vedėjų, vyrų. Bet 
s v e t i m t a u č i ų m o k y k l o s e t i k 

vargu galima išlavint bernai
čius Tėvynės meilėje. Tai ste
buklas, kad lietuvis vaikas 
belankųs lenkiškų mokyklų, 
taptų garsus tėvynainis — vei 
•kėjas. Ačiū Dievui tokių dy-
vų iki šiandie įvykdavo. Bet 
jeigu mes nuleidę rankas lau
ksime ir toliau tokių stebu
klų, tai galima apsirikti, nes 
Dievas nustatė kelius, kuriais 
einant galima atsiekti laimę, 
ir J is tautai ir kūdikiui duo
da stebuklingų paramų, kol 
ateina laikas jam pačiam rū
pintis savo gyvenimu. Dėkin
gi esame Augščiausiam užtai, 
bet jau laikas vienytis. *Ir to
ji vienybė tur i . mus jungti 
nuo pat mokslo dienų. 

Linksma, jau darbas prasi
deda* bet žengimas pirmyn 
priklausys nuo pačios lietu
vių visuomenės, kaip ji įkai
nuos šio darbo vertę. Taigi 
>kas gali, turėtų stoti darban. 
Kolegijos įkūrimui jau jta. 
surinkta keli tūkstantėliai. 
Taigi dabar proga kiekvie
nam prisidėti, didinant kapi
talų) augštesnei mokyklai. 

O svarbiausia, kad daugiau 
atsirastų žmonių mokytojau-
i i •• 

įstoti pasiryžęs. 
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R Cigaretu Rukyt*}**--
Aš Kekomendoįu! 

«'Nežiuriut kiek HKLMĄRB W s?u r u" 
kJjtu, aš kiekvienų myliu labiau negu 
pirmiau. Aš pripratau prie. H i r W* 
taipgi jeigu bandytumėte H.ELMA&' 

V liukytojai sykį rūkę. ttt&*tARS visą-
d*>s labiau mėgsta 11ELMAKS negu 
paprastus cigaretus, &ę%i d e r ė t a i , su. 
sideda iš Turkiško tabako. iffiLMARS 
gi turi tik Turkiškų tabakų, P T u r k i ^ 
Uas tabakas duodu daugiau smagumo 
negu bile kita rūšis tabako. 

HELMARS 
yra absoliutiškai g*y»i 

HELMARS supekiųoti kan
tono skrynutėse, kad neluitu ; 

Gamintojai a u g « l a u s i o * 
rųši«s Turkfckų ir Kffyptižky 

c igaretu pasauly. 
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Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
Hškas ir A»glo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

,ĮfaJpina savyje 18,000 žodiių 
Knygeles djduinaa: 5 colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, ta ip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudų, aut plonos popieroa 
sp&usdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip* 
<ci yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

"DRAUGAS/' PUB. CO. 
2334 S. Oakley Ave., 

A D V O K A T A I 
Telefonas Yards 2390 

F. Pa BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus lr Kauno Apy
gardų. Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
SI 12 S. Halstcd St. Chicago. 111. 

W*m ^ — 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Uooni 904 T- Tel. It&iitlolpli 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais *203 So. Halsted gtr. 

Telef. Yards 1015 
Chieago. 

JOHN 1. BAGDZiUNAS 
A D V O K A T A S 

v««* byla* TISMM TeiMnu***. K 
• • • j * Abstraktu*. Padar* pirki 

aa lr 
7 Stouth Dearborn Street 
ROOM 1530 TKIIJI . \ E RLDG. 

