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VATIKANAS NORĖJO UŽ 
MOKĖTI UŽ ŠVENTUS 

<PASIUNTĖ BOLŠEVIKAMS 
SAVO PASIŲLYMĄ. 

Tečiaus iš Maskvos visai 
neatsakyta. 

Vienos Baisenybės Ruhro 
Teritorijoj 

^ « • '• • • • • 11 " • J „ , , „ 

Komunistu Teroras Plinta 
Kaip Gaisras 

SAKO, VOKIETIJA SIUNČIANTI KARIUOMENĘ 
RYGA, ,geg. 1. — Kuomet 

Rusijos bolševikų valdžia su
galvojo užgrobti visus kaip 
cerkvių, taip bažnyčių šventus 

daiktus, ypatingai šventus in-i D T T E S S R L D 0 R F I R p g . 29.1 savaite, matyt visi darbiniu-
dus, ji pasaul.ui paskell/.. kad _ K o m u n i s t a i p o s m a r k i o s | k a i m o s ^ ^ a f , i h l o j a i l t k o . 
tai visa jai re.kalinga šelpti k o v O R m ^ . ^ j r ^ ^ m u „ i s t a n l s 

badaujančius. U ž R r o 1, t u s s a v a n o r i a i s ? ^ ^ s a v o r a n . 
b rangu* daiktus ji parduo- k o s n a ^ v a k a r i a o B o p h u m 

s.anti ir Rautus p.mgus T>»- m i o s t o d a l į . D a u ^ i a u s W m . 
vartosianti badaujančių šel
pimui. 

Bet tai buvo tikras lolševi-
kų prasimanymas. Bolševi-

žeistų komunistų paimta į li
gonines. 

Bochume kova sekė pusant
ros paros, kuomet komunistai 

kams. nerūpėjo badaujančių :
 a p i ] s c a t 8 i m e W ;j R a v o p o z i ( > i 

šelpimas Jiems rnpėj. bran-' j ų i p p n m o mitinguoti. 
pins bažnyčių daiktus ržgrob-
ti savo naudai. Antra, jie 
darbavosi tuo būdu panaikin
ti bažnyčiose pamaldas, ypač 
kataliku kunigus sulaikyti nuo 
Mišių laikymo. Bolševikai ba
daujančiais tik pr is idenk. 

Nes kuomet Vatikanas pa-
siųV* tai visa atpirkti, atmo
kėti pinigais, bolševikų vald
žia į pa>iųlymą nei nedavė at
sakymo. 

Vatikano pasiūlymas. 

Kuomet bolševikų komisa
ras Tebiteherin perniai daly
vavo (ienoa konferencijoj, ge
gužės 14 d., jam pasiųstas iš 
(Vatikano toks pasiūlymas: 

" Kksceleneija: — Pasitai
kant progai, turiu garbės ta
mstai pranešti, kad anot mon-

Tos kovos laiku 10 žmonių 
nužudyta ir arti šimto sužei
sta. 

Tuo pačiu laiku Dortmunde 
ir kituose miestuose taipat 
vinė kova. Dortmunde komu
nistai rankinėmis granatomis 
užatakavo pravažiuojančius 
troku policiantus. 20 poli-
ciantų sužeista. 

Kerne kovoje 2 asmeniu 
nužudyta ir 20 sužeista. 

3 komunistai kritd. 

Bochume tarp nužudytų yra 
o komunistai, gi tarp sužeis 
tųjų 7 civiliai ir vienas poli-
ciantas. 

Komunistu susirinkimuose 
c 

radikalai kalbėtojai šaukjA 

streikuojančius darbininkus 

Streikas plinta. 
Darbininkę streikas plinta 

po visų Rubro teritorijų. Kai-
kurie miestai neturi nei elek
tros, gazo, nei vandens. 

Tik Kruppo įstaigose, Es-
suose, darbininkai kol-kas* ne
klauso komunistų kurstymų. 
Tik nežinia, ar ilgam taip bns. 

Gelsenkircheno mieste i kur-
ta^ darbininkų policija. Mie-
ste įvestas aštrus svaigalų 
pardavinėjimo ir vartojimo 
uždraudimas. 

STREIKAS ANT BELGIJOS 
GELEŽINKELIU. 

BRIUKSELIS, geg. 29. — 
Nežiūrint belgų vyriausybės 
grasinimų, ant Belgijos gele
žinkelių visgi sukeltas gene-
ralis darbininkų streikas. , 

Susisiekimas geležinkeliais 
suparaližiuotas. 47,000 pre
kių vagonų stovi neužimtų. 
Del to streiko sustoja darbai 
ir dirbtuvėse. Nes nepris-
tatoma reikalingo kuro. 
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ADMINISTRACIJOS PRA 
NEŠIMAS; 

Rytoj — Decoration Day. 
"Draugo" Ofisas bus uždary
tas visą dieną. 

N. 
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C H I C A G O J E 

Žinios iš Lietuvos 
PIKTADARIAI KYBARTŲ 

BAŽNYČIOJE 

VOKIEČIŲ MARKĖS 
DRIMBA 

TICHONAS LAIKOMAS 
MONASTIRIUJ. 

nepasiduoti. Nutarta pulti 
signoro Cieplak ^ leg ramos ^ ^ ^ . „ ^ s t o t į 

Bocbumo apylinkėse užda
ryta 31 anglių kasykla. Pačia
me mieste del streiko uždary-

ngintinus daiktus ir šventus . T... . 
rt , j ta dalis dirbtuvių, ak ikuno-

indus, kas turi but parduota i ,. , . ., ., 
' l I se dirbtuvėse praeitų savaitę 

i r pinigai pavartota badau-i ^ ^ _ ^ . i ^ r i*.* » . 
jančių šelpimui. 

šventajam TJėvui, Petrogrado 
autoritetai reikalauja, idant 
bažnvčios atiduotų visus bra-

n Dėlto turiu garinės Jūsų 
Ekscelencijai pranešti, kad 
Šventasis (Tėvas pasirengęs 
už tuos daiktus ir indus už
mokėti pinigais. Sulygta kai
na kuoveikiaus bus išmokfėta 
Jūsų Ekscelencijai arba nuro
dytam sovietų valdžios asme
niui. 

"Meldžiu Jūsų Ekscelenci
jos tuo klausimu man atsaky
ti kaip galima kuoveikiaus ir 
apie tai reikalingų panėdymą 
Pasiųsti Petrogradan. 

"Pas i rašo Joseph Pizzar-
do, už Papos valstybės sekre*-
torių. ' ' 

Negnutas atsakymas. 

Gegužės 17 d. i viršminėta 

dar buvo dirbama. Bet šią 

Sako, siračia kariuomenę. 
Berlyno komunistų laikraš

tis susirūpinęs Ruhro komu
nistų likimu. Tas l a i k y t i s 
prr.neša, kad Vokietijos vy-
riausvbė siunčianti kariuomc-
ne Ruhro teritorijon komunis 
tus malšinti. Taigi, apie ka
riuomenės siuntimą informuo
ja jis i'rancuzus. 

