
I • * * J V 
S~ 

3 

^ 

I "DRAUGAS" P 
rubttehed Dafcj Ksoept 8*nd»yi 

One Year M-M 
Btx Montha 98.no 

AT ITEVFS-STAJTDS 2c. A. OOf»Y 

0 
Įį 
,o 
IP 

• 

DRAUGAS PUBLISHUfG OO,, Ine., 
SSS4 So. Oakley Ave. , Chicmco, m . 

Tel. Rooserelt 7791 

»wi^fS'S¥rrswiw8ravrr^^ (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

A&aaAti&&&*At&CL&* ve 

Kaina 
Rrice 

& W » 

Centai g 
Cents | 

f*rrrr8^^rvr»^^rrrrc^^rrr5^c« 

• 

-

No. 115 CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, GEGUŽES (MAY) 16 D., 1922 M. 
ENTERED AS SECOND-CLASS MAITER HARCH SI. 1»1«, AT CHIOAGO, ttLBf OI8 INI iER THE OP AOT OF MAROH 3. IMt . 

METAI-VOL. VII 

SUIRO EKONOMINĖ EUROPOS 
KONFERENCIJA s 

JOS TĄSA PRASIDĖS OLANDIJOJE BIRŽELIO 15 

Pakviestos Dalyvauti i r Suv . Valstijos 
GENOA, geg. 16. — Kuro-, Iki birželio 13 d. santarvės 

gyventojams, Tautų Sąjungos 
tarybos prezidentui ir 8 tos 
tarybos nariams, prezidentui 

JHardingui, Suv. Valstijų kon
gresui, taipat, Sirijos komi
tetams New' Yorke, Mexico 
City, Caracas, Sao Paulo ir 
kitur. Komitetams nurodytas Į 
bendras veikimas. 

"AMERIKA IMA INTERE 
SUOTIS RUSIJA. 

pos ekonominė konferencija 
suiro, kuomet valstybės nesu
tiko su Rusijos bolševikų at
sakymu į memorandumą. 

Drąsiai galima tvirtinti, 
kad konferencija suardė pran
cūzai, atsisakę vesti derybas 
su bolševikais, kuomet šie pa
statė prancūzams priešingas 
sąlygas. 

ekspertai spręs įvairius Rusi
jos ekonominius ir finansinius 
klausimus, kad susirinkus kon 
feVencijai nebūtų trukdymų. 

Bolševikai nepatenkinti. 

Santarvės ekspertų komisi-
jon tečiaus nenorima priimti 
bolševikų atstovų. Del to bol
ševikai kelia begalinį trukš-

Angiijok premieras dėjo vi-ifną. Sako jie nepakęsiu to-
sas pastangas konferenciją j kios nelygybės, 
pratęsti ir rasti bent kokias 
priemones susitaikinti su bol
ševikais. 

Tečiaus tas mažai ką gelbė-

Tuomet Tautų Scjungosjnansinius Rusijos j e i k a l u ^ S. r į j £ į g Bulgarijos užpulti 

v r>« 

Be to, darbuojamasi visoms 
valstybėms padaryti bendrą 
sutartį nevesti nei dienai jo
kių atskiriu derybų su bolšc-

jo, kuomet prancūzai pastalėj ., . rn . , -, , ,v . ' jvikais. laip, kad bolševi
kams neimtu galima daryti 
atskiriu sutarčių, ko jie labai 

visokių priekabių. 

Atidėta. 

Kai gelbėtis situacijoj, An
glijos premiero sumanymu 
konferencija neva pertraukta 
vienam mėnesiui. Birželio 15 
dieną konferencija turės but 
atnaujinta Olandijos mieste į 
Hagoj. iTeėiaus, sulig anglų 
ir prancūzų noro, konferenci
ja bus atnaujinta tik tuomet, 
kuomet prie jos prisidės Suv. 
Valstijos. Be Suv. Valstijų, 
sakoma, nebus nieko. 

Del to tuo jaus sustatytas 
S u v Valstijoms pakvietimas 
konferencijom Pakvietimas 

pageidauja. 

Neagresyvis sutarimas. 

Prancūzai ir kiti delegatai 
nori apleisti Genoa. Bet An
glijos premieras ragina juos 
pasilikti ir pasidarbuoti pa
daryti neagresyvę sutartį. 
Norima dar padaryti bent ko
kius sprendimus kai-kurių 
valstybių sienų klausime. Ne
žinia, ar tas Anglijos premie
ro sumanymas bus pripažin-

itas. 

Arabų reikalavimai. 

Arabų reikalavimai yra su
statyti Sirijos-Palestinos kon
grese mieste Geneva 1921 me
tais, 
reikalauta: 

1. Pripažinti Sirijai, Leba-
nui ir Palestinai nepriklauso
mybę, i] į jĘ 

2. Pripažinti tų kraštų civi
lių valdžių teises susifederuo-
ti su kitomis arabų valstybė
mis. 

3. Panaikinti* kuoveikiau 
mandatus. 

4. Iš Sirijos, Lebano ir Pa
lestinos atšaukti prancūzų ir 
anglų kariuomenes. 

o. Atšaukti Balfouro dekla-
raciją, jog žydų nacionaliai 
namai yra Palestinoje. 

Arabai sakosi turį užtekti
nai ginklų ir amunicijos vesti 
kampaniją prieš savo priešus. 

Tečiaus su bolševikais nieko 
neturi. 

WASHINGTON, geg. 16.— 
Valdiškose sferose labai in-

I teresupojamasi santarvės pa
kvietimu Suv. Valstijų daly
vauti ekonominėje konferenci
joje mieste Hague, Olandijoj, 
ir tos konferencijos komisijoj, 
kuriai pavedama tyrinėti fi-

BULGARIJOJE AREŠTUO 
JAMI WRANGELIO 

PASEKĖJAI. 

Susekta sąkalbis pulti bolše
vikus. 

Konstantinopolis, g. 16. — 
Bulgarijos policijai pateko į 
rankas daugybė dokumentų. 
Iš jų patirta, kad žinomo ge
nerolo \Vrangelio militarinė 
organizacija Bulgarijoje ple-

| nuo ja perorganizuoti savo ar-

Žinios iš Lietuvos 
L. MOT. GLOBOJ KOMITE 
TO GELGAUDIŠKIO NAŠ 

LAIČIŲ PRIEGLAUDA. 

Valstijų dalyvavimo labai 
nori ypač prancūzai. 

Kalbama, kad prezidentas 
Hardingas į Rusijos" reikalus 
labai rimtai atsineša. Ir-san
tarvės pakvietimą su savo ka
binetu visapusiai studijuos. 

Bet yra žinoma, kad Suv. 
Valstijos visvien atsisakys 
skirti savo atstovus komisi-
jon arba delegatus ekonomi-
nėn konferencijom Nes Ame-, 
rikai nebūtų paranku apleisti 
užimtos pozicijos — neprisi

d ė t i prie Europos reikalų taip 
ilgai, kaip ilgai pati Europa 
nepatvarkys tų nuosavų rei-
KIMU. . 

I r jei Suv. Valstijų vyriau
sybė interesuojasi Rusijos 
reikalais, tai tuos reikalus ty
rinės neoficialiu keliu. 

Pasirodo, kad Šios konfe-į 
Įduotas Suv. Valstijų ambasa-1 rencijos tąsa prigulės nuo S. 
doriui Italijai, Richard Wash-j Valstijų. Jei kartais S. Val-
burn Child. Ambasadorius tąjstijos atsisakys nuo dalyvavi-
pakvietimą tuojaus pasiuntė j mo, tuomet viskas be nieko 
Wasbingtonan. ] pasibaigs. 

ARABAI RENGIASI N E A T - 1 ™ 
UIDŽION KOVON. 

BE KARO JIE NEGALI 
TURĖTI LAISVĖS. 

Nes Amerika pripažino Ang 
lijos mandatą. 

CAIRO, Egiptas, geg. 16. 
— 80 milionų arabų paskuti
nė viltis laimėti sau be karo 

suskaldė Arabiją ir 
pasidalino Palestinos, Meso
potamijos ir Sirijos manda
tais. Arabai visgi turėjo vii 
ties demokratinėje Amerikoje 
ir tąja viltimi gaivinosi. 

Viskas nuėjo niekais. 

Šiandie išnyko ir ta pasku
tinė viltis, kuomet Amerika 
susidėjo su Europos imperia
listais. I F " arabai patyrė ne 
vien vakarų Europos diplo
matijos suktybes, bet ir tai, 

MEKSIKOJE PRAMATO-
MA REVOLIUCIJA. 

laisvę ir nepriklausomybę iš
nyko, kuomet iš YVashiiigtono j laimėti laisvės. Ilgus amžius 

arabai vedė kovą už savo lai-V paskelbta, kad Suv. Valstijos 
A 1 * * 1 * A * * su Anglija padarė sutartį i r | S V ę . Paskutiniu kartu iš bu-

Palestinos mandatą Anglijai 
pripažino. 

vusio karo jie daug pasimoki-
|no. (Tos pamokos jiems duos 

Didžiojo karo laiku arabai saug iau ištvermės kovoti su 
stojo santarvės pusėn, ty. i priešais. x 

/ 
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prieš vieno tikėjimo turkus. 
Nes santarvė ir Amerika 
jiems po karo žadėjo laisvę 
ir apsisprendimą. Ypač įsto
jusios karan Suv. Valstijos 
pagarsėjo savo obalsiu, kad 
jos kovojančios už visų mažų
jų tautų apsisprendimą. 

Karo laiku viskas gerai klo 
josi ir arabams buvo žadama 
laisvė. 
i Tečiaus po karo Anglija su 

Sirijos ir Palestinos kon
greso vykdomasis komitetas, 
kurs reprezentuoja arabus, 
gyvenančius viso pasaulio da
lyse, ir vedąs revoliuciją Si
rijoje komitetas nusprendė 
pakelti Arabijoje kar^, jei 
Santarvė neatsisakys manda
tą ir neleis arabams apsisprę* 
sti. 

• 

Apie tai tuojaus kabeliais 
pasiųsti pranešimai Amerikos 

BOLŠEVIKAI PAGEIDAU 
JA AMERIKOS RUSŲ. 

; | PRINCUI PKR 
RYGA, geg. 16. ^— Vietos 

Sov. Rusijos pasiuntinybė pa
skelbė, kad bolševikų valdžia 
panaikina visokius varžymus 
gryžti iš Amerikos, Rusijos 
valdiniams. 

Amerikoj gyveną rusai bol
ševikams labai pageidaujami. 
Nes iš jų-daugumas turi šiek-
tiek pinigų ir jų tarpe yra 
daugybe amatninkų. 

Kada-gi daugiausia išeiviai 
gryžta Rusijon per Rygą, to
dėl čionai sovietų pasiuntiny
bė taisosi j uos ' tinkamai pri
imti- ir palengvinti jiems ke
lionę "matuškon" Rusijon. 