Telefonas Rando%)h 3201 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Chanai 16n7 

B3S 1 , ! 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M L A P J 

Turėdami Lietuvos 2EMLAPJ matysite Lietuvą kaip 
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar 
geležinkelių, plentų, Apskrities mietiį, kiek lenkai "pra
šu pane" tuii okupavę.Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 
pamatysite visą Lietuvą, ta ip aiškįaį, kad patys būtu
mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

Kaina tik 45c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakfcy Ave. Ctycago> IU. 
•-|^- • • ' • —r 

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

Metropolitan State Banko Hanse 
2201 W. 22ad &t. TeL Canal 6699 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybe* Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko N a m e 

2201 West 22nd Street 
Tclcfoaas Canal 6609 

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

*+mm m 
Ofisa« Didmletftjj: 

29 South La Salle Streot 
Kambarls B30 

Telefonas Centrai 6590 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonam: Yards 4681 

T T '•' •" r.̂ 1 ae 
^^m*mm 

V i k a r o 
rurėk Svarias, sve ika i akis 

Jeigu akys aj?var 
gc, iešti, dega ar 

1 ) ^ ^ 3 1 2 # ^ ^ i l l s k a u d a ' tuojaus 
UEi ^ S I 1 M * vartok Murins. 

A t g a i v i n a , ^ a t o J e V i n a . S a u ^ ******* 
ir suaugusiems. Visose vaistlnyčlo^v. 
reikalauk knyg. 

Kasyk žiandieo MftAmm ų,m mmm^4m Q»~ 9 
mmĘĘĘĘfmmmmmmmmm 

NBNlJUaĄŠKlT-
41$ TIK 1B8K0 BAilJWp» 

KaiaaMe. 

- » • 

Jis um> lwr motina laiko į a m b i o p r - i f JIS Kino, kad 
jis jo n o r į Kūdikiai $am)rtno rejįfria tiek, kiek 
ispmimas i i i ė p o s skanios vaisių košes . 

»j;w 

— " • 

A. Aa Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldursnlestyje 
CHICAGO T E M P L E BLTLDIJfO 

17 West Washlngton Street 
Room 1726 TeL Dearborn 9067 
Natno TeL Hyde Perk 9996 

yra nepavojingaj^i^ekmingga&--sal | Įaus skonio 
vmurių paliuosiaotojas. 

J ia n M praap dau^isua. 

ims su noru ir daug gtrkn įmms ruio jo. J keli ia 
valandai nemalonus simptomai turės pranykti 

F. A D . WGįįĘĘtx*CO«, K>4-114 So. 4th Street, B R O e K L Y f c N. Y , 

m • Central 6200 
A. C. 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
\ idurmiestyje Ofisas: 

Room 911 Chieago" Temple Bldg 
77 W . Wash ing ton St. 
CICERO Ofisas: Panedėl io vak. 
U 1 4 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5036 
R R I D C E P O R T OHsas: Kitais vak 
3236 S. Halsted St. Tel. Bp«l. 6737 

i • m m Į I » . ^ P ' ' ^ » * • " * H 
L P. W A I T C H E S 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: D. 514—616—127 M. Beaa-
born b L T e L Randolob 5584—5695 
Vakarais 10717 Indiana Ava. 
Roseland 'ĘtU Pn^6t>»> 9177 
w ^ » w w ą » M s s » » w i < M į 



CHICA GOJĖ 
J vo. Prisidėjo t a i p pat ir dr - ,no ir džiaugėsi sulaukė. Gerb. 
j j jos. Rezultate, parvyksiant 

— « M U U U L I W H » « > • . • • • • • • 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; kiek 
vėsiau. 

PRANEŠIMAS M * 

l 
FEDERACIJOS APSKRI

ČIO SUSIRINKIMAS 

Kertinio akmens pašventini
mas neįvyks 18 gegužės. 

Steredoj, gegužės 14 d., Au
dros Vartų para p. mokyklos 
kambary, 8 vai. vak. saukia-
mas Federacijos Cliieagos 
Apskričio susirinkimas. Hus 
svarstomi sekanti dalykai: 

1. Iškilmei apyskaita. 
2. Dešimtukų vajus. 
3. Kultūros vajaus maršru

tas Chicagoje. 
4. Federacijos Kongreao 

reikalai. 
5. Nominacijos Centro val

dybom 
6. Šv. Kazimiero Vienuoly

no Koplyčios pamato pašven
timas. 

