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METAI-VOL VII 

Anglai Kovoja Ulsterio Pusėje 
NEUŽILGO ANGLAI ĮSIBRIAUS PIETINĖN AIRIJON 

LENINAS PALIEGĘS, JO 
ASISTENTAS PAŠAUTAS, 

AMERIKOS GARLAIVY SUSEKTA AIRIAMS 
SKIRIAMA AMUNICIJA. 

L O N D Į O N A S , birž. 6. — An
glijos neutralybė Ulsterio 
provincijos gyventojų su sinn-
feineriais kovoje pasibaigė 
vakar, kuomet anglai pakilo 
ulsteriečių pusėje ir užataka-
vo pasieniais sinn-ieinerhis 

. insurgentus^ Anglai po smar
kaus mūšio paėmė keletą sinn-
i'einerių pozicijų. 

Vienas anglų armotos šovi
nys paklojo keletą insurgentų. 
Kai-kur smūgis užduota de 
Valeros kareiviams šarvuotais 
anglų automobiliais, kurie ap
rūpinti kulkasvaidžiais. 

Vietomis sinn-feineriai in
surgentai, prispirti prie sie
nos, turėjo anglams pasiduo
ti ir pavesti savo visus gink
lus, amunicijų ir karo medžia
g a 

Anglija savo neutralumą 
pertraukė, kuomet Airijos pro 
vizionalis prezidentas Collins 
čia būdamas pareiškė, kad jo 
valdžia neturinti spėkų su-

* 

stabdyti insurgentų veikimo ir 
kuomet Ulsterio premieras 
Craig pareikalavo savo pro
vincijai anglų pagelbos. 

Pranešta, kad iki šiolei ang-

LONDONAS, birž. & —De-
jpešoje iš Kusi jos pasienių sa-
koma, jog Leninas taip palie
gęs, kad be svetimos pagelbos 
negali pereiti per kambarį, 

lu kariuomenė dar niekur M-'^to, jis pas save nieko ne-

BOLŠEVIKAMS NĖRA 
VIETOS ŠVEICARIJOJE, i 

GENfiVA, birž. 6. — Kele
r a s bolševikų, buvusių Genoa 
konferencijos atstovų, atvyko 

C H I C A G O J E . 
ATIDŽTA TOLESNIAM 

LAIKUI. 

Žinios iš Lietuvos 

perėjo Laisvosios Airių vai-
stybės sienos. Gal tas ir tie- 8 M a r t i m ^ g k o m i s a r u s . 
sa. 
Anglijos vynausiej 
riai veda diskus i jas* 

Kolionijų ministeris Chur-
chill stovi už tai, kad anglų 
kariuomenė kuoveikiau įsi-
briautų laisvojon Airijon. Bet 
premieras Lloyd George ir 
Balfour stovi už tai, idant tas 
butų atlikta tiktai po rinkimų 
Airijoje. Rinkiniai gi įvyk
sią ten birželio 16 dieną. 

Premieras tikisi, kad, rasi, 
iki to laiko airiai insurgentai 
aprims ią. 

Savo keliu. Anglija koncent
ruoja kariuomenę Ulstery. 

Anglų karo laivai Airijos 
pakraščiais sulaikė iš Ameri
kos atplaukusį garlaivį "Se-
attle Spir i t . " Juomi gabenta 
kornai ir kitokios prekės, ski
riamos Airijai. 

Anglai laive padarė kratą 
ir atrado amunicijos, kuri, ma 
tyt, buvo skiriama airiams in
surgentams. 

Tas faktas dar labiau pa-
aršino visą padėtį. 

priima, išėmus vyresniuosius 

Gatvekarių konduktorių ir mo-

Šveicarijon ir mėgino užtruk-j v 
tormenų unijos, Chicagoj, vir

tai ti keletą dienų, kokiais 
"pr ivat in ia is" reikalais. 
f Šveicarijos vyriausybės pa-
! rėdymu liepta jiems tuojaus .Nes pereiimo klausime* T - „•,. . , . . . ;• . » 

. ™ J . . . . n . ^ Liaudies tarybos vice-pirmi- apleisti Šveicariją, I š im t i 
los vyriausie.il minis e- n i n k a g T s i i n i p > L e n i n o asiste-j-padaryta tiktai Krasinui, ku 

ntas, birželio 3 d. Maskvoje 4
r į a m leista išbūti 2* valandas 

užpultas ir pašautas. Užpuo 
likas suimtas. 

Zuriche ir tai policijos prie
žiūroje. 

BACHMETIEV PASITRAU 
KIA IŠ UŽIMAMOS VIETOS 

Sakosi turįs keliauti Europon. 

\\ ASIIINGTON, birž. 6. 

25 KAREIVIAI ŽUVO EKS-
PLIOZIJOJE. 

MEXICO CITY, bir. 6. -
jTarpe Tomellin ir Santa Ca-

>\cgvvuojančios senai Rusi jo-[ t a r i n a> Tlaxcala valstijoje, su-
je Kerenskio valdžios ambasa-į Plai&intas važiuojąs militari-

šaičiai vakar turėjo susirinki
mą. Paskaityta gatvekarių 
bendrovės pranešimas apie pa 
kvietimą unijos atstovų kon-
'ferencijon reikale užmokesnio 
sumažinimo. 

Unijos viršaičiai paskaitę 
laišką jį atidėjo tolimesniam 
Jaikut 
L Tuotarpii iš bendrovės ofiso 
^praneša, kad tenai užmokesnio 
(mažinimo klausimu nieko ne-
veikiama. Laukiama iš New 

SENTIKIŲ SUVAŽIAVIMAS Ūpas. Mūsų žiniomis, po 
— - j balandžio 19 d., iškilmių puo-

Š. m. gegužės 6 ir 7 d. Kau- lęs lenkų visuomenės ūpas. 
ne buvo Lietuvos rusų-senti- Visų žiūrima į padėtį, kaipo 
kių suvažiavimas. Sulig vieno laikiną. Laukiama karo. Bir-
suvažiavimo dalyvio žodžių, 
buvo suvažiavę apie 300 atsto
vi} nuo parapijų ir bažnyčių, 
po 2—3 žmones iš kiekvienos 
vietos. Kalbėta apie rusų-sen-
tikių organizacijos reikalus, a-
pie ateinančius rinkimus į Sei
mą, apie mokyklų su rusų kal
ba reikalingumą ir k. . 

Rusų-sentikių Lietuvoje esą 
apie 82,000. Dauguma rusų y-
ra kolonistai, rusifikacijos tik-

•Torto parvykstant prezidento s l a i s c a r o ™ l d ž i o s a P » ™ 

AIŠKUS PAGERĖJIMAS AMERIKOS PIRKLYBOJE 
IR PRAMONĖJE 

AYASHINGTON, birž. 6. — žiausių pramonės šakų skait-
Anot naujausių raportų, gau- liūs darbininkų padaugintas, 
tų Darbo departamente, visoj I r tik trijose kitose pramo-
šaly pirklybos ir pramonės 
:-antikiai eina geryn. Padė
tis pagerėjo ir gegužės mėne
siu. iTaigi, vis daugiau darbi
ninkų gauna užsiėmimus. 

Raportuose iš 1,428 didžiau
sių pramonės įstaigų, esančiį) 
65-se didžiausiuose S. Valsti
jų centruose, pažymima, jog 
skaitlius darbininkų dirbtuvė
se gegužės mėnesiu pasidaugi
nęs 3.2 nuošimčiais palyginus 
su praėjusiais mėnesiais. 

Kituose valdiškuose rapor
tuose sakoma, kad 11-oj did-

f. 

nės šakose* darbininkų skait
lius sumažintas. Tad aiškiai 
įrodoma, kad visoj šaly laikai 
laipsniškai eina gėry it 

Iš Illnois valstijos praneši
muose pareiškiama, jog viso
se darbo šakose darbai daugi-f 
naši. Ypač daugiausia dar
bo šiais laikais atsiranda plie
no dirbtuvėse. 

Anot raportų pačiame Chi-
cago darbo santikiai neperge-
riausi. Bet ir tenai iaipsniš-

dorius Suvienytoms Valsti
joms, Borj's Macbmetiev, pa
galiau atsistatydina iš užima
mos ambasadoriaus vietos. 

Tuo reikalu jis valstybės 
sekretoriui Hughes pasiuntė 
raštą, pažymėdamas,, kad jis 
bevelijąs ambasadoriaus funk
cijas baigti birželio'SO dieną. 

Ambasados butą ir irisas 
kitas savastis jis palieka am
basados palydovui Sergiejui 
LTghet. Gi patsai trumpiau*-
šioj ateity apleidžiąs S. Val
stijas personaliais reikalais. 

Valstybės sekretorius Hug-
bes jo atsistatydinimo rastą 
mielai priėmė., Nes pastarai
siais laikaife Baehmetiev bu
vo smarkiai kritikuojamas už 
jo atstovavimą negyvuojan
čios senai Rusijos valdžios. 

nis traukinis. -Anot žinių, žu
vę 25 meksikonai kareiviai 

DAUGIAU 1,000 AMERIKO 
NŲ BUS OKUPUOTOJE. 

COBLENZ, birž. 6. — Suv. 
Valstijų gen. Allen gavo in
strukcijų iš AVashingtono čia 
okupuotėje palikti 1/XX) iki 
1,200 savo kareivių ir karinin
kų. I 

TEXASE KVIEČIAI 
PRINOKO. 

WASHINOTON, birž. 6. — 
Texase valstijoje jau prinoko 
ir kertami kviečiai. Ten daug 
darbininkų gaus darbus. 

^Blair. Unija be jo painfor
muota apie konferenciją su 
bendrove. Nes yra sutarta, 
kad jei katra pusė nori dary
ti atmainas užmokesny, apie 
tai turi pranešti pirm trisde
šimties dienų. Bendrovė tad 
ir pasiskubino su pranešimu. 

Matyt, unijos/ viršaičiai 
lauks arba tolesnio bendrovės 
Veikimo, arba 30 dienų praei
nant. Iki to laiko pasirengs 
užimti strategines pozicijas. 

AREŠITUOTA 33 SALIUNI-
NINKAI. 

Prohibicijos agentai netikė
tai puolė 33, daugiausia len
kiškus, saliunus šiaurinėj ir 
vakarinėj iriiesto dalyse. At
liktos kratos. Visų saliunų sa
vininkai areštuoti. 

dinti Lietuvoje. Dabar visi jie 
labai susirūpinę savo likimu, 
nes einant St. Seimo priimtų 
Žemės Reformos įstatymų, 
prisieis jiems užleisti užimtos 
vietos grįžtantiems iš Rusijos 
(Samaros gub. ir k.) lietu
viams, kurie 1863 m., Murav
jovo buvo išvežti. Tokių vietų 
ypač daug yra Dusetų, Užpa
lių, Kriaunų valsč. (Ežerė-
nų, LTtenos ir Rokiškio aps.). 
Čia yra ištisi sodžiai ir geres
nieji | vienkiemiai, apgyventi 
rusais. Kai-kurie tų valsčių 
ištremtieji arba jiį vaikai jau 
yra sugrįžę ir nori gaut savo 
senąsias vietas. [L. Ž-s] 

IŠKASENOS. 

