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^ P N C K A I MALDININ-
*! Ri iOMOJE. 

:• 1 mw. u i'.įinjg=?= 
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ŠVEMTASU - TĖ VAS A UK5-1 ; 

T!Mfcf»RANeUĄ. j 

lija Perspėja Franciją 
Tečiaus Atmeta Vokietijos 

•PaliinuntUv Teresės Namie-
kiai Audiencijoj. 

ROMA* mp. 9 fįuvtftnta). 
,— Sesers Teresiės beatifika-
.vimo i'škilmėn ėionai atvyko 
francuzai maldininkai, ku
riuos Mayenx Vyskupas per
statė Šventajam Tėvui. 

Šventasis Tėvas, kalbėda-

Ė RUSIJA 
SMARKIAI STATOSI. 

ANGLIJOS ULTIMATUMAS 
VADINABIA& ATKAKLYBE. 

•f» 

LONDONAS, geg. 14. — 
Anglijos atsakymas Vokieti
jai į jos pasiūlymus kontri-

mas į maldininkus, nurodė, j bucijos reikale įduotas čia 

REIKALAUJA PADUOTI NAUJAS TAIKAI 
S Ą L Y G A S 

jog Sesuo Teresė priguli ne 
vienai Francijai, bet Visati-
nai Bažnyčiai. Leonas XIII, 
sakė Papą, Seserį Terese pa-
sky|ė Franeijai, kuomet pri
pažino jos pasiketinimą įstoti 
vienuolijom gi paskui jos ap
žadus patvirtino. 

Franciją Seserį Teresę gra
žino atgal Jvomai. Šiandie 
Koma ja gražina ne vien Fra-
ncijai, bet visam pasauliui, 
kaipo palaimintąją. 

Papą Pius XI aukštino 
Franciją, kuri vadinama 
"Šventųjų Motina." Tleiškė 
vilties, kad ji ir tolesniai pa
siliks tokia ir didžiuosis tuo 
titulu. 

Tarpe kitų maldininkų au
diencijoje buvo ir Sesers Te
resės namiškiai, tai pat du 
francuzų parlamento nariu. 

Kitą francuzų maldininkų 
buri Šventajam Tėvui persta
tė kardinolas Va miteli i. 

šventas Tėvas aukštino 
žmonių pamaldumų ir prisiri
šimą prie Apaštalų Sosto. 

Tieiškįė Papą džiaugsmo su
ėjus f)0-ėiai metų nuo to lai
ko, kuomet inaugurnotos mal
dininkų kelionės Jeruzol'ėn, 
Romon ir į kitus krikšėiony-
l^s centrus. 

KRASSIN BĖGA Iš 
RUSIJOS. 

Vokietijos ambasadoriui. 
Anglija painformuoja Vo

kietiją, kad jos pasiūlymai 
neužtekti na i geri, kad paten
kintų santarv. valstybes. Tad 
Anglija drauginguoju tonu 
kviečia Vokietiją savo pasiū
lymus atnaujinti juos padidi
nus. 

Notoje Anglija perspėja 
Franciją, kad Anglija lygiai 
kaip ir Franciją nemažiau in
teresuojasi kontribucijos pro
blemos išsprendimu ir nuo tų 
s«avo teisių neatsisakys. 

Tas perspėjimas daugiau
siai surištas su Francijos pei
kimu, idant Anglija jai dova
notų skolas, tuomet ji sutik-

Toks savarankis francuzų 
elgimasis, suprantama nedali 

I 

patikti ne vien Anglijai, bet 
ir kitoms valstybėms. 

Trotdfyo nusakymai. 

LEIDO APLANKYTI ARKI
VYSKUPĄ KALĖJIME. 

MASKVA, geg. 13 (suvė
linta). — Vakar čionai bolše
vikai turėjo triukšmingas de
monstracijas, atkreiptas prieš 
Angliją. Minios darbininkų, 
kuriu priešaky įėjo komunis
tai, vaikšeioyo gatvėmis be
suka udamos: "Šalin Cur-
zon-" "Mirt is kurstytojams 
naujau ka rau!" "Šalin fa-
M'.mas!" "Rusija nėra Bri
tanijos kolonija!" 

Paskui masiniam susirinki-

BERLYNAS, geg. 15. — 
Anglijos nota Vokietijai pa
darė daug įspūdžio į vokie
čius. Vokietija tikėjosi, kad'«™ užsienių reikalų komisaras 
jų pasiųlymuose Anglija vis- Į T 'biteherin kalbėjo apie Au
gi ras taikos deryboms pra
dėti pagrindą. Tečiaus pa
siūlymai atmesta ir patarta 
kitus pagaminti. 

I 
Užsienių reikalų ofise vie

na valdininkų grurjė tvirtina, 
kad kitokio iSėjimo negali 
but, kaip tik kuoveikiaus pa
kilti ir pagaminti naujus pa
šildymus. 

Cuno vyriausybei nesibai
gia krizis. Socialistai kanc-

tų su mažesne kontribucijos j Htti atakuoja, n o * jį pąšalin-
suma. t i. 

Nors Anglija to klausima 
nei nesvarstė, bet anot žinių 
iš Briukselio, franenzai jau 

glijos ultimatumą. ApsKui-
sęs raudonosios armijos kari
ninko uniforma, Tchitcberin 
lordo Curzono, Anglijos už
sienių reikalų sekretoriaus, 
n o< n pavadino ' * atkaki y be.' '• 
Paskui prisegė: 

"Gauname depeKas, kad 
Anglijoą karo laivai jau ran
dasi Baltose jurose. Gali 
but, kad jie jau reugiasi Ru
siją pulti, rengiasi daužyti 
mušu laivus. 

"Anglų notoje jjadėti ne
teisingi faktai. Turime į tai 
atsakyti ramiai, bet stipriais 
žodžiais. Rusija nepasitrauks 
atgal nei vieno žingsnio su 

MASKVA, geg. 14. — Pa-
jkis šelpimo misijos Rusijoje 
pirmininkui, kunigui Walsb, 
bolševikų valdžia'leido aplan
kyti kalėjime laikomą Arki
vyskupą Cieplaką. 

Akivaizdoj pOlicįjos ir ka
lėjimo valdininkų Butirki ka
lėjimo ofisan atvestas Arki
vyskupas Cieplak, kurs vi
siems klausant kalbėjosi su 
kunigu AValšh, Arkivyskupas 
nupuolęs sveikatoje. 

GRAIKĮI ARMIJA NERIMSTifJUKIJMB 
L A U S A N N E , gi M —Tai

kos konferencijoje su turkais 
kilo triukšmas. Parėjo iš 

i.W, konferencijo'.pFir įbliaus apsi
eis patėviškai su Graikija. 
Negi graikaW^* prisieis atski-

Atenų žinia, kad geu. Pang- rias derybaRiVfcfci šu furkais. 
los, kurs vadovauja 150,0001 Turkai reikalauja iš Grai-
graikų armijai Trakijoje, gra
sina paimti Konstantinopolį, 
jei Graikija nesulauks geres
nių sau sąlygų taikos konfe
rencijoje. 

Venizelos su kitais graikais 
delegatais tariasi, kas prisieis 
daryti, jei santarvė taikos 

I 

kijos atlygtftfchB'\iž Anatoli
jos plotų sunaikinimą. Su 
tuo reikalavime kovoja san
tarvės valstybių delegatai. 
Tečiaus Venizelos b:jo, kad 
santarvės delegatai ar tik ne
pripažins to atlyginimo prin
cipo ir ar to neįtrauks sutar
tim 

f -

STREIKININKUS PAŠAU
KĖ TARNYBON. 

BRIUKSELIS, geg. 15. — 
Belgijoj žadėjo sukelti strei
ką geležinkeliečiai. Kad to 
streiko išivengti, vyriausybė 
norinčius streikuoti pašaukė 
armijos tarnybon ir įsakp 
jiems dirbti prie geležinkelių. 
Jei kurie jų streikuotų,, butų 
priskaityti prie armijos de-
zerterių ir aštriai baudžiami. 

Tokia vyriausybės priemo
nė gana gera, bet ir pavojin
ga. Su ugnimi negalima 
žaisti. 

C H I C A G O J E 
arv: e=n^ 

GATVEKARIŲ KLAUSI-
MAS. 

6 D AUGI AUS ŽUVO. 

Chieagoje ir apylinkėse ne
laimėse su automobiliais ši 
sekmadienį žuvo 6 asmenys 
daugiau. 

Chicagos majoras Dever 
vakar pakvietę savo ofisan 
gatvekarių bendrovės prezi
dentą Blair ir pradėjo for
muluoti programą, kokiu bu-j Miriop 'pasmerktas Arthnr 
du miestui pagerinti susisie- Foster, kurs rastas kaltas 

FOSTER NURAUSTAS 
MIRIOP. 

6 NUSKENDO UPĖJE. 

PARYŽIUS, geg. 15. — 
\nglijos atsakymu Vokietijai 

pasirengę tartis su vokiečiais I nepatenkinti franeuzai. Jie g a v o reikalavimais sušaukti 
kas link Anglijos ir Amerikos j tikėjosi sulaukti draugiuges- konferenciją. Esame pasi

nės notos. Tuotarpu tik kar-' r9nm (KskusUoti nuostolius, 
tus apsivylimas. 

skolų perkėlimo nuo ^Franci
jos ant Vokietijos. 1 < 

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
r 

\ 

LONLX)NAS, geg. 14. 
Bolševistinjės Rusijos pirkly-
bos komisaras Krassin iš Mas 
kvos aeroplanu nuskrido Vo
kietijon. Iš tenaį jis atke
liaus Londonan. 

C'ia kalbama, kad Krassin 
skubinasi Londonan ne del 
Anglijos uhimatumo, l>et riel 
nuosavos aįsamros. 

Krassin stipriai stovi, kad 
sovietinė 'ftusįja neturi per
traukti santykių su Anglija. 
Dėlto." jis bijojo, kad čeką 

^(įi:ezvicąijiąį}^ j o visai neleis 
; -flWift"ti fcojldpnan. Nes ko

munistai * varčiai nusistatę 
*»W<* Angliją> 

j Jev 
KOMUNISTAS PAŠALIN-

BIG SPRINGS, Tex., geg. 
15. — Už 3 mailių nuo Colo-
rado, Tex., kilusi tornado su 
žeme sumai&ė visą apylinkę. 
Apie 50 žmonių žuvę ir dau
giau 100 sužeista. 

MONSIGNORAS LUZIO 
APLEIDO AIRIJĄ. 

Jokių formalumų taikos 
klausimu. 

ANDERSON PRIEŠ GUBER 
NATORIŲ. 

1 

NEW YORK, geg. 15. — 
New Yorko valstyblės Anti-
Saloon legue superintenden
tas Anderson kelia kovą gu
bernatoriui Smith, kurs nepa
siduoda hypokritinei Ander
sono "diktatūrai". Tas profe-
sionaiis reformatorius kalti
na gubernatorių už prohibįci-
nįo valstyl)ės įstatymo atšan-
kimą* 

/ • 

DEMONSTRACIJOS LON
DONE. 

TAS IS VIEŠBUČIO. 
LONDONAS, geg. 14. — 

• Anglijos darbininkių organi-
įzacijos, kurioms vadovauja 

LAUSANNE, geg. 15. — : radikalai, čia tu^jo keletą de-
Vienatinis čia Rusijos bolše-j-monstraeinių mitingij vakar, 
vikus atstovaująs komunistas, Protestavo prieš Anglijos vy-
^okietis Sturmer pašalintas iš riausybę, kuri nori pertraukti 
Palace viešbučio, kuomet jis santykius su bolševistine Ru-
viešai pasirodė turįs su savi- sija. Protestuotojams gaila 
mi revolverį. Rusijos bolševikų. 

