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BAŽNYČIOS KENTĖTOJU 
LAIKAI NEPRAĖJO, 

. T A I P PAŽYMI ARK. 
FUMASONI-BIONDI. 

. ^ 

RALjTIMpRE, Md., bl. 26. 
— Pas vietos Arkivį)#frupą 
Cnrley vieši Apaštalinis De
legatas Suv. Valstybėms, Ar
kivyskupas F'umasoni-Biondi. 

Komentuodamas apie įvy-
kius bolševistiitėj Rusijoj, A-
paštal inis Delegatas pažyn*ė-

" K e n t ė t o j u laikai Katalikų 
bažnyčioje nepraėjo. 

' 'Mogilevo arkivyskupijos 

Nenori Evakuoti 
Turkijos 

r 

areiškia, Kuomet Tai Galely 
Padaryti 

DĖLTO, TURKAI LAIKOSI SAVO POZICIJOS, 
NEBUS TAIKOS 

nąlą supranta prez. Ilardin-
gas. 

Kalbos tematai. 

Prezidento prakalbos pa-
grindimai tematai buvo šie: 

Amerikai reikalinga toks 
tribunalas nesutikimų išspre
ndimui. 

VOKIEČIU VILTIS UŽLIE
TA ŠALTU VANDENIU. 
BERLYNAS, bal. 26. — 

Kuomet čionai imta galvoti 
apie naujų jDasiųlymų Franci-. 
jaJL sustatymą, kuomet džiau-

LIETUVOS 192; 
SIKALTIMAi. 

LAUSANNE, Imi. 26. — ribotam laikui. 
generalis vikaras, kurį bolše- » ^ ( ' r a taikos artimuose Rytuo-j Turkai yar nuomonės, kad 
vikai nužudė, rodo tokią pat s e i r " o h l l s - Taikos nenori ' Anglija nenoilės apleisti Tur-
dvasią, kaip butą ilgus šimt-* P a (" i o s santarvės valstybės, kijos, jei nors viena santar-

Joms rupi savi interesai, kad vės valstybė atsisakys ratifi 
daugiaus pelnijus Turkijoje, kuoti sutartį. , 

Čia vedant taikos derybas Tuetarpu Mudanijos pa-
paaiškėjo, kad Anglija atsisa- liaubų sutarty aiškiai pažy-

Ealopa kuoveikiaus turi £ t a s i Anglijos lordo Curzono 
but atstatydinta; gi Amerikos palankia Vokietijai kall)a, 
prisijungimas prie įribunalo s t a i £ a K a u t a iš Londono -žinių, 
gelbės Europai jos darbuose. k a d l o r d a s Ctarzon kalbėda-

Prisidėjus prie tribunalo, 
Amerika neturės nieko bend
ra su Tautų Sąjunga, neigi 
neims ant $atfęs jokių prie

inąs visai nesakė, kad Angį i 
ja maišysis į francuzų-vokie-
čių ginčus del karo kontribu
cijos. 

M. PRA-! Pamestų vaikų 192. 
Tokiu būdu tik suregistruo

ta yra apie 10,000 suimtųjų. 
Žmogžudybių bpįta^ 422 at- Skaitykime, kad jiems gaudy*-

sitikįm.ų, užmušta 363 ir su- ti, laikyti, varinėti bent 1 as-
žeiflta 59 asmeny Žmogžude niuo 2 suimtiesiems, tad ap-
žių nužudyta 5 ir sužeista 231, turėsime 15,000 nedirbančių 
suimta 280. Milicininkų nu- darbo žmonių arba, kitaip ta-
žudyta 2, sužeista 2. — Tokiu riant, iš 150 mūsų gyventojų 
būdu ta nuodėmfc paėmė vie- vienas arba prasikaltimus da
nais metais 663 aukas. I ro, arba prasikaltėliais yra 

Plėšimų priskaityta 194, du užimtas. [<«L. « . " j 
plėšiku nužudyta, suimta 284. : 1 -

ko evakuoti Konstantinopoli,' mėta, kad Konstantinopolis 

mečius su visais tais, kurie 
mirė už tikėjimą. 

*4Tai baisus dalykas ir min
tyti. Nėra reikalo ką (lan
giaus pridurti. Laikraščiai 
tą baisų šių dienų atsitikimą ^ rdane l inus ir Gallipoli, ne- ir Dardaneliai kuoveikiaus e 

žiūrint ir to, jei ir taika butu vakuojami, kaip tik padaro 
padaryta,, jei ir pati taikos ma ir pasirašoma sutartis, 
sutartis butų ratifikuota. 

Anglijos atstovas Sir Ilo-
race Rumbold pažymėjo, kad 
Angll-jos vyriausybė negali 
pažadėti atšaukti savo kariuo
menę iš Konstantinopolio ir 
karo laivus rš Dardanelių. 

Anglija nori laukti kol vi-
• 5OK. iomtar\*''s v.vaksiyU»H- rt*U~! 

t'ikuos taikos sutartį. Ir 

vaizdžiai apraše. 
"Žmonas miršta už savo ti

kėjimą Azijoj, Japonijoj, Ro
moj ir kitose šalyse. Pasta
rasis Rusijoje nužudymas ai
škiai rodo, jog žmonės visuo
met turi but pasirengę mirti 
už tikėjimą. • • 

PRISIRUOŠIMAI PRIIMTI 
ANGLIJOS *tARALI%f i 

ROMOJE. 

LONDONAS, bal. 26. 
Anglijos karaliaus George su 
karaliene Mary Romoje apsi
lankymas ateinantį mėnesį 
bus pirmas ypatingas tos rų-
šies įvykis po karo. 

Gegužės 6 d. į pasienį bus 
pasiųstas Italijos karališkas 
traukinis sutikti Anglijos ka
ralių su jo palydovais. 

Romoje gatvės, kuriomis 
svečiai iš geležinkelio stoties 
vyks į Italijos karaliaus rū
mus, bus išpuoštos Anglijos 
ir Italijos Mėliavomis. 

Stotyje svečius sutiks ir 
pasveikins Italijos karalienė 
su namiškiais, premieras Mu-
ssolini ir kiti aukštieji Itali
jos valdininkai. 

Ypatingiausias įvykis bus, 
kuomet Anglijos karai kis su 
karaliene aplankys Šventąjį 
Tėvą Vatikane. Anglijos ka
ralius Vatikanan vyks is Kvi-
rinalo. Gatvlės bus apstaty
tos kariuomene. I neinant 
Vatikanan svečius sutiks Va
tikano gvardija ir nulydės 
salėn, kur turės įvykti audien-

Ko panašaus nebus buvę 
nuo 1870 metų. 

* • * 4 ' 
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KATALIKAI REIŠKIA |PA 

Anglija apsiginklavusi. 
Konstantinopoly ir Darda

nelių pakraščiais Anglija tū
ri 60,000 kariuomenės. 

Turi ten didesnę* 'dalį At-
lantiko karo laivvuo ir nema-
žas orines spėkas. 

Tai visa Anglijai užlaiky-
h ntsiomn apie vienas nulio-
nas doleriu kas savaitė. 

to dar nežinia kftip turės bu 
t i. Laikosi savo pozicijos. 

Pramatoma ilga okupuotė. ^onoinin iu atžvilgiu tai-
kos konferencijoje turkai lai-

Jurkų delegatas Ismet pa- k o s i s a v o S(Mlo*įos pozicijos 
ša, kurs reikalauja, idant An- j įr atsisako pasitraukti iš nž-
glija kuoveikiaus evakuotų ^ forto* vietos. Jokių koncesi-
Turkiją, kaip tik bus pasira- ! j Ų santarvei, jokią nusileidi-
šyta taika, atsisako sutikti su mUt ^ k o turkai atstovai. 
tais ypatingais Anglijos no- J ,Turkai pažada senąsias Tur-
rais ir pažymi, kad Turkija kijos skolas pripažinti. Bet 
stipriai stovės už savo reika- atkreipia domę, kad nuo Tur-
lavimus ir teises. j k y o g atskirtos teritorijos tu-

i 
Kuomet Anglija nežada e- rį su savimi pasiimti ir pro-

vakuoti Turkiją, suprantamas porcionaliai dalis tų skolų. 
dalykas, turkai ir vėl nepasi- j Be to, nereikia pamiršti ir 
rašys taikos sutarties ir tas praėjusių karų, kurie Turki -
klausimas bus paliktas n'eap- ją pavargino ekonominiai. 

dermių, neigi reikalaus su Są
junga jungtjs. 

Amerika šiandie turi tame 
tribunale sivo neoficialį ats
tovą. 

Prisklėjįinas prie tribuna
lo nesuskaldys republ ikonų 
partijos kaip kad kai-kurie 
bauginą. 

Kaip sutikta prakalba. 

Prakalbos klausėsi įžymes
nieji žmonės. Tečiaus juose 
tas nesukėlė jokio entuziaz
mo. Matosi susirinkusių tar
pe kaipir koks neapsikenti-
mas. ,Tuo labiau, kad prezi
dentas mėgino įrodyti, buk 
republikonų* partijos platfor
ma nesanti tribunalui priešin
ga, j 

• Aiškus daiktas, kad dauge-

Tad vokiečiuose pranyko Gyvulių ^ vogimų sužinota' PLĖŠIKAI VEIKIA. 
visokia Anglijos įsimaišymo 839 atsitikimai, iš jų arklių' 
viltis. I r tas kanclieriui C u - ' ^ 0 l d t ų ^vx^ų 2()4, vagių' Kova su plėšikais. Pavirs
im, duoda spėkų priešintis ' SUUTlta 355. 

j naujiems pasiųlymams. 
Jei taip, kova kaip iki šiol 

bus vedama su francuząis. 
Klups Vokietija, bet paskui 
ją tun's sukniubti ir Franci-
ja. 

kių kaime, kuris yra į pietus 

1«T' nesutinka "su pfeKfderito 
nuonionėmi* ir norais, i 

, 

PREZIDENTAS HARDINGAS UŽ TARPTAUTINI 
T R I B I I N A L Ą 

glTIKĖJIMĄ PREKOBRU, 

ROMA, bal. 26. — Nors iš 
ministerių kabineto katalikai 
nariai pasitraukė, bet aną 
dieną parlamentarine katali
kų grupė (popular party) Ui-
džiuma l>alsų reiškė pasitikė
jimą premierui. * 

SAKO, AMERIKA TURI GELBĖTI EUROPAI 
ATSISTATYDINTI. 

NEVY YORK, bah 25. —! Ameriką įtraukti Tautų Są-
Yakar, prezidentas 1 lardingas ' jungon. Viskas, tai prisidė-
Assocįation Press susirinkime j ti oficialiai prie tarptautinio 
kalbėdamas aiškiai pažymėjo,- tribunalo Hagoje, 
jog jo visas traškimas - S. i> rį s i (^ j l l s p r i e to tribuna-
Valstybes oficialiai pat raute- q0> anot" prezidento, Amerika 
ti prie tarptautinio tribunalo. l l o i m s ftnt s avęs jokių kitu 
knn Įsteigė žinoma Tautų 1 ) r i o d o r n i i l J ) n e s imaišys į Eu-
S l ) ; i l i n ^ a ' ' I ropos reikalus. Tik turės sa-

SenuJ buvo žinoma, k a d ' y Q oficialį atstovą niinėtamie 
prezidentas užims tą poziciją. į tribunale. 
Tik nežinota, kaip stipriai jo-j P a s a k p r o z i d e n t 0 j į j t r i b l l . 

RUHRO DARBININKŲ 
RIAUŠĖS. 

KA:UP B Ū T I S V E I K U I R 
I L G A I G Y V E N T I . 

89 metų žmogaus patarimai. 