žoje panika. Žmonės išparduo
da lenkų markes* Didelis ka
riuomenės kilnojimas. Atsiųs
ta iš Poznanės 1,200 partiza
nų 4 r iš Pamarės 800, kurie, 
civiliai pasirėdę, pastatyta lie
tuvių pafrontėje. Jų uždavi
nys Varsa vos įsakymu rodyti 
'neutralės juostos ir kiek to
liau vietos gyventojų sukilimą 
prieš Lietuvą. Šiaip kariuo
menėje gero upo nėra. Bijo, 
kad vokiečiai padėsią lietu
viams. Dvarininkai nuo bolše-# 
vikų pusės su manta keliasi 
Vilniun ir toliau. 

Lenkų agitacijos budai. Be
varydami agitaciją prieš Lie
tuvą, lenkų vyriausybė nesi
varžo del priemonių. Taip, 
kartodama mūsų straipsnius, 
j i verčia juo-s^ iškreipdama, 
ne tik mintis, bet ir žodžius. 
Pa v.7 straipsnio "Vistiek už
baigsim savo miną" žodžiu? 
jog Lietuvos visuomenė palai
kys vilniečius fyvojant del sa
vo teisių, lenkų agentūra, kar
tojasi ta ip: Lietuvos visuome
nė.... inspiruosianti tą kovą! 

DAUGIAUSIA NUO MOR- , žada^ neokupuoti Ruhr plotų ir 

LAUKIAMAS DIDIS KINŲ 
MUŠIS. 

TIENTSIN, birž. 6. — Visi 
svetimšaliai painformuoti kuo
veikiau apleisti Shanghaikuan, 
Chihili, Mancluirijos pasieniu 
palei Liaotung užlają. Nes kas 

''momentas tose apylinkjėse pra 
matomas mušis priešakinių 
gen. Wu*Pei-fu armijos sar-

f* 
gybų su atsimetančia genero
lo Chang Tso-lin kariuomene, 

kai viskas taisosi Daugiau-1 Perspėjimas telegrafuotas 

GANO PRIGULI TAIKA 

Jis yra kaipir neoficialia Ame
rikos atstovas. 

LONDONAS, birž. 4. — A-
merikos finansisto Morgano 
dalyvavimas šiandieniniame 
Europos istoriniame krizy tie- prezentuoja S. Valstijas. Rei 

sutinka su moratoriumu Vo
kietijai. Anglija tikisi pra
plėsti savo prekybą. 

Tai ką daro pinigai. 
Vienas Londono laikraštis, 

kurs stovi arti premiero Lloyd 
George, pažymi, jog finansis-
tas Morganas neoficialiai re-

sia užsiėmimo prie namų sta-
'tvmo. 

PERSEKIOJAMI KRIKŠ
ČIONYS TURKIJOJE. 

iš Shangli Chihli koliumnos 
komendanto. 

idaromH kalėjimus ir tenai žu-į JAPONIJOS PREMIERAS 
domi. ^e judomos savastys 
konfiskuojamos. Sako, viskas 
turį prigulėti musulmanams. 

Apskaityta, jog Cilicijoj a-
ADANA, M. Azija, birž 6. {pįe 80 nuošimčių visų krikščio-

TOKYO, birž. 6. — Tomis 
dienomis premieras iTakaha-
shį ir vėl išreiškė norą pasi-

- Turku nacionalistų valdžios, n h } a r m e n ų a r b a s u m obil izuo- traukti iš užimamos vietos. 
vyresnysis, Mustapha Kernai | t a > d e p o r t u o t a , nužudyta arba 
paša, parėdė Cilicijoje sumobi į b a c J u įgmį rc# 

LIEKASI VIETOJE. 

lizuoti visus krikščionis. Su
mobilizuoti bus paskirstyti į 
brigadas ir pasiųsti į kovos 
lauko apkasus {urkams karei-
vienas pagelbon prieš graikus 

BUENOS AIRES. birž. 6. 
- Garlaivis Villa Francą nu-

Turkų nacionalistų laikraš- j'skendo Paraguay pakraščiais 
čiai kursto savo valdžią išnai--įvykus ekspliozijai. Anot de-

80 ŽMONIŲ TURĖJO 
NUSKCSTI. 

Bet kad jo nepaleisti, leista 
jam padaryti ministerių sąs
tate tokias atmainas, idant bu-

j'tų galima jam pilnai kontro-
liuoti visą kabinetą. 

Kad taip, tai premieras pa
siliko vietoje. 

kinti visus krikščionis ne vidn 
Cilicijoje, bet ir kitose Mažo
sios Azijos dalyse. 

Del to, visur krikščionys' nebūta laiko nei užsidėti ap-
baisiai persekiojami. J ie už- saugos priemonių. 

VOKIETIJOS SKOLOS. 
pešų,y turęjo žūti 80 žmonių. 
T o ekspliozijos garlaivis taip BERLYNAS, birž. 6. — Vo-
iveifciai skendo, kad žmonėms'kieti ja gegužės 31 d. turėjo 

naci^nalių skolų 289*246,065,-
000 markių. 

siog neapkainuojamas. Finan-
sistas Morgan Paryžiuje vei
kia nei koksai magikas. Visa 
paliegusi Europa atkreipia į 
jį domę. 

Pirm trijų savaičių Europo
je padėtis buvo^ didžiai bloga. 
Buvo žinoma, kad Vokietija, 
neturėdama jokio poskolos už
tikrinimo, atsisakys pildyti 
santarvės atpildymo komisijos 
reikalavimus. Gi Prancija grū
mojo įsibriauti į Ruhro plotus. 

Taip įvykus, galėjo griūti 

škia, Suv. Valstijos išnaujo ei
na pagelbon Europai, nors vė
lokai, kaip senovėje, bet pačiu 
laiku, kuomet Europa atsidu-
riusi ant pragaišties kranto. 

Nežiūrint to, paskola sutiks 
visgi visą eilę visokių kliūčių. 
Bankininkai, be abejonės, rei
kalaus sumažinti abelną Vo
kietijos kontribucijos sumą. 

Noi^ Prane i joje finansinė 
padėtis bloga, bet, aiškus^ dai
ktas, ji mėgins priešintis nu
statytos kontribucijos siauri-

P AL ANGA. Kaip pačioj 
Palangoj, taip jos apylinkėse 
nemaža randama žemėje gilios 
senovės palikimų. Nekalbant 
apie gintarą, kuris šimtus tūk
stančių meti} pamena, dar už
tinkama bronzos gadynės lie
kanų. Šiomis dienomis Bro-
nislavos Knabikaitės nusiųsta 
Kauno Karo Muzejui kaikurie 
senovės dalykai; kilimas tokis 
esąs — 19ll m., gegužes 4 u., 
Kiauleikių ganyklose (Kretin
gos par.) lygioje vietoje, IV2 
metro gilumioj, rasta: 1) žal
vario išmargintos branzolėtos, 
retežiu sukabintos; 2) kryžius, 
taip gi žalvarinis, gryno auk
so rankelė, buvęs 12 colių il
gio. Dalis tų daiktų policmei
sterio Nikitinsfeio buvo nusių-. 

Ministerių Kabin. 1922 m,, 
gegužės 3 d. nutarė: 1) leisti 
atidaryti prie Eltos vakari
nius kursus korespondentams 
ir reporteriams, 2) duoti iš 
Užsienio Reikalų ministerijos 
kreditą 8,000 auksinų pašel-
pos paminėtiems kursams į-
rengtl x 

Universiteto atstovu į Par
duos Universiteto 700 „ metų 
sukaktuves išvažiavo prof. Ta
das Ivanauskas. 
* . . . _ — . . . 

2 UŽMUŠTA, 7 SUŽEISTA. 

Ant Clavey kryžkelio, pięt-
vakaruose nuo Highland Park, 
Chicago & Northwestern grei-
tasis traukinis užlėkė ant pra
važiuojančio su 9 vyrais sun
kaus automobiliaus (trucko).. 

Automobilius sudaužytas. 2 
sta Aleksandro I I I muzejui, f ž m ^ u u ž m i l š t a i r 7^nžeista 
iš aukso rankelės (17 gramų) 
padaryta aukso kryželis. Dai
ktai gauta iš šaltkalvio Petro 
Skersio Palangoje. Tas pats 
Skersis pasakoja dar.., kad Ti
škevičiaus sodne, netoli arkli

ne vien pati santarvė, bet dar|nimui. Pirm to ji norės, kad b u 1 ^ . aDesiniios šulkiį pHeš ka-
galėjo visai suirti Vokietijos 
industrija. Ta nelaimė butų 
skaudžiai atsiliepusi į visą Eu
ropą. 

Po to įvykio patvarkymas 
butų buvęs ,tiesiog negalimas. 

> Santikiai širdingi. 

Šiandie tečiaus visa padėtis 
staiga atsimaino. Santarvės- Tokiu būdu tas klausimas pri 
santikiai išnaujo širdingi. I r 
štai kodėl. 

Vokietijai gaminama paskb-
la. Su tos paskolos dalimi ji 
galės sust iprint i ' savo finan
sus. Prancija už pinigus pasi-

tų panaikintos jos karo sko rą begręžiant 2y2—3 sieksnių 

Amerikai. 

Viskas ant Amerikos. 
/ 

los, kokias ji kalta Anglijai i r ' g i m m o j , p r a kiur inę kokį - t a i 
dundantį daiktą, iškur išsiver
žusios degančios dujos, ir 
Skersiui pusę veido nusvilinu
sios. Be to, minėto kryžiaus 
vienoj dalyj, nusiųstoj Petra-
pilin, buvę skaitiklių 1420. 

[LĮti 

/ jTuotarpu Anglija atsisako 
panaikinti Pranei j ai karo sko
las, kaip ilgai Suvr Valstijos 
nepanaikina Anglijos skolų. 

Traukinio garvežis taipat 
sugadintas. Važiuoti toliau 
prie traukinio prikabintas ki
tas garvežis. 

gulį pilnai nuo Amerikos. 
Londonex§pėjama, kad New 

Yorko finansinė Wall gatvė 
sutinkanti su skolų panaikini
mu. Tik Suv. Valstijų vakarai 
priešingi/ ' 

IŠ VILNIAUS GYVENIMO. 

' 'L ie tuva" . paskutiniame 
numeryje paduoda porą tokių 
žinelių iš Vilniaus: 

\ 

O R A S 

CHICAGO. d šiandie pra-. 
inatomas gražus oras; šilčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
birželio 5 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Tms t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .36V4 
Lietuvos 100 auks. .3614 
Lenkų 100 markių .02 

http://vyriausie.il


DRAUGAS Antradienis, birželio 6, 1922 

TIKĖJIMO PROPAGANDOS 
KONGREGACIJA. 

&ias metais Bažnyčia mini 
trijų šimtų metų sukaktuves 
Tikėjimo Propagandos Kon
gregacijos. . 

Bažnyčios uždavinys — tęs
ti Kristaus pradėtąjį dūšių iš
ganymo darbą. Šiai pareigai 
atlikti Bažnyčia, kuri apima 
visą pasaulį, naudojasi tam ti
krais centraliniais organais — 
kongregacijomis. 

Romos kongregacijos yra tai 
kardinolų Tarybos, Papos įs
teigtos, kurios riša iškilusius 
Bažnyčioje klausimus, rūpi
nasi tikėjimo, doros bei baž
nytinės drausmės reikalais. 
Tokių kongregacijų viso yra 
vienuolika. 