DUBLLNAS, geg. 12. • — 
Monsignoras Luzio, Papos de
legatas, apleido Airiją. Tai 
įvyko be jokio incidento. Sir
go, bet tiek pasveiko, kad be 
pavojaus galėjo gryžti atgal 
Romon. 

Monsignoras čionai buvo 
atsiųstas taikos reikalais. Ko
kius jis išsivežė įspūdžius, kas 
gali sakyti. Taikos klausimu 
jis neskelbė savo pareiškimo. 

Būdamas Airijoje jis suti
ko į r priešų. Jo misija buvo 
kritikuojama. Sakyta, kad 
jis atvykęs be jokių įgalioji
mų. Tečiaus kritikai patys 
nebežinojo, ką jie kalba. 

Oficialių įgaliojimų arba 
kredencialui raštų jis negalė
jo atsivežti. Nes ^Vatikanas 
su Airija neturi diplomatinių 
santykių. Todėl nėra prak
tikuojama Vatikanui siųsti 
formalį raštą Airijos vald
žiai. Vatikanas tečiaus pa
siuntė įgaliojantį laišką Airi
jos primatui, kardinolui Lo-
gue. 

Tas reikalas airių spaudoje 
išaiškintas ir kritikai aptilo., 

Monsignoras Luzio ištyrė 
Airijos bėgamuosius reikalus, 
visą šalies padėtį ir apie tai 
raportuos Šventajam Tėvuj. 

kokius atft'lė rusai piliečiai 
JirJO metais. Rusija paduos 

j Anglijai sąskaitą. Išrodys, 
luek daug rusų anglai nužudė 
šiaurinėse Rusijos provinci
jose. Už tai pareikalausi-

j me atlyginimo. Norime tai
kos ir nenorime pertraukti 
santykių. Bet taipat nelauk
sime, kol patys busime užpul
ti ." 

Pagieža už Vorowskj. 

Paskui kalbėjo apsaugos 
komisaras T r o t z k y.- Jis 

ROCIy ISLAND, Ui., geg. 
15. — Ties Campbell sala 3 
vyrai su 3 merginomis ėjo 
tiltu per upę Mississippi, 
kuomet pamatė ant 'jų atbė
gantį gatvekarį, kurio motor-
menas staiga pabludo. 

* 

Kad išsigcllįėti nuo, gatve-
kario, vyrai su menginomis 
nuo tilto šoko upėn ir nusken
do. 

GAL PALANKIAI BUS 
ATSAKYTA. 

kimus gatvekariais, 
Transportacijos problema 

visais žvilgsniais majoro bus 
apsvarstyta ir bus nuspręsta, 
ar miestas gali perimti gatve-
karius. 

Tai visa bus atsargiai vei
kiama, kml paskui miestui ne
būtų sunkenybių. 

Mrs. Mitchell nužudyme. 
MOTERIŠKŽS LAVONAS. 

PEILItJ PERVĖRĖ MOTE 
RIŠKC. 

Areštuotas Anton Gray, 23 
metų, 2901 So. State st. Tai 
juodukas. Aflt kampo La Sal-j 
le ir Monroe st. jis nežinia 
kodėl lenktiniu peiliu smogė 
vienai moteriškei nugaron. 

Sakoma, jis klausas jos ,ga-
ivekario vardo. Bet ta, ma
tyt, jam neatsakiusi. Ir už •ja' 
tai turi verti peiliu? 

Šiauriuose nuo Chesnut st. 
ežere rasta nežinomos mote
riškės lavonas. 

DRAUGO OFISE 

dar galima gaiiti gerų tikietų 
p. Babravičiaus koncėrtuf IŠ 
d. gegužio. 

STREIKUOJA BANKŲ 
KLERKAI. 

PARYŽIUS, geg. 15. —UŽ 
didesnę užmokesnį čionai pa-

J kėlė streiką visų bankų kler-
, kai.'. Mažiausios- užmokesties 
1 mėnesiui 500 frankų reikalau-

MA'SKVA, geg. 14. — Ko
misaras Krassin iškeliavo Lo
ndonan, gi sovietų valdžia 
siunčia atsakymą Anglijai į i 
šios ultimatumą. 

Kalbama, kad atsakymas] 
pareiškė, jog raudonoji armi- bus palankus, taip kad Angli
ja biis paruošta veikti, jei tik ^ ja negautų progos staiga per-

REĮKALAUS TIK DĮDES 
NIO UŽMOKESNIO. 

Ims reikalas. , 
"Jei kils karas, tai karas 

bus ilgas. Suvėlins jis mu-
sų (?) šalies atstotymą il
giems metams. Bet raudo
noji armija* kuri reikalauja 
taikos, išpildys savo pareigas 
pilnai." 

Toliaus komisaras pripaži 
no, kad del visų tų neramybių 

į Europoje, Rusijos bolševi- j 
kams kaskartas vis sunkiau 
kvėpuoti. jVis tirštesnė daro
si politinio atmosfera. Dau
giausia sunkenybių Rusijai 
daro kaiminingos valstybės. 
Tečiaus jos pirmutinės pasi
jus gavusios kailiu, • kuomet 
kils karas. 

Pildąs Lenino pareigas ir 
Maskvos sovietų pirmininkas 
Kamenev pagerbė Šveicarijoj 
nušautą Vorowskį. Paskui 
pažymėjo, k»d kulipka, kuri 
nužucte tą bolševiką, buvo tai-

traukti santykių. Tuo la-
biaus, kad ir pačioj Anglijoj 
santykių pertraukimo nenori
ma. > 

'visą darbininkų (?) veikimą. 
"Prisiekiame keršaą" šau

kė Kamanev. ' "Tegul mūsų 
priešai mintija taip, kaip 
jiems tinka, bet kulipkomis ir 
peiliais mųs nepabaidys. Dar
buosimės ir toliaus paliuosuo-
ti iš po kapitalistinės letenos 
rytus ir vakarus." 

Smarkiausia kalbėjo Bucha-
rin. Tasai šmeižė visas Eu
ropos ir viso pasaulio vald
žias. 

Pagaliaus nutaria kreiptis 
į Anglijos da,rbo partiją, 
idant ji pasidarbuotų neleisti 
Anglijai pertraukti santykių 
su Rusija. » 

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių patarnautojų unijų 
viršaičiai jau suformulavo 
reikalavimą, kuris statomas 
bendrovėms. 

Tas reikalavimas, tai tik 10 
c. aaugiaus valandoje užmo-Į 
kesnio. Už tai stipriai stovi 
visi konduktoriai ir moterme-
nai. 

Kiti reikalavimai sĮcąitosr 
tik antraeiliais. 

PARYŽIUS, geg. 15. — 
Lenkijoj areštuota apie 30. 
bolševikų, kurie buk tarėsi nu-
žud37ti maršalą Fochą, kurs 
dalyvavęs lenkų armijos ma-
nebruose 

-

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; vakare gali 
but lietaus; maža atmaina 

(temperatūroje. 

KRAUSER PASMERKTAS 
klRIOP. Į 

Kriminaliame teisme TJŽ fco-
lrcmono nužudymą miriop1 ha-
smerktas Walter Krauser, 19 
metų. ' M 

Cook apskrities kalėjime 
šiandie viso yra 8 pasmerkti 
miriop piktadariai. 

GATVĖS PERDAUG NEŠ 
VARIOS. 

; Be to, kreiptasi į Nanseną 
koma j visą sovietų valdžią, į tuo pačiu klausimu. 

Viešųjų darbų komisionie-
rius Sprague ima nagan war-
dų superintendentus už gat-

'vių nešvarumą. Daugelis tų 
superintendentų pamainys 
vietomis., 

PINIGU KURSAS. 
— 1 

Lietuvos 1$ $tų $1.0U 
Anglijos ster^ svarui 4.65 
Fraucijos ^00 f r. 6.56 
Italijos lCpJįpi 4.94 
Vokietijos,jį$ mark. .0029 
Lenkijos 100 mark. .0020 

{DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus j 
šventadienius) nuo 9 vai. j 

ryta iki 8 vai. vak.> 
2334 So. Oakley Avenue j 

Siunčiame pinigus (įoleii&is 
ir litais* per didžiausius Lie- j 

tuvos Bankus: * 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortot kad pinigai buttj Liet u TO J 
I Išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

" DRAUGAS n 

fesrifer* všakrroj nsdttdienlis-
M d t & m s . . . •« •«»•.-«. • i k*.»«» 9 * r " 
i M N ••fTJ ^#» W 

Oi prenumeratą moksi iakalno. Lai
ku skaitosi nno ūJraJymo dienos, 
M Ro Naujų M9ių. Norint pennai-
Sjti Adresą risada reikia prisiųs
ti b< ienas adresas- Puugai g ėmu
si* siųsti ilportant trasoje af «-
areee "Moniy Order" arba įde-
iast piaimi $ rsgistmot* tetai* 
f DRAUGAS PUB. 0 0 . 
I 

1334 South Oakley Avenu* 

Ohica^o, niinois 

T t L Ro OM valt 7791 
, i 

M i , i,.r i r rVg^rt-KTTr 

TAUTOS ĮŽEIDIMAS. 

"Cbicago Sunday Tr ibūne" 
geg. 13 d. įdėjo straipsnį sa
vo korespondento Donald Day, 
kurs prasilenkdamas su tiesa 
įžeidžia lietuvių tautą. 

Korespondentas pranokia
mas Minislerių pirmininko 
Galvanausko pareiškimą Tau
tų Sąjungai, kuriuo apeliuoja
ma į tarptautinį teisiną lfaa-
goje ieškant teisybės Vilniaus 
klausimu ir, pažymėjęs kad lie 
tuviui rezervuoja sau teisę 
paskelbti karą Lenkijai gegu
žio mėnesy, su purvais sumai-

.šo Lietuvos respubliką ir jos 
piliečius^ 

Jis lenkų lupomis pajuokia 
tą lietuvių "komediją", išva
dina mūsų tautos kamieną u-
kininkus "labiausiai neišauk
lėtais ir nekultūringais pasau
ly" . Dar daugiaus, jis drįsta 
tvirtinti, kad Lietuva turinti 
teisių save tiek valdyti, kiek 
Pueblo's indi jonai turi teisių 

'valdyti Arizoną. Visą Lietu
vos siekimą prie laisvės jįs 
įvertina kaipo lietuvių emi
grantų šposą, kurie drąsina 
lietuvių tautą net prie karo, 
tikrindami, kad Suv. Valsty
bių lietuviai į vieną naktį gali 
nukreipti Amerikos opiniją Lie 
tu vos naudai. 

J is piktinasi ir Amerikos 
konsulu Lietuvoje, kurs nepri
klausomybės dieną palaiko 
lietuvių aspiracijas, na ir, ži-

Mes visiškai nekreipiame 
doniės į tokių korespondentų 
žemos rųšies propagandą. Rim 
ti svetimtaučiai jau pusėtinai 
yra supažindinti su Lietuvos 
politine, ekonomine bei kultū
rine padėtimi. Geriausias fak
tas yra Suv. Valstybių aktas 
kuriuomi Lietuva pripažinta 
" d e j u r e " nesiremiant tikrai* 
šiais tų sričių daviniais. 

Bet kuomet tokia kcrespon-
deneija, kiekvieną lietuvį į-
žeidžianti, telpa rimtame A-
merikos laikrašty, kiekvieno 
mūsų pareiga reaguoti į tuos 
šmeižtus, tiesiog idiotiškus 
prasimanymus. 