. NEW YORK, bal. 24. — 
Žinomas Amerikos pilietis 
Chauncey M. Depew tonus 
dienoinis paminėjo savo 89 m, 
gimimo sukaktuves. Prie tos 

., .v, . kalėjimu 5. progos jis amerikoniškoj J I 
^MrT) • pnsken>ė Ttelk«fą nuro-^f "^P^*>ac i jų į t r auk t a f***? 
dvrnių, kaip žmogui sveikam « a s r>87» spekulantų suimta 

Negyvojo turto vogimų už- nuo Druskininkų, Nemuno ir 
rašyta 4,315 atsitikimų, suim- Jgaros upių santakoje, neut-
ta 1,717 vagišių ir 13 sužeis- ralės zonos, Lietuvos pusėje, 
ta. į ! nuo senai yra susidaręs žmog-

Gaisrų buvo 634, žmonių žudžių ^ r plėšikų lizdas. Par 
sudegė 12, gyvuliij 570, suim- sivadinę ' 'Varviškių ginkluo
ta padegėjų 80. į tų jėgų komanda/ ' tie žmog-

Degtindarybė. Surasta at- Rudžiai, turėdami įvairių rų-
sitikimų 690, suimta bravore- ž i u S ink lU ~ bombų,, kulkas-
liu 409, patraukta atsakomy- vaidžių, šautuvii ir p. — be 
Ifei 496 asmenys už varymą paliovos žudė ir plėnie neut-
ir 243 už pardavinėjimą, nu- r a , ^ s Juostos ir artymų jai 
bausta kalėjimu tik 22 asme- k a i m i i gyventojus. Tik ką 
n V s . gautomis žiniomis, šie pasta-

Kontrabandos užregistruo- r i e ^ P r i t r « k ? ka«trybles, ko 
ta 414 atsitikimų, nubausta 
kalėjimu 

ESSEN, bal. 26. — Prie
miesty Katern 1)0rge bedarbių 
vokiečių minia sukėV* riau
šes pasibaigus demonstraci
jai, kuriąja reikalauta sau pa 
šelps. Vokiečiai valdinin
kai tvirtina, jog tai komunis
tų darbas. . 

Riaušių laiku vienas darbi
ninkas nužudytas ir daugybė 
sužeista. 

Vokiečiai bedarbiai nerims
ta visoj Ruhro žemėj. 

galima sulaukti senatvės. 
"I^žmiršk visus savo kas

dieninius rūpesčius nusileidus 
saulei; tuomet laiką pašvęsk 
tik savo mvlimiems užsiėmi-
mams, gi nekuomet nepasen
si. 19 

TURKŲBULGARŲ 
SUTARTIS. 

KONSTANTINOPOLIS, b. 
26. — Pranešta, jo% baigiama 
daryti turkų-bulgarų sutartis, 
kuri daugiausia bus atkreipta 
prieš graikus vakarinėj Tra
kijoj. 

je laikysis. ; nalas gyvuoga ne karus kel-
Tečiaus savo prakalba p r e - - t i p a 8 a u l y j , bet visas valsty-

zidentas jrodė, kad už tarp- k ^ taikinti ir visur palaikyti 
tautinį tribunolą jis stipriai ' taika, 
stovi ir dar stipriau darbuo
sis, panaudos .visas priemo-

Amerika, priskV'jusi prie 
to tribunalo, ne vien pasali

nes, kad savo tikslą atsiekti.! į. . , , ; / . Inu, got ir sau užtikrintų tai 
SKAITYKIT IR PLATINKIT K o k s **""• k»-

"DRAUGĄ." Prezidentas neturi tikslo 

PRIEŠ KLUKERIUS. 

^LANSING, Mieli., b. 26.— 
Micbigano valstybės žemes
nieji legislatiiros rūmai pra
vedė bilių, kuriuomi draudžia
ma viešumon rodytis kaukuo-
toms organizacijoms su savo 
kaukėmis. 

BRITANIJA DARO 
"BUSINESSĄ.' , 

WASHI»NGTON, bal. 26.-^ 
Britanrja Ąi_ degtine ir kito
kiais svaigalais - daro puikų 
' ^ s i į v a a ^ ' ^ l c u o i n e t S. Val
stybėse vykinama pi"ohil>ici-
- j a / Tas < 'business , , į tris 
metus 500 nuošimčių pasididi-

Taip tą tarptautinį tribu- no. l^ nuolat didinasi. f 

11 Mano mylimiausinoju už
siėmimu buvo rašvmas ir sa-
kymas prakalbų. 'Dė l to esu 
pasakęs prakalbų daugiaus, 
negu koks kitas žmogus esąs 
gyvųjų tarpe. Tos prakal
bos man. apdraudė jaunystę. 
Jos buvo mano gyvenimo 
slaugotojos.'' 

Spaudos atstovai ' tečiaus 
netiki, kad nuolatinis rašymas 
arba prakalbų sakymas duotų 
žmogui ilgą amžių. Dėlto jo 
paklausė, ar kartais jam ne-
įčiepyta kokios jauAoff "mon-
k ė s " gilės, ar kas tokio pana
šaus. 

P . Depew. širdingai nusi
kvatojo. 

^Nei gilių, nei kitokiu dai
ktų nereikalavau palaikyti 
savo sveikumą ir jaunystę. 
Didžiausias savo gyvenimo 
problemas išspręsdavau atsi
minęs savo motinos įspėji
mus, kurios atmiįitį nuolat 
širdv laikau. Gi kritiškose, 
valandose pagelbos ieškau 
maldoje.' ' 

594, iš jų kalėti nubausta 10. 
Suimta 1922 m. viso visokių 

prasikaltėlių ar įtariamų as
menų 9,948. 

i 

Priešvalstybinių prasikaltė
liu suimta 161. 

vo 22 dieną patys puolė plė
šikus. Buvęs labai smarkus 
sUsirėmimas. Laike .kauty-
Tlig sprogęs bombų ir kirii 
ginklų sandelis, nuo ko užsi
degęs pats kaimas. Vietos 
gyventojams pasisekė plėši
kus nuveikti. Esą apie 30 
plėšikų nukautų. Pasilikę gy
vi išbėgę už demarkacijos li
nijos, f El ta] . 

C H I C A G O J E C U K *US EINA BRANGYN. 

EKSPLIOZIJA GAZAUNĖJ. 

Vakar, rytą gazaunėj, ti<is 
Elston ir W. , Division gat., 
pakilo baisi ekspliozija. .Tuo 
laiku ten dirbo apie 130 žmo
nių. Visi išsįgelbėjo. 

Po ekspliozijos, kuri supur
tė apylinkes, kilęs gaisras pa
darė apie 10,000 dolerių nuo
stoliu. 

NEW TOBlf, bal. 26. — 
Cukraus spekulantai niekus 
daro iš vyriausybės grasini
mu. Kelia cukrui kaina. 
Daugmenomis cukrus parduo
damas čia lO^c . svarui. 

NORĖJO NUSIŽUDYTI. 

Walter Zmarinski, 60 me
tų, 1501 Enmia st, * nesenai 
pardavė krautuvę. Gavęs 2,-
000 dolerių leidosi į "moon-
slline , , orgijas ir praleido vi
sus pinigus. 
"- Vakar sen^s norėjo pasida
ryti galą gazu. Tečiaus iš
gelbėtas. 

O R A S . 

. VIDUMIESTIS IR AUTO
MOBILIAI. 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus1" oras; maža atmaina tem
peratūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Chicagos vidumiesty daug 

suvažiuoja automobilių. Ten 
automobilius tvarkvti vra 
miesto tarybos riravesti parė
dymai. Policija1 • I nusprendė 
tuos parėdymus vykinti. 

Tam tikslui paskirta dau
giau policijos. . Nusižengę- an-
toistai tuojaus areštuojami. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Franci jos 100 f r. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mrk. 
Lenkijos 100 mark. 

$1.00 
4.65 
6.56 
4.94 

.0(139 

.0020 

DRAUGO PINIGŲ S I U N t 
IŠVYKO WASNINGTONAN.^ [ ^ M O SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Suspenduotas probibici-

jos direktorius Andrevvs išvy
ko Washingtonan. Buk, jis 
norįs atspendavimo. 

PASIŠOVĖ MERGIŠČIA. 

Isabella ,Young, 18 m., (609 
West 54 st., pasišovė. Sako
ma, norėjusi nusižudyti. Mat, 
susipykusi Su jaunikiu. 

šventadienius) nuo 9 vai 
ryto iki 8 vai vak. 

2334 So. Oakley Aveniu 
Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
V ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortnt kad pinigai butų Lietuvoj 
Išmokėti DOLERIAIS, reUd» 

brangiau mokėti. 



LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

" DRAUGAS" 
Blna kasdieną išskyrus nedėldienins-

Metams $6.00 
*3.00 

• • • 
Pusei Metų 

Gudrus kaip žalčiai. 

Kuomet 'socialistai aplinky
bių verčiami -*- dej žmonių 
akių prisideda prie jbendro tėr 
vynei darbo, jie negali iškęsti 
savp .partijos reikalams nepa
sidarbavę. Socialistai labai 

^^^TT 
DRAUCAS 

, J'l!f , • Į • 
m l i , i i • 11 i"" m = 

K e t v i r t a i Balan. 26\ 1983 
^^^^^^^^^^^^^^*!gįm&mę*mm. JI • H i j ,m. 

M prenum«.H a o U i&atao. LtJ-j u a n t r i a i ; r n e a t ] a i d ž k i i e t o 
kas skaitosi nuo užrašymo dienoj, į - . . . . 
ne nuo Naujų Meti}. Norint pernai-, * p » ema, gi jeigu nėra taip 
syti adresą visada reikia p r i s i ^ ^ į i p jų partinis išrokavimas 
l ^ ^ S n - ' ^ t u o m e t į suranda t* 
prese "Money Order" arb^ Jde- flt kitą '• rimtą"? priežastį ir 
dan* pinigu* į regiatrnotą laiak*. Atsimeta nųo bendro darbo. I r 
i,: DRAUGAS PUB. CO.' "• į p r a n t a m a kodėl. Kad nuda-

2334 South Oakley Avenue v u s P ^ r " > ^ % nesuerzinus pla-
Chicago, Illinois 

Tel. Rooaavett 7791 

SOCIAIJSTAM3 NERUPI 
LIETUVA. 

: čiosios,: visuofR? nės kurioje jie 
| Sf U Sįį 
j j * turį-Ten 

įį t i joslfciiznio* 

mW\ 
kaipo tautos yenegatamsf/ jn-
ternaeijonalo vergams. 

Istorija kartojasi. 

mineius nu/odo savo laikrašty 
kompromiso kelhj sakydamas: 

" J u k buvo galima surasti 
visiems priimtina įstaiga> i»y. 
Lietuvos Gynimo Komitete 
arba Vyriausią Vilniaus Ko
mitetą ir tuos kelis dolerius pa 
siųsti Jen, Jcur visiems butų 
priimtina". 

manome, kad 
surasti visiems 

Įmet socialistai su tokiu nusi-
statymu į bepartines organi
zacijas žvelgia, ar'galimas yra 
bendras darbas su socialistais? 

Boba iš ratų, ratams leng-
viaus. 