ANTAKIS. 

MANILA, geg. 16. — Čia 
vieši Anglijos sosto įpėdinis, 
Valijos princas. Aną dieną 
princui antakis gerokai su
muštas su'polo svaidiniu vie
noje žaismavietėje. Nuo to 
pajuodavo net poakis. 

Nežiūrint to, princas eina 
savo paprastas pareigas re
guliariai. J is svečiuojasi ir 
pas save svečius priijna karo 
laive Renown. 

bojševistinę Rusiją. Tam puo
limui bazėmis parinkta ne vie
na Bulgarija. Bet ir kitos kai-
miningos Rusijai valstybės. -

• 

j Del to, čia ir kitur imta 
areštuoti wrangelistai sąkal-
bininkai. Nes Bulgarija ne
nori nesutikimų^ turėti su Ru
sijos bolševikų valdžia. 

Tarp areštuojamų yra dau
gybė gen. Wrangeho buvusios 
armijos karininkų. [Tokiu pat 
būdu su wrangelistais apsiei
nama ir Rumunijoj, kurios 
valdžia irgi darbuojasi išven
gti nesutikimų su bolševikais. 

DETROIT KONTROLIUO
JA GATVEKARIUS. 

DETROIT,\Mich., geg. 16. 
— Šis m i e s t a i pagaliau paė
mė savo kontrolėn visus mies-
to ribose gatvekarius ir šian-

|die juos operuoja, kaipo mie
sto savastimi. 

KAS BUS SU VAŽINĖJIMU 
TJATVEKARIAIS. 

MEXICO CITY, geg. 16.— 
Iš , Nuevo Laredo pranešta, 
jog gen. Felix Diaz, mirusio 
Porfirio Diazo brolėnas, su 
kitais penkiais žmonėmis gar 
laivių iškeliavo iš Gfalvestono. 

kad be kruvinos kovos nega l i |g u savimi jie vežasi nemažą 
kiekybę ginklų ir amunicijos. 
Keliauja Meksikon. J i s nori 
ten sukelti revoliuciją.' 

PRANCIJA PRIEŠINGA 
AGRESYVEI SUTARČIAI. 

GENOA, geg. 16. — Pran-
cijos premieras Poincare te
legrafavo savo delegatui Bar-
thou, idant jis neplrisidėtų 
prie argesyvės sutarties da-Į 
rymo. |Tuo labiau, idant to
kios sutarties nepasirašytų. 

Prąncija bijo tokios sutar
ties. Nes, prireikus, negalėtų 
pulti Vokietijos. I r kas čia 
norės turint milioninę armiją. 

Šiandie visi klausia, * kas 
I bus su važinėjimu gatveka"-
riais — ar bus kiek pigiau, 

'ar ir toliau pasiliks 8 centai. 
Į tai atsakymas nelengvas. 

Pranešta, kad federaliai tei
sėjai artimiausiomis dienomis 
paskelbs savo nuosprendį. Į 
tuos teisėjus gatvekarių kom
panija kreipėsi, kuomet val
stijos komercijos komisija pa 
skelbė 6c. už važinėjimą. 

Atrodo, kad nieko iš to ne
bus. 

Važinėjimą' butų galima su
mažinti tik sumažinus darbi
ninkams užmokesnius. Bet 
kompanija nenori to daryti. 
Sako, ji neturinti reikalo ma
žinti darbininkams užmokes-
nį. \ 

Kompanijos advokatai pa-
f sekmmgai atremia ir kitus 
miesto advokatų argumentus 
del 8 centų panaikinimo. 

Del to, labai abejotina gau
ti čia pigesnį gatvekariais va-
žinėjimą. 

— i — , 

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS APLEIS 

EUROPĄ. 

PARYŽIUS, geg. 16. — A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
veikimo Europoje direkto
rius, Dr. Ross. Hill, paskelbė, 
kad birželio pabaigoje Raudo
nasis Kryžius pertrauks vi-
sus darbus Europoje ir sky
riai gryž Amerikon. 

' GELGAUDIŠKIS, Šakių a. 
Dvaro rūmuose, 20 kambarių, 
sutalpinta esti iki 80 našlai
čių, iki 10 m. amžiaus; prie
glaudai pavesta 30 margų 
lauko su negyvu inventorium, 
prisipirkta 2 arkliai, 2 karvės, 
6 kiaulės; yra 2 skyrių mo
kykla, kur mokinasi 65 vai
kai; malki) gauna iš vietos 
miško imant skynimą be var
žytinių. Prieglauda Gelgau
diškyje nuo liepos 13 d., 1921 
m.; vania, baltinių mainymas 
kas aųtra savaitė; gydytojo, 
dantisto, okulisto pagelbos 
nėra, apskrities gydytojas nei 
kartą neapsilankė; rankšluos
tį turi kiekvienas vaikas sau; 
epidemijos nebuvo, įskiepyti 
rauplėms ne visi. 

Prie pat prieglaudos dvaro 
trobesiuose, kumetinėse, dar 
gyvena apie 15 darbininkų 
šeimynos, darbininkai labai 
nedraugingai žiuri į prieglau
dą, nes jai teko\ dalis dvaro" 
žemių (sodas, daržai). 

Vienas vaikas dienai gruo
džio mė. apsiėjo 12 auksinų. 
Laukas bus apsėtas tik vasa
rojum. Aplinkiniai labdariai 
nesiinteresuoja ta prieglauda, 
-gaunama tik patarimų, kad 
vietoj mokinus tuos vaikus a-j 
tidudtų aspadoriams pieme
naut i . / [L. Ž.] 

šmugelį. Buvo, gabenta apie 
40 centnerių rugių ir miežių. 
Šmugelninkai imasi įvairių 
priemonių. Kad nebūtų gir
dima vandens pliauškėjimas 
per Šešupę kėliau ties, luotelis 
traukiama virvėmis. Lietuvos 
šmugelninkai tą darbą dirba 
susitarę su vokiečiais šmugel-
ninkais. 

Kalbama, kad per pačią 
Naumiesčio muitinę naktimis 
einanti kontrabanda. 

DAUGĖLIŠKIO AVINAI. 

MŪSŲ VALIUTAS. 
; • 

s Per aštuonerius veikimo me 
tus Europos šalyse Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus organi
zacija išleido 400 milionų do-
lerių. 

SEMIONOV PASITEISINS. 
NEW YORK, geg. 16. -

Artimiausiomis dienomis gen. 
Semoinov keliaus "VVashingto-
nan ir ten senato komitetui] 
įrodys, kad jis visai nekaltas 
už jo priešų pranešamas jo 
k*.'t l>es. 

• » ^ — — — — ^ 
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SVETIMTAUČIŲ PER-'^ 
SEKIOJIMAS. 

. 

KAUNAS. Mūsų valiutos 
reikalu paruoštas atatinka
mas sumanymas paruošti pa
matiniai Emisijos Banko dės
niai, kurie bus patiekti St. 
Seimui svarstyti. 

Vedama derybos su užsie
nio finansininkais, kad įtrau
ktų jų kapitalus ir tokiu bu-

Įdu palengvintų mūsų valiutos 
santvkius su užsieniu. 

Bet šie pasitarimai eina ne 
taip sparčiai, atsižvelgiant į 
ne visai aiškią tarptautinę si
tuaciją ir nepaaiškėjusius Ge-
nuo konferencijos rezultatus. 
Reikia tikėti, kad Genuo kon
ferencijos užsienių finansi
ninkai sparčiai duos atsaky
mą į mūsų siųlymus del Emi
sijos Banko steigimo. 

Kol-kas atliekami prirengia
mieji technikos darbai. Pini
gus spausdinti siųlosi įvdirios 
firmos. [L-va] j 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
" D R A U G E " 

" 
* 

Vilniaus srity vis auga. En-
dekų laikraščiai skundžia val
džiai valdininkus nelenkus, 
idant juos pašalintų iš vietų. 
Net liberalinė iki šiol < 'Gaze-
ta Krajovva" propaguoja boi
kotą kepyklai, kur nelenkiškai 
kalbama. Bereikalingos pas
tangos paskelbti Vilnija " i s -
koni polskaja žemia , , esant. 
Kuodaugiau persekiojama, 
tuo greitesnis jiemis galas. 

l 

VILNIUS. Buvo Giedrai-
čiuose garsus l * stražakas' ' 
Ciesiunas, pasižymėjęs riau
šėmis bažnyčioje ir kunigų 
vežiojimu. Nebuvo kam jo su
valdyti. Lenkų žandarai bu
vo jo sėbrai. Pas juos kaip 
savo pirkioje sukėsi. Karštes
nis jis buvo lenkas už Varša-
vos lenkus. Panašus vyrukas 
tuomet buvo Švenčionyse de 
Mission. Šokdavo į akis tam, 
kas ji pavadino lietuviu. 

Štai šiomis dienomis Mis
sion pasidarė Misiūnu ir Dau
gėlišky surinko parašų adre
sui, kuriuo lietuvių vardu pa
sveikino Vilniau* lenkų "sei
mą" ir net ' 'ubagiškai" pra
šė, kad kelis jo plauko žmo
nes lenkai priiiretų^savo "Sei
man," kurs dabar nieko neda
ro tik sau geras algas ima. 
Tur but, toji alga parupo 
Daugėliškio, Misiūnams, Ro
pėms, Cicėnams ir kt. Pasi
vėlavote vyrukai, juokų pri
darysite, pyrago neparagau
site. 

STREIKAS. 

VILKA VISKIS. Nuo balan
džio 20 d. daugumoj Vilkaviš 
kio privatinių dvarų darbinin
kai pradėjo streiką; reikalau
ja ordinarijos pakėlimo ir ki
tų smulkmenių sąlygų paten
kinimo. [L-va] 

BRANGENYBĖ. 

^ L N I U J tebeina lietuvių 
kalba savaitraštis "Vilniaus 
Garsas" ir dienraštis "Vil
nietis,"' be to, prielankus lie
tuviams lenkų kalba dienras^ 
tis " L i t w a " ir savaitraštis 
"Nasza Ziemia." 

O R A S 

€HICAGO. Šiandie gražus 
oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

P I N I G U KURSAS. 
n ^ - ~ 

Svetimų .šalių pinigų vertė, 
mainant neina|iau 25,000 dol. 
geguž. 15 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

NAUMIESTIS, Šak. Pas-
taruoju laiku visa kas labai) 
pabrango. Produktų mieste 
sunku gauti. Mėsa gabenama 
į Prusus visokiais budais. 
Pietus čia brangiau moka, ne
gu pačiam Kaune. Kovo pra-j Anglijos sterl. svarui 4.38 
džioje už pietus reikėjo mo- j Prancijos 100 frankų 9.10 

Italijos 100 lirų * 5.20 
Vokietijos 100 mark. .35& 
Lietuvos 100 auks. .35^4 
Lenkų 100 markių .02 

keti 15 auks., o kovo pabai
goj ja iu25 auks. 