Tikėjimo Propagandos Kon
gregacija sulaukė 300 metų 
nuo įsikūrimo pradžios. Visi 
papos — Kristaus įpėdiniai 
rūpinosi tikėjimo praplatini
mu. Grigalius XII I pirmas į-
kurė Romoje Kolegiją kurioje 
buvo auklėjami misijonieriai, 
ji • įsteigė trijų kardinolų ko
misiją palaiKymui tikėjimo 
graikų apeigų katalikų ir at
skalūnų tarpe. Tai buvo pir
moji sėkla tai kongregacijai. 
Klemensas V i l i paskyrė daug 
kardinolų kurių pareiga buvo 
rūpintis misijomis. Galop Gri
galius XV . birželio 2 dieną 
1622 m. įsteigia tikra prasme 
Tikėjimo Propagandos Kon
gregaciją, kuri ir šiandien vei
kia. 

Patsai vardas tos Kongrega
cijos sako, kati jos tikslas yra 
ia t in t i tikėjimą netikinčiųjų, 
heretikų (paklydėlių) ir įvai
r ų sektų tarpe. 

J i siunčia misijonierkis į 
visas šalis. Eidama jiems pa-
gelbon, ji renka ir dalina au
kas. J i vadovauja ir padrąsi
na Kristaus vynyno darbi
ninkus, palaiko jų pastangas, 
riša jų keblumus, atsako į jų 
ab^įones. Kad išvengus nesu
sipratimų, ji pažymi įvairių 
misijų ribas. Steigiant vienuo
lynus jos veikimo plote rci'na 
gauti leidimas. J i rekomen
duoja Papai vyskupus, apašta
liškus vikarus, ji suteikia mi-

ir dispensas (teisę paliuosuoti 
nuo kai-kurių bažnytinės drau
smės įsakymų). 

Propagandos jurisdikcija 
(valdžia) apima misijų kraš
tus, tai yra tas šalis kurioje 
£*ėra įsikūrusi pastovi katali-
Hška hierarchija (vyriausy
bė). Tarpai, "Mes pareiškia
me, rašo Pijus X (konst. Sa-
pienti), kad šios šalys neįeina 
į Propagandos sritį, bet val-
dosi bendra teise: Europoje, 
Anglija, Škotija, Irlandija, Ho-
iandija ir Luksemburgo die
cezija; Amerikoje, Kanada, 
Suv. Valstijos". Kitos bažny
tinės provincijos palieka Pro
pagandos valdžioje. 

Seniaus Propaganda spren
dė visus misijų klausimus, 
dabar visa kas neįeina į jos 
kompetenciją, kaip tikėjimo, 
moterystės, apeigų klausimai 
persiunčiami į atatinkamas 
kongregacijas. 

Yra tai pat specialė rytų ap 
eigoms kongregacija. J i įs
teigta Pijaus IX 1862 m. ir 
prikergta prie Fropagandos. 
Tai yra jos sekcija. Tas pats 
prefektas jai pirmininkauja; 
bet ji turi savo ' sekretorių, 
patarėjus ir kitus valdininkus. 

Šį Propagandos sekcija rū
pinasi išimtinai Rytų Bažny 
čios reikalais. .Ics tikslas pa
laikyti ir platinti tikėjimą tarp 
krikščionių kuv;» prisilaiko 
įvairių rytinių apeitrų, rengti 
dirvą atskilėlių ir tikrosios 
romiečių Bažnyčia vienybei. 

Propaganda imi .Kenoje sa
vo seminarijų, kiriojo įv.jiria-
. iii misijonieriai. Jon priimanti 
visų šalių jaunuoli.)i. Tai t ir-
roji apaštalų sodyba. Propa-

Katalikai ir Tarptautinės 
Organizacijos. 

Pirmasai teurptairturis demo- Įdžiagą kad gavus tikslesnį 
kratijos kongresas. 

Vakar esame atkreipę skai
tytojų domės į Tarptautinį ka
talikų organizacijų Biurą, šian 
dien nuoseklumo vedami turi
me pastebėti pirmąjį tuo kryp
sniu bandymą tarptautinį de
mokratijos kongresą įvykusį 
Paryžiuje 1921 m. gruodžio 
mėn. nuo 4 ligi 11 dienos. 

Apie jį anuomet mūsų ko-
resp. buvo trumpai rašęs, šiuo 
kartu galime plačiaus ir tin-
kamiaus įvertinti jo žygius. 

*l Demokratijos internaciona
l a s " stovi tarp religinio inter
nacionalo, kuriuo yra Jtatalikų 
Bažnyčia, i r raudonojo Inter
nacionalo, kuris vadovauja so 
cializmui bei bolševizmui. 

Bendra kongreso apžvalga. 
Kongresą organizavo įžymus 

francų demokratininkas ir 
Parlamento narys Marė Sag-
nier. 1919 m. jis aplankė Lie
tuvą, dalyvavo pirmame lietu
vių katalikų kongrese Kaune. 

Kongresas sušauktas Pary
žiun. Jame dalyvavo atstovai 
1-1-os tautos. J ų tarpe ir Lie
tuvos demokratija atsiuntė sa
vo delegatą kun. prof. Pr. Bu 
f-j, buvusį Draugo redaktorių. 

Pirmas šios rųšies kongre
sas į kurį suvažiavo 21-os tau
tos delegatai, buvo margas ne
tik tautų, bet ir nuomonių 
žvilgsniu. 

kongreso supratimą. 
1. Tarptautinė komisija. De

mokratijos propaganda įvai
riose šalyse (pacifizmas (tai
kos srovė) Vokietijoje, pas 
vokiečių moksleivius; padėtis 
Austrijoje, Vengrijoje, Švei
carijoje, Skandinavijoje, Vals
tybėse gimusiose karo metu 
(Lietuvoje); Rusijos demokra-
tybė, radikalus (griežtas) pa
cifizmas Anglijoje ir Italijoje. 

Generalė sesija: Demokrati
jos Internacionalas. 

% Moralė komisija. Dorinės 
[demokratijos sąlygos; auklėji
mas ir mokymas (religinės pa
jėgos; kova prieš sociales ne
laimes, jaunimo auklėjimas; 
švietimo reforma; kalbos klau
simas), fk&d yra vyresnis interesas už 

3. Politinė sekcija. - Poli- K ė v y n i u i n t e r e s ą > d a r b e n d r e g . 
tinę organizacija ir Demokra- [ n i s i n teresas už tam tikrą tau-
tija (referendumas ir liaudies * t y b i u rinkmį _ v i s ų t 6 v y n i u > 

nai tenka konstatuoti liūdną 
reginį. Žmonės kurie 'burna 
išpažįsta Kristaus reMgiją, už
miršta kad Kristus mirė už vi
sus žmones, ir dideliam tuo
met žydų pasipiktinimui, kurie 
svajojo apie Mesiją militaristą, 
kurs užtikrintų jiems karo lai
mėjimus ir viešpatavimo die
nas, Jėzus atnešė tam amžiui 
kurs jo nesuprato, ir, virš to 
amžiaus, visai žmonijai, dva
sinio atpirkimo paveikslą 
kurs semia sau jėgos ne fizi
nei jėgai paklupdžius, bet 
nuoširdaus įsitikinimo ir lais
vos bei skaidrios sąžines suti
kimo versmė j e ' \ 

"Evangelijos argumentai ne
įgalėjo ligi šiol įrodyti žmo
nėms "pasaulinės taikos'* bu-

ftinybe. O vienok, norint nugin
kluoti kareivius, reikia nūgin-
'kluoti neapykantą• \ 

Kuriant tikrąją Tautų Są
jungą, reikia įtikinti žmones 

Jų žvėriškumą 
Tu jau patyrei. 
Busi ja šiandie 
Verkia nuo jų. 

* • *., • * 

Ir da vaitos ji 
Metų desėtkus 
Kol išsigydys 
Nuo tų nuodį. 

iniciatyvos teisė; moterų bal 
savimas ir rinkimas Belgijoje 
k* Italijoje; rinkimų reforma 

visų tautų, visos žmonijos in
teresas". 

Antra vertus, šis krikščio-
Francijoje, Tautų Sąjunga i r < n v b e s n u r o d y t a s a i ir giliu do-
Vokietiįa; žmonijos Sąjunga; r i n i u pagrindu pagrįstas "v i -
nušiginklavimas). S O s žm onijos interesas", tega-

4. Socialė sekcija. Demokra- I i būti tinkamai demokratybės 
tijos internacionalas ir sočia-[principų vykdomas. 
lis judėjimas (tarptautinis 
Darbo Biuras; darbininkų in
ternacionalas; emigracija, ko
pė racija). 

"Democrat ie" paduoda kon 
greso darbų apžvalgą, kurios 
ištraukas paėmė ir vyriausias 

"Demokratybė, ištikrųjų, 
reikalauja liaudies dalyvavimo 
bendruose visuomenės reika

luose, ir kaip*taika gali būti 
garantuota, jeigu žmonija, 

; prieš jos taikumo norus, siun
čiama yra į kruvin. skerdynes 

įžanginiame posėdy pasiųsta f m i n t i * Priekin pastatę, turėsi- lnci j " n e s " i k l a n 5 m s 

pasveikinimas Sv. Tėvui a. a. 

galinga apaštalavimo priemo
nė. Ši didžiulė įstaiga spauz-
dina visokiomis kalbomis Bib
liją, liturgijos (apeigų) kny
gas, teologijos, filozofijos ir 
kitus vadovėlius bei knygas, 
kurios dera tikėjimo ir civi
lizacijos pažangai. 

gandos spaustuvė yra taipat j Benediktui XV., į kurį gauta 

1 AUJA KNYGA. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Kaly s. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai
na 40c. šią knygą galima gau

si jonieriams ypatingą valdžią ti " D r a u g o " knygyne. 

malonus atsakymas ir laimi
nimas "bendras pastangas tik
rosios taikos ir žmonijos gero
vės tarnybai". 

Kongreso darbų planas. 

Kongreso darbai paskirstyti 
keturioms komisijoms: tarptau 
tinei komisijai, moralei komi
sijai, politinei komisijai i r so-
cialei komisijai. 

Francų demokratijos laik
raštis "Democrat ie" paskyrė 
net kelis savo numerius pla
čiai aprašydamas kongreso 
dalyvių raportus ir kalbas. 
Pažymėsime bent svarstytą mo 

me įdomios ir aktualės med
žiagos siekdami prie katalikiš
ko internacionalo.-

Kongreso tikslas. 

Kongreso iniciatorius Mare 
Sagnier taip aiškina jo tikslą. 
Visuotinos taikos idėja neski
riama nuo visuotinos demo-

fkratybės idėjos. Nei diplomatų 
sutartys nei brutalė jėga nega
li atnešti garantijos teisei ir 
teisingumui, bet nuoširdus įsi
tikinimas, nušviestos sąžinės ir 
laisvės palinkimas. Taikos pa-
grindan Mare Sagnier deda 
krikščionybę ir demokratybė. 

Savo mintis jis giliu įsitiki
nimu pamatuoja: "Deja, daž-

ir vargu 
jai bpžinant kam tai visa da
roma?" 

(Bus daugiau) 

Tie nelaimingi 
šiandie tuo mokslu 
Visą Lietuvą 
Trokšta užkrėst. 

