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METAI-VOL. VII 

PRAMATOMI KARO DEBESYS 
ANT EUROPOS 

* 

SAKO, PRANCIJA PULS VOKIETIJĄ IR RUSIJĄ 

TURKAI PASIRENGC AT-
NAUJINTI KOVAS. 

STOCKHOLMAS, geg. 21. 
— Danijos politinis rašėjas 
Dr. Asche pramato naują ka
rą Europoje. Apie tai rašo 
Skandinavijos laikraščiai. Dr. 
Asche tvirtina, jog šiuo kar-> 
tu prancūzų juodoji ir bal-

biem šalim grūmoja. 
Suprantamas daiktas, Dr. 

Asche to karo pasekmėse ma
to abelną pragaištį. 

Nors Skandinavijos spauda 
į tuos Dr. Asche spėjimus 
rimtai neatsineša, visgi iš sa-

Santarvė neturi priemonių 
įvesti taiką. 

toji armijos bus panaudotos j vo pusės pažymi, kad buvusi 
prieš Vokietiją ir Rusiją. Genoa ^konferencija karui pa-

• Pirm vienerių metų Dr. A- gamino puikią dirvą, 
sche skelbė savo spėjimus, j Laikraščiai perspėja neut-
kad neišvengtinas karas į vy
ksiąs Suv. Valstijų su Angli
ja. Gi jei tas karas neturėtų 
įvykti, tai paskui turįs kilti 

rales valstybes stovėti atokiai 
nuo tų pramatomų Prancijos 
pragaištingų žygių. Nes vie-

Konstantinopolis, g. 21. — 
Turkų nacionalistų valdžia 
painformavo savo atstovus 
užsieniuose, jog santarvės at
sisakymas priimti Genoa kon-
ferencijon turkus delegatus 
reiškia santarvės atsisakymą 
toliaus svarstyti turkų nacio
nalistų valdžios paduotus pa-
siulvmus reikale taikos arti-
muose Rytuose. 

Del to artimuose Rytuose 
visoki nesusipratimai ir to
liaus turi but rišami ne tai-
kingomis derybomis, bet gin
klais. Nes santarvė turkų su 
graikais arba nenori, arba ne-

Nacionalistų laikraščiai pa
žymi, kad deportuoto majoro 
pranešimai esą be jokio pa
grindo. 

Turkai taipat kenčia. 

Pripažinta, kad turkų de 

DELEGATAI APLEIDŽIA 
GENOA. 

N 

GENOA, geg. 21. — Vakar 
'kuone visi valstybių delega-

portuoti graikai už vedamas M a P , e i d o ž* m i e s t * P " 8 ^ ; " 
agitacijas prieš turkus, mirę 
pereitą žiemą badu ir nuo šal
čių. Turkų laikraščiai tą at
sitikimą pripažįsta ir pridu-

gus ekonominei konferencijai. 
Dauguma jų išvažiavo išva-
k a r o , į 

Iš vakaro išvažiavo Ldndo-
ria, kad be graikų žuvę daug nan Anglijos premieras Lloyd 
ir pačių turkų del stokos mai
sto ir tinkamų rūbų. 

Suv. Valstiją su Japonija 
Šiandie tas rašėjas savo kur-kas biauresnis militariz 

spėjimus paremia išsivysčiu
siu prancūzų militarizmu. Tas 
militarizmas varu privertė Vo 

toje sufruškinto prūsų niilita-
. y ^ . . . M-i i-A turi reikalingų priemdmų tai-rizrno Prancijoje pikilo kitas, I t % t°m* • 

mas. 
Prancūzų militarizmas, ra

šo laikraščiai, Europai paga-
kietiją padaryti taikos sutarti; mins visą eilę naujų nelai-
su Rusija. Nes prancūzai a- į mių. 

Suomijoje Kilo Politinis- Krizis 

kinti. Greičiausia santarvė 
• 

visai nenorį matyti taikos Tu
rkijoje. 

(Taip aiškina turkai nacio
nalistai tėmydamies į santar
vės visus pasielgimus. 

Pasiruošimai. 

šo todėl, nes deportuotas ma
joras su savo misijos nariais 
išvilko aikštėn graikų žuvimą. 

Majoro Yowell skelbiamos 
žinios apie turkų žiaurybes 
visus Anatolijos turkus sukė
lė prieš amerikonus taip, kad 
vargiai ten bus įsileidžiami ir 
misionoriai. 

George su savo delegacija. Gi 
vakar rytą vokiečiai ir pran-

Turkų nacionalistų laikraš
čiai apie tuos atsitikimus ra- Tik vieni bolševikai čia pa-

Pranei ja Viena Veiksianti prieš 
Vokietiją 

PARYŽIUS, geg. 21. — 
Nesenai Anglijos parlamente 
vyriausybės lyderis Chamber-
lain pranešė, kad nei santar
vė, nei viena Prancija netu
rinti jokių pienų užimti dau
giau Vokietijos plotų, jei pas
kirtu laiku Vokietija neatmo
kėtų karo kontribucijos. 

Prancijos premieras žingei-
daujantiems tečiaus pranešė, 
kad Prancija savarankiai vei-
ksiatitir-Nprieš Vokietiją, jei 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
KELETĄ ŽYDŲ. 

^ 

ATSISTATYDINO PREMIERO VENNOLOS 
KABINETAS 

~:' 

STOCKHOLMAS, Švedija,] joje užtraukė 4 milionus sva
rų sterlingų paskolos. Tas 
sukėlė »baisų industrininkų ir 
socialistų protestą. 

geg. 21. — Tarpe suomių par
lamento ir ministerių kabine
to kilo nesutikimai. Parla
mentas tad privertė premierą Biznieriai tą paskolą karak-
Vennola su visu ministerių''terizuoja, kaipo neatsikrato-
kabinetu atsistatydinti. Taip 
ir įvyko. 

Ateinantį rudenį Suomijoje 
įvyks generaliai rinkimai. Del 
to iki to laiko galvojama pa
skirti laikiną kabinetą-

Keliamas sumanymas iki 
rudens palikti atsistatydinusį 
kabinetą su Vennola priešaky. 
Tam sumanymui aštriai prie
šinasi centro parlamento par
tija. 

mą šalies ekonominei ir fi
nansinei padėčiai slogą. 

Nežiūrint tų visų protestų, 
parlamentas dviem trečda
liais balsų patvirtino tą pas
kolą. Tuojaus po to žymiai 
pakilo Suomijos markių ver
tė. 

VOKIETIJA REIKALAUJA 
PASKOLOS. 

-

Gi dešinėji ir kairioji par- j NorKgauti 7 bilionus markių, 
lamento partijos painformavo | 

RYGA, geg. 22. — Minske 
žydų sinagogoj susirinkę žy
dai pasipriešino bolševikinis 
grobti iš maldos namų bran
gintinus daikįus. 

Pakilo muštynės. Keletas 
žydų nužudyta ir keletas bol
ševikų sužeista. 

VOKIEČIAI KOVOJA DEL 
SUTARTIES. 

Naujausios iš Anatolijos ži
nios liudija, kad turkai nacio
nalistai energingai veda mili-
tarinius pasirengimus. 

Kemalistai pavartoja tam 
tikslui visus priginamus susi
siekimus. Visais geležinke
liais gabenami ginklai ir amu
nicija karo frontan. Iš Juo
dųjų jurų oustų amunicija 
vežama net paprasčiausiais 
vežimais. Iš Rusijos amuni
cija Anatolijon gabenama ne 
vien juromis, bet per Kauka
zą-

Yra žinių, kad kur vežimų 
su ginklais ir amunicija ne
patraukia jaučiai, mulai arba 
arkliai, ten pristatomi grai
kai nelaisviai. 

Bolševikų ambasadorius Anj R I Q DE JANEIRO, geg. 
goroje j turkų nacionalistų j 22. — Iš Brazilijos kabineto 
valdžiai įdavė padarytą b o l - ^ ė j o ūkio ministeris Lopęs. 

siliko svečiuotis pas italus. 
Kalbama, a r tik Italija su 
Rusija nepadarys kokios nors 
ekonominės sutarties. 

Vakar čia atvyko Šventojo 
Tėvo privatinis šambelionas, 
monsignoras Caccia Dofni-
nini. Su kai-kuriais delega
tais jis kalbėjosi apie Šven
tojo Tėvo memorandumąjcas 
link religinės laisvės Rusijo
je-

tuo klausimu nebusią galima 
susitarti su santarvės valsty
bėmis. 

Poįncare pažymi, kad jai 
vienai leidlžia veikti Verąai-
lleso taikos sutartis, jei Vo
kietija atsisako pildyti sąly
gas. 

Tečiaus kokios busiančios 
to veikimo priemonės, premie-
įas nepaaiškino. Tik pažymė
jo, kad tas paeisią nuo aplin
kybių. 

Žinios iš Lietuvos 
ŽIAURUS OKUPACIJOS 

ATMINIMAI. 
j*tą eidavo šerti, i r ką gi jos 
turėjo šerti, kadangi rasdavo 

*- ' tik vidurius ir odą gyvulio. 
TAURAGNAI, Utenos aps. Jie naktį įlysdavo per langą 

Tauragnų miestelis buvę daug' į krautuvę ir išvogdavo ten 

TRAUKIAMA TEISMAN 
ANGLEKASIĮĮ ORGANI

ZACIJA. ' 

ką perkentėjęs nuo įvairios 
kariuomenės karo laiku. Kuo
met bėgo rusai nuo vokiečių, 
tai miestelį perėjo labai daug 
rusų kariuomenės, kuriems 
reik*?jo visko duoti, įr mais
tą ir pašarą arkliams. Išbė-

BERLJNAS, geg. 22. — Rei 
ehstage politinės partijos pa
kėlė smarkią kovą del pada
rytos ekonominės sutarties su 
Rusija. Kai-kurios partijos 
priešinasi sutarčiai. 

MINISfTERIAI PAMETA 
KABINETĄ. 

respublikos prezidentą, jog] PARYŽIUS, geg. 20. —Čia 
jos neapsima imti atsakomy- vieši Vokietijos finansų mi

nisteris. J i s darbuojasi gau
ti Vokietijai būtinai reikalin-

bės sudaryti naują kabinetą. 

Laikinas kabinetas 
Iš visako matosi, kad vei

kiausia tą politinį krizį galės 
pašalinti šiandieninis teisin
gumo ministeris von Hellens. 
Sakoma, jis galįs sudaryti lai
kiną kabinetą, pasikvietęs į 
užsienių ministerius šiandie
ninį Suomijos pasiuntinį 
Prancijai Enckell. 

Su tokiu išsprendimu gal 
butų sutikta, bet didelis triu
kšmas pakilęs del žinomuos 

gą paskolą, jei norima, kad 
Vokietija ir toliau mokėtų ka
ro skolas ir pagerinta namie 
pramonę. 

Vokietija reikalinga 7 bilio-
nų auksinių markių. Nori, 
kad Amerika, Prancija ir An
glija jai paskolintų po 2 bi-
lionu, gi Belgija ir Italija — 
po pusę biliono auksinių mar
kių* 

iTą paskolą pravestų san-
TT v ,. , tarvės atpildymo komisija. Gi 
Varšavos sutarties, kurion .. J J , 
lenkai njėgina įtempti suo-Į V o k , < , t l J a «vanu. tuot , p ^ . 
m i n t Taipat dideli nepasi- j " « m ^ ^rmm^ 
tenkinimai del gautos pasko-j 
los Anglijoje. 