Tečiaus vokiečių vyriausy-
lifė tą komunistų pranešimą 
užgina. Sako, tikras prasi
manymas. 

Kokį tikslą turi komunistai 
sukildami Ruhro teritorijoj? 

Turį dvejopą tikslą. Mėgi
na gelbčti francuzams smaug
ti ramiausius .gyventojus -vo
kiečius ir mjėgina įkurti čia 
sovietinę respubliką. 

Vargiai iš to visa tupės 
džiaugsmo francuzai. 

irAI TAU RUSAI PABĖ
GĖLIAI, 

MANILA, geg. 29. — Gau
ta žinia, kad amerikoniškame 
transporte Merritt sustreika
vo laivo įgula, kurį surekru
tuota iš rusų pabėgėlių. 

Tuo transportu iš Manilos 
Amerikon vežama apie 500 
rusų pabėgėlių, kurie kituo-
met pabėgo iš Vladivostoko 
nuo bolševikų ir su keliais 
laivais pakliuvo Manilon. 

Vargas su tokiais pabėgė
liais. 

Birželio 7 d., 1922, kardino
las Gasparri pagaliaus Leni
nui Maskvon pasiunta tokv* 
telegramą: 

laišką komisaras Tebiteherin "Busiu jums daug dėkin-
iš Mar°"herita, Genoa, Štai ką gas, jei mane painformuosite, 
atsakė: 

LENKU MINISTERlįl 
KABINETAS SUGRIAUTAS 

VABfeAVA, geg. 29. —Len
ki} ministerių kabinetas, ku
riam pirmininkavo gen. Si
korski, atsistatydino, kuomet 
seimas dauguma balsų i'šreiš-
lįė nepasitikėjimo valdžiai. 

Naują kabinetą sudaryti 
pašauktas AVitos, buvęs pre-
mieras, didis endekų priešas. 

Lenkų valdžia atsiduria 
bankrutijimo angon. Nieko 
negelbsti nei franeuzų pasko
los. 

DAR VIENAS FRANCUZO 
GENEROLO PARĖDYMAS. 

" K a s link interesingų pa-
kaip priėmėte Šventojo Sosto 
pasiijlymus kas link atpirki-

siųlymų jūsų antr. laiško daly mo brangių bažnytinių daik-
padjėtų, tai visa kuoveikiaus, tų, apie ką buvo rašyta komi-
pasiunčiu Maskvon. Esu tik-.saruį Tchifccherinui laiške ir 
ras, kad valdžia perkratys gegužės 14 d. ' ' 
tuos pasiūlymus su patenkini- Į tą kardinolo telegramą iš 
mu. >> Maskvos visai neatsakyta. 

Jo byla atidėta ilgesniam 
laikui. 

MASKVA, geg: 29. —Vie
nam korespondentui teko bUti 
vienuolijoj "Donskoi monas-
ti r . ' ' Tečiaus bolševikai at-
vienėjime laiko pravoslavai 
cerkvės patriarką Tichoną. 

Toji senuoli ja randasi to
lokai nuo Maskvos, labai pui
kioj vietoj. Aplinkui dailios 
šal mojančios lygumos, dau
giausia pievos. Pats monas-
tiris apsodintas medžiais. 
* Tichonas tenai uždarytas, 
tečiaus nuo jo neatimta liuo-
sybė. J is gali: sau išeiti kie 
man vaikščioti, kuomet jam 
tik patinka. Tik visas nes
magumas tame, kad visur 
paskui jį seka ginkluotas ka
reivis, kartais ne vienas. 

Daugelis pravoslavų rusų 
monastirį lanko, kad pamaty
ti patriarką. Žmonių su juo 
ištolo pasimatymas nedrau
džiamas. Dievoti rusai ka
limui pristato visokio maisto. 
Ar tas maistas jam tenka, ns*: 
.^inia. 

Kalbama, kad jo byla ati
dėta ilgiems nf?nesiams. Tai
pat kalbama, kad, rasi bolše
vikų valdžia paskelbsianti 
"religinę amnestiją.^ 

Iš New Yorko praneša, kad 
vokiečių markia kaina dar 
daugiaus nupuolė. ,Vakar 
vienam milionui markiu buvo 
mokama $1G.25. 

Paskui vokiečių markes 
drimba ir lenkų markės. 

su parašu: "Rossitų paukš
čių stotis' ' (Vogehvarte Ros-
siten). 

Balandžio 29 dieną, naktį Štai gauta dabar žinia iš 
keletas plėšikų įsilaužė Kyba-lPretorijos zoologijos sodno 
rtų bažnyčion ir visa, ką tik (Pietų Afrikojį), kad kovo 
galėjo, sunaikino joje. Šven- mtenegio, 1923 m. pradžioj U-
čiausiąjį išbarstė, kieliką, ko- šutu upės pakrantėse, žem(p-

UŽ PROHIBICIJOS |PER 
ŽENGIMĄ, 

Pilsen Products Co. prezi
dentas ir Chicagos* iždininkas 

je Svazi, rastas negyvas gar
nys su paminėtu parašu Nr. 
12122. 

jomis sumyiįė — sulankstė, 
didyjį kryži4 į šmotelius su
laužė, nuo altoriaus ką galė
jo — visa nuplėfjė, visas žva
kes sutrupino. Taipat pada
rė ir zakrastijoje. PlĮėšikai, 
matyti, ne vogti atėjo, bet ij-! &&* laiku iš Lietuvos daug 
čia visa sunaikinti iš keršto. į arklių veda į Latviją, nes La-
Vieną šventvagį subėgę žmo- j tvijoj gerokai brangesni. Nors 

LATVIJOS PASIENY. 

nės pagavo jam dar baigiant 
zakristiją naikinti. Jo var
das Lechneris. Pasirodę, 
kad tai t*as pats, kuris piau-

Lietuvos pasienio sargj'ba ge
rai sergsti ir dažnai speku
liantus sugauna, vis dėlto 

Kiti spekuliantai taip pra-
stė prie 'geležinkelio telegra-' lono> kad nesenai vienu kar-
i'o stulpus ir gadino telefo-

J. A.'Cervenka, taipat poli-j 11US» k a d a ^^ tuvon veržėsi 
tikierius Barney Gro^an i r ' ^ > ^ v i k a i . Reiškia, bolševi-
dar du tos įstaigos darbiniu- k a i 3 a u d a b a r naikina bažny-
ku traukiami teisman už pro- ( ' i a s^ *»t ką jie darys, kai jų 
hibieijos peržengimą. Jie. 
visi kaltinami už tikrojo alaus 
gaminimą. Jų byla prasidės 
birželio 26 dieną. 

bus valdžia Lietuvoje! Tada 
susilauksim tokio rogaus, koks 
dabar Rusijoje. 

ŽMOGŽUDIS NUBAUSTAS 

Už parkų policijos leitenan
to Lyons nužudymą krimina-
lio teismo, nubaustas 25 me
tams kalėjimu K. Duszowski 
alfs Charlie Slim. 