Kadangi svarbus reikalai, 
prašome visu kolonijų atsto
vus atsilankyti ir nesivėlnoti. 

A psEtičio 1 'aidi/ha. 

PLĖŠIKUI NEVYKO. 

Vienas plėšikas užpuolė V 
liiversal restoraną 24 AVest 
Vau Mnren st. Xuo kasieriaus 
atėmė 81 doleri, išėjo laukan, 
pasigavo taxieab ii nudūmė. 

Kasierius taipat tuo jaus 
laukan šoko, pagavo kitą ta-
xieab ir vytis. Pakeliuj jis 
pasiėmė porą poKciuonn. 

Su policmonais piktadaris 
pavytas. Tmta šaudyti i j j . 
Tuomet jis iš taxieab laukan 
ir bėgti. Bet greitai sugau
tas. Pas Jį rasta 81 doleris. 

NUŽUDĖ PAČIA IR PATS 
PERSIŠOVĖ 

Kol J o Eminencija I^ard. 
Mundelein r*ebnvo sugrįžęs 
C'hicagon, negalima buvo tik
rai žinoti, ar tikrai galės 18 
gegužės d. Įvykti kertinio Se
serų Kazimierieeių koplyčios 
akmens pašventinimas. To
ji diena, sulyg Arkivyskupo 
kanceliarijos žinių, buvo liuo-
sa. Todėl ir buvo manoma, 
kad Jo E m. teiksis atvykti 
pašventinti kertinį koplyčiai 
akmeni. Dabar Jo Km. Kar
dinolui Mundelein parvykus, 
vakar sužinota, kad Jo Em. 
18 gegužės dieną suplanavęs 
yra padaryti Monsignorių 
paaukštinimo iškilmes. To
dėl tą dieną Jo Km. negal.es 
atvykti ir pašventinti Seserų 
koplyčios kertinį akmenį. Jo 
Km. vyskupas lloban tą die
ną irgi užimtas. Todefced mi
lž tos iškilmės nukeliamos to-
liau. Jos greičiausiai ivvks 

[1 birželio dieną. Gavę iš Jo 
Emin. tikresnių žinių, jas pa
skelbsime. 

kun. M. Kružui po iškilmių : už taip, gražų jo pasitikimą. 
namo, jf pasitiko būriai žmo
nių prie bažnyčios, vaikučiai 
eilėmis išstatyti, su gėlėmis ir 
vėliavėlėmis i r draugijų at
stovai. Skaitlingam benui grie 
žkmt gerb. Monsignoras nuly 
dėtas į kleboniją, kur arti-
mesniems prieteliams^ buvo pa 
rengtos trumpos vaišės. 

(ierb. Monsignorui suteikta 
£ana didokas skaičius gražių 
dovanų tos jam labai reikš-, 

[mlngos dienos atminimui. 
Girdėti, kad parapijonai re

ngiasi daba r padaryti didelį 
parapijinį balių, kur visi g'a-
lėtų arčiaus ir dar pasekmin 
giaus savo dvasios vado nau 
jir jKiaugštinimu pasigėrėti. 

Laisvamanių "Skambalas" 
paskutiniame savo numeryje 
pranešdamas apie gerb. kun. 
M. K ruso pakėlimą į monsig-
norns pastebi, kad kun. M. 
Krušas, girdi, nesikišęs į " p o 
MUką." Mūsų bedievukni 
"pol i t iką" supranta visuome
nini katalikišką darbą, (kali
me čionai, pažymėti, kad gerb. 
kun. M". Kmšui paaugštini-
mas duotas ne už tai, kad jis 
buk tai į "polit iką", ty. vi
suomeninį katalikišką darbą 
nesidėįęs. * 

Monsignoro garbingais titu-
I las jam suteiktas kaip tik už 
tai, kad jis yra žymiausios 
lietuvių parapijos vadas ir to-

Monsignoras dėkojo visiems 

Rengiama didelis bankietas, 
bet tikros dienos dar nežinia 

Mat£s. j 

CHIC. VYČIAMS PRANE 

SIMAS. 
D A K T A R A I 

Liet. Vyčių Cb. Apskričio 
susirinkimas įvyks s sre &•• i v 17 d. 