Čia laukiamas iš New Yor-
ko atkeliaująs žinomas Mor-

fTuodu klausimu partijose £ a n a s \ . J i s P a l a n k u s d u o t i 

!I-AIA A^I^- 4.:..ii—-- uaA Vokietijai sukėlė tokius triukšmus, kad 
turės užimti nemažai laiko, 
kol bus išspręstas kabineto 
klausimas. 

Paskola. 

Suomijos vyriausybė Angli

jai paskolą, bi tik ji 
butų garantuota. J is Vokieti
jai gali parūpinti 5 bilionus 
auksinių markių. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

ševikų su vokiečiais ekonomi
nę taikos sutartį. I r jis pa
reiškė, kad jei turkams prisi
eis atnaujinti kovas su grai
kais, bolševikai visuomet gel-
bėsią turkams. 

Prieš amerikonus. 

Kuomet turkų ancionalistų 
valdžia darbuojasi pagerinti 
militarinę ir finansinę padė
tį Anatolijoj, turkų laikraš
čiai bara valdžią už tai, kad 
ji perdaug palankiaujanti a-
merikonams. 

Nesenai iš Kharpirto depor-
tuotas majoras ,lLOwell su sa
vo mijos nariais. J į deporfa\ 
vo tos Turkijos provincijos 
viršininkas. Nacionalistų laik
raščiai giria tą ^provincijos 
viršininko pasielgimą. Sako, 
nepriklausoma' valstybe gali vo nutarta žemesniųjų kon-
taip elgtis su negeistinais a s - | g r e s o r u m Q 

menimis. 
Anot laikraščių, deportuo

tas majoras išvykdamas- į 
Konstantinopolį grūmojęs tur 
kams tais žodžiais: " J ų s nu-
girsite apie mane veikiai / ' Gi' 
nuvykęs į Konstantinopolį 
paleidęs neįtikėtinų žįriių apie 
nacionalistus. 

Finansų ministeris taipat pa
sirengęs atsistatydinti. 

CHARLESTON, W. Va., g. 
20. — Willis Branch Coal Co. 
advokatai vietos federaliame 
teisme įdavė skundą prieš ah-
glekasių organizaciją United 
Mine Workers of America. 

v 

Kompanija anglekasių or
ganizaciją traukia teisman ir 
reikalauja vieno miliono dole
rių atlyginimo. 1919 metais 
anglekasiai pakėlė suirutes, 
sako advokatai, ir nuo to lai
ko tos kompanijos kasyklos 
stovi uždarytos. l 

ką tik rasdavo. 
Dažnai įlysdavo į ūkininkų 

svirnus, prisipildavo sau gru
dų ir parduodavo kokiems 
spekuliantams. Iš kurgi ir 
bepaimti iš mūsų ūkininku vi-
siems duok ir duok, o naudos 

go rusa i , a t ė jo vokiečiai , j ie i š to nė jokios , k a i p savo gini 
taipgi viską ėmė: mėsą, kiau-
žįniufi, sviestą, taipgi gyvu-

si traukus vokiečiams, atėjo 
kita alkana gauja - * bolševi
kai, kurie plėšdavo ir vogda
vo, mūsų ūkininkų turtą. Pa

tą jai tėvynei negaila ir duo
ti, todėl kad tėviškė branges-

lius ir kas jiems patiko. Pa- nė už viską ant pasaulio. I r 
%entėjom, kentėjom, bet per-
kentėjom ir sulautoem išei
nant tų plėšikų ir visi mes ap
sidžiaugėm, kad atsikratėnf 

galios ir ta gauja pasitraukė, j nuo jų. Po jų atėjo vėl mu-
atėjo jau mūsų broliai, Lie- sų gimtieji kareiviai, Lietuvos 
tuvos kareiviai. Tečiaus dar Šiaulių būrys, kurie ir dabar 
prieš jų atėjimą, vos tik spė- dar tebėra pas mus. Mūsų 

2,000 PLATŲ TUŠČIŲ. 

Apskaitoma, kad šiandie 
'del brangių samdų Chicagoje 
atsirado 2,006 tuščių. flatų. 

SENATAS PATVIRTINS 
. 140,000 ARMIJĄ. 

Subkomitetas projektą jau 
priėmė. 

WASHINOTON, geg. 21.— 
Aną dieną senato subkomite
tas, kuris ^skiria visokias vy
riausybei išlaidas, ir kuriam 
senatas pavedė aptarti Suv. 
Valstijų armijos skaitlingu-
mą, nutarė, kad nuolatinę S. 
Valstijų armiją turi sudaryti 
140,0000 kareivių ir 12,530 
karininkų. 

Taigi subkomitetas rekome
nduoja senatui patvirtinti 
daug didesnę armiją, negu bu-

Gali but nesusipratimų. 

Nors senato subkomitetas 
neskiria tiek kareivių, kiek jų 
reikalauja vyriausybė, (gi ji 
reikalauja 150,000), tečiaus 
pastaroji, matyt, turės nusi
leisti. Tuo labiau, kad abie-
ji kongreso rūmai su vyriau

sybės norimu skaitliumi nesu
tinka. 

Subkomitetas savo nuo
sprendį įduos senatui. Ir, spė
jama, senatas tame klausime 
nemėgins daryti kokių-nors 
atmainų. 

Tečiaus nesusipratimai gali 
kilti senato su žemesniaisiais 
rūmais. Kadangi šie atstovų 
rūmai visas laikas darbuojasi 
kuolabiausia sumažinti armi
j a 

žemesniųjų rūmų nutarimas. 

Žemesnieji kongreso atsto
vų rūmai jau seniau pravedė 
tą armijos bilių. Pripažino tik 
115,000 kareivių ir 11,-000 ka
rininkų. . 

Senato subkomisija dabar 
darbuojasi apskaitymu, kiek 
reikės išlaidų jos nustatomos 
armijos skaitliaus užlaikymui. 

Kaip tik tas darbas bus 
baigtas, tuojaus bilių grąžins 
senatui. Senatas bus paragin
tas kuoveikiau apsidirbti tuo 
klausimu. 

jo bolševikai pasitraukti, tuo
jaus atvyko septyni lenkų žva 
lgai plėšikai, kurie įėjo į mie
stelį, ir kiekvieną, sutiktą žy
dą reikalavo pakelti rankas 
aukštyn ir atimdavo viską ką 
tik pas jį rasdavo: laikraš
čius, pinigus ir kitką, paskiau 
eidavo į krautuves, reikalau
dami iš krautuvininkų maiše
lių, į kuriuos kimšdavo priplė
štą turtą. Visi šitie lenkų 
plėšikai greitai negaišuodami 
išbėgo, bijodami, kad neužei
tų Lietuvos kariuomenė. 

Bet neilgai buvo mūsų mie-
'stelyje Lietuvos kariuomenė, 
jį vėl užgriebė tie patys len
kai plėšikai', ir prastovėjo pas 
mus ištisus metus? Kiek pas 

miestelis tik dar nuo lenkų 
už 17 varstų, reiškia mūsų 
miestelis stovi ant demarkaci
nės linijos. Rusų kariuomenė 
ir kitos kariuomerrės gąsdin
davo mus, kad pas mus bus 
mušis, bet ačių Dievui, ta ne
laimė neatsitiko. O, Dieve, 
Dieve! Saugok mus Lietuvos 
katalikus nuo visų piktų prie
šų. [L. Laisvė] 
' - B JI ' „ 

ATSISTATYDINO GRAIKŲ 
KABINETAS. 

ATĖNAI, geg. 21. — Pirm 
kelių dienų Nicholas Stra-
tos sudarė ministerių kabine
tą. Vakar jis atsistatydino. 
Karalius į premierus vėl kvie
čia buvusį premierą Gorina

mus kariuomenės ne stovėjo, ris 
bet taip, kaip šitie lenkai, nie- , 

kas taip nedarė. Jie užstoda
vo visus kelius ir neduodavo t» Chicagos visuomenininkai 
mūsų žmonėms įeiti į mieste
lį, net tiems, kurie karštai 
norėdavo pasimelsti bažnyčio
je, neįleisdavo šitie bedieviai 
lenkai. 

J i e ' neprileisdavo nei ligo
nių, kurie atvažiuodavo pas 
gydytoją gydytis, o grąžinda
vo atgal. 

Kiek jie kiaulių, avelių pa
vogė, tai galima butų už visa 
tai nusipirkti gerą dvarą. Nuo 
jų jokiu būdu negalima buvo 
užrakinti, jie įlisdavo per sto
gą, pro pamatą, kaip kokie 
v i v * • 

žalčiai* 
Šeimininkės atsikėlusios ry 

Policijos viršininkas irxki-

reikalauja čia padidinti poli
cijos korpusą — nors vienu 
tūkstančiu poliemonų dau-
giau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 20 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .33 
Lietuvos 100 auksinų .33 
Lenkų 100 markių .02 

m 
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MUŠU TAUTUS PAMiNK-

J a u beveik savaitė kaip 
1 ' Draugas " savo atkarpoje 
spauzdina žemės reformos įs
tatą. Lietuva — žemės ūkio 
šalis. Seimas išleidęs šį įstabi, 
yra atlikęs viena svarbiausių, 
ekonominės ir socialės gero
vės darbų. Už viena žemės re
formą, jis amžinai įsirašė į 
mūsų krašto politinės ekono
mijos istoriją. Beabėjo, ir pa
sikeis, pasipildys kai-kurie jos 
paragrafai, bet pagrindinė re
formos schema visuomet vai
ruos tolimesnį tobulinimo dar
bą. 

Taigi ištisai atspauzdinę tą 
įstatą* mes didžiuojamės gilių 
tyrinėjimų, originalių eksper
tų, drąsių demokratybės gy
nėjų paminklu. J is šalina tą 
nelygybę ir uižtrina tą netei
sybės ribą kuri išaugino mūsų 
žemėje proletariato klasę, jis 
užpila tą spragą kurioje tu
rėjo nuolat rusėti skriaudos 
tvaikas, luominės kovos žari
jos, socialės nesantaikos ugnis. 

Ypač mums išeiviams labai 
svarbu turėti tikrąjį žemės re
formos įstatą, taip kaip jis St. 
Seimo trečiuoju skaitymu pri
imtas. Dabar mes jį po ranka* 
turėdami galime atremti visas 
nesąmones ir melus kuriuos 
taip apsčiai sėja socialistai ar 
laisvamaniai savo prakalbose 
ir laikraščiuose norėdami ap
juodinti daugiausiai pasidar
bavusią tam tikslui krikš. de
mokratų partiją, sukelti ne
apykantos prieš Bažnyčių, ter
šti mūsų Eespublikos vardą. 