Kovo 31 d. pasienio sargy
ba suėmė netoli Naumiesčio 
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Pranumeratoa mokaal tskalno. Lai

k u •kaitoai nuo užsirašymo dienos 
no nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti tšperkant k rasoj e ar>exprese 
"Money Order" arba įdedant pini-
gus 1 registruotą laišką. 
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i —: 
Italijos spauda pašvenčia 

daug vietos Šventojo Tėvo 
Piaus XI Genuos konferenci
jai memorialo aiškinimams. 
Tas memorialas paties Švento
jo Tėvo rašytas. Jis paliečia 
religinės laisvės garantija Ru
sijoje. 

Laikraštis Giornale d' Italia 
apie tą memorialą taip rašo: 

"Šventojo Tėvo Piaus XI 
jo paties ranka rašytas me
morialas yra įrodymas, kad 
Apaštalų Sostas labai susirū
pinęs Rytų klausimais. Pas
klidęs gandas apie Vatikano 
su Rusija padarytą sutartį at
šauktas. Tečiaus tiesa, kad ar
timiausiomis dienomis Rusijon 
iškeliauja katalikiška misija, 
sudaryta iš italų ir čekoslova-
kų. Katalikų kolegijoje Prago
ję keli pralotai studijavo ry
tines apeigas kad patiekus me
džiagos * Propaganda de Fide' 
kongregacijai. Su misija Rusi
jon traukiniu bus vežamas ir 
maistas badaujantiems ru
sams. Bus ten tiesiamas ir ki
tokios rūšies humanitarinis 
darbas, kurs bus pasekminges-
nis, negu diplomatiniais ke
liais veikiant. Tai Rytų Baž
nyčios su Vakarų Bažnyčia 
susiartinimas". 

Tas laikraštis dar priduria,' 
kad Šventasis Tėvas Pius XI 
yra plačiai apsipažinęs su Ry
tų klausimu. 

Taipat rašo, kad rusams c-
migrantams Paryžiuje paskir
tas katalikiškas rytinių apei
gų vyskupas. 

Pagaliau, kad Rusijos pra-1 

Neužtenka pažinti organiza
cijos jėga, savo skelbiamų i-
dėjų tvirtybę, priešų bailumą, 
bet taipat reikia pažinti gy
venamąjį laikotarpį. 

Kiekvienas amžius turi sa
vo ypatingą fizionomiją (vei
dą) kuria jis atsižymi pasau
lio istorijoje. Mūsų amžius 
skaitomas technikinės kultū
ros amžiumi, o kartu ir įžy
mių politinių bei socialių per-
versmių epoka. 

Mes didžiuojamės užkaria
vę gamtą, pažaboję elektros 
jėgą. Telegrafai, telefonai, ra
diofonai, geležinkeliai, orlai
viai tūkstančiais siūlų sumez
gė pasaulį. Žemė ir vanduo, o 
ras žmogaus — karaliaus val
doma viešpatija. 

Vienok mes sielojamės atsi
minę mūsų dienų politines ir 
socialiai — ekonomines kovas. 
Laimėjimai mus tik labiaus at
stūmė vienus nuo kitų, visi 
išoriniai patogumai mųs tik iš
tižimai! palenkė. Skriaudos,ne 
teisybė, neapykanta, piktada
rybės plačia vaga sriuvena ir 
naikina žmoniškumo ir dvasi
nės kultūros įdėlį. 

Bet ne mūsų uždavinys čion 
piešti gyvenamojo amžiaus 
portretą. Tenka pažymėti, kad 
laukiant sėkmingo veikimo 
privalu pažinti savo laikų: 
turtai, kliūtys, reikalai, dienos 
krypsniai. 

Apskaityti Išteklių 

Išmintingas žmogus suma
nęs statyti namus pirmiausiai 
suskaito savo išteklių, sužiu- kybinius reikalus. 

mu (upu) pradėti baigiasi fia-
sco (bankrotą) vien dėlto kad 
neatsižvelgta į žmones kurie 
galėtų vykdinti nustatytus dė
snius, nekreipta domės į e-
sančias organizacijas ir įs
taigas kurios galėtų ateiti 
mums į pagelbą, nepaisyta į 
jau darytus tuo žvilgsniu ban
dymus, kitų patyrimu nepasi
naudota. Dėlto tiek daug nau
jai gimusių draugijų, orga
nizacijų greit baigia savo die
nas, vien apsivylimo, nepasi

tenkinimo palieka, nes pradė
tas darbas,, panaudota ener
gija niekais pavirto. 

Pramatyti kliūtis. 

Be ištekliaus kurį žadame 
pavartota reikia atsiminti, 
kad kiekvienas veikimas bū
tinai sutiks nemaža kliūčių. 
Reikia jas pramatyti. Vienos 
tų kliūčių bus išorinės, kitos 
išvidinės. 

Išorinės kliūtys — mūsų 
idėjos priešai kurie stengsis 
trukdyti ir kenkti mūsų sie
kimams, žodžiu ir raštu steng
sis sugriauti vos išaugusį or
ganizacijos medelį, jį parlauž-
ti. Išvidinės kliūtys — pačios 
organizacijos trukumai, kons
titucijos spragos, narių nesu
tikimai, opozicija. 

Atsižvelgti į reikalus. 

MMMML 
vieno ir kito krypsnio argu
mentas. Neabejotinai vienas 1% 
'jų yra laibiau objektyvus, tvir
tesnį pamatą turi. Dėlto pa
žįstant įsigyvenusius kryps
nius galime pasisavinti stip
resnį ir jį remti. Sakysime del 
mūsų Federacijos suseksime 
tris krypsnius. 

Vieni kuriems mažai ar be
veik suvis nerupi katalikiška 
akcija sakys kad Federacija 
tėra tuščias burbulas atskirų 
asmenų ambicijos reikalas ne
vertas jų domės ir rupesnio. 

Kiti mato Federacijos idėjos 
reikalą aplamai, bet tokia ko
kia šiandien yra, jiems nepa
kenčiama, griautina. Kodėl jie 
taip mano — jų asmens daly
kas ir jie dažnai tik moka pa
sigavę vieną kitą gal nevy
kusį faktą iš Federacijos dar
buotės išpusti, priskaityti 
blogai veikėjų valiai, nei kiek 
nepasirūpinę užbėgti už akių 
panašiems atsitikimams. Jie 
džiaugiasi kitam dėlei silpny
bės suklupus, bet užuot juos 
pakėlus, kad įmanytų tai \ \ 
prapultį įstumtų. Toki kar
čios ir nekrikščioniškos kri
tikos savi asmens nieko pozi
tyvaus nenurodo, bet kadangi 
jie patys nei piršto prie jiems 
suprantamo ir naudingo darbo 
nepridėję nuožmių teisėjų ro
lę vaidina. 

Treti tokį pat Federacijos 
idėjos reikalą matydami įsi
rašo į jos narius, aktyviai da
lyvauja jos posėdžiuose, sulyg 
savo išmanymo stengiasi ge
rinti ir tobulinti jos veikimą 
įnešant ne destrukcijos bet 
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KAS LAIMĖJO PASAULINĮ 

KARĄ? 

Taipat reikia atsižvelgti 
plačiosios liaudies reikalus, a- t a i s a n t * * spragas, gerais pa 
tatikti savo obalsiams išpu
rentą dirvą, pažinti jų medžia-
'ginius, dorinius, protinius, ti

ri savo turtus, kad pradėjus 
darbą nereikėtų sustoti. Kar
tais ir gražiausi mūsų darbuo
tės planai su dideliu entuziaz-

Pažinti krypsnius. 

tarimais, sumanymais daugin
ti jos našumą. 

i * 

Tokiu būdu paginus gyve
namo — jo laikotarpio įdė
lius reikia juos panaudoti, 
kliūtis sumažinti, reikalus pa-

Visuomenę valdo viešoji o- • • * * % rtį*tnt* krypsnių l kaip auksas " doughnuts'sų" 

Didžiojo karo metu buvo die 
nos, kuomet atrodė kad kai
zeris laimės. Talkininkai dū
savo ir liūdo, jų vadai pypkes 
irukė ir nervinosi, tol kol ne
atvyko Amerikos kariuomenė 
talkon. Atvykus Amerikos 
kareiviams — kaip bematant 
sutraškinta- likosi kaizerio ga
lybė. 

O ar žinote kas padarė mū
sų "goughboys" tokiais nar
siais? O gi Amerikonų virti
niai — * ' doughnuts' \ "Coffee 
and doughnuts' • tai ibuvo di
džiausias stimulus karėje su 
kaizeriu. t 

Nesenai einu pro Vienuoly
ną, saulutė šviečia, gėlelės žy
di ir kvepia, tik juo arčiau 
Vienuolyno einu juo labiau 
užuodžiu dar kaž kokį kvapsnį 
— manau sau ura, umm — ar 
tik nekepiama čia "dough-
nuts 'ų?" 

0 gi kaip! Įėjus Vienuoly-
nan paklausiau iš kur čia tas 
vkvapas? "Nagi" , sakp man, 
" ta i iš virtuvės. Mat Sesuo A-
nastazija mokina mergaites 
namų "ruošos", sako man 

. . sesuo, "gal norite pamatyti 
"Domestic Science" kamba
r į !" "Labai butų malonu" 
atsakau. 

se 
Antradienis, fleguzio 16, 1922 
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TAUTOS FONDO PAJAMĮĮ BEI IštAIDĮJ ATSKAITA. 
» 

Už Spalio, Lapkričio ir Gruodžio mėa. 1921 m. 

PAJAMOS. 

Gruodžio mėnesyje. 

(Pabaiga) 
% už U. S. bonus 107.68 
Jersey City, N. J. 145 sk 15.00 
Amsterdam, N. Y. 65 sk 100.00 
Mahanoy City, Pa. 34 sk. ; 162.05 
Shcnandoah, Pa 145.00 
Waukegan, 111 ' , 73.02 
New Philadelphia, Pa. " 20.00 
Chicago, 111. 43 sk ' 70.00 
Chicago, 111. 32 sk 55.00 
Chieago, 111. T. L. 39 sk 117.00 
Chicago Heightą 111 V/; 20.00 
New Britain, Conn. 5 sk 750.00 
Brockton, Mass. 37 sk L " 2,070.40 
Detroit, Mich. 93 sk jį,y 26.25 
Springfield, 111. 69 sk • 12.25 

Viso $5,895.52 
Trijų mėnesių pajamų _. : . $10,916.00 
Spalio 1 d. ižde buvo 23,341.92 

J-
Labų • • ( • • 

IŠMOKĖJIMAI. 

Spalio mėnesyje. 

$34,257.92 

f -

Sekretoriaus alga už rugsėjį 
1 * . »• • i i n i i . i i i i i i> i • __ . .. -4 . .. • . • * i • t .• . 4 • v * • . 1 . A • Krasaienkliai ir stempuoti vokai 

$150.00 
8.58 

Šveicarijos moksleiviams pašalpa 
\ , 

Viso 

. . . . . . . . . . . -

. . . . . . . . . . t . . . . . . . 