Tu gi, brolau mus, 
Pavyzdžiu savo , 
Lavini žmones 
Kovą kaip vest. 

Taigi nuo šiandie, 
Kas Dievą myli, 
Brangiai Tėvynei 
Kas prielankus. 

Vardan idėjos 
Kuoprakilniausios 
Ginkim ją drąsiai, 
Nes j i pražus. 

Mūsų idėja 
Lietuvą brangią 
Kuoturtingiausią 
Nuolat matyt. 
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Turtą didžiausią 
Ja i tad įgysim, 
Je i žmonės stengsis 
Dorą įgyt. 

• Dirbant iš vieno 
Tuoj pamatysim 
Einant Lietuvą 
Žvilgsniu doros. 

• • t m • • I 
• • • • • I 

Nusiraminkie, 
Petrai Gritėnai, 
Nes pamatysi 
Brolius dorus. 

1 e *f ' • • « 

Tavo pavyadis, 
Pastangos tavo, 
Kraujas pralietas 
Veltui ne žus! 

Vytis. 

PRIE DEDAMŲ EILIŲ. 

e • 

PETRO GRITĖNO ATMIN
ČIAI. 

Mielasis Petrai, 
Savo nelaime 
Aiškiai akis mums 
Atidarei, — 

Kaip reik darbuotis 
Broliu mus naudai, 
Kokie bedievių 
Mokslo vaisiai. 

Gaila but ' darbo, 
Gaila jėgų mus, 
Gaila net vieno 
Cento aikvot. 

• * • • • •_ 
^^~"~ « • • • • •" 

Jei mųs lietuviai 
Tą centą mūsų 
Imt bedievybei 
Biauriai naudot. 

Šiandie jau matom 
Kas sandarokai, 
Kas cicilikai, 
Kas jų sėbrai. 

I r visuomenė 
Tur tą suprasti... 
Darbą atlikt tur 
Tą mųs Vyčiai. 

Jiems į pagelbą < 
Stot tur kiekvienas, 
Kurs trokšta laimės 
Mųs Lietuvos. 

P . Gritėnas, kaifp buvo mi
nėta plačiaus, vienas mūsų 

[ jaunos kartos darbuotojas nu
kentėjo nuo tų, kurie su savo 
idėjos priešais tesugeba plyto
mis a r "rezoliucijomis' ' ir 
šnipavimais kovoti. Kad toks 
nekultūringas ir barbariškas 
jų pasielgimas neatneša pa
geidaujamų vaisių, tai rodo 
visų padoresnių laikraščių pa
sipiktinimai, visuomenės pro
testai, o taipat ir mūsų poetų 
jautri siela neša savo duoklę, 
nukentėjusiems idėjos kovoje, 
pindama jų garbei eilių vai
niką, 

P. Gritėnui jau antros eilės 
dedikuojamos. Pasikėsinimas 
ant jo gyvybės sukelia mūsų 
veikėjų tarpe dar didesnio 
karščio ir uolumo, kurie pali
kę neapykantą ir kerštą savo 
priešams, eina ton kovon neši
ni tiesos, teisybės ir meilės 
žibintu. Tiesa nugalės pašau-

t* 

SAVIEJI EEMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 
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KAIP LIETUVA RŪPINASI DARBI 
NINKU GEROVE, 

Jitt0ffir»wui mmmtak 

(Tęsinys) 
1921 m. 

Tarpe įstatymų, išleistų Seimo 1921-ai-
siais metais, kurie daugiau ar mažiau bu
vo surišti su darbininkų reikalais, — ypač 
pažymėtini du: 1) Dvarų darbininkų sam
dymo ir atstatymo įstatymas, 2) Namų 
butų ir kambarių samdymo miestuose ir 
miesteliuose įstatymas. 

Dvarų Darbininkų Samdymo ir Atstatymo 
Įstatymas. 

Sutvarkyti padėtį dvarų darbininkų rū
pėjo ir Laikinai Vyriausybei, ir.Steigia
ma jam Seimui. Ir viena ir kitas buvo ne-
sykį leidę atatinkamus įstatymus, kurie 
apsaugojo darbininkų buvimą dvaruose ir 
patikrino jiems tinkamą pragyvenimą.! 
Bėgant laikui pasirodė naujų reikalų, iš
kilo naujų klausimų, surištų su ordina
rininkų padėtimi. Ne visus reikalus senieji 
įstatymai pramatė ir aprūpino. Taip, pa v. 
dvarininkai, priversti duoti darbininkams 
reikalaujamą atlyginimą, per daug apsun
kindavo juos darbai?. Gi įstatymai nenu

rodė, kiek dvarininkas turi samdyti dar
bininkų pagal skaičiaus savo žemės dir
bamų dešimtinių. Tai'p-pat reikėjo dapil-
dyti įstatymas del aprūpinimo darbininkų 
netekusių sveikatos ir aiškiau nutarti, ka
da ir kaip darbininkai gali būti prašalinti. 
Tas spragas užpildė įstatymas seimo pri
imtas 22 d. kovo 1921 m. ir paskelbtas ko
vo 30 d. . 

Svarbiuosius naujus punktus piivesime 
cia ištisai: , 

1 §. Dvaro vaidytojas iki šių metų ba
landžio mėn. 23 dienos, privalo pasisam
dyti tiek ordinarininkų, kad vienam iš
pultų nedaugiau 15 hektarų 1 rųšies, ar
ba 18 hekt. 2 rųšies, ar 21 liekt. 3 rųšies 
jo paties dirbamos žem. ir padaryti su jais 
metines sutartis sąlygomis neblogesnėmis, 
kaip buvusiomis jo dvare 1920 m. bal. 23 
d . j i 

I. Pastaba. Dirbamąja žeme laikoma a-
riamoji žemė ir pūdymai. 

I I . Pastaba. Žemės rųšys nustatomos že 
mės mokesnio nustatytomis normomis. 

III . Pastaba. Ypatingais atsitikimais šias 
normas gali sumažinti ar padidinti konu-
vsija iš Darbo ir Socialinės Apsaugos Ins-
pektorio i r dviejų vietos savivaldybių 
atstovų. 

IV. Pastaba. Jei darbininkas atsisako 
būti ordinarininku, tai per vieną mėnesį 
privalo apleisti dvarą. , 

2 §. Darbininkas, su kuriuo dvaro vai-

i 

dytojo nebus padaryta ordinarininko su- jos, sudaromos vietoje kiekvieną kartą iš 
tartis, gali pasilikti dvare ligi 1922 metų 
balandžio įnėn. 23 d. šiomis sąlygomis 

„ (smulkiai išskaitoma visos tos sąlygos-
maždaug tos pačios, kaip ir pirmiau išleis
tuose įstatymuose). 

5 §. Dirbdams dvare darbininkas, nus
tojęs sveikatos del nelaimingo atsitikimo, 
ne del savo kaltės, arba negalėdamas del 
senatvės toliau darbo dirbti, naudojasi do
vanai to dvaro mutu, kuru, pašaru ir ga
nykla vienai karvei ir dviem avim. Be to, 
kiekvienas negalįs darbo dirbti šeimos 
narys ir vaikai ligi 10 metų, o lankantieji 
mokyklą ligi 14 metų gauna ligi 1922 metų 
balandžio mėn. 23 dienos per dieną po vie
ną svarą rugių k po šimtą kvadratinių 
sieksnių įdirbto lauko daržui ir 'bulvėms 
sodinti. 

I. Pastaba: Šis paragrafas neatima iš 
darbininko teisės gauti atlyginimą už svei
katos nustojimą einant bendrai s civiliniais 
įstatymais. Jeigu darbininkas gauna at
lyginimą teismo sprendimu, tai jis nustoja 
teisės gauti pašalpos, einant šio įstatymo 
5-tuoju i 

II. Pastaba. Dvarų darbininkų našlės ar
ba žmonos, kurių vyrai šio karo metu yra 
dingę, naudojasi dovanai pašalpa šio įsta* 
tymo 5-tame § nustatytomis sąlygomis. 

6 §. Darbininkas ordinarininkas gali bū
ti i& dvar© pašalintas tam tikros komisi-

abiejų pusių po vieną atstovą, pirminin-
. kaujant Darbo ir Soeialės Apsaugos Ins 

pektoriui. 
Pastaba. Nusprendus komisijai 

darbininką pašalinti duodama jam vienas 
mėnuo laiko susirasti sau vietą. 

Namų, Butų ir Kambarių Samdymo Mies
tuose ir Miesteliuose Įstatymo Pakeitimas 

ir Dapildymas. 

Laike karo ir ypač po karo kilant pra
gyvenimo brangenybei, markių kursui 
nuolat puolant — miestų biednuomenė ir 
darbininkai daug turėjo vargo su butais, 
kurių nuomojimas darėsi per daug bran
gus. Kitose šalyse, šalyse laisvų varžyti
nių ir kietų širdžių vyriausybės paprastai 
nesikiša į panašius apsireiškimus. 

Mūsų jaunutės respublikos seimas, kad 
sutrukdyti spekuleciją ir apsaugoti žmo
nių sveikatą ir gyvybę — matė reikalo 
įsikišti. Dar 1920 m. rugpjūčio 14 d. bu-

1 vo išleistas įstatymas, kuriuo buvo leista 
kelti nuomos kainą neaukšeiau, kaip* tris 
kartus už tas kainas, kurias buvo 1914 me
tų balandžio 23 d. laikant rusų rublį lygų 
dviem auksinam (osto markėm). 

Nustatyti nuomos kainas buvo pavesta 
vietos savivaldybių taryboms, jokiu bū
du neviršijant augšeiau nustatytos nor
mos. Miestų Įarybos turėjo nustatyti vieš-

bučių numeriams kainas. Iškilusius ginčus 
del nuomok kainos kiekvienu atskiru atsi
tikimu turėjo spręsti Butų Skyrius. 

Būtinai reikalingas buto remontas ne
davė teisės jo savininkui kelti nuomos 
augščiau nustatytojo maksimumo. 

i Jeigu nuomininkas pildė gerai savo su
tartį ir reikalingas priedermes, jisai ne
galėjo būti iš buto pašalintas. 

Savivaldybių Tarybos turėjo per mėnesį 
laiko nuo įstatymo paskelbimo nustatyti 
miestuose ir miesteliuose nuomos kainų 
maksimumą ir suorganizuoti Butų Skyrius 
(Pirmininkai — miesto Tarybos narys, ki
ti nariai — parenkami savivaldybės Tary
bos), i 

Ilgainiui prireikė tą įstatymą šiek tiek 
pakeisti ir dapildyti. Rugpjūčio 3 d. 1921 
m. išteistuoju įstatymu "Miestuose ir 
miesteliuose leidžiama kelti nuomos kainą 
butams prekybos ir pramonės reikalams 
neaukšeiau kaip 8 kartus už tas kainas, 
kurios buvo 1914 metų balandžio 23 d. 

"Kapitalinis namų remontas duoda jų 
savininkui teisės kelti nuomos kainą aukš
čiau nustatytojo maksimumo, bet nedau
giau kaip B" kar tu" . 