Nuo šios dienos tokiems 
niekšams mes galime užčiaup
ti burną ir parodyti paragrafą 
kur sakoma kad bažnyčių, vie
nuolynų žemės imamos refor
mos reikalams (tai yra virš 80 
hektarų) tais pačiais dėsniais, 
kuriais imamos privatinių 
savininkų žemės. Gauna žemės 
kiekvienas savarankiškai gy
venąs bežemis arba mažažemis, 
visi ligi 20 hektarų (40 mar
gę) . Miestų darbininkams ir 
tarnautojams duodami sklypai 
y% arba į į hektaro trobesiams 
pastatyti. Žemė duodama nuo
savybėn; kareiviai turi pirme
nybės prieš kitus gauti žemės. 

Vienu žodžiu atsiskleidę pri
imtus žem. ref. įstatus suge
bėsime pasiaiškinti sau ir ki
tiems rupimus klausimus. Tos 
minties vedamas "DrausTas" 

PIKTPINIGIS AR PAHC-
PINI6IS. 

(Slaptas sočiai.—liberalų 
i dokumentas). 

Mūsų specialis koresp. iš 
Cleveland'o, Ohio praneša a-
pie sandariečių politinio iždo 
Valdybos posėdį įvykusį geg. 
7 d. Cleveland'e. 

Chicagoje prakišę soc. libe 
ralai su savo prakalbomis dū
mė Cleveland'an atsikvėpti, 
surinkti likučius savo pabiru
sios armijos ir po skanaus 
" t r a n k o " stiklelio pradėjo 
tiesti naujus planus kovai su 
"kler ikalais" . Ne juokai\ Tie 
"k ler ika la i" juos taip sugu
rino ir tiek baimės įvarė, kad 
jie jau nebeišsiteko Chicagoje 
ir spruko į Cleveland'o far-
mas. 

Taigi šiame istoriniame San
darai mieste nutarta įsteigti 
nepaprastą fondą prie dabar 
jau esančio Politinio iždo. J ie 
galutinai įsitikrino, kad jų da
bartinis iždas neatlaiko katali
kų fronto, taigi naujos rųšies 
fondas užgimė. J o vardas 
Piktpinigis. 

Kodėl sočiai, liberalai jį taip 
apkrikštijo, jie patys pama
tuoja: 1) pikta bus ne sanda
ri ečiąms( suprask katalikams), 
kad negali Piktpinigio auko
ti; 2) pikta bus Sandaros ir 
demokratybės priešams, kada 
Piktpinigis užaugs į kapitalą 
stipresnį už Rotschildo, o kurį 
Sandara panaudos kovoje su 
katalikais; 3) pikta bus tam 
centui kurs pateks Piktpini
gio dėzutėn, nes jo neapykan
ta išsprogdins katalikių tvir
tovės. 

Puiku! Vardas atatinka tik 
slui ir prie jo jau einama gal
votrūkčiais. Clevelandiečiai 
kuriems teko būti Piktpini
gio " k ū m a i s " pirmieji geg. 
septintą dieną, pasiūlę septy
nias pamatines piktvaikiui tai
sykles, net septynis dolerius 
sumetę. 

: e « 
'bios karvės ir septynios liesos 
karvės. Dar įstabi&us, kad 
septynios liesos karvės pra-; 
rijo septynias riebias karves. 
Pabudęs faraonas nebetvėrė 
smalsumu ir ieškojo žmogaus 
kurs išaiškintų sapną. Juoza
pas — Joknbo sunūs išaiški
no. 

Bet jeigu lygiai aiškina, sa
kysime sandariečių barzdoti 
bambizos — daktarai, tai gre
sia mums didelis pavojus. Nes 
tuomet išeitų taip, kad septy-
nakis Piktpinigis praris pa-
vyzdin Tautos Fondą, kurs 
gal ką nors bendro turi su 
skaičiumi "sep tyn i" . 

.Taigi turime prasklaidyti 
savo korespondento abejonės. 
Kad Sandaros politinio Edo 
Valdyba galėjo pasiskolinti 
septynių karvių sapną, tai 
mums nenuostabu. Ne veltui 
jie mirkė liežuvio galą praga
ro skystimėly. O jeigu kartais 
per neatsargumą vieną, kitą 
lašą prarijo, tuomet galėjo ne
tik septynias, bet ir septynias 
dešimts septynias karves sap
nuoti. Tą skaičių taipat den
gia paslapties šydas. 

Bet gal Tamista korespon
dente mums prikiši kad mes 
netiksliai atsakome! — Labai 
tiksliai. Nėra mažiausios abe
jonės, kad jie niekad Biblijos 
savo rankose neturėjo ir var
gu kada nors savo akimis ma
tė tą šventąją knygą. Gi kad 
jie į Dievą įtikėtų, tai dar 
mažiaus baimės. Pats jų fon
das Piktpinigis rodo, kad jie 
savo kovai šaukiasi ne Švie
sybės — tiesos dvasios, bet 
piktybės — melo ir keršto 
smailakulnio. 

Galop mes nieko nežinome, 
kad Tautos Fondas butų ką 
nors bendra turėjęs savo gi
mimo "dienoje su skaičiumi 
"septyni" . Taigi savaimi at
puola visos Tamistos abejo
nės. f 

LAIŠKAI Iš LIETUOS. 
(Pabaiga.) 

PriešrinMmų kompanija. 

Kad visos partijos stropiai-1 

rengiasi į busimus rinkimus 
paprastan seiman, jums ge 
rai žinoma, nes juk pas jusi net svyruojančių, atsimetę 
atvyko dolerių žvejotų socia
listų — liaudininkų atstovai: 
Natkevičius ir Žygelis. Jums 
žinomas kitus šmeižiantis Lie
tuvos socialdemokratų atsi
šaukimas į Amerikos "drau
gus" , kuriuos mūsų socialis
tai įgaliojo rinkti aukas. Reiš
kia pirmon galvon prieš rin
kimus yra mobilizuojamas ka-
pitalas. 

suorganizuoti į profesinę mo- rieji daug domės pradėjo 
kytojų sąjunga. Šioje sąjun
goje, kol jos veido gerai ne
pažino, buvo nemaža katalikų 
mokytojų. Kuomet pasirodė, 
kad profesinė mokytojų są
junga griežtai kovoja su reli
gija, tuomet daug katalikų, ar 

i 

Toliaus koresp. mini apie 
"sep tyn ias" "Pik tp in ig io" 
instrukcijas: jo sumos skiria-

Koresp. kreipia mūsų domės, m o s į t i kė t i ems partijos rei 

Visos galybės agitacijai geros. 

I r štai jūsų doleriais bus 
samdomi agitatoriai, kurie va
žinės po miestelius ir sodlžius 
ir melste mels balsuoti už sa
vo 'partiją. Suprantama, žadės 
viso, turbūt net tai, kad Lie
tuvos Nemunėliu vietoj van
dens tekės pienas, o krantai 
bus kisieliaus. Žinoma, daug 
neapsišvietusių patikės gra
žiais pažadais. Bet, kad laimė
ti rinkimus, nepakanka turė
ti daug dolerių. Nors doleriai 
labai daug reiškia. Ne dolerių 
reikia turėti gerų agitatorių 

'arba kurstytojų. Šių kurstyto
jų visur ieškoma. 

Jų ieškoma net tarp jauni
mo. Štai del ko paskutiniu 
taiku taip stropiai visokio 
plauko pirmeiviai ėmės orga
nizuoti jaunimą: organizuoja 
kaimų jaunimą į jaunimo 
kuopeles, organizuoja besi
mokinančią jaunuomenę. Įtai
kai atėjus ji bus išsiųsta 
"darbuot is" . Nesitenkina nei 
moksleiviais bei šiaip jau so
džiaus jaunuomene. Nori kai
rieji savo pusėje turėti tokių 
žmonių, kurie arčiausia žmo
nių stovi. Tokiais yra liaudies 
mokytojai. 

Liaudies mokytojai vra jų 

nuo profesininkų, prisidėjo 
'prie katalikų mokytojų są^ 
jungos. 

Žinant, kokią profesininkai 
mokytojai veda kovą su reli
gija Lietuvoje, stačiai koktu 
daros, skaitant Amerikos lie
tuviškus laikraščius, kuriuose 
profesininkų pirmininkas p. 
Žygelis rašo, buk profesinin
kai prieš religiją neiną. Vie
naip darydami Lietuvoje, ki
taip rašydami Amerikoj, ma
tyti nori prisigretinti prie ti
kinčių * Amerikos lietuvių ki-
šeniaus bei j4 dolerių. Štai šie 
profesininkai — tai ir gi so
cialistų organizuota naujiems 
rinkimams armija. 

I r tuomi dar nepatenkinti, 
mūsų kairieji pradėjo steigti 
"profesines valdininkų orga
nizacijas. Iš to matysit, kaip 
sistematingai einama prie nau 
jų rinkimų, kuriuos būtinai 
mūsų kairieji nori laimėti. 

Mau dabar Steigiamojo Seimo 
nariai, neiškiriant net vadų — 
kaip p. M. Šleževičius, važi
nėja po provinciją ir rengia 
sau dirvą. 

Suprantama, kad butų gali
ma geriau įrodyti savo "ne
kaltybę", reikia gerokai ki
tus apjuodinti, apšmeižti. 

'Šmeižimo įrankiu buvo Jo
niškio šmugelis. Bet senai y-

kreipti į spausdintą žodį. Jau 
antras mėnuo socialistai — 
liaudininkai leidžia kasdieną 
"Lietuvos Žinias".? Prie sa
vaitinio "Lietuvos Ūkininko" 
pridėta visokiausių priedų - -
priedelių: jaunimui,-jaunimas, 
ukininkams,-žemė. Šalę šių 
dviejų laikraščių liaudininkai 
leidžia atskiras brošurėles. 

Liaudininkai vienu sparnu 
nori aprėžti bežemius ir ma
žažemius, kaip jie sako, o an
tru — ūkininkus. Ūkininkams 
nepatinka socialistas, tad kad 
ūkininkus nuo savęs neatbaidy 
ti, ėmė socialistai-liaudininkai 
ir sudarė naują partiją, pava
dinta: "Liaudies part i ja". 
Kaip matot čia "soč ia i " žo
dis nukąstas. Kaip minėjau, ne 
be tikslo. Šios naujos partijos 
pryšaky yra pastatytas d-ras 
Grinius, buvęs ministeris pir
mininkas. 
Nuo socialistų liaudininkų nei 
kiek / neatsilieka nei ' mūsų 
social-demokratai. Anksčiau 
social-demokratai keikė — ko-
liojo socialistus liaudininkus, 
buk šie nesą ištikimi socia
listo Markso pasekėjai. Tad 
liaudininkus vadino parsida
vėliais, nedakeptais socialis
tais ir kitais gražiais vardais. 
Bet prieš rinkimus socialde
mokratai nustojo kolioję savo 
"frentus" , socialistus liau
dininkus. Jei įsižiūrėti į par
tijų rengimąsi į rinkimus, tai 
pigu štai koks vaizdas paste
bėti: visos partijos, kovojan
čios prieš religiją, pradeda ei
ti iš vien. Kai kuriose draugi
jose jau sutelpa net valdybo-
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PADĖKOS LAIŠKAS. 