: . 1,000.00 

• i » • • • • . . 

Lapkričio mėnesyje. 

$1,158.58 

Liet. Katalikų Veikimo Centrui, Kr 
reikalams 

tosios Kultūros 
* . . • 

Nueiname virtuvėn, o gi bū
rys mergaičių, baltais kaip 
sniegas žiurstais, švariame, 
šviesiame kambaryje, viskas 
čia taip spindi ir švaru, kad 
daktarai be baimės galėtii o-
peracijas daryti — viskas bal 
to enamelio, nušveista nuplau
ta, kad visi mikrobai visų iš-
širdies skausmo negalėtų nie
kur užsilaikyti; nei pasislėp
ti. O lėkštės kaip veidrodis 
šviečia. kupinos geltoni? 

pini ja (nuomonė) kuri sutel
kia apie save didesnę ar ma-

vosląvų cerkvės hierarchija "žiaus žmonių grupę. Vadovau-
tiesioginiai kreipėsi Vatikanan 
prašydama globos gralkų-orto-
doksų bažnyčiai. 

Popežius Benediktas XV jau 
1917 m. įsteigė Rytų Institu
tą, kuriame rengiami misijo-
nieriai Rytams. 

jančios nuomonės nustato žmo
nės. Dėlto dažnai tuo pačiu 
klausimu turime visuomenę 
pasidalinusią į kelis kryps
nius. Kuris krypsnis yra stip
resnis ir daugiaus pamatuotas, 
tegalime susekti palyginus 

nepaisyti, stipresnius paremti. 
Šit kas reikia pažinti kal

bant apie gyvenimąjį laiką, 
jeigu mes nenorime pragaišin
ti tiesos viešpatijos — katali
kiškos akcijos palaidoti. Bet 
dar ne viskas. Skaitysime vė
liaus. 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

"O kas čia dabar!" Klau-
siu. 

"Tai mat" atsako man se-
suo "mergaitės mokinasi kaip 
išvirti skanius ' doughnuts 'sus' 
Vienuolyno Bazaro kepyklai". 

"Tai ir kepyklą turėsite ba-
zare"f klausiu nustebus.' 

"O kaipgi, viską kepsime ir 
parduosime, pyragus, duoną o 

•̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.,UOU.U\J 

Kultūros vajaus kalbėtojo kelionės išlaidos 66.00 
Sekretoriaus alga už spalį 150.00 
Garsas randa už lapkritį ir spauda 99.50 
Publikacijos vedėjo išlaidos 60.00 
Kultūros vajaus guzikėliai " Apšvieta" 262.32 
Kultūros vajaus kalbėtojams avanso 200.00 

\ 

Viso . . 
( 

• • • • • » 

Gruodžio mėnesyje. 

$1,959.32 

Kultūros vajaus kalbėtojo keliones išlaidos 66.00 
Sekretoriaus alga už lapkritį 150.00 
Krasaženkliai ir 661 stempuotas vokas . . .„ 41.11 
Kultūros Vajaus kalbėtojams avanso « 200.00 
Kalbėtojui avanso , . . » . . . 100.00 
Šveicarijos moksleiviams pašalpa 1,023.30 

Viso $1,506.41 
Viso pajamų buvo ; $34,257.92 
Trijų mėnesių išmokėjimai ; 4,624.31 

Sausio 1 d. 1922 m. ižde lieka '. .• $29,633.61 
222 S. 9-th Str., Brooklyn, N. Y. 

KAZYS J. KRUŠINSKAS, 
T. F . Sekretorius. 

ar 
ypač "doughnut'sus" tai vir
sime naujus ir Šviežius kas
dien"/ į , 

O, manau sau, tai namuo

se nei nevalgysiu, nes labai 
mėgstu namų darbo "dough-
nut 'sus' \ 

M Aš. 
• • * _ _ _ » _ _ * • _ _ > ar —r~ 

Ž E M Ė S R E F O R M O S 
Į S T A T Y M A S . 

(Tęsinys) 

9 §. 
Privatinių savininkų žemės ir žemės u-

kiai nusavinami su visais trobesiais ir kitų 
nekilnojamuoju turtu, bet savininkui pa
liekama žemės ūkiui reikalingas nekilno
jamojo turto kiekis, nustatytas Žemės U-
kio ir Valstybės Turtų Ministerijos nor
momis. 

< 10 §. 
Žemės reformos reikalams negali būti 

imamos žemės, kurios priklauso miestų, 
miestelių apskričių savivaldybėms bei vie
nam ar keliems sodžiams bendrai. 

11 §. 
Bažnyčių, vienuolynų ir kitų bažnytinių 

įstaig*ų žemės imamos žemės reformos rei
kalams'tais pat*dėsniais, kuriais, imamos 
privatinių savininkų žemės. 

a 

P a s t a b a . K a t a l i k ų b a ž n y č i o s turtų 
nusavinimas gali įvykti atsižiūrint į 
Kanonų teisės. 

12 §. 
w 

•Bažnyčių, vienuolynų ir kitų bažnytinių 
įataigų žemės, kurio* buvo Rusų vyriau
sybės atimtog ir perduotos pravoslavų cer
kvėms ar pravoslavų tikybinėms organi-

I V -

zacijoms valdyti, ir kurios 1919 metų ba
landžio mėnesio 4 dienos Įstatymu del 
Rusų Vyriausybės konfiskuotųjų bažny
čių, bažnytinių žemių ir kitokių turtų (L. 
V. Ž. Nr. 11) imamos valstybės žinion, jei 
jos buvo pravoslavų cerkvių ar pravoslavų 
tikybinių organizacijų ligi 1914 metų 
faktinai valdomos, žemės reformos reika
lui nusavinamos taig pat dėsniais, kaip 
ir privatinių savininkų žemės, cluodant 
toms tikybinėms įstaigoms iš kurių Rusų 
Vyriausybė buvo atėmusi, jei jos yra Lie
tuvoje, tų pat žemės normų, kuri palieka
ma privatiniams savininkams. 

Bažnyčios, vienuolynai ir jų trobesiai 
gražinami toms tikybinėms organizaci
joms, iš kurių jie Rusų Vyriausybės buvo 
atimti. » 

Nesant šiame paragrafe paminėtų tiky
binių įstaigų ar organizacijų, minėtoji že
mė ir trobesiai eina į atatinkamų dvasinių 
Vyresnybių bažnytinių fondų. 

Pastaba. Jei minėtoji šiame para
grafe žemė perėjo į privatinių asme
nų rankas, tad jai taikomą šio įstaty
mo 1 §. 

, • 

• ' " 

III skyrius. 
-

Kam ir po kiek žemės duodama. 
13 §. 

Kiekvienos savarankiškai gyvenančios 
bežemių ir mažaižemių žemės darbininkų 
šeimos galva arba savarankiškai gyvenąs 
atskiras asmuo turi teisės gauti žemės šio 
įstatymo nustatytomis sąlygomis. 

14 §. 
pirmenybės prieš visus kitus žemei gau

ti turi tie ūkininkai ar jų tiesioginiai į-
pėdiniai, is kurių po 1861 metų žemės bu
vo atimtos ir ^priskirtos prie dvaro, jei 
jie atatinka nurodytoms 13 § sąlygoms ir 
jeigu jie Žemės tvarkomųjų įstaigų nusta
tytu laiku prieš pradedant dvaro žemių 
skaldymo darbus pareikš noro gauti šios 
žemėse šiems asmenims grąžinama žemės 
tiek, kad su jų turimąja ir gaunamąja, 
likviduoti servitutus ir bendras ganyk
las, žemė sudarytų ne daugiau kaip 80 
hektarų. Tokiomis pat pirmenybės teisė 
mis. naudojasi nurodyti 1 Ą punkte d bu
vusieji žemių savininkai ar jų tiesioginiai 
įpėdiniai, jei jie įrodys savo teises del šių 
žemių per 10 metų nuo šio įstatymo pas
kelbimo dienos. Jiems grąžinami atskiri 
išlikę ūkiai ligi 80 hektarų jų buvusios 
žemės. 

Po jų žemės gauna: skaldomojo dvaro 
darbininkai, kurie jame gyvena ir dirbo 
prieš karą; mažažemiai, kurie turi mažiau 
kaip 10 hektarų žemės ir kurių laukas pri
eina skaldomąją žemę arba kurie yra iš 
gretimojo skirstomo } viensėdijas kaimo, 
ir dvaro nuomininkai, nuomoją ne daugiau 
kaip 50 dešimtinių skaldomojo dvaro že
mės. • 

15 §. < • 
Kaimo srityje duodama žemės bežemiams 

nuo 8 ligi 20 hektarų, o mažažemiams pr i 
dedama žemės ligi šios normos. Žemės 
duodama prie daikto ir kiek gialint že
mės ūkio atžvilgiu racionalingose viensė
džių tipo vienetuose. 

16 g. 
Kaimo amatninkai (račiai, kalviai ir ki

ti) kurie iš savo amato nebegali išgyventi 

ir del to yra priversti dirbti ir žemės u-
kio darbas, turi teisės gauti žemės lygiai 
su kitais bežemiais ic mažažemiais, bet ma 
žesnėmis normomis, būtent, nuo Vi ligi 
2 hektarų. >*> 

t 17 §. 
Miestų ir apskritai pramonės, prekybos 

susisiekimo ir kitų tiek privatinių tiek 
valstybinių įstaigų bei įmonių darbinin
kams ir tarnautojams, neturintiems ne
kilnojamojo turto, duodama žemės sblypai 
(49 §) trobesiams pasistatyti ir sodneliui 
ar daržui įsteigti. Minėtų šiame paragrafe 
asmenų neliečia suvaržymas, nurodytas 20 
§ punkte b. -

18 §. 
Taip pat žemės duodama: 
a) žemės ūkio' mokykloms, pradžios ir 

kitokioms mokykloms ir apskritai mokslo 
bei mokymo įstaigoms, ne. mažiau kaip 3 
hektarai; 

b) žemės ūkio kultūros reikalams, bū
tent: sėklinių javų bei veislinių gyvulių 
ūkiams, bandomiesiems laukams ir t. t. 

c) ligoninėms, sanatorijoms ir prieglau
doms ; . j 

d) savivaldybių socialinės reikSmės įs
taigoms laikyti, jei tokios įstaigos jų fak
tinai* laikomos, valsčių raštinėms ir ki
tiems savivaldybėms reikalingiems tro-
besiams pasistatydinti; 

e) pramonės reikalams; 
f) miestų ir miestelių plėtojimosi ir 

tvarkymosi reikalams; 
g) naujai kuriamųjų parapijų bažny

čioms ir kitų tikybų atatinkamoms įstai
goms, parapijų baŠnyčioms, visai netu
rinčioms žemės ar turinčioms mažiau karo 

8 hektarus, ir kapams. Žemė tegali būti 
duodama tik toms parapijų (bažnyčioms, 
kurios turi ne mažiau kaip 2,000 narių. 