Tuo tikslu ir reiktų, nekliu
dant dienraščio " Tribūne ", 
užpulti redakciją, rimtais 
straipsniais, kurie korespon
dento nonsensus atremtų tru
mpa, bet stipria argumentaci
ja paremta statistinėmis žinio
mis. Butų taipat labai gera, 
kad tuo tikslu mūsų didžio
sios organizacijos savo vardu 
padarytų tinkamus praneši
mus, p net ir kolektyvus Cbi-
cagos inteligentijos raistas a-
titaisytų ar piktos valios ar 
klaidingai informuotą Chica-
go*s " T r i b ū n e " koresponden
to straipsnį. Į tokį įžeidimą ir 
net provokaciją tylėti negali
ma. 

KOMUNISTŲ TERORO 
VAISIAI. 

Rusijos ir kitų šalių komu
nistai kelia nepaprastą triuk
šmą del nužudymo bolševiko 
Šveicarijoj. §į atsitikimą skai
to kaipo visuotinosios įeakci-
jos signalą prieš bolševizmą. 

Katalikai smerkia kiekvie
ną piktadarybę, smerkia ir 

liko slapta. Iki šio Įtiko Jie 
atsisako išduoti katalikams nu 
žudyto praloto kūną. Kur jlfc 
tą kuttą nukimšo, niekam ne
žinoma. 

fFos ir kitos bolševikų žmog
žudystės' taip biaurios ir taip 
žvėriškos, kad to visa nega
lima nei įsivaizdinti. 

Tas komunistinis teroras iŠ 
Rusijos plinta kitur. Tik kitur 
jis kreipiamas jau prieš pa
čius teroro mokytojus ir jų 
šalininkus. Rezultate išeina 
toks, kad kas kuo kariauja, 
tas nuo to pat dažniausia ir 
žūva. 

Visas pasaulis šiandie pil
nas nukentėjusių ir pabėgusių 
iš sočiai. * bolševistinio rojaus. 
Tie pabėgėliai apverkia savo 
namiškius, gimines ir draugus, 
kuriuos bolševikai nužudė 
Rusijoje., Pasitaikius progai 
jie pavartoja bolševistinę tak
tiką. Terorą Už terorą atsimo
ka. 

Šit koki Rusijos komunistų 
teroro vaisiai. Dėlto, jie. ne 
turėtų ir triukšmauti. 

Tautų Sąjungos gi klausi
mas, tai išimtinai vienas po
litinis klausimas. Tas klausi* 
mas nepaliečia - religijos, tik 
šalies' vyriausybės politinį nu
sistatymą. * 

'Tautų Sąjungos klausimsts 
buvo demonstruotas praeitais 
prezidento rinkimais. Didžiu* 
ma gyventojų nusistatė prieš 
T. Sąjungą. 

Ant galo teisėjas Tally nuo 
savęs personaliai pažymi, kad 
jo nuomone ir šiandie daugu-
nia Suv. Valstybių gyventojų 
yra priešingi T. Sąjungai. 

Tai puikus atsakymas to
kiems, kurie katalikus už
puldinėja ir pačiai Bažnyčiai 
daro neteisingų priekaištų. 

vtenu laiku. Ją, pagadinti ,už
ėmė kelis metus. Piri&iaUsia 
buvo sustatyti Konfederacijos 
Straipsniai. J ie pakeiti iš Ne
priklausomybės deklaracijos. 
Ta Deklaracija, kur i nustatė 
Suv. Valstybių kaipo laisvos 

stovį, taipat nebuvo kokia tai 
nauja idejfl; Kės tos teisės, ko
kių sau tuomet reikalavo žmo
nės, jau gyvavo protuose ir šir 
d^se k'oionistų, kurte čia buvo ginusias žmogus visame pa-
ftttykę iš Anglijos, Škotijos, 
Airijos, Vokietijos ir Olandi
jos-

TUMUIGIAUBIAS 2M0GUS I J E T U V O J E i 

(Pirm 20 metų Detroite, 
Mick., Henry Ford įkūrė ben
drovę automobiliams gaminti. 
Bendrove įktifta su 100 tūks
tančių dol. kapitalo. Tas ka-

ir nepriklausomos valstybės įpitalas ne jam vienam prigu
lėjo. 

Dvidešimts metų tai juk ne
seni laikai. Bet šiandie Ford 
jau skaitosi ar tik ne turtin-

LlEtUVlAI LAIMĖJO. 

Nepriklausomybės Deklara : 

cija buvo tik pradžia ilgo lai
kotarpio kovoms ir darbams 
už pastovią valdžią, kuri ne 
teorijoj, bet praktikoj galėtų 

S. V. K01SSTITUCIJA. 

ALYTUS. — Šįmet Velykos 
tiors šaltos, bet daug linksmes
nės. Nedaug man tenka buli 
tame Dzūkų kampely, bet per 
Velykas visados parvažiuoju. 
Žinoma, nedaug ką galiu ir pa
pasakoti. 

Vienas tik dalykas galiimi 
šįmet pastebėti, tai, kad eį-
nant pirtno- dieną VeJtkų ap
link Bažnyčią,* giedojo visą lai 

šauly. 
Automobilių gaminimas jam 

taip puikiai pavyko, kad šian-
,. / v . i ką lietuviškai, Nezmau, ar 

die tas žmogus gerai apmoka, * . JZI^m 
i u- J- i Z Z i i. - t a m buvo daromf*įkht$iiĮ. ar 

savo darbi mukite, kurių tur i ; . : , : •: - , Qff Jp 
, . i n A , v. - n e ? Seniau buvo ^giedama vi-
daugiaus 100 tūkstančių, i r , n verčiasi milionais. 

Taip yra dėlto, kad H. Ford 

I sadoš" lenkiškai, kusi t v irus 
Lietuvos Valstybei, lietuviai 
pradėjo neapsileisti ir buvo 

ATSAKYTA BUVUSIAM 
TEISĖJUI. 

Kaip žinoma, buvęs S. V. 
Aukščiausiojo Teisino teisė
jas Clarke, kuris veda čia 
propagandą už Tautų Są
jungą, metė priekaištų kata
likams. J i s paraše laišką Sv. 
Pranciškaus Ksavero Kolegi
jos rengiamojo deimantinio 
jubilėjaus komiteto pirminin
kui. Laiške pažymėjo, kad S. 
Valstybių katalikai nesidar-
buoją, idant S. Valstybės įsto
tų T. Sąjungom Girdi S. Val
stybių Katalikų Bažnyčios pa 

Dauguma mūsų, svetimšalių 
ai piliečių, žinome, kad kuo
met svetimšalis naturalizuoja-
si ir prisiekia šiai šaliai isti-
kimyb-ę, jo viena iš svarbiau
sių, priedermių ginti Suv. Val
stybių Konstitucija. Tečiaus 
nedaug rasime tokių* kurie 
pilnai suprastų to akto reikš
mę ir kas yra Konstitucija. 

Konstitucija yra aukščiau
sias šalies pagrindinis įstaty
mas. Ke t ien naturaližuoją>> 
žm6gus, bet ir patsai ^ šalies 
prezidentas, užimdamas prezi
dento vietą, turi iškilmingai 
prisiekti, kad jis taikinsis su 
Konstitucija ir ją saugos ir 
gins. Tokia pat prisiega reika
laujama ir nuo senatorių, kon-
gresmonų, nuo visų federalių 

- e*-" 

ar valstybinių valdininkų. 
J a u sakėme, kati Konstitu

cija yra aukščiausiass šalie 
pagrindinis įstatymas arba 
visos eilės pagrindinių įstaty* 

užtikrinti visai tautai laisvę, J fa gabus pramoninkas j r ^ . ^ ^ ^ ^ 
nepriklausomybę ir ramu gf- .vietia. teisingiausių: tos, rųS1«s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 

vemmą. 
Konfederacijos Straipsniai, 

žmonių. Tai neišnaudotojas. Ir 
įdomiausia tas, kad su juo nei 

. Iviškai. Lenkai tam priešinosi. 

pripažinti 1781 m., davė W viena kita automobilių bendro- - ^ ^ ^ ^ ^ 
valdžiai pfadžią. Tečiaus ta 
valdžia buvo cfeif labai silpna. 
Todėl, kad kiekviena atskira 
valstybė stipriai laikėsi savo 
nepriklausomybės ir nepalie-
čiamybės. Tokiu būdu negalė
jo būt kalbos apie centralinės 
valdžios stij>rybę. 

Pagaliaus 1787 m. Philadel-
phijon sušaukta Konstitucinė 
Konvencija. Buvo šaukiami 65 
delegatai. Atvyko tik 55. Tai 
buvo žymiausieji žmonės re
voliucijos laikų. Iš jų 20 buvo 
baigę universitetus. Konvenci
jos sesijos buvo slaptos. I r tik 
1839 metais pavyko patirti, 
kas tose sesijose buvo veikia
ma, kuomet paskelbti Madiso-
no užrašai. 

Pirmasis Konstitucijos pro-

Iš to kilo net susipešimų baž-

reiga tuo reikalu darbuotis. 
Gi je* Bažnyčia stovi nuoša- į mU ^ t r a u k a . Kąin ji reikaHn 

ga, kokią ji turi svarbą T 

kuojamo teroro vaisiai. Komu
nistai Rusijoje išžudė ne de
šimtis ir ne tūkstančius žmo
nių. Bet milionams gyvybę at
ėmė savo raudonuoju teroru. 
Ir tai tik todėl, kad tie ne-

j laimingi žmonės, tie milionai 
noma, valstybės departamen- j n e n o r ė j 0 taikintis prie jų skel-

šią* žmogžudystę. 
Bet del pastarojo atsitikimo \ ly, tai jmti sau kenkįa. 

Šveicarijoj) komunistai nepri Buvusiam teisėjui Clarkej ĮsivaizcMnkinie Suv. Valsty-
valo daug triukšmauti. Nes atSakė teisėjas Alfred F . } * * " k a i I » didelius namus, ku
tai jų pačių Rusijoje prakti- Tally, tos Kolegijos A l u m n a t u o s e mes visi gyvename. 

komiteto pirmininkas. Teisėjas Tai Konstitucija gali but pn-
Tally laiške pareiškia: 

tas jį subarę; 
Galop, jis pranašauja, kad 

ateina Lietuvos žlugimo die
nos. 

^Nuo pradžios ligi galo jis 
puikiausiai atliko lenkų propa
gandisto rolę, kurie ne nuo 
šiandien jau numariho ir pa
lakiojo Lietuvą pasaulio aky
se. - 0 % I 9 

lyginta prie tų namų didelio 
Rengiamojo deimantinio Ko- ¥ ^ ipraus pamato, ant kurio 

legijos jubilėjaus komitetas 
kaip kitiems įžymiems asme
nims, taip ir tamstai, kaipo 
įžymiam džentelmonui, pa
siuntė laiškus su prašymu 

biamojo socialistinio mokslo.' prisidėti prie rengiamo fondo. 
Nenorėjo, pasiduoti jų veda 
majai teroro politikai. 

Nesenai tarp kitko jie nu-

Tas Kolegijai fomlas yra svar 
bus reikalas. T | i Viena. Antra, 
Katalikų Bažnyčia nedalyvau-

žudė vienfc katalikų Bažny-1 ja jokiame šalies grynai poli-

vo negali konkuruoti. J is pi-
. , , . . iu labai mažai buvo) lenkis-

giai parduoda savo automobi- . . . . .. . „ . . 
J \ * . . kai, gieda lietuviškai kartu. 
ltus, kurių pagamina visą , . 1 

t . Ivleb. prisiėjo taikinti ir bu-
u ai v be 

vo sutikta, kad per vienus at-
Šiamlfe H. Ford savo auto- , . , . , ,. . . . , . 

laidus gieda lietuviai, per ki-
mobilių įstaigas turį ne vien, , . . ».. r . . v. . 