žinomas pasaky- s e I ž d i n i n k a i su social-demo-

j skaičių septyni. Ar ne pas
laptingas skaitmuo I Sakytu
mei sandariečiai jau į Dievą 
įtikėjo ir atsivertė Bibliją žo
dis žodin panaudojo faraono 
sapną. Ten sakoma, kad fa
raonas matęs sapne kaip iŠ 
Nilo upės išėjo septynios rie
tą mauįa savo skaitytojams at-
spauzdinęs žemės reformos įs
tatą. 

— •• ! • I • • 

kalams; jis renkamas kiek
viename Sandaros kuopos su' -
me, lygiai kaip bažnyčioje per 
mišias; raktas nuo piktpinigio 
skarbonkos laikomas pas kuo
pos iždininką, piktpinigį te
gali duoti partijos narys, bet 
nemažiaus kaip centą; piktpi
nigis yra didžiausia sandarie-
čio garbė. 

Tos "pikipinigio" instruk
cijos rodo, kad sandariečių po

litinio iždo valdyba, suma
niusi šį fondą bene bus tik iŠ 
proto išsikrausčiusi. Katali
kams butų neramu, nes atsa
komybė dalinai ant jų puola 
už paskutinės savaitės štur-
mus.i Tai tau dabar ir mįslė: 

Piktpinigis ar Paikpinigis. 
Žižiečių Telegramų 

Agentūra. , 
P. S. — Visi kiti piktpinigio 

katalikų nutarimai paliekami 
mūsų žinybai. , , 

1 T. A. 

ra visiems 
mas: nekask feitam duobę, nes 
pats jon į pulsi. Taip atsitiko 
ir su mūsų socialistais liau
dininkais. Nesenai sugautas 
vienas šmugelninkas, kurs ve
žė 400 kilogramų sacharino į 
Vilniaus sritį. Žinoma, pas 
sugautąjį rastas leidimas net 
generalinio štabo išduotas. 
Kas gi jį išdavė! O gi ponas 
Žukas, buvęs St. Seimo narys, 
socialistas — liaudininkas, bu
vęs Apsaugos Ministeris, tas 
pats, kuriam nemokant minis-
trauti, mes turėjom labai nu
kentėti ties Suvalkais. Gal iš
duodamas neteisėtus leidimus 
p. Žukas norėjo pasipelnyti ne 
vien^ sau, bet ir partijai. Mat, 
kaip jau esu minėjęs, besiar
tinančiuose rinkimuose pinigai 
yra labai ir labai reikalingi. 
Paskutiniu laiku mūsų kai-

Gerbiamoji " D r a u g o " Kedak-
cija. v 

Jau pora mėnesių, kaip 
gaunu Amerikoje leidžiamą 
laikraštį "Draugą" . J is de
damas Kražių gimnazijos 
skaitykloje. Siuntėjams širdin 
giausiai dėkavoju. I r kitų A-
merikos liet. laikraščių Redak
cijų prašau siuntinėti Kražių 
gimnazijai savus laikraščius. 
Kražių gimnazijos direktorius 

Dr. J . Galdikas. 
28 IV 1922 m. 

Kražiai, Lithuania. 
Red. pastaba. — Butų labai 

gra&u, kad lietuviai amerikie-
čiai išrašytų "Draugą*' savo 
giminėms, pažįstamiems, para
pijų skaitykloms, knygynams, 
viešoms mokslo * įstaigoms, 
gimnazijoms. Tokia dovana 
butų maloniausia dovana, kuri 
nuolat primintų savo užjūrio 

• 

brolius. . 

POLITIKOS ŽINELĖS. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

kratais. Prie liaudininkų ir Neperseniausia buvo pa-
social-demokratų dedasi San- skelbta apie Henry Fordą, kad 
tara. Gal nusistebėsit, kad so-jjįg. atsisakęs nuo 29 milijonų 
cialistai, net liaudininkai šly- dolerių Suv. Valstijų naudai. 
• • , * f - j • T • i s 

ja prie žydų. Socialistų 
liaudininkų vadas p. M. Šleže
vičius, dar taip neseniai " Lie
tuvos Žiniose" kitus koliojo, 
juodašimčiais vadino už tai, 
kad jie St. Seime balsavo prieš 
§ 80 konstitucijos. Tas para
grafas turėjo patikrinti ma
žumėms teisę turėti savo mi-
nisterius ministerių kabinete. 
Pats p. Šleževičius prisipa
žino, kad jo draugai yra žy
dai, ir kad su žydais jis eisiąs 
prieš bendrą priešą. Štai kaip 
atrodo rengimasis į naujus rin
kimus, ir kas su kuomi mano 
eiti. ; - . 

Adomas Majauskas. 

Mat,y tie 29 milijonai sudarė 
gryną pelną už kontraktus, 
kuriuos valdžiai atliko. 

Po kiek laiko Pinigyno Sek
retorius buvo paklaustas, ar 
įplaukė į Suv. Valstijų iždą 
tie 29 milijonai. Sekretorius 
patikrino rekordus, bet nerado 
nei ženklo tų milijonų. J i s ta
da klausė paties Fordo apie 
tai. Fordas atsakęs, kad jis 
už tą žinią neatsako: ją kaž-
kas taip sau paleido. 

Yra kalbančių, kad Fordas 
butų galėjęs del patriotizmo 
tuos milijonus padovanoti 
valdžiai. Turis jis bankuose 
gyvais pinigais 140 milijonų, 
0 turto nemažiau bilijono. 

i 

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

' (Pabaiga) 

70 §. 

Tam tikra žemės tvarkomoji įstaiga 
galutinai nustato savininkui paliekamos 
žemės sienas ir duoda tam reikalingus do
kumentus. 

71 §. 
I š privatinių savininkų, kurių žemės ne

liečiamos arba paliekamos (1, 2, 3, 6, 10, 
11 ir 12 §$), galima ižemės pirkti be jo
kių aprėžimų tiems, kurie turi, einant šiuo 
įstatymu, teisės žemės gauti, tąja sąlygų, 
kad į vienas rankas su turimąja ir naujai 
perkamąja žeme nepatektų daugiau kaip 
150 hektarų. 

72 §. 
Dvaruose esamieji piliakalniai, pilys, 

rūmai ir parkai imami valstybės globon, 
prie jų gali būti palikti reikalingi žemės 

plotai. Tokios istorinės ar šiaip Lietuvos 
pagražinimo vietos, esamos, nusavina
muose dvaruose, Ministerių Kabineto nu 
tarimu gali būti arba pačios valstybės lai
komos, arba perduodamos visuomeninėms 
įstaigoms, arba mokslo bei švietimo drau
gijoms. 

* 
> 

73 § 
Parduodant ar kitu būdu perleidžiant 

žemės ūkius arba jų dalis, draudžiama že
mės ūkiai mažinti žemiau kaip 8 hektarų 
kaimo srityse iy2 hektaro miesto I I zonos 
ir I hektaro miesto I zonos srityse, išsky
rus pažymėtus 16 ir 17 §§ atsitikimus. 

XII skyrius. 

Žemės Reformos vykdymas. 
"" w*A n 

74 §. 
Žemės reformos įstatymą vykdo Žemės 

Ūkio ir Valstybės Turtų Ministeris per 
žemė* Reformos Valdybą, kuri susideda jš 
Valdytojo ir 4 narių. , 

Vietose žemės reformos įstatymą vykdo 
Žemės Reformos Valdybos atstovai ir tam 
tikros vietos įstaigos, kurias nustatys ats
kiras įstatymas. k 

75 §. 

Šiam įstatymui vykdyti Žemės Refor-
V . 

mos Valdyba leidžia reikalingų Instruk
cijų, kurias tvirtina Žemės Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministeris. 

76 S-
* 

Aktai ir sutartys, kurios yra padarytos 
šiam įstatymui apeiti, neturi galios. Žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos Įga
liotiniui dedama pareiga kelti ir vesti teis
me bylus del tų aktų ir sutarčių panaiki
nimo. Nurodytais šio įstatymo atsitikimais 
(65, 66, 6i, 68 $§) Žemės Ūkio Įgaliotinis 
praneša Vjfelstybės Gynėjui (1919 metų 
sausio mėnesio 9 dienos Laikino įstatymo 
apie Lietuvos pilietybę 4 % L. V. Ž. Nr. 2 
- 3 ) . 

77 §. 

;Nuo šio įstatymo paskelbimo dienos nu
stoja veikę: 1) Įstatymas žemei perleisti, 
įgyti ir įkeist i iš 1920 metų. birželio mė
nesio 28 dienos, išskyrus 3, 6 ir 8 §§ (V. 
Ž. Nr. 39, eilinis 414), ir 2) Įstatymus 
kariškiams žeme aprūpinti 1920 metų rug
pjūčio mėnesio 3 dienos, išskyrus 6 ir 8 §§ 
(V. Ž. Nr. 47, eilinis Nr. 465), ir visi kiti 
įstatymai, jeigu jie prieštarauja šiam įsta
tymui. 

Steigiamojo Seimo I I I skaitymu priim
ta 1&22 m. vasario 15 d. 

/ 

K A N K I N Y S UŽ IDĖJĄ. 
(Petro Gritėno atminčiai) 

Valio, garbingas Petrai Gritenai! 
Veikėjau mūsų jaunas, drąsus f 
Esi tu vertas tikros pagarbos, — 
Lai vardas tavo būna garsus! 

Tu ne del garbės, bet del idėjos 
Veikei ir veiksi da nuolatai; 
I r ne del keršto prakalbas ruošei, 
Bet naudą brolių tame matei. 

Žmonės protingi tad nuolat šauks. 

a 

a 
ii 

a 

Jųs varot Dievą iš mųs mokyklų, 
Jųs despotizmą norit įvest, -
Jųs mums tikybą norit išplėšti, 
Mus į beždžiones norit paverst. 

a 

a 

a 

a 

Ne f nemokysit vaikų jau mūsų, 
Jums ilgąveides duosim mokint 
I r to jus darbo, jei neatliksit, 
Tad ilgąveides liepsim ganyt. 

Troškai, kad broliai mūsų paklydę, 
Klaidą pažinę, taptų gerais; 
Troškai, kad stotų petys į petį, 
Remtų Tėvynę, tapt ' jos vaikais. 

• • « • • •" 

Nenusiminkie, jaunas veikėjau! 
Darbas tas Tavo veltui nebus: 
Neš Tavo kraujas—priešų pralietas-
Išduos netrukus brangius vaisius! 

"Mes jau suprantaimkas yr bedieviai, 
Jų biaurius darbus žinom .gerai, 
J ie vien teskriaudžia artimą savo. 

" J i e bolševikai, jie ir Kainai! 

a 

a 

a 

Tas Tavo kraujas, lyg kraujasAbliaus 
Bausmę ant priešų brolių užtrauks. — 
' ' Šalin. bedieviai--€ygeliai Nitkai' ' ,— 

Jųs tai netvarką mūsų Tėvynei 
Kuonobiauriausfą norit paskelbt, 

" J ų s tai ištvirkint norit mųs žmones, 
"Brangią Lietuvą trokštat praras t ." 
V : - :: :: •• 

m 9 • • • • • 

t ik iu , ne pyksti Petrai ant priešų; 
Net Tau privalu juos ir mylėt; 
J ie davė progą Tau už Tikybą 
I r už Tėvynę kraują praliet. i 

Balandėlis. 