_ _ _ _ _ ^ _ šeštadieny .,šv; Mykolo pa-r. 
Sv. Kazimiero Akad. Rem. Į ^ 16^,W*".^abansia ave. 

2 skyrius laikys savo susi
rinkimą, utarninke, gegužes 
18 d. 1924, šv. Jurgio parap. 
svet. 8 vai. ryte po pamaldų. 

Visos nares prašomos susi
rinkti, nes labai svarbus rei-
kalas. Valdyba. 

W E S T SIDE. 

<*hicago$ universitetu. 

Anton Orvenka, 2321 So. 
Sawyer ave., nušovė savo pa
čią ir patsai persišovė. Bar
nis ir tragedija įvyko, kuomet 
kažkoksai Mrs. Sa\vyer pažįs
tamas jai prisiuntė rožių 
"motinos dienoje." 

Nuo "moonsbinie" vartoji 
mo mirė Fred Gotterman, 62 
m., 2332 AVest 21 street. 

Ant kampo Lake ir Dear-
born gat. susidaužė du gatve-
kariu. 6 asmenys paimta li
goninėn. 

PRANEŠIMAS. 

Pašventinimas Šv. Kazimie 
ro Vienuolyno koplyčios ker 
titho akmens atidėtas. 

Todėl Labdarių Są-gos pik
nikas gegužes 18 d. jvykst<t. 
V i s o s k u o p o s , k u r i o s k o k i d a r 

hą buvo apsiėmusios, varyki
te pirmyn ir ruoškitės pikui 
kan. Prie progos kviečiame 
\ i s u s I . a h d n i ' y b e s r ė m ė j u s 

rengtis dalyvauti. 
A. Nausėda, pirai. 

Rnsh Medical kolegija, kaip 
pranešta, bus sujungta sujkiu būdu pagerbiami yra vi

si šios diocezijos lietuviai; už 
lai, kad jis savo laiku yra d i 

LABDARIŲ PIKNIKAS dėlių nuopelnu, padaręs kat'a-
N E D Ė U O J GEG. 18 D. ĮVY- Hkų visuomeniame darbe, bu 
KSTA. damas vienas iš svarbesnių ir 

>paudos ir labdaryl>ės i.r kitų 
niusų įstaigų rėmėjas; už tai, 
kad peniui melą jam pasise
kė išmintingai ir pasekmingai 
nuraminti tų pačiu laisvama
ni ukų sukeltą lermą šv. J u r 
gio j>a rupijoje. 

O lietuviai katalikai džian 
i'iasi jo paaukštinimu dėlto, 
kad tikisi, jog gerb. Monsig-
noras atsistos dabar mūsų vi
suomenės priešakyj ir dar gy
viau ir žodžiu ir darbu rems 
kiekvieną katalikybei ir ir 
lietuvybei naudingą sumany
mą. 

i / 
1 Žmogelis. 

• — . 

BRIDGEPORT. 
• 

Gerb. kun. M. Kniso 
sutiktuvės. 

Liet. Vyčių Chicagos Aps. 
Basebolininku Lvga laikys 
svarbų susirinkimą geg. 13 d. j 
8 vai. vak. Dievo Apveiz<los 
par. mokyki, kamb. Šis susi
rinkimas vra labai svarbus 

Sekmadienio vakare, pasi
baigus J. Km. Kardinolo pa
radui, l>ridgeporte įayko 
naujo lietuvių Monsignoro 
gerb. kun. M. KruŠo, 
m i ngos sutiktuvės. 

