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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, gegužės 5 d., 

Šv. Pijus V., p. Angelas, kank. 

Ketvirtadienis, gegužės 6 d.. 

Šv. Jono ap. aliejuje virinimas 

SUAREŠTUOTA MOTERIŠ 

KĖ GYDYTOJA. 

Perdaug rašiusi svaigalinių 
receptų. 

01 i i cago je p vol i ibi c i j on i n i a i 

agentai suareštavo l)r. Auna 

Seliultz, 34;»0 Calumet ave.. 

už perdažnų rašinėjimą svai 

galinių receptų. 
Suareštuota Dr. Schultz 

šiandie pakelia klausimą: 
"Kokias teises valdžia ar t'e- 

deraliai agentai turi diktuoti 

man, kam aš galiu gi kam ne- 

galiu rašyti receptus, sul»" 

kurių galima gauti degtinas 
medicinos tikslais* 

"Praktikuoju čia medicino- 

je dvidešimts du metu", sakė 
Dr.Schultz..' ir tuo laikotarpiu 

pakėliau augštan laipsniu savo 

praktiką. Sergančių žmonių 

mano ofisan ateina gana daug 
ir aš per mėnesi nesu parašiu- 
si nei šimto receptų gauti deg- 
tinės. 

"Nesiklausiu. aš daugia- 
blankų tiems receptams, bet 

pabaigusi visuomet palaukiu 
sekančio mėnesio. Ir štai kuo- 

met nueinu gauti naujų blan- 
k ii. man neduodama." 

Dr. Seliultz yra paiiuosuota 
po $2,(H)() paranka. Sakosi, ji 
eisianti teisman ir atliksianti 

išmėginimą, kaip stiprus yra 
toksai naujas ir negirdėtas gy- 
dytoju suvaržymas skirti svai- 

galus medicinos tikslams. 

Matyt, čia yra bloga su 

šalies reikalais." sakė, jinai. 
4\jei paprastas agentas ateina 
ir nurodo prot'esijonaliam gy- 

dytojui, kam jis gali duoti fer- 
mentuoto spirito."1 
"Pavartojant gatvinę fra- 

zeologiją, mane suareštavo ir 

pabaigtas kriukis. Bet majoro 
Dalryitiple gauja turi žinoti, 
kad šitam atsitikime gali jai 
pačiai but bereikalingo susi- 

krimtimo." 

SPECIJALIS PROKURORO 

PADĖJĖJAS CHICA- 

GOJE. 

Šalies generalio prokuroro 
Palmerio pirmuoju asistentu 

paskirtas Patriek R. Hilliard. 

kurs nuolat gyvens Cliicago- 
je. 

Jis per visjĮ eilę metu tar- 

nauja Teisybės departamente, 
kaipo maisto ir prieštrūstinių 
bylų ekspertas. 

Tas reiSkia, kad dabar gal 
bus smarkiau paimti nagan 

visokios rūšies maisto speku- 
liantai, katrie be jokio gailes- 
tingumo plėšia žmones. 

/ 

PALIKO $77,000 VERTĖS 

TURTO. 

Nesenai Cliieagoje nužudy- 
tas darbininkų unijose vadas, 

, Edward J. Coleman, palikt 
$77,000 vertės turto. Viskas p? 
likta likusiai po jo našlei h 

jaunai dukteriai. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE INS'JRANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda LaivoKort*s 

NOTARIJLŠAS 

3249 So. Halsted Street. Chicago. Illinois 

^TELEPHONE^BOUt.CyARp 611 

ŽMONĖS IŠVIJO DŽIANI- 

TORIŲ. 

Patys užkure pečius. 
— 

Apartamentiniuose namuose 
po num. 1.>").*) West Harrison 

gat. aną dieną kaip tik neįvy- 
ko batalija. 
Buvo pakilę visi namuose 

gyvenantieji žmonės, šiuo kar- 
tu jie pakilo ne prieš namu sa- 

vininką, paprastai vadinamą, 
"landlordą", bet prieš namą 
džianitoriij, kurs pasirodė esąs 
tikras caras. 