Mes 'taipat 
buvo, galima 
priimtiną- organizaciją kuri 
butų1 aukas panaudojusi tam 
^tikslui, kuriam jos buvo suau
kotos mitinge. Taip ir visi ma-
"rto kuriems rupi bendras po
zityvu^, o ne ardymo darbas. 

siteisiĄti ,pįįeš (jJ>et kitaip mano ir kitaip yra 
Hm 

Amerikos lietuviai — pavyz
dingi patriotai. Juk mūsų lai
kraščiai nemažiaus susirūpinę 
t.'-vyr.ės likimu, negu Lietuvos 
laikraščiai. (Ji įmti išeivija per 
pastaruosius kelis metus savo' ? . .. ~~17 TV"!"." TTV 

I imant " \ įenybes" žodžiais 
aukomis, savo organizuotais 
mit inga i s, demonst rac i jomis, 
rezoliucijomis tą patriotizmą 

Taigi "Lietuvos Kraštams 
Vaduoti Komitetas" jau susi
laukė panašios istorijos. Fak
tas ipks. Surengta masmitin-

įgas. Rinkta aukos. Bcsire-

usistatę socialistai. J ie patoll 
biįtųj gruzdėję, pakol nebūtų, 
pastato kitų srovių atstoviu! 
nlternatjrvon: arba taip k a i p | t a m s . išsimatus iš bendro dar 

Įmes norime, arba sprokit su **> komitetui į u s "sveikiau: 

*« 

Nors Brooklyno Komitetą iš
tiko paprasta * 'nelaime' ' soda 
fistams atsimetus nuo šanda-
į Iečių ir federacinlnkų, ne
reiktoj liautis bendrai dirbti 
įmanomo ir Lietuvai naudingo 
darbo." Socialistų taktika č k 
ir Lietuvoje yra senai visiems 
žinoma: šnipinėjimo, griovi
mo, peikimo, kritikos taktika. 
Gyvenimas • gana skaudžiai 
juos baudžia: jie trūnija, išsi-
geiim, nyksta, nes kas nekuria, 
tas turi žūti. Taigi ir sociąlis-

islamo šventojo miesto Mek-
ka. * 

Tuotarpu Turkijoje kalifo 
vietą užima kitas. Sultanatas 
(sultano sostas) visai panai
kintas. Turkiją valdo seimas. 
Valstybės padėtis neaiški — 
nei republika, nei monarchija. 

Visgi buvusio sultano atsi
liepimas yra reikšmingas. Tur
kai nacionalistai negali igno-
mot i apie 300 milionų prana-

! šo Mahometo pasekėjui . 

TESIDŽIAUGIA BARBARAI. 

IŠ MUSĮĮ CENTRO. 
VILKAI AVIES KAILYJE. 

Klaipėdos kraštą, be Seimo li-
|tusi valdžia sutinka priimti 
pragaištingas prijungimo są
lygas." (Tuo tarpu tam kalti 
tik liaudininkai, kurie savo 
balsavimą sugriovė Seimą ir 
tuo atėmė valdžiai atsispyrimo 
galę. Kitaip gal Li*tftvo< 
valdžia Uitų prašnekusi, jeigu 
visa šalis butų ją rėmusi. Ką 
hutų kaltinę socialistai, jeigu 
Lietuvos valdžiai nesutikus 
su ajijantų reikalavimais, l<>n 
kai butų įsiv?ržę Klaipėdos 
kražtan ir gal visou Lietuvon. 

Įsiklausykime į to sociąlistiš-i £į a kantrybės netekus, rupi 
ko. avinėlio- giesmę. Giof̂ ą? j[- pa saky t i : avinėli, tu, be$>di.jei 

verčiau im 

Eaudoni sociaUstų plakatai 
šaukia: "Netikėkite krikščio
nims .demokratams, ar ūkinin
kų sąjungai, ar darbo federaci
jai. Vistiek, kaip jie nepasiva-
dins — jeigu tik jie b.u%.-ka
tuli kai — jie bus vilkai avies 
kailyje". *. * 

Pažiprėsime gi ištikrųju, 
kas yra vilkai avies kailyje, 
ar katalikai, ar socialistai. 

"prieš aukų rinkimą buve pa 
rt-ikšta kad jos eis paturėjimui 
ginkluoto apsigynimo prieš 

darbais įr(xl\ Nors ir « ^ " ^ ! užpuolikus ant Lietuvos". Kuo 
mūsų tarpe įvairių srovių, iwt į m e t Komitetas susirinko v i r 
skaudžiam tėvynei momentui! konkrečiai turėjo nutarti ku-
atėjus siengiamos ir mokama' rm\ oj-įanizacijai persiųsti pi-
sutartinai darbų dirbti. Tokių ijgasj pasiūlyta Haulių Sąjun-
pavyz4lžių nemaža buvo Clii L ^ . Katalikai ir saihiarieėiai 
eagoje. jų netrūksta Brooklyne j sutikę aukas siųsti Lietuvos 
ir kitose^ kolonijose. S šauliams, gi socialistai gnež-

Lietuvos Kraštams Vaduoti l a i t a m pasipriešinę. Pasta-
Komitetas. I r S e i i reikalavę aukas siųsti ci-

cilikų Mokytojų 'Są,jungai, 
fvykiai Klaipėdoje paskali- ^ „ ( ; a r s ^ ^ m ^ I r ] a h a i 

no Brooklyno ir Xew \ o rko n u o s e k l i a i a r g u m o n t u o j a tas 
lietuvius sudaryti bendrą ^ - ' t s - G a r s a s " : 
mitetą. Susitvėrė iš trijų sro- ! 

vių — sandarieėių, socialistu 
ir federacininkų "Lietuvos j t. 
Kraštams \aduot i Komitefljį. 

tas>". Bendra t vynės m e i l o , | k a j Lietuvą gintų ir Lietuvos 
Toilės, sujungė visas sYoves.;pavergtuosius kraštus vaduo-

t ų . * 

"Mokytojų Sąjunga ga1 Imt 
<;ali sėkmingai bodievybę Lie-

^Uuvoje platinti, bet ne Vilnių 
į d u o t i . (Ji šauliai tam ir yra, 

Darbuotasi gan pasekmingai.' 
Ikmt ^kiek buvo Įstabu, kad if Kadangi socialistai negavo 

Dcialistus teko prisivilioti * l n i t i n g c s u H n k t ų a u k ų savo 

pinigais, mes nieko bendra su 
jumis neturime. Istorija kar
tojasi. I / 

Nauji įrodymai. 

Socialistų popiežius Pijušas 
tvirtina mūsų argumentaciją. 
**X-nose" jis eituodainas "Tė
vynės" kompromisinę suges
tija, kad buvo galima aukas 
persiųsti pa v. Lietuvos Gyni
mo Komitetui, jis stato didžiau | 
sią klausimo ženklą. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad p. 
Vitaičio sugestija jis stebisi ir 
tarsi klausia: Ką, ar tamista 
manai kad galima siųsti au
kas L. Gynimo, Komitetui? 
Juk tai nesąmonė a r bent pa
vojinga. Juk tai nėra socialis
tų organizacija ir jų reikalų 
negina. 

Į p. Vitaičio kitą sugestiją, 
kad buvo* galima aukas per
siųsti Vyriausiam Vilniaus 
Lietuvių Komitetui, socialistą^ 
Grigaitis tokį pat klausinio 
ženklą stato.. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad jis vėl duo-
<la per nosį p. Vitaiciui ir, kuo 
met antru kart tokį pat klau
simo ženklą stato, * stato įį 

boba 
viaus. 

is ratų, ratams leng-

BUVCS SULTANAS KEPA-
BIDUOliA. 

. * * * 

Buvęs Turkijos sultanas Mo-
hanuned VI paskelbė atsilie
pimą į 300 milionų musulma-
nų. Nurodo jiems, kad jie ig
noruotų turkų nacionalistų 
valdžios Angoroj patvarkymą, 
kurs atidalina sultano valdžią 
(pasaulinę) nuo kalifato (dva
riškos). 

Atlikęs trumpą Turkijos 
Įjraeitięs nuo 1914 metų per
žvalgą, huvęs saltana* pareiš
kia, kad jis dėjęs viann savo 
galimas pastangas nesi jungti 
su Vokietija i r nepakilti ka-
ran. Teclaus jo pastangos nu-

ĵo niekais. Žinoma politinė 
turkų organizacija — Vieny
bės ir Pažangos Komitetas, 

{jo, sultano, visas pastangas 
sugriovė ir Turkiją įtraukė ka 
ran. Nuo to laiko Turkija pa
lietė įvairios nelaimės. 

v Laikraščiu korespondentai; . • T • ,„ ., , T - i ... .• •« •. . . 
, , ' .v V» — v . , , i ^ i apie Lietuvos meilę. UQ-d sarmatos nebeturi paduoda iš Kusi jos zmiu, kad . .. . ' ' / v v /-glvYl1** .« N 1 ' h ja psai graudžias ašaras, oi e- č l̂ll̂ ^ 

bolševistin*' valdžia labai susi- , • •" ••,' , pi* . ; 'Jlį1^"' 
. . ,. . v. . . ! lejasi del ūkininkų varan. , rūpinusi plintančiomis tarpe; r Xj; .. v. • v • ' 7 .,• -S-K ^ 1 ' Valstiečiai turj mokėti ih-

juk socialistai ligi šiol princL j ^ i l l a i ? konferenci.įos ir issto-
j>ialiai nusistatę tik ardyti ir j j a įs Komiteto. Istorija baig-

. *« -r • _ x» y ? _ * _ * * _ 1 griauti. Jeigu retkarčiais j i e ] | a 

prisideda* j>rie tėvynei naudin-
jjO> darbo, tai tik aplinkybių 
verčiami, o ne nuoširdaus įsi
tikinimo. Xe veltui jie skelbė 
obalsi: nei cento Lietuvai! Ir 

prie to, komiteto, [stabu, nes j tikslams, jie pareiškė, kad i s - j ( l a u # pikttau.Ką sapalioji? Be 
ne Vyr. Vilniaus K Komitetas 
stato ftietuvoje socialistų 
viešpatiją? Tylėk kad nežinai 

•j ką siūlyti. « 
AT .vienaip ar kitaip tie 

| klausimo ženklai skambėtų, jie 
bent mažiausiai vra direktvvos 
kad socialistai su *>eįsitikėji-

vaikų nedorybėmis, Bolševikų/ 
laikraščiai net to neslepia: J ie 
pažymi, l kd miestuose 14—1=' 
metų vaikai daugiausia ištvir
kėliai, vagys, plėšikai ir net 
žmogžudį ai. 

Vienoje Maskvoje tokių vai-' 
kų skaitoma apie 15,000. Tai 
daugiausia vaikai netekę* nei 
tėvų nei pastogės. Bolševiku 
vaklžia sako neturinti ištek
liaus tuos* vaikus suimti į sa
vo socialistines kazarmes. 
• Tie vaikai turi sau prieglau
das apleistuose namuose arba 
kur urvuose. Dienomis ir nak
timis jų daugybę, kaipo di-
tižiausių driskių, galima sutik
ti gatvėse. Tai savos rųšies 
banditai, komunistinės tvar
kos prinokęs vaisius. 

Kaip yra Maskvoje, taip y-
ra j r kituose miestuose. Polici
ja prieš juos yra beginklė ar
ba juos \asai ignoruoja. 

Bolševistinis laikraštis 
"Moskovskaja Pravda" pažy
mi, kad jei toliaus taip bus. 

delius mokesnius, rekvizicijas, 
valstiečiai.-neturį litą; jiems, 
liaudininkams dėlto labai širdį 
sopą. (Tuo tarpu visi socialis
tų advokatai »daugiausia pel
nosi iš dvarininkų, kurių by
las prieš valstiečius veda. 
Mat jau ir Lietuvoje prigijo 
principas, kad "business is 
business"). ' / 

Jiems, liaudininkams, bai
siai širdį sopą, kad valdžia 
i»" valdininkai išnaudoja ir J tavos katalikai padirbus ne 
varginą žmones. (Tuo tarpti 

!maž-ne visas valdžios eta 
Kužima jų plauko žmonės). 