" * e . tus — lenkai. Cia lietuviai siek 
Detroite, bet ir kitur, po visą ' , , t , • . } T> * *, i 

' . ' w ™ i tiek laimėjo. Bet tuo dar ne-
ulačia Ameriką. Su savo istai-! .» . . . T . . . . . " .. F * . . * j pasibaigė. Lietuviai ir toliau 
eromis jis persikelia ir Euro-i •, . . , w , .. , 
ff J ^ _ i reikalauja, kad jiems butu 
pon. II. Ford savo dirbtuves , , . ,v.. . , . / 
1 .. visados . leidžiama gi<*loti, 
nore,io įkurti ir Rusijoje. Bet T . . . „ t . , , rr . . , 
i ,v ., . - ^ . I r . k a , P t a i P^T Verykas, Kalcnlas 
bolševikai jo bijo. Neduoda . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
reikalingi^ koncesijų. ^ R a ] ^ hmQ ^ ^ 

Wall Street (žinoma f inan- ' T r t 4 . , ... T , . t . 
. XT _ . kams giedoti). I š b u v o tokių 

sme gatve New lorke) tvir-. . . . . . v 
D ' MISI rėmimu, kad vos galima 

tina, kad Fordo kapitalas jau 

arti žinomos plieno korporaci
jos (United State Steel Cor
poration) kapitalo. Jo šiandie 
kapitalas siekia arti 700 mi-
lionų dol. Ford tečiaus turi 

j tkta* turėjo 23 straipsnius, ^ u g i a u s OT"0 P<niS° * P l i e" 
Faskiaus pagaminta da 1 str- n o korporaciją. Pastarosios 

stovį namai. Konstituciją gali-

aipsiiiai. Ragsėjo 17, 1787 m.. 
Konstitucija priimta. Kitais 
metais 9-ios valstybės ją rati
fikavo. 1789 metais Konstitu 
cija ėmė veikti. 

IŠpradžių Konstitucija ne
patenkino gyventojų. Tik 1791 
metais padėjus Konstitucijoj 
dešimtį " amendnientiį" Xpu-

ti*aUnei valdžiai pradžia. Vir
to kitokį laikai. 

čios pralotą. Teisė jį savo tei
sme. Neįrodė jam jokių nusi
žengimų, TVciaus nužudė ne
paisant viso pasaulio keliamo 
protesto. I r tą žmogudysty a't-

tiniame veikime, jei tuo vei
kimu nepaliečiami pačios Ba
žnyčios reikalai. Tai tamstai 
tur>tų but žinoma geriau, kaip 
kam kitam. 

— — 

ma palyginti su galinga tvir-J taisymų) į d a r y t a stipria^cen 
tove, už kurios sienų be pa
vojaus laimingai gyvena tau
ta, nors iš orinės pusės tos 
sienos nuolat priešų atakuoja
mos su tikslu pavergti tą tau
tą. 

Suv. Valstybių Konstitucija 
šalies gyventojams duoda pa
grindinius nurodymus, kaip 
jie turį valdytis ir kaip gy
venti. 

šiandieninė Konstitucija ne. 
buvo parašyta arba sustatyta 

Mirštanti moteris prašo vy
ro, kad ištekėtų už paneles M. 
i—Acli, atsako mirštančios vy 

ras,* greičiau numirk, tai vis
kas įvyks. 

kuone visas kapitalas įdėtas į 
savastis. 

Taip tai žmonės praturtėja. 
Oi Ford eis turtingyn. Nes jo 
automobiliai vis plačiaus pa
geidaujami. Jo inžinieriai, sa
koma, darbuojasi pagaminti 
lengvą j r mažą vienam žmo
gui automobilių, kurį butų ga
lima neštis, gi, prireikus... va
žiuoti. 

perskirti. Klebonas ir čia 
paskirstė: du kartus, einant 
aplink Bažnyčią, gieda lietu
viai, trečiąjį — lenkai. &įmet 
giedojo visą laiką lietuviai. 

Lietuviai — laimėtojai! 
Dar vienas dalykas pašte- ? 

bėtinas. Per pamokslą, paskai
čius' evangeliją lietuviškai, 
skaitoma lenkiškai. Man, ro
dos, tą lenkišką skaitymą e-
vangelijos, laikas mesti, nes 
vadinamieji lenkai, visi gana 
gerai supranta lietuviškai ir 
toji puslenkiškoji era jau bai
giami, čia daroma tik iš pa
pročio. 

V. Meldas. 

• II t i l t %!> M » ^ į 

Tylėk vers i"! Šaukia mo< 
tiria pliekdama .vaiką.. Gi te
t a s : — Kaip gali teikalauti, 
kad veršis 'tylėtų, kuomet jį 
muši ? 

Motina: — Onute, atsipra
šyk tėvelio! Onutė: — Neatsi-
plašysiu. Atsiprašyk Onutė, 
šnabžda jai aštuonių metų 
broliukas: išmintingesnis pri
valo kvailesniam nusileisti. 

• i . m 

Ar tamista išleidai savo 
dukterį už vyro? Taip, bet tik 
pinigus, nes dukterį žentas 
nran grą*žino. 

. . i i 

Barberis Ait... pasakoja sa
vo kostiumeriams taip baisias 
istorijas, kad jiems plaukai 
ant galvos atsistoja, o jam 
geriaus kirpti. 

Aš LIŪSTU... 
»,»•,,. „n, ^ I I ^ • -Į-.JJ. V ' •"" • i m u i m ą n i K M i m i <nn.W r«HH»—» i >«»<»n almami ywf>iii i»SL i l iM'l%.r»,!t i* 

Bosas: — Sutinku priimti 
tamista prie biznio. Tamista 
gausi pusę gryno pelno. — 

— "Pusininkas: — Aš norė
čiau ketvirtą dalį pelno — ne-
{Cryno. 

M M 
" i C » 

Aš vystu, aš liūstu, it ^ėlės daržely 
Nes mano močiutė jau ilsis kapely, 
Kaip man gi neverkti, kaip man neliu-

dėt, v&mui *f: : 

Ivaip savo mb^Uutės man negailėt. 
. . I J i mane: angino, ant rankų nešiojo 

Tiek \tifcn£': tiek naįt į akelėms da
boja. 4 
Šiahdien — jau ilsis tolimoj šalelėj, 

sin. Vieversėliu sutartinė pripildė n|ėly-
ne žavinčiais akordais. Tik vien gera, ma-
lonu, atbundančios gamtos glėbyje. . 

Sužavėtas* išpintos pavasario įvairy
bėmis, apylinkės igrožiu, aš, lyg kokia ste
buklinga pasaulio alėja perskridęs ištisa 
eilę kajyjj ir slėnių, atsidūriau ant aukš-
eiausip; šioje apylinkėje kalnelio, lyg ant 
kokios j stebuklingos salos, nuo kurios 
matos pasaulio gražybės. Prieš mano a-
kis stovėjo, kylančių iš gilaus miego apy
linkių vaizdai, lyg kokia didžiausia pašau-

: ; , , T o l i , svetimoj gudų žemelėj.' " , i o ^ . ^ T i k mAfa j ą t ; n b a m a i g k a i 

j Ą J brang, motuše, tavęs n e u ž m i r š , t y t i > s l i f i r a s t i ) atjausti, tai ji parodys ta-
vo sielai begalėą pasaulio brangenybių, 
kurias retai kas tesupraata ir tepasiekia 
J i neš tavo sielą į begalinio grožio ir lai
mės pasaulį... 

Netoliese pietų link, kalvelėmis ban
guojančios apylinkės apsuptas niūksojo 
Veiverių vidurinės mokyklos sodas. 

O kiek manyje įvairiausių vaizdų jis. 
gamino! 

Plačia ir ilga juosta traukiasi pava 

-

rvpLašai jaunutis nuvargęs numirsiu, 
AJ^pute, kasdieną tave aš minėsiu 
SNors vienas aš likęs vargelį kentėsiu. 
' ' Radasto Žiedas. 

SODO VAIZDELIS. 
Vieną giedrią pavasario dienelę, aš 

išėjau į Veiverių miestelio apylinke*. 
Saulė savo brangenybes bėrė žemei. Pie
tų vėjelis, glostydamas, glamonėdamas 
veidus, kažką jjaslaptinga Šnibždėjo au-

riausi Vaisiniai ir nevaisiniai medeliai, 
kelia savo galvas į padanges, sveikinda
mi saulę, kad ir juos apdovanotų' tarp 
brangiomis ir puikiomis dovanomis. Vie
ni ir antri t a rp savęs sumišdanii, daro 
kaž kokio keisto, paslaptingo, tolumoje 
dunksančio kalnelio vaizdą. Viršuję, ro
dos, snaudžia kaip ir kaž koks rtsnas, su 
dideliu aukštu bokštu. Tai skęstanti ta rp 
medžių Veiverių vidurinė mokykla i r 
keliantis savo galvą į padanges, žiuri pro 
medžių viršūnes, netoLiese esančios baž
nyčios bokštas. Tas "aukštasai kalnelis", 
rodos, aptvertas gražiomis, aukštomis lie
pelėmis, kurios savo šakeįemris susipynę 
juosė jį didele plačia juosta. Ta juosta 
kaž kaip susidraskius dengė rytinę jo Vir 
šunės dalį. Sodelio- — kalnelio, viršūnė 
bangavo spindinčiomis kaip deimantai 
saulės spinduliuose aukso bangoinis. Du 
jovaru, didžiausi ir aukščiausi * . so
do' medžiai, žvalgosi po tolimąsias apy
linkes. Siūbuoja, linguoją, banguojančio 
' 'kalnelio'1 viršuje, dVi didžiuli japonų 

Aš ;paskendau didžiuose Lietuvos šaukti visus vaduoti brangiosios fcėvyi|ės. 
praeities rūmuose. I r štai sodo vaizdas 
mano vaidentuvėj pavirto tvirta senovės 
lietuvių pilimi. J i pastatyta ant aukšto 
kalno kryžuočiui neįkandamom/is sieno
mis. O bokštas jos, f odos, dangų remia! 

Iš visų šonų apstatyta, ąžuolinių kamie
nų nebsuardoma tvpra. 

Papūtė švelnus vėjelis ir aš išgirdau: 
kuku, ku~ku, ku-ku... 

I r štai, atplasnojo raiboji gegute, at
sitūpė ant šimtamečio ąžuolo kamieno ir 
liiadnai užkukavo. 

Kryžųotis, žiaurusis nekaltojo kraujo 
liejikas, mižucfe jis mano brolelį! Užtat 
jus flesnauskit, bet traukit į kalną: ąžuo
lus stiprius, alvteenis didžius, pilkit į ka
tilus talpftrus, vandens kuodat^giausiai.. 
Kad kryžuoti baieų, t$ plešruji žvėrį ture 
tut kuo, puikiai pavaišinti. Kad vieton 
mano brolelio -vieno jų liktų čionais mi-
lijonai. I r Štai safgai keli, iš aukštojo 
bokšto, žiuri kiekvieną dienelę. Jie, žiuri 
ir diena ir naktį į plačiąją juosta nuty 

sacio gražučiais rūbais pasipuošusi kark- pusi, lyg tai du pavargusiu, iš tolimo kra- susį per kalnus ir slėnius, miškelį. Kad 
lų, jovarų ir gluosnių siena. Kiti-gi įvai- što atliūliuojančiu laivu, ų; pamatę jie priešus baisius, galėtų kovon ramybės... 

Kad vėl po audrų didžių mūsų vargin
goj šalelėj laisvai skambėtų paslaptinga 
lietuvaičių dainelė. 

Ta " p i l i s " man piršlė įvairiausius, 
mūsų Sėvynčs Lietuvos ateities ir praei
ties, vaizdus. 