Aštuoni šeimininkai, katrie 

turi tuose namuose samdas, 

nusprendė, kad d/ianitorius 
turėtu pakurti boilerį, nes pa- 
gyvenimuose perdaug šaltą. 

Apie tai tuo jaus pranešta 

j džianitoriui. Tasai atsisakė 

kūrinti. Tuomt tie visi šeimi- 

ninkai nuėjo "beismentan" 

(rusiu), džianitoriu iš ten iš- 

metė laukan ir patys užkure 

periu. 
Po šito jie visi bendrai pra- 

nešė namu savininkui, kad ta- 

sai pamainytu džianitoriu, 
kad duotu ne kokį carą, bet 

sukalbamą žinomu. 

IR POLICIJAI PASITAIKO 

NESMAGUMU. 

— 

Ana diena Michigan gatve - ! * 

| automobiliu važiavo Mrs. Ar- 
! eliie Roosevelt, marti įnirusio 
Theodore Roo.sevelt. Antomo- 

I 

bilius neturėjo numerio ir vi- 

duj matėsi keletas dėžių ir 

krepšiu. 
Ties Randolpb gatve stovėjo 

; delektivas seržantas Donnelly. 
j Šitam pasirodė automobilius 

intariamas. Tad jis nusprendė 
1 

sustabdyti mašiną. 
"Sulaikyk savo mašiną!" 

! sušuko jis i šoferi. 
"Kas tamsta esi r pasigir- 

| do iš automobiliaus moteriš- 

kas balsas. "Aš esu Mrs. Ar- 

cliie Roosevelt ir važiuoju 
geležinkelio stotį, iš ten Pa- 

| namą." 
"Kas yra tose dėžėse?" pa- 

; klausė detektivas," ir kur au- 

i tomobiliaus numeris 

"O. i a dėžėse yra mano 

drabužiu", atsakė Mrs. Roo- 

sevelt. 

Detektivas nuraudo ir neži- 

I nojo ką sakyti. 
''Labai nesmagu man, kad 

j ją sustabdžiau^, kalbėjo pas- 
| kui detektivas. "Bet automo- 

i bilius man pasirodė intaria- 

| mas.' 
• 

PARVEŽTAS PLĖŠIKAS. 

J 

Iš \Yest Orange, X. J., Clii- 

cagon parvežtas plėšikas gal- 
| važudis \Valter E. Drunimond, 
24 metų. 

.lis čia daugelio firmų raš- 
tines' su savo sėbrais buvo a- 

piplėšęs ir pabėgęs. Visgi bu- 
.vo surastas. 

^ 

LENKAI KAUJASI SU VO- 

KIEČIAIS. 

Berlynas, geg. 5. —Silezijos 
miestelyj Oppeln praeitu sek- 

madienį visokiais įnagiais ap- 
siginklavę vokiečiai, kaip vv- 

rai.taip vaikai,užpuolė lenkus, 
_ katrie buvp surengę demons- 

traciją del kokios tai save 

šventės. 

2 žmogų užmušta tfr kelioli- 
ka sužeista. 

Vokiečius su lenkais besi- 

pešančius pagaliaus perskyrė 
anglu komisijonierius, kur: 

tuo metu buvo apsistojęs mies- 
. telyj. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮI 
KOLONUV 

IŠ WEST SIDE. 

j* L. Vyčių 24 kp. vakaras. 