LIETUVOS GARNYS 
PIETŲ AFRIKOJ. 

WESTERN AVE. UŽDĄ 
RYTA, 

METODISTAMS NĖRA 
VIETOS ROMOJE, 

Prieš juos protestuoja kata.li 
kiška Italija, 

BERLYNAS, g^g. 29. — 
Franeuzų spėkų vadas Ruh
ro okupuotėj, gen. Degoutte, 
paskelbė dar vieną ir galuti
ną parėdymą streikuojan- Į bus atimta. 
tiems vokiečiams geležinkelie
čiams į 48 valandas gryžti 
darban. Kitaip gi jie visi 

ROMA, geg. 29. — Ameri
koniški metodistai (protes
tantizmo sekta) čia ant vie
nos aukštumos nupirko nema
žą plotą žemjės, kur rengjėsi 
pastatydinti maldnamį taip, 
idant tas aukščiau stovėtų už 
Šv. Petro baziliką ir dominuo
tų ant viso Vatikano. 

Italijos katalikai sukėlė 
smarkius protestus, prieš to
kius metodistų biaurius dar
bus. Nes metodistai čia vos 
saųjalę turi savo pasekėjų, gi 
žiūrėkis, mėgina kenkti katali
kų centrui. 

Tų -protestų rezultatas yra 
toks, kad Romos miesto virši
ninkas uždraudė jiems statyii 
ant tos aukštumos maldnamį. 

J r jei kaip r tai nuo jų žemė 

PARYŽIUS, geg. 29. — 
Praneša, kad Šįmet Francijoj 

bus ištremti neokupuoton Vo- pramatomi puikus javų užde-v 

kieiijon. t įėjimai. 

AVestern ave. pradėjus 71 
ir Įmigus 117 gatve uždaryta, 
nes naujai išpilama. Važiuo
ją automobiliais į pietus iš 
Western ave. turi išsukti 69-

Paukščiai lekia į pietus pa
sižiūrėdami į dangaus žvaigž
dėmis nuklotą žvaigždžių ke
lią. — Paukščiai keliasi į dau
sas. — Tiek mūsų žmoniės nu
sako apie paukščių persikėli
mą žiemai į šiltesnius kraštus. 
Bet ištikrųjų net mokytiems 
ornitologams paukščių kelionlė 
mažai yra dar žinoma. Štai 
nesenai, anot Koen. H. Z. No. 
92 (IV. 23), sužinota, kad 
nuo Karaliaučiaus garnys nu
lėke net į Pietų Afriką' pas 
būrus. on gatvėn, paskui Ashland ir 

87 gatve iki Vincennes road. 1922 m., liepos mėn. pauk
ščių žinovas, p. Faberis, už-

SULUŽO SĖDYNĖS, 

Ties 39-a gat: ir Princeton 
ave. sulūžo aukštai iškeltos 
igĮėdynės, kuriose buvo apie 
lj500 asmenų, žiūrinčių į svai-
dinio mušimą. 20 vyrų ir 8 
moterys pavojingiau, ir leng
viau sužeista. 

movė vienam jaunam Kara
liaučiaus lizdo garniui žiedą 

tu vesdavo po vieną arklį, o 
dabar net po dešimtį, viešai 
ir slaptai. , 

įvedus litus Lietuvoje, 'Lat
vijos pasieny veik vien dole
riai ir rusų auksiniai rubliai 
kursuoja, nes už viską latvių 
pirkliai doleriais moka. Bet 
dabartiniu metu pasirodė ir 
netikrų dolerių, kurie, anot 
pirklių daugiausia esą iš Lat
vijos. 

AMBASADORIUS BUS 
ATŠAUKTAS. 

; ; tnM *•* 
PARYŽIUS, g. 29. — Kal

bama, jog Francijos ambasa
dorius Jusserand trumpoj at
eity busiąs atšauktas iš Ame
rikos. Jo vieton bus paskir
tas kitas. 

. PARYŽIUS, geg. 29. — 
Keliamas klausimas Franci
jos konstituciją pertaisyti. 
Buvęs karas kaip revoliucija 
šaly padarlė atmainų. 

" • 

Ar turite "Draugo" Knyg7-
no katalogą? Jei neturite, tai 
Jums prisiusime. 

KARO SEKRETORIUS 
ATAKUOJA PACIFISTUS. 

1 O R A S . 

PAŠVENTINTAS KERTINIS 
AKMUO, 

Sekmadienį po pietų pašve
ntintas kertinis akmuo naujai 
statomai didelei Šv. Ritos ba
žnyčiai ties 63 gat., tarpe 
Talman ir Washtenaw Ave. 

FRANCIJOS VALDŽIA IMA 
, DIDELES TAKSAS. 

Amerikoniška armija užima 
46 vietų. 

PARYŽIUS, geg. 29. — 
Franci ja turi tabokos ir deg
tukų monopolijas. Padaro, 
milžiniškus pinigus. Tik vi< 
nu balandžio mėnesiu iš tų 
monopolijų turėjo arti pus
antro biliono frankų pajamų. 

Imdama tqkius ir kitokius 

SAN FRANCISCO, CAL., 
geg. 27. — "Association of 
the Army of the United Sta-
t e s " pokyly karo sekretorius 
\Veeks pasakjė ^griausmingą 
prakall)ą. Atakavo ameriko
niškus pacifistus (talkinin
kus), kurie darbuojasi S. V. 
armiją susiaurinti ligi žemiau 
sio laipsnio. 

Sekretorius reikalavo ame
rikonišką armiją padauginti. 
Paž^miėjo, kad šiandieninė ar 
mija neatsakominga savo už
duočiai, nes ji yra permaža 
ir persilpna. 

Palyginus S. V. armiją su' 
kitų valstybių armijomis pa
sirodo, kad šiandie mūsų ar
mija savo skaičiumi ir spė
komis užima net 46-ąją vietą. 

Taigi, ji taip nutolusį nuo 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matornas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster.. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0019 
Lenkijos 100 mark. .0020 

mokesčius Francija veiki? 
atsigautų. Bet visas įplau .savo tikslo,/kokiam įkurta, 
kas prarįja, milžiniškos armi- kad net baimė apima žmogų 
jos užlaikymas. | apfie tai begalvojant. 

|DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vaL 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LleturoJ 
Išmokėti DOLERIAIS, r«ikl* 

brangiau mokėti. 

http://kata.li
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Antradieniu Gegužio 29, 1923 
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UETUV1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
ttaa fcatrtiapą i&kyroj nedėJdienius-

flSdt&ms . . . i • , , • • •* • . . . » . • ## .wi 
Puti lietų $3.00 

Ui prenumeratą mokti iškaJtno. Lai-
kaa akauoai ano uiraiymo dieuoa, 
ne nuo Naują MetŲ. Norint permai-
aytl adresą viaada reikia prisiųs
ti ir tenaa adresas- Pinigai geriau-
cU siųsti ilperkaat trasoje ar ex-
preae "Monei Order" arba įde
dant pinigus i itgiafenota laiaka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8334 South Oakley Avennt 

Chicago, niinoia 
Tt i RooMvelt 7791 

^mrpgLi-Asni 

PENSIJA PASENUSIEMS. 

pannsylvanijos valstybė pa-
galiaus susilaukė senatvę pen-
sijuoti įstatymo. Tai pirmas 
Suv. Valstybėse tos rūšies iš
mėginimas. Bus, taip tariant, 
naujovinis Amerikoje eksperi
mentas. Jei jis turės pasiseki
mo Pennsylvanijoje, tai vei
kiai tos rūšies sistemą priims 
ir kitos atskiros valstybės. 