J i rodė, kokiais keliais privalau aš 
eiti, kad pinčiau tėvynei ąjįfcp „vainiką. 

Praskleidė prieš mane Uždangą at
eities ir aš išvydau, daugefį skaisčiųjų 
spindulių, uuo mūsų pridengtų. J i liepė 
man plėšti nuo jų uždangas tamsias, kad 
jie apšviestų vargdienių bakužSės sku>% 
džias. 

Nupuolė jau saidelė į bedugnę 
galinę ir tamsus nakties šešėlis pridengė 
"pi l į" . Pasipylė negestantieji dangaus 
žiburtliai ir užviešpatavo amžinoji tyla, 
retkarčiais lakštutės čiauškėjimais per
traukiama. 

Aš truputį prasiblaivęs patraukiau 
namų linkui. 

Mano siela buvo kupina, kaž kokios 
nežemiškos gfcryb.es, linksmybės, laimes, 

K, Dobilas. 

http://gfcryb.es
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LIETUVIAI ADVOKATAI 

DRAUGAS 
n imiiftifcrnrBgir 

<FPBRADCHUUS 
A D V O K A T A S 

(Buv . Vi ln iau* ir Kauno Apygar
dų Te i smo Teisėjas) 

. V e d a bylas v i suose Teismuose 
l 'adaro v i sokius d o k u m e n t u s 

I>iK>da Laetuvos teis iu patarimus. 
S t l 2 R. Ha įstoti St.. Chicago. 

i'i-lophoiie Yards 2890 

= 
Antradienis Gegužio 15, 1623 

I 
S. W. B A N E S 

A D V O K A T A S 
* • TV. Monroe Street 

Rootti »04 — Telef. Ramlolpl i 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 82*3 So. Halsted Str. 

. Telef. Y artis 1015 
Chicago. 

CICERO, lLL> ĮVAIRUMAI, mylima* kun. įf. Svirskas. 

Oia lietuviai 
Išleistuvės. 

Gegužio 8 d. Šv. Antano par. 
svet. L. Vyčių 14 kp. surengė 
išleistuves savo vice-j>irm. if 
darbuotojai M. Levinskaitėi. 
Jai nupirko ir dovaną. P-16 
Levinskaitė apsistos Šv. Ber-

sieji Karšti sėbrai prasikrapš
tė akis, daslproteįo ir pradė-

ai vra ^ t e i s 7 ' b ė s ieškoti. Senai rei-
susipratę ir tikri patrijotai. \ k * j o * • d ū T y į l 

Jie nors neperskaitlingi, bet 
įsisteigė savo mokykla* nes jie 
gerai žino, kad vaikučiai auk
lėjami viešose mokyklose ne
atsiekia savo tikslo. Vaikai 

Blusolog-o ex studentas. 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A 8 

• •»• *» . 
Ofisas Didmies ty) : 

29 South La Salle Street: 
Kambariu 5S0 

Te le fonas : Central 888* 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas : Yards 4181 

nardo ligoninėj, Cliicago, ir . 
m If baigę viešąsias mokyklas iš 

l \ l . Dcarborn 9037 

A. A. S L A K i S 
ADVOKATAS 

Ofisas v idamies ty j* 
CHICAGO T E M P L E BĮ ILDING 

77 W e s t \Vashmgtmi Street 
Roorn 1726 

Valandos t ryto Iki i po piety 
N a m ų Tel. H y d e Park 1191 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

L B E T i m s ADVOKATAM 
Dlen.t R. 514-516-127 N. Dear-
born Str. Tel . Randolph 5581 

1ITII 8. Wabash Ave. 
Tel Pu l lmsn M t l 

D A K T A R A I 
, , , — , - > » 

• 

OR. MAURICE KAHN 
•YDTTOJfAS IR CHIRURGAS1 

4681 B* AaKlanA Ave. 

Tel. Vards I M 4 
OPT80 T AL.: 

8 — l t v. ryto, 1—1 Ir 7—9 v. V. 
Nedė l iomis ; nuo U t , ryte tai 
1 vai. po pietų. 

OR, A. K, RUTKAUSKAS 
GTDVTCUAB f* ClHlrM'ROAfJ 

#441 So. Wemtnrm A r e n o s 
Telef. Lafayette 4148 

Vaan4oe: 9-11 rytais, l - t po 
pietį) Ir 7- t vakarais . !f edėldle-
a i a u tiktai po platų 8 lkl • vai. 

IŠIMU T 0 N S 1 L U S 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

I ,—be pei l io , 
8,- - b e kraujo, 
8 ,—be marin imo, 
4 ,—ue skausmo, 
5 ,—be l o k i o pavojaus sveikatai 

P o operacijos, pacljentas gaii tuoj 
eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
visa sve ikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su {vairiomis i lgomis 
pr i j imu:— 

Kasdien nuo S vai. po pietų iki 
9 vai. vakare 

Nedė l iomis ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

D E . A L . M. R A Č K U S , 
GYDYTOJAS, C H I R U R G Ą * I R 

OBSTETRDXAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, Dl 

t< u mokysis slniigojinio (į ntir 
ses). Linkime kuogeriausio 
pasisekimo. 
Moksleivių vakaras. 

Rytoj, gegužio 16 d. Šv. 
Antano par. svet. įvyks Uied-
rininkų 16 kp. koncertas ir 
pasilinksminimas. Dalyvaus į-
žvmiausios vietinės artistinės 

•r 

jėgos, bet taipgi visu Ameri
kos lietuvių mėgiamas daini
ninkas, p. Kastas Sabonis. Kp. 
pinu. p. O. Švaikausklenj de
da visas savo pastangas, kad 

j vakaras įvyktu kuopuikiau-
sias. 
Statys bažnyčią. 

Su cicerieėiais tai ne bai-
kos. Sekm. (Jeg. 13 d. parapi
jos sus-me, nutarė statyti baž
nyčią, ant kertės 15-tos ir 50 
ave. Tokia auganti ir visuo
meniniame veikime pasižymė
jusi ir vis labiau darbuotėje 
žydinti kolonija kaip Cicero, 
stebėtinus darbus nuveikia. Ir 
šis dalykas, ,kai ji sujus, bus 
jai kaip niekis nuveikti. Town 

. of Lake ir Bridgeportas tada 
nesigirs savo •i katedromis''. 

Ciceriečiai kuo kitu pasigirs. 
North Sidė, pereitais me

tais, gyrėsi, kad jos darbuo
tojai pirkosi "makabilius". 
Ciceriečiai dabar galės pasi
girti savo darbuotojų "type-
writeriais,'\ Šiomis dienomis 
vienas energingas veikėjas, 
Jonas Zalagėnas, nusipirko 
grynai naujų, gražų Under-
v ood. Tai gal ir "Draugui'" 
daugiau korespondencijų, is-
piškins ant jo. 
Sutuoktuvių vėtra. 

Ir vėl čionai užėjo sutuok
tuvių vėtra. Pereita, sekmadie
nį net keturias poras bažny
čioj užsakė. O kiek dar gir
dėtis! tik kažko laukia ir vis 
neišdrįsta eiti ant "poterių". 
Sveikiname naujai besikurian
čias šeimynėles ir linkime lai
mės begalinės. Senas pišorius. 

DR. CHARLES SEGAL i 
Perkė lė savo ofisą po nomer in 

4788 SO. ASHDAND AVEIfUE 

SPECIJAUSTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyru Ligų 

Vai.; ryto nuo l f — 12: nuo i — 6 
po p ie tų: nuo 7—8:Sf vakare. 
Nedėl iomis: 10 lkl 1. 

Telefonas D r e s e l 888© 

SUSIPRATĘ LIETUVIAI 
KATALIKAI. — PIR. 
MOJI ŠV. KOMUNI

JA. 

PRANEŠIMAS 
ISERGANTIEM 

Sveikata, stiprybė ir energija 
[brandesni UŽ auksu. Jeigu esi ser-
Lant i s eik- ir pasitark su DU. VAN 
| E \ \ I X ( > . N e i m k patentavn vaistu 

įes j ie negelbsti . 
Pasitark su special istu, kuris tu-

Iri ilgų metų prityrimą chroniškų 
|ir viduriniu ligų 

mok ištirti savo liga ir išeg-
|«aminų.oti kraują, š l apumo ir Kx-
Iray. Gydau lytiškas ligas ir krau
lio užnuodijima, su serum ir elek 
tra. 

DR. VAN PAING 
OFISAS IK LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
|Valandos: nuo 10 iki 4 p o pietų 

nuo 7 iki f vai . vak 

reuYliomis: 10 'M 3 2-

Telefonas Yards 1119 

Chicago Heights, Dl. 

Miestelis. • 
Chicago Heiglits miestelis 

yra nedidelis, užtai vasaros 
metu la^ai malonu jame gy
venti, nes daug tyresnis oras 
kaip dideliame mieste. Čia 

tautėja ir sarmatijasi prisipa
žinti esa lietuviai. O dažnai 
jie pameta* ir tikėjimą, nes 
viešose mokyklose tikėjimas 
padėtas į šalį — visai apie jį 
neužsimenama. 

Čia mokytojauja gerb. se
serys Kazimietės, lietuvaitės 
kurios išmokina vaikučius ne-
vien pasaulinio mokslo kuris 
yra mokinamas "Public Scho-
ol", bet taipgi tikėjimų ir lie
tuvių kalbos, taip kad vaikai 
baigė Jietuviškajų mokykla, 
esti susipratę lietuviai ir ka
talikai. 

Pirmoji Komunija. 
Sekm, geg. G d. nuėjęs į Šv. 

Kazimiero bažnyčių, jaučiau 
kų tai nepaprasto. Altoriai iš
puošti gyvomis gėlėmis ir ap
statyti daugybo žvakių. Visų 
žmonių buvo linksmi Veidai ir 
lyg laukia kaž ko nepaprasto.. 
ŠUii už valandėlės išgirdom nti 
paprastai gražiai giedant mo
kyklos vaikučių chorų ^Jėz^U 
aš nevertas, kad ateitumei paa 
mane". Tai vaikučiai klebono 
lydžianii ėjo iš mokyklos j 
bažnyčių, kad priėmus pirma 
sykį Išganytojų į savo Šiidį. 
Žįurįnt į Įhios nekaltus kūdi
kius rodosi, kad tai eina že 
miškoji angelų armija. Bėga 
lo gražus įspūdis! 

Tų dienų pirmų sykį priėjo 
prie šv. Komunijos 26 vaiku-
ciai. 

Per mišias puikiai sugiedo
jo vaikučių choras kuriam va
dovauja sesuo M. Justina. Mat 
čia vargoninko nėra, tai sesue 
mokina vaikučių chorų, t a ip 
gi išmokino 8-to skyriaus meiv 
gaitę ir vargonuoti. Per mi
šias su smuikomis grojo Pet
ras ir Povilas^ Dapkai. Tas 
darė labai gražų įspūdį. Butų 
gera, kad jie dažniau smuikuo
tų. Klebonas pasakė gražų 
pritaikintų tai diena pamoks
lų. 

(Taigi garbė mūsų gerb. kle
bonui ir Seserims Kazimieri* 
t'-ms už taip gražų vaikučiu 
prirengimų prie šv. Komuni
jos. Toji įspūdinga diena il
gai pasiliks mūsų atmintyje. 

Per radio girdėjęs ir matę* 
— • _ , — • r " ^ 

K*UT. PAVEIKSLAI. — 
ITE ATSIDŽIAUGIA. — 

D A S I P R O T Ė J O . 

I • i. 

Lf£T. VAtS. OMUOS Alt-
TI&TŲ ATSISVEI

KINIMO KON
CERTAS. 