' 
Sekmadienyje, balandžio 25 

d., š. m., Aušros Vartų parapi- 
jos svetainėje L. Vyčių 24 kp. 
buvo surengus vakarų su pro- 
grama parapijos naudai. Kuo- 

pos artistai-mėgėjai vaidino 

vaizdelį "Į laisvo žengiant." 
Vaidinimas pavyko, nes vai- 

dintojai gerai buvo išmokę sa- 
vo roles. Nevienas žiūrėtojas 
net ašaras šluostė matydamas, 
kaip Lietuvoje motinos leidžia 
ir palvdžia savo sunus ir duk- 
teris i karę, už tėvynės laisvę. 
Paskui nusimina tos širdys pa- 
mačiusios, kad lenkai apsistoja 
Lietuvoje su visu savo štabu, 
bausme"grasina lietuvius, kurie 

neklausys jų įsakymų. Dar la- 

biau nusimina tos širdys pama- 
čiusios, kaip lenkai paima kė- 

lias lietuvaites, tarnaujančias 
prio Raudonojo Kryžiaus ir 

mirtimi grųsina, jei jos jų ne- 

klausys. 

Lenkų vadas vienų lietuvaitę 
pasilieka sau, o kitas liepia va- 

ryti kalėjimam Bet tos atsisa- 
ko apleisti kambarį, sakyda- 
mos :44Mes neisime iš čia pakol 

j Marytės nepaleisi, nors mus ir 
užmustumėt ant vietos." Vie- 

nok, vadui paliepus, lenkai ka- 
reiviai, su nežmonišku žiauru- 

mu, išgruda lietuvaites, palik- 
dami Marytę. Kuomet palikęs 
su Maryte bando prie jos mei- 

linties, ji atstumia ir pagriebus 
jo paties revolverį peršauja'jį, 
kuris krinta negyvas. Tuo tar- 

pu pasigirsta šaudymai. Įpuo- 
la kambarin keli lenkai ir, pa- 

matę peršautų vada, puola su- 

badyti lietuvaitę, bet staiga 

j įpuola lietuviai kareiviai ir su- 

Irinka: ''Meskit ginklus ir pa- 
kelkit rankas." Lenkai pasi- 
duoda. Čia publikos nusiminu- 
sios širdys neapsakomai pra- 
džiunga ir galo nėra rankų plo- 

jimui. 
L. Vyrių 24 kp. vaidintojai 

gerai suprato veikalėlyje iš- 

reikštą mintį ir sugebėjo per- 
duoti ją publikai, užtai nentaža 

arbė jiems priklauso. 
Veikalėly j išreikšta mintis yra 

pritaikinta prie šių laiku, tik 

apdirbimas bei išreiškimas tos 
minties yra visai silpnas. No- 

rint nurodyti ir išaiškinti Vei- 

kalėlio silpnumus, užimtų be- 

veik tiek pat poperos, kiek už- 

ima pats veikalėlis. Patartina, 
kad pats autorius pastudijuotų 
geras dramas ir bandytų per- 
dirbti arba taors patobulinti. 
Vaidinime dalyvavo sekanti 

asmenys: Motinos rolę vaidino 

ponia Reikauskienė, Onos, jos 
duktė s—P. Laurinkaitė, Vinco, 

jos sunaus—S. Kairys, Marės, 
kaimo mergaitės—B. Lapins- 
kaitė, Lenkevič'io, sulenkėju- 
sio bajoro—J. Mikulenas, Pil- 

dukovskio, lenkų vado—P. Ci- 

bulskis, kareiviai ir lietuvaitės 

L. V. 24 kp. nariai bei narės. 

Žmonių buvo nemažai, tai ir 

pelno parapijai paliks. 

Nepaprastas muzikalis 
vakaras. 

Seredoje, gegužio 12 d., š. m., 
p. M. Meldažio svetainėje įvyks 
nepaprastas muzikalis vaka- 

ras. Jį rengia p-lės S. M. Pili- 

pavičiutės, talentuotos daini- 

ninkės bei pjjanistės. Girdėjau, 
kad tame vakare, apart dainų, 
solų ir pijano skambinimų, po 
vadovyste p-lės C. Pilipavičiu- 

jtės bus išpildytas naujas gra- 
| žus muzikalis veikalas. 