"Skundai del butų skyriaus sprendimų 
2 savaičių laiku nuo sprendimo paskelbi
mo dienos gali būti duodami Taikos Tei
sėjui 91 

(Bus daugiau) 
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! m . A. K. RUTKAUSKAS 
g GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westem Arenue 
Telef. Lafayette 4146 

• 
i 
# 
3>: 

•& Vaandos: 1-11 rytais, 1-2 po^ 
3";pietų ir 7-8 vakarais. Nedeldie-3* 

Šniais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. J 

DR. MAURtCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRrRGAS 

4«Sl So. Ashland Ar* 
Tel. Vardą M 4 
Tel. Vaida 0914 

OFISO VAI*: 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 r. v 
Nedėliomis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po pletu, 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTIKUJA 10 ŪKIAI 

Ofisas 8149 So. Morgan 8L, 
ertė 82-nd Bt., Chlcago, 1 

gPECIJALISTAS 
teriaka, Vyrišk* ir 

Ofiso Valandos: N«o 10 ryto>, 
ki t po plotų, nuo B lkl 7 
edėllomls nuo 10 iki 1 po pi 

Telefonas Yards 087 

n TeL Blvd. 7048 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEnnanAS 

0711 SO. ASHLAND AVENt 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 lkl 0 vakare. 

«> Telef. Pullman S8 

DR. P. ŠIMAITIS • » 

NAPRAPATH 
GYDAU BE VAISTŲ IR BE 

OrERACIJOS 
10001 South Michigan Are. 

ROSELAND-CHICAGO. ILL. * 
& & $ $ & 

L I E T U V I S 

• > DR. S, NAIKELIS 
c GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Telefonas: Yartis 2544 
3252 South Halstcd Street.. 

Ant viršaus llniver. State Bank \ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 8 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. x 

Nedėliomis nuo 10—2 į£ 
Oofisas ir gyvenimo vieta: $ 

1K»$Q$$«®$*S»$«S$«&$3&^3&$$3 

t 

DR, CHARLES SEGALI 
tėle savo ofisą po numeriu^ 

4788 SO. ASHLAND AVENUE>} 

SPECIJALISTAS I 
Džiovu, Motera Ir Vyro Ligų I 

TaL: ryto nuo 10—12; nuo 2—5#$ 
pietų: nuo 7—8:S0 vakare. *£ 

MleMomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880^ 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Bjunp. Oakley Ave. Ir 84 Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

ietų kasdien, PanedėllJ ir Ketver 
go vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—141 
Res. Tel.: Mldway 5512 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų tr visu chroniškų ligų-

Ofisas: 8354 S. Halstcd St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
piet, 7—Svak. Ned. 10—12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chlcago. 

P R A N E Š I M A S . 
Mes šios kolionijos lietuviai g 
norėtume turėti savo kalboj S 
Gydytoją. Norintieji apsigy- S> 
venti mažesniuose miesteliuo- fi 
se, meldžiu kreiptis greitai, B 
nes turiu geroj vietoj Gydy- j° 
tojai ofisą. Atsišaukite: 

V I N C A S B A L N I S 
1444 Wentworth Aveirae 

Chicag-o Heig-hts. 111. g 
-rira^crrroTrerrroTro-rrro-so'K 
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I V . W . RUTKAUSKAS I 
g ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty): h 

| 29 South La Salle Street | 
Kambaris 580 

įj Telefonas: Central 6390 E 

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

" • ' • « • " t v » i m• m n • i 

— — 1 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
i •*!*• n m > y M C Ž ^ — » 4 «^-» 

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. — 
PROCESIJOS. — KRUT. PA-

VEIKLAI. — TĖVŲ NUS-
KRIAUSTTIEJI. 

Pirmoji šv. Konmnija. 

Cicero, UI — Gegužio 28 d. 
gražus bisrys Sv. Antano mo
kyklos mokinių prisiartino 
prie Dievp Stalo priimti pirmu 
syk savo Išganytoją į savo 
jaunutes žindis. Kaip kasmet, 
taip ir šįmet tos iškilmės darė 
į vaikučių tėvelius nepaprasta 
įspūdi. Sykiu su vaikučiais ė-
įo prie Šv. Stalo ir jų tėveliai. 

Procesijoj vaikučiams vado
vavo gerb. kleb. kun. H. J. 
Vaičiūnas ir kun. Pr. Vaitu
kaitis, grojant parap. bėriui 
priešaky. Juos visus lydėjo 
tinkamai priruošti parap. mo
kyklos mokiniai, vaikučiai ir 
mergaitės. Paskui ėjo Nekalto 
Prasid. Šv. Marijos Panos 
I)r-ja iš jaunų mergaičių 
(aukštesniųjų mok. klasių). Jų 
buvo virš 100. 

Procesijai išeinant iš svetai
nės, ja pasitiko parap. benas 
su muzika. Procesija ėjo 15 
gatve ir 49 Courtu iki bažny
čios durų. Procesijai einant 
buvo nuimti krutamieji pa-

nuo šių Kristaus žodžių: "Lei
skite mažutėliams eiti prie 
manęs". 

Antra procesija. — Palaimini
mas. 

Po pietų 4 vaL, pp geg. pa
maldų, tie patįs vaikučiai, vi
si, su savo tėveliais vėl sudarė 
nepaprastų procesijų lauke 
(gatvėse) nešant Šv. Sakra
mentų. ' 

Sugryžius bažnyčion proce
sija užsibaigė su tam pritai
kintomis pamaldomis prie Šv. 
Marijos Panos Lourdės alto
riaus, su popežiškų palaimini
mu kurį suteikė gerb. klebo
nas. Ir ši procesija taipgi bu
vo įspūdinga. Praeiviai ir sve
timtaučiai stebėjosi. 

Nors žmonės ir vaikučiai tų 
dienų 'buvo gan įvargę ilgo
mis pamaldomis, bet ir šioje 
procesijoje bažnyčia buvo pil
na žmonių. 

Visoms Šios dienos apeigoms 
rodos ir gamta užjausdama 
pilnai prisitarnavo, nes diena 
buvo labai graži. 

Tėvų nuskriaustieji. 

Iš keliolikos štai vienas pa-
Vyzdis. .Šeimynų, buvusių ka
talikų, o pasekusių beždžionės 

K»kvieaa 
Motina NoriTw§ti 

Sreiką Kūdikį 

oi 

Jeigu jfts negalite žindyti savo kūdikio, 
neduokite kitokio maisto* bet pradeki
te tuoj duoti jam 

E A G L E B R A N D 
(CONDUiSED MILKi 

Tai maistas, kuris yra isauklSjęa da«g dau
giau stiprių ir sveikų vyrų ir moterų, » f u 
kolas nors kitas tam tikslui sutaisytas mais
tas. Jis yra rekomenduojamas daktarų. Leng
vai sutašomas. 

Pasiųskite Sta apgarsinime 
I The Borden Co., New York 
ir gausite visai veltui, lietu
vių kalboj, visus patarimus 
Ir narodyBUBi ,kaip jį vartoti, 
Uipgi pvkia, kūdikių knygą. 

BW?SI 

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

— arba — 
250 Auks. ui vienų Dolerį 

Pigesnis knrsat sinnttaat 
didesne* aumaa. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame Įsake. 

Central Manufaetvring 
District Bank 

State Bank—Clearln* House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6.000.000.00 

4**»f\ 
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I 
ANTANAS A. 0LIS 

(OI.SZEWSKI, IR.) 

f ADVOKATAS 
$ Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
1 8. Dearborn St, Room 104< 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 4251 a Halstcd St. 
Telefonas: Boulevard 558. 

* € € « € € € « € € € € € « « € € € € € € € € € < 

veikslai.. JTįe paveikslai bus[ a i ^us , ("apsišvietę") vaikai 
rodoiii^ir Lietuvoje.; Bus ko pro ašaras nusiskundžia netu

rėdami progos dalyvauti šiose 
iš!uImes«L'd;kiti raminosi, buk 
niėRdtnejmisa.Tas liudija, kad 

pažraiiSŠ^ 
^ ^ 

Bažnyčioje. 
b/*%. - .« . 

v x, 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

eBicAGO, nxniow 
Telefonas Yards 59S9 

iValandos: — • lkl 11 Ii ryto: 
[I po pietų lkl f vak. Hsdėl»o-j 

aao f Iki t vaL vakar 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAI 
Dlen.: R. 511-127 IT. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 0090 
Vakarais: 10730 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman OS77 

• - -

DR, A. L YUŠKA 
1900 & Halsted Strv 

gel. Ganai 1118 
Valandos: 10 ryto lkl S vakare. 

Gyvenimas: — 1811 W. tSrd Str. 

Tet Prospect 0400. 

| i • • • • • • » • • • — • • • • • » ' 

TeL Ganai 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
LieUivii Gydytojai Ir 

Ohirurgu 
1111 Bootk Halsted Street 

IValandoe: 10 iki 12 ryte: 1 lki« 
po pietų: t lkl 0 vakare 

Tet Boulevard 2180 

DR. A. J. KARALIUS 
ei liHCTimS GTDTTO/AS r S. Morgan Str. 

GHICAGO, TLL. 
r¥yygy»«>88^aeao^^¥¥YyBryčž 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Tel. Randolpb 4758 

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

11 Sootb La Salle Street 
Room 1801 

Valandos: 0 ryto Iki 5 po pietų 
. %.»_ _ i n — ^ =r a i Namų TeL Hyde Park 1895 

Tel. Central 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chlcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

uiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I S. D. LACHAWICZ 

LIKTU VIS GRABOBJTJS 
Patarnauja laidotuvės* kuopl-

SKiausla. Reikale meldžia atslSau-
skti. o mano darbą busite mžga. 
g~aėdlnti. 
M2114 W. t t r t PL Chleaco. 

Telefonas Canal 1271—2100 
(iiiiiiliiiiniiiiliiiuutililiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

Prie Dievo Stalo in corpore 
ėjo visi pirmu syk vaikučiai 
ir mergaitės. Paskui ėjo visi 
mokyklos mokiniai-ės. Paskui 
visa Nek. Pras. Šv. M. Panos 
Dr-ja. Paskiausiai, tėvai, moti
nos ir visi kiti. 

Visą procesiją sudarė vien-
tik parapijos mokyklos moki
niai-ės. Jie užpildė beveik 
visą bažnyčią. Suaugusiems li
ko sėdynės tik pašaliais. 

Tėvams ir pašaliečiams vi
sas reginys ir pačią mokyklos 
mokinių tam pritaikintos gie
smės einant prie Šv. Komuni
jos, buvo gan sujaudinantis. 
Ir rodos niekas neišlaikė nuo 
verkimo viešai. 

Ir čia vaikučių tėvams pri-
jsimena ją pačią pu moji Šv. 
Komunija Lietuvoje, po bai
sia priespauda Rusą nuož
mios valdžios letena, kur pa-

0 

našios iškilmės buvo aštriai 
uždraustos carą įsakymais. 

Už šios dienos procesijas ir 
visus įspūdžius priklaus? gar
bė gei-b. kleb. kun. H. J. Vai
čiūnui, kun. Pr.. Vaitukaičiui, 
Šv. Kazimiero Vienuolėms mo
kytojoms (seserims), vaikučių 
tėvams už vaikučių aprengi
mą tinkamais drabužiais į pro
cesiją ir varg. B. Lauraičiui už 
puikų išlavinimą vaikučių 
giedojime. 