Kun. M. Krušas buvo iške-' 
liavęs kartu su skaitlinga 
(liicagos kunigų ir civilių 
žmonių delegacija Ne\v Yor-
kan Kardinolo ])atfkti. Jam su 

Nepaprastas Vakaras. 
West Sidėje nuo senai vei

kia tyliai ir ramiai draugija, 
apie kūną maža terašoma lai
kraščiuose. Yra tai Maldos A-
paštalystės Draugija. J i atlie
ka didelį apaštalavimo darbą 
pirmoje eilėje malda. Bet sa
vo maldą ji remia gerais gai
lestingumo darbais. 

Štai gegužės J 8 d. š. m. pa
rapijos svetainėje rengia Mal 
dos Apaštalystes Draugija va
karą, kurio pelnas eis varg
dieniams Lietuvos Vargdienių 
Seselių globoje esamiems su
šelpti. 

ftis vakars hus nepapras
tas visais .atžvilgiais. Bus tai 
"Rojaus*' vakras. Kiekvie
nas galės paragauti skaniau
sią " R o j a u s " vaisių. Bus tai 
brangių laimėjimą vakaras. 
Dvi brangios dovanos; aukso 
laikrodėlis ir aukso žiedas 
teks tiems, kurių bus laimi
kis. 

Bus tai gražių kalbų vaka
ras. Kalbės visiems žinomas 
kalbėtojas kun. B. Bumš'as su 
juo kun. Dr. K. Rėklaitis ir 
be abejo gerb. kun. F. Ku
dirka,, mūsų klebonas, pasą 
kys ne vieną gražų žodelį. 

Galų gale, kiek teko patir
ti, moterys, kurios arba va
karo Rengimo Komisijoj, hv 
da pagaminti skaniausių 
"so'ffl d rinks " i r šaltos košės, 
kad įkaitę nuo karštų kalbų 
ir pavasario karščio galėtu 
truputį bent atvėsti. 

Kaip matome, geužės 18 d. 
vakaras bus tikrai nepapras 
tas vakaras. 

Visi tad Avestsidiečiai ai vie 
Inam rengiasi j šį nepaprastą 
vakarą. 

Iškilmingai sutikta Monsigno-1 Čia reikia dar priminti, kad 

(North Side puse bloko nuo 
Ashland ave. ir vienas blokas 
nuo North ave.) prie Vyčiu 
5 kp.; sn-mas prasidės 8:00 
vai. vakare. 

Sulig praeito Apskr. su-mo 
nutarimu, per vasarą susirin
kimai bus laikomi šeštadie
niais vietoj sekmadienių. 

Todėl kuopos malonėkite 
prisiųsti skaitlingai dalyvių. 

Valdyba. 

AR ŽINAI. KAD 
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Telefonas Boulevard 1989 

Dr, S. A Brenza 
4608 SO. A S H I / A S D A V E N U E , 

Chlcago, m . 
Vai.: 9 ryto ik* 1 2 . piet: 1 p o 
piet Iki S po piet . 8:30 vak. iki 
9:30 vak. 

Telefonas Seeley 7489 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* vyrų ir 

moterų lytiškas Ilgas. 
8401 Madison Street 

Z a m p . Western Ave. — Chlcago 
Valandos: 1—4 po pietį) 7—9 vak. 

Do\ves pasakė, kad Vokietija 
gali užsimokėti savo skola*ir 

j jis rekomenduoja paskolinti 
Vokietijai $200,000.000? Arži 
na i, kad nėra geresnio taibako 
kaip 100% grynai Turkiško 
tabako, kuris randasi Helmar 
Turkiškuose Cigarot uose. 

(Apgr.) 

Lai gyvuoja! 