Visiems lietuviams patartina 
atsilankyti šį vakarą ir pasi- 
gerėti muzika ir mūsų kilstan- 

Čiais talentais, kurie neš garbę 
musij tautai ir pačiai Lietuvai. 
Po programos bus šokiai. 

Gro& p-no Pilipavičiaus speci- 
jaliai muzikai. Petras. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Balandžio 27 d. Šv. Jurgio 
parap. svet., 8 vai. vakare L. L. 

P. bonų vietinės stoties f vyko 
susirinkimas. 

Posėdin susirinko neperdau- 
giausia bonų pardavėjų, tečiau 
'daug dalykų apkalbėta. Išda- 

vus komisijai raportu iš ren- 

giamų prakalbų paaiškėjo, ko- 
kios gali buti pasekmės iš ren- 

giamųjų paprastų prakalbų. 
Todėl sutarta surengti tokias 

prakalbas, kokių dar "Brispor- 
tas" nėra girdėjęs. Tam tikslui 

prie komiteto darinktas dar 

vienas asmuo: p. P. Baltutis. 

Dabar komitete bus P. Baltu- 

tis, V. Balanda, S. Austvnas ir 
A. Budris. Jai pavesta tas di- 
delis darbas atlikti. 

Prakalbos įvyks gegužio J) d., 
š. m., Šv. Jurgio parap. svet., 

prie 32-ro pl. ir Auburn ave. 
Stoties susirinkimus nutarta 

laikyti kas utarnink$, 7:30 vai: 

vakare, Šv. Jurgio parap. mo- 

kyklos kambaryj. 
L. L. Paskolos bonų galima 

pirkti sekančiose vietose: pas 
stoties iždininką, J. Petkų, 
3402 So. Halsted St. (Real 
Estate), L. Vvčiu Paskolos 

Bendrovės valdyboj, Šv. Jur- 

gio parap. svet. kiekvieną pir- 
madienio vakarą nuo 7 vai., O. 

Alfliunienę, 1)01 AV. 33rd St., 
L. Darbininkų Sąjungos krau- 

tuvėje, J. Maziliauską, 3261 

Union ave., M. J. Norkų, 3114 

So. Halsted St. ir P. P. Baltu- 

tį, 3261 So. Halsted st. 
S. A. Stoties rast. 

IŠ NORTH SIDE. 

Lietuvos Vyčių f) kp. mėnesi- 

nis susirinkimas įvyks šiandie, 
t. y. seredoj, 'gegužės 5 d., 1920 

Kviečiu narius koskaitlin- 

giansia susirinkti, nes daug da- 

lyku turime svarstvmui. Po.su- » v 
•• 

sirinkimo galėsime žaisti. 
Pranas J. Paliulis, rast. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos 

tei- 

sių, Suv. Valst. istorijos, abelnęs 
isto- 

rijos, geografijos, politikinės ekono- 

mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 

4 valandos po pietų: vakarais nuo 
8 

iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

- Palengvins visų akltj 
tempimą kas y r a 

priežastimi skaudė- 

jimo galvos, svaigu- t S lio. aptemimo, ner- 

— 
v votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 

katerakto, nemiegio; netikras akis Indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma- 

žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin- 

gai, toli Ir ettl matantiems pagelbsta. Sergė- 
kite savo regėjimo Ir valkus einančius mo- 

kyklon. Valandos: nuo 12 Iki .8 vakaro. Na- 

dėliomls nuo 10 iki 1 vai. po plotų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonai) Drover OfifiO. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vlet* 

8252 So. Halsted Str. 

Aiit Viršaus Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

Telefonas Yords 8544 • 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys OraboriUB patarnauju, laido- 

Ituvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at- 

Isišaukt 1, o mano darbu busite užganėdinti 

12314 W. 23 PL Ohicago, 111. 
TeL Ganai 

j JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

«» 80. LA KALLE STRIUKI 

Gyvenimo Tel. Humboldt 
9' 

ft karate 1911 W. SS-nd Street 

Tel. RnckweU <999 
• CHICAGO, ILL 

Važiuokite Lietuvą 
PER 

DEPOSiTORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL 
< i- ; 

* 

$6,0O0,0d0.oo Milijonų Pol. Banka 

Galim išpildyti jums ap- 
likacijas del paspartų, 

" • • • 
t 

gauti jums paspartus par- 
duoti šipkartes per LIE- 

pojų, arba per DANZIG, 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus,, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 

Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jewish. 