Pennsylvanijos valstybės į-

žinoma, kad kaip ilgai darbi-j sekretorius, pakėlė namų ir 
įlinkas jaunas ir sveikas, jis 
gali be svetimos pagelbos mai
tintis. Susenus gi, kas gi jam 
turi duoti pastogę ir .duoną? 
Gerai tiems seneliams, kurie 
turi gerus vaikus. Bet kaip su 
tais, kurie nieko neturi f To
kiems taigi ir reikalinga pa
šelpa pensijos formoje. Vals
tybė turi mokėti pensiją. Nes 
žmogus yra valstybės narys. 

Taigi, pensija pasenusiems 
yra ne vien teisingas, bet ir 

KLAIPĖDOS AUTONOMIJA. 

Lietuvos Vyriausybė pas
kelbė Klaipėdos krašto auto
nominį statutą. Į laiką. Kuo
met Šiandien dar nėra padary
ta sutartis su Ambasadorių 
Konferencija, kuri buvo mėgi
nusi savo sutarties projektu 
bemaž panaikinti Lietuvos su
verenitetą Klaipėdos krašte, 
skelbiamojo statuto 31 straip
snis duoda pažinti Klaipėdos 
gyventojams Lietuvos Vyriau
sybės ištikimybę duotiems pa
žadams. Lietuvos tolimesnės 
derybos^ su Arabas. Konfer. 
priimant sutartį, sustiprins 
Lietuvos poziciją,' nes klaipė
diškiai matydami savo vyres
niosios sesers lojalumą nieka
dos nesutiks su by kokia Lie
tuvai skriauda Klaipėdos kraš
te ir privilegijonrts teikiamo
mis Lenkijai bei kitoms vajs-

statyme nurodyta, kad bus 
šelpiami visi seni žmonės, su-j krikščioniškas daiktas, 
laukę 70 metų. amžiaus. I i \ t ie] Kai-kuriose svetimose šalys 
kurių personalis turtas nėra 

tybėms. 
Autonominis statutas Kla iA v r a darbesnis už prohibiciją 

didesnis kaip 3,000 dol. Maxi-
mum pašelpa — vienas dol. 
dienoje. Imant aplamai, per 
mėnesį išeis apie 30 dol. 

Pirmiesiems žygiams vals
tybės legis*latura paskyrė 25,-
000 dol. 

Didžioji spauda tą įstatymą 
tiesiog pašiepia. Aiškiai pažy
mi, kad pasenę žmonės nela
bai norės tokių menkų pensi
jų. Kurie neturi nuosavaus 
turto, tie didesnę pašelpą 
gauna nuo saviškių. Sako, ta 
Pennsylvanijos 4<reforma'' pa
liksianti tik ant popieros. 

Taip rašo ir skelbia tie, ku
rie savo senatvę turi pilnai 
aprūpintą, kurie turi ištek
liaus. Darbininkui ta pensija, 
tai tikroji palaima. Reikia pa
sveikinti Pennsylvaniją. kuri 
senatvės aprūpinimo klausimu 
triuškina ledvnus. 

Senatvės pensijų klausimas 

pasenusiems senai mokamos 
pensijos. ^Pensijos mokamos 
atsitarnavusiems karininka
ms, miestuose policmonams ir 
gaisrininkams. Kai-kurios di
delės firmos moka pensijas pa
senusiems savo darbininkams. 
Tai daro ir kai-kurios darbi
ninkų unijos. Dėlto senatvės 
pensijų sistema jau plačiai iš
mėginta. Tik vienos valstybės 

^bijojo prikišti prie to savo 
rankų. 

Pennsylvanijos valstybė pir
mutinė išsprendžia tą klausi
mą, ačiū gubernatoriaus Pin-
chot pasidarbavimui. 

pėdos krašto pripažįsta kultu- IT k i t a s tos" *** i w reformas. 
Tas klausimas senai turėjo 

savvstovybęJ ]>llt išspręstas. Bet,tam tikslui 
truko geros valios žmonių. 

rinę, ekonominę bei socialinę, 
administracinę 
Klaipėdiškiai rūpinas savo 
krašto vidaus tvarka: admini
struoja valsčius ir apskrieja., . 
rūpinasi tikybos, švietimo,'srt-

Ateis laikas, kuomet ir 
Kongresas tu ros tuo klausimu 

NUOMOS KLAUSIMAS. 

susidomėti ir praves federalį 
alės apsaugos, susisiekimo, į įstatymą. Jei šiandie Kongre

sas rūpinasi motinybės' reika
lais, tai delkogi jis negalėtų 
pasidarbuoti ir žmonių senat
vėje aprūpinimo klausimu. * 
Kalbant apie milionus darbi 

ninku, kiekvienam mūsų yra 

ei 
teisnm. reikalais. Krašto prie
šaky stovi Klaipėdos guberna
torius Lietuvos Prezidento ski
riamas; įstatus leidžia Seime
lis, vykdomoji valdžia pri
klauso Direktorijai, ekonomi-
nieins klausiniams susidaro e-
kononunė Taryba ir t. t. Skai-
tvk žemiaus "Ministerio Pir-
nuninko deklaracija Klaipo-, 
doje". 

Kad autonominė Klaipėda 
neišeitų iš savo kompetencijos 
ribų ir savo leidžiamais įsta
tymais nesipriešintų pagrin-
diniems Lietuvos Respublikos 
įstatymams, Prezidentas turi 
teise veto. 

Mama svarbu žinoti, kad 
mes ir ne klaipėdiškiai turi
me lygių civilinių teisių Klai
pėdos krašte, gi Klaipėdiškiai 
Lietuvoje. 

Paskelbtasis statutas ankš-

Nuomos klausimas šiandie 
gyvas if svarbus klausimas. 
Dalykas tame, kad namų sta
tymas išnaujo nežmoniškai pa
brango. Medžiaga brangi ir 
darbininkai prie namų staty
mo brangiai apmokami. 

(freta s u k a m ų statybos pa
brangimu nuomos nuolat eina 
brangy n. I r tam brangumui 
nesimato galo.Vyriausybė ska
tina darbininkus įsigyti na
mus ir būti gerais šalies pi
liečiais. Bet kaip čia įsigys 
darbininkas namus, jei staty
mo kaina neprieinama. 

Įvairios 'amerikoniškos so-
cialio veikimo organizacijos 
VVashingtone turi suvažiavi
mą. Tomis dienomis tame su
važiavime pakeltas namų sta-

nuomų Jtlausimą. 
J i s pažymėjo, kad namų 

statymas, palyginus su 1914 
m., pakilęs 75 nuoš. daigiau, 
gi nuomos dvigubai ir trigu
bai, kai-kur dar aukščiau. 