PRANEŠIMAS. 
Harringtono Kreditoriams 
Kurie registravote savo no

tas pas advokatą Edward H. 
White, malonėkite susirinkti, 
Utarninke, Gegužio 13tą, 19-
24, 7:30 vai. vakare, Mildos 
Svetainėje. 3142 S. Halsted 
Str., ant 3-čiu lubą. 

Advokatas E. H. White pra 
neš apie šmugelninku stovį 
Malonėkite pasiimti rasytes. 

Kviečia Harringtono Kredi
toriai, 
3142 S. Halsted st. 

Chicago, Illinois. 

Tel. Boulevard 3180 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytoju 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, III. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Tel Yards 0994 

Valandet • 
Nuo- 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t 

' • • ' i 
Tel. Boulevard 9&17 

Dr Marya 
Dowiat*Sass 

1707 W. 47-tfc Ht. 
Valandos a u o 8 iki 12 dieną, noo c 
lkl t vai . vak. Nedėllomia D a o 8 

Iki 1 # a l . po pietų. 

M 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B* nuu-inim*. 
t)—B* peilio Iv b* i k a n — , 
B ) — B « kriMij*. 
4)—B« Jekfe pmvjmnm sveikatai, 
a>—FaeUeatol aeraUJa atrrtl, ra

li * M J T«1STU, te rail eitt 
HatrAa 'OaU-atanea* (akmenja tulžyje) 

Ir akmenis šlapumo pūslėj* be o-
peracljoa, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistau. 

Apkortoslenu sugrąžina girdėjimą. 
6y4a vlaafcias ligas pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
FraCeaijaaali patarnavimą teikia aavo 

ofisą: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 vaL 

po piet lkl t vai. vakarą. 
Nedaliomis ir seredomls ofisas 

rytas, 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C m R l . U G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayct te 4146 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

P A R D A V I M U I 

)fi.so T d . l imilcvard 9G93 
Rezid. Tel. Drcxe l »191 

DR.A.A.R0TH 
R U 8 A 8 GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S 
Special is tas MoteriškŲ, Vyriokų 

Vaiki} Ir viso chroniško ligų. 

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

tVai.: l t — 1 1 ryto: 2—S po p l a t 
7—8 va*. Ned. l t — 1 1 d. 

- / 

DR. JONAS P. POŠKA 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkė lė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų. Moterų Ir Vyro literų 
Vai.: ryto nuo 10 —12 nuo 2—4 
po pletu: nuo T—& - 3 vfjiare 
Nedf-ilomi.s: 10 iki 12. 

Telefonas >ihlua> 2880 

% 

P I A N A S 
T U R I U PARDUOTI tuojaus Pla-

yer Pianą pirmos klesos stovy T700 
i 

player planas, Kuolelis, kabinetas ir 
90 muzikos roliij. Ant UntokAJĮmo. 
Kaina *145.00. 

3324 N. Marslifleld Ave. 

N A M A I 

ras geg. 11 d., grįžus. 
ftu<iTvžus po parodavimui 

a pi e ,6 vai. vakare, nors žmo-
IK'S jau .bnvo labai nuvargę, 
bet' susirinko prie klebonijom 
iv laukė gryžtant savo gerb. 
klebono kun. M. L. Krušo, ku 
ris paankstintas Monsignoru. 
A'\< buvo išvažiavęs Xew Yor-
kan pasitikti] J. E. Kardino-

nes daug naujų reikalų turi 
but aptarta. 

Visi nariai pribukite laiku. 
F. L. Savickas, pirm., 

K. P. Baltikauskas, rast. I 

PAŠALINS Iš TABOKOS 
NIKOTINĄ. 

grįžtant buvo jau viskas pa-llą Mundelein. Parvažiavus 
ruošta tinkamam pasitikimui. Iprie klebonijos, benas iržgro-
Seserya Kazimierietės per vai | jo maršę, parapijos komite-
kurius ir parapijos komite-

vakaras įvyks porapvjos sve
tainėje, kuri tapo atnaujinta, 
padidinta, pagražinta. Visiem 
bus ni'alonu pamatyti nauja 
svetainę ir smagiai joje pra : 

leist', sekmadienio vakarą.N 

Tikietus galima gauti 
"Draugo*' ofise. Tikieto kai-

N 

na — 3.")e., vaikams — 15<J, 

Girdėjęs ir P a t i e s . 

