
g 

" 

S 

•\ 

•} 

• 

»: 

• 

v ?•' y 

• 

r „ "DRAUGAS" 
Pobllahed Daily Excep« BtmOays 

O** Yea* • • • .00 
Bix Monttu • * . « • 

AT WEWS-STAlfI>S 1c. A. OOFY 
DRAUGAS PLBLISHIlf U OO., Imv, 

1834 So. Oakley Avc , ( hkafo , III. 
•į Tel. Rooserelt 7791 (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

2&£tA&&&tt*g 

Kaina 
Price 

Centai! 
s Cents e 

TrsrsrsrrrsrsriTrrffSTrrs^TrrsYča 

No. 121 CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, GEGUŽES (MAY) 23 D., 1922 M. 
ENTERED AS SECOICD-C1ASS MATTER MARCH SI, 1016, AT CRTOAGO, ILLIN OIS CNDER THE OP ACT OP MAKCH S. lt»79. 

METAI-VOL. VII 

7SE 

GALVANAUSKO IR ŠAU
LIO ATSILANKYMAS PAS 
GENUOS ARKIVYSKUPĄ, 

AMERIKA PAGEIDAUJA G E L - ^ K S S 0 ™ 0 

BETI EUROPA ™ 
WASHINGTON, V. 19 d. 

(Elta) . — Lietuvos preroie-
ras ir lietuvių delegacijos prie 
konferencijos pirmininkas p. 
EL Galvanauskas, drauge su 
Lietuvos diplomatiniu atsto
vu Romoje Dr. J . Saulium 
turėjo garbės atlankyti bal. 
2fl d. J o Eminenciją Genua 
Arkivyskupą. Prie tos pro

g o s Jo Eminencijai buvo įtek
ti dokumentai paliepiantieji 
Vilniaus klausimą. Jo Emi
nencija parodė savo didelį už-
siinterasavimą ir užuojautą 
del Lietuvos diplomatų išdės
tytų įvykių, kurie sudarė Ry
tų Europoje sunkią situaciją, 
užėmus lenkų kariuomenei 
Lietuvos sostine Vilnių ir jo 
apylinkes. 

WASHINGTON, geg. 2 3 * -
Čia valdiškose sferose tvirti
nama, jog Suv. Valstijų vy
riausybė, be abejonės, pasiųs 
savo atstovus Ilagues konfe-
rencijon ir ims gyvai intere
suotis finansiniais Europos 
valstvbių klausimais.. Tečiaus 

•r C 

tai padarys tik tuomet, kuo-

riausybė kadir tuojaus siųstų 
savo atstovus į Hague, jei iš
kalu o žinotų, kad tenai nebus 
nereikalingų užsijyarinėjimų 
didžiulių valstybių tarpe. 

Šiandie Europą labiausia 
smaugia perdidelės užlaiko
mos armijos. Tas armijas 
reikėtų žymiai sumažinti ir 

met patirs, jog tikrai ten pa-!,. , . , , . 
^ ' J ° / ;tik tuomet visoms valstybėms 

sibaigia visokios savitarpinės!. .. , , . . . 
° • » • imtis bendromis jėgomis tvar-

mtrigos, ir iog ta konferenei-' .. „. 
tt ' J & kvti finansus. ~ 

ja yra tikrai ekonomine, bet j 
ne kitokia. Europos valstybės nugrim-

Suv. Valstijų vyriausybė į-jzdusios skolose. Kaip ilgai 
sitikrinusi, kad kuo veikiau'jos kas metai turės milžiniš-
pasauly nusistatys normalės kas išlaidas savo armijų už-

NELAIMĖ ĮVYKO NUO SU 
SIDAU2IM0. 

Kaltinamos tirštos juros 
miglos. 

j 
• 

BRESfT, Prancija, geg. 23. 
— Šeštadienio vakare Pranci-
jos pakraščiuose susidaužė du 
garlaiviu. Vienas iš jų Egypt 
su 98 žmonėmis nuskendo į 20 

PRANCIJA SUSINERVA
VUSI, SUSIRENKA 

PARLAMENTAS. 

NEAIŠKIOS ŽINIOS APIE REVOLIUCIJA 
BULGARIJOJE 

23. — 
Pranei jos 

minutų. 

ekonominės sąlygos, tuo vei- laikymui, taip ilgai negalės 

NETEISINGįl PASKALŲ 
ATŠAUKIMAS. 

AVASHINGTON, V. 19 d. 
(Elta) . — Del paskalų apie 
kaž-kokius slaptus pasitari
mus neva Genuoj įvykus šios 
tarp lietuvių delegacijos ir 
lenkų užsienio reikalų minis-
terio p. Skirmunto del Lietu
vos atsisakymo savt) sostinės 
Vilniaus, gaunant už tai kai
po, atlyginimą Klaipėdos uos
tą su jo apylinkėmis — Lie
tuvos diplomatinis atstovas 
prie kvirinalo, Dr. Šaulys, 
kurs yra aktualiu patarėju 
lietuvių delegacijos konferen
cijoje — pareiškia, kad tie 
paskalai neturi" jokio pamato. 
Jokių derybų tuo reikalu, nei 
oficialių nei slaptų tarp lietu
vių ir lenkų delegacijų nega
lėjo būti del tos aiškios prie
žasties, kad Lietuvos sostinė 
Vilnius negali būti išstatyta 
pirklybai. 

kiau atsigaivins prekyba ir pakilti ekonominiu žvilgsniu, 
pramonė. Su tuomi baigsis! Suv. Valstijų vyriausybė 
nedarbas, kuris daug jau įsiė-nori gelbėti Europa ir gelbės 
dė Europai ir Amerikai. Tik nors kartą pati Europa 

Sakoma, kad Amerikos" vy- i tegu stisipranta. 

Bolševikai Visuomet Pasiliks 
Bolševikais 

Egypt plaukė iš Londono į 
Rytus. Jame buvo 290 žmo-
nių įgulos ir 44 keliauninkai. 
Tuo laiku prekinis garlaivis 
Seine plaukė ant Anglijos. 

Susidaužimas buvo taip 
smarkus, kad daugelis žmonių 
nuo Egypto denio nei skied 
ros nulakstė. 

-
Siaubė labai tištos miglos. 

Tad apie pagelbą negalėjo 
but kalbos, idant Imtų galima 
visus paimti į Seine. 

Pranešta, kad dvi ir Ameri
kos moterys nuskendusios. 

,« 

NAUJI LENKU ŽIAURU
MAI NEUTRALĖJE 

ZONOJE. 
\VASHING(TOX, geg. 20 d. 

(El ta) . — Iš Kauno ką tik 
gauta radio pranešimas, kad 
Žvikelių kaimui, Punsko sri
tyje neutralėje zonoje lenkai 
uždėjo duoklės-mokesnio mi-
lieną markių. Negavę duok
lės paėmė arklius. 127 parda
vė iš varžytinių Suvalkuose. 
Toje pat skrityje neutralėje 
zonoje vienuoliktą ir dvylik
tą gegužės mobilizavo vyrus 
nuo 18 iki 37 metų- Visi bė
ga Lietuvos pusėn. Pastaruo
ju laiku užmušta penki neut-
ralės zonos gyventojai, pa
skutinis beariant lauką. 

NUŽUDYTA 15 ŽMONIŲ. 

LONDONAS, geg. 23. — 
Pereitą savaitę Ulsterio pro
vincijoje, Airijoje, nužudyta 
15 žmonių. 

GENDA,, gvg. 23. — Aną nosios armijos karininkus 
diena čia užsilikę bolševikai! 

'TRIUKŠMAS DEL PROHI 
BICIJOS BALSAVIMO. 

i*— 

PARYŽIUS, geg. 
Šiandie susirenka 
parlamentas. Atmosfera la
bai tiršta* Vyriausybė ner-
vuojasi. Nes štai neužilgo at
eina birželio 1 d. ir Vokieti
ja atsisako mokėti paskirtą 
kontribucijos sumą. 

Tie visi faktai bus įduoti 
perkratyti pačiam parlamen
tui. Šis, žinoma, autorizuos 
valdžią varu iš Vokietijos im
ti reikalingą kontribuciją. 

Prancijos premierui Poin-
care yra .mažas daiktas gauti 
autorizavimą. Bet svarbus 
daiktas gauti santarvės vals
tybių sutikimą pulti Vokietiją 
už nepildymą taikos sutarties 
sąlyga, j . ° ;T;|H 

Nors premieras Poincare 
senai skelbia, kad vokiečiams 
nemokant Prancija pati vie
na veiksianti ir apsidirbsian
ti su Vokietija, jtečiaus kai-
kas abejoja, kad jo žodžiai 
pildytųsi. Nes kur-kas leng
viau kalbėti, negu veikti. Del 

LONDONAS, geg. 23. — 
Central News depešoje iš 
Belgrado praneša, kad Bulga
rijos premiero ' Stamboulisky 
vedama valstiečių partija susi 
jungusi su komunistais ir 
Bulgarijoje paskelbta respub
lika. 

Karalius Borisas, anot ži
nių, pasprudęs į miestą Var
ną. 

sprendęs iš savo šalies paša
linti visus "VVrangelio karei
vius ir šalininkus. Bulgarų 
komunistai už tai jam paža
dėjo paramą šalies politikoje. 

— 

kad ši netinkamu laiku pa
skelbė prohibicijos referendu-

čio 27 d. "Sausie j i ' ' sako, 
kad vasaros laiku daugelis ge
rų balsuotojų bųs išvažinėje 

PARYŽIUS, geg. 23. — 
Vietos Bulgarijos pasiuntiny
bė kategoringai užgina žinias 
apie kilusią komunistų revo
liuciją Bulgarijoje. 

Pranešta, kad Bulgarijos 
premieras Stamboulisky nu-] kiniu iš Sofijos. 

VIENNA, geg. 23. — Apie 
kilusią Bulgarijoje komunistų 
revoliuciją čia apturima viso
kių prieštariaujančių žinių. 

Visoj šaly sekanti revoliu
cija, karalius pabėgęs, pažy
mima vienose depešose iš Bel
grado. 

Tečiaus iš Agram pranešta, 
jog Bulgarijoje nesama jo
kios revoliucijos. Taip sako 
žmonės atvykę į Agram trau-

-

Žinios iš Lietuvos 
-

SįTOCKHOLjiAS, Švedija, 
geg. 23L — "Sausie j i ' ' kelia 

' 'Netikėkite Genoa kai- protestus prie* vyriausvhę, delegatai turėjo pokyli su ita- . .... .. . ... . . , . . . noms; pasitikėkite tik savo lais baigus ekonominę konie-i , . . , . . . . .. • durtuvais ir batarejomiSu kon, 
"¥*£} 1 1 / * 1 1 ii 

„ . . m . . . jferencijos neduos mums to, mą, kuris turės įvykti rugpiu-
Kuomet komisaras Temt-L . . . . . m . 