Dliaugiasi darbuote parapijos 
naudai. / 

CteVdiajndi 0hk>. — Bal. 22 
d; $v. Jurgio par. svet. Liet. 
Vals. Operos ai^istai: P. 01e» 
ka, M. Lešketičius ir J. Byra. 
davė atsisveikinimo koncertų. 
Koncerto surengime daugiau-
giausta pasidarbavo muzikas, 
kun. V. Vilkntaitis. kuris ne
pailstančiai dirba netik Bažny 
čios, bet ir dailės, tautos, jau
nimo ir kituose prakilniuose 
reikaluose. 

Apie artistus tai nėra rei
kalo daug kų ir rašyti, kadan
gi visi jau gerai žino apie 
juos, girdėję ir matę yra jų'jų 
talentuotus balsus rr artistiš
kus judėjimus. Dar buvo ir 
monologas — "Kriaučiukas 
Motiejukas", kurį atliko M. 
Leškevičius. Jis su savo juo
kingu monologu taip prijuo
kino žiūrėtojus, kad nekūric 
turėjo gerokai ir apsiverkti iš 
juoko. 

Po programos P. Oleka pra
tarė į publikų gražius ir turi
ningus atsisveikinimo žodžius. 
Jis linkėjo clevelandiečiams 
geriausių pasisekimų; ir padė
kojo"- visiems, už jųjų toki 
skaitlingų atsilankymų. . 

Šiame koncerte dalyvavo ir 
šv. Jurgio parap. didžioji or
kestrą, kuriai vadovauja jau
nas smuikininkas. Ir čia, per 
gerb. klebono pasidarbavimų 
tokia didelė ir graži orkestrą 
suorganizuota, kuria clevelan-
diečiai turi didžiuotis ir gėrė
tis. 

Žmonių buvo atsilankę gana 
skaitlingai. 
Parapijai darbuojasi. 

Mūsų klebonas, kun. V. Vil-
kutaitis, su savo pagelbininku 
kun. D. Mikšiu ir par. komi
teto nariais daug darbuojasi 
savo par. naudai? kad kaip 
nors tik sumažinus jos skolas. 
Netik klebonas darbuojasi s*u 
komiteto nariais, bet ir drau
gijos daug prisideda prie šio 
svarbaus darbo, k. t.: Vyčiai, 
moterų draugijos ir kitos, o 
kurios dar neprisidėjo tai lai
ku bėgant prisidės. 

Jeigu visi parapijonai ir 
draugijos atjaustų šių sunkių
jų parapijos naštų tai nepa

justų kaip išsimokėtų šių sko
lų ir pradėtų statytis sau tik
rųjų bažnyčių, nes dabartinė 
bažnyčia, tai tik liglaikinė. 

Ačiū gerb. klebonui ir T$ 
tai, kų ijs sugebėjo pastatyti 
šitokį puikų namų, kuriame 
yra puikus kambariai vaiku
čiams mok. ir didžiausia sver
ta inė, kurioje daugiausia vi
sa* kataUkiškas jaunimas su
sirenka, k. t.: visokius lietu
viškus gražus žaidimus žaisti, 
praktikas laikyti ir t. t. 

Turime džiaugtis ir didžiuo
tis turėdami tokius puikius 
par. komiteto narius, kaip šį 
metų turime, kurie dirba ne
pailstančiai savo par., tautos 
ir jaunuomenės labui. Dau 

' T k . - -

Gary, Ind. r - Bal. 27 d. Sv. 
Kazimiero par. svef. Račiūną? 

yra apie pusantro Šimto ir ^ ^ krutamuosrus1 paveikslus 
lietuvių šeimynų. Lietuviai 
katalikai turi savo bažnyčių 
kurioje klebonauja darbštus, 
sumanus ir visų parapijiečių 

-

apie Lietuvų. Žmonių viduti-

s AR ŽWAI, KAĮ) 
Kepyklos darbininkams per 

1921 išmokėta algų $232,396,-
000 gi sulyginus su 1919 iš
mokėta $207,057,000; geležies 
fabrikuose $413,861.500 suly 

giausia dirba:*gerk F. San-
kevieiūšj A. IviiisMfejj J? &V4 
darąs, A.. Ma&uta ir kiti. 

: Mylį*. 
— *t *ą *t m 

484,000 salyglmte su $57,469, 
Valparaiso bedievukai, bez- goof Ar žinai kad jeigu nori 

•194 - Į 
• 8 1 

Dr.A.A.R0TH 
Re»ld. tel. Van Buren 
Ofiso tel. Boulevard f t f l 

BrJBAS OYDYTOJAl tx 
OBuuWLTRGA8 

SpedallflUM Moteriškų. Vyriškų 
Vafk* kr risą ckroo l lka U*%. 

Orimas: 8888 8. Halsted St. 
Vai.: l f — 1 1 ryto: J ~ I po 
pi et. T—-fvak. Iftd. l f — l f d. 
R w . l l f f Independentą Blvd. 

džionvaikiai negali atsidžiau
gti barzdylos $5,000 "maka~ 
biliumi". Dar daugiau barzdy
lai piškina pagyrų laisvamanis 
kuose laikraščiuose. Tas jų 
karalius Ir juos kai-kada tuo 
11 makabiliumi * \ pavažilft^ja. j 
Tai šioks toks atsilyginimas.' 

Blusologas su savo brusOlo-
gija visai nusmuko vietinių 
žmonių r&kyse. Ir jau jo buvu-

gauti pilna; vfertę už savo pd-
tnigiis pirkdamas cigaretus, tai 
pirk Helmar Turkiškus Ciga
retus užtat kad jie turi savi-
je 100% grynai Turkiško ta
bako? (Apgr.) 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrų adresų; ir porų ad
resų savo pazjstamų; ir pac-
tos markių už 2f centu, — tas 
gaus; naudingų'knygutę 

SRANennd*« SAITO 
StfBtfcAfĄ. 

Tų knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
Iii. Račkus. Ta knygutė suce-
dys- jums turto. 

Kreifjkitės šiuo adresu; 
i)H. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Labotatories 

1411 go. §04h Ave. 
Cicero, iU. 

S. D. LAOHAWlttt 
U E T D V 1 8 GRABOKJTTg 

8 8 1 4 IT. 88-rd PI. C»lfftt8Hf. Dl 
Patarnauja la idotuvės* lrooa4-

glaaela. RctkaM mfldžln 8ftlSau
kti, o mano darbą buslftf užga
nėdinti. TeL Ganai 1271—818* 

Ar Rūkote? 
Ar jųs esat rnkorius? Ar 
jųs g«rejat«s rūkydami 
švelnų, lengtą, tyrų Tur
kiškų cigaretų? Jei jųn ru-
kot, tai rūkykit Helmar, 
Amerikos augšdiausius ci
garetus. 

20 Helmarų kainuoja tru
putį da*a,ąiau neg^i 20 pa
prasta eigaretų^ bet su 
kiekvienu Helmaru jųs 
gaunat keliolikų kartų 
daugiau malonumo-

Helmar yra supakuoti kie 
tose skrynutėse, taip kad 
kožnas- Helmar gali užlai
kyti šviežumų ir lengvu
mų jo 100% tyro Turkiš
ko tabako be susilaužymo 
ir susimankymo. 

Išdirbėjai aukš
čiausios rų.šics 

Turkiškų ir 
E&yptiškų 
Cicarėtų 

pasaulyje. 

•/+, <~V4> 7 

V 

' ^ ^ T t F r V vV/ ,- \Xį£ 

UNIJA 9Broadvay, NAV^k.KY 

«T
eE&iLIETUVak • 

A R B A LĮEPOfųT 
T A & U O K I T V I S * VARŠBnSĘį IR 

TIESIŲ ILELIU 
l i e t u v i a i važiuojant i FUIav* ajrfe«rkia 

Lenkų juosta (tatrtdorias) 
Visa Trečia KJesa Padal inta 1 lUmliarlUs 

Ant *-jų, 4-rių, 6-šių ir* 8-nJų L o * | 
S\ S. Pt )LONIA Gegu le s 8 8 
g. 9. fcrfUAAIA , Birželio j 8 

• r e č i o s Klase* B a l n o s I i 
H A H B C A G A flOSJiO -*- PUJAVdt »10*.M 

MEMKL ir LEEPOJC 8 1 0 7 4 8 
Dairi KltrJfor. Ir l i a l « kralflt. prU savo a#an. 

PlmuUS UETUVuN 
af^lillii 

Tiesioginį Susisiekymay 
Pokariais k LiUk 

Pigiausiai ir Greičiausiai, 
tlsnomet Biustai* p# 

CENTRAL MANUFACITI 
DISTR1CT BARK 

1113 W. I M St. 
Taftas virt $7,000,06^10 

Ilgra laiką Dr. R&čkaa galvojo, trti-
*i>, i*r*do Ir ifbfcndė seriauolus vaiMua 

PLACKkMS 
v *F1§- valrtal tat 'irtrs. kok»« »*t««ftl* 
tl Muralniltal;, BSt^Ssromi t » pri«i*«r« 
D-rb «««kau»- l? JHB veikia ant piau-

• kų Sttti k«»p: . a 
1)-Lžimiša mikrobas, kurie ėda 

8«sMkų Šafmls. 
2) -Sust iprina ptąnkų šaknis. 
S ) I > j « m i a kraują galvos skalpoJe 

i r . priduoda p laukams daag gy-
vmno 9 jieg^r. 

4 ) -Sustabdo plaukų slinkimą. 
8 ) -Angfn« «HME«ir. 

Kurie nori kauti tu valBtij: twl tu
ri pridurti BU teieku: — aavo amfiu, 

' k«I«ą mttTtnkuBlu plauku »«" pa*ym«-
ti ar Ue plaukai yra nuolat sausi ar 
rieDua ir ar yra pleiskanų. Siu vat-

' etų aptlrkeM nega«sit. Kreipkitlea tie-
alor prie mušu FIRMba k w -

KAlftA $5.00 u£ vftistt<# tr « l p»-
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug. 
imonio mums" dėkavoj*. Piaisus sr*-
skite šiuo adresu^ 
DH. HM6KU8 Yaborete*?, 

Cicero, m. 1411 So. SOth Ave., 

^ ^ į ^ ^ a m • Į Į n t - i 

20 melų prityrimo 
Akinių pritaisymo m e n e 

SIMPTOMAI PAKK1SKIA 
Aklų Ligas i 

Ar jums skauda ga iva? 
Ar jūsų akys ašaroja f 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys g r « t pavarf-

s ta? 
Ar kvafsta galva? 
Ar matote kaip if plukancius 

taškus ? 
Ar atmint is po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kttljf ir snlittiiS aky-

gg ^ 
Ar yra barta.'aėme «t8l f o t ų T 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
A K I N I U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave* 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platto * p -
tiekos, kambariai '14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadienials f r. lkl 11 dienos. 

i • 

i . Michnievicz-Yidikiene 
KUJiERKA 

101 & Halsted 8f 
Kampas 31 gatvė* 

one Yarda 1119 
Viename ofise su 

F . Vau Dr. J. 
aing. 

Sąžiniškas 
tarnavimas prie 

pa-

M * " - gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
• iki f va!, vakar*. 

84*1 W. Madison 
Telefonas Seeley l s 4 S 

Moko Siuvimo, Pattėrnų kir
pimo, Designing bizniui Ir na
rnama. Vietos duodama Jykal. 
Diplomai, Mokalaa lengvais at^ 
mokėjimais. Klesos dienomis lt 
vakarais. Reikalaukit knygeiėki 
Bianlo ir Naminiai kursai Skrybe-
l ių Taisyme. Norint rafermaeljb 
rašykite ar telefonueklte. 