Pritaikintą pamokslą pasa-

ir iš bedievių tėvų nevisi vai
kai paseka tėvus. J. S. 

PIKNIKAS. — VAIDINO 
"GRAŽI MAGELIONA". 

K=» 

?e^%e*a*&a'a*%®^ '̂§/ŝ &a*/t/al| 
VALENTINE: DRESMAKIHG ! 

COLLEGES 
[2407 W. Madlson, 1850 H. Well», 

0205 8. Halsted Streets 
157 Mokyklos 8uv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir~! 

'piroo. Deairning bizniui ir na-1 
tamjL Vietos duodama dykai.1 

{Diplomai. Mokslas lengvais at-Į 
•mokėjimais. Klesos dienomis lr( 
•vakarais. Relk&lankrt knygelės.1 
JTeL Seeley 1642 

SARA PATEK. pirm.J ^e»»seaea«e^a»ae%aaaae^aa« 

Grand Rapids, Mich. — Geg. 
28 d. š. m. buvo A. L. B. K. 
Susiv. vietinės kuopos pikni
kas. Žmonių atsilankė pusėti
nai. Tik gaila, kad mūsų kai-
kurie žmoneliai nemoka inteli
gentiškai apsieiti. Buvo lietu
vių, kurie geria "nioonskine" 
ir paskui ieškojo priekabių, 
net ir policija buvo pašaukta. 
Tokie lietuviai daro gėdą vi
sai mūsų tautai ir katalikams. 

Tą patį vakarą įvyko mo
terų Šv. Rožančiaus Dr-jos su
rengtas vakaras. To draugija 
yra, kaip girdėjau, grynai 
bažnytinė. Vakaro vedėjos pa-. 
v ardės nesužinojau. Ale vaka-
lėlį atidarė nei šiaip nei taip! 
Kalbėjo kun. Dexnis, apie tą 
draugiją. Taipgi kalbėjo ir p 
Baltutis iš Chicagos. Paskui 
vaidino veikalą " Graži Mage-
liona , \ Teisybę pasakius, 
11Graži Mageliona" yra labai 
gražus ir rimtas veikalas. Bet 
Grand Rapids iš to veikalo pa
darė tikrą komecliją. Petras 
savo rolę visai komedijiškai 
atliko. Petro motina, labai ge
rai vaidino, tik trupučiuką per 

Jis matyt yra labiau prie vai
dinimo pripratęs. Karalius pa
prastai savo rolę atvaidino. Vi 
sai nekaip karalius elgėsi. 
Tarnas vaidino gerai. A le Ma-
gelionos rolė visai netiko tai 
y patai kuri ją vaidino. Ka
ralienės rolę visai prastai at
vaidino, vienu žodžia sakant, 
veikalas nebuvo gerai atvai
dintas. Gal užtai, kad 
Grand Rapids nėra jaunų par 
sišventusių mergaičių ir ge
resnių vaidvlų? Mano patari
mo žodis, tisuojuet jceikia.;i>įr-
ma žiūrėti^ ar asmuo ^ąji ą̂ 
rolę atlikti, ar ne! 

Meldžiu man atleisti, kad aš 
vaidylų vardų nesužinojau. 
Drapanos xbuvo vidutiniškos. 
Aš tikiu, kad Grand R&pids 
su laiku gal kada turės gerų 
\ aidintojų.Girdėjau kad ant vi 
sų repeticijų lankosi kun. Bum 
šas. Tik gaila, kad jo nebuvo 
šiame vakare, nes butų buvę 
malonu išgirsti jo kalbą. 

Svečias. 

KELIONi. 
MISIJOS. 

KOLONIJA. 
MUREIKAI. 

Waukegan, TU — Man, kai
po Žvalgaičrui, teko turėti ne
mažai laimės pasižvalgyti po 
VVaukegano miestuką. Šešta
dieny, g^g. 27 d., turėjau 
"good ridą" su p. Pr. Valai
čio automobilium. 7 vai. vak. 
įsėdę į automobilių dumėme 
lygiu gražiu keliu į Waukega-
ną kur nemažai yra ir mūsų 
tautiečių. Kelionė buvo labai 
puiki. jfc^jYalaitįs. Jeido, fu? 

tomobiiių po 3$ mailių į va
landą. Išvažiavus iš Chicagos 
žmogus jauties lig kitame pa
saulyje: čiai medžiai žaliuoja, 
gėlės žydi, pievos pasipuošu
sios įvairiomis gėlėmis viliote 

"Telefonas Varde US8 

STANLEY P.į 
MAŽEIKA 

GRABORrrs m3 
Balsamuotojas 

Torių automo-J 
bilius .visokiems!] 
reikalams. Kalnai 
prieinamos. 

3319 Auburn 

Ave. Chicago.j 

* — g — — • 

Telefonas Canal 5395 

KONCERTAS BUVO IR DAR 
BUS. 

Detroit, Bfiek. — Šv. Jurgio 
parapijos klebonas, gerb. kun. 
J. Čižauskas, daug triūso pa
dėjo berengiant koncertą gerb. 
'muzikui J. Naujaliui. Koncer
tas įvyko ir visais žvilgsniais 
nusisekė. L. Vyčių 79 kp. cho
ras apdovanojo gerb. svetį 
brangia dovanėle ant amžinos 
atminties. Taipgi visi 3 De
troito chorai įteikė jam po 
'gražų gėlių bukietą. Viskas 
nusisekė kuopuikiausiai. Šiam 
koncertui daug pastangų dėjo 
gerb. kun. Čižauskas, idant ji 
tinkamai surengus ir daug dau ciu žmonių, 
giau žadėjo pasidarbuoti ir £ į a žmonės yra labai duos-

po jas ir pakvėpuoti jų skaniu 
kvapu... 

Waukegan miestelis yra ne
didelis, bet labai gražioj vie
toj ir jame yra nemažai me
džių kurie jį dabina. Čia yra 
nemažas būrys lietuvin. Jie 
turi savo parapiją, ir, kaip gir
dėjau, kad prie jos priklauso 
netoli keturi šimtai šeimynų. 
Čia klebonauja visų parapijie
čių gerbiamas ir mylimas kle
bonas kun. J. Kloris. Taipgi 
yra nemafea mūrinė parap. mo
kykla, kurioje mokytojauja 
gerb. Seserys Kazimierietės. 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namą taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

MM 
telefonas 

m 

"Patarnautu, lai
dotuvėse, ves-
tovees, krikš
tynose tr kltao-
le reikaluoae 
Kainos prieina-j 
mes, 

Auburn Ave. Chicago. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
vilioja žmogų pasivaikščioti! del generalio fabriko darbo, die

nomis ar naktimis. ' Atsišaukite, 
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY, 
63rd St. & Archer Ave., 

Argo, IU. 

Nuo geg. 21 d iki 28 d. tė
vas Alfonsas davė misijas. Mi
sijos. Labai pasekmingos. Kiek
vieną dieną lankėsi daugybe 
žmonių ir po kelius šimtus 
kasdien priimdinėjo šv. Sakra
mentus. Per misijas priėjo prie 
šv. Komunijos apie 2 tukstan-

REIKALINGAS PATYRĘS BUCE-
RYS, kuris gulėtų dirbti prie mėsos 
ir gTosernio. 

Atsišaukite 
1835 Wabansia Avenue 

Chlcago, 111. 
Telefonas Humboldt 6499 

surengti vieną iš pukiausių 
koncertų kokio dar amerikie 
čiai nėra matę. Jį pamatys met remia labdaringas įstei 

daug su rankomis ir galva ju-
kė kleb. kun. H. J. Vaičiūnas dėjo. Grafas< ir taipat vaidino. 

• Į M I » Į — ^ 5CS 3 

»« 
TeL Lafayette 4223 

• P L U M B I N G 
i Kaipo lietuvys, lietuviams visa

dos patarnauji kegerlausla. 
M. TUMUI 

taaa W. 88.th Street 
žt*,*ff • T.1^ v v P SJSJ y < T ę • w t . i t g g M 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Bfoadvay. N e v e r k N^.LJ, 

J'SiiLIETUVV . 
VAMCOKIT VISI PARAUKTŲ IR 

MESIV KELTU 
/ / ' I \ 2 J ^ * ^ ' L i e t u v i a i važiuojant i PiUava aplenkia 

f , Lenkų juosti (karkloriu) 
Visą Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 

ant 9-ju, 4-rlų, §-«u ir S-nių Lovų 
L1TUA1HA Birželio 14 
POLONIA BiržeUo 28 

Treles Klaaoa Kainos It 
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVA f 106.50 

MEMEL ir LIEPOJU f 107.00 
Dėlei lalvakor. Ir ilsjlu kreipk, prie savo acaa. 
V 

Liet. Vyčių 10-me Seime, kurs 
įvyks 21, 22 ir 23 d. rugpjū
čio, Detroite. Tik Dieve, duok 
sveikatą gerb. kun. J. Čižaus-
irui, o jis nepaprastais muzi
koje gabumais sužavės visus.' 

Vargstantis. f 

nųs. Bažnyčios ir tautos rei
kalams nesigaili aukų. Visuo-

KAT. SPAUDĄ PAR4M4. 

Bayonne, N. J. — Magd. 
Rinkevičiūtė įsirašė į amži
nuosius &v. Kazimiero Dr-jos 
narius. Įmokėjo $35. Už taip 
didžią paramą katalikiškos 
spaudos reiškiu širdingiausios 
padėkos ir pagarbos žodžius. 
Tegul Dievas Tamstai gau&i&i 
atlygina. S&&. f. ItaSSukas. 

gas. 
Šiomis dienomis pp. Murėi-

kai, iš Chicagos, pasižymėję 
darbuotojai, nusipirko Wau-
kegane grosernę netoli lietu
viškos bažnyčios. Mums labai 
gaila, kad jie mus apleido. Ne
tekome gerų darbuotojų. Bet 
waukeganiečiai džiaugsis jų 
susilaukę. Manau, kad wauke-
ganiečiai rems pp. Mureikus, 
nes iš tikrų jų jie yra verti pa
ramos. 

žvalgaitis. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Jieškau Karolio ir Michalinos 

Urdeckus, paeiiiačius iš Lietuvos, 
Girkalnių parap. Turiu žinią, iš 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti, arba 
žinančius pranešti: Wladas Stru-
raillo, 1336 50 Ave., Cicero, DL 

• \ • " i • ' ' ' • , = B 

Parsiduoda "hardware" krautu
ve su geriausiomis įtaisomis, apgy
venta lietuviais. Savininkas svetim
tautis ir dėlto nori parduoti. Atsi
šaukite: 

5228 So. Eedzie Ave. 
Telef. Prospect 2112. 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų muri-
nys, antras nuo kampo storas, užpa
kaly kambariai pagyvenimui 5 metai 
kaip statytas vaaos, elektra augrštas 
basementas. Kaina tik $7,500. Atsi
šaukite 

1445 So. 56 Ave, 
Cicero, 111. 

— - '! — — UIVIUL 

AKT PARDAVIMO grroaerne ir bu-
černė, Lietuvių apgyventoj vietoj, 
turi būti greitu laiku parduota, nes 
savininkas turi važiuoti Lietuvon. Vi
sas informacijas galima gauti pas 

INTKRUAIIOJTAL TRAVELERS 
BUREAL 

177 Adams St. Hevsrk, m. J. 

SKAITYKITE IR PUTINKI
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

REIKALINGA MERGINA prie na
mų darbo Rogers Parke. 
Atsišaukite 

M*. MAJTGDT, Cashier 
\ Stock Yard Bank 

42-nd & Halsted St. 
5^irrs'5^Trro^^Yri'?r5^Tr5V8 

' BARGENAS CICEROJ 
Ant pardavimo pigiai mūrinis na

mas ant 4 pagyvenimų po 5 ir 6 rui
mus, geroj vietoj, turi cementini ba-
sementa po visų namu, yra elektra, 
vanos ir tėra tik 7 metai kaip sta
tytas, tviesu iš visų pusių. Kartu par
duodama ir gretimai esąs 4 ruimų 
namelis su .lotu. 