. . .A _ _ . . . . v. ko mes reikalingi. Tai visa 
chenn italams krete ankstos; .. . . . . A.., . , 

v [galima atsiekti tiktai raudo-
pagarbos komplimentus ir uz-1 . . . . . 
\ , ^ .. , • i nąjai armijai persimetus per 
tikrino Rusijos draugingumą 

. . 

kapitalistinių valstybių sie- į provincijas ir neturės pro 
\ nas. Tik užplevėsavus raudo-• g0s balsuoti. 
nąjai vėliavai ąisoje Europo-

Italijai, staiga gauta žinių 
Juodose jurose bolševikai nu
skandino italų garlaivį. Su 
garlaiviu žuvo pusė įgulos.. 
Tai atliko pakraščių bolševi-'' Tchitcherinui ir kitiems de-
ku anuotos. 'legatams čia pokyliaujant, iš 

J* >> 

To negana. Kiek palaukus 
iš Maskvos pranerta, kati te
nai žinomas Trotzky kalbėjo į 
komunistų kadetus. [Tarp kit
ko jis sakė į busimus raudo-

Rusjjos pranešta, kad pietinė 
Rusija pakeista dideliu badii 
mirštančių žmonių kapinynu. 

ITALAI PUOLA ARABUS. 

/MALTA, geg.v23. — Gauta 
žinių, kad Tripolitanijoj italų 
kariuomenė puola sukilusius 
arabus. Italai vartoja lėktu-

gali kilti suirutės. 
jTomis dienomis premieras 

Poincare kalbėdamas mieste 
Strasbourge akėjo vokiečius 
už jų sąkalbiavimą atskelti 
nuo Prancijos provincijas Al-
zasą ir Lorraine, kurias po 
buvusio karo Prancija atsfė-
mė. 

VILKAVIŠKIS. Pavasario 
šalčiai daugumoje vietų išro
vė antramečius. dobilus, pir
mamečiai dobilai išsiliko čie-

savarankio Prancijos veikimo u 
1 * 1 ' i i 1 * i • 

"MAŽOJI ENTENTĖ" 
SUTARTYJE. 

• 

Vyrai moterys ir vaikai mirs- vus. Arabams daromi dideli 
ta tūkstančiais ir milionais. nuostoliai. K 

PRANCŪZAI NEMATO NAUDOS Iš OKUPUOTĖS 
PARYŽIUS, g. 23. — Pa- Nemato pelno.. , 

imti visus vokiečių reikalus " I m s į m e , , , sako finansų 
Rhinelande ar praplėsti pran- ministeris, "kad mes okifpuo-
cimj okupuotę Ruhro plotuo- s i m e Rhinelandą ir ten( esan-
se, Prancija negali turėti jo- ^[us v i s u s geležinkelius 'ir ka, 
kios praktikalės ekonominės 
naudos. 

Vienatinė priemonė priver
sti vokiečius pildyti taikos su
tarties sąlygas, pirmiausia, įs 
teigti santarvės komisiją ir! 
jai pavesti kolektuoti visas 
pajamas iš vokiečių muitinių, 

syklas. Ką tai visa mums 
duos! t 

"Mokesčių 1920 metais te
nai surinkta 3,300,000,000 po-
perinių markių. Šįmet toji 
suma padidėjo iki 5,000,000,-
000 ar . 6,000,000,000 popieri
nių markiu, kas yra lygu 

kasyklų, miškų ir užsienių ap- 300,000,000 prancūzų frankų 
draudos; antra, pritaikinti j a r b a '100,000,000 auksinių 
Wiesbadeno sutartį skolas at
mokėti daiktais, podraug lai
kyti okupuotėje Rhinelandą. 
Pastaroji okupuotė butų tik 
politinis slėgimas. 

Tokį pareiškimą paskelbė 
Prancijos finansų ministeris 
de Lasteyrie. Tais savo tvir
tinimais jis pakėlė sensaciją. 
I r visi stebisi, kad iš Rhine-
lando okupuotės negali but 
naudos, iš ko prancūzai se
nai tos naudos laulsė. 

markių. 
"Reikia žinoti, kad mes tų 

visų mokesčių iš įvairiausių 
versmių nesurinksime be iš
laidų. Gi išlaidos labai" dide
lės. Tai pasekmėje koks gi 
iš to darbo pelnas, kokia nau
da? Kiekvienas tai gali žino
ti. 

Mokestys be vertės. 

" I š administrativio žvilgs
nio Rhineland negyvuoja. I r 
beveik negalimas daiktas to 

krašto finansus atskirti nuo 
visos Vokietijos. /Trumpai 
tariant, Rhineland mums bu
tų naudinga okupuoti, jei 
mes paimtume tik geležinke
lius ir industrijas. Gi pačios 
mokestys neturi jokios vertės. 

" J e i prancūzai norėtų eks
ploatuoti tą kraštą, tai prisi
eitų markę pakeisti franku. 
Tai perdidis butų užsimoji
mas. *Jr, rasi, jis butų nau
dingas tik praėjus daugeliui 
metu. 

Nori pinigij ir* okupuotės. 

"Ruhr turi vertę tik milita-
riniu atžvilgiu — reiškia, Vo
kietijos spaudimui. Su Ruhr 
okupuotė mes žnybtumėm Vo
kietijos širdį, bet ekonominiu 
atžvilgiu nieko nepelnytu-
mėm. 

"Okupuotei tuojaus reika
lingi pinigai, kokių niekur ne
galima gauti. Dėlto vietoje 
kokios naudos okupuotė kar
tais galėtų dar duoti nuostolių. 

"Mano nuomone, Ruhro o-
kupavimo žygiai nėra taip 
daug entuziastiniai, kaip kam j 
atrodo." 

PARYŽIUS, geg. 23. — 
Pranešta, kad Čekoslovakija, 
Jugoslavija ir Rumunija Ge
noa konferencijoj padarė sti
prią 20-iai metų sąjungos su
tartį. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. — Balandžio 21 ir 22 d. ė-
mė streikuoti privatinių dva
rų darbininkai. 

— Vidaus Reikalų ministe
rijos pranešimu, š. m. balan- ' 
džio 20 d., paskelbtas Vilka
viškio apskr. dvarų darbinin
kų streikas Darbo ir Socialės 
Aps. departamento pastango
mis *eik likviduotas balandžio 
26 d. bendrame dvarų ir val
dytojų ir streikuojančių po
sėdyje nutarta streiką nuo tos 
dienos atšaukti ir tokiu būdu 
darbas nuo balandžio 26d. vi
suose dvaruose vėl pradėtas. 

Tolimesnes derybas del at
lyginimo sąlygų abiejų pusių 
nutarta pradėti bal. 29 dieną. 

MASKVOJE KONGRESAS 
BIRŽELY. 

Konstantino polis, geg* 23. 
— Iš Angoros pranešta, kad 
rytinių tautų, inėmus nepri
imtas Genoa konferencijom 
kongresas įvyks Maskvoje 
birželį. Suprantama, kongre
se dalyvaus ir turkai nacio
nalistai. 

v 
ATJAUSTAS ŽEMĖS 

DREBĖJIMAS. 

SANTIAGO, Chile, geg. 23. 
— Gegužės 21 dieną rytmetį 
čia atjaustas žemės drebėji
mas. Nebūta nuostolių. 

NUŽUDYTAS ULSTERIO 
PARLAMENTO ifARYS. 

BELFAOT, Airija, geg. 23. 
Nepaliauja religinė kova 

šiame mieste. Žmonės žudo
mi be atodairos. Nužudytas 
net vienas parlamento sarys. 
Premieras Craig del to paskel
bė manifestą. Šaukia kabine
tą specialin susirinkimam 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

— Šaltas pavasaris suvėli
no sėją palyginant su praei
tais metais trimis savaitėmis. 

— Bidelis pavasario van
duo numirkę žemose vietose 
žiemkenčius — rugius ir kvie
čius. Per ta t dabar žiemken
čiai ant kalniukų geriau išro
do, negu slėnyse. 

Ankstyvas ir šaltas ruduo, 
negirdėtai šalta žiema ir ilgas 
šaltas pavasaris sunkiai atsi
liepė į gyvulių išlaikymą: jau 
yra tokių dvarų, kuriuose 
trūksta pašaro ir pradedama 
ganyti gyvulius. 

— Šaltas ruduo, žiema ir 
pavasaris neigiamai atsišau-
kė ant "bičių, nes per tat nema 
ža jų žuvo. Staiga užėjusi 
per Velykas šiluma taipgi 
blogai atsiliepė ant bičių: mat 
bitės nerasdamos lauke jokio 
maisto, daugumoje vietų pra-
dėjd užpuldinėti svetimus avi
lius. Tokiu būdu bičių skai
čius žymiai sumažės. 

— Išėjus žemės reformos 
įstatymui, stambieji dvarinin
kai giliai susirūpino. 

— Vilkaviškio apskritis dau 
giausiai gamina dektinės: čia 
yra penki bravarai ir visi va
ro neperstodami spiritą. Pas
taruoju laiku net pritruko bul 
vių ir pradėjo varyti spiritą 
iš rugių; 

— Negalint gaut Vilkaviš
kio apskrity malkų ir triobė-
siams medžių (sienojų, rąs
tų), labai pabrango plytos. 
Būtent: viena plyta kainuoja 
3 t&iksinus 50 skatikų, tai yra 
8 7 ^ sykio brangiau, kaip 
prieš karą; prieš karą viena 
plyta kainavo 2̂  kapeiki. 

Ai 

^ - Prūsuose labai pabrango 
rugiai, centneris kainuoja 600 
auksinų* 

KITA BOMBA. 

Didelė juodo parako bomba 
ekspliodavo priešaky trijų au
kštų namų 2219 Seminary ave. 
užpereitą naktį. Namų prieša-
kis apgriautas. 

Kalbama, kad namų savi
ninkas Patte gavęs grūmojan
čius laiškus, bet iš to nieko 
nedaręs. Nuo jo reikalauta 
1,000 dol. i 

€hicagoje pavogta 5 auto
mobiliai paroje gegužės 21-22. x 

SKAITYKITE IR PUTIN
KITE "DRAUGĄ" 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie va
kare pramatoma oro atmaina; 
gali but lietaus. 
•±_ , 1 • 

P I N I G Ų K U R S A S . 
IMI I m « 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 22 d., buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 markių .32 
Lietuvos 100 auksinų .32 
Lenkų 100 markių .02 
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UB.TUYIU KATALIKŲ DI£NRAimą 

i "DRAUGAS" 
• u fcMdkni tšskyrus nedėldieuiu* 

FREMUltKRATOfl KAINA: 
ffr* ir $6.00 
rusei Metų $300 
Prenumeratoa mokaai iškalno. Lai-

kas akaltoal nuo uisiraSymo dieno* 
M nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą risada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iSperkant krasoje ar expres* 
"Mouey Order" arba Įdedant pini
gus i registruota laišką. 

' 'DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
MMIffitftffllIillllllMIIHIHIHIIIIIIIIIIIIIHIim 

IŠ MIRTIES Į GARBC 

Aukso — Sidabro fondas 
deda pagrindą mūsų lietuviš
kiems pinigams. Amerikiečiai 
aukso raidėmis įsirašė l ie tu-
vos politinės nepriklausomy
bės istorijoje, tenka dabar ly
giai pasižymėti ekonominės 
nepriklausomybės lapuose. 
Rengkimės, draugijų sus-muo-
se kelkime tų klausimą, ne-
praleiskime tos progos kurią 
turi mūsų kartų. Tik šimtme
čiais tegali pasitaikinti toks 
istorinis momentas. Vakar mir 
tin pasmerkta tauta, o nun 
naujais gyvybės pradais ji 
kelias garbėn. 