\\i 
•p 

I 
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1DR. A. K. RUTKAUSKAS! i DR. G. M. GLASER 
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J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4443 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 414C 

Valandos: 1-11 rytais, 1-2 p o s 
Epietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-S 
jsniais tiktai po pietų I lkl 5 val.5 
HIHMIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIllimillllilIlIilI^ 

-^ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 So, Ashiand Ave. 
Tel. Yards 884 
OFISO VAL.: 

Tel. Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 • . v 
Nedėliomis: nuo 10 v ryto Iki 
1 vai po pietų. 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
4711 SO. ASHLAND AVENl 

ARTI 47-tos Gatvės. 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vak. 
Seredomis nuo 4 lkl S- vakare. 

A Telef. Fullman 8634 >* 

" DR. P. ŠIMAITIS f 
NAPR.YPATH U 

f
GYDAU BE VAISTŲ IK BE ^ 

OPERACIJOS r* 
10901 South .Muilijau A ve. \ 

X ROSELAND-CHICAGO, U.L. \} 

i DR. S. NAIKELtS f 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir gyveninio vieta: $* 
32."»2 South Halsted Street. i 3 Ant viršaus I'niver. State liauk ^ 

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

Nedėliomis nuo 10—2 A 
Telefonas: Yards 2544 \ 

* DR. CHARLES SEGAL, 
sėlė savo ofisą po numeriu, 

4739 SO. ASHLAJfD AVENl E ^ 
SPECIJALISTAS 

DUOTO, Motera Ir Vyru Ligų 
ryte nuo 10—12; nuo 2—6: 

pietų; nuo 7—8:29 vakare.^ 
'HedėHomis: 19 Iki 1. 

PRAKTIKUJA SO METAI 
Ofisas 8149 So. Morgan 84., 

ertė 82-nd 84., 
SPECIJALISTAS 

Vyriškų Ir cbronJi 
Ugų. 

Oflao Valandoj: Nuo 14 rytoj 
I po pietų, nuo i iki 7 

redėliomia nuo 10 lkl 2 po pietų, j 
Telefonas Yards 087 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: S354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
*m,. m--~<*m • m*%u • • , 1 1 

JAU PAŽINO SOČIA 
LISTUS. 

• • H > l | > IC • » » * » • • • • » • » 

Protestas! 

riams ir prieteliams reiškiu 
didžios padėkos ir pagarbos žo 
džius. Kun. P. Kaščiukas. 

C H I C A G O J E 
— 

VYČIŲ APSKRIČIO 
DARBUOTUS. 

NEPASISEKĖ CICILIKAMS. 

ranuiiiiiiiiiinaniiiiiiiiiiirziiiuiiiiiiiir^] 

I V. W. RUTKAUSKAS | 
I ADVOKATAS i 
E Ofisas Didmiesty j : 
I 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 530 
ĮJ Telefonas: Central 6390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. 
p Telefonas: Yards 4681 
railIlIlIlIlIll^ilIlIHHIIIiraUlUINItNlZJ 
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ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bii&a visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1949 

Telefonas: Central 1774 

Waterbury, Conn. — S. L. B. 
K. A. Connecticut'o Apskritys 
"savo sus-me balandžio 30, 1922 
Šv. Juozapo parapijos svetai 

rnėj, Waterbury, Conn., vien
balsiai priėmė tokią rezoliuci-

Kadangi Žygelis ir Natkevi
čius yra buvę Seimo nariai 
nuo socialistų liaudininkų ži
nomi savo darbais. Vieton 
darbuotis Valstybei, jie visą 
laiką trukšmą kelia ir Valsty
bės darbą trukdė Seime. 

Kadangi pagalios apleidę 
Seimą, tie du rėksniai, atvyko 
į Ameriką savo partijos rei-
, , . . - , , _ v. .J . vo, bet visiems yra žinoma, 
kaLais, ir dabar važinėdami po a , .. , 7 7 
T . x . , ! .. * .v. PKad jie yra nerangus aukoji-

Spring Valley, 11. — Einant 
gatve iš kažin kur pasirodė 
plakatas, ant kurio pasirašy
ta " komitetas ", rengia p. Nat
kevičiui, socialistų apaštalui, 
prakalbas. Gegužio 14 d. įvy
ko minėtos prakalbos į kurias 
atvyko būrys žmonių, vieni iŠ 
nežinojimo kas tas ten tokis. 
kalbėtojas, kiti del persitikri
nimo koks atrodo tas "aocia-, 
listiškas laisvamaniškas plau
kas", kad jį geriau pažinus ir 
kad nuo jų galėjus geriau ap
sisaugoti. 

Laisvamanių nors daug bu-

Vakarais: 8251 S. Halsted St, 
S Telefonas: Boulevard 459. 
ft€€€«€€«€*tt€4 

Vai. 

Telefonas DrczeJ 9*80^ 

DR, R, G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Samp? Oakley Ave. ir 34 Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki E po 

>letų kasdien. PanedėUj Ir Ketver 
e vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—941 
Res. TeL: Mldway 5511 

i — • ••• 1 1 m — ;SX^^Z£E£.i~j-J~35^; 

t . M. Stupoickiį 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIMOI8 
Telefonas Yards 5082 

Ivalandos: — S lkl 11 i i ryto; 
po pietų lkl 8 vak. Hedėllo-

noo I iki 8 vai. vakarą. 

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

jfel. Ganai 8118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 9811 W. 63rd Str. 

Tai Prospect 8488. 

— » 

—81 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. F. L ZALATORIS 
Liatovi* Gydytojai Ir 

Chirurgu 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 18 lkl 12 ryta: 1 lki4 
po platų; 8 lkl 9 
' » * ' !!• • * » ! • • • » I i * '• • » 

I DR. A. I KARALIUS0 
2 LIKTt;VIS GYDYTOJAS 
53303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ILL.' 
K « a ^ r o ^ r r « ? i ^ r o a ^ r r o T r o T a a ^ ^ ^ 

i . , • • ^ 

Rtsk TeL Cicero 8658 
Ofiso Tel. Cicero 48, 

I DR, J. SHINGLMAN 
1526 So. 41 Court 

N. E. Cor. 48 Court ir 18 Str. 
J i ant viršaus vaiatyaičioa. 

. . , - , . , - M 
J. P. WA1TCHES 

Lavvyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-117 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 4888 

Vakarais: 10728 S. Wabash Ave. 
.Roseland Tel. Pullman 1177 

! ! » » • * • » » • • • • • • • • • • • ^ mm m m m m į 

Tel. Randolpb 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

11 South La Salle Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto iki i po platų 
Namų Tel. Hyde Park 8894 

Lietuvių kolonijas šmeižia 
kiek tik įmanydami Krikščio
nių Demokratų veikėjus, Lae-
tuvos Seimą ir aplamai visą 
Valstybės sutvarkymą. 

Kadangi savo prakalbose 
renka ir pinigus del savo par
tijos kad dar labiaus galėtų 
šmeižti, ir Valstybės darbą 
trukdyti, kada reikia visiems 
budėti. 

Todėl ir protestuojame prieš 
Žygelį ir Natkevičių kaiptf 
Tėvynės paraeitus ų jų kenk

me. Tas faktas parodo, kad 
nei savo tos netikusios laisva
maniškos partijos neremia, o 
apie tautiškus reikalus ką ir 
bekalbėsi, aukų vos 42 dol. 
tesurinko. 

Apie patį kalbėtoją nema
nau daug ko sakyti, nes jau 
daug yra girdėję ir skaitę 
laikraščiuose kas jis toks per 
paukštis ir kokios jo kalbos, 
'/yla visada išlenda iš maišo". 
Visose savo kalbose gyrė tik 
savo ^airesjiamius socialistuo, 

« ^ * m m t į j f e f e . . . , jų nuopelnus L. Stligr Seime, 
į Pasirašo Sesijų Valdyba) 

J. P. Riktenitis, pirm., 
A. J. PatecJds. rast. 

PARAPIJOJ TVARKA. 
UTERATAS. — PRA

KALBOS. 

(lllilllllllllllll!lll!IIIIIIMIIIIIIIIIIHIHHUM 
§ S. D. LACHAWICZ I 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi* g 

Sgiausia. Reikale meldžiu atalšao-s 
3ktl , o mano darbu busite u lga-S 
=nėdinti. 
=2214 W. U r d 11. CkSaago. DL3 

Telefonas Canal 1271—2111 
?illllllllimillllilllllllllllllUlllillllllllllJII 

: . j — 

Telefonas Canal 5395 

I JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, staty 
tojai ir senų narna taikytoju*. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
a.» » » • • » • 

VALKHTINE DRESUAKIHG 
COLLECE8 

2407 W. Madlson, 1850 M. Welis,; 
8205 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Buv. ValsOJose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na-i 
maras. Vietos duodama dykai. 
OiplomaL Mokslas lengvais at-| 
mokėjimais. Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelės, i 

| T e l . Seeley 1042 
# BARA PATEK, 
«»»aa^aaaaaaaaaaaaaaaa^aag( 

. 

\ Tel. Canal 018* 

I VVYAND'S GRABORIAI 
Pagrabų Direktoriai 

J. Wyand, Balsamuotojas 
C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobilius viso-

M kiuose reikaluose. Patarnauja-
& me kogeriausia ir pigiausia. 
jįį 2055 West 22-nd St. Chicago. S 

} { * * • • • • • • » » • » » « • » » » » » » • • » } { 
Tel. Lafayette 4223 

P L O M B I N I S 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. VUfUįA 
S I U W. Sl-th Street 

Harrison, N. J. — Kolonija 
maža, bet maloni. Parapija įs
teigta 1915 m. Jos organizato
riumi buvo kun. P. Jakštys, 
kurs čia ir klebonauja. Bažny
čia yra labai praktiškai įtai
syta. Iš jos yra ir mokykla ir 
svetainė, užleidus sieną. Vai
kai katekizuojami keturių mo
kytojų skyrium ir taip 1) Tė-

ir kad tik jų partija esanti ge
riausia ; o dešinieji, krikščionįs 
demokratai tai tik kenkia jų 
darbui. Bet čia kalbėtojas 
tuoj ant vietos parodo kokie 
jie ir jų visi pasekėjai netikę. 
Kur į Lietuvos kariuomenę 
stojo katalikiškasis jaunimas 
tai to neminėjo; Kur amerikie* 
ciai lietuviai pirko L. L. Pas-

Geg. 14 d. Šv. Kryžiaus 
par. mokyklos kambary įvy
ko L. Vyčių Chic. Apskr. 
mėn. susirinkimas, kuriam pi r 
mininkavo pirm. pag. Ant. 
Mureika, gi raštininkavo Alb. 
Alaburdaitė. 

Eaporte paaiškėjo, kad p. 
J. Sauriui Aps. choro suren
gtas pagerbimo vakaras pa
vyko, nors dar galutinos at
skaitos nėra prirengtos. 

Rengimo kom. narys St. 
Šimulis plačiai aiškino apie 
busiantį Apskr.* pikniką birž. 
18 d. Jis bus paminėjimu de
šimties metų organizacijos gy 
vavimo sukaktuvių. L. Teatro 
B-vė nuims krutamuosius pa
veikslus visų dalyvaujančių 
piknike. Šiai iškilmei kviečia
mas Apskr. choras. Bus viso
kių įvairenybių. 