Jiems begalo gaila Vil
niaus, kurį, anot jų pražudę 
katalikai savo netikusia poli
tika. (Tuotarpu jų vatms Šle
ževičius, buvęs tada (1920 m.) 
premjeru, neprileido generolo 
Žukausko ( apginti Vilniaus, 
gi jų žmogus, armijos vada«, 
kada lenkai veržėsi į Vilnių. 

Tokia tai ^ocilaistiško avi
nėlio graudi giesmelė. 

Begėdžiui avinui kaukę nu
plėšę, matome, kad tai yra so 
eialistinis vilkas, kuriam ne. f 
riek gal nipi Lietuvos valstie-
>:ų pyragai, icie!-: jų dūšelės. . 

Socialistus baugina atbudu
si katalikiška Lietuva. jo< 
ateitininkai — pavasarininkai, 
jos moterys katalikės, jos &v. 
Kazimiero seserys, jos pasi
šventusi dvasiški ja. Jie žino, 
kad jeigu bent 10 metų Lie-

kliudomi, jiems, socialistams, 
leveik gali priseiti kraustytis 

| pas, rytų kaimynus. 
Štai jie ir surizikavo pas

tatyti viską ant vienos kor
tos: arba viską faimėti, ar
ba žutL Ne, broliai / mes ne
norime jūsų pražūties. Tik 
mes norime, kad jus pamylėtu-
met Lietuvą ir taptumėt jai 
ištikimi. Bet vilkui reikia pa
mokos. Ni^ko nepešęs, lai 

Ar nebuvo kitokios išeities? 

"Tėvynės" redaktorius Vi-
taitis.kurs taipat balsavo prieš 
Šaulių Sąjungą ir išvien ėjo 

t .m savo obalsiui jie buvo iš-j su fanatikais socialistais, pa-[mu privalo žiūrėti ir į Vyr. 
tikimi. IŠ jų naudos Lietuvai! stebėjęs partinę socialistų po-1 L. Gynimo Komittt,* 
nebuvo ir varini bebus. 

.tą ir į Vyr. 
litiką i r apraudojęs bendra- A^ilniaus L. Komitetą. Gi.kuo-

Pabaigoje jis pareiškia, jog Tik reiktų prisegti, kad taip 
kalifato policija nepriklauso W j^i ilgiaus Rusiją taip 
nuo Angoros. valdžios arba žvėriškai valdys bolševikai, 
turkų tautos. Dėlto, jis i r šįan-1 Markso "evangelijos" skelb'*-
die pasiliekąs kaip sultanu, į j a i / ^ i k t ų da r pažymėti, kad 
raip kalifu. Tik pranažo Ma-j kokia yra valdžia, toki ir jos 
liomato pavyzdžiu buvo pri- saldiniai. 
verstas bėgti iš Turkijos nuo Jei bolševikų valdžia griau-
savo priešų. J o pabėgimas e-fja Rus i jo j krikščionybę, jei 
sas laikinas. Sultanato ntio t 'vams uždraudžia vaikus iki 
kalifato atskyrimas priešina- 18 metų amžiaus mokyti tik6-
s* islamo, jskžymams. i jimo, tai ko ji -dar aimanuoja. 

Tokiu balsu ir su nusikun- Be krikščionybės, be religijos 
dimais sultanas atsiliepė tik rusų tauta turės pavirsti ban-
l)akliuvęs saugion vieton, šal<̂  ditų — galvažudžių tauta. 

tąi Rusija už kiek metų virs j a n t s t o j a u s , geriausių Lietu-
vienų kriminalistų šalis. v v o s s u n u k m u j a . a t v a d u o h 

Tas laikraštis kalba tiesą. 

girtuokliavo Kauno stotyje), j kraustosi atgal į girią. Hei 
vieno balso — socialistams. 
Sfai mūsų žo<lis. pasiklausius 
vilko giesmelės. 

', Fed. Sekret. 
II ••!•--•• 

Jiems širdį skauda, kad 
"tuojaus po Seimo paleidimo, j 

Tai pirmieji bolševikų val
džios rezultatai. Tenai bus ar
šiau už kiek metų. Juoba, kad 
stl banditais vaikais kovai bol
ševikai organizuoja "črezvi-
caiką' iš pačių vaikų. 

K u r / n ė r a Dievo, ten hegaii 
but doros. Gi kur nėra doros, 
ten barbarizmas. * 

Bumšo vardu $15 Lietuvon 
laisvės apgynimui. Šv. Juoza
po dr-ja auko,jo $10, o Moterų 
Sąj. kp. aukojo $5.00. 

KENOSHA, WIS. 

LIETUVOS LAISVĖS APGY-
NIMUI. 

Sheboygan,Wiir. — Juoz. An 
zstrevičius prisiuntė kun. Br. | 

Lietuvos laisvės' prakalbos. 
Trečiadieny, gegužio 2 d. į-

vykfe Lietuvos laisvės prakal
bos. Kalbės kun. A. Briška, 
Visi šios kolonijos lietuviai 
kviečiami susirinkti ir pasi
klausyti įdomių dalykų. 

Koresp. 
•£• 

i Į LIETUVIU TAUTUS VETERANŲ 
^jASISKUNOIMAS PASAULIUf1 

7 TAUTOMS, j ' 

Šįmet Lietuvių Tauta švenčia šešių 
šimtų metų sukaktuves: tiek jau metų 
praslįnko. kai Didieji LietuvosP^unigaik-
ščiai yra pakol.; Vilniaus mie^; 'Lietuvos 
sostine ir padarę jį viso jos gyvenimo ceri-

j4tru. i r dabar tą šventąjį tautos atminimą 
! suteršė didžiųjų valstybių —į Prancūzi

jos, Angijos, Italijos, ir Japonijos — Am-
basadoriu Konferencijos koy^i l4 dienos 
aktas. Neteisėtas ir imtęisįndĮjk yra tas 
aktas, o valstybių santykiooSf iki šiolei 

. tokio nebuvo girdėti.* Di d ŽrojF Santarvė,1 

pripažinusi Lietuvos vals tybe suverenu
mą, dabar.neturėdama jos sutikimo (Ver-

Jės sutarties ji nėra pasirašiusi), pat 
viemį ne tik be Lietuvos žinios, bet ir ne-

\ž iūrėdama tūleriopų jos protestų savava-
liškai išvedą įai sienas.. Vadinas, lengva 
Širdimi griauna savo pačios pr imintą j į 
suverenumą, laužo savo principą tik del 
to, kati Lietuva neturi pakankamai durtu-

j vų priešintis; pasitenkina nelemtuoju 

ką nesiskaitymo su D. Santarve, ir jį spa-
"Macht vor Recht". 

Labiau įžefsti Lietuvių Tautą nebuvo 
galima. Bet tai, ką slepia jos siela savo 
gilumoj, yra baisiau, negu šukavimas gat
vėse. Tai pranešti pasaulio Tautoms pasl-
ryžome, štai, mes, senesnieji Tautos vei
kėjai; mes, kurie pirmieji kėlėme tautos 
sąmonę; mes, kuriuos pirmuosius palietė 
noras neprikalusomai g^yenti, laisvai dėti 
savo indėlius į bendrąjį žmonių dvasios 
iždyną. Mus pirmuosius. įžeidė tie, kurių 

karą apsiėmė sutvarkyti visų Europos 
tautų padėtį ir santykius, žinoma, kad 
pagaliau įvyktų Europoje taika, pasiten
kinimas ir laimp**. Tečiau Lenkija to gra-
žaus uždavinio nepripažįsta. J i begėdiškai 
okupuoja svetimų jai tautų — mažarusių, 
gudų, lietuvių — žemes, nors ir tos tautos 
kraują liejo ir tebelieja del savo nepri
klausomybes. Į Lenkų Lietuvių santykius 
įsikiša Didžioji Santarvė ir nebeleidžia 
daugiau kraujo lieti: Jcartkartėmis stati
nėją skinamąsias sienas, pareikšdama te 

rankose yra, šiuo tarpu'galybė. Pa samb f čiau jog "demarkacijos" nesprendžia sie-

net tarptautinius pasižadėjimu*! Tautų Są
jungai, ir pareikalavo griežtų priemonių 
tam atitaisyti. Bet Lenkai griaunasi vis 
gilyn. , 

Lietuviai, apsidirbę su bermontinin
kais ir bolševikais, imasi dabar gintis nuo 
Lenkų, smarkiai sumuša juos- ties Gied
raičiais ir Sirvintais, dezorganizuoja Želi
govskio armiją, .siekia atgriebt savo že
mes. Bet D. Santarvė juos sustabdo, iškil-
mingai pasižadėdama'pati. įvykdysiajtfi ttįi 
sybę ir apginsianti Lietuvą nuo jgfrobuoj 

i 

Į< Tautos, bubėkite! Teisėtumo ir teisingumo 
principų laužymas, tiek .širdgėlos ir žalos 
padaręs šiandien Lietuvių Tautai, rytoj 
tiek pat\ pikta gali padaryti ir kitoms ma
žosioms tautoms, kurios yra jau pajutusios 
noro ir gavusios galėiinror savaiminga/i plė
totis šalia didžiųjų tautų. 

Kaip brutaliai buvo sugriautas prin
cipas, del kurio i r didysis karas buvo ka
riautas, būtent, del visų# tautų — didžiųjų 
ir mažųjų — laisvės, tegu pareiškia xJums 
eilė šių eksperimentų, padarytų ir tebe
daromų Lietuvių Tautai. Savo laimei i r , 
drauge nelaimei ji gyvena pavydėtinoje f 
vietoje; panemunėje ir .paoaltijy. Tos vie
tos dabar siekia nepasotinami Lenkai, o 
kiti Europos imperialistai jiems pataikau
ja. *• ! , • 

Didžioji Europos Santarvė, laimėjusi 

nų klausimo. Kustato v1919 m. balandžio 
26 d. pirmą vadinamąją Fošo liniją, tais-
p i t metais ją daug toliau nukelia gilyn į 
Lietuvą antroji (Fošo linija — liepos mėn. 
27 d.) , nes Lenkai D. Santarvės nė nema
no klausyti. Jie savavališkai pereina ir 
antrąją liniją, kaip 'buvo .savavališkai pe
rėję pirmąją. D. Santarvė tylį arba trečią 
kartą kelia liniją vis gilyn į tą pat Lietu
vą (Curzono linija tų pat metų gruodžio 8 
d.). Pagaliau, patys Lenkai su Lietuviais 
nustato •Suvalkų sutartimi 1920 m. 'spa
lių mėn. 7d. linlją,bet ir tą Lenkai jau ant
rą dieną po sutarties sulaužo: okupuoja 
Lietuvos sostinę Vilnių ir trečdalį visos 
Lietuvos teritorijos,insgenizavę gen. Želi
govskio "maištą".Tai buvo apogiejus'Len 
liųr mėn. 14 d. Leono Bourgeois lupomis 
pareiškė, kad Lenkai šiuo žygiu sulaužę 

i© Vilniaus "seimo77, kuriame* s a ' k f ^ a t 
sisakė dalyvauti diduma gyventojų: lietu*, 
viai, gudai, žydai. Želigovskio vergijoje, 
pareiutoj durtuvais, daugum,ai»"-tylinf, tio 
patys lenkai Vilniaus vąrdja! pasisako pri
sidedą prie Lenkijos. Bet tas komedijos ak 
tas taip ir kabojo ore Eurdpos pajuokia
mas. Lenkija nuo pat pradžios iki gi.lo 
daro neteiaitus ir neteisingus žingsnius į 
nepriklausomą Lietuvos valstybę; turėda
ma daug .durtuvų, neklauso n£ pačios D. 
Santarvės opinijos. I r štai dabar T). San
tarvė, kaip Deus, ex macluna, visus vakat* 
jos skelbtus neteisėtumus' urnai pripažįs. 
ta teisėtais, leidžia " t e i s i t a i " valdyti Lie
tuvos žemę ir jos sųstinę Vilnių! Teisėtu
mą ir teisybę įai atstojo įvykusįeji fak
tai — pagrobimas. 