KAS JIEMS SKOLINS. 

Vienas anglų medikas — 
daktaras įrodinėja kad žmo
gaus ašaroje yra kas tai tokio, 
su kurio pagelba galima tūk
stančių tūkstančius mikrobu 
(ligos gemalų) užmušti. Svei-
katos dabotojai — higienistai, 
tikrai turi kuo džiaugtis. 

Kelionė Paryžiun, mūsų įžy
miausio literato Putino, bea-
bejo, suįdomins "Draugo*' 
skaitytojus. Jo poezijos raštai 
jį pastatė jaunųjų poetų prie
kin. J is literatas, menininkas 
duoda mums brangių pastabų 
apie vokiečių ir fransų kultū
ros krypsnius, vaizdžiai rašo 
apie Europos centro — Pary
žiaus dailės paminklus.Kas ne
buvo Prancijos sostinėje, te-
pažįstie jų bent iš akylaus ap
rašymo. 

Amerikos laikraščių kores
pondentai pastaraisiais laikais 
iš Varšavos paduoda vis dau
giau žinių apie lenkų vals
tybės M gerbūvį". 

Tai įyaprasta Varšavos val
džios propaganda. J i lenkams 
brangiai atsieina. Tečiaus tai 
propagandai nesigailima pini
gų, nes norima Amerikoje nu
statyti opinijų taip, idant čia 
butų galima Varšavai gauti 
daugiau paskolos. 

Dėlto korespondentai Ame
rikos kapitalui Lenkuose žada 
labai šiltų vietų, gi kapitalis
tams didį pelnų. 

Korespondentai pažymi, 
kad šiandie Varšavos valdžia 
labai ekonominė. Ta valdžia 
šiandie taip susitvarkius, kad 
jau iškalno galinti apskaity
ti kiek ji per metus turėsian
ti išlaidų ir pajamų. Kuomet 
tos skaitlinės nors apčiuo
piamai žinomos, tuomet jau ir 
patį šalies biudžetų galima 
balansuoti. 

Nežiūrint tos lenkų "gerbū
v i o " propagandos, patys len
kai skelbia, kad jų šalies fi
nansinė padėtis tikrai apver
ktina. Šiandie už vienų šimtų 
lenkų markių mokama vos 
kiek daugiau dviejų ameriko
niškų centų. 

Bet vaizdingiau Lenkijos 
11 gerbūvį'• suprasime iš, šių 
pačių lenkų paduodamų skait
linių, kurios, suprantama, tu
ri but didesnės: 

Nuo lapkričio 11, 1918 m., 
iki sausio 1, 1922 m., lenkų 
valdžia turėjo 324,119,000,000 
markių išlaidų; gi pajamų 
1D2,JB0,000,000 markių; taigi 
deficito pasidarė 221,989,000,-
000 markių. Tų deficitų arba 
nepriteklių valdžia turi pa
dengti naujai spauzdinamoniis 
popierinėmis markėmis. Tok
sai begalinis popergalių spauz-
dinimas ir skleidimas apy
varton dar labiaus numuša vi
sur lenkams kreditą. 

Pereitų gruodį lenkų vals-

. 

PATAISA. 

Vakar " D r a u g e " tilpo 
straipsnis "Piktpinigis ar 
Paikpinigįs". Gale įvyko ko
rektūros klaida. Ten sakoma, 
"Visi kiti piktpinigio katali
kų nutarimai"... Vieton pik
tpinigio katalikų privalo bū
ti piktpinigio kalikų. 

Iš VILNIJOS - KANKINIĮ) 
ŽEMELĖS. 

Vilniaus lietuviai vargsta ir 
kenčia lenkų ereliui nagus į-
leidus mūsų tėvynės širdin — 
Vilniun. Tarp daugel kitų gy
vena ten lietuvis vysk. Jurgis 
Matulevičius. Lenkai jo neap
kenčia, nes jis nėra "patr io
t a s " , nesodalirizuoja jų tauti
nėms iškilmėms, šalinasi nuo 
jų neapykantos aktų prieš lie
tuvių tautų ir 11... Kiek memo
rialų — raštų Vilniaus lenkai 
pasiuntė Romon reikalaudami 
vyskupo lenko, kiek rezoliuci
jų, protestų visokios brolijos, 
organizacijos ir fret patys len
kų kunigai paskelbė prieš sa
vo Ganytoįa... 

Gi va, naujai įžengęs į šv. 
Petro sostų papą Pijus XI, 
siunčia vysk. Jurgiui savo 
ranka rašytų laiškų, kuriuo 
'jis įvertina jo sunkių padė
tį, užgiria jo darbus ir teikia 
palaiminimo. 

Papos Pijaus XI laiškas y-
ra atsakymu į vyskupo Jurgio 
pasveikinimo raštų pasiųstų 
Romon vaa. 7 d. š. m. Daiško 
vertimi} !s latynų kalbos pa
duodame tėmiaus* 

GerMantųraP* Broliui 
Jurgiui, VilnAuis Vrsbupvi 

Vilniuje 
P U T O P. P. XI. 

Gerbiamasis Brolau, pas 
veikinimų ir apaštališkų pa
laiminimų. 

Ištiesų labai malonus buvo 
raštas, kuriuo tu Mums, kų tik 
šitan Petro Sostan slaptingos 
Dievo Apveizdos įkeltiems, pa
garbų ir nuolankumų pareiški: 
nors linksmu jo nevadinsim, 
nes tai netinka nei liūdniau
siam laikui nei aplinkybėms, 
kuriose nūnai gyveni. Betgi 
Patys esame nesykį patyrę 

lųs, su kuria tesljungia val
stybių laimė ir pasisekimas. 
Tos vilties džiuginami, šenk-
lan dangiškųjų dovanų ir ypa
tingo Mūsų palankumo var
dan, tau, Gerbiamasis Brolau,* 
taipogi visai tavo dvasiškijai 
Ir žmonėms Apaštalų palai
minimų noriai suteikiame. 

Duota Romoje, pas šv. Pet 
rų, 22 vasario dienų 1922 me
tais, Mūsų gi popiežiavimo 
pirmai šiais. 

Pius P. P. (Papą) XI 

Šitas paties šv. Tėvo ranka 
rašytas raštas tesuramina Len
kų ujamų, tikrų kankinį del 
teisybės, vyskupų Jurgį Matu
levičių, kurio teisingų valdy
mų Šv. Tėvas yra dabar vie
šai pagyręs. 

DEL SIUNTINIŲ I LIETUVĄ 
Lietuvos Atstovybė gauna 

tankiai nusiskundimo laiškų 
ant Lietuvos valdininkų del 
netinkamo pristatymo siun
čiamų giminėms daiktų. Sa
vybėje lengviau visus nesusi
pratimus išaiškinti ir jų prie
žastis prašalinti. Bet ypač blo
ga tai, kad kai-kurie Ameri
kos lietuviai, nesuprasdanu 
dalykų padėties, skundžiasi 
Amerikos valdžiai ant Lietu
vos valdininkų. Amerikos val
džia tokius skundus gaudama, 

per "Parcel Post" . Tokiu bu 
du skundikai patys sau buvo 
pakenkę. 

Nesusipratimai tuo reikalu 
iškyla del dviejų priežasčių: 
1) Kam Lietuvos valdininkai 
peržiūri daiktus ir kartais šio-
to nebesurandama: 2) kode! 
liepia primokėti prieš daiktus 
atiduodami. 

Del pirmojo priekaišto rei
kia visiems žinoti šit kų: Kaip 

kokia išmintimi ir bešališku- kitur taip ir Lietuvoje valižia 

sykį jam buv<> paliovusi pri
iminėti siuntinius į Lietuvų tinio, o vienų nuorašų suma 

kiti dalykai, mažiau reikalin
gi apkraunami muito mokes
niais. Juo lengviau be jų apsi
eiti, juo didesniais mokesniais 
jis apkraunamas (iki 20%, 
25% ir daugiau). Lietuvių 
kartais siunčiamas konservuo
tas maistas apkrauta 20% 
mokesnio; įvairus puošimosi 
dalykai: parėdai, muilai, šil
kai, skrybėlės, . laikrodėliai, 
žiedai, skėčiai — 25% ir taip 
toliaus. 

Valdininkai sulig įstatymų 
turi atplėšti siuntinius ir per
žiūrėti siunčiamus daiktus, 
kad atėmus muitų už tuos 
daiktus, kurie yra muito mo
kesniu apkrauti. 

Gal ir buvo kur kada atsi
tikimų, kad koks nors siunti 
nys dingo. Reikia apsižiūrėti 
siuntėjams. Daiktus siunčiant 
reikia priruošti bent <9u sąra
šu: vienų išsiųsti saviškiams 
laišku, kitų įdėti į patį siun
tinį. Kur bus sąrašas, tena; 
negalės būti dinginių. Be to, 
siunčiant brangesnius siunti
nius, (pav. už šimtų dolerių) 
reikia paimti iš vietos, kur 
daiktai pirkti, dvi kopijos sų 
skaitų, vienų patvirtinti pas 
"Notary Public ' ' ir tų kopi ji} 
atsiųsti į Atstovybę užregis
truoti, už kų imama čia mo
kesnis $2.50. 

Atstovybėje užregistruotų 
sųmatų reikia išsiųsti regis
truotu laišku priėmėjui siun-

tnokėjo, atsiimti iš to, kas daik 
tus priima. 

Amerikiečiai lietuviai, siųs
dami giminėms dovanų daik
tais, padarytų tikrai gera 
daiktų, jei savo laiškuose tuos 
dalykus paaiškintų. Tada ne
būtų ko pykti ant savo val
džios. 

Liet. Inform. Biuras. 

TAI BENT DRĄSUOLĖS! 
Chicagos priemestyje yra 

lietuvių kolonija, užvadinta 
garsaus Rymo vyro vardu — 
Cicero. Tenai gyvena skaitlin-
gas būrys lietuvių didžiausia
me sutikime, ten Visi išvien 
dirba naudingus darbus visuo
menei ir Bažnyčiai. Ten va
dovauja kun. H. Vaičiūnas — 
enough said... Toji kolonija, 
kad susitaria kų dirbti — tai 
'taip kaip viesulą — niekas 
prieš jų neatsilaikys. Štai pa-
vyzdžui, kad ir Vienuolyno ba-
zaras./Cicerietės Akademijos 
Rėmėjos, vadovaujant darbs-
čiajai p. Reikauskienei, kad 
išsijudino bazarui dirbti, kad 
sukruto rinkti pinigus ir 
daiktus — tai tu žmogau tik 
stebėkis — ne tau jas "suby-
t int i" , nei bandyti nesvajok. 

Bet štai atsirado drąsuolės! 
Ir žinote iš kur? O gi iš ant-

mu atlieki gero ganytojo pa-
'reigas, ne tiek žmonių pagyri
mo kiek Dievo garbės ir sielų 

tybė buvo skolinga: užsie-' g a n y m o ieškodamas. Taigi 
niams: 1,416,900,000,000 mar
kių; naminių arba Racionalių 
- 251,227,000,000 mrk. 