Sakėt jog būtinas reikalas 
tuo jaus pasidarbuoti arba pa
piginti namų statytbą ir nuo
mą arba padidinti darbinin
kams užjnokesnius. Nes kiek 
palaukus milionams darbinin
kų šeimynų bus reikalinga la
bdaringoji pašelpa. 

Kalbėjo tuo klausimu i r 
kiti delegatai. Bet nieko galu
tinai neišspręsta. \ 

Mes matome, kad šiandie 
valdžios departamentai daug 
bubnija apie kilusį gerbūvį, a-
pie pragaišusį Amerikoje ne
darbą. Tas triukšmas surištas 
su politiniais partijos sieki
mais. 

Tuotarpu gerbūvio po karo 
nebuvo ir nėra. Kas iš to, kad 
milionai dirba, bet uždarbiais 
negali prasimaitinti siaučiant 
tokiai brangenybei. Didžiausią 
darbininkų uždarbių dalį suė
da nuomos. 

Degradavo patriarką Tieho-i Jia ra?o.* 

B0LŠEVISTINĖ CERKVĖ 

— 

Rusų pravoslavų cerkvės pa-
triarkos Tichono gyvybė, ra
si, bus išgelbėta, rašo iš Rygos 
laikraščio ChieagoTribūne ko
respondentas Seldes. Bus iš
gelbėta aukšta kaina — Cer
kvės pasidavimu bolševikų ži
nybai ir tarnybai. Nuo šio lai
ko pravoslavų cerkvė Rusijoje 
tarnauja išimtinai komunistų 
tikslams. 
Korespondentas pažymi, kad 

nesenai įvykęs Maskvoje pra
voslavų cerkvės kongresas, 
kurs degradavo patriarką Ti-
ehoną, buvo suruoštas pačių 
bolševikų. Tai didžiausia suk
tybė- i r niekšystė atlikta su 
pravoslavų .cerkve. Bolševika
ms tai atsiekti gelbėjo suko-
munistėję šventikai. 

Šiandie ta "reformuota" 
tymo ir nuomų klausimas, i cerkvė eina ranka rankon su 
Kaip tas klausimas bus iš
spręstas, sunku sakyti. Tik 
tiek žinoma, kad jei Kongresas 
ir pati vyriausybė darbininkų 
likimu nesiruf>itis, tai nieko 
ir nebus. Gi ikišiol neteko gir-

bolševikais. J i valstiečius įs
pėja klausyti bolševikų val
džios. Šiandie cerkvė bolševi-
kams skaitosi antroji erezvi-
čaika. 

Bolševikai savo intrigomis 
dėti, kad Kongresas arba vy-1 suktybėmis iš cerkvės susilau

kė tokių rezultatų. 
€erkvė nuėmė nuo bolševikų' 

tai jungia Klaipėdą prie Lie- ,riausv,bė tokiais "menknie-
tuvos, stiprina tuos kraujo i r į k i a i s " turėtų užsiimti. 
dvasios ryšiusz kurie tik ga-j VVashingtono suvažiavime prakeiksmą, kokį paskelbė pa-
lingesnių priešų buvo nukirs- Bleecker Marąuette, "Bet ter 
"• | Housing League of Chicago , , 
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ną ir jį pavedė bolševikų ma
lonei. Patriarką, rasi, bus tei
siamas kaipo paprastas pasau
lietis ir kalėjimu baudžiamas 

Cerkvė palaimino sovietų 
valdžią ir pripažino komunistų 
vykinamą Marxo doktrinų pro 
gramą, išėmus priešreliginį vei 
kimą. 

Cerkvė palaimino raudonąją 
armiją. 

Gi bolševistinė cerkvė laimė
jo: 

Metropolitas Antonii, di
džiausias Tichono priešas, pa 
skirtas cerkvės viršininku.* 

Šventikas Viedensky paauk
štintas Maskvos arkivyskupu. 
Tai bolševistinė jam dovana. 
Jis stipriausias bolševįstinis 
šulas. Bolševikai pasidarbavo, 
kad jis pirmininkautų cerkvės 
kongrese. J is pirmininkavo ir 
apgynė bolševikų interesus. 

Didžiausi Iclševikų sėbrai 
dvasiškiai laimėjo 
cerkvės savas H.s. 

Bolševistinę cerkvę remia 
bolševikai, jai užtikrinta* ar
mijos apsauga, jei kartais tik
rieji pravoslavai mėgintų kelti 
suirutes. 

Korespondentas stebisi, kr d 
ton purvinon bolše visti nėn 
cerkvėn įsimaišė dar ir Ame
rikos metodistų vyskupas Bla
ke. J i s laimino pilną suktybių 
ir infiigų kongresą Maskvoje 
Tai ypatingos rųšies tas vys
kupas. Ar kartais jis nepanor 
rės visai persikelti bulševisti-
nin rojun, jei jam bolševikų 
valdžia taip labai patinka. 

Rezultate nieko ypatinga 
nėra su rusų pravoslavų cer
kve. Caro laikais cerkvė buvo 
caroslavinė, šiandie gi — bol
ševistinė. Atsimainė tik asme
nys ir vardas. 

""Mielu noru leidžiame čia 
kalbėti pasaulihiems inteli
gentams, nors jų atvirumas 
gali kaikuriuos skaitytojus 
užgauti. Jų tyrinėjimas re
miasi labiaus tiesioginiais da
viniais ir jų nuomonė daug 
griežtesnė negu vyskupų. 

Visa tai teciaus neužgins 
šokikams ir šokėjams skelbti. 
Vad kunigai perdeda... siauri 
i r kad, antra vertus jie .nieko 
neišmano. Gašlumas stipresnis 
už protą. Tai mažmožis kad 
Evangelija rašo: "Nors ir mi
rusieji prisikeltų iš grabo skel
bdami apie pragarą nusidėjė
liai netikėtų". 

Gydytojai. 
Į šįą anketą buvo pakvies

ti gydytojai. Taigi, jie taipat 
pabrėžė didelius nuostolius, be 
si remdami savo klientais (kos-
tiumieriais). s % 

geriausias! "Šokiai pūdo ir sendina'' 
tako Dr. Pages. 

"Šokiai iššaukia, apgailė
tiną susijaudinimą (ekscįlaci-
ją)", tvirtina profes. Pinard. 

"$uo šių šokių atsiradįmo, 
rašo J. Jacquin, yra pas mer
gaites* ypatingų nevrozų (ner
vų suirimo), liūdnų įpročių... 
Pas kaikurias, tai griežtas do
rinis nupuolimas. Skaudžiau
sias smūgis šeimynos atei-

UMTOVOd AT3TOVYBAS 
PRAKMIMAS 

ciai >» 

U KITI RAŠO. 

Atstovybėn kartais kreipiasi 
asmenys, pasiskųsdami, kad 
jų siųstieji Lietuvon pašto 
siuntiniai nėra pasiekę adre
satų' ir prašo tuos atsitiki
mus ištirti. 