įžanga į pikniką be tam 
tikro tikieto bus 50c, o su tuo 
tikietu tik 25c. 

Kuopos yra prašomos da-
rinkti po vieną narį į pikniko 
rengimo komisiją, išskyrus 

nikų DienosPrašo, ar negalėtų 
paskirti geg. 28 d. ar kitą die-
nąt • 

Apskr. dvasios vadas, gerb. 
kun. N. Pakalnis, atsisveikino 
su Vyčiais. Graudu jam, grau
du ir Vyčiams nustoti jo. 
* Apskr. nutarė surengti atsi
sveikinimo vakarienę kokiamo 
nors viešbuty. Komisijon išrin
ko: Pr. Zdankų^ A. Mureiką, 
Alb. Alaburdaitę, Ig. Sakalą, 
V. Rukstalį ir Just. Balsį. 

Pastaba: — Ta atsisveikini
mo vakarienė bus birž. 7 d., 
8:30 vai. vak., Great Northern 
Viešbuty, Crystal Room, Jack-
son Blvd. ir Dearborn g-vių. 

Sekantis Apskr. sus-mas bus 
šeštadienio vakarą, birž. 10 d., 
Sv. Antano par. svet., Cicero, 
111. 

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS. 

Kas norite sužinoti apie pa
saulio pabaigą, tai nusipirkite 
knygutę: "Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pabai
gą* \ Kaina tik 10c. 

Kas nori būti "Mirtininku V, 
tai lai nusiperka knygutę: 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų už 100 Auksinų 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laika. / 

Central Manufacturing 
District Bank 

Statę Bank-^Clearing House 
Bank. 

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

- . • r r J ^ M - M - , ^ - „ . J t . . T . M - , r r T n n , r n . . ] { : 1 1 M M > 

Telefonas Yards 1188 

STANLEY P.3 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IlCį 
B a l s a m n o t o j a a 

Tūrių automo
bilius visoktęmsii 

kalama. Kainn*. 

prieinamos. 
3319 Auburn 

Ave. Chicago.: 

" i ^ t e l o pasakos.'' Šioje kny-
tas kp. iš kurių dabtrtinė j ^ a t ė j ^ f e f e v i s o k i į y ^ l s ų , ^ 
komisija susidaro. 

Dar neparinko vietos tra-
dicijiniam išvažiavimui liepos 
4 d Seniau išrinkta komisi-
ja vie^bs paFinkihiui pashjlys 
kuopoms kelias viotas nubalę 
savimui kurią nori. Taipat 
tas vietas paskelbs ir laikraš 
čiuose. 

Kaįna tik 25c. 
K; Draugas Pub.Co. 

mm m. 

Ai>ski-icio ribų praplėtimo 
reikalą paliko iki po . pikni
ko. 

Apie seimą nieko nesvars
tė. Paliko tolimesniam laikui 

kolas bonus, o socialistai tik .VMovo S i m a u 6 » v a k a r e 

pelnė $119.40. Iš to pusę rei
kia, sulig nutarimo, paskirti 
moksleiviams ir dalį veikalo 

priešingų agitacijų vari', kad 
sutrukdžius paskolos darbą, 
(tą gali lengvai paliudyti vie
tinė L. L. P. bonų stotis kad I " ^ T V pianui , 
nei vienas čionykštis laisva 
manis nepirko bono), tai kai 
kėtojas gyrė už pasidarbavi 

'e mūsų, 2) Tikiu į Dievą. 3) <nm :_ i į -^^i j 0 0 ,_ f ... . . * i. a rėmimą savo valstijos 
Dievo įsakymų ir 4) Sakra
mentai. Ketvirto skyriaus pats 
kunigas klausinėja. 

Kun. Jakštys yra literatas. 
Parašė labai įdomią knygą: 

geresnės 

bonais. Mūsų laisvamaniai pa 
raudo, kad nei vienas neturi 
bono, o čia suteikia tokį gar
bės vainiką. Dar šmeižė krikš." 
dem., buk tai jie tveriantis 

Popežiaus Monarchija" ir f valstybei, norėję karaliuko iš' 
Vokietijos. Ir kitokių nesamo 
nių jis pripliauškė, po bišku-

paaukojo Lietuvos Universi 
tui. Jo yra parašyta ir dar ke
lios knygutės. Bažnyčioje pa 
tėmyjama ypatingai gražios f n e s nesuprastų kas jis toks 

Buvo perskaitytas laisva
manių laikr. "Tėvynės' ' num. 
17, bal. 18 d., kuriame netei
singai aprašyta susirinkimas, 
primetamas Vyčių 16 kp., 
kartu kiršinantis Vyčių kpu 

stacijos. Jos yra-padirbtos Vo
kietijoje. Visur spindi švaru-
mas ir tvarka. 

Įvyko prakalbos Į Šv. Kaz. 
Dr-ją įsirašė 35 metiniai nariai 
ir trįs užsisakė "Kauno vie
nybę". . Gerb. klebonas, Sv. 
Ivaz. Dr-jai padovanojo savo 
sutaisytą ir išleista knygelę 
" Stabat Matef". Įsteigta 
Sv. Kaz. Dr-jos skyrius: pirm. 
V. T. Mekionis, vice-pirm. K. 
Nekrošius, ižd.JM. Augustona-
vyčius, rast. P. Godelis ir nar. 
A. Daunoras. Liet. Vyčiai pa
rodė daug prielankumo. 

Gerb. klebonui, visiems na-

per vienas ir kad daugiau pa
sipinigavus. 

Po prakalbų kalbino žmones 
užrašinėti jo plauko "Lietu
vos Ūkininką". Persistatė sa
ve Steig. Seimo nariu, bet ant 
galo liko tik "L. Ūkininko" 
agentu. Ten buvęs. 

S PRANEŠIMAS. 
m 

Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heights. 111. •M1 8i»e-rao-mvo"5vr*yo^ 

Del geresnės tvarkos ir 
Apskr. valdybos palengvini
mui nutarė pusmetiniame su-
s-me rinkti fin. rast. 

ISŲgPA ftOQA VlSrEMŠ-v 
Turiu už gafbę pranešti ka

dangi naujausios mados da
rau siutus ir užlaikau geriau
sią materiją del savo kostu-
merių. 

Bargeną pas mane gausite. 
JOSEPH MILKEVICZ 

1743 S. Union Ave. 
Chicago, 111. 

REIKALINGA 
gera virėja. Atsišaukite 

3230 Auburn Avenue 
Chicago, HL 

Telef. Yar4s 0130 
TSTTT. — • 

mm 

tį prisidengdamas, kad žmo- s a n t y k i u s s u ^ i e t o s kunigais. 
'-r 1 r V " -ės*-* M ' i * 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
LIETUVOJE MERGAITĖMS 
VIENUOLYNAI BEI KON

GREGACIJOS. 

L. Vychj 16 kp. atstovai pa
aiškino, kad tenai yTa aiškus 
melas, dar biauriau — šmei
žtas. Ir taip, kp. sekmadie
niais sus-mų nelaiko ir už
tai toj dienoj (baU 9 d.) kp. 
sus-mo nebuvo. Kp. atstovai 
pareiškė, kad kp. padarys ata
tinkamus žingsniui su tuo lai
kraščiu dėlei to šmeižto 

1) Banediktiečių Kaune, 2) 
Šv. Kazimiero Seserų Pažais
lyje; 3) Šv. Kotrynos Krakė
se; 4) Panelės Marijos1 Seselių 

! 'Mariampolėje; 5) Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenc\ Pane--
vėžyje^irG) Pranciškonių Kre 
tingoje. Lietuvaitės neprivalo 
stoti į svetimtaučių vienuoli
jas, , o turinčios pašaMkirną 
pasirinkti vieną iš esamųjų 
vienuolynų Lietuvoje. 

Kun. P. K. 

Ųžsindnus apie Apskr. cho
rą paaiškėjo, kad choras yra 
'užsibrėžęs didelius darbus nu
veikti, naują veikalą) mokinasi, 
bet nelaimė, kad nVėra gana 
skaitlingas. Choro vadas, p. 
J. Sauris, yra visa šilsimi at
sidavęs chorui. Tik reikia dau
giau narių. ' \ 

ir gač 
eiaiyr 

Sotsltegutra«tavsisb«bsUlaSnv. Valit 
Patentu Biure. 

Nanjamo mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmuSan-

iios ypatybes Siame vaate idetos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
ivenafo. 

RuflBe8 yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalinto jas — begaliniai 
puikus plauku sufcaisjtojas, kuris* 

patiks kad 
seniau-
ypatai. 

Ąptiekose 
pNasiduoda 
po65«.arba 
atsiųskite 
76c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ifi 
labara-
torijos. 

Satinai 
reikalau
kite 
SKsHo 
pakelio. 
2i«reklte, 
kad batą 
rNKlEO 
vals-
bažesklis. 

KAIP JUSU Aa)S 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, rai.lės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei tai»> tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 1* metų patyrimo, kuris 
suteiks tauiistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave,, Chicago 
kertė 18-tos gatves; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PIxATT'S Aptickos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 8 
va. Nedėliomis nuo 8 ryto lkl 
18 dien. 

••"' 

W 

PRANEŠIMAS. 
Dabar perkeUų savo ofisą f naują 

vietą kur atliksiu savo darbą geriau 
kaip pirma, šimtai dėkinga žmonių 
jum ta pasakys. 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tįimą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki "8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LUCTUVIS AKIV SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

S S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 S S S 9 V S S S S 9 S 

onas Boulevard 4188 

A. Masalskis! 
Graborius | 

Patarnauju lai-Z 
dotu vėsa, ves-i 
tnvesa, krikš-j 
tynos* Ir kitno-j 
•e reikaluose* 
Kainos prieina- ] 
mos. 

uburn Ave. Chicago. 

y; 
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Apskritys ragina kp. skait
lingai dalyvauti Šv. Ka;rfimie-
ro Vienuolyno bazare. Nutė-
myta, kad Šv. Kaz. Seserys 
'Vyčiams skiria geg. 30 d. reng 
damos tai dienai ypatinga pro
gramą. Apskritys ranela tą 
dieną nepatogią iš priežasties 
tai dienai pripuolaftčios Vai- J į ^ j ? 

.i 
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
lad naudokite Bita patikėtiną ramini 
vaistą. Pemtikrlsfrite, kad kiekvie-
nabonka Pai» - Erpeilerio, kuria ; 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vąisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c. 
ąptiekose 

ilCHTft 4C0 
4-114 5o. 4th St, 
BfOskJjrn. M. V. 