Lenkai, kaip pasirodo, neiš
galės vienų nuošimčių atmo
kėti už tas skolas. 

Tai kasgi jiems čia skolins 
daugiau pinigų! Visos jų ka
syklos ir dauguma didesnių 
dirbtuvių jau svetimose ran
kose. 

nesiliauk, kaip esi pasiryžęs 
naudingai katalikų reikalais 
rūpinęsis. Mesgi pasitikėdami, 
kad visi tave priderinčia vys
kupui pagarba ir meile klau
sys ir gerbs, nuoširdžiai Die
vo meldžiame, kad toms tau
toms kuogreičiausiai suteiktų 
Jtikros prasmės ramybę ir dau
gelį paklydėlių/Bažnyčios mo
tinos prieglobstin gražinti teik 

apkrauna muito mokesniais į-
vairius dalykus. Be muito lei
džiama įvežti tik naudingiau
si ir reikalingiausi Lietuvai 
dalykai, kaip antai : grudai, 
bulfyės, daržovės, mėsa, z u vys, 
gyvuliai, paukščiai, odos, ne
apdirbtas medis, žolės mede
liai su šaknimis, šienas, šiau
dai, metalai (neapdirbti), na
minio ūkio dalykai, žemės dir
bimo įrankiai, anglis, koksai, 
kalkės, rankraščiai, knygos, 
laikraščiai, neaptaisyti paveik
slai, skiepijimo dalykai. Visi 

• • • 

tos, įdėti kartu su siunčiamais 
daiktais. 

Kodėl atimama prieš ati
duodant daiktus mokestis, kal
tais gana aukštas? Kaip jau 
tnatėmri, pirmiausia rakia ap
mokėti muitų. Neturime imti 
savo valdžiai u& piktų, žino
dami, kad tai yra visai legalis 
visų priimtas pajamų šaltinis, 
ir atsimindami dar tai, kad 
kitose Europos šalyse tie mui
tai uždedami dar didesni. 

Bet to reikia dar žinoti šit 
ką. Siuntėjas čia Amerikoje 
apmoka siuntimo lėšas tik iki 
Baltijos porto, per Liepojų. 
Tik iki ten Amerika pristato, 
ir tik iki ten atsako už siun
tinį. Kol prieis Lietuvos siun
tinys dar turi pereiti per Lat
viją. Latvių valdžia už tran
zitų per jos žemę, už važma 
jos gelžkeliais atima mokesnį, 
ir atima juk ne iš amerikiečio 
lietuvio, kurs daiktus siunčia, 
bet iš Lietuvos valdžios. Lie-

ro garsiojo Chicagos 

lando kuopos J* Valio abiem— 
tik kuri laimės — tiesiog mir
štu iš smalsumo. 

Aš. 

Lietuvos Seimas svarstyda
mas Valstybės konstitucijų su
sidūrė su opiausiais socialis
tams klausimais: tautinių ma-
žumų teisėmis, tikyba mokyk
lose ir religinių organizacijų 
santykiais aUžvilgiu į Valsty
bę. Socialistai streikuoja, try
pia, protestuoja, posėdžių ne
lanko, bet nuo Seimo nario al
gos neatsisako. Ryt matysime 
jų įdomius, vaikiškai krečia
mus šposus. 

POLITIKOS ŽINELES. 

Sekretorius Žemdirbystes 
Departamento, Wallace savo 
vienoje prakalboje aiškiai pa-
žymejojkad pragyvenimo bran 
gumų gali pamažinti kopera-
cijos, prašalindamos visų eilę 
tarpininkų tarp farmerių ir 
suvartotojų. Produktų kainos 
nepaprastai pakelia tarpinin
kai. Juo jų daugiau, tuo vis
kas išeina brangiau. 

Pragyvenimo brangumų pa
laiko ir pačios šeimyninkės, 
kurios visokius produktus no
ri gauti jau prirengtus. Pa
čios permažai atmena savo 
virtuvės priedermes. Juo ma
žiau nori dirbti, tuo daugiau 
turi užmokėti tam, kuris už 
jas tų darbų atliko. 

prie
miesčio, iš "rožių žemės", ar
ba iš Roselarido. O juk žino
te kad Roselande klebonauja 
— kun. P. Lapelis —. Pereita
me Akademijos Rėmėjų Seime Gubernatorius Goodrich, kū
jo parapijos Akad. rėmėjos r i s praleido šiek tiek laiko 
(suly& atskaitų) — metų lai- dirbdamas prie Amerikos ko
ke stfrinko Vienuolynui $80(lJniis iios> kn*i gelbsti badau-
suvirš, jų skyrius subytino vi- Jančius rusus dabar sugrįžęs 
sus Chicagos skyrius. Tad be- |P a s a k o i a > k a d t e n v i s k a s J a u 

pig joms smarkaut. Gird: aprūpinta. Badaujatnti gaus 
"Byt ins ime" CicerS sako jos m a i s t o *& ^utiQS- Rusijoje 
"o i pilkieji balandėliai, ge
riau nei. nebandykite", sude
javau aš. "Ką ten su eicerio-
tėms ir prasidėt"... " A r taip*', 
sako roselandietės' '. Pažiūrė
sime. Va, Šv. Onos draugija 
jau taukštelėjo visų šimtinę 
bazarui! O dar kur kitos, kur 

dar mūsų idėjinių draugijų 
kuopos — tik palauk tamista, 
o pamatysi tų kų dar savo gy
venime nematei..." Jei jau 
taip, tai kų-gi tų žmogus be
sakysi, tik kažin kų pasakys 
cicerietės tai išgirdusios? Ma
tysime kas ' \ subytuos' ' — ei* 
na dabar sųiarkios lenktynės 

laukiami užderejimai. Taigi 
girdi atliks da pinigų, skirtų 
šelpimui ir liks kviečiai, kurie 
buvo skiriami išvežti. 

— — ^ — — — ^ — ^ — — ^ « » H P ^ — . '•i m. I I ' — — • — * — — Į 

tuvos valdžia turi tų, ką ji iš- tarpe Ciceros rėmėjų ir Rose 
-. i n n n M II mnmt I I • < ! • •'• m •• • 'Ii i i m ! •" II n ' ' m M H » i i •* 

Sekretorius Hughes paaiš
kinęs, kad Amerika todėl ne-
apsiemusi dalyvauti Grenoa 
konferencijoje, kad dabartine 
jog valdžia nemato galimybes 
eiti Europai su materijale pa-
,gelba, kolei j i neužbaigusi sa
vo ginčų ir nesirūpinanti su-
sumažinimu ginklavimosijKiek 
matyti ir Amerikos visuomene 
tam pritaria. 

Gen, Publ. 8erv. , -

M. P. 

FRIBURGIEčIAI PARYŽIUJE. 

1. Kelionės tikslas. 

Friburgo lietuvių studentų būrelis, prieš 
baigiant mokslą ir apleidžiant Šveicariją, 
sumanė atlankyti didžiausių Vakarų Eu
ropos kultūros židinį, Prancijos sostinę 
Paryžių. 

Jau nuo senų laikų šis nuėstas yra ži
nomas kaipo mokslo ir meno centras. Vie
nas seniausių ir garbingiausių Europos 
universitų, visa eilė garsių mokslo įstai
gų, iš viso pasaulio surinktų istorijos pa
minklų ir meno kurinių, traukte traukė 
į save gausingas lankytojų minias. Po 
karo gi jo reikšmė dar labiau padidėjo. 

Pasaulinė katastrofa parodė, kad ger
manų kultūra, pasižyminti geležiniu, kaip 
atrodė patvarumu, turi permaža dvasi
nio turinio, permaža tikro žmoniškumo, 
pemuža gyvo miklumo, kad ja galėtu
me remtis kuriant savosios tautos ateiti. 

Didis vokiečių poetas — humanistas Šil-
leris ne be reikalo pageidavo: didžių val
dovų išauklėjai — ir esi jų verta; bet pa
bandyk, o Vokietija, ir padaryk, kad jie 
daugiau žmonėmis butų! Ar paklausė Vo
kietija savo pranašo ir ar daug žmoniš
kumo ji išauklėjo, liudija Lieturas okupa
cijos orgija, Reimso ir Louvain'if griuvė
siai, neminint jau kitų, prašok«ičių ben
drus karo žiaurumus, m#moniškmmų. 

Romanų kultūra, mažiau ppfcfeta ma
terialistinio protestantizmo, geriau išsau
gojo pirmykštį krikščionybės %irinį, turi 
daugiau žmoniškos meilės ir šilumos, del 
to ji yra gajesnė ir patvaresnė. Šios gero
sios ypatybės, laikinai aptemdintos suge
dimo drumzlėmis, visu skaidrumu ima 
reikštis naujame Franeijos katalikų ju
dėjime, kurio priešaky dabar stovi ne
nuimtus darbuotojas, parlamento narys 
Mare Sangnier, pernai atlankęs ir Lie
tuvos katalikų kongresų. 

Žinodami visa tai, mess norėjome ten 
pat, vietoje, pažinti žmones ir jų gyve
nimų, atlankyti įstaigas, pamatyti gra
žiausio gal pasauly miesto statybų, pasi
gėrėti garsiausiais meno kuriniafe nuo 

kiekvienas turėjom savo asmeninių tiks
lų ir norų, kuriuos patenkinti atrodė kiek
vienam bus naudinga. 

M ū s ų s u m a n y m a s į v y k o pirmiausia . 
kun. A. Vilimo dėka, kuris pate baigęs 
politinius mokslus Paryžiuj ir turėdamas 
gerų pažinčių, prašalino visas mūsų ke
lionės fkliutis. Tad vizas ir visokių pa
lengvinimų kelionei ir pragyvenimui gau
ta per komitetų "des amities francaises" 
ir 3 balandžio dienų, septyniese užėmf vi
sų trečiosios klasės kupę, studentiškai, 
pusbalsiu traukdami lietuviškas daineles, 
bildėjome į Paryžių. 

2. Pirmieji įspūdžiai, pirmosios pažintys. 

Kadangi iš traukinio išlipom nakčia a-
pie 12 vai., o išėję iš stoties patekome į 
smarkų lietų, tai pirmieji Paryžiaus įs
pūdžiai nepasižymi nei ypatingu ryšku
mu, nei malonumu. Persigabenę į išanks-
to mums paimtus kambarius mažam bet 
švariam viešbutuky, tuoj atsidūrėm savo 
lovose, o ryto metų pasijutom žadinami 
automobilių trukšmo ir gatvės "kromi-
ninkų" Šukavimo, Ptetų valgyti nuėjom į 
valgyklų, laikoma kobperatyvinės katalikų 

ra išėję 6 dideli tomai. J i s yra redakto-
"JLa Jeujxe-Repu.bl ique". B e 

La Democratie" leidžia dar du laik-
n u s o r g a n o 
to " 

giliausios senovės, ligi mūsų dienų. Be to draugijos " L a Demoėratie''. Išpradžių čia 

mus palaikė belgais, bet paaiškėjus, kad tejis Mare Sangnier. Jo pasakytų įvairiais 
mes lietuviai, bendras įdomumas, o pas- klausimais kalbų nuo 1891 ligi 1922 m. y-
kui ir simpatija palinko mūsų pUsėn. 
K u n . A . V i l i m a s a s m e n i š k a i "pažinojo j a u 
minėtąj į p a r l a m e n t o nar į , p . Mare S a n g -

nier i r p a t s j į b u v o l y d ė j ę s į L i e t u v ą . P . 
Mare Sangnier sugrįžęs iš Lietuvos ge
riausiais įspūdžiais nešinas, čia pat " L a 
Democratie" salėje darė pranešimų apie 
Lietuvos katalikų kongresų ir čia pat kun. 
Vilimo buvo ginčytasi su lenkais. Pernai 
toj pat salėj kun. prof. P. Bučys dalyva
vo tarptautiniame Kr. Demokratų kon
grese — ir čia jį dar ir šiandie su pagar
ba mini. Tad mūsų, kaipo lietuvių vardas 
čia gerai žinomas. Mums rodomas palan
kumas pagaliau pasiekė" net ramaus, gera
širdžio valgyklos virėjo, kuris apsaugo
davo nuo perankstyvo suvalgymo geres
nius jo nuomone kepsnius, kad jie tektų 
mums, vėliau ateinantiems. 