BARA PATEK, pirm. 

f «TJL:JLI: '-^J*L '&# - - • • • - -m) 
TAOTJ&Y P. 

O B A B O M U f * I* 
Balsam Dotojas 
Ttiflti aMfttnnu- | 

v isokiems 
ka lama Kaina 

prieinama. 
3319 Aubum 

B H l H s l A v a . Ohicago. j 
— i i 

Telefonas Bealevard €188 

iltealskis 
OrmboriūJ 

Ir k l tno- i 

j }8307 Anbum Avt. Ohicago j 
m'f • s * » » * » » s | i | 
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CHICAGOJE 
IŠKILMINGI ATLAIDAI. 

ROSELAND. — Sekmadie
ny prasidėjo 40 valandii at
laidai. Graži, saulėta diena. 
Roseland'as savo grynu oru, 
žaliuojančia #A*ita kiekvieną 
traukia iŠ-* jiurrims, durnais 
patvinusio miest*. Nuvažia
vau ir nesigailiu. Be visų 
gwntoS p a t a m I » atlaidais c G Q S L 1 E T U V T T ; 

mi būtinai atvykti į šį susi. 
rinkimą, nes kovoj už visiška 
Lietuvos nepriklausomybe, \YA 
Lietuvos žemių širdį VILNIŲ, 
nėra partijų, nėra sluogsnių, 
nėra grupių*, yra TIK VIENA 
LIETUVOS TAOTjA ir LIE
TU VlAt*ir kaipo toHiems reik 
kovoti organizuotai,' vienybėj 
ir pasiniošus. 

giedant, puošniais 
niais rūbais apsitaisęs laikė 
klebonas kun. P. Lapelis. Al
torius nušvitęs elektra, žvakių 
šviesa, pasken*dęs lelijų miš
ke. Pamokslą sako kun. d r. 
I. Česaitis, žmonių pilna baž-
nytjėlė. Bet ką besakyti apie 
procesiją! Sv. Kazimiero 
Seserys mokytojos suorgani- [ 
zavo mokinių — bernaičių ir , 
mergaičių pulką, kurie su sa-
TO draugijų vėliavomis, g|ėlė-
mis pasipuošę, baltais rūbais, 
suderintais kaspinais pasida
binę lydėjo Išganytoją Šven
čia usiame Sakramente. To
kios procesijos niekur Chica-
goje neteko matyti. Labai 
gailėjaus, kad nebuvo fotog
rafo, kurs butų galėjęs tą įs
tabiai gražų, artistiniai puikų 
vaizdą nutraukti. 

Vakare gegužines pamaldas 
atliko kun. Vaitukaitis, miš-

I Kpsk I. AlbaviČius 
A. Bacevičius 
Adv. F. P. Bradchulis 
j*. I. Bagdziunas 
Kun. I. česaitis 
K. Draugelis-
J. J. Elias 
L. Gaizaitė 
J. J. Hertmanavičius 
V. J. Kareiva 
J. Kazanauskas 
Adv. S. Kodis 
N. C. Krukonis 
J. A. Mickeliunas 
Dr. Al. M. Račkus 
V. Stulpinas 
St. Valančius 
K. Vilkas 
Dr. A. Zimontas 
S. A. Zolpis 

LAUKIAMA DIENA. 

liežninkų " vyskupo". Gal 
kai prie "vyskupo*• tai taip 
ir reikia. Kaltininkas savo-
tiškai, "kunigai" irgi savo
tiškai, kiti dar kitaip. Tai ti
kra košė atrodė. 

Ir datoiar iš trijų "kuni
gų" vienas tapsiąs *' vysku
pu . O kas jį įšventins t Ogi 
koks smuklininkas parapijo-
nas su amčiu ir munšainėle. 
Ir čia taip fbųs kaip žydų 
priežodis salto: nemoku nei 
rašyti, nei skaityti, o žydų 
karaliumi nori padaryti. , 

Ten buvęs. 

VAJUS TIK ŠVILPIA, ŪŽIA. 

Bridgeport. — L. Vyčių 16 
kuopos vajus eina visu smar 
kuinu. Kas susirinkimą po ke
liolika naujų narių prie L. V. 
16 kuopos prisirašo. 

Pereitame susirinkime, geg. 
9 d. prisirašė 13 naujų narių. 

Valio! Bridgeporto jauni
mas. Korespondentas. 

PARDAVIMUI. 
Ž E M Ė 

ŪKININKU ATBITIS. 
Ar jus nemanote^.kad bus bedarbe 

ir sunki laikai? Bet kurie nusipirko 
sau ukę bus laimingi, šį meta ūkės 
yra labai nupfffušlbs. 

Mee turim© ūkiu didžiausioj l i e 
tuvių kolonijoj, kur apgyventa su 
viršų 500 l ietuvių netoli nuo mies
tu, mokyklų ir katal ikų bažnyčios, 
č i o n pažymių jums Jiekurias ukes: 

40 akrų gera žemė ir budinkai 
gyvuliai ir padargai* $2,00#; jmokėti 
$500; 

80 akrų gera ž J n ė ir budinkai $2,-
800 {mokėti $200. 

850 akrų gera žemė 1^0 dirbamos 
likusi miškas ir ganykla kuris ver
tas š iandien $20,000, o parsiduoda 
$4,500 Jmokėti $500 ir kelotą. farmu 
yra ant m a i n y m o kreipkitės pas ūki
ninką. 

P. b. ANDREKUS 
2047 West 23rd Street 

Chicago, 111. 2 lubos front 

REZIDENCIJINIS KAMPAS 
MARQUETTE MANOR 

' N . E. kampas Marąuette Road ir 
Maplewood Ave. arti l ietuviškos baž
nyčios ir mokyklos . 50x125 su visais 
vėl iausiais jtaisymais, gatvė ištaisyta 
ir v iskas apmokėta . Turi būti par
duota už cash. Atsišaukite 

Patrick & Moreau 
2627 W. 63 Kamp. Talman Av. 

Tel. Repjablic 6300 

S V. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DR JOS 

4 TAS SEIMAS. 

N A M A I 
BARGENAI. 

Bridgeporto "Vežimas dun> 
lu", Aštuonioliktos "Alfa", 

parus laite šv. Kryžiaus par. j r o w n o f L a k e "Omega", ar 
klebonas Aleks. Skripka ašis- k a r t a ; s nenorėtu kelioms valan 
tnojant kun. Čužauskui ir kun. !<ioms pasiliuosuoti nuo savo 
(Vsairiui. Pamokslą sakė>jatmosferos ir pakvėpuoti ty
kini. Saulinskas. ( įvsniu oru ? Apie " Northsidjet 

Bažnyčia žmonėmis prigru- _ » n i e k o nesakau, ten pas 
sta. Dau£ sveėių buvo n$ j | ar }ą oras saikesnis. Del 
Chieagos. Kunįgu taipat koks j draugiškumo ir jis a r ji bu-
tuzinas. Po vakarinių pa- Uų g e T a į p rįe būrio turėti. Xo-
maldų dar ilgai klausė išpa- • n \ j m i pasakyti, kad vki vyk-
zincm. Pasitenkinę*. 

CHICAGIEČIAI IR VIL
NIAUS KLAUSIMAS. 

tume j (iiedrininkų 1(> kp. kon 
! 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos 4-tas Seimas |-
vyk& sekmadienyje, birželio 17 
d., 1923 m. šv. Kazimiero Vie
nuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd.. Chicago. 111. 

Seimas prasidės 10 vai. ry
to, su iškilmingomis šv. mi-
šiomis, kurias atlaikys' gerb. 
A. R. D. kapelionas*, Vienuo
lyno koplyčioje. 

Sesijos prasidės 2 vai. po 
pietų. 

Visi A. R. D. skyriai rinkite 
delegates Seiman; taipgi pri 
siųskite pilnus raportus iš sky 
rių veikimo. 

Draugijos, kurias yra įmokė
jusios nemažiau $25.00 į A. 
R. D. turi teisę prisiųsti dvi 
delegates, Taipgi draugijos, 

S f lėtų namas randasi ant 
54123 Ko. Hermltage ,\vr*iuo. 
S kambariai ant pirmu lubų ir 4 
kambariai ant antru '.lubų ir 2 k a m 
bariai ant augftto. Akmens apačia 
muro viršus, viduj viskas* kietų me
džiu trim-uota, pečiaus ši l ima elektros 
ftviesa, didelis 2 karam medinis gra-
radžlus randos per mėnesi nesą $70. 
d e r a s investmentas darbininkui žmo-
jritf. Kaina tik $5.500 Iskalno tik 
$3,000.00 cash. Nepraleiskite Šios 
progos ir atsineftkite depozitą pas 

Patrick & Moreau 
2627 W. 63 Kamp. Talman Av. 

Tel. Repttblic 6300 

ANT PARDAVIMO. 
1) Bizniavas medinis namas 

netoli nuo šio offisot Banda 
$70. Kaina $6,000 ant leng
vo išmokėjimo. 

2) Halste<į St. netoli nuo 
35-th 2 lubij. mūrinis biznia
vai namas ir garage del 2 ma
sini} Kaina $15,500. 

3) Brighton Park apielinkėj 
2 lubų mūrinis namas ir gara
ge elektra, vanos, t. t. Kaina 
$10,500. 

DARGIS & DARGIS 
726 West 18-th Street 

Tel. Canal 1603 

REIKALINGA 
REIKALINGAS vargoni

ninkas į Šv. Juozapo par. Ma-
hanoy City, Pa. Apie-sąlygos, 
kreipkitės į I 

KUN. P. 6E3NA 
614 W. Mahanoy Ave. 

Mahanoy City, Pa. 
R E I K A L A U J A M A DAKTARO. 

Geras sąžiningas* l letuvys daktaras, 
s\i va ld iškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie D-ro Rač-

Ant pardavimo medinis, 4 kamba- kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės lai.%-

certa pasilinksminimą ryt, j kurios mano įstoti A. R. D. 
gegužio 16 d,, Cicero, III. pa-.prašomos yra prisiųsti Seiman j->^ n ' 

CliUagos Lietuviu Klaipėdos 
(ielbėjimo Komitetas, II diena 
šio mėnesio, laikė susirinkimą 
Eltos bute, (;!251 So. Halsted 
&t.), kuriame padaryta šis nu
tarimas: Kadangi Komitetas 
dalinai yra atlikęs Klaipėdos 
klausimo darbą, ir kad toliaus 
bendrai ir bepartiviai Chiea
gos ir apylinkės lietuvių var
du veikti, nutarė .perorgani
zuoti ši Komitetą, ir tam tik-
slui šaukti visus Chieagos ko
lonijų veikėjus, be skirtumo 
ir išimties į bendrą susirinki
mą, SEREDOS vakarą 8 vai. 
GEGUŽIO 16 ta dieną, MIL
DOS svetainėje. 3142 So. Hal
sted Street kad iš visų kolo
nijų veikėjai susirinkę, sykiu 
si' šio Komiteto nariais, suor
ganizuotų Vilnijos atvadavi
mui Komitetą. 

Todėl visi veikėjai iš visų 
kolonijų, kuriems rupi ViT-

rap. svet. Ten tyru oru pa- savo atstoves. 
kvėpuotume, savo sveikatėlei 
pasitarnautume, na ir pasi
linksmintume. Tad rengki-
t s! 0....ga. 

.1 

TRYS BAKSAI IR DUK
TERYS. 

Su tikra pagarba, ; 
Antanina Nausėdienė. 