A N C H O R - 0 C N 4 L D S O N 
Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų' 
agentas. 
Į Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą | 

ir visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

SAXONIA GeguŽ. 25 
CAKONIA Birželio 17 
Kajuta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksų 85.00 
Per Cherbourgą, Soutbamptooą, 

Liverpool ir Glasgovr 
S( VTHIA Gegužės 24 
COLUMBIA Geg. 27 
Ypatisaai vedama ekskursija su 
persimainymu Southamptone į Dau ' 

•žigą, Piliavą ir Liepoją. 
VIA OHERBOIRG KAS 

LTARNINKA 
MAURETANIA AQUrTANIA 

BERENGARLV 
Per Angliją ar Hamburgą J Dan-

zigą — 1106.50. I Liepojų $107. J 
Taksų $5.00 

% 

PLATINKITE " D K A U G V 



y 
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ĮCHICAG0JE1 
NUŠAUTAS PLĖŠIKAS. INDIANA HARBOR, IND., 

Aną naktį į Chicagos gatve-
karių bendrovės prezidento 
Blair namus, 2735 Prairę ave., 
mėgino ineiti plėšikas. Nepa
vyko. J is nušautas. Nubėgęs 
artimon gatvaitėn krito. Po
licija rado jį ten negyvą. 
Pasirodė tai Actam Proeho-

wski? žinomas Chicagoje tur
čių namų. kraustytojas. Jis 
anais metais nubaustas kalėji
mu Jolietan. Iš ten nesenai 
pabėgo. 

Į Blair namus kelis kartus 
naktimis mėgino įsilaužti ne
žinomas plėšikas. Ant galo tad 
nusamdytas privatinis detekti 
vas ir jam pavesta naktimis 
saugoti namus. 

Po pusiaunakčio detektivas, 
būdamas viename viršutinia
me kambary, nugirdo lengva 
bildesį kieme. J is dirstelėjo 
per langą. 

jNežinomas žmogus mėgino 
atidaryti vieną, tai kitą lan
gą namą užpakaly. Paskui jis 
nuėjo prie šoninių langų. 
Kuomet ėmė darbuotis, detek
tivas pūkštelėjo iš šautuvo. 
Plėšikas sutrypo ir išbėgo 
iš kiemo. 

Pašaukta policija atrado 
Prochowskį negyvą gatvaitėj. 

BUVO PR AT ALBO S. 

Penktadienio vakare, geg. 
19 d v Indiana Harbor, Ind., 
lietuvių susirinkime kalbėjo 
kun. Garmus ir p. Bagdonas. 

Abudu svečiu iš Lietuvos 
lietuviai katalikai su dideliu 
entuziazmu sutiko. 

Surinkta suvirs 200 dol. au-, 
kų krikščioniu demokratų par 
tijos reličalams. 

DALTON NEPALEISTAS. 

Priesiekę teisėjai ' nesutiko 
su ištarme vaikinui William 
Daltonui, kuris buvo teisia
mas už pagrobimą 772,000 do
lerių vertės laisvės bondsų iš 
Northern Trust Co. bankos. 

11 teisėjų stovėjo už apkal
tinimą, gi vienas visas laikas 
už pal mosavimą. 

Teismo parėdymu priesiekę 
teisėjai paleisti. Trečiu kar
tu bus byla, kuri prasidės at 
einantį penktadienį. 

N O R T H S I D Ė J 
I r vėl vakaras! 

Rengia 
MOTERŲ SĄJUNGOS 4 TA 

KUOPĄ 
KETVERGE, GEGUŽĖS 

25 D. 1922 M. 
šv. Mykolo Parapijos Svet. 

1644 Wabansia Ave. 
Tradžia 8 v. v. Įžanga pigi. 

Vakare kalbės ger>. pn. A. 
"Nausėdienė "Moterų Dirvos'? 

redaktorė, dainuos p4ė M. L. 
'Gurinskaitė, literatiškos komi-
'sijos narė. Bus dar ir kitų pa-
marginimų k. t. duetų, dialo 
*gų, eilių ir skambinimo pianu. 
Northsidieciai nepraleiskite 
šios progos atsilankykite į šį 
'puikų vakarą nes busite pilnai 
patenkinti. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
MOT. SĄJ. 4-TA KP. 

DRAUGAS Pirmadienis, Gegužio 22, 1922 
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- Tūkstančiai žmonių kas metą atvažiuoja Chieagon praleisti vakacijas. J ų draugai va
žinėja juos aprodydami jiems Art Institutą, Field Museum, »toek Yards, Gražųjį Michigan 
bulvarą, State gatvė su visom krautuvėm ir kitas žymias vietas. 

Bet kiek iš jų turi progos pamatyti kaip sušelpiamos mūsų neturtėlių įstaigos. Ar 
nebūtų ^raižus dalykėliu atvažiavusiems savo draugams parodyti ir šias įstaigas, parodyti 
jiems kad Chicagą rūpinasi savo pavargėliais kad tinkama jiems pašalpą yra suteikiama. 

» . » » » • • • • • • • • • ' 

The Associated Catholic Charities 
PRAEITAIS METAIS PRALEIDO $440,000.00 CHICAGOJE 

ANT KATALIKIŠKŲ ĮSTAIGŲ. 
Šita Visa Suma Buvo Sunaudota Šelpimui Pavargėlių Iš Kurios 

Nei Vienas Doleris Nebuvo Vartojamas Statymo Tikslams. 
Štai įstaigos Kurioms Pašalpa Suteikiama: 

te 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJOS ŽINELĖS. 

IŠ VIETINĖS KOLONIJOS. 

POLICIJOS PAŠAUTAS. 

Policija areštavo Harry 
Steinberg, 19 metų, kurs sakė
si paeinąs iš Clevelando. Bu
vo įtariamas automobilių vo
gime. 

Areštuotas mėgino pabėgti 
i£ North ave. policijos nuova
dos. Bėgant jis pašautas ir 
paimtas. 

ITALŲ AMBASADORIUS 
CHICAGOJE. 

Chicagoje lankosi Italijos 
ambasadorius Suv. Valsti
joms, senatorius Vittorio Ro-
landi Rieci. Vietos italai jam 
rengia visą eilę pramogų. 

West Side. — Mūsų mokyk
la kasmet auga ir auga. Šiais 
metais Aušros Vartų parap. 
mokykloje yra virš keturių 
šimtų mokinių. Vargiai besu-
tilpsta į kambarius. Klebonas 
gerb. kun. F. Kudirka, nors 
pavedė klebonijos namus se 
šerinis, o seserų namus paver
tė į mokyklą, bet visgi per-
ankšta. Gal prisieis neužilgo 
statyti naują bažnyčią, o iš 
senosios padaryti mokyklą. 

Girdėjau, kad šiais metais 
Aušros Vartų parap. mokyklą 
baigs 28 mokiniai. Vaikučių 
prie Pirmosios Šv. Komunijos 
prieisią 83. 

Taipgi teko išgirsti, kad 
Aušros Vartų par. mokiniai 
visu smarkumu .ruošiasi prie 
puikaus vakaro, kurs įvyks 
užbaigiant mokslo metus bir
želio mėnesyje. Taigi turėsime 
gražią pramogą. Paspartintas. 

:Gerb. kleb. kun. Ignas Alba-
vičius rengiasi aplankyti savo 
tėvynę Lietuvą, podraug ir ki
tas vietas. Iš Chicagos išva
žiuoja birž. 12 d. ir mano su
grįžti pabaigoj rugpjūčio mėlt 
Jo vietą užims gerb. kun. Dr. 
Ig. Česaitis. , * 

Beto mus taipgi apleidžia 
gerb. kun. Norbertas Pakalnis, 
kurs irgi iškeliauja Lietuvon. 
Kas asistento vietą užims dar 
nežinoma. 

Gerb. kleb. Albavičiui linki-
'me laimingos kelionės, ir lauk
sime greitai pas mus vėl par-

'grįžtant, gi gerb. kun. Pakal-
'niui taipgi linkime laimingai 
Nuvykti tėvynėn, ir pasekmin
gai darbuotis savo mylimame 
<*imtiniame krašte. 

LAVINIMO MOKYKLOS 
NAŠLAIČIAMS. 

ST. MARYS TRAINING MOKYKLA 
DES PLAINES, ILLINOIS, 

šią mokyklą veda Seserys of Mercy. 
Vaikučiai primami nuo 5 metų amžiaus. 

.̂ ._ 

CHICAGO INDUSTRIAL MOKYKLA 
MERGAITĖMS. 

BES PLAINES. ILLINOIS. 
Vedama Mielaftirdystės Seserų. Mergai

tės priimamos iš Juvenilc Court, Cook 
Pavieto. 

EPHPHETA MOKYKLA KURTIEMS 
S100 N. CRAVVFČmD AVE. 

Vaikai priimami keturiolikos metų am
žiaus, mergaitės aštuoniolikos. Duodama 
pilnas akademiškas kursas. 

NAMAI. 

MISSION OF THE HOLY CROSS 
126 N. DES PLAINES STR. 

Čia užlaikoma seni ir bedarbiai vyrai. 
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| LENGVI IŠMOKESČIAI Į 
Į Tiktai $4 .00 į mėnesį Į 

ŠITA "OUVER" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

i 

Ja turį visi svarbesnieji Lietu
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša
lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip 
visos kitos standarinės rašomo
sios mašinos. 

Kiekvienas gali labai lengvai 
Jsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se
ną mašiną, nes gali lengvai gau
ti naują. 

Jau parduota daugiau kaip 
950,000 Oliver rašomųjų mašinų. 
Jokia kita mašina nelaiko taip 
ilgai ir nerašo taip gteitai ir dai
liai. JI pigiau atseina kaip kitos 
mašinos. Už kiekvieną kitą Stan
dard maš iną reiktų du syk tiek 
užmokėti kaip už Oliver. 

Su Oliver mašina lengviau iš
mokti rašyti trumpu laikų. Jeigu 
vartojote kitą mašiną, galite 
permainyti ją ant Oliver Ir ga
lėsite rašyti be jokio vargo. 

Pasiklauskite ir žinosite, kaip 
lengva jsigyti Oliver rašomąją 
mašiną su l ietuviškom Ir angliš
kom raidėm. 

Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji dar nebus išmokėta. 

Pate lefonuokite Mr. Barker 3 
Randolph 500 ir pasakykite jam 5 
kad norite daugiau informacijų 35 
gauti apie "Oliver". Jis paaiš- 5 
kins Jums. . į 

Arba galite atsiųsti per paštą !̂ : 
šitą kuoponą ir tuomet gausite ',— 
nuo m ų s knygutės su paaiškini- p 
mals. ~ 

Oliver Tvpewriter Company E 
C. 95 Oliver Tyr>ewriter Bldg. = 

(-lih-ago. UI. = 
KUPONAS 1 
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Oliver Typewrlter Company 
C-9 5 Oliver Typewriter Bldg 
Chicago, 111. • 

Malonėkite atsiųsti man* 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kuria ga
lima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 
Vardas 
Pavardė 
Adresas 

Moterų Sąjungos Chicagos 
Apskritys rengia vakarę su 
prakalbomis, sekmadieny, ge-
'gužio 28 d. parap. svet. 7:30 
v. v. , 

Girdėjau, kad bus garsios 
kalbėtojos, bus verta jų pasi
klausyti. 

Alpha. 

CICEROS DARBININKŲ 
DARBUOTA. 

Cicero, UI. — L. Darb. Saj. 
49 kuopa laikė susirinkimą 
geg. 15 d., Šv. Antano par. 
svet. Pažvelgus j kuopę narių 
turi nedaugiausia, bet visi 
dirba vienybėj. I r jų darbai 
neša gerus vaisius. 