Pastaba. Valdymo sąlygas bei duo
damos šiem tikslams žemės normą 
nustato vyriausioji žemės reformos 
vykdomoji įstaiga, išskyrus punktą g 
kur žemė duodama nuosavybėn. Išvar 
dintom* punkte $ bažnyčioms netu
rinčioms pridedama tiek, kad su tu
rimąja žeme sudarytų ne daugiau 
kaip 8 hektarai. 

19 §. 
Žemė negali būti duodama: 
a) svetimų valstybių piliečiams ir 
b) Lietuvos piliečiams, kurie teismo ke

liu yra nuteisti už nusikaltimus, jei jiems 
yra atimtos arba susiaurintos teisės, išsky
rus nuteistus už politinius nusikaltimus 
rusų ar okupacinių valdžių teismų. 

20 

Jei visi turintieji teisės gauti žemės (13 
ir 14 %%) butų žeme aprūpinti, tad žemė 
gali būti duodama: 

a) asmenims, kurie iš žemės ūkio darbo 
negyvena ir nėra'gyvenę, išskyrus atsitiki
mus, 17 į nurodytus; 

b) asmenims, kurie paskutinių dešimties 
metų laikotarpiu, turėję ne mažiau kaip 
10 h e k t a r ų , s a v o žemę y r a p a r d a v ę i r že-
mės ūkio darbu nesiverčia: 

c) asmeninis, kurie teismo keliu buvo 
nuteisti už hestojimą Lietuvo* kariuome
nėm, arba, už sauvalingą apleidimą jos ei
lių, arba už pasidavimą nelaisvėn: 

d) asmenjms, kurie buvo teismo nuteisti 
už slaptą degtines varymą. 

(Bus daugiau) , , 1 
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(DR. A. K. RUTKAUSKĄ 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 South W c M m A T C B M 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytaU, 1-1 pog 
Eplstų Ir 7-8 vakarais. Nedėldla-r 
Sniais tiktai po pietų S Iki S vai 
TTiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiii 3 
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DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4411 So. Ashland Are. 
Tel. Yards 914 
OFISO VAI*- > 

Tel. Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—S Ir t—9 r. • . 
Ncdėliomis: nuo 10 v ryto Iki 
1 vai po pietų, 

Tel. Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 8 0 . ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakarą 

DR. G. M. OLASER 
PRAKTIKUJA 30 METAI 

Ofisas S149 So. Morgan 8t., 
Lerte Sl-nd 8*., Chicago, Dl 

6FEOIJALISTAS 
loteriškų, Vyrišku Ir chronišku 

U**. I 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto3 > 
i t po pietų, nuo i Iki 7 vak.; ; 

fedėUomia nuo lO^ikl 2 po piety.: ! 
Telefonas Yards 887 

B4H>a n tu M ii 9i++*m &»*«B »o #m 
= 

Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chlcago. 

--w--v-

Telef. Pullman S«34 & 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE VAISTU IR BE 
OPERACIJOM 

•.• 10901 South Michlgan A ve. 
įC ROSELAND-CHICAGO, ILL. 8 

DR. S. NAIKELIS I 
U 1 E T U V I S 

X* C2TDYTOJA8 ir CH1RURCSAS* 
\ Ofisas ir gyvenimo vieta: 
\ 3252 South HalsUnl Street. . 
5 Ant \ii<aus Iniver. State Bank 

Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2 _ 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomls nuo 10—2 
Telefonas: Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numerii 
4719 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

[faL: ryte nuo 10—12; nuo 2 — § • 
kpo pietų: nuo 7—S:8t vakare.^ 
[iiedė'tomis: 10 iki 1. X 

Telefonas Drezel 9880^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

mp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki S po 

tetų kasdien, Panedėlij Ir Ketver-
vakarais. 
Ofiso Tel.: Canal 1718—241 

Res. Tel.: Mldway 6519 

i' 

|Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLDIOIB 
Telefonai Yards 5039 

(Valandoa: — 8 Iki 11 U ryto:! 
po pietų Iki 9 vak. Msdėlio-1 

ils nuo I lkl 9 vai. vakarą.! 

I DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Canal 9118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakarą 
G y v e n i m a s : — 2811 W. 6Srd St r . 

TeL Prospect 8461. 
i| 

; » • • — •» » • • • • • • • » • * • • • • • » • mįi 

Tel . Can&l 257, Vak. Cana l 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS i 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgai 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 lkl 12 ryte; 1 lki4 
po pietų: t lkl 9 vakare 

miimmmiraiiiimiiiiiraiiiiimiiiir^ 

I Y. W. RUTKAUSKAS 
| ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 

| 29 South La Salle Street 
•s Kambaris 530 
L! Telefonas: Oentral 6390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. I 
f? Telefonas: Yards 4681 5 
l^ilIlIlIlIlIlIlTJllllllllllllCEJIIIIIIIIIIIIlZJ 
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ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t., Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 658. 

- - i . l t i i - i i r i i T - - M 

J. P. WA1TCHES N 
Lawyer 

LIETUV18 ADVOKATAI 
Dten.: IT. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6996 
Vakarais: 107S6 & Wabasb Ave. 
Roseland Tel. Pullman 4977 

* • • • • • • • • - • • ' • ' • § 

Tel. RandolpU 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas -vtdumlestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

l t South La Salle Street 
Room 1808 

Valandos: 9 ryto Iki I po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 9896 

iii i i i iunuiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itii i i i i i i i i i 
C D IACHAWICZ 
J . U * Lt/\V*I »J\ vf i v i i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
SgiauMa. Reikale meldžia ataUaa-l 
skti , o mano darbą bos iu alga--
s nėdlntl. 
=9814 W. SSr« PI. Onleago. 

Telefonas Canal 1271—2199 
iimiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 
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PYPKORIŲ PRAKALBOS 

Waukągan, IU. — Gegužio 7 
d., Liubsybės svet, ant 8-tos 
gat. įVyko pypkorių prakal
bos. Plakatuose buvo pažy-
'mėta, kad prasidės 2 vai. po 
pietų, o prasidėjo tik 3 vai. 

Uždangai pasikėlus, pasiro 
*dė pypkorius ant estrados: su
linkęs, garbiniuotas ir truputį 
pražilęs. Bandė sukelti upą di
delį, bet nepavyko, nes pyp
korius tani prityrimo neturi. 
Skaitė plakatą ir neįskaitė. 
Turbūt lietuviškai nemoka. 
Galų gale baigė anglų kalbo 
je, kad kalbės profesinės są
jungos "president". Manau 
sau, koks čia bus "president". 
Ir išėjo B. Žygelis, nuo kojų 
lig galvos buržujus. 

Kalba. 

Tuojaus B. Žygelis pasiaiš
kino kokiu tikslų čion atvyko 
ir ką jis turi pypkoriams pasa-
'kyti apie Lietuvą. Pradėjo gir
ti pypkorius, kad jie daug 
pasidarbavę del Lietuvos ir 
'daug L. L. P. bonų išpirkę. Py-
pkoriai vienas į kitą pradėjo 
dairytis ir rausti iš gėdos, 
kad juos aukštiną, ul4ų~nWnu-
veiktus darbus. Jie gerai at
mena/ Ka4 'DuWfšft8ty^igi Lie-
tuvos nepriklausomybei IrJ te
bėra priešingi. Net vieniiš iš 
pypkorių pradėjo taboka 
šniauUšti arba kitaip sakant 
uostyti, o eia Žygelis juos gi
ria, kad esą geriausi pntrijo-
'tai ir darbuotojai. Kad Žyge
lis butų pasakęs, kad jie gerai 
darė vienas metas atgal, ka
da išmėtė plakatus, raginan
čius nepirkti L. L. P. bonų, 
tai jis butų klaidos nepadaręs, 
teisybę pasakęs. Gal nebūtų 
pypkoriams tokia didelė gėda 
jei tenpat svet. nebūtų buvę 
katalikai, kurie jų darbus ge
ta i žino. Čia juos giria, o kaip 
vtik atpenč buvo pypkorių pa-

idarbuota. Žygelis bandė py-

kad žmonės laikraščių neskai
to ir nežino kokie tenai sky
riai. Yra medicinos, teisių, tek-
nikos ir mokytojų, skyrius, ot 
jie mano, kad ras kvailių ir GIEDRININKAI NESNATJ 

perstatė, kad jis esąs " profe
sorius' ' ir ^president'*. 

Horatius. 

ką jiems pasakys tai ir bus 
gerai. Vargšas buržujus, pats 
ne&inojo ką kalbėjo. 

Jėzuitai ir Kazimierietės. 

Buržujus krokodilio ašaro
j u s verkia, kad is viso pasau
lio vienuoliai ir vien-lės atva-
'Žiuoįa j Lietuvą, ir apsigyvena 
geriausiuose paločiuose. Ypa
tingai kad iš Lenkijos atvykę 
jėzuitai ir Chicąga prisiuntusi 
Kazimierietes. Silpnas politi
kierius, kad nežino ar Cliiea-
"ga prisiuntė Kazimierietes, ar 
kas kitas. Bedievius didžiau
sia 4>aimė apėmė kuomet jie 
pamatė Kazimierietes Lietu
voje. Pirmoji dalis kalbos su
sidėjo iš šmeižtų ir melagys-

- V " 

eių. 
Aukos. 

i 

Pypkorių vak. vedėjas pra
nešė, kad rinks aukas par
tijos palaikymui. Žygelis ėjo 
pro žmones su kokia 'panele*. 
Pypkoriai mažai tesumetė au
kų. Ot jums pypkoriai, faktas 
ant faktų, kad jųs L. L. P. 
bonų visai mažaif tepirkote. 
Tik jųfr-giriaties^kad ui tiek 
ir S i ž ^ ^ ^ | « r * o 1 į bonų. A-
bejoju, kad jųs, pypkoriai, 
nors tiek nupirkote bonų, kad 
galėtų vienas senis taboka su-
frniaukšti, o jūsų vadas giria, 
kad jųs daug bonų supirkote. 
Tiek jųs bonų nupirkote kiek 
jųs jam aukų sumetėt: $40 su 
centas. 

r *, 

3ES 

• > - • - • 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriua, staty
tojas ir ienų namų taiiytoja*. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23-&0 Place. 