« 

A. R. D. Centro pirm. 

pagal p-lės Brenzaitės pra
nešimo Amerikos lietuvių duk-
Urų draugija, kuri susideda 
beveik grynai iš Amerikoje au 

P R A N E Š I M A I . 
NORTK SIDE. — šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 
vietinio skyriaus svarbus 
mėn. susirinkimas įvyks šį 
vakar, gegužio 15 d. 7:30 
vai., Šv. Mykolo par. svet. 
Visos narės* atsilankykite ir 

Ki.sin !iet'uvai,--ių. nusipirko n n m i ' , } nari '-1 *teiv«*IfeĮ 
haksus j Babravičiaus kon-
eertą. 

Min'ta draugija pa<laryda-
ma tokį pavyzdingą nutarimą 
pridėjo vieną v iš gražiausių 
lapų savo draugijos istorijoje. 

LENGVA Į "VYSKUPUS" 
1 IŠRUNYTI. 

Bridgeport. — Matęs esu 
daug kunigii laidojant, bet 
bažnytinės apeigos prie jų vi-

niaifs klausimas, yra kvieėia-|sai kitokios negu prie neza-

A. V. D. 
TOWN OP LAKE. — An

tradieny, geį^. 15 d. Alumnų 1 
kuopa, To\vu of Lake, laikys 
susirinkimą, Davis SąiiaVe 
Park svet., tuojaus po gegu
žinių pamaldų. Kaip visuomet 
taip ir dabar lauksime skait
lingo Alumnu atsilankvmo. 

Rast. Z. Jiurgaitė. 
CTCERO, ILL. ^ L. Vy-

ėių 14 kp. svarbus susirinki
mas įvyks šį vakarų, gegužio 
15 d. Šv. Antano par. svet., 
vieton ryt. diena, nes ryt į-
vyksta Giedrininkų 16 kp. va 
karas. 

Valdyba. 

riu vieno pagyvenimo, namas aukštas 
basementas su fcnrad/.iumi del dvie
jų karu arti Lietuviškos bažnyčios, 
kaina labai pigi. 

A n t pardavimo penkių kambarių 
namas, neto'i naujai s tatomos mo
kyklos Kleetra, jcasaH ir v a n i kaina 
$3,500.00. 

Ant pardavimo medinis n a m a s dvle 
Jų pagyvenimų po 5 kambar'us ce
mento fondamentas, e lėf tra ir grasas 
priepat ietuviskos božnyrios ui pijiiU 
kaina. 

Ant pardavimo 2 s»ifc*»" *^trro na
mas € ir 6 kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
Sv. K a « m l e r o vienuolyno; kaina $1.">,-
200. $7,600 mortgage ba'ancas ant 
i^mokes^io. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukfito namas; aukštas basementas 15 
kurio ga l ima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir Kasas. N a m a s ran
dami Brigbton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis na* 
mn.N po 6 kambarius, vanos, elektra 
Ir' pasas, š i ldomas furnaoe ši luma, 
aukštas basementas. Kaina $11.500. 
$3,000 mortgage namas randasi ant 
:• 4-tos netoli Kėdele ave. 

Pardavimui bizniavau medinis na
mas; geras salimui mi svetainė., ran
dos neša $100.00 į menesj , kaina 
$8,300.00. 

Pardavimui bučevftes biznis su na
mu ar .be,- netoli i letuvlų bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimii l mūrinis 2 ankštu na
mas po' 8 kambarius, basementas . f ur 
nace š i luma, lotas S 3x150 f t. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 61-st ave. Cice
ro, III. 

Pardavimui 2 ankštų mūrinis na
mas po 6 kambarių ant Campbeil 
ave. netoli v ienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai š i ldomi; namas ran 
dasl Brighton Parke netoli AVestern-
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernės biznis ant Bridgeporto Me-
b'viais apgyveni oj vietoj parsiduoda 
už $2,500. M l 

j/l 

ku prikergdami savo CuricHllum 
Vitae. 

DR. Ali . M. RAČKUS 
1411 So. 50-th Ave. a c c r o . III; 

V Y R A I 

REIKALINGI 
vyrai, prityrimas nereikalin
gas prie ope ravimo mašinų 
knr uždedama gumas ant dra-
tų, geros algos. 

BELDEN MFCL CO. 
2300 South Western Ave. 

Chicago, Dl. 
REIKALINGOS 

Merginos ir Moterys prie 
lengvaus faibriko darbo. Valan
dos nuo 7-Ai) iki .12 prie | piet-
po pietų nuo 12:30 iki 5 vai, 
I^engvas švarus darbas, dera 
mokestis. , '; ̂  f 

Lietuviai Daktarai 

Priedlander-Brady Knittigg 

511 South Green St. 

Leiberiai Jįena ir 
paprastų dienos alga 
Atsišaukite l̂ifiRrintenVJėTlt 

A. M. CASTLE & CQ, 
1300 N. Branch Str.B' 

Nr, Division Str. t 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugi]* nariai. 

r Tel. Blvd. 7042 

Dr. C Z. Vezells 
U B H T V I S piEMTISTAS 

4712 » 0 . A S H L A m ) A V E H U E 
arti 47 - tos Gatvės 

Va)at|doa: nuo 9 ryto iki. -.9 vak. 
Seredomis nuo 4 Ąf&V .W**AT*. 

\ 

ui 

PAIEŠKOJIMAI 
.^(ni t; o M 

UTAI 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

St. po 25x125 lab,ai žema kaina. 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca-
lifornia bulvaro priešais bažnyčios 
daržo, lotas neša $96.00 }eigu per me
tus už labai žemą. kaina. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 Soaith Californla Ave. 
Telef. l .«rayetto 5§7« 

Ti i ifiu J . . 

Reikalingi, prityrimas nerei
kalingas prie ope ravi mo masi
nu kurios uždeda guma ant 
drato, al&os gt-ros. 

Atsišaukite 

BELDEN MFG. CO. 
2300 So Western Ave. 

^ElkALINGI 
Leiberiai ir Pa^elbininkai. 

prie foundrčs,' jauni vyrai ku
rie norite mokytis, eionais ge
ra proga — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 

329 W. 39-th Str. 
2 blokai į vakarus nuo Went-

PAIEAKAtT se&p.rs Mikalinos Lpn-
sevieienės po tovais ZanaiUikiutė, apie 

(keturi motai atgal g-yveno K'.izabeth, 
•N.' J. Turiu svarbu reikal į . Ji pati 
įarba kas žftio apie ją. malonėkite 
rr.an pranešt sekančiu antrašu: 

3641 So. Vairui Ave. <hi<aRo. 111. 

TAIEŠKAĮT savo parąpijonu I'rano 
Garbenio ir Antano Knabiko, abudu 
l .alžuvos Par. girdėjau kad P. Gar
benis gyvena. Chleagoj. A. Knabi
kas Cuddy, Pa. Turiy labai svarbų 
reikalą jus patys ar kas kitas ma
lonėkite pranešti sekančiu antrašu: 

A N E L E J E S F T A I T E 
4555 S. Paul ina Kt, Cliicago. UI. 

ANT RANDOS 
0 

Turiu kambarį del merginos 
ar vaikino. Atsišaukite per 
laišką sekančiu antrašu: 
3641 So. Union Ave. Chicago. 

. \NT KAN'DOS Burzdaskutikla la-
bal gera proga geram žmogui biznis 
išdirbtas per 20 m. priežastis savi
ninkas važiuoja Lietuvon ip sykiu 

CHICAGO, 

l f falaadoa — t Iii 11 » **** 
po platų l IW • n * . Wad4U«mi«J 

DE. A. J. KARALIUS 
lietuvis Gydytojai 

8803 South Morgan Btratt 
ChJcaco. ID. 

J j * * " • • • • • • • • • • • « 

( • • • » • • • 

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

tėL OaaaJ l i l l 
Ofiso ral .: l t ryto lai 11 po pl«i. 

I iki 7 vai vakaro. 
vai .: S iki 4 po pittg . 
41tl Archer Ava. 
Ttl. Laiayatta t t t l 

A. f Ą. 
AG. LEBEŽINSKIENĖ 

(Po tėvais Jucaičiutė) 
mirė balandžio 15 d. 1923. 
1 vai. ryte, Lietūvoi 76 
metij amžiaus, buvo Tre
tininkė. 

Paėjo iš Suvalkų redy-
bos šakių apskričio Sut 
kų parap. Putriškės kai
mo. 

Paliko dideliame nu
liūdime sunu Joną Ame
rikoj ir 5 įukteris Lietu
voj. 

Pamaldos ui nabašnin-
kės dūšia bus nenktadie-
ny, geiruiės 18 d. 1923 
šv. Mvkolo bažnyčioj 
(North Šidėj) 8 vai. ryte. 

y Nuoširdžiai kviečiu, fifi-
minęs ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose ir pa
simelsti už mūsų mylima 
motinėlę. 

Nuliūdęs 
Jonas Lebežinskas. 

ieškau draugo kuris*, norėtų su ma
nim važiuoti Lietuvon atslšaukit. 

ACTAM \ S , ? \ X A U Š R A S 
156S AVentworth Ave. Chicago, 111. 

AR ŽINAI, KAD 
Aplamai imant Suvienytose 

VaJstijo.se yra 33,000 bankiniu 
institucijų? Ar žinai kad kuo
met užsirūkai Helmar Turkis-, 
ka 'Cicareta tuojaus pali ats
kirti ji nuo paprasta cigareto? 

(Apgr.) 
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Tel. Canal tftl, Vak. Ganai SUS 

DR, 11ZALATORIS 
Lietu via Gydytojai Ir 

Ohinirgai 
ĮSU gontk Halsted Btreai 

falandoi: 19 iki i i rjta: 1 11d 4 
po platų: f tai t vakarą 

I i I • 

Tel. BiTifl. 6052. Nakt . Canal 2118 J 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
32a 1 So. Halsted St., Chicago 

Valandos: N u o 10 iki 12 dieną, j 
nuo 1—S po pietų, nuo €—9 vak. f 

Nedal iomis 10 Iki 12 diena. I A ̂ 

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

AOT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS 00. 
LSTJ 

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigu* ir 
* Parduodam Laivakortes. • 

MOK/KIS GERO AMATO 
kuria m o k a nuo $35 iki f50 savai-' 
tėj Kirpėjai. Kišenių ir ir l lnlngo 

.dirbėjai, Kotų Preaserial ir e lektra 
-siuvamų masinu operatoriai, l^eng-, 
va Išmokti, diena ar vakarais, g e 
rai apmokama 

*QS. F . KASNTCKA, Principal 
BIASTER TA1IA>R1NG SCBOOL 

IMNorth Htato Slnu 
K a m p . L<ake Str. 4 floor. 

p i , i i — — • • i. i — — — 

I 

Tel. Lafajrette 4228 

P L U M B I N 6 
Kaipo lletoįvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriatisla. 

M. YLSKA 
S228 West 38- th Street 

:•> ATPIGO 
KABLEGRAMOS l UETUVA 

Nebereikia mokėti taip brangiai kaip pir
miau Yra pigesnis btida* PERSIŲSTI 
PINIGUS KABLEGRAMA. (Pinigai nu
eis į Lietuvą dviem — trim dienom vė 
\yfyx, bet užtai kur kas maliau reikia mo 
keti, nes tiktai apie $2.50 arba da mažiau 

Kreipkitės į ~ ° *w- *»r » 
r^.Praugoi (^iuigu Siuntimo^ Skjmh* w 

2334 So. Oakley Ave. **"l5ni< 

1 

\i~ 

i 
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LITTLE JULĮŲS SNEEZEB BY BAKER 

Širdies Jčzaus ir Širdies Marijos 
• 

Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūtą. 

/ 

m 

4'Dieviškoji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų'' 
šie paveikslai ką itk gauti iš Vokietijos. . 

Po vieną perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant 
syk, atiduodame už $1.80 

DRAUGAS PU*. OO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. i 

http://VaJstijo.se
file:///yfyx