Atstovybė yra tuo reikalu 
susinešusi su Lietuvos Pašto 
Valdyba, kuri prašo paskelb
ti žemiau išdėstytą žuvusia 
siuntinių paieškojimo tvarką. 

Kadangi pašto siuntiniam^ 
iš Amerikos Lietuvon tenka 
pereiti didelę kelionę, todėl 
kad- ištyrus kur siuntinys y 
ra žuvjęs ir kad suraejus to žu
vimo kaltininką, reikia sekti 
visą siuntinio kelionę, prade-

jdant nuo jo atidavimo paštan. 
Tokį sekimą daro sutartinai 
Lietuvos ir Amerikos pašto 
valdybos. 

Todėl, kaip tik gausite ži
nių, kad jūsų siųstas Lietu
von siuntinys nėra pasiekęs to 
asmens, kurio adresą ant siun
tinio fyuvote uždėję., tuojau 
kreipkitės ne kur kitur, bet į 
tą pačią pašto įstaigą, kuriai 
buvote padavę siuntinį "siųsti. 

Kartu su tuo paduokite tai 
pašto įstaigai: 

1) Pareiškimą, (jie gaunami 
pašte), kad siuntinys adresa
to nebuvo gautas, 

2) Tame pareiškime reikia 
įrašyti siuntinio numerį, kada 
jis buvo įduotas persiuntimui 
(metai, mėnuo ir diena), ir 
kam jisai buvo siųstas (kok~ 
ant jo ,buvo uždėtas adresas. 

3) Prie pareiškinjo pridėti 

ftOKIAI SMERKIAMI? 

Francuzų laikraščiai paduo
da labai įdomią anketą apie 
šokius^ Gydytojai, šokių pro
fesoriai, romanų rašytojai ty
rinėjo šokių klausimą visuo-4 

se socialiuose sluogsniuose. 
Visi sutinka griežtai smerkda
mi naujovinius šokius. Jų a-
pyskaita paskelbta žurnale 

triarka Tichonas. Tas padarė "Les Etrajes", kurią recenzuo-
didelės įtakos liaudyje. ja Paul Doncoeur. 
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MINISTERIO PIRMININKO DEKLA
RACIJA KLAIPĖDOJE. 

= ! 

Išskaitęs visą eilę kitų dak-
tarų liudijimų, kuriuos perra
šant nusibostų, P . Doncoeur 
priduria: 

" T a i kas sudaro didelį pa-
a 

vojų y r a ne tiek toks ar kitoks 
moderniškas šokis, ši bei m J ?*«**» i !»»*<>. paduodant sa 
šokių figūra, bet aplamai šios v o ****** ***** * r b a t o s 

rųšies įpročiai, .kurie plačiai ^ v r 

veria vartus liūdnoms'pasek
mėms. 

Ar gi reikia užmiršti, kati 
šešiolikos ar aštuoniolikos mp-
tų mergaitės žydėjimą galima 
vienu užsimojimu mirtinai su 
žeisti, ko vėliaus ir ilgų metų 
ašaromis nebus galima nu
plauti? Kad vėlesnių metų nu
siminimui užbėgus kelią, ar 
krikščioniškos motinos neno
rėtų dabar mūsų suprasti? 

Amerikoje, beprotiškai nau
jiesiems šokiams prasiplati
nus, ar nereiktų lietuvių moti
noms tuo reikalu susirūpinti? 
Pakol dar neišsigimė mūsų 
stiprioji tauta, reiktų jos gy
vybę saugoti. Štai įdomi tema 
"Moterų Sąjungos'' susirinki
mams ir aplamai'moterų orga
nizacijoms. 

Tokį pareiškimą Amerikos 
pašĮąaj jjlfusiųs £akqįįui siun
tinio sekimo ir tuomet tik bu<« 
galima susekti kur siuntiny* 
buvo žuvęs, arba jei jisai ad
resatui atėjo sunaikintas ir iš-
plėšta's — tai susekti kas to 
yra kaltininkas. 

V. darneckis, 
Lietuvos Atstovas. 

. 
Tikimasi kad javų derlius 

Rusijoj šįmet bus 15 nuoš. di
desnis už pernykštį. 

—— 
Pereitą metą išvįso visuose 

kalėjimuose Sųv. Valstybėse* 
buvo 150,131 kalinvs. 

/Texas yra ilgiausia valstybė 
šioje šalyje. T a valstybė turi 
800 mailių ilgumo. 
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Toks yra turinys deklaracijos, kurią š. 
m. gegužės m. 7 d. ministeris pirminin
kas paskelbė Klaipėdoje." 

Gerbiamieji Mažosios Lietuvos Atsto
vai, 

Lietuvos Respublikos Steigiamasis 
Seimas savo rezoliucijoj 1921 m. lapkričio 
mėn. 11 d. pareiškė suverene Lietuvos 
valią teikti Klaipėdos Kraštui, susijungus 
jam su kitomis Lietuvos žemėmis, auto
nominį savo reikalų tvarkymą Lietuvos 
Respublikoje. 

Vaduodamasis tąja Lietuvos Steigia
mojo Seimo rezoliucija, ir\ 

atsižvelgdamas į esamąją Klaipėdos 
Krašto padėtį, 

ligi bus pasirašyta atatinkama kon
vencija su Svarbiausiomis Aliantų Vals
tybėmis- i f$9i 

Skelbiu Lietuvos Respublikos Vyriau-
jrybea vardu šiuos laikinus Klaipėdos Kra
što autonomijos nustatymus, kuriuos Lie
tuvos Vyriausybė laikys savo pareiga vyk
dyti nuo šios dienos: 

Klaipėdos Kraštas sudaro suverenėj 
Lietuvoj autonominę teritoriją. ^ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę at
stovaus Klaipėdoj Lietuvos Respublikos 
Prezidento skiriamas Gubernatorius. 

Lietuvos Respublikos Ministerių Ka
binetan įeis Ministeris be portfelio Klaipė
dos reikalams. (Str. 1). , 

Klaipėdos Krašto įstaigų kompetenci
jai priklauso šie dalykai: \ 

1) Valsčių ir apskričių administraci
ja, a i i § y 

2) Kultas, - — « - • 
3) Švietimas, 
4) Viešioji pagelba ir higijena, skai

tant ir gyvulių priežiūros reglamentacija, 
5) Socialė apsauga '(darbo globoji

mas, darbininkų teisėse ir t. t .) , 
6) Vietinės reikšmės gelžkeliai, išsky

rus valstybinius gelžkelius; plentai, 
7) Svetimšalių, apsigyvenimo regla

mentacija, 
8) Vietos policija, 
9) Civilių, prekybos ir kriminalių, že-' 

mės ūkio ir miškų įstatymų leidimas, 
10) Teisingumas, 
11) Klaipėdos Krašto imamieji tiesio 

giniai ir netiesioginiai mokesniai, išsky

rus vartojimo (konsuiųo) mokesnius, 
12) Priklausomųjų Klaipėdos Kraš

tui valstybinių turtų valdymas, 
13) Medžių p judymo ir navigacijos 

reglamentacija kanalais ir Šišos, Juros, 
Minijos ir Virvišos upėmis, 

14) Klaipėdos Krašto prekybos laivų 
įregistravimas. . 