Savininkas nori išvažiuoti Lietuvon. 
1520 So. 50-lh Court 

OiotJo, BL 
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DRAUGAS Antradienis, Birželio 6, 1922 

nnir^iiiiHiiiiuirzniiiiifiiiiiir^iiiiiiiiitiiirsniiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiiirziiiiiiiiiiiiir^ už antruosius. 
BĮ Vyčių 5 kuopos metėjas ICHICAGOJE 
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LABDARIŲ PIKNIKAS. 

Birž. 4 d., National darže, 
| j sviedė jas, Pet. Beržinsj^as, y- 'ftįverside, įvyko Labdaringos 
5 ; patingą atsižymėjimą pelnė 

ATIMTA 38 DOL. 

Harris Katzą, 2208 No. Kied 
sie ave., plėšikai privertė į-
lipti jų automobiliui* Beva
žiuojant nuo jo atėmė 83 do
lerius ir paskui paleido svei
ką. 

MĖGINO NUSIŽUDYTI. 

George K, Murphy, "moon-
shine , , mylėtojas, viename 
viešbutėly sukėlė triukšmą ir 
paimtas policijos nuovadom 
Tenai jis mėgino pasidaryti 
galą, bet rfepavyko. 

IŠLEISTUVIŲ VAKARIE
NĖS TIKIETAI. 

KŪDIKIŲ SAVAITĖ. 

Vakar Chieago prasidėjo kū
dikių savaitė "Infant Walfa-
r e " draugija renka tam tikrą 
fondą. ir? 

MOTERIŠKĖ PERSIŠOVĖ. 
Ą 

Vyras statė jai neištikimy
bės priekaištą. Kad įrodyti vy
ro klaidingumą, Mrs. Anna 
Ponerazzio, 3 vaiku motina, 
persišovė vyro akyva iždo je, 
747 Mihvaukee Ave. 

L. Vyčių Cliic. Apskr. ren
giamos išleistuvių vakarienės 
gerb. kun. N. Pakalniui birz. 
8 d., Great Northern viešbuty 
tikietus galima gauti šiose 
vietose. 

Vyčio Redakcijoj, 
4736 So. Wood St., 

Draugo Redakcijoj, 
2334 So. Oakley Ave., 

Paul P. Baltutis, 
901 W. 33-rc^ St., ir 

s 4600 So. AVood S t , 
Kun. Ig. Albavieius, 

717 W. 18-th St., 
Kat. Federacijos Knygynas, 

1644 AVabansia Ave., 
Liet. Prekvbos Bendrovės sk., 

3313 So. Ha ls ted .S t 
Metropolitan State Bank 

2201 W. 22-nd St. 
Darbininkų Užeiga, 

1447 So. 50-th Ave., 
Cicero, 111. 

Rengimo Komisija. 

sviedime. J is 8 kuopos sviedi-
n inkams nedavė sviedinio iš-
mušti 21 progą /

>fstrike-outs), 
o oponentas — 5. Ant. Mar-
čiukaitis padarė "home r u n ' \ 

Iš Roselando Vyčių sviedi
mu inkų vertas pažymėjimo Fry-
eras, kurs žaidime labai daug 
gabumo rodė. 

Ateinantį sekmadienį Vyčių 
36 kp. žais su 8-ta kp., Palmei* 
Parke. 

Jaunutis. 

Są-gos Centro piknikas. Žmo
nių neperdaugiausia teatsilan-
kė. Pelno vis kiek nors liks. 

Buvęs. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
KOLONIJOJ. t 

•Sąjungiečių vakaras. — Neat-
jautimas. — Nauja narė. 

Sekmadieny, gegužio 28 d. 
čia įvyko senai garsinta Mo
terų Są-gos Chicagos Apskri
čio •programa. Del daug prie
žasčių nedaug Sąjungiečių su
važiavo, iš vietinių lietuvių 
dar mažiaus. Todelei tik antra 
dalis programos buvo išpildy
ta. Aavaidino dvi komediji, 
"Vargšą Tadą" ir " Kuprotą 
(Helį," vaidino Mot. Są-go* 
4 kuopos vaidylos, ir tai tik-
rai artistiškai. Garbė priklau-

Pereita sekmadienį, Palmer ,*) joms ir kitoms Sąjungie-
Parke, L. Vyčių 5 kuopos atsi
žymėję sviedininkai žaidė 

RETOS TOKIOS IŠLEISTU
VĖS. 

Ketvirtadieny, birž. 8 d., 
Great Northern viešbuty, Cry-
stal Room, įvyks L. Vyčių 
Chic. Apskr. rengiama vaka
rienė išleistuvėms pasižymėju
sio visuomenėj darbuotojo, 
gerb. kun. N. Pakalnio. 

Ta diena visai čiapat. Visi 
išanksto įsigykite tikietus, 
kad butų galima duoti viešbu
čio užveizdai žinią kiek toj 
gražioj puotoj dalyvaus. Tikie
tus ąalima gauti vietose skel
biamose " D r a u g e " ir pas ko
misijos narius. 

Norima kad gražus prietelių 
būrelis susirinktų tą vakarą. 

Rengimo Komisija. 

BASEBALL" RUNGTYNĖS 

LAISVĖS VADUOTOJAI, AR 
JAU PRISIRENGĖME? 

tems kurios ėmė dalyvumą 
tame vakare. Žmonės, kurie 

baseball su L. Vyčių 8-tos kp. 'atsilankė į šį vakarą džiaugė-
APIPLĖŠTA VAISTINĖ ! l iudininkais . Nemažas būrys si viršminėtais veikalais ir sa-

j žiūrėtojų gėrėjosi kuopų svie- kė, " t a i gražus veikalai, tik 
Vienas plėšikas užpuolė vai-! dininkais ir jų žaidimu. Tai'&aila kad taip mažai amonių 

stine, 1707 \V. Madison st. Pa - ! ""™ pirmutinis roselandiečių 
ėmė 336 dolerius^ pinigais, 50 pasirodymas su naujomis uni-
dolerių pastos ženkleliais ir i formomis. Žaisti pradėjo 1 vai. 
300 dolerių "vertės vaistų ir:!*0 P ietų. 
pabėgo. Tai įvyko vakar rytą. 

Chicagoje pavogta 6 auto
mobiliai paroje birž. 4—5 d. 

KONSERVATORIJOS 
KONCERTAI. 

atsilanki" 

Kadangi per Lietuvos Atsto-
'vybę yra skirta šio mėnesio 24 
I r 25 dienos Aukso ir Sidabro 
vajui, tai pažvelgkime, ar jau" 
esame stipriai susiorganizavę, 
a r turime visus agitatyvius ir 
taip Veikalingus gaminius iš 
Finansų Misijos! Jeigu ne, 
tai skubėkime, nes begalo 
svarbu. 

Neminint visą Aukso ir Si-
'dabro Fondo svarbą Lietuvai, 

^giiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiif^EiiiHiiHiiii^Biiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiiE^iiiiiiiiiiiif^iiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiHiii^tiiiii^g 

Aš Važiuoju | 

LIETUVON! 
Ar Tamsta g 
Važiuoji su | 

M a n i m ? I 

m 

V. M. S T U L P I N A S 
Lietuvių Prekybos Bendrovės VI-
cc-prezidentas ir Chicagos Sky
riaus Vedėjas. 

Dabar turite nepaprastą progą važiuoti su manim Lietuvon. A£ Jums patar
nausiu kelionėje Lietuvon iki pat Kaunnui. Mano ilgas patyrimas transportaci-
jos biznyje užtikrina Tamistai geriausį patarnavimą be jokio ekstra mokesčio. 

GERIAUSIU IR GREIČIAUSIU 
HOLLAND AMERIKOS LINIJOS LAIVU 

" N E W A M S T E R D A M " 
LAIVAS 31,000 TONŲ ĮTALPOS. -

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprinko šį laivą del Tamistos kelionės. Mūsų Ben
drovės ofisas Bostone ir Wilkes Barre turės dideles partijas keleivių ant to laivo. 
Kelionės Kainos: Trečia Klesa iki Piliavos $106.50 

Antra Klesa «Tri Piliavos x $135.00 
Karo Taksai $5.00 ekstra. 

H 

t 

Jei nori greit važiuoti | Lietuvą ir turėt i sau už palydovą VINCĄ STIĮLPINA skubiai kreipki
tės laišku ar ypatiškai I 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE m 

Svečių buvo matyti iš Tovvn [**« kabė jo .bus garbingai at-
of Lake ir Cicero. I r tuojaus 
Cicero Sajungietės užprašė v i u išeivijos, bet ir visos lie-

Beethoveno Konservatorija, 
kuriai vadovauja muzikas A. 
Pocius, šią savaitę duoda ke
lis koncertus. Programose 
dalyvaus konservatorijos mo-
kiniai-ės. 

Programos bus įvairios, tu
riningos. 

L. Vyčių 5 kuopos šie svie- Xorth Sidės "Vargšą Tadą" 
'su "Kuprotu Oželiu" pas sa
ve rudeniui. 

Tik labai stebėtina yra, kad 
Sietiniai lietuviai taip šaltai 
žiuri j Sąjungiečių veikimą, 
Juk Sąjungietės yra gerų no-

žymėta netik Amerikos lietu-

dėjai žaidė: M. Andriškevi
čius, A. Marciukaitis, A. Ka
minskas, T. Dieshulskis, A. 
Butkus, J . Daugirdas, Pr. Kri
vickas, P. Andruškevičius, J . 
Marciukaitis ir P. Beržinskas. 

Vyčių 5-tos kp. sviedėjn bu
vo P. Beržinskas, gaudytoju 
— A. Butkus. 

Vyčių 8 kuopos sviedinin
kai buvo: Fryer, Mulkovitz, A. zarui arba piknikui, vietinės si> P r i e š i o s torinio darbo is 
Grigaravičius, W. Pitts. K. j Sąjungietės yra beveik pirmos vystys savo pastangas ligi au-
Gruzdvs, C. Rimkus, Šūkis, J. 'prie kurių parapijonai krei- k ^ ' i a u s i ° laipsnio. Je i del ko-
Stasinski, ir & Grigaravičius. 'piasi. Toks Sąjungiečių igno- ,Wapl inkybių , ar tai srovinio 

Šie neturėjo pastovaus svie- ,'iavimas iš vietinių parapijom) i ' °» a ] 

rų ir prie naudingų darbi} vi
suomet noriai prisideda. 
Taip-gi aukoja gausiai, kur 
tik mato reikalą. Ištikus ba-

tuvių tautos istorijoje, jisai 
'turėtų išjudinti visus organi 
fcuotus ir neorganizuotus A-
inerikos lietuvius be srovių ir 
'įsitikinimų skirtumo, dėtis 
prie to kilnaus darbo. 