Iš buvusio vakaro raportą 
išdavė J . Mockus. Vakaras ge
rai nusisekė, ir kuopai 'pelno 
liko. Kuopa nutarė mokėti 
$100 del statymo trečio aukš
to, bažnyčiai. Jau išmokėjo 
$50, kitus ir stengsis išmokė
ti kiek vėliau. Čia darbinin
kai viešai pasirodė savo nu 
veiktu darbu. 

Kuopa gavo pakvietimų pri
sidėti prie rengiamo bazaro 
šv Kazimiero Vienuolyne. Pa
kvietimų priėmę vienbalsiai ir 
nutarė prisidėti su auka. Auka 
bus duota iš Darbininkų Už
eigos daiktais. 

L. D. S. 49 kuopa labai ap
gailestauja dviejų įžymių kuo
pos narių, kurie aplinkybių 
verčiami apleido Cicero, 111. 
J . Brazauskas persikėlė gy
venti Brighton Parkan, A. 
Krenčius — Bridgeportan. J . 
Brazauskas, nuo pat kp. suor
ganizavimo buvo jos uolus dar 
b uoto jas, metus pirmininkavo. 

• 

ILLINOIS TECHNICAL MOKYKLA 
JUODUKAMS. 

4910 S. PRAIRIE AVE. 
Vedama Seserų Gero Piemens, čionai* 

lavinama juodukės mergaitės nuo penkių 
metų amžiaus duodant joms akademiška 
ir komercijini lavinimą. 

KETTLER MANUEL LAVINIMO 
MOKYKLA VAIKAMS. 

2001 LEVON AVE. 
g į mokykla lavina, vaikus nuo 14 Iki 

21 metų amžiaus. Vaikai taipgi priimami 
iš JuvenUe Court. 

ST. ELIZABETH'S BUSINESS MOTERIŲ 
KLIUBAS. 

1103 N. DEARBORN STR. 
čia rūpinimąsi darbininkėms merginoms, 

ypačiai tokioms kurios atvažiavę iš kitu 
miestų. 

ST. JOSEPH'S NAMAI NETURINTIEMS 
DRAUGŲ. 

73» E. 85-th STR. 
Čionais duodama liglaikine pašalpa mote

rims ir vaikams. 

ST. MARGARKT'S HOME 
2501 W. MONROE STR. 

čionais prižiūrima merginos neturinčios 
draugų. Taipgi motinos ir vaikai prižiūrami. 

SOCIALES AGENTŪROS 

CATHERINE KASPER INDUSTRIAL 
MOKYKLA MERGAITĖMS. 

2001 DEVON AVE. 
Priima mergaitės nuo 2 iki 14 metų 

amžiaus. Duoda^'industrijinJ išlavinimą. 
Mergaitės iš Juvenile Court priimamos. 

ST. HEDWIGS INDUSTRIAL MOYKLA 
MERGAITĖMS. 

NILES, ILLINOIS. 
Mergaitės priimamos nuo 2 iki 14 metų 

amžiaus. Mergaitės iš Juvenile Court. 

PO 1.1 S H MANITEL LAVINIMO 
MOKYKLA. 

NILES, ILLINOIS. 
Mokykla vedama Felicijonių Seserų. Pri 

imami tik Umkų vaikai nuo 3 metų am
žiaus, 

LISLE MANUEL LAVINIMO MOKYKLA. 
LISLE, ILLINOIS. 

Mokykla vedama Seserų Šv. Benedikto. 
Priimama Čekų tėvų vaikučiai nuo 2 me
tų amžiaus. , 

BIG SISTERS 
155 N. CLARK STR. 

Jų tikslas yra prigelbėti dvasiškai ir ma
terialiai mergaitėms ir moterims. 

v CATHOLIC CHILD DEPENDENT 
KOMISIJA. 

1122 S. WABASH AVE. 
Norint paduoti valkus j Mariuel Lavinimo 

ir Industrijos Mokyklos reikia šiai komisi-
jiai priduoti išpildyta aplikacija. 

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE 
PROTECTORATE 

126 N. DES PLAINES STR. 
š | organizacija ypačiai rūpinasi mergai J 

teras kad jos nejpultu į kokia nelaimė. 

SOCIALIAI APSKRIČIAI 

ST. FRANCIS RELIEF CENTER IR 
KITCHEN. 

1206 NEWBERRY AVE. 
šis apskritys yra vedamas šv. Pranciš

kaus parapijos. Veda|ias Pranciškonių 
Seserlų. 

AUKLĖTUVŽS. 

DE PAUL DAY NURSERY 
IR SIOCIAL CENTER 
2145 N. HALSTED STR. 

Vedama Mielaširdystės Seserų šv. Vin
cento. Prižiūri vaikus nuo 1 iki 8 metų ku
rių motinos dirba. 

PAULIST DAY NURSERY 
1122 S. VVABASH AV£. 

Po priežiūra Tėvų Paulistų. Prii 
kučius'nuo 1 iki 3 metų. 

ma vai-

LIGONBUCIAI. V 

MISKKKORDIA LIGONI) UTIS 
47-TH & RICHMOND STR. 

šis ligonbutis ypačiai rūpinasi motinomis 
ir vaikučiais. 

SOCIALIAI APSKRIČIAI 

GUARDIAN ANGEL APSKRITYS 
929 POLK STR. 

Šis apskritys rusinasl fizišką moralę ir 
moksliška katalikų gerovę vosoj apielinkėj. 
Įsteigės turi skaityklas ir kitus paranku-
mus. 

ST. ANNE'S DAY NURSERY 
710 S. LOOMIS STR. 

Ši auklėtuvė yra po priežiūra Catholic 
Women's League. Vaikai nuo 6 savaičių iki 
15. metų. 

1*1 

ST. CALLISTO'S DAY NURSERY 
POLK AND DE KALB STR. 

Vedama po priežiūra St. Callisto parap. 

ST. COLUMBKJLDS NURSERY 
521 N. PAULINA STR. 

Vedama Apveizdos Seserų. Vaikučiai prl-
intami kuriu motinos dirba. 

ST. ELIZABETH'S DAY NURSERY 
906 N. FRANKLIN STR. 

šj auklėtuvė po priegloba Catholic Wo-
men's League. Vaikai nuo 2 iki 10 metų 
priimami. 

ST. MARY'S SETTLEMENT AND DAY 
NURSERY. 

6 56 W. 44-TH STR. 
šj auklėtuvė po prieglobą Catholic \tto-

men's League vaikučiams kurių motinos 
dirba. -~ 

ST. ROSE DAY NURSERY AND 
/ KTNDERGARTEN 

308 W. 25 STREET 
šį auklėtuvė ir Kindergarten yra po 

priežiūra Daughters of St. Mary of Provi-
dence. Italijonų vaikučiai priimami nuo 
dviejų mėnesių* iki keturių metų. ' 

KiillSIIIIIIIIIIIIHIII!llllllll®llllllllll« 

Taipat Al. Krenčius nuo pat 
kp. pradžios buvo nutarimų 
raštininku ir biuro direkto
rium. Dabar rezignavo iš raš-
tininkystės, bet biuro direkto
rium pasiliko ir ant toliaus, 
dar padirbėti su ciceriečiais. 
Dabar rast. išrinko veiklų dar
bininką, A. Zakarą, 1317 So. 
49-th Ct. 

Darinko daugiau direktorių: 
J. Paterabą ir A. Kubliaus 
kaitę. 

Linkėtina ir ant toliaus dar 
bininkams dirbti vienybėj del 
tautos ir Bažnyčios. 

Lietuvis. 

ms didelę užuojautą, savo prie
lankumą, dalyvaudami laidotuvė
se. Ačiū p. Valaičiui ir kitiems 
kurių neturėjome progos papra
šyti, o vienok, at jausdami mūsų 
gailesčiu sužeistas širdis prisidė
jote prie laidotuvių iškilmių. 

Todėl dar kartą tariame širdin
gai ačiū visiems kurie tik nrisi-
dėjote kokiu nors būdu. Lai Visa-' lingiausia prisiųsti atstovų į ši 

SUS. L. R. K. A. CHIC. APSR. 
KP.DOMEI. 

SLRKA Chicagos ir apylinkės 
Apskričio svarbus suvažiavimas !-
vyks Aušros Vartų par. salėj 
(2323 W. 23 Place, Chicago, 111.), 
28 d. gegužio, 4 vai. po pietų. 

Visos kuopos priklausančios prie 
šio Apskričio malonėkite kuoskait-

"V ANT PARDAVIMO DIDELIS 
LOTAS. 

50 pėdų lotai. 33 minutos iš "loop" 
ant C. B. Q. Gelžkelio. Važiavimo kai
na mažiau kaip 10c. 

$250. 
$75 Cash, Balancas po $5 į 

mėnesį. ^ 
Keturių Kambarių Namas 

$1500. 

VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS. 

Visiems dalyvavusiems musii 
'mylimos dukrelės, laidotuvėse. 

Nuoširdžiai tariame ačiū gerb. 
klebonui kun. A. P. Baltučiui, se
serims mokytojoms ir mokyklos 
vaikeliams už suteiktą gėlių vai
niką. -Taipgi ačiū visiems, kurie 
lydėjote \ kapus ir parodėte mu-

galis Dievas jums už tai atlygina 
laimingu gyvenimu, o mūsų dė
kingumas visiems pasiliks amži
nai. -

Tėvai Juozapatas ir Marijona 
Žukauskai, Sesuo Morta Žukaus
kaitė. 

PRANEŠIMAI, 
S. A. L. EX-KARBIVIŲ 1 

kuopos susirinkimas įvyks pirma
dieny, geg. 22 d., 8 vai. vakare: 
Ex-kareivių 1 kuopos skaitykloj, 
4603 So. Marshfield ave. Visi na
riai neatbūtinai susirinkite. 

Valdyba. 

suvažiavimą. 
Kuopoms, kurioms jau nebebūti! 

galima išrinkti delegatus, tai tegu 
kuopų valdybos atsilanko. 

Apskričio valdyba. 

PUIKI PROGA. 

Reikalingus pusininkas su pinigais 
prisidėti prie broMerage biznio. Ge
ras pelnas tinkamam žmogui. Turi 
mokėti gerai lietuvių kalbą ir šiaip 
būti pamokytas, čionais nepaprasta 
proga. 

Atsišaukite ypatiškai: 

Mr. YOGIES 
117 N. Dearboim St. Chicago 

Room 709 

SAVIEJI EEMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

Šis keturių kambarių Garlow ant 
$250 loto, complete $700 cash. Ba-
lanca po $10 į mėnesį. 

TRANSPORTACIJA DYKAI. Atsi
šaukite bent kurį ryta nuo 10 iki 12 
arba Subatoj po pietų nuo 1 iki 6 
vakare, o aš išaiškinsiu jums pilnai 
visas sąlygas Ir duosiu jums ir šei
mynai tikėtus dykai kad galėtumėt 
apžiūrėti šias puikias prapertės. Jei
gu negalite ypatiškai atsilankyti tai 
rašykite: 

A. KAZLAUSKAS, Manager 
Oliver Sallnger, & Company 

628 First National Bank Building 
68 West Monroe Street 

SKATTYKITEIR PLATINKf 
KITE "DRAUGĄ." 
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