YALEHTINE DRESMAKOfG 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 H. WeUe,; 
6305 8 . H a l s t e d S t r e e t s 

187 Mokyklos Snv. Valstijose. < 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo. Desigmng bisnlul Ir na-
mama. Vie tos d u o d a m a dykai . ] 
Diplomai. Mokslas lengvais at-] 
mokėjimala Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelėa* 

f TeL Seeley 1«4S 
SARA PATUK, pina. • 

J, Tel. Boulevard 2110^0 

o 
xei. rsouievara z i n 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3 
I 
S3303 S. Morgan Str. 
3 OHICAGC 
lt**l^roTiri^r5oT»»o^oT¥i^ 

9»*%#%«^%aya^^^%^^aa**»*#>ty9! 
IU*. TeL Cicero S659 

Ofjso TeL Cicero 

DR. J. SHINGLMAN 
1929 So. 49 Court 

N. B. Cor. 43 Court ir 19 Sti 
i ant viršaus valstyničios. 

i Tel. Canal 0199 

i VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
| J. VVyand, Balsamuotojas 
| s G. Sirevičia, Asistentas 

Turime automobilius viso
kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2056 We«t 22-nd St. Chicago. 

Dar kalbų. 

Antrasis "kalbėtojas", pyp
korius iš Chicagos, agituoja, 
kad reikia suorganizuoti san-
darokų kuopų. Kad butų gali
ma turėti tampresnius ryšius 
su chieagiečiaig sandarokais. 
Jis irgi gailiai verkė, kad 

pkorius patraukti po savo glo- į "klerikalai" juos sumušė vi-
ba, bet jam tas nepasisekė. ' * o s e vietoge Chicagoje. Ant-
Pypkoriai iš gėdos nežinojo 
kur esa. 

Apie žemės reformą papliau-
škė čionai kaip ir kitur. 

Lietuvos mokyklos. 

B. Žygelis sakė, kad daug 
'turį darbo prašalinti iš mo
kyklų tikybų, bet tas nepasi
sekę. Pypkorių vado svar
biausias uždavinys yra bedie-
'vybę praplatinti. Jis sakė, kad 
nereikią, jaunę, kartą, mokyti 
apie Dievų. Jis turbūt turi 
mintyje, kad mūsų vaikus 
kareiamoje reikia mokyti. 

Valst i j inis Univers i tas ir-gi 
'esąs negeras, nes mokina Teo
logija. Mat, daugiaus nemoki
na kaip kunigus. Ar jis mano, 

rasis vos padrebino kinkas dvi 
minuti ir baigė savo "spyfiių". 

Po aukų rinkpno vėl kalbėjo 
Žygelis, bet nieko nepasakė. 
Tą pati pakartojo šį-tą pri
durdamas. Sakė, kad Dr. Pu
rickis išsisukęs nuo teisino, o 
'kuomet papuls daugiaus pyp
korių į valdžią po .sekančių 
rinkimų tai bus tuomet jam, o 
dabar negalima prieiti prie jo, 
nes yra Vokietijoje. Toliaus 
kalbėjo, kad krikš. dem. ant 
rubežiaus į Lietuvą neleidžia 
to jeigu tik pasisako, kad no 
'krikš. dem. O kiek iš pypko
rių organizacijos išvažiavo į 
Lietuvą ir dar nė vienas ne
grįžo. Pypkorių vadas nieko 
gen^nepasakė, o jį pypkorius 

DŽIA. 

Detnoit, Mich. — Giedrininkų 
6-tą kuopa surengė puikų va-
'karėlį su pamarginimais, ge
gužio, 7 d., Šv. Jurgio pobaž-
nytinėj svet. Vaidino veikalėlį 
4 c Sutrukusios Stygos' \ Visi 
savo užduotis gerai atliko, y-
pač Paurazas savo rolę atliko 
tikrai artistiškai. Jam pa
tartina dažniau imti dalyvumą 
vaidinimuose. 

Taipat Daunis turėjo mono
logą kuriuo žmones prijuoki
no iki sočiai. 

Negalima pamiršti ir E. Vai
čiūnaitės, kuri savo rolę dia
loge taip puikiai atliko, kad 
geriau negalima. Ji turėjo vy
ro rolę. Tik kaž-kas yra kad 
ji taip retai dalyvauja sceno-
je-vaidinimuose. J i galėtų būti 
Detroito žvaigždė, dalyvau
jant komedijose. 

Felno liks apie dvidešimts 
dolerių. 

Laukiama daugiau tokių va
karų iš Giedrininkų. 

Hippolyte. 

c l l C A G O J E . 
ATLETŲ RUNGTYNĖS. 

Pereita sekmadienį, geg. 
14 d., Lietuvos Vyčių 5-toa 

'kuopos sviedininkai žaidė su 
'Liet. Vyčių 8 kuopos sviedi-
ninkais. Dėlei neaiškaus oro 

'nemanyta žaisti, tečiaus šiek-
'tiek orui prasigiedrijus pradė
jo žaisti. Bet neilgai tegavo 
grumtis. Vos vieną "imtiną." 
Gi pasekmės buvo: L. Vyčių 
5-ta kuopa padarė 9 punktus, 
L. Vyčių 8 kuopa — nieko. 
'Del lietaus turėjo pertraukti 
žaidimą. Nežinia kokios ba
lų buvusios pasekmės jeigu 
visa žaismė butų išžaista. Vy
čių 5-tos kp. sviėdėju (pite-
her) buvo P. Beržinskas, Vy
čių 8 kuopos — A. Strumilas. 

Reįkia ypatingai apvertinti 
'Vyčiu. 8-tos kp. ' pastangas. 
"Sunkiais vargais teko suorgi-
nizuoti sviedininkų ratelį Tai 
buvo jų pirmutinis bandymas. 
Nereikėtų į tai atsižvelgti. 
Northsidiečiai žadėjo netoli
moj ateityj vėl žaisti su Kose-

r lando Vyčiais. 
Ateinantį sekmadienį Brigh-

ton Parko Vyčiai sviedininkai 
itais su Roselando Vyčiais. 

K. M. S. 

TeL Lafayette 4921 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

l t . YTJ1KA 
2228 W. SS-th Street 

< • • < • » » • « • • • • mm mm • • • mmM 

LINIJA 9Broadvay. Nev\ork.NY. 

SSUi LIETU V4V 
k VAŽIUOKIT VISI PARAUKTŲ IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant i FiUava aplenkia 

Lenku juostą (karidoriu) 
Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šlų Ir 8-niu Lovų 
iPOLONIA G e e u į ^ 1^ 
[S. S. ESTONIA Gegužio 81 

> Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PTL1AVA $106.50 

U E M K T , i , LTEPOJU $107.00 
Palai laivakor. ir Upių kreipk, prla saro aftn. 

k 

aiškindama to vakaro tikslą ir 
pristatė kalbėti mūsų gerb. kle 
boną kun. F. Kudirką, kurs 
labai gralžiai nupiešė moterų 
pirmykštį ir dabartinį padė
jimą. Jis ragino moteris rašy
tis prie Moterų Są-gos. 

Dvi mergaitės, išėjusios ant 
estrados, gražiai' pašoko; A. 
Luckiutė jausmingai pasakė 
eiles. Kita mergaitė puikiai 
pasakė labai juokingą monolo
gą, kurs publikai labai pati
ko. A. Butkevįčiutė ir M. Frei-
tikaitė suskambino pianu due
tą už kurį publika gausiai plo
jo. 

Kalbėjo p-nia A. Nausėdie
nė, "Moterų Dirvos" redakto
rė. Ištikrųjų, p-nia Nausėdie
nė begalo gražiai ir patrau
kiančiai kalba, kad rodosi 
visą naktį kalbėtų tai nenusi
bostų klausyti. Ji kalbėjo apie 
moterų reikalą organizuotis. 
Ji išrodinėjo kokį vargą ir 
paniekinimą moterys kentė 
kol buvo visai nesusiorgani
zavusios ir, kad jos tada ne
turėjo reikšmės vyrų akyse. 
Bet kada jos susiorganizavo, 
tai jau pradėjo į jas žiūrėti 
kitomis akimis ir vyrai. Jos 
politikoje išgavo (lygias sau 
teises, ir šiandien moteris ja a 
gali net tapti S. Valstijų ar 
Lietuvos Respublikos prezi
dente. Ji taipgi plačiai išdės
tė Moterų Są-gos organizacijos 
svarbą irtfąikal^ moterims 
prie jos r^švrls. c* ; 

Ii H ' 

Po ' prakalbos, dvi mergai
tės/ kurių vardų nežinau vie
na paskambino pianu, kita 
pagrojo ant smuikos. Po to p. 
K. Sabonis dainavo. Kaip pa
prastai, jam sykį pasirodžius 
scenoje, publika jau neduoda 
ramybės, delnų plojimu kvie
čia ir kviečia dainuotL Jam 
pianu akompanavo p-nia L. Sa 
bonienė. 

P-lė Klimaitė labai jausmin
gai ir gražiai pasakė eiles. Po 
to, p-nia V. Butkienė pasakė 
labai juokingą monologą su 
kuriuo labai prijuokino pub
liką. Ištikrųjų, ji labai gra
liai ir populiariškai vaidina. 
Paskui ji dar pagrojo ant 
"armoškos". 

MOTERŲ SĄ-GOS GRAŽUS 
VAKARAS. 

rA 

Kalbėjo "Draugo" red. kun. 
Dr. Ig. Česaitis. Jis ragino 
kaip moteris, taip ir vyrus 
organizuotis ir dėtis į draugi
jas. Ragino moteris rašytis 
prie Moterų Są-gos, gi vyrus 
prie Kat. Susivienijimo. Jis 
labai gražiai kalbėjo, kad pu 
blika jį vėl kvieste kvietė kal
bėti. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Shmii&nt Lietuvon per mus: 
40 centų ui 100 Auksinų 

250 Auks. ui vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

i Trumpama laika. 

Central Minufacturing 
Districl Bank 

Stata Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

T — 

•fTelefonas Yards 1188 \ 

STANLEY P.į 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRi 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-; 
bilius visokiems] 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago.] 

Tel. Off. Humboldt 48S0 
Res. Humboldt 8891 

x M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwankee Ave. 

Obicago. 
' • . 

Boulevard 418* 

Graboriua 
Patarnauju lai-) 
dotuveea, r*a-
tuveea, kriki-į 
tynos* Ir kltuo-j 
te raikalnossi 
Balnot prieina
mos. 

)7 Auburn Ave. Chicago.? 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO Biznio properte, 
medinis namas su eonerete pamatu, 
du namai naujai maliavoti. Rando* 
neša $924.00 į metus. Kaina $8,200 
Atsišaukite 

4619 So. Hermi tage Ave. 
Chicago, IU. 

J * t \ -

AHT PARDAVIMO. 
4 kambariu rakandai maži ir pi

gus, priežastis važiavimo Lietuvon. 
Galima matyti visada 

J. JUZĖNAS 
2209 \V. 23-rd Place 2-ros lubos 

Chicago, UI. 

ANT PAEDAV1MO Edisono 
Elektrikos vėjavaris fenas, ma 
žai vartotas ir Zinger lopų siu
vama mažina šiaučižka. 
219 W. 67 St. Chicago, HL 

IR DAR KAS NEPAP
RASTO. 

ry , . T c, , . . T cagos Apskričio rengimo ko-Paskui, p. L. Sabomene pa- . . . . . . ..v. X, misija rengiasi pne milžiniškų 
prakalbų. Kalbės įžymiausi 
visuomenės veikėjai ir dar Są-
jungietės, būtent: •p-nia A. E. 
Nausėdienė, * * Mot. Dirvos •' 
redaktorė, ir p-nia M. Vaičiu-

grojo ant smuikos Sykį pub
liką pasmaldžiusi jai nedavė 
ramybės, net kelete kartų bu
vo priversta atkartoti. 