Pasaulio Tautos! Kas gi tai? Kuo Jus 

aiškinsite tą protų ir sąžinės aberaciją, ka
da per akis yra griaunami tvirtieji kai
myninių tautų taikos pagrindai — teisėtu
mas ir teisingumas. Ar tai prieis be kitų 
akylesniųjt} protesto? Ar Europai bus ra
mu, įsivarius į savo sąžinę tokį paeiną 
Jis juk pūdys ją, O ir Lietuvai padaryta 
žaizda į pat širdį negia. 

Dievas mus girdi: mes, Lietuvių Tau
tos veteranai, jos laisvei dirbę, nieku 
gyvu neišsižadėsime savo darbo vaisių, sa 
vo sl^&nės Vilniaus, savo teritorijos ir sa 

4'-

nių. Tad nepripažįsta Lenkų; iaseeniauoto^i votoašta iper nevalią verginamo Neišsiža 
* w i n k i « "KPimo". \iuriamt$fikm>^ Prieš ."tokius D. 

San4awės ; žingsnius mes protestuojame 
vard^nr^avo šventenybių. Jųs gi, pasau
lio T a u t # ] protestuokite vardan bendni-
m kilniųjų žmonijos principu: griaunant 

[oš^JStį^ę1' tvkrta i r jusu padėtis. 
Kampas, 1923? m? loyo-28 d. * 

jįevfterolas J. Bulota, Garbės profeso
rius A. Jakš tas ' -^ Dambrauskas, Prof. 
Jodelė, Garbės profesorius J . Jablon
skis, Docentas A. Krikščiukaitis, Pro
fesorius Leonas, Docentas VI. Mačy.v. 
Garbės profesorius J . Maironis — Ma
čiulis, Viceministeris Pr. Mašiotas, Fi
nansininkas V. Matulaitis, Docentas 
P. Matulionis, Seimo, vicepirmininkas 
Dr. J . Staugaitis,^ Inž. J . Šliogeris. 
Doe. J . Tumas — Vaižgantas. Tnž. P. 
Vileišis, Pedagogas <T. Žilinskas. 

file:///orko
file:///aduoti
file:///asai


DRAUGAS 
• u i i • — — 

Ketvirtad. Balan. 26, 1923 
msaa 

Lieta?iai Daktarai . I 
• • • • » 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

* — 

1 

- • • • - • • * 
Tel. BjUd. 70-12 Į ' 

/ Dr. C. Z. Vezelig 
L I E T U V I S *DEN*TISTAS , 

4Tta S*>. A S H L A N D A V E N U E 
47-to^ Gatvių 

V , J | n ( k » : » u o 9 ryto iki 9 yak . 
S e t o d o m i s nuo 4 iki 9 vakare. 

% . . - . . . . , - • • . 

Dr. M, Stupoicki 
3107 S«. Morjaa Street " 

CH1CAGO, ELIA1IOIN 
T f i l t i f f Į Yartta 50SJ 

f a l a n d o s — t iki 
po pietį* f Iki I 
.tleera uždaryta*. 

11 t* ryto 
HedėJIoml* 

BALrtJS LIETUVOS ŠAU
LIŲ NAUDAI. 

• 

- • 
ig Valley, m. — Bal. 

14 d. buvo suroasrtas balius 

lika prisijuokė iki ausų. 
Vaidinime geriausiai atsi

žymėjo J. Grigaliūnas, A. Ja n 
eis,. A. Balčiūnienė ir A. Ge
čienė. . 

Vajua. — Taipogi buvo iš
keltas klriusimas kaslink Vy
čių nauju narių vajaus. Pasi-

II ftv. Kazimiero parapijos, 
Gary, Ind. 

girdo tarp narių: duokite m«K}Kybartas B t $100.00 
iiw aplikacijų, o mes jas išpil-

Uetuvo sšaulhj naudai Žino- Be vaidinimo dar buvo v ei- dysime su naujais nariais. Vi
nių prisirinko nemaiai, ta<i ir lių ir deklamacijų. Vakaroti nariai dar nežino, kad kp. 
gryno pelno padaryta $60.10, vedėju buvo gerb. klebonas .baigia pi muitinę kvota^pildy-
kurie rengimo komisijos pa- kun. J . Česna. Įti, ir kad pirma dovaną lai-

•Pu/blikos buvo atsilankę viJmėsią. 
dutiniškai ir visi labai gra Vyčių veikėjai mano iki ki-

T*L Boolevard 9>t*«» 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan 8trat/t 
C a k a g o . m . 

DR. A. L YUŠKA 
1900 80. Halsted Str 

T * I . O M M J S I 1* 
Ofiso ral.: 10 ryto iki l i p o ple*. 

I 1U ? ral vakaro, 
vai.: X iki 4 po pietų, 
4193 Arcver Ave. 
Tel. Lafayette • • » « 

siųsti L. Jšauliu ""atstovui p. A. 
Žemaičiui.* 

•J K 

Širdingai ačiū visiem* kurie 
pasidarbavo prie šio vakaro 
ir taipgi kurie atsilaukyme pa
rėmė šaulius, nes tikimės kad 
kauliai nemažai pasidarbuos 
Lietuvoje ateityje,, ir 4a musij 
auka šauliams duos paramos, 
Atvadavimui Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Rengimo, kom. 

Tel. Ganai 1*7. Vnk. Ganai t i l t 

0 8 . P. L ZALATORIS 
Liet i via Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*11 8 0 a t h Halsted Street 

Talaodoa: l t *kl l t ryta: 1 »kl 4 
po piftor c iki • vakare 

• - » 
Tel . Rlvd . 5052. K a k t . Cana l 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS -
3261 s o . I labted St.. CbJoajro 

Valandos: N u o 10 Iki 12 dieną, | 
nuo 1 :; i><> pietų, nuo f—9 va k. j 

Neda l i omi s 10 iki 12 diensj. 
« — • a 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

PAGERBIMO VAKARAS. 
TEATRAS. 

Waukegan, IU. — Bal. 19 d. 
&v. Baltramiejaus chorai su
rengė "surprise party" pa-

iiai užsilaikė. Df»»bar, kaip gir
dėjau, J. Zaibulionis, par. pirm. 
turi planus išdirbęs kad ilgam 
laikui kas sekmadienį nerei
kės uadykę laiko leisti. Bus 
programos^ arba kifcoki pa î -
Ųnksminimai parapijos nau
dai. Genelis. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 
- • 

Raportai. — Choras. — Svai-
dininkai. — Naujų narių 

vajus. 

Clevelamd, Ohio. — Bal. 9 
d. Liet. svet. įvj-ko L.^Vyčių 

m*+*mm m 
K« 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

• 70 W. Monroe Street 
RIMMU 901 - TelcL Kandolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po piety 
Vakarais: S2C3 So. Halsted Sir. 

TeJef. Yan l s 1015 
Chicago. 

gerbimui savo vedėjo varg. 35 k p m»h 
Tik. Kulio Jis atvvko i Wau-
kegan virš metai atgal ir jo 
vadovyste choras gerai i š 
lavino, išaugo narių skaičiuje 
ir gabumuose. Todcl choro na 
riai, už jo pasidarbavime,-su
rengė šį pagerbimo vakaivli 
kuriame buvo išpildyta trum
pa programa, įteikta dovaro.4 
varg. ir kalbos. . 
. Teatras. — Jšekm. 22 d. h*l 
Lietuviu svet. Šv. Antano dr-
|a atvaidino labai juokingą 
veikalą." Užkeiktą mergaitė. 

Vaidinimas puikiai tario at
liktas. Sekantieji atsižymėjo 
vaidinime: Stasė Doctutė, O. 
Ruliut'\ A. Alekna, J. Jaku
tis, J. Bukantis, ir I. Kundro
tas, liezisierius — P. Bujanau-
skas. Koresp. 

VAKARAS. PLIANAI 
ATEIČIAI. 

-\ 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai ezamii ioojami, pinigai 
ant real estate skol iname. 

OFISAS DIDMrBSTT 
' K A M B A R Y S 1104 

Chainber of C o mm ar ce Bldf. 
I I I W. Waahixųrtoo Street 
Tale/. Fraak l ia 1171—4141 

V A K A R A I S 
a i M So. naeaitfd Street. 

( E a g l e Muaio Co.) 
Te*ef. B o a l e v s r d §717 

• • • • • » • • ! • » » » • • • e w • • • ! • » » » H 

Sioux City, Iowa. — Bal. 
15 .d., rupesniu moks. J. Za
bulionio, buvo sureBgtas gra
žus vakaras su įvairia progra
ma. Šv. -Kaz. par svet. para
pijos naudai. Atvaidinta du į-
domiu ir juokingu veikalėliu: 
"Jaunvstės karštis'' ir "Soid-
žiedavimas pagal sutarties". 
Hie veikalėliai yra begalo juo
kingi kuriuos vaidinant pub-

i 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LDBTUVIS ADVOKATAS 
Dien. : R. Bt4-M8-127 H. D e M -
born St*. Tel . Rando lph 5564 

it 107S« B. Wabaah Ave. 
Tel r a l l m a i S S t l 

Realo. te l . Van Barao 4194 
Ofiao tel. Bonlevard t 4 t l 

Dr. A. A R0TH 
BI7SAS OVDYTOJAS ta • 

CHLTUiROAfl 
8peciaU«taa Motertdkų, T j r l g k t 

I 

silankė ir mūsų gerb. klebo
nas, kun. V. Vilkutaitj^. 

Raportai. 
Piiiniausia raportą išdavi 

Sąryšio atstovai. Jie praneša, 
kad C. L. K. Dr-ju Sąryšys 
nutarė rengti vakarą pagerbi
mui mūsų didžiausio poeto, 
Maironio, sukaktuvių jo ŠP-
šia>*lešimt» metij ir kad dalis 

tam susirinkifnui turėti apie 
>eptyniasdešrmts naujų narių 
• šiame sus-me irgi daug naujų 
narių prisirašė prie mūsų kp. 

Tatgi, jei kitos kuopos.nore-
tų mums kelią pastoti, tegu ne
miega. 
' Prirašinėjime naujų narių 

prie kp.,\daugiausia dabar dar 
bujojasi J. Kvedaras ir J. Blei-
zgis. Abudu yra gabus Vyčių 
veikėjai. 

Nutarta rengti išvažiavimas, 
vasurai atėjus, į girias. Paves
ta komisijai surasti tam tin
kamą vietą. Vytis. 

VAJUS. 
AUKOS ŠV. KAZIMIERO 

SESERŲ KOPLYČIAI. 
" ' • ' 

Aukos -prisiųstos Vienuolynan 
nuo bal? 8 iki bal. 15 dienai. 

DRAUGIJA PUIKIAI DAR
BUOJASI. 

Cicero, UI. — Visų šventų, 
moterų ir vyrų dr-ja laikė 
mėn. susirinkimą^ 15 <}. -ha!. 
Sus-mas buvo skaitlingas. Vi-
si nariai-ės yra pasiryžę pri
traukti kuodaugiausia naujų 
narių j>ric šios dr-jos. Ji yra [Bortušis, Jer. Daunora, Fel. 