Aukso ir Sidabro rinkti or
ganizacijos branduolys yra L. 
L. Paskolos komitetai, kurie 
jau yra parodę sav0 pasišven
timą Lietuvai ir kurie, tikiuo-

Cicero, UI. bus šį vakarą, 
birželio 6 d., ftv. Antano par. dėjo, nes kokie 4 pavadavo. į pusės privers Sąjungietes j 
svetainėj; Teisėju — buvo Juoz. Re-j tai savo domesį atkreipti, pa

kus, gi jo pavaduotojo vardo Rasiai kaip lietuvių priežodis 
neteko sužinoti. | sako: * ranka ranką mazgoja'. 

Žaidimo pasekmės buvo to- Bet kaip buvo taip, vietinė 

Bridgeporte bus birželio 7 
ir 8 dieną, vakarais, Mark 
White Square Parko svetai
nėj. kios: L. Vyčių 5 kuopa pada-

Įžangos tikietus galima gau-1 rė 18 punktų, Vyčių 8-ta kuo-
ti Beethoveno Konservatorijoj 
ir pas tos konservatorijos mo
kinius. Rep. 

kuopa laimėjo vieną narę, 
vieną iš -pralulniausių 

pa vos tik 3. Žaidimas tam- šios kolonijos mergaičių, dar-
pa ne tokiu interesingu kuo-(buotoją, p-lę A. Alaburdaitę. 
met vieni yra geresni žaidėjai Vilija. 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI. 
Prie Amerikos Lietuvių Politikos Kliubo gali priklausyti abie
jų lyčių — vyrai, moterįs bei merginos, kalbantieji lietuviškai, 
be skirtumo amžiaus ir mokslo, turinti sveiką protą ir gerą pa
sielgimą bus priimti j šią organizaciją. 

SIEKIAI ŠIO KLIUBO:-
(1) Kelti lietuvių tautą ir jos kultūra. (2 ) Studijuoti Amerikos ir Lietuvos 
kalbą, Istoriją, Įstatymus, Moksliukus Išradymus ir jų politiką. (3) Veikti 
Miesto, Valstijos ir Šalies politikoje. (4) Pastatyti savo tautos kandidatus į 
Miesto, Valstijos ir šalies valdininkus. (5) Surasti darbo, šelpti bedarbius, 

moksleivius ir našlaičius. (6 ) Pagelbėti išsiimti pilietybės popieras. (7) Pastatyti savo namą ir 
Universitetą. 

Dėlei organizavimo ir tvėrimo skyrių šio kliubo įgaliojama Dr. Antaną T. Smitą kaipo generaJį 
organizatorių?" Duodame Dr. Smitui pilną legalę teisę, privilegiją ir autoritetą veikti vardu šio kliu-

) bo, kas tik reikalinga del šitos organizacijos skyrių. Įdedame paveikslą Dr. Smito ant šio doku
mento, kad žmonės pažintų, jog yra ta pati ypata, kurią m»est taipgi ir Suvienytų Valstijų valdžia 
duoda įgaliojimą. 

Amerikos Lietuvių Politikos Kliubo Centro Valdyba (pasirašo) 
" Pirmininkas , Dr. A. T. Smitas, Pirmm.-PaKelb. B. Trakšėlis, Rast . Ant. čepHkas, Iždin. J . Gedvielos, 

įgaliojimas su užtvirtinimu Suvienytų Valstijų valdžios: 
R. O. .loluisnu. Maioras, Oary, Indiana. 

P J. Glenn Harris , Indiana Valstijos reprezentatoris. 
/ Warren T. MeCray, Indiana Valstijos Gubernatorius. 

Will R. H(ood. Kongreso sąnarys (Congressman ». 
Harry S. New, Suvienytų Valstijų Senatorius (Setiator). 

I Jeigu kur nesiranda skyriaus šio kliubo, a rba norintieji plačiau susižinoti apie šį Kliubą, mel-
Į_ džiaoane kreiptis šiuo ant rašu: ' »" 

į AMERICAN LITHUANIAN POLITICAL CLUB, 
P 1336 Jackson St , GARY, INDIANA. 

414 W. Broadway, 
Boston 27, Mass. 

3313 So. Halsted St., 
Chieago, m. Tel. Yards 6062 

Arba kreipkitės pas savo kolionijos agentą. 19 

m 

WAUKEGAN, ILIi. 
A. J . Sutkus, 

811 S. Victory St., 

A. S. Precinauskas, 
706 S. Slierhlan Rd. 
SPRING VAIiL.EY, Ilili. 

Ant. Stulga, 
101 E . 3-rd St. 

= ~ Alb. Pllinaitis, -
F S 227 West 4-th St. 

WEST PULLMAN, ILL. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

A. Bružas, 
3S0S Auburn Ave. 

BRIGHTON PARK 
CHICAGO 

A. Andreliunas 
4436 S. Fairficld Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J . Tananevic*, 

736 W. 18-th St. 

CICERO, ILL. 
B. B. iPosanka, 

1422 So. 49th Ave. 
J . >Iockus, 

1301 S. 50th Ct. 

ROSELAND ILL. 
J. Ramanauskas , 

10808 Miehigan Ave 
ROCKFORD, ILL. 

P . Kut ro , 
\ 1012 S. Main Str. 

KENOSHA, WIS. 
J . Trakšelis, 

464 N. Sheridan Rd . 
CHICAGO HFIGHTS, ILL. 
M. Survila 

303 East 14-th Street 
DETROIT, MICH. 

F . Mikuchonis, 
, 8185 Cardoni Ave. 
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geresniam tikslo pasiekimui 
butų reikalinga turėti be pas
kolos komitetų kitų aukų rin
kimo »punktų, tai galima suor

ganizuoti. 
[Visi sykiu sukruskime ir su

naudokime savo jėgas kilniau
siam LietuvosValstybei darbui 
pagrįsdami uk. ir sidabro ne-
griunamą pamatą. Amerikos 
valdžia nedarys jokių kliūčių, 
»gi Lietuvos valdžia užgyre tą 
j'darbą speciale kablegrama. 

J. A. Mickeliunas, 
L. L. P. Chi. ir Apiel Ap. pirm. 

10701 So. State St. 
Plione Pullman 4699 

dotuvių apeigų. 
Dar negalime apleisti neištarę 

gilios padėkos žodj graboriui p. 
A. Ežerskiui, "už jo pavyzdingą 
tvarkos vedimą. 

Dar kartą tardami širdingą a-
'eiu visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, pasiliekame didžiausiame 
nuliūdime, 

Mylinti moteris Ona, duktė Jo-
'sefina, sunūs Algirdas ir brolis 
Kazimieras Jozapaiaai. 

/ 

PRANEŠIMAI. 
X. L. PASKOLOS APS. SUS. 

ŠIRDINGĄ A6IU. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Chicagos ir apielinkės Apskri
čio specialis susirinkimas bus 
penktadieny, birž. 9 d., 7:30 
vai. vak., Šv. Jurgio parap. 
svet., 32-ros ir Auburn gat. 
(Bridgeporte). 

Susirinkimas bus • begalo 
svarbus, taigi visų stočių val
dybos bei darbuotojai privalo 
'pribūti, nes yra daug svarbių 
žinių iš Washingtono. 

Kviečia 
J. A. Mickeliunas, pirm. 
E. Statkienė, rast. " Tariame veliono draugams dak-

! t arams, padėjusiems triūsą gelbs-
jtant mūsų mylimą vyrą, tėvą, iri L I E T - V Y C I U CHttTAGOS 
'brolį a. a.' Feliksą Jozapaiti, pas- f APSKRIČIO susirinkimas įvyks 
'kutinėse jo gyvenimo valandose; 

Nariai prašomi skaitlingai ir 
laiku susirinkti. 

Alb. C. Alaburdaitė, sekr. 

Taipogi lietuvių daktarų ir Antano parap. svet., Cicero, 111., 
vaistininkų draugijoms, lietuvių ' :^° va1 , v a k a r e -
prifesionalų rateliui; 

Ypatingai Dr. Graičunui, vais
tininkui Kartonui, Dr. S. Biežiui, 
Dr. Kaspučiui, vaistininkui Jan 
kauskui ir mūsų gerb. Lietuvos 
kap. L. Natkevičiui už jų didelį 
są jausmą. 

Širdingą ačiū visoms giminėms 
^draugams ir pažįstamiems dalyva 
pusiems papuošime tą liūdnų lai-

šeštadienio vakarą, fyirž. 10 d., Šv. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
'Visų vietinių draugijų, priside-
'dančių prie parapijos pikniko lie
pos 2 d., atstovų svarbus susirink 
'kimas įvyks trečiadieny, birž. 17 
d., Dievo Apveizdos mokyklos 
kambary. Kom. 

Taupant ir 
Tarnaujant 

r p H E Stndard Oil Company ( Indiana) pripažjs-
* ta, kad žmogus kuris taupo ir ivestina yra 

geresnis pilietys, bet ir naudingesnys darbinin
kas negu t^s , kuris g-yvena ' ' n u o rankos į bur
n a " arba teip sakant greičiau praleidžia negu 
gali uždirbt i . 

Kad paakst inus paprot į taupymo ir užt ikri
nus jaut imą savystovumo atei ty, kas paliuosoja 
žmogų nuo -rūpesčių duodant jam progą geriau 
ir energingiau darbuotis S tandard OU ( Indiana) 
Com., pere i ta meta įvedė savo darbininkams stock 
investnient planą. 

Sulyg šio plano darbininkas gali sutaupyt i net 
iki 20 nuošimčio savo metinio uždarbio. P r ie kiek
vieno sutaupyto dorelio šį kompanija dadeda 50c. 
Sie pinigai y ra įvestinti j kompanijos s t o c k ' a ; pa-
vyzdin: jeigu vyras a r moteriške sutaupo $560.00 
i metus Kompani ja dadeda puse tos sumos pa
da ran t $280.00 kas nuperka 10 serų sulyg nusta
ty tų kainų 1922 m. 

Ar darbininkas pasinaudoja šia progą a r ne, 
V tas ta i j au nuo jo paties priguli . Bet dauguma 

darbininkų kur ie išdirba metus šioj kompanijoje 
r anda šį planą labai patogiu. 

Nuo laiko įvedimo šio plano darbininkai dau-
\ giau interesuojasi darbu, energingiau dirba ir to

kių būdų visai žmonijai geriau pa ta rnau ja negu 
pirmiau. 

Nieko nestebėtina, kad biznieris, kuris įdeda 
savo pinigus į gerą biznį visuomet daugiau rū
pinasi negu tokis kuris nededa. 

Taigi šis s tock 'o investment p lanas darbinin
kams S tandard Oil Company ( Indiana) pasirodo 

i labai naudingas nes jis pageriną patarnavimą 
žmonijai. 

J i s parodo su kokiu pasišventimu valdyba d i rba 
ir viską tvarko del žmonių geroves, suteikiant j ie
ms naudingą patarnavimą. 

: Standard Oil Company 
(DTDIAJTA) 

910 So. Miehigan Ave., Chieago 
- 2786 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUG*" 
/ 