Ant galo padainavo Moterų 
Są-gog 55-tos kuopos nares 

We»t Sįde. — Gegužio 7 d., 
Aušros Vartų par. svet., Mo
terų Są-gos 55 kuopa surengė giausia pasidarbavo Centro 
agitatyvišką vakarą »su labai 
gražia programa, kurią išpildė 
Šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės ir pp. Saboniai. 

Pirmiausiai, Moterų Są-gos 
kp. pirm. p-nia Labanauskienė 
prakalbėjo į susirinkusius pa-

iždininkė p-lė M. Brenzaitė ir 
55-tos kuopos pirm. p-nia La
banauskienė. , 

Butų gera, kad moterys daž
niau surengtų panašių vaka
rų. 

Žvalgaitis. 

Dievo Apveizdos Par. — 
Gegužio 28 d. šios par. sve
tainėje, . Moterų Są-gos Clii-

Htikro, jos gana puikiai p. Sa- n i e n ė ' i š G r a n d ^ P ^ 8 ' mch' 
bonio išlavintos, kad net ma-f A n t r a d a l l s Programos bus 
ionu pasiklausyti kaip įos 
puikiai užtraukia. 

Šio'vakaro rengimui dau-

labai juokinga, ir tie, kurie 
atsilankys vakaran nesigailės, 
nes atvažiuos North Sidės 
4'Vargšas Tadas'' su *'Kupro
tu Oželiu'*, ir pasirodys ant 
estrados. Tikimasi dar kad ir 
North Sides Sąjungiečių di-
delis pulkas atvažiuos drauge 
su jais. 

Ištikrųjų jau iš anksto pri
verčia tuo įdomauti. Vilija. 

A N T P A R D A V I M O ! 
Turi būti parduota Iki k*čam ketvergui Michigano Valstijoje puiki far-

ma, 208 akeriai, 120 akerių dirbamos žemės, o likusiejei ganyklos. Ne toli 
South Haven miestelio. Su triobomis, gyvuliais ir su visais farmų pritai-
symals. Farma yra verta nemažiau kaip $20,000.0U, parsiduos Jeigu greit 
u i $10.500.00. Reikia turėti $5.000, caah pinigu. 

Atsišaukit pas: . 
M. J. TANANEVICZE, 

ReaJ Estate Office 73« Wfet 18-th Street 

Musų mylimas klebonas kun. 
ig. Albavieius žada aplankyti 
savo gimtinę tėvynę Lietuvą, 
jugu aplinkybės daleis. 

Alpha. 
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DRAUGAS Antradienis, Gegužio 16, 1922 

af 
niiraiiiiiiiiiiiirziiiiiiimiiraiiiiiiiiiiiirziiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiAi^, Iš DIEVO APVEIZDOS PAR 

B 
\ s \ 3 L i e t Vyčių 4 kuopa rengia 

puikią šeimynišką vakariene 
šeštadienio vakare , birželio 3 
d., parap . sve t , 7:30 vai. vak. 
išleistuvėms gerb. kun. Nor
berto J . Pakalnio Lietuvon, 

MZilI llfflll HLTIIItlI HIIIIlZJIIlS 
PLĖŠIKAI PAŠOVĖ DU 

ŽMOGŲ. 

Vienas plėšikas tečiaus 
sugautas . 

• 

Vakar pirm pietų du plėš i-
kai-galvažud&iai užpuolė val
gomų daiktų krautuvę, 837 
Wes t 33 place. 

Kuomet jiedu inėjo krautu-
vėn, viduje buvo savininkas 
Tony Deikas ir ki tas žmogus, 
gyvenąs pas krautuvininką. 

•Plėšikai pašaukė abiem pa-
/kel t i rankas . Tie nepaklausė 
i r mėgiAo pakelt i kovą. Tad 
abudu mirt inai peršauti . 

Šaudymą nugirdo aplinki
niai žmonės ir tuo jaus susi 
bėgo šalimais krautuvės. 

Plėšikai turėjo dumti p?r 
užpakalines duris. Tečiaus ir 
tenai gatvaitėj sutiko žmonių. 

Vienas iš jų suspėjo pabėg
ti . Ki tas buvo nutver tas . Tai 
kažkoks F rank Lueas. Bjau
r iai jis apmuštas. Rasi, tam 
piktadar iui butų buvęs pada
ry tas galas. Tečiaus greitu 
laiku atvyko policija ir jį \>e 
žado išplėšė iš minios ranku. 
Gal jam daugiau jau neberei
kės užpuldinėti krautuvių" ir 
žmonių. 

Plėšikų pašautu žmogų pa
imta ligoninėn. Sakoma, abu
du kri t iniame padėjime. 

Perei tą šeštadienį nelaimiu-

gas mirė Mercy ligoninėje, 

kur" tuojaus po tos nelaimės 

buvo paimtas. 

APMUŠĖ IR A P I P L Ė Š Ė . 

Plėšikai apmušė ir apiplėšė 
viršutinio geležinkelio Scbiller 
stoties agentą, Andrew Forr-
est, 50 metų. Nuo jo paimta 
10 dol. 

A. T A. 
IRENA PAVUVIČAITĖ 
mirė nedėlioj, gegužės 14, 
1 vai. po pietų. Amžiaus 
6 mėnesių, 1 nedėlios. 

Laidotuvės įvyks sere-
doj, gegužės 17 d. iš na
mų 3028 So. Wallace į 
Šv. Jurg io baž., 9 vai. ry
te, o po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero 
kopines. 

Nuoširdžiai kviečiamo 
gimines ir pažįstamus da
lyvaut i laidotuvėse. 

Laidotuvėmis užsiima 
graborius S. P . Mažeika. 

NUBAIDĖ PLĖŠIKUS. 

Keturi plėšikai anksti ryt
metį mėgino įsilaužti Gre-
nnan Cage Co. ofisan, 8o. Oa-
kley boulv. ir AVileox ave. Te
čiaus ofiso sargas juos nubai
dė . 

ŽUVO LIETUVIS . 

Will iam Davis šaldytuve? 
įstaigoje, \Vest 41 ir So. U-
nion st., įkrito keltuvo sky-
lėn Wal ter Yuknis, 40 metų, 
929 \Vest 33 srat. 

A . 

JER. VASILIAUSKIS 
mirt' Ocgužio l."» d. *. m., c i -
thimas 67 metus. Velionis pa
ėjo i< Kauno WH1., Raseinių 
ai^kr. , Kražių parap.. Pabut-
kalitiu sod/ iaus , i.vsnv. 18 d.t 

8:30 vai. i i ryto is 4.">."»2 S<K 
\VCMM1 St.. i *v. Kryžiaus l>až. 
Iš t m no pamaldų bus lydėtas < 

šv. Kazimiero kamnes . Pra
šome visus g imines Ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Pal iekam inuliudime, žmona 
Liudvika, siutai Peras Ir Bo
leslovas, duktė Jadvlga (č-e-
piitienė) ir Vasiliauskiai. 

, , • 

• I 
mm.** 

; - MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS I LIETUVA 

JUMS daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto k a d mes už ta i 

atsakome. 

• 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne ta ip ka ip auksinus 
paštuose po visus miestelius, nes paštai dolerių ne
laiko. Norint gaut i dolerių reikia keliauti j dides
nius miestus kur y ra Bankai . 

Štai vietos (neskaitant Kauno) , ku r mes apsi-
imam pris ta tyt i dolerius: 

i 

.Kybartai , šak ia i , Kalvari ja 
Kre t inga bei Rokiškis; 

Prienai , Utena. Kėdainiai 
Alytus i r Joniškis . 

Šiauliai. Mažeikiai, Marijampolė, 
Vilkaviškis, Ukmergė 
Panevėžis, Tauragė. , 

Pr ie skanaus valgio bus.puJ-
ki programa, žaidimai i r šo
kiai. 

Visas jaunimas y r a kvie
čiamas neužmiršti atsi lankyti , 
nes tuomi t ikra i pagerbsite 
kun. Pakalnį kaipo Vyčių Chi-
cagos Apskričio dvasios vadjj. 

Alpha. 

D R A U G O " VAKARAS. 

CHICAGIEČIŲ D 0 M E I . 

NAUJASPRAKALBU 
MARŠRUTAS. 

VIEŠA PADĖKA. 
.!-

Negalime susilaikyti neiš-
Teiškę viešos padėkos tiems 
asmen., kurie ta ip nuoširdžiai 
prisidėjo pr ie , išpuošimo 

Sekmadieny, gegužio 14 d., 
Aušros Vartų par . svet. įvyko 
giažus " D r a u g o ' ' prietelių va
karas . 

Žmonių gana daug atsilankė. 
Programa buvo marga ir gra
ži. Vakaras visais žvilgsniais 
pavyko.»Kitą kar tą bus pla
čiau aprašytas . \ ^ 

Rep. 

F E D E R A C I J O S APSKR. 
SUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
ragos Apskričio labai svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį vakarą, gegužio 16 d., 7:30 
vai. vak., Aušros Vartų ,par. 
svet., W*?t Side. Skyrių, dr-

Visi mūsų nuveikti darbai j ' " 'Draugo" vakarėlio gegužės 
i4-tą dieną. Šie, butėnt asme
nys davė t am vakaru i visą gy-
'vybę i r grdEį. Dainuotojos — 
p-lės M. Ourinskaitė i r Ona 
'Paliuliutė. —r Dainuotojai — 
p-n ai K. Sabonis i r Jonas Ra
dzevičius i r p . J . Sauris — a-
kompanistas. 

Ar t i s ta i lošėjai: P . Masko-
laitis, Em. Martinaitė, Ant. 
Rugienis, Ona R. Paliul iutėr 
J . M. Rutkauskai tė , Ona Sa-
liukienė, Adelis Saliukas, J . 
Šlajus, rezisorė Em. Ąfarti 

'tiek sekasi, kiek katalikų vi
suomenė y r a stipriai susibū
rusi į organizacijas. Kadangi 
l igi šiol mes nesame užtekti
nai įvertinę savo ^galybės, šią 
savaitę rengiamos tuo tikslu 
prakalbos. Jose kalbės ^kun. 
Pr . Garmus, p. M. Bagdonas 
i r " D r a u g o " Redaktorius i r 
kit i . / 

Geg. 17 d. 8 vai. vak. Toym 
of Lake Davis Square Parko 
svet. 

Qeg. 18 d. 8 vai. vak. Die
vo Apveizdos parap . svet. 