Misiūnas P. . r , 50.00 
Kev. J. S. Martis 25.00 
Satbockis V. . . i . 25.00 
Paži'rienė M. . . , * 11.00 
Martinaitis L 10,00 

Po $5 aukojo: Sim. Baltru-
konis, Kaa. Butvilas, Just. Du-
bonis, Pr. Danilevičius, Viai. 
Elias, Jo. Gervites, L. Juodkai 
vis, Jo. Kalainis, S t KulibeC-
kis, J. Kailiukas, Jiio. Klinian-
skas, Vin. Kalinauskas, Jo. 
Lekerauskas, A. Mališauskas, 
A. Pažėra, Kaz. Pažėra, Pr. 
Paukštis, Liud. Kadžius, M. 
Rutkauskas, Dr. L. K. Byan, 
M. Stepaniutė, J. Vašeiktfs, A. 
Valonas, A. Zdankus, J. Zdan-
kus. 

Po $3: Juo. Gurskis,'Ant. Ju 
škevičius, J. Libauskas, DF. 0, 
McCrendy, J. Normantas, A. 
Nevendauskas, A. Purevičius, 
B. 8tankus; 

Po $2.50: Juo. Sandaras; 
Po $2: Ig. Adomaitis. J. 

Aukškalnis, Buffalo €onf., J. 
Bradauskas, Ant. Daskus, St. 
Daunora, St. Eidantas, Ant. 
Grivaila, Kaz. Grigonis, Ant. 
Galinauskas, Juo. Jurgaitis, V. 
Jurevičius, Mik. Jucius, Ant. 
Norkus, M. Norvaišienė, J. 
Paulauskas, A. Petkus, J. Ra-
dinskas, Dr. Stephens, J. Šer
kšni*, V. Tirylis, J. -Urbelis, 
Kaz. Vareika, Just. Vaitkus, 
M. Vaičiulis; 

Po $1: P. Adomaitis, St. 
Atkočaitis, J. Alvikis, Pet. Ale 
liūnas, Vin Bliuceikis, Mar. 
Baltrukonis, Pov.Baukus, Sim. 
Brazauskas, Pr.( Baltonis, J. 
Borisenko, Kaz. Barčis, Pr. 
Brinksiutė, Pet. Bruožas, Ant. 

mtm I « « « » ' » I » » I •HH»r 
D-ro RACKALS IftKADllfA8. 

Ilr« laika Dr. Bačkus »alvojd, tra-
•6, l*rai» ir iibanSB geriaaaius vaistą* 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humUukai. aat aarorai pa- prLaaiura 
D-ro Ra«kaus Ir jim Taikia ant plau
kų štai. kaip: 

D - l n m i a m mSmoaaM, lrarie 
p lauku aatuaia. 

• 2)-Saalipahaa piamku Sokmfs 
3)Iš judina kraują galvos skalpoje 

ir priduoda p laukams davus gs-
vumo kr #**&-

4) -Sustabdo plaukų simklme;. 
5 H Augina plaukus. 

Kurie nori gaut! tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti stt lataku: — savo amžių, j 
lceteta nuslinkusių plaukų ir paiymė- * 
t i ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 

viena patogiausių šeimyniškų 
l<» vakaro pelno (butų skiriama i draugijų Ciceroje, nes piio 
naujam knygynui, kurį įsteigs jos gali priklausyti visa šeimy-

O f Įsas: SSSS 8. Halsted 8t. 
Tai.: l t — 1 1 ryto: I — • ©o 
plet, 7—8vak. Ned. l t — - I I ± 
Rea. l l l l Independenee BlTd. 

Ckleago. 

Clevelaado katalikai lietuviai; 
ir tą knygyną pu vadinti Mai
ronio vardu—4< Maironio Kny
gynas ' \ 

Paskiau sekė kitų komisijij 
rapoi-tai, k. t.: T. Fondo, Naš
laičių Fondo, teatro, choro, 
lasebolo ir spaudos platinimo. 
Visi buvo kp. priimti. 

fTeatro, *' Meilės Paslapty
bes ", raportą išdavė M. Ar-
(Izijauskas, iš kurio paaiškė
jo, kad viskas yra jau suruoš
ta^ tik reikia vaidinti. 

J. Kuzas praneša, kad vei
kalas ** Mulkinę ir Mulkinto
jai'' D. L. K. Vytauto dr-jai 
jau atvaidintas. 

Choro komisija par.eiškia, 
kad choras gerai gyvuoja, tik 
reikės pasistengti gauti dau
giau naujų dainų. 

&tai ką pareiškė muzikas, 
kun. V. Viikutaitis: "Ipbd vi-
nas dainas, kurias turi Vy
čiai, atneštų pas mane, o aš 
su choro komisija peržiūrėsiu 
i i- sutvarkysime jas". Darbas 
pavestas jiems. 

Vyčiai labai džiaugiasi sa
vo kleboan kuris taip pradė-

na: tėvas motina, sunūs ir duk 
te. Cieeriečiai matyt jau pas
tebėjo šios dr-još nuveiktus 
gražius " darbus, persitikrino 
,]ns naudingumu ir pradėjo 
spiestis į ją, kaip pavieniai 
taip ir draugijos. 

Pirm utinį gražų žingsnį pa
darė Saldžiausios Širdies V. 
Jėzaus^ dr-ja. Visa draugija 

Širdies dr-jos vardas likos pa
naikintas. ,Daug veiklių narių 
atėjo ir atsinešė nemažai tur
to buvusios dr-jos. Taipgi' pa
vienių narių šiame sus-me įs
tojo ,apie 18. Galbūt Ciceroj 

tarimus kaip užlaikyti plauku*. Daug 
žmonių mums dėkaVoja. Pinigui sių- ' 

; skite Šiuo adresu: 
f DR. RACatL'S Medfolaal lAboratery. 
J 1411 S o . 50Ui Ave., Cicero, TU 

— — —— *' *įP*\ ' — 

GESO AMATO 
kurie moka nuo $35 Iki $59 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir iiningo 
dirbėjai. Kotu Presseriai ir elektra 
s iuvamų mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 

JOS. F . KASCTCKA, Principal 
MASTER TA1LORJNG SCflOOL 

IfMl.VorUi State Street 
kUmp. Lake sty. 4 floer. 

I PINIGUS LIETUVON 
Nusfun^ia 
— pst —-

Tieaioginj Susisiekymą 
Doleriaii ir I itai i 

Pigiausiai ir Grei&ainriai. 
Visuomet Siųslrite per 

UEMTRAL MANUFACTUR1N 
DISTRICT BAIK 

1112 W. S5-th St. Chica«ro. 
Turtas Tiri 17,000,000.00 

4-*Hgi 

X = 1 i • 

Dakanas, A. Einikis, A. Iva 
nauskas, Juo. Jurevičius, Juo. 
Jonušas, Ant. Kučinskas, Kaz. 
Kukamas, Ant. Kazlauskas, 
Ant. Kazlauskas, Alex. Kaz
lauskas, J. Klevickas, St. Ku-
nickas, A. Karosas, J. Kirdu-
lis, Kl. Krušas, A. Laurinai
tis, J. Laurikėnas, Ant. Luk-
šis, A. Ijopeta, EI. Liutkienė, 
J. Mikelionis, V. Milleris, J. 
Misiūnas, M. Maslauskas; 

Po 75c: A. Brazlauskas; 
Po 60c: Jur. Petraitis; 
Po 50c: Pr. Ambrozevičius, 

K. Andriusi«na«, Vin. Balsis, 
St. Buzinauskas, St. Blei f or
das, Jucius, K. Krashauskas, 

įstojo į Visųšventų dr-ją. Sald. Jo. Kunskis, A. Kyiklis, J. 
JCuuiža, A. Mickevičius, St. 
Motiejūnas, M. Navickienė, 
Norvaišas, J. Petraitis, J.-Rū
kas, P. Sabaliauskas, Pr. Sa
baliauskas, P. Tamoliunas, 
Ig. Tamašauskas, St. Valiau-
ga. , 

Po 25c: Kaz. Jucius, V. 
Muknevičkis, Jur. Mališauslcas, 

tiar nebuvo tokio atsitikimo, Kaz. Rimkus, T. Sunranevi-
kad tiek daug naujų narių &us, A. Šarduskas, J. Zvin-

gilas. antsyk įstotų į dr-ja. Dar ti
kimės ir ateityje susilaukti 
daiįg naujų narių, 

Visų Šventų, moterų ir vy
rų dr-ja išduoda nariams pa-
sportus ir į kitus miestus, po 
visą Ameriką ir moka pašel-
pą ligoj ir pomirtinę. 

BALIUS. — Nutarė sureng
ti puikiausią gegužinį f rūktų 
balių, • gegužio 20 d., Šv. An
tano par. svet. Nariai lenkti
nes darė su aukomis ''baliui. 

» 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė s a r o ofisą p o numeriu 

4739 SO. A S H L A N D AVĖKITE 

BPECUALISTAS 
m i o v u , * M o t e r y ir • y r u Llgu 

Vak: ryta auto l t — U : • « > t—* 
po Dietų: nuo 7 — 8 : l t vakare. 
Nedėl iomls: l t iki 1. » 

Telefonas Dreael 1880 

tikimės, kad ateitis bus daujf 
geresn?>, negu buvo pirmiau, 
nes dvasios vadai eina išvien 
su mumis, o tas daug ką Vy
čiams ir visam jaunimui pri-
gelbsti. 

Gerb. kun. V. Viikutaitis* 
dažnai atsilanko į choro rept' 
t i ei jas, sn gerais patarimais 
ir pamokinimais. Tatgi valio 
mūsų klebonui! Valio jo pagel-

jo veikti, išvien su Vyčiais; N e i v'mm r^rio-ės neliko sus-
me, kad nebūtų ką nons auko-
,j(;s baliui. IŠ aukų pasirodo, 
kad bus skaniausių valgių, sal
džiausių gėrimų, puikiausia 
muzika, žodžiu sakant, vienas 
puikiausių balių ką buvo Cice
roj-

Malonu yra »buti nariu to* 
kios draugijos kurioj visi na
riai veikia išvien. 

Narys. 
a >•* ——». bininkui kun. D. Mikšiui! Va

lio! . Vyčių kp.̂  

''Literatūros Teorija'' vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Ava. 

Chicago, m. 

DR. MAURIGE KAHN 
• Y D Y T O J A S I R CH1KURGA0 

4«S1 8*V Aaktand Ave. 
9eL Tardą M 4 

Tel. Tardą t t * 4 
O P I 8 0 T^LL.: 

t — l t v. ryto. l — l Ir t — f • . 9. 
Ifedėlloml*: nuo l t T, ryte liet 
l n L p o platų. 

h 
|f Bas^bolo komisijos raportas 

buvo gana ai skusti r svarbus. 
Komisija pranešė, kad base-
ft:oloi komanda jau suorgani
zuota, tik laukiame patogesnio 
oro. Pavesta darbas varyti pir
myn. 

Moteris yra paskirta pa
mokslininke vienai iš svar
biausių Baptistų bažnyčių Va-
h j o j . 

r peko-Slovakrjos parlamente 
yra keturiolika moterų atsto
vių. 

Nesuskaitomos: »~ 
,$100 
1.00 

.50 
1.00 

Viso AŠ Šv. Elazimiero para
pijos Garv, Indi aukų prisiųs
ta £388.00. (Pirmiau buvo 
prisiųsta $110.00). 

,i 

Aukos iš Sv. Jw»apo parapi-
l jos. Scranton, Pa. 

(Po $10.00: N. N.; 
Po $5.00: Mališauskų šeimy

na, Leonas Staaislovaitis, Ma
rijona Protašienė,^Jurgis Ki-

Po $2.00? Anelė Jeneiauskiu-
t6; 

Po $1.00: Magdalene Mtž-
kąuskienė. f . 

Šv. Juozapo Mokyklos Alu-
mnai paaukavo $75.00.. 

Iš Scrantono viso $379.00. 
Buvo pagarsinta $270.00. , . 