Remkite tuos bifiiierius, ku
tai įteikė jam dideliausję pin-jrie dažniausiai garsinasi dieo 

tai eia daugiausia pasidarba-|tinę gėlių, parapijonai sveiki-' rašty "Drauge" . 

PARDAVIMUI NAMAI. 
.1 aukst. mur. namas su pastoge C 
fl. po 4 kamb. su elektra. Randa 
130 dol. Kaina $12.000. 

2 aukSt. mur. namas 4 fl. po 4 
kamb. pnstogė Ir cem. belsm. Mau
dynės ir elektra. Kaina $11,000. 

3 aukSt. mur. namas 6-6-6 kn|mb 
su visais jtaisymais. Randa «$130.00. 
Kaina $14,000. 

2 auk.št. mur. namas su cem 
beism. 7-7 kamb. 3 karg mur. ga-
radžius. Kand. $150.00. Kaina $15,. 
000.00. Virš minėti namai arti Au
šros Vartų bažnyėios. 

M. JASNAUSKAS & CO. 
REAL ESTATE 
2259 W. 22nd Str. 

ANT PARDAVIMO naujas dviejų 
flatų mūrinis namas ant Francisco 
Str. 6—6 kambarių, sun parlor, ug
niavietės, knygoms šėpos ir bufe
tas, aržuohi trimuota, ice—box'as, 
saz in is peėius, steaxn heat, plieno 
komstrukeija. Kaina $15,500, cash 
$5,000 arti l ietuviškos bažnycMos ir 
mokyklos. Raktus gal ima gauti po 
num. 

2510 W. 4* Str. 
Telef. Ropublic 1932. 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Wno 2 vai. po piet iki 9 vak. ! lm ' 

Tel. CanaI 0257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gyd5^tojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 11 

i 
Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų: 6 iki 9 vakare 
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| JAU GEGUŽĖS MĖNUO ATĖJO | 

I s i s y k i ^ e K n y g u t ę : 

I " G E G U Ž Ė S M Ė N U O " j 
Skaitymai kiekvienai dienai. Sutaisė Margalis 

| .. * Kaina 30c. 

Leidinys šv. Kazimiero Dr-jos Kaune 
-«—..-/r-..—«>-<."..--. ••'<.--.,—..—<."..—,»•'<,•-..•'«--,.--..•-,.•-,.--.. ••,.••,,--,.-

T a i p g i Į s i g y k i t e 

s 
E 

1 " J Ė Z A U S Š I R D I E S " M Ė N U O I 
= * • 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per = 

birželio mėnesį. Iš vokiškos kalbos verte kun. Pr. 7n- 5 

deikis. Kaina 50c. 

Išleido Šv. Kazimiero Dr-ja Kaune 

I DRAUGAS PUB. 00 . , | 

| 2334 So. Oakley Ąvenue - Chicago, IHinois | 
SllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllIllltliiUIIIUHIal»tHIIHIIlll»lttHlllltl»l|||f|||ftilf 

THE GEEVUM GIRLS 

PARYŽTTS. geg. 13. —Po-
ilgo darbavimosi pagaliaus 
išrasta, kaip prašalinti iš ta-1 
bokos nikotiną, nepakenkiant 
tabokos kokvbei. Tai atlieka-
ma tam tikruoju procesu. 

Benikotinės tabokos gami
nimui pastatyta didelė dirb
tuvė i r neužilgo be nuodų ta
boka atsiras turguje. 

http://negal.es