Lietuvos įstatymai gali išplėsti Klai
pėdos Krašto įstaigų kompetenciją į ki
tus dalykus. (Str. 2). 

Visiems dalykams, kurie einant 2-jo 
straipsnio nustatymais nepriklauso Klai
pėdos Krašto įstaigoms, yra kompetentin
ga tik Lietuvos Respublika. (Str. 3). 

Kiek tatai nesipriešina šio akto nus
tatymams, Klaipėdos^ Krašto Seimo pri
imtieji įstatymai, taip pat Klaipėdos Kra
što Valdžios dekretai ir įsakymai nepri
valo turėti savyje nieko, kas butu prie
šinga Lietuvos Konstitucijos principams, 
išreikštiems jos n , V, VIT, VHI, IX, X, 
XI, X I I skyriuose. (Str. 4) . 

Nustatymai, kuriuos'Lietuvos įstaty-1 
pių leidžiamoji galia priims vykdydama 
tarptautines sutartis ir konvencijas, bus 
taikomi ir Klaipėdos Kraštui. Tie nusta
tymai vykdyti bus-pavesta Klaipėdos Kra

što įstaigoms jų kompetencijos ribose. 
(Str. 5). 

Lietuvos Vyriausybė davinės ekze-
kvaturas svetimų šalių konsulams Klaipė
doj, atsiklaususi Klaipėdos Krašto Val
džios nuomonės. (Str. 6). 

Pasai Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojams bus duodami Klaipėdos Krašto įs
taigų Lietuvos Respublikos vardu ir ei-j 
nant Lietuvos Vyriausybės- išdirbtomis 
taisyklėmis: Pasuose bus pažymima, kad 
paso savininkas yra Liet. pilietis ir kartu 
Klaipėdos Krašto vietos gyvestojas. Str. 
7). 

Įstatymų leidžiamąją galią vykdo; 
Klaipėdos Krašto Seimelis (Atstovų Rū
mai). 

Seimelio priimtuosius įstatymus skel
bia Gubernatorius 15 dienų laikotarpyje, 
skaitant nuo dienos, kada įstatymas jam 
bus pateiktas. Įstatymus kontrasignuos Di 
rektorijos Pirmininkas arba vienas jos 
narių. 

Seimelio nariai renkanu* Klaipėdos 
Krašto vietos gyventojų trejiems metama, 
einant Lietuvos Rinkimu Įstatymu ir skai
tant vieną atstovą 5,000 gyventojams arba 
dalims per 2,500 gyventojų. Vien tik Klai

pėdos Krašto vietos gyventojai turi teisės 
būti renkamais. (Str. 9) . 

Seimelis renkasi 15 dienų po rinkimų. 
Sekamais tegislaturos metais Seimelis ren
kasi sausio mėnesio ketvirtą pirmadienį 
paprastai sesijai. Paprastosios sesijos tę
siasi bent vieną mėnesį. 

Be to, Direktorijai pritariant, Guber- * 
natorius gali sušaukti Seimelį nepaprastai 
sesijai. Nepaprastąsias sesijas uždaro ir 
pertraukia Gubernatorius susitaręs su Di
rektorija. ^ 

Gubernatorius privalo sušaukti Sei
melį, jei to reikalauja 1-3 atstovų dalis. 

Lietuvos Respublikos Prezidentas, 
Direktorijai pritariant, gali paleisti Sei
meli. Naujų atstovų rinkimai privalo įvy
kti nevėliaujeaip po 6 savaičių. (Str. 10). 

Seimelis priima savo darbo statutą; 
jis renka sau pirmininką i r kitus prezi
diumo narius. (Str. 11). 

Atstovas del savo ktlbų, nuomonių 
ar balsavimų Seimelyje arna vienoje "jo 
komisijų negali būti jokiu būdu Lietuvos -
Respublikos teritorijoj baudžiamas ar iež- * 
komas. 

(Tąsa 3-me puslapy) 

• 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE i 

JAUNIMO DARBUOTĖ IR me sus-me bus pranešta, kiek 
VAJAUS LAIMĖ

JIMAS. 

Cleveland. Ohio. — Gegužės 
14 d. L<ret. svt?t. įvyko L. Vy
čių 25 kp. susirinkimas Na
rių į sus. prisirinko gan skai
tlingai, nes jie žinojo, kad šia-

. s 
— I ; 

Lietiniai Daktarai 
- • • - • -

Amerikos Liettfvių Daktarų 
Draugijos nariai 

Tol. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LJETUVIS DEXTISTAS 

4712 sO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

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

r 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

ausoi* 
Telefonai Tardą MSI 

Valandos — t Iki 11 U ryto 
po platu I lkl • rak. Hedeliomls-
of i aidarvtaa. 

prisirašė naujų narių prie? 
mūsų kp. laike vajaus 
Raportai. 

Spaudos komisija pranešė, 
kad darbas jau pradėtas ir 
laikraščiai Clevelando visuo
menės tarpe yra platinami. 

Basebolo komandos manage-
ris, J. Venslovas^ pareiškė, kad 
basebolo komanda gerai .vei
kia ir kas sekmadienis tenlfa 
susikirsti su svetimtaučių ko
mandomis. 

Išvažiavimo komisija rapor
tavo, kad tinkamos vietos dar 
nesuradę, bet tikisi į trumpę 
laika surasti. Šis išvažiavimas 
bug pagerbimui naujų narių, 
kurie prisirašė prie mūsų kp. 
Vajaus pasekmės-. 

. 

b 
Toi. Bomlevard *166 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
9303 South Morgan 8trt*t 

CbJcago. m 

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

Tet- Ganai i l i s 
Ofiso vai.: l t ryto iki 11 po ple*. 

• lkl T vai vakaro. 
vai.: 2 iki 4 po platu 
41M Arcfce* Ava. 
Tai. Lafayetts 66»S 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m fMDtuBaaa 

4442 So. We*tern Avc. 
Tclef. Lafayette 4146 

t - n rytais, l - l po 
Platų ir f - l vakarais, sfedeidle-
ulsis tiktai po plotu • iki f vai. 

I Š I M U TONSILUS 
Tibolluslomls mokalo iriemoaeois: 

1,—be peilio, 
2, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—tie skausmo, 
5.—be Jokio pavojau* sveikatai. 

Po operacijos, pacljentas sali tuoj 
: dai 

Tel. Caaal 2*1, Vak. Canal 2111 

DR. P. L ZALAT0R1S | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IMI Sootk Halsted Street 

Valandos: 16 Iki 11 ryta: 1 lkl 4 
r po platų: • lkl i 

eiti J darbą, gali tuoj valgyti 
nininku balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonailua, yra pilnai užganė 
dinti. 