Aukos- ii Nek. Prasdėjimo 
Plės 6v. Parapijos; 

Brightou, Pa. 
Bo $10.00: P. Saikus; 
Po $5.00: J. Paulius, B. Ru-

pšlauskis, J. AJisenskis, J. 
Jonikas, J. lieksis, P. Piktu-; 
nas, A. Marozas, O. Mažonė, 
M. Sabalauskas, M. Suneškis; 

Po $3i00: P. Šimkus, M. Ka-

ka»isluefiė; 
Po $1.50: B. Ziber; 
Po $1.00: A. Stelčienė, J. 

Žukauskas, A. Radžius, J. 
Ramanaus)va»s, A. Rupšlauskas 
S. Norweli, J. Bartz, M. Nor 
gelienė, Tlie Fashion, ^Vana-
ffas, Bapueis, M. Manišau^kfe-
nė, M. Paukis, Kukevičien-ė, 
A. J. Bartkus, V. Žakarau-
ka% M. ^eai>ek, J. Knškyg, .V. 
Armoska, F. Poeius, P. Baardo-
nienė, M. Novaišienė, B. »Son-
;jok, A. H'oisės, T. Brozevičit.°. 
J Son^vila, J. 8ongvilą, J. 
Simevičius, Vr. Vėlius, J. Pau
lauskas. M. Steponaitis, B. So 
hšis, O. Kazlauskienė, J. Su-
shoyer. K. Laucius, M. B n -
zauskas. P. Wengeloski, J. 
Rubi.s, E. Kazlauskas* L. Kv\n 
\VC\QK O. Pocienė, F. Bros. M. 
M. Buds, W. Bocis, K. Pail-
lous. 

Po 50c: J. Mason, P. Mit
kus, J. Miknus, Šulnustris, J. 
Savas, A. Šulmistris, 1). Mi-
siut, M. Resken, J. Sasines, J. 
Belskis, S. Wiedenškie2!»iė, A. 
Rudman, J. Zorzesnis. 

Po 25a: M. Vantis. 
Smulkių aukų $1.75. 
Iš Šv. Kryžiaus parapijos, 

Town of Iĵ ake, Cliieago $50RX3; 
(Vardai bus pagarsinti vė

liau) 
Iš Šv. Antano parapijos Ci

cero $32.00; 
Kun. J.Švagzdys* Montelto, 

Mass. $92.94; 
Kun. Gk A. Paulukas, Brook-

lyn, N. Y. $25.00; 
M. Kazlauskienė $5.00; 
Ktux J. J. Simonaitis, N. Y, 

Citv (pirmiau davė $50.00) 
$50.00; 
V. Jocaitė, N. Y. City $10.00; 
S. R. K. A. kuopa 36 Nor-

wood, Mass. $5.00; 
Švt Kazimiero Parapija, Ga-

ry, Ind. $388.00; 
Nek. Prasidėjimo P~Iės Šv. 

Brighton, Park $137.5|; 
Šv. Juozapo Parapija, Sc

ranton, Pa. $109.00; 
Nuo bal. 8 iki bal. 15 d. pri

siųsta aukų $903.46; 
Pirmiau buvo pagarsinta 

$10,877.99; 
Viso iki bal. 15 d. vaju* da-4 

vė $11,781.55. 
Šv. Kazimiero Seserys 
• • • JI • 

20 metų prityrimo 
Akintu priiateyaao 

BRIDGEPORTO IR 18-TOS 
KOLONUŲ ^amATjaO" 

SKAITYTOJAMS. 

»Nuo naujų metų viršmin6-
toms kolonijoms a g e n t ų 

^yra A. Benaitis. Skaityto
jai, kurie negavo reguliariš-
kai "Draugo" arba kurie vi
sai negavo per kurį laika, da
bar tikimės kad gaus regulia-
•riai kasdieną. VisuS antrašus 
gerai sutvarkėm. Kuriems ne 
geroj vietoj paliekama malo
nėkite pranešti agentui 

1906 S. ffnion Ave. 

pulis; 
^Po $2.50: E, Weiuer; 

Po $2.00: A. Ramknauskie-
nė, J. Šepulis, A. Šepulis, A. 
Sandeika, M. J. Grochis, S. 
Raudalė, O. Butevičienė, R. 

Ronatienė, Randaitė, M. Petiu-
šius, P. M. Smith, U. 2adva-

Albumėlį dviejose dalyse. Jo* 
1 7 r p \ ? r ą M i T ' se randasi g r i a u s i Lietuvos valauskas, P. Morkoyas, J. Se- . _ . __ . . 2f„ 

vaizdai. Kaina pirmos dalies 
4Cte. ir It dalis 40c. Užsisaky 
kitę tuojau, nes nedaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Are. 

Chicago, IU. 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A , 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda gaivą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančiua 

taškus ? 
Ar atmint is po truputį mažėja? 
Ar akys opios šv iesa i? 
Ar j a u č i a U ' k a i p ir smilt is aky-

» se? 
Ar yra balta dėmė ant .vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Plat to afl-
tiekos, kambariai 14, 15, K ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto -iki • vakare. 
Septintadieniais 9 r. 11d 12 dienos. 

K - » » — - - • 

L Michnievicz-Vidikiefle 
iMUSERKA 

101 a Hatotod 8* 

Ivampas 31 gatve 
Phone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. P . Vau 

<Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
•"""* gimdymo.Visoki pa 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
g iki t Vai. vakare. 

jį 

i 

m.u.'uv M • • •"• , - . . - i J- ... i - 8 

. . tt -««»>- WMP-

Valentine Drcssmak±ag 
2407 W. Madisan Street 
Telefonas Seeley ie-12 

Meko Siuvimo, Patternų 
pimo, Designing bizniui Ir na
mams. Vieta* duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at
m o k s i m a i s . Klesos dlenomia Ir 
vakarais. Reikalaukit knyge le* 
Biznio tr Naminiai kursai Skrybė
lių T a i s y m e Norint informaciją 
rašykit* ar teiefonuokite. 

SARA PATEK, p i n a . 
*4mammtmmmtammmmmmm 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
C H m O P R A C T O R 

Gydau be operaciją ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas l igas: 
nervą, reumatizmą, paralyžią, naktini 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas l i
gas; vyrų, moterų ir valkų. P a t a 
rimai dykai. 
2159 W. 21 St., kampas Leavttt St, 

Telefonas RoosereH 9185 
Valandos: 2:00 iki 9 p. m. Nedėl loj 

9 iki 12 a. m. 

S. D. LACHAWIOZ 
LIETUVIS GRABORTCa 

2214 W. 82-rd PI. ChJomgo, IU 
Patarnauja laidotuvės* knop*-

glaaata. Koikaie meldžia 
! kH, o mano dnrba b«*U. 
| nėdinti. Tel. Ganai 1271—919* 

• » » » • • • »^>^Ji B # ^ * » • • » • • • • • ! 

rv:" — - M 

Telefoną* Y*xd* H M 
STANLEY P 

I 

t 

Torių automo-
ua . vtaoktams 

kalamą, Kaina 
prie inama 
3310 

m»» 1 » - • » * • > • • • » • • 1 <»•»< 

• » » m m . • • > . • • ' 1 

L Masalskis 
Patarnaują lai-

K*4n*» 

j 3307 Aubum Ava. Chicaga • 

/ 

file:///vc/qk


} 
PiąOGKS Ketvirtad. Balan. 26, 1923 

CHICAGOJE 
DAUGIAUS TAKSŲ. JAUNIMO KUOPA AUGA. 

| SPORTO RATELIAI. 
Js Sprin#field© pranešta, 

kad ten le^islaturon įduotas 
kilius dar (langiaus padidinti . 

, ~ , . ACt cių 16 kuopos svarbus susi posi 
taksas Chieaii^i riet 42 nuo
šimčiais. 

kas, gerai prasilavinęs ir ma-
tyt Jo veaėjas, p. J . Balsis, y-
r.i darbštus žmogus, labai atsi
davęs chorui. 

Tik štai kokią ydą tame cho 
re pastebėjau. Laike pamaldų 
kaikurių J choro narių tarpe 
apsireiškia stoka mandagumo. 
Tikrai nemalonu klausyti Bridgeport. — JJal. 18 d, L. 

Vyčių kambaryj, j vyko L. Vy-,kaip šnibžda tarp savęs, ša i 
įsi I 

Girdi, reikią daugiau išlai
dų valstybes reikalams, pa
čiam miestui, mokykloms, ap
skričiai, parkams ir kitokiems 
galams. 

'Šiandie mažieji namu savi
ninkai negali išsimokėti tak
sy, taip jos aukštos. Gi jei 
bilius butu priimtas, butų ar
šiau. 

Prieš tokį sumanymą pro
testuoja Civic Fi'deration 
Cliicagoje. Bet negana to 
protesto. Prieš tas nežmo
niškas taksas turėtą užprote
stuoti patys paliečiai. Tam 
tikslui reikalingi mass-mitin-
gai. v Kitaip nebus galo su 
taksą kėlimu. 

rinkimas. Biu pirmu kartu 1 6 
kuopa tiek syarbių dalykų nu
tarė ir tiek naujų nariųx prie 
kuojjos prisirašė. . { 

Apie 8 v. vytis P. Cleluaiv 
<las ir jo organizuojam^ base-
l>olininkai prad:\jo rinktis į Vy 
<vių kambarį. Net visi nu^obo, 
kad jaunų vaikinų priėjo pil
nas kainbarys, pavėlavusiems 
net nebeliko nei sėdtynių. Visi 
susėdę ramiai klausė sus-mo 
svarstymų. 

Jaunamečiai atletai. 
Iš jaunameehj Vyčių vaikų 

skyriaus prižiūrėtojų pirmas 
p r a n e š J . Pabijonas, kad jau
namečiai jau turi suorganiza 
ve "baseball team", tik žai
dimui įrankių dar neturi. 

Antra raportavo vyto P. 
Jucevičiūtė, mergaiėių jauna-
mečių Vyėių prižiūrėtoja: tu
rinti suorganizavusi morgal-

I)vį geležinkelių unijos, ku- Cių "volley ball t eam"; čia 
rios skaito apie 200,000 narių, ' irgi žaidimui įrankių reikia, 
geležinkelių darbo tarybos.. Kvietė suaugusias mergaite* 

barškinėja. Tas dėmę 
meta ant viso ehoro. 

Jei turįsiu I progos apsigy
venti šioj'kolonijoj, stengsiuos 
patirti kas ištikrųjų kaltas ar
ba-kalta lame dalyke, na, ir 
išliesiu ant popieros dienraš

ty.' t 
v Die Biene. 

GELEŽINKELIEČIŲ 
UŽMOKFSNIS. 

A. R. D. " DARBININKIŲ 
A R B A T Ė L Ė ' . 

Sv. Kazimiero Vienuolyne, 
hal. 29 d. 4 vai. po pietų, sek
madienyje įvyks Arcadėmijoj 
Remi'jų Dr-jos "darbininkių 
arbatėlė". Ši arbatėlė bus tik 
A. R. D. naroms, tikslu kad 
pasižmonėjus, pasikalbėjus ir 
sudarius pienus busimiems dar 
bams Akademijos labui. 

Sesutė. 

Chioagoje, reikalauja padi- prisidėti prie tymo. 

1110. 