Kooperatyvinė katalikiškų leidinių ir 
propagandos draugija " L a Democratie'J 

yra verta platesnio paminėjimo. Yra tai ži
dinys viso Prancūzijos katalikų judėjimo, 
paveldėtoja ir vykintoja gražių "Sillo-
n o " tradicijų. Viso to Judėjimo siela yra 
vis tas pats nenuilstamas Lietuvos prie-

r a s e i u : v i e n ų s a v o v a r d u i r k i t ų " L a m e 
commune". Simpatingi bendradarbiai pa
kvietė mus atlankyti visus draugijos na
mus ir įstaigas. Dideliausi namai apima 
4 numerius prie Raspail Bulvaro. Čia ran
das knygynas, konferencijų salės, redak
cijos ir administracijos, spaustuvė, res
toranas ir koplyčia su atmintinėmis žuvu
sių kare narių plytomis. Įdomu buvo ap
žiūrėti dideles rotacines spaustuvės maši
nas ir visų laikraščių spauzdinimo darbį. 
Mums apstojus mašinų, kur liejama laik
raščio tekstas, darbininkas čia pat atliejo 
po eilutę "vive la Litliuanie!" Mes pa-
prašėm, kad pridėtų dar 'vive la France! \ 
Berodant stenografijos mašinėlę, vadui 
kalbant, stenografistė užrašė: "Mūsų drau 
gų iš Lietuvos atsilankymas, teikia mums 
daug džiaugsmo'' ir tt. Vis tai yra, tiesa, 
mažmožiai, bet gan charakteringi 
ir kokių niekur kitur svetimoje šalyje ne
buvom patyrę. 

(Bus daugiau) 

i 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAI 
| GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4449 South Wes*ern Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

= Valandos; 8-11 rytais, 1-8 p o j 
Epietų Ir 7-8 vakarais . Nedė ld i e -S 
S n i a i s tiktai po pietų I lkl S val.CS 
iimiiimmmiiiimiiiiiiiimmiiimiiiuttl 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4481 80. Ashland Are. 
Tel . Tardą 884 

OFISO VAJ*: 
Tel. Yards 0994 

8—10 T. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
NectelkmUs: nuo 10 • ryto Iki 
1 vai po pietų, 

Z 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-toa Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomla nuo 4 iki 9 vakare. 

»% Telef. P u l l m a n 3634 l 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T U C 

GYDAU B E VAISTU IR B E 
O P E RACIJOS 

10901 South Michigan Ave . 
Ę ROfcELAND-CHICAGO, 11.L. H 
I 

v 
DR. S. NAIKELIS | 

L I E T U V I S ^ 
% GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S $ 
•£ (>fisas ir gyvenimo vieta: 
Ji 3352 Soutti Halsted Street . . 
^ Aiit v iršaus ITniver. Sta»c Bank 
$S Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
•\ 2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
$ Nedė l iomis nuo 10—2 
yf> Te le fonas : Yards 2544 X 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriai 
4724 SO. A S H L A N D A V E N U E 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiovų, M o t ė m ir Vyrų U » * 

Vai.: ryte nuo 1 9 — I I ; n u o I—6; 
po pietų; nuo 7—8:18 vukare.$ 
N e d ė t o m i s : 19 lkl 1. 

Telefonas Dreze l SS80 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

R a m p . Oakley Ave . Ir 14 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 8 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl i j lx Hetver 
ge vakarais . 

Ofiso TeL: Canal 171S—141 
Res . Tel . : Mldway 5519 

Dl. 

DR. G. M. GLASER 
P R A K T I K U J A 80 METAI 

Ofisas 8149 So. Morgan 88., 
ertė 81-nd Si., 

SPECIJALISTAS 

roterlskų, Vyriškų te chroniškų j 

$ Ofiso Valandos: N u o 19 ryto] 
kl S po pietų, nuo 6 lkl 7 vak. J 

edėl iomls nuo 19 lkl 8 po pietų. 
Telefonas Yards 687 

B4MN8w 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9893 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS Ir 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų H&ų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai . : 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 16 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 
" "• -" ' *' 
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i Y. W. RUTKAUSKAS § 
[į ADVOKATAS i 
E Ofisas Didmiesty j : g 

I 29 South La Salle Street | 
S Kambaris 530 

Telefonas: Central 6390 g 
V M< >K •ti« Ifr 31 it' H"Jt- X ' J t l t 'HJĮM^ĮK.- MI Mr M IM jt 1H1 i M f c E 

1 Vakarais, 812 W. 33rd St. 
p Telefonas: Yards 4681 = 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bil&s visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
\1 8 . Dearborn S t , Roo«n 1640] 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: BouleTard 668. 

?€^4:4:4i4^€'.4:4,-4ivv4:4JT:4:*4'-4'-46^v' 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 M. Dearborn Si . 

Tel. Dearborn 6666 
Vakarais: 10734 S. Wabash Ave. 
Roselaad Tel . Pu l lman 6377 

^ • • i » • — » » » • » • » » » » * » ! » • • • ' • • • P 
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D r, M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, H J I J D I O D 

Telefonas Yards 5033 
{Valandos: — 8 lkl 11 14 ryto:! 
j i po pietų Iki S vak. Medello-Į 
j mis n a o 6 lkl 8 vai . v a k a r a i 

įc.--įiil'^~ 3BES ES3BE aš.^1- a a 

, » » • • • • • • - » • • • » • • • * • « *m*m*»l i 

DR. A. L YUŠKA 
1900 8. Halsted Str., 

TeL Canal S U S 
Valandos: 16 ry te iki 8 v a k a r ą 

Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

TeL Prospect 8466. 

Tel. Randolph 8898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

1S South La Salle Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto lkl S po pietų 
t Nąmų Tel. Hyde Park 8886 

-N K 

1 
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| S. D. LACHAWICZ i 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse k u o p i - j 

Sg-iauaia. Baikale meldžiu a t a t f a n - s 
=ltti. o mano d*rbw bojdt* « ž f a - S 
=nėdintt. 
2 2 8 1 4 W. 9Sr i PL Caieago. D L S 

Telefonas Canal 1271—2199 
TlllItlIlimillllltnilIUilHllllilIlIUIIIIIIIIif 

# ~ p » * • • • • • » • ! • • • • • • • • • » mĘĖ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
• 

Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 ftio Place. 
88" » • • » * » » » » » • » • • » • » » » • » • mįį 

——9) 
TeL Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoj a i Ir 

Chirurgai 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryte: 1 lki4 
po p ie tų: 6 lkl 9 vakare 

DR. A. J . KARALIUS 1 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

23303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ILL. 

K t ^ t * * 4 V 4 V f v t * % t * S / a * w a % e ^ t . M 
VALEKTINE DRESMAKIHG ! ! 

OOLLEGES i Į 
2407 W. Madison, 1850 K. Wells , | ! 

6205 8. Halsted Streets 11 
137 Mokyklos Buv. Valstijose. <> 

Moko Siuvimo, Patternų kir- | i 
pimo, Deeigning bizniui ir na-i t 
m a m a Vietos duodama dykai.' ' 
Diplomai. Mokslas lengvais at-Į | 
mokėjimais . Klesos dienomis ir,» 

akaraia Reikalaukit knygelės.) > 
TeL Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm. n 

m m • ' • nmmmr+m w *g • • j • • u • • • •>• 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
— J 

-
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DAEBU0T0JAS. — DAR
BAI. — ŠV. KAZ. 

DB-JA. 

Bayonne, N. J . — Maža lie
tuvių kolonija. Turi savo baž
nytėlę ir klebon. Viskas gra
žiai tvarko ir puošia, visiems 
žinomas ir garsus abstinentas 
ir rašytojas gerb. kun. kl. 
P. Saurusaitis, tai darbo ir 
prakilnių idėjų kunigas. Yra 
parašęs daug veikalų lotynų, 
lietuvių ir anglų kalbose apie 
pilnąja blaivybę ir kitokius da 
rykus. Dabar parašęs padova
nojo Šv. Kaz. Dr-jai veikalą 
*' Darbininko" klausimas' \ ' * G e 
ra Išpažintis, Verta Šv. Ko
munija" kun. P. Saurusaičio 
yra tai praktiškiausia knyge
lė geram prisirengimui prie 
6v. Sakramentų ir pakartoji
mui Kristaus mokslo. J a tu
rėtu įsigyti kiekvienas ir daž
nai skaityti, kas nori pažinti 
tikėjimą ir išmokti gerai at
likti išpažintį. į 

Į Šv. Kaz. Dr-ja įsirašė An
gelė Jakaviėiutė amžinoji na
rė $35 ir 8 metiniai. Klebonas 
seniau įsirašė amžinuoju na
riu. 

Miestas gražus. Darbai ei
na gerai ir jo laikosi seni dar
bininkai. 

Klebonui ir visiems nariams 
reiškiu didžios pagarbos ir pa
dėkos žod&ius. 

Kun. P. Kaščiukas. 

GEGUŽIO GROŽE. 

TeL Canal 0199 

WYAND'S GRABORIAI 

I 
***9 /*e /6v t /9 / | r***t{ 

;Kea> TeL Cicero 3654 
Otiso TeL Cicero 49, 

DR. J. SHINGLMAN 
1125 So. 49 Court 

N. B. Cor. 48 Court Ir 18 Str. 
iant viršaus vals tynič ioa 

#ft»S>*»6>ft*ft*9C 

Pagrabų Direktoriai 
J . Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v lso-

X kiuose reikaluose. Patarnauja-
i.i m e kogeriausia ir pigiausia. 
| 2054 VVest 22-nd SL CbJcago. 

TeL Lafayette 4228 ' ^ 

P L U M R I N G 
Kaipo Uetuvys, Ustuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJaKA 
8228 W. 8S-th Street 

[ { • • • • ^ • • ^ • > « » » » > « » » 1 

MISIJOS. 

Detroit, Mich. — Nuo ge^. 
7 d. lig giig. 14 Šv. Petro baž
nyčioj buvo misijoj, kurias 
davė tėvas Alponsas. 