EXTR A!! 
f 

Gera Proga Lietuviams Pirkti 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ 
' * 

• • 

' 

; 
• : 

Biznis išdirbtas per devynis metus, geriausia vieta. 

Didžiausioj Lietuvių kolonijoj. Šį biznį galima nupirkti labai pigiai. Priežas- 

tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininky susirinkime, nes ta pati kompani- f 

jo uždėjo rakandu dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi- 

buti parduota trumpu laiku. , 

• 

Atsišaukite: 

4536 So. Paulina St 
y 

* 

Toj pačioj vietoj randasi savininkas. 

15 
i 

PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIKT t via 

Ordytojas lr Chirurgu* 
Perkels savo gyvenimo rt«t% | 

Brlghton P ar k. 
**14 w. 43rd Street., 
TeL McKlnley S6I 

OflitaMt 1757 VV. 47th SL. 
(47 lr Wo#d rtū.) 

Valandos: 10 nrto lkl 2 po pietų, 6:10 tkt 

8:30 vakar<> Nedaliomis 9 lkl 1S rytais. 
TeL Boulevard 180 

Dr. 1 E MAKARAS 
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 
Rot>elande: 1SOOS 8*. Mlchlcaa ira 

Tslefsnas Pnllmao 341 (r Psllrnaa S1M 

Chicagoj: 4515 Bo. Wood 8tr. 

Tik Ketrergo y ak ak e ano 5:30 iki 7;0fl 

TeIsfMias Tards 7SS. 

s - a 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal- 
vą! libandOav visokiut mazgojimui, 
trinkimus, muilavimut — ir vūkai tat 
nieko nepagelbėjo muo tu bjauriu pleit- 
kanu... .Van gi d* net doroti f" 
MARE. "Na, tai kam tau kftt be- 

reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- 
kai gmiut, icelnui ir čffiti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RVFFLES t" 

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduplė? Ne!! Ar kve- 
piantis vandao? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 

—— piauicų ir oaos susuprintojis, 
kuris prigelbi ganytai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius,.švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

RUPPLES 
panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia keliu mėnesių'galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLEŠ pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks I Paskui tik retkar- j 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

' I 
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 

65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai J 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis^ ar mohėy order šiokiu adresu: | 
—— FYAD. RICHTER 6 CO., 316430 Bro*dw«y.New 

Afi, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, gEKJJTttAI BAAAU. 

Aš labai sirgau per S metus, nuaUbnėJeS pilveli# bttro. Dlspep-' 
sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabuėJimaa. Kraujo, inkstų. Nffvų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kuno. Ir buvau nustojęs vilties, kad 

begyvensiu. Visur ieškojau sau pągelbos, nesigailėjai visoje Amarl- 
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto- 
jo, Nervatona, Inkstų lr Reumatlsmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut stiprėti, girai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stiprlaf dirbti. Inkstai atsigavo. Reo- 
matismas pranyko, diegliai nebebadė po krutins. Vidurių rėilmas 
Išnyko po užmuSimui visų ligų.' Bėglu S mėnesių išgerdavau kas sa- 
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, lr po I mėn. savo paveiksle pa- 
mačiau toki skirtumu kaip tarp dlenps ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų gs- 

radėjui lr linkiu viselms savo draugams kreiptles prie Salutaras' 
/ SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITmOK J. Brukn^ Prof. 

1707 So. Holsted St,, Telephone Cansl 6417, OtUcago, 1U. 

\ . y- ; 

' -A ; 