VIENAS IŠ TRIJŲ 
SUIMTAS. 

dinti darbininkams užmokės- » Svaidininkai. 
W* . Tnėias , tai svarbiausias bn-

Jų reikalavimas palieeia a - | v o p. Gelgaudo raportas. Jlr 
pie 17 mfilionų dolerių clau- j praneš \ turį* jau suorganiza
v a u per metus. j V C s ^ t ( ] u "basehall teamu'V 

Kalbama, kad ir kitos ge- j y ^ priaugančiųjų i r k i t į di-
ležinkelių darbininkų unijos j tižiųjų, ir kad tuodviejų tymų 
reikalaus aukštesnio užmokės- j p rirengimas prie žaidimo pa

darys daili*- išlaidų, kad supir-
kus visus reikalingus daiktus 
atsieis mažiausiai apie $80. 
Kuopa mielu noni sutiko iš iž
do duoti pinigų kiek bus ga
limai Tiems visiems daiktams 
nupirkti išrinko tris asmenis: 
P. (ielgamla, J . Fabijoną ir A. 
Budri. 

Kadangi kuopos i/jde nėra 
'užtektinai pinigų, kad galėti; 
\ isus Įrankius supirkti tai nu
tarė surengti šokius 26 d. ge-

Ateinantį sekmadienį, bal. gūžio, basebolininkų naudai. 
29 d., Chieagoje prasideda Tikimasi turėti gero pelno. Ta-
šviesos taupymas. Laikrod- da galės įsigyti ir unifonnas. 
žiai bus , nustatyti atgal vie- ^ Gabus organizatorius, 
na valanda. j Reikia pažymėti, kad P. G?l 

To nereikia pamiršti. Nes ' gaudąs energingai veikia base-

Iš priežasties padidinto biznio 
, reikalaujame. 

. •» • . I 
100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

tuojaus del pastovaus darbo, 
švarus ir lengvas fabriko dar
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo 
štukio duodama dirbti. Mūsų 
merginos uždirba nuo $15 iki 
$21 dirbant 5 dienas savaitėj. 

Ateikite prisirengė darban 
bile ryta 7:30 valanda. Valan
čios nuo 7:30 rvto iki 5 vai. 
vakare. 

Atsišaukite 

820 So. KiMare Avenue 
tarpe Harrison ir jRoosevelt Rd 
SPAULDING & MERRICK 

• 

PATAISYMAS. 

North Side. — Prie Sv. Ka-
zimiero Seserų paskelbto są
rašo aukų iš šios kolonijos 6v. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčiai reikia' pridėti ftv. 
.Juozapo dr-jos auką $100, tai 
šios kolonijos aukų sąramas 
pasididina iki $1,118. Sv. Juo-

Vienas iš trijų kalinių, ku
rie pabėgo iš .J oi i c t o kal/'jimo, 
Noble Diekson suimtas arti 
Neperville, UI. 

N E M I R š K i r E ŠVIESOS 
TAUPYMO. 

zapo dr-ja jau įmokėjo $10 ir j 
yra nutarusi kasmet mokėti 
PU $10 iki išmokės visą $100. 

Iš North Sidės. 

sekmadienį veiks naujas lai
kas, kuris taip tęsis iki rug-
Bpjo -paskutinio sekmadienio. 

PASIDARĘS GALĄ. 

bolininkų organizavime, nes 
jis turi .sui»inkęs visus Bridge-
porto mikliausius vaikinus. Se 

\nai tas buvo pramatoma, ka.i 
reikia suorganizuoti sporto 
n/gėjus, bet nebuvo, ligi šiol 
ink amo asmens, kuris butu 

galėjęs tiek jaunimo sutrauk-
, jti prie sporto kaip P. Oelgau^ 

Julis M. Bugenis, 32 metų, 
2058 Semi nary ave., rastas 
iiusižudęs ant tuščio loto, 
4850 AVest Roosevelt road. I das. Jis, kaipo karininkas, 
Mrs. Bugenis tvirtina, kad [sutrimitavo ir visi jo kar/y-
jos vyras kai-kurj laiką jau- g 
tęsis nesveikas. 

NORI "SAUSINTI* 
CHICAGA. 

Iš AVashinortono Chicaffon 

iai susispietė aplink jį. 
Šiame sus-me prie kuopos 

prisirašė JO nauji nariai: 8 pil
namečiai ir du jaunamečiai. 

Trumpoj, ateityj tikimasi 
sutraukti didesnėje dalį Bri-
dgeporto lietuviško jaunimo]. 

LABD. SĄJ. CENTRO SUS. 

Labdaringos Sa-gos Centro 
susirinkimas įvyks šį vakar, 
lai . 26 d. Aušros Vartų pa r. 
svet., West Side, 7:30 vai. vak. 

Direktorių susirinkimas } 
vyks valandą anksčiau, kad 
butų galima aptarti kai-lru-
riuos reikalus. Valdyba. 

KAT. FEDERACIJOS 
SUS. 

Kat. Federacijos Cine. Aps
kriejo svarbus susirinkimas į-
vyks r)enktadieny? bal. 27 d. 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
pa r. svet. Šiame susirinkime 
bus išduotas raportas iš kata
liku vajaus. Valdyba. 

AHT PARDAVIMO 
ar randos "sboe-sbine^parlor 
Visos naujos mašinos, gera 
vieta. Atsišaukite: 
2205 W. 22nd St., Chicago. 
DIDELIS TEATRAS 640 sodiniij su 
visais vėliausios mados jtaisimais.— 
biznis I šd i rb tas - m e t u , — renčia 
l>lį?l. S a v i n i n k a s pnivers tas pardur . t l 
j trumpa laiką: — neauk geresnės 
prdJEros. 
M. J. KIRAS. 3SS6 So. Halstcd Str. 

Tolef. Yards ft894 

prisiųsta daugybė prohibiei-
nių agentų. Norima rnnsų l;r."u' L }7Y™} organizacijos. 
miestą "sausinti." i Korespondentas. 

Chieago jau kelfnti metai 1 
-saus inamas ." Rezultate pa- Į KORESPONDENTŲ ŠEIMY-
sirodo tuščias darbas. 

PARSIDUODA AUTUVU DIRBTU
VE geriausi jtalsymal, elektros maSl-
"nos, grAroj lietuvių nppryventoj vietoj. 
lūznis labai peras.. Norintiems pirkti 
perą proga. Kreipkitės Šiuo antrašų: 

, 456& So. \VtMit\vorth Avc. -» 
Chk-ago, m . 

100 PASPRŪDO IŠ GAISRO. 

Ameriean Raihvay Rxpress 
Co. bute, 817 So. Wells st., 
kilo gaisras. Apie 100 asme
nų, tarp jų J5 telefonisčių, 
laika pasprūdo gatvėn. Kai-
knrioms merginoms aUėjo pa-
gelbon gaisrininkai. 

NA DIDINASI. — YDOS 
CHORE. 

i -

Dievo Apveisdos Parap. — 
Paskutiniais laikais mūsų ko
lonijoj priviso daug korespon
dentų, štai ir dar vienas atvy-
KO. Parašysiu ką dar trumpa
me laike pastebėjau. 

Man labiausiai į akį puolė 
'bažnytinis eboras. J is nemen-

REIKALINGA. 
RtelKAUINGAS BUf'ERIS del Lie

tuvių Co-operatlve butų geistina kad 
butų prityręs savo darbą kad galėtų 
užimti manadžeriaus vUjta arba ka-
sieriaus. Atsišaukite: . 

4011 W. 14-th Str. 
*} Cleom. II!. 

Teefonas Cicero 8152 

REIKALINGA mergaitė daktaro 
ofise, mokanti lietuvių, lenkų, ir ang 
lų kalba* 

Atsišaukite laišku: 
Dr. MAKARAS 

1444 Wcntwortfi Are": 
Chioago Hclghts. 111. 
Arba Telephone 494 

Prityrė langu plovėjlai. Gera mo
kestis. 

Aetna WlndoMf Cleaning Oo. 
422 Sooth State St. 

REIKALINGI 
Leiberiai ir Pagelbininkai. 

prie fonndrės, jauni vyrai ku
rie norite mokytis, eionais ge
ra progę, — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 

329 W. 394h Str. 
2 blokai į vakarus nuo Went-

worth Ave. 
REIKALAUJAMA DAKTARO. 

Geras sąžiningas lietuvys daktaras, 
su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą, prie l)-ro Roč
ka u*. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš* 
ku prikergdami sa»vo Curlcullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKITS 
1411 So. MMh Ave. Cicero, III. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resu savo pažįstamų; ir pae-
tos markių už 2 centu, — tas 
gatis naudinga knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATA. 

0 

Ta knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
H. Raekus. Ta lungutė sueė-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-1 h Ave. 
Cicero, UI. 

Dr, J. Van Paing 
S P E C I A L I S T A S 

Per daugeli metų vidujinių, 
ironiškų ligų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku 
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa 
sėkmingas išgijimas priguli nuo 
įuradimo tikros priežasties ligos. 

Ipilnai egzaminuoju kraują, slapu 
Imą su Exray. Gydau su radium, 
laerum ir elektra. 

tfisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

|Valandos; nuo 10 Iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

! edėliomis: 10 Iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

lOR, A. K. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJAS I B CHIRURGĄ* 

444A fio. Westera Avemrt 
Telef. lAfayette 414f 

TsADdos: f-11 rytais, 1-1 po 

IŠIMU TONSILUS 
Tibiiiusliais »okJo priemonėmis: 

1,—be peilln, 
3, -be kraujo, 
S.—be marinimo. 
4.—i»e *kaii«mo. 
5,—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentaa salt tuoj 
eiti } darbą, gali tuoj valgyti: dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriem* iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius ao įvairiomis Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo t vai. po piety Iki 
V vai. vakare. 

Nedėliomls ir seredorale ofisas 
uždarytas 

DR. AL. 11 RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OU8TETRIKA8. 
1411 So. ftOth Ave. Cicero, III 

X 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. , 

S. L. FABIONAS GO. 

pietų Ir T-l vakarais. Nedėldie- . 
nlais tiktai po pistų I lai I vL 

re -s=r 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
*i ',Dranfl^<*,, 

aStation-to-Station,, 

Long Distance Service 
Helps Vou anė Helps Us 

ME S galime duoti jums bent 20 nuošimčiu 
žemesne kaina ant "stat ion to e iauon" 

lori2* distance telefono šaukimu užtat kad 

SUTAUPofilKĄ 
Pagelbsti jums duodant greita 
patarnavimą už žemesnę kaina 
Pagelbsti mums sumažinti x>-
peravima iškaščto, tokiu bu-
iu sumažinant kainas. • 

Tetephont 
Station 

Telephone 
Station 

„ Jeįgu dar ne^si susipažinęs su šiuo patarna
vimų, tai mes su mielu noru tau paaiškinsime. 

Norint daugiau informacijų atsiversk mūsų 
fViefono knygos lapą "Long Distanee"' kur 
rasi visus paaiškinimus. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

f 

SKAmiCITE <iDRAUG0,, APGARSINIMUS 

Didžiausia Lietuviška Krautuve GMcagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS 8ERE1KAL0 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užtaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiu^ 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę opti£kų dalykų. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. HL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

t^. r * -r y * * w 
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Pirkite Plumberystes ir Šilumos įtaisymus nuo 
Firmos kuriai galima pasitikėti. 

Ką parduodam yra gvarantuota 
55 Gražinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom S 

pirkini. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 
g] 

809 W. 35th St., Chieago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

m 

TT-~* 

Tel. Idifayette 422.'t 

PLUMBING 
Kaipo llrt'jivys, llotuvfnms vlsa-
d<»s patarnauju knogeriausia. 

M. Y I I I K A 
3228 West 8ą-th Street 

I 

Telefonas Yards 0194 
ANNA M. BONDZINSKI 

Beauty 8hop 
Veido Ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Mareell Garbiniuojami 

Maiiitnirinif 
Col<umbia College Metodą 

46S1 South Ashland Avenue 
Atdara: Utarnlnkcv Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais. 

1 

Pirk syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirksite. 

• 

• t ' 

1 
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Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

M. Levy & Company 
Kampas 22-ros 

Te!. Calumet 

ir State Str. 
0645 
1692 
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