Oras tuo tarpu pasitaikė gra 
žus. Daug žmonių lankė mi
sijas. Net ir aptingę, nuklydę 
lankė bažnyčių ir apgailėjo 
savo nevykusia praeitį. Dau
gelis tų pačių net viršujai 
pradėjo rodyti savo tikėjimą: 
nusipirko šventųjų paveiks
lus, rožančius, škaplierius ir t. 

$ios misijos išrodė pana
šiai į Šidlavos, Lietuvoj atlai
dus, i 

Gerb. kun. kleb. Jonaitis 
daug rūpesčio ir triūso padė
jo prie bažnyčios papuošimo, 
iškilmių surengimo ir t. t 
Gražu buvo žiūrėti į procesi
jų, ypatingai į mergaites, lai
ke 40 vai. atlaidų. 

. jGerb. kun. Dexnis iš Grand 
Rapids visų misijų laikų kle
bonui pagelbėjo. P-as Mondei-
ka savo gražiu giedojimu trau
kė žmones prie maldingumo. 
Choras gražiai giedojo. 

Draugijos: ehoras, S. L. K. 
"K, A. 230 l*p. Moterų ir ki
tos in corpore ėjo prie Šv. Sa
kramentų. 

Užbaigiant misijas kiekvie
nas ėjo pasveikinti misijų 
krylžių, prižadėjo Dievų mylė
ti. Toks reginys darė malonų 
Įspūdį. Iš misijų palieka di
delė dvasinė nauda žmonėms. 

. J . Bizauskas. 

PRANEŠIMAS. įe 
e 

° Mes šios kolionijos lietuviai • 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy- įS 
venti mažesniuose miesteliuo-

*se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Avenue 

5 Chicago Heights, Dl. 

Gicsro, Dl. — Jau iš toli ei
nant, bažnyčių pamačius, įtrau
kia žmogaus širdį, žadina 
žmogaus sielų prie Šv. Marijos 
garbinimo. 

Bažnyčia stovi apjuosta 
aukštais žaliais medžiais lyg 
vainikas nupintas iš žaliumy-

*nų Marijos garbei. Įėjus baž
nyčion kadir atšalusių nuo ti
kėjimo žmogaus širdį traukia 
prie Marijos altoriaus. J is y-
ra gražiai 'padabintas vaini
kais ir šv. Marijos paveiks
las paskendęs gėlėse. 

Ciceros žmonės yra maldin
gi. J ie skaitlingai lanko ge-
gūžinės pamaldas vakarais. 

Lietuvis. 
—————— 

JAUNIMO DARBUOTA. 

Sheboygan, Wis. — Geg. 8 
d., L. Vyčių 51 kp. laikė mė
nesinį susirinkimų. Kadangi 
nut. rast. išvažiavo į rytines 
valstijas ir nežinia kada su-
grįž, tai laikinai rast. išrinko 
S. Rėklaitį. 

Nutarė įvairiais budais dar
buotis, kad tik greičiau su
darius Centro paskirtų kuo
pai kvotų Vyčių spaustuvei 
paąkolų ir pasiunįtus Centran. 
K -|įfo^«TadAikoj«v^ifr.OO nu-
pirkiniui dovanos, kad sų ja 
padarins t an^re ika to dan^lau 
pelno. Komisijon išrinko V. J. 
Rėklaitį ir V. Belekevičių. 

Gegužio 30 d., Standard 
Hali, 8 vai. vale, kp. rengia 
pasiliiiksminijiių. Kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti ir pa
silinksminti prie puikios mu
zikos, į 

Sus-man atsilankė vietinis 
varg. J . Kailukaitis. J is davė 
daug naudingų patarimų. 

Gaila, kad mūsų gerb. kle
bonas nelanko mųs susirinki
mų. Laikraščiuose matyt, kad 
kitų parapijų klebonai daly
vauja kp. veikime ir ragina 
j a u n i m ą , s p i e s t i s į V y č i ų o r 

g a n i z a c i j ų . 

Strielčius. 

SPRINGVALIEČIAI ŠV. BE-
D0 KOLEGIJOJ. 

. 

KAjSJMAAAtAOAAfJUA&AfAtAft 

Kodėl Jusij 
Kūdikio Pirmutiniai 
Metai Yra Svarbiausi 

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga 
ir tas augimas turi būti nuolatinis ir sveikas. 
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio, arba 
jeigu jūsų pienas netinka jam, vartokite 

S, <4\ 

E A G L E B R A N D 
tCONDi/rjED MfZJC* 

St iprumą teikiantis mai s tas , fruris turi savy je v i s a i 
reikal ingas kūno subudavojimo medegaa ir priduoda 
sve ikatą ir st iprumą. 

Iškirpkite š į pagarsinimą ir pa
siųskite Į The Borden Co., N e w 
York ir gausi te pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti lietuviu kalboj visai veltui, 
ta ipgi ir puikią kūdikių knygą . 

a»»<^-«s. 

: - : i rre^r6^TlT«r5^T9TS^^l 
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, CHICAGOJE. 
IŠ FEDERACIJOS CHICA 

GOS APSKRIČIO 
SUS-MO. 

Geg. 16 d. Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambary J-
Vyko mėnesinis Federacijos 
Chicagos Apskričio susirinki
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas, nes atstovų ^alyvavo 
35. 

l?ęrska4oįa% protokolus pc-
reitų mėnesinio ir nepaprasto 
susirinkimų siūloma dieno
tvarkė: 

1) Federacijos Chicagos 
Ap&kr, darbuotės apžvalga; 

2) Chicagos Lietuvių Tary
bos rezoliucija; 

3) Lietuvos pripažinimo 
klausimas de jure Amerikoj; 

4) Aukso-sidabro fondas; 
5) Naujas Federacijos Chi

cagos Apskričio prakalbų 
maršrutas; , 

6) Organizacijos vidaus rei
kalai; 

7) Klausimai ir sumanymai. 

Spring Valley, 111. — St. 
Bedo kolegijų lanko vienas 
springvalietis, S. Evanauskas. 
Sis moksleivis daug darbuoja
si jaunimo tarpe, pas vyčius, 
par. chore ir tarp jauname-
čių vyčių. 

11-to gegužio tos kolegijos 
artistai vaidino gražų ir pa
mokinantį veikalų. Manoma 

f kad vietiniai kų parašys apie 
tai. fi 

Šiaudelis. 

Į S T A I G A S . 

Federacijos Chicagos Aps
kričio darbuotės apžvalgų re
feruoja p . , M. Bagcfcmas. J is 
pažymi, kad didžiausia Fed. 
Ch. Apfekričio darbuotė reiš
kėsi rengiamose kun Garmui 
prakalbose. Kaipo komisijos 
narys, jis pažymėjo, kad per 
tų laikų surengta 12 prakal
bų, kurių išklausė mažiausio, 
7,000 žmonių. Aukų sudėta 
pačioje Chicagoje 5,444 doL 
North Sides kolonija viena pa
klojo 1,200 dol. Įėmus Chiaa-
gos apylinkes, išviso aukų 
Krikšč. Dem. partijai sudėta 
suvirs 6,000 dol. 

Kun. Ig. Česaitis priduria, 
kad po antrų prakalbų Bri-
dgeporte, kurios buvo rengia
mos, kad atrėmus šmeižtus, 
tapo užgautas tos kolonijos 

SAVIEJI REMKITĘ SAVAS | darbuotojas p. P. G.ritėna:>. 

-AMERIKOQ 
LINIJA 9Broadw. Neverk UX \J, 

i LIETU W T I E S I . 
•NE 

P E R H A M D U R G ^ P T L l « A 
į f? A P 5 A U E P Q J H =* 
V h V VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant į PUlavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klesa Padal inta \ Kambarius 

Ant 9-jų. 4-rlų, 6-šlų ir 8-nių Lovų 
S. S. ESTONIA Gegužio 81 

[ i i lTUANlA Birželio 14 
Trečios Klasos Kainos %: 

HAMBURGĄ 9108.40 — PILIAVA 4106.M) 
MEMEL Ir LIEPOJU 9107.00 

Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. 

Kad ufžpuolimas darytas ne 
apiplėšimo tikslu, liudija tas, 
jog užpultajam plyta perskė
lė veidų ir perplėštas siutas 
gi kišenės ir kiti daiktai ne
liesti. Kun. Česaičio pasiūly
mu, Fed. Ch. Apskritys išnešė 
p. Gritėnui užuojautos žodį. 
Beto pastebi, kad prakalbų pa
sisekimas be Fed,er- ft skyrių 
darbuotės, priklauso mūsų kal
bėtojams. 

i P s sg=ac=a=g=a 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų u i 100 Auksinu 

— arba — 
250 Auks. už viena Dolerį 

Pigesnis kursai siunčiant 
didesnės sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame l a i k a 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearlng Hotue 
Bank. 

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

= / 

Telefonas Yards 1198 

STANLEY P.^ 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRJ 
Balsamuotojas 

Turtų auto m o-1 
blllua visokiems! 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3310 Auburn 
Ave7 Ghicago.į 

Vf^COC'Jf 'K" 8TTI1 WTą"*F 

nizacijos vidaus reikalai ir 
klausimai bei sumanymai, li
ko iškelti iš svarstymo. 

Apskričio piknikas įvyks lie
pos 23 d. Bilietai jau atspau-
dinti. Apskritys ragina sky
rius pasidarbuoti, kad šis iš
važiavimas pavyktų ypatingai 
medžiaginiai. 

Pirmininkas praneša, kad 
Roselande Federacijos skyrius 
dar nesutvertas. 

i 

— 

Kun. Garmus savo kalboje 
pažymėjo didelį Chicagos lie
tuvių susipratimų o per jį ir 
didelį mūsų laimėjimų, gi prie 
šų, laisvamanių ir socialiste,' 
susmukimų. 

Ant galo kalbėtojams kun. 
P. Garmui ir p. M. Bagdonui, 
taip-gi prakalbų rengimo ko
misijai ir dienraščiui " Drau
g u i " apskritys išreiškė padė
kų atsistojimu. - . 
Chicagos Liet. Tarybos Rezo 

liucija. 

Geg. 5 d. Mildos salėje Chi
cagos Lietuvių arba kaip juos 
visi vadina Pypkorių taryba, 
laikė susirinkimų, kuriame iš
nešė rezoliucijų, kuria kreipia
si į Suv. Vals. Imigracijos vir 
šininkų, kad deportuotų kun. 
Garmų, kun. Bumsų, p. M. 
Bagdonų ir kun. Ig. Česaitį. 
Prieš tokį biaurų social.-tibe-
ralų žygį išrinkta komisija 

s 

(komisijon įėjo Pr. Zdankus, 
Tg. Sakalas ir A. Panavas) 
patiekė protesto rezoliucija, 
kurių Apskritys vienbalsiai 
priėmė. (Rezoliucija tilpo 
" D r a u g o " hum. 118). 
Lietuvos pripažinimas de jure 

Amerikos valdžios. 

Be visų būdų, kurie buvo 
pavartoti, kad Amerikos val
džia pripažintų Lietuvų de ju
re, stengtis daryti spaudimas 
į vietinius kongresmbnus ir 
senatorius. Valdyba įgaliota 
tuo reikalu atsikreipti į įta-Į 
kingus žmonės. 

Aukso — sidabro fondas. 