Ligonius su J vairi o mis Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo* 1 vai. po platų iki 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis Ir šaradomis ofisas 
< j •uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
CCTVYTOJAS, CfURtROAsI IR 

OBSTETTUKAS, 
1411 So. 50th A ve. Cicero, III. 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

2221 So. Habited St., Chicago 
Valandos: Nuo l t iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo C—9 vak. 

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 

Fin, rast , ,'Ą. Buknis, pra
nešė, kad laike mūsų vajau* 
prie kp. viso naujų narių pri
sirašė 88, bet tai tik pilna
mečiai^ o kur dar bemaž tiek 
nepilnamečių? Tatgi mūsų kp. 
šįmet Ąmg paaugėjo naujų 
narių skaičiumi. 

Reikia tarti didelę padėką 
mūsų kp. veikėjam^, kurie ne
pailstančiai dirbo, pakol už
baigė tokį didelį darbą. Prie 
>'u> naudingo ir prakilnaus 
darbo daugiausia darbavosi 
tekanti nariai: J. P . Kvedaras, 
netik su darbu prisidėjo, bet 
ir su didžiausia agitacija ir 

i kapitalu, by tik laimėjus piiv 
mą dovaną. Jis yra pasižymė
jęs ne sykį savo veiklumu ir 
gabumais kuopoje, tat ir da
bar daugiausia teko jam dirb
ti. Visi nariai su atsistojimu 
ir gausiausiu delnų plojimu 
išreiškė J. P. Kvedarui didžiau 
sią padėką už jo tokį didelį pa
sidarbavimą savo kp. 

J. Blcizgys naujų narių pri
rašė prie kp. 10, J. V. Sa
dauskas irgi 10, Pr. Bortnikas\ vana. 
5, V. Labašauskas 5, Ona Bu- • 
kšteliutė 5, o kiti tai po ma
žiau prirašė. 

Reikia tartį padėkos žodis 
ir šiems nariams, kaip gerb. J. 
Bleizgiui ir O. RukšteliuteL 
kuriedu labai energingai dir
bo, ypač O. Rukšteliutė, kuri 
tik dabar prisirašė prie k p. 
ir dar su savimi penkis naujus 
narius prirašė. Pasirodo, kad 
O. Rukšteliutė bus didelė Vy
čių 25 k p. veikė jp. 

Širdingą ačiū reikia tarti 
mūsų fin. rast., A. Bukniui, už 
jo tokį didelį atliktą darbą, 
kuris buvo gana sunkus, pa
kol pasibaigė vajus. -. 

niausią ir reikalinga, tai agi
tacija. 

Veikli. 
Šiais metais, mūsų kp. turi 

veiklią valdybą, ypač nut. 
rast. A. Baltrušaitę, kuri jau 
darbuojasi nuo mažų dienų 
Vyčių naudai daug pasidar
bavo ir dabar laike mūsų va
jaus. Nors ji Čia gimus ir au
gus, bet moka naudoti plun 
ksną ne tik ąngfų, bet ir lietu 
vių kalboje. Nariai labai gėri
si jos surašytais protokolais. 

Tikimės^ kad iki kitų metų 
mūsų kp. bus daug skaitlin-
gesnė, negu dabar. 

Gamta keičiasi ir gyvenimas... 
Pavasariui atėjus, gamtai 

atgijus, tai kp. nariai pradėjo 
svajones pinti, lizdelius sukti. 
Ąlek. Mikelionis ir Ona' Sa
dauskaitė žada stoti į motery
stės luomą 30 geg. Jiedu nemir 
šo ir savo numylėtos Vyčių^ 
25 kp. r— į savo tuoktuves už
kvietė ir kp. Kp. nenpršo ir 
jųdviejų — nutarė nupirkti dol garbingi svečiai. 

Vytis. 

VYSKUPAS PAS LIETU
VIUS, 

DR. CHARLES SEGAL 
Jferkėlė savo ofisą po numeriu 

4722 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECUAUSTAS 
Dilo tų. Motery u? Vjrų Ugų 

Vai.: "Fyto nuo 10 — 12f nuo 2—I 
po piety: nuo T—S: l t vakare. 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

*Dr.M.Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6*41 So. Albany Avenue 

Tel. Frospect 1220 
Val.: pagal sutartį. 

1 Rt-zid. tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9893 

Dr. A. A. R0TH 
SUJBA8 GYDYTOJA* ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrišku. 
Valką ir vlau ekrooliku Uc*. 

Ofisas: 2225 8. Habited St. 
Vai.: 16—11 ryto: 2—2 pa 
olat. I—svak. Ha*, l t — 1 2 d. 
Res. 1132 Independence Blvd 

Ckloaco. 

pinigų praleido bazare. Išrašė 
čekį $50. Visą praleido. ., 

J. y . Vyskupas apėjo visas' 
būdas ir kambarius, kokie tik 
kur buvo įtaisyti ir su visais 
šnekučiavos kas kur ką veikia 
ir parduoda. Taipgi ir kleboną' 
išgyrė už gražų ir sumanų ba-
zaro surengimą. Jis pasakė 
klebonui, kad dar jis nematęs 
tiek daug ir tokių juokingų da 
lyku, kur žmogus laįką links
mai praleidžia ir pinigų pa
lieka, j 

Be vyskupo taipgi buvo dar 
ir katedros kunigai gerb. kun.' 
G. Barry, kun. P. Cassey; tai
pgi ir iš S. Omahos lietuvių 
Šv. Antano par. klebonas kun. 
J. Mikulskas, kuris buvo at
vykęs mūsų klebonui į pagei 
bą velykinės išpažinties klau^ 
syti. "* 

Tuo bazaru ir jo pasekmė
mis netik parapijonai yra lin
ksmi, bet ir klebonas labai 
džiaugiasi; o ypatingai kad 
mus aplankė tokie brangus 

taioio mokslo* atsisveikinimui 
&U moksleiviais" kurie aplei
džia mokyklą po šio mokslo 
berfcainio, katalikei mokslei
viai suren&ė šeimyninę suei
gą. Buvo atvykę svečių. Pasi
dalino gražiomis mintimis. Gal 
kas plačiaus aprašys. 

Girdsjęs. 
su m 11 m J I i i'n i niiiiii lįmit 

M 

MOKYTKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $36 iki $60 savai 
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo 
dirbėjai, Kotų Preaseriai ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 

JOS. F. KASNICKA, Principal 
MASTER TAILORING SCHOOL 

190North State Street 
Kamp. Lake Str. 4 floor. 

s a 

s . Bazare buvęs. 

B-
u •Telefonas Boalevard 41 SS 

A. Masalskis 

ĮVYKO. 

lankymo jo. Jeigu butų buvęs 
gražu** oras, butų visi daiktai 
išėję ir parapija butų kitą 
tiek pelnijus, bet sulyg tokio 

Prie šio svarbaus darbo i oro tai gan gerai žmonių at-
daug prisidėjo ir mūsų gerb.' silankė ir padarė gražaus pel-
klebonas, kun, V. Vilkutaitis. no parapijai. Net ir klebonas