Geg. 19 d. 8 vai. vak. Cicero 
parap . svet .^ _ 

Tolimfesnė prakalbų marš
rutą bus vėliaus paskelbta. Pra 
šome visų kam rupi nuosekli 
ir sėkminga katalikiškos akci
jos plėtotė atsi lankyti į šias 
^prakalbas. Įžanga veltui, jokių 
kolektų nebus . . 

naitė i r uolios šeimyninkės —J-
p-lės M. Mačiulioniutė, K. 
Antanai tytė i r A. Kairai tė . 

D r a u g o " Administracija. «c 

GEGUŽINĖS IŠKILMĖS. 

P IRKO VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTŪVC. 

Bridgeportas. — 12 d. gep;.y 

'gerai žinomas CJiicagoje lietu
vių visuomenės darbuotojas, 
Br. Jaka i t i s , pirko valgomų 
'daiktų krau tuvę (buče.me ir 

jų ats tovai malonėkite kuos- i grosernę) po num. 716 W. 31 
kaitl ingiausiai atsi lankyti . 

Valdyba. 

S A V I E J I R E M K I T E SAVAS 
Į S T A I G A S . 

St., Cliicago, 111. Visus pirkimo 
raštus darė V. Stulpinas. 

Linkėt ina naujam biznieriui 
kuogeriausių pasekmių. 

Ratas. • 

North Side. — "Bogamaz-
n i n k a i " nebuvėliai susimetė į 
mokyklos kiemą ir žada būti 
iki 22 d. gegužio. Įvairių į-

' vairiausių daiktų pilnos budos 
net nežinai ką i r pirkt i . Be to 
karuselė su įvairia muzika ir 
didelis ra tas lyg oro skraidu-
'lis ištolo matosi. Nebereikalo 
y.monės kalba, kad pirmą kar-
'tą lietuvių tarpe tokie įvy^ 
Idai. 

Tos gegužinės iškilmės pra
sideda kas vakarą nuo 7 ir bu-
na iki vėlumui. Tikimasi , kad 
nei vienas neapleis neatsilan
kęs į tas nepaprastas geguži
nes. "Rep. 
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I IS NEW YORKO! KAUNA PER 9 DIENAS 
1 Greičiausiu ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu 

Prekybos Bendrovės 

I 
3 
(M I 

PRANEŠIMAI. 
TOWN OP LAKE. — Alumnų 

pirma skuopa laikys labai svarbų 
susirinkimą antradieny, geg. 16 d., 
'Davis Sąuare Park svet., pradžia 
S vai. vak. 

Alumnai malonėsite skaitlingai 
susirinkti, nes susirinkime daly
vaus gerb kun. N. Pakalnis, Jis 
turi ir nori ką np*S svarbaus, pra
nešti. 

O a. 

NORTH SIDE. — Šiuo prane
šame, kad visų. draugijų^ atstovų 
susirinkimas įvyks šį vakarą, ge
gužio 16 d., 7:30 vai. vak., 6v: My-

'kolo parap. svet. Reikalinga pasi
tarti ką mes veiksime per ateinan
čius metus. Dabar reikalinga pa-
'imti svetainę ir kitoki dalykai su-
tvarkyti. 

Kurios draugijos neturi išrinku
sios atstovus, lai jų valdybos at
silanko. 

A. Nausėda. 

• 
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Keliauninkus palydės iš New York 'o iki Kauno Lietuvių 

prezidentas J O N A S J . ROMANAS. 
1 

S 
e 
71 

Iš Piliavos iki 
Eitkūnų ir 

(Į Kauno bus pa-
g rengtas specija-

lis Lietuviams 
keliauninkams 
traukinys. 

s 
^ 

RAINOS: 
I 

T v» recios Klesos 
$107.50 
Aniros Klesos 
$152.50 
KARO T A K S Ų $5.00 

% 

% 

» 

ii 
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"BERENGARiA" IŠPLAUKIA Iš NEW YORK'O GEGUŽIO (MAY) 30 D. f 
Norintieji važiuoti į Lietuva. < < Berengar ia , , laivų ir turėt i sau už palydovų & 

JONĄ J . ROMANĄ — skubiai atsišaujrit visais kelionės reikalais į 

LITHUANIAN SALES CORPORATION I 
7: 

71 

71 

Arba ypat iškai kreipki tės: 
3313 So. Halsted St., Chicago, 111. 

x Telefonas Yards 6062 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
. 6 

2334 South Oakley Ave. 
I 

Chicago, Illinois. 

f 
i 
I 
LT 

i 

Rašyki te : 
Boston 27, Mass. v 

414 Broadway, 
Ofiso Valandos: Kasdien nuo 91 vai. r y t o iki 7 vai. vakare. Vakara i s : Utarninko, 

Ketvergo ir Subatos ikį 9 vai. Nedėlomis: nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet. 

K U R I E M S ARČIAU, K R E I P K I T Ė S Į MŪSŲ A G E N T U S : 

€ • 9 

a c. 
T, 

WAUKEGA3f, Iljl i . 
A. J. Sutkus, 

. 811 S. Vietory St., 

A. S. Prccinauskas, 
760 H. Sheridan Rd. 

S P R I N G V A L I J E Y , ILL. 
Ant. Stulga, 

101 E . 3-rd St. 

Alb. Pilipaitts, 
227 West 4-th St. 

W E S T PULLMAN, ILL. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

A. Bružas, 
3303 Aubuii i Ave. 

18-TH S T R E E T CHICAGO 
M. J. Tananevlcz, 

736 W. 18-th St. 

RRIGHTON P A R K 
Į v (HIt"AGO 
A. Andrel iunas 

4436 S. Falrfield Ave. 

CICERO, H J J . 
B. B . Posauka, 

1422 So. 49th Ave. 

J. Mockus, 
1301 S. 50th Ct. 

P5V r*|*i . V V A ^ T T V T A 

/ 
R O S E I i A N B H J L . 

J. Ramanauskas , 
108O8 Micltigan Ave 

R O C l t F O R D , ILIi. 
P . Kutro, 

1012 S. Main S t c 
KENOSHA, WIS. 

J. TrakšeUs, 
464 X. Sheridan Rd . 

^ A C I N E , WIS 
Geo.. Shokelis , 

815 Parly" Ave. 

DETROIT, MICH. 
F . Mlkuchonls , 

9185 Cardoni Ave. 

3 
*3 C 

% 

% 
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GERBIAMI LIETUVIAI: 
Šiuomi pranešame kad mūsų krautuvė esti a t idarp ta 

kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Šubatoje iki 10 vai. vak. 
Nedėlioj galima prisišaukti iki 10 vai. ryto. Mes už
laikome visokių tavorų ka ip : vyrų, moterių, vaikų i r 
mergaičių, f ial ima nusipirkt i už prieinamą kainą i r že
miau kaip kitur. « v , 

o t- l 

Su pagarba 
NATIONAL D E P A R T M E N T STORE 

10824r-26 So. Michi^an Ave. Chicago, IU. 
Telefonas Pullman. 5190 

Hiiii<WiHi)fiiiliii«miWh 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką t ik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 
•> 

J. NAUJALIO 
Giesmynėlis (Bažnyčių chorams) .60 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės ( so lo ) +f 4 0 , 
2. Mylėk ( so lo ) 5 0 / 
i. Aguonėles ( so lo ) : -4° 
4. Rūta ( so lo ) v -50 
11 Op! Op! (mišram chorui) Į» -50 

A L E K S A N D R O KAČANAUSKO, 
7. Tų mergelių dainaviflias. ( so lo į enorut ) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) 50 
9. Geriau diena, geriau nakti ( so lo ) 45 

- .10 . Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) 40 
20. Sudiev Cletuva (mišram chorui ) .50 

JUOZO ŽILE VttZ AUS X. 
70. Nul iūdimo valanda (aukš tam balsui) 60c. 
71. Girtuoklio daina ( jumorinė-aukštam balsui) 60c. 

• 7 2 . Gundė mane bernužėlis (iŠ operetės) 75c. 
73. Močiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėli 60c. 
6. Šėriau žirgeli (solo ' • • . 65 
13. Jau pavasaris atėjo (mi šram chorui ) i 50 
14. Gaudžia aukso varpai (mišram chorui ) 60 
15. Šviesi naktis mėnes iena (mi šram chorui ) . . .60 
12. Laisvė daina, (mišram chorui ) .50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos ( so lo ) 6 0 

JONO B E N D O R I A U S 
16. Aušrelei Beauštant -65 

m^mr K U N . T. BRAZIO. ' / 
35. Muzikos Teorija (muz ikos vadovėl i s ) .45 
36. Giedojimui Mokykla (g iedoj imų vad. ) l.Q0" 
18. Mūsų dainelės 1 0 0 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 

37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis^ .20 
38 Lakš tu tė - (da inų rinkinėl is) .50 
39. Aš pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . » . . .20 
40. Eisiu į girelę^—Ui, ui, ui Dieve ( choru i ) . . . . .30 

. 4 1 . Tautiški šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis II, .35 
17. Gailesčio Giesmė 25 

Keturi Suktinai (p ianui ) m '. .6 5 

Taip-pat galima gauti ir šiuos Veikalu*: 
ST ŠIMKAUS. 

32. Aš išslvilkčiau čigono ruba (due tas ) . . . . . . .75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( ( c h o r u i ) 100 
32. Kaip raiba Taukštė ( so lo ) .75 
82. Oi kas? 4 . . .75 
32. š ią nedėlėle (4 bals iams) 25 

A. ALEKSIO. 
21. M*i!<% Uždegta krutinę (so lo 65 
22. Grali čia giružė ( s o l o ) 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui ) * . . .75 
24 Visuomet š irdis Surakinta ( so lo ) 60 
25. Ak myliu Tave., ( so lo ) 75 
26. Ginkfcm šal} Lietuvos (mišram chorui ) 50 

A. P O C I A U a 
27. Gale Sodo rymavo ir Švint aušrelė ( s o l o ) . . . . 60 
28. N e bile k ieme mergelė auga (§olo) 60 
29 Leiskit į Tėvynę ( s o l o ) 60 
30. Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNAUSKIO 
•v Užmigo žemė (choru i ) i 35 

D R VINOO KUDIRKOS. y 
33. Diedėnė, - polka (p ianui ) .30 

Sudiv, mazurka (p ianui ) 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (p ianui ) 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
v 34 Vytauto koncertinis maršas (p ianu i ) . , 35 

MIKO P E T R A U S K O — O P E R E T E S . 
C o n s i l i u m ^ a f u l t a t i s (v ieno ve iksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) 1.50 

J. A. s, ŽEMAIČIO 
66. Lietuva Brangi ( so lo &nt p iano) f 50c. 
67. Kas nuramyns man širdelę. (duetas»ant p iano) 5 0 c 
68. Pas darželi trys mergelės, (duetas ant piano)"lįOc. 
69. Esu ant šio svieto, ( so lo ant p iano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet įfožymėkite i r 
numerį . 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais a rba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley 4vė. Chicago, m 
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