Fed. Chicagos Apskritys kar 
štai remia.Ankso-Sidabro fon
dų ir ragina Federacijos sky
rius uoliai tame reikale pasi
darbuoti. 

"Draugu i " už uolų rėmimų 
Federacijos idėjos ir plačius 
pranešimus iš skyrių darbuo
tės nutarta kiekvienoje kolo
nijoj surengti po vienų vaka-
relj. 
I, 

TELEFONO KOMPANIJOS 
Darbininkai kurie aplaike 

Vail Medalius. 
Illinois Bell kompanija praneša kad 

per 1921 metus suteikta dešimčiai 
darbininkų. 

Mtss Mary Katftertne CraIK, su per-
visor Belmont ofise. Chicago kuri 
pašaukė daktarą ir išgelbėjo Mr.s. 
P. H. Bernstein su 4 vaikučiai po 
num. 3257 Hirsch Str. 

Ni<-holu> R. l l a n i s o u . distriet 
traffic manadžertus, Springfield, 
Illinois, kuris išgelbėjo devynių me
tų vaikuti nuo prigrėrSmo Bunn 
Park ežerp. 

Frank OTJtaiinor, exchange re-
pairman, Austin ofise, Chicaeo ku
ris davė pirmą pajsrelbą Miss Mary 
Montonelli, 5054 HurOn Str. Chica-
io kuri buvo pritroškusį ražų. 

Grover A. B»»terson, exchangre s ta-
tio« installer dirbantis maintenance 
skyriuj iigrelbėjo Mrs. Marie Lerson 
3841 W. Seeley Avenue kurj buvo 
pritroškusi nuo gazo prasimušančio 
iš verdamojo pečiaus. 

Herman Henry Krucger, distriet 
cable foreman, Chicago kuris be jo
kių ginklų sugavo vagis kurie buvo 
apvogę Emil han, 16 6« Iforth Cali-
fornia Ave. mėsinyčia. 

John Mathiew Rtbicki šoferis 
Hammond, Ind. kuris il»elbėjo vieno 
darbininko gyvastį. 

J a m e s Etfaatfd Ricluu*dson. ex-
change station installer, maintenance 
skyriuj Chicago kuris išgelbėjo P-lė 
Margaret Stewart kuri buvo beskęs
tanti Michigan ežere per Illinois 
BeU Telefono darbininkų pikniką 
Calumet Parke. 

Artini r J. Whlteman, toli repai r-
man, Joliet, Illinois kuris prigelbėjo 
sustabdyti trucka tokių būdų išgel
bėdamas vežėjo gyvasti. 

(Apgr.) 

Naujas Fed. Chicagos Aps
kričio prakalbų maršrutas su
sirinkimo vienbalsiai užgirtas. 

Del vėlaus laiko, du dieno
tvarkės punktų, būtent orga-

Patarnaujų lal-J 
flotavė*%, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kitno-i 
•e re ika luose^ 
Kainos pr le loa-Z 
mos* » 

Auburn Ave. Ohicago. 

REIKALINGA 
gera virėja. Atsišaukite 

3230 Auburn Avenue 
Chicago, Dl. 

Telef. Yards 6130 
s — 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
^ . " D R A U G E " \ 
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APIE KRIMINALISTUS 

CHICAGOJE. 

Chicagos miesto valdyboje 
y ra vienas viršininkas, kurio 
pareiga žiūrėti, kad Chicago-
je įstatymai butų vykinami. 
J i s ima gera alga. Bet ką ge-' 
r a jis čia miestui atlieka, tai 
tik vieniems politikams teži
noma. 

Ton vieton jį pašaukė sian 
dieninis miesto majoras. 

Aną dieną jis viename v«u-
sdrinkime kalbėdamas pažy
mėjo, jog Čhieagoje jau pen
kiasdešimts metų gyvuoja y-
patinga kriminalistinė siste
ma, kurion įsivėlę kaikurie ad 
vokatai, teisėjai ir prisiekę 
teisėjai. J ų tikslas teikti pa-

, lengvinimų visokiems įstaty
mų peržengėjams. 

. Tą sistemą panaikinti gali
ma tik prie veikimo prisidė
jus patiems doriems pilie
čiams. Kitaip čia nieko gera 
negalima laukti. — 

JAUNIMAS PADRĄSINA
MAS. 

LABDARIŲ DRAUGIJŲ 
SĄJUNGOS ATSILIE

PIMAS. 

Ateinantį sekmadienį visose 
Chicagos katalikų bažnyčiose 
bus skaityta iš pamokslinių 
Arkivyskupijos raštas reikale 
aukų Suvienytų Katalikų Lab 
darių Draugijų Sąjungai. 

Aukos bus renkamas pradė
jus Sekminėmis. Norima su
rinkti nors vieną milioną do-
lierių labdaringiems darbams 
Cbicagoje. Perniai buvo surin 
kta daugiau pusė miliono. I r 
viskas naudingai pavartota 
šelpimo reikalams. 

Arkivyskupas ragins katali
kus, idant kiekvienas aukotų 
prakilniems tikslams. 

P R I M U Š POLICMONĄ. 

I 

Policmonas James Mulleniš 
Fillmore gat. nuovados vaka
re ėjo Lexington gatve. Ties 
ta gatve statomi nauji keliais 
aukštais namai. 

Eidamas per trečiojo aukš
to langą jis pamatė viduj tris 
kažkokius vyrus. Tad inėjo 
vidun ir užsilipo ant trečiojo 
aukšto. 

Tenai nežinomi tie piktada
riai policmoną nutvėrė ir iš
metė laukan per langą. 

Mirtinai sužeistas policmo
nas paimtas apskrities ligoni
nėn. Gi piktadariai pasprūdo. 
* ]Tad aiškus daiktas, kad po-
licmonai pavieniui negali eiti 
į pavojingas vietas. 

TURI MAŽIAU IŠLAIDŲ. 

I Paskelbta, kad gatvekarių 
kompanija Chicagoje turi ma
giau išlaidų. Bet žmonių ve
žiojimas kaskartas didinasi. 

Ir štai kompanija nesutin
ka su važinėjimo papiginimu. 

TURI BUT SUDfiTI SIETE 
i TJAI LANGUGSE. 

Chicagos sveikumo departa
mentas paskelbė, kad samdo
muose namuose namų savi
ninkai privalo sudėti vielinius 
sietelius languose nuo *musių. 
Kitaip gi namų savininkai ga
li but nubausti. 

JJrighton Parkas. — L. Vy-
?ių 36 kuopa laikė mėn. susi
rinkimą gegužio 11 d., Mc-
Kinlev Parko svet. Nariai 
skaitlingai atsilankė. Kuopa 
vis auga. Kas susirinkimą trįs, 
keturi nauji nariai prie kuo
pos prisirašo. 

Laike susirinkimo atėjo 
garbingi svečiai, tarpe kuyų 
buvo gerb. kun. kleb. A. Briš-
ka. Jis pagyrė mųs kuopa už 
gražų veikimą linkėdamas jai 
visą Brighton Parko jaunimą 
sutraukti į Vyčių org. ir iš
vien veikti. Sakė, geriau yra 
ateiti į Vyčių sus-mus negu 
gatvėmis slankioti arba ant 
kampų stovėti. Linkėjo, kad 
kitą metą suaugusių Vyčių 
kp. dvigubai skaičiumi užaug
tų. 
Užkvietė kuopą prisidėti prie 

parapijos pikniko, kurs įvyks 
liepos 30 d., National daržo. 
Kuopa mielai priėmė pakvie
timą. Ir turbūt nesiras nė vie
no brighton-parkiečio kurs ap
leistų šį pikniką. 

Tėvučiai, siųskite savo su
nūs ir dukteris prisirašyti 
prie L. Vyčių 36 kp. Ten nau
dingai laiką praleis, prasila
vins. Kuopa turi atletų skyrių, 
kaip vaikinams taip ir mer
gaitėms, atletai turi savo uni
formas ir šią vasarą dalyvau
ja įvairiuose žaidimuose. Kuo
pa turi chorą kurio praktikos 
įvyksta kas savaitė, McKinley 
Parko svet. Kp. susirinkimai 
r cf t y 

tenpat įvyksta kas dvi savsi-
ti. 

Po gerb. kleb. paskatinimo 
tikimės, kad kp. augs skai
čiumi ir dar labiau veikimu 
pasižymės. 

Ona Ivinskaitė. rast. 

ra 
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RUSIJON PINIGUS 
• • • • • • • • • • • • NP • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

S I U N Č I A 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
TURINT TIKRĄ ADRESĄ GALIMA NUSIŲSTI PINIGUS Į VISĄ SOVIETŲ RU
SIJĄ, UKRAINĄ, KAUKAZĄ, TURKESTANĄ IR SIBIRĄ. 

Pinigai bus išmokami Sovietų rubliais sulyg kurso oficialiai nustatyto Maskvoj; 
kas turite giminių ar pažįstamu Rusijoj —šelpkite juos. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. 

• : 

& 

IŠ KAT. SPAUDOS DR JOS 
VEIKIMO. 

DARBUOJASI LABDARY
BEI. 

North Side. — Geg. 16 d. 
Šv. Mykolo par. svet. įvyko 
draugijų atstovų susirinkimas 
pasitarimui apie tolimesnį vei
kimą. Dalyvavo dr-jų atsto
vai: Šv. Mykolo, Šv. Juoza
po, Šv. Cecilijos, Šv. Kazimie
ro, Rožančiavos ir, Labd. Saj. 
6 kp. ' 

Nutarė, kaip ir pirmiau tu
rėti užkandžius Šv. Kazimiero 
kapinėse vainikij dieną, geg. 
30 d. Taipat prie tam tikrų 
prietaisij šiltą "luneh'ių." To 
del prašome cieeriecių palikti 
vietos ir northsidiečiams. 

Taipat nutarė surengti di
delį vakarą sausio mėn. Komi-
sijon svetainę paimti išrinko 
p. Berkelį. 

Išnešė pageidavimą atnau
jinti veikimą Labd. Sąj. nau
dai. Todėl prašome visų drau
gijų kiek galint prisidėti prie 

West Side. — Geg. 21 ' d., 
Aušros Vartų par. mokykloje, 
įvyko Kat. Spaudos Dr-jos 14 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Šis susirinkimas buvo 
neperskaitlingiausias, bet ga
na gyvas. 

Pirmiausiai kom. rengiamo 

PERSERGĖJIMAS 
MILDOS TEATRO BEN
DROVĖS ŠĖRININKAMS. 

* • • • n • i - • 

Ponas Jiertmanowicz išleido 
laiškus šėrininkams nurodinė
damas būtent pavojų Mildos 
Teatro Bendrovės šėrinin
kams. 

1. Mildos Teatro Bendrovė 
, išsiliuosavo iš pavojaus gegu
žio 9 1922, ir nuo šios dienos 
Teatras yra operuojamas su 
"PELNU kas dieną, ir ateityje 
neš pelną. 

2. Pagal rekordus Bendro
vės: nuo pradžios 1921 metų 
iki gegužio 9-tai, 1922, teisy
bė Mildos Teatro Bendrovė 
turėjo didelius nuostolius ir 
teisybė pasakysiu buvo dide
liam pavojuje, šis dalykas bus 
pilnai nurodytas sekančiame 
METINIAM šėrininkų susi-
Vinkime. 4 

3. Valdjfba Mildos Teatro ne 
davė įgaliojimo p. Hertmano-
Vicz siuntinėti panašius laiš
kus, arba daleido pirkti arba 
'pardavinėti Mildos Teatro 
'Bendrovė šėrus. 

4. Mildos Teatro Bendrovės 
šėrai turi savo pilną vertę 
$10, niekas jųjų negali numa-
zinti. 

5. Visi šėrininkai LAIKIKI-
'TE savo šėrus prie SAVĘS, 
nes parduodami kitomis ypa-
'tomis, parduosite visą Bendro-
'vės turtą, svetimtaučiams ar-
*ba antraip sakant žydams, nes 
p. Hertmanowicz stengiasi tą 
padaryti, ką man ypatiškai pa 
reiškė gegužio 9-tą, 1922. 

^ėrininkai Mildos Teatro 

jo' bazaro krikš. dem. partijom 
naudai, E. Šiaulienė, p-lė Kai-
raitė ir V. Butkienė išduoda 
raportą, kad prie bazaro ren
giamasi visu smarkumu. Ba-
zarui diena dar nėra nustaty
ta, ' bet jis įvyksiąs birželio 
mėnesyje. Diena bus paskelb
ia. 

Mūsų kuopa nutarė šiais 
metais iškilmingai paminėti 
Kat. Spaudos Dr-jos Šventę, 
tai yra birželio 30 d. Tą dieną 
bus surengtas vakaras su pro
grama ir prakalbomis. P-nia 
K. Šaulienė ir p-lė Agota Kai-
raitė pasižadėjo tan vakaran 

PRIE NIEKO NEPRIĖJO. 

reikšti nuomones tuo reikalu, 
'atsilankiusiems svečiams su- Tš susirinkusių kalbų ir upo 

Bridgeportas. — Jau kelios 
dienos buvo girdima tėvų ne
pasitenkinimo kurie leidžia 
vaikus į Šv. Jurgio parap. mo
kyklą dėlei sesers viršininkės 
nemokėjimo lietuviškai kal
bėti. 

Pagalios gegužio 21 d. š. m. 
12:15, po pamaldų įvyko pa
rapijom] susirinkimas Šv. Jur
gio svet. Susirinkimą atidarė 
gerb. kleb. kun. M. Krušas. 
Paaiškinęs susirinkimo tikslą, 
davė kalbėti parapijonams, iš-

m 

a 

teikti dovanai po rožę. 
Kat. Spaud. Dr-jos 14-ta kp. 

išnešė pageidavimą, kad šiais 
metais Kat. Spd. Dr-jos Cen
tras sušauktų Seimą, kad ge
riau aptarus šios svarbios 
draugijos reikalus. 

Toliau mūsų kuopa pasiža 
dėjo visomis jėgomis paremti 
Seserų Kazimieriečių bazarą 
kuris prasidės geg. 28 d., Šv. 
Kazimiero Vienuolyne. 

Ši kuopa daro savo susirin-
kunuis kas mėnuo ir gana pa
sekmingai darbuojasi. Turi 32 

pasirodė noras turėti mokyto
jas lietuvaites seseris. Buvo 
beprieinama prie nutarimo ir 
komisijos rinkimo, bet vienas 
parapijietis netiksliai pradėjo 
kalbėti kitokia tema'ir prie 
galutinų išvadų neprieita. 

Kyburis. 

FED. SKYR. SUS-MAS. 

North Side. — A. L. R. K. 
Federacijos 23 skyriaus svar
aus mėnesinis susirinkimas į-
'vyks šį vakarą, gegužio 23 d., 

nariu. Butų gera, kad ir kitosv8 vai. vak., Šv. Mykolo par. 
kuopos sukrustų darbuotis. svet. 

Žvalgaitis. Valdyba. 

* i > * **$j &' *»f& 
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Persikėlimo 
Pranešimas 

šiuomi pranešame savo gerbiamiems kostumieriams 
Chicagoj ir apielinkėj kad mūsų kompanija perkėlė 
savo ofisą nuo 35-tos GATVĖS ant 5133 SO HALS 
TED GATVĖS per tai kad atjautėme lietuvių mintis. 
Lietuviai jau traukiasi į pietų dalį Chicagos tat-gi ir 
mes perkėlėme savo ofisą į pietų dalį kur randasi 
labai gerų bargenų apgyventų svetimtaučiais ir dar 
nekartą nebuvo parduoti. Meldžiame kreiptis į mūsų 
nauja ofisą pietinėj dalij miesto iš kur pardavinėsime 
propertės, siusime pinigus, parduosime laivakortės 
ant geriausių ir seniausių kompanijų laivų. Patar
naujame visuose reikaluose dykai. 

FIRST NATIONAL REALTY COMPANY 
5133 SOUTH HALSTED STREET-

P. Borneika. Gen. Manadžierius 
L. Borneika, Sekretorius. 

paskubinimo našlaičiams ir 
seneliams namų pas ta tymo. ! B e n d r o v ž s n o r ė d a m i P 1 1 ^ in" 
Kibkime visi į darbą. 

A. Nausėda. 

PARSIDUODA bučerne ir grocer-
ne Lietuvių apgyvenfcoj vietoj Brigrh-
ton Parke, parsiduoda labai pigiai 
nes savininkas išvažiuoja Lietuvon. 

Kreipkitės: 
4104 S. Camr>bell Ave., Chicago, III. 

CICEROJ B A R G E N A S 
Parsiduoda murlnys 2 pagyvenimų 

namas . Antras nuo kampo, storas, 
užpakaly kambariai pagyvenimui, 5 
metai kaip statytas, vanes, alektra, 
besmantas aukštas, ir tik $7,500. 

Atsišaukite pas savininką.: 
144* So. 50Ui Ave,, Cicero, 111. 

formacijų, kreipkitės į mano 
'ofisą, stovis Bendrovės bus 
pilnai išdėstytas. 

SAVO ŠĖRUS LAIKYKITE 
PRIE SAVĘS. 

JONAS P. EVALDAS, Sek* 
Mildos Teatro Bendrovės. 

840 W. 33 St. Yards 2790 
t . 

Ofisas atdaras kasdieną nuo 
9:00 ryto iki 9:00 vai. vakaro. 
'Šventadieniais nuo 1:00 ikt 
4:00 valandai. ' (Apgr.) 
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GERBIAMI LIETUVIAI: 
Šiuomi pranešame kad mūsų krautuvė esti atidaryta 

kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Subatoje iki 10 vai. vak. 
Nedėli6j galima prisišaukti iki 10 vai. ryto.^Mes už
laikome visokių tavorų kaip: vyrų, moterių, vaikų ir 
mergaičių. Galima nusipirkti už prieinamą kainą ir že
miau kaip kitur. 

Su pagarba *į 
NATIONAL DEPARTMENT STORE 

1062±—26 So. Michigan Ave. Chicago, EL 
Telefonas Pullman 5190 

KOVA! IPAGELBĄ! 
Lietuvoje eina smarki kova tarp katalikų ir bedie

vių socialistų ui mokyklas. Katalikai nori; kad mo
kyklose butų dėstomi ne tik įvairus pasaulinio mok
slo dalykai, bet ir religijos. Bedieviai spiriasi religijos 
mokslą visiškai išmesti iš mokyklų. Jų pageidavimas 
yra, kad vaikeliai mokyklose nei žodžio apie Dievą ir 
tikėjimą negirdėtų. 

Ir Lietuvos mokyklų mokytojai pasidalinę. Bedie
viai susispietę į Professinę Sąjungą, gi katalikai į 
Katalikų Mokytojų Sąjungą, ši pastaroji mums A-
merikos lietuviams katalikams privalo rūpėti. Ją mes 
privalome remti. Juo ji bus stipresnė, tuo moky
klų ateitis Lietuvoje bus šviesesnė ir Lietuvos žieda3 
— jaunuomenė bus tinkamiau išauklėta ir pilniau į 
gyvenimą prirengtą. 

Kuo mes tuojaus tą katalikų, Mokytojų Sąjungą 
galime paremti? 

O štai kuo! 
Į "Draugo" knygyną ji prisiuntė daug savo puikių 

leidinių, kurių pasiskaičius galima gerai savo protą 
prablaivinti, apšviesti ir įvairių dalykų vertę ir svar
bą suprasti. Tie leidiniai tai: 

LIETUVOS MOKYKLA 

Pirmoji knyga • $1.00 
Antroji knyga $1.00 

KOSMOS. 
Pirmasis sąsiuvinys 75c. 
Antrasis ir Trečiasis sąsiuvinys sykiu $1.00 

LOGOS. 
Pirmas ir Antr. Sąsiuv 75c. 

Kas jų pirks, tas parems M. K. Sąjungą ir sykiu su 
ja ir visų katalikų reikalus Lietuvoje. Nusipirkti tų 
veikalų, tai geriau kaip duoti auką, nes juos skaitant 
suprasi tų žmonių dvasią ir jų pastangas, reiškia dvi
gubai juos parėpsi — ir medžiagiškai ir moraliai ir 
sau didesnę naudą pasidarysi. 

Tatai visi, kas skaitysite šį pranešimą, nepamirš
kite svarbaus reikalo. Paskaitykite šį dalykėlį ir 
kitiems, neskaitantiems "Draugą". Gal Ir jie parems 

= | tą prakilnų darbą. 

giiaiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiHiiiiiiHižaiiimiiiiig 
švieskitės skaitydami geras ir naudingas knygas. 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Markūnas Alex. 
Rumšas Petras (Cicero, 111.) 
Šimkus Jonas 
Milkintas Jonas 
Zakarauskas [Tamošius 
Žebrauskas Juozas 
Juknys Bronius 
Genys Kazimieras 
Kaupienė Elzbieta 
Kastrickfs Petras (Donorą, Pa.) 

m Bislis Antanas (Cicero, 111.) 
Stankus Jonas 
Meškauskaitė ,Ona 
Bačiulis Pranas 
Sinkevičius Motiejus 
Račkauskas Kazys (E, S t. Louis, 111.) 
Baškys Juozapas 
Banevičius Vincentas 
Mozeris Antanas 
Budris C. 
Šukienė Brigita 
Pažereskienė Petronėlė (Waiikegan, 111.) -
Žemaitytė Monika 
Masiunas Kazimieras . i 
Zupkienė Ona \ 
Bruknis Adomas 
Raila Karolis (West Pullman. 111.) 
Urbonas Juozapas (Kankakee, 111.) 
Kerbedienė Domicėle (Cicero, 111.) \ 
Balčiūnienė Stanislava-
Janušauskas^ P. (Waukegan, 111.) 
Mikutavičius Viktoras (La Salle, 111.) 
Mozeris Vincentas 
Ališauskas V. (Kenosha, Wis.) 
Jankauskas Romaldas • 
Kukanauskas Kazimieras (Cicero, 111.) 
Rumševičius Pranas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
iiHiir^iiiiiiiiiiiir^iiiiiiii^iiiirxiiiiiiiiiiiiirsiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiir2r 

'Šelpkite savuosius siųsdami jiems pinigų. 

^ 

v 

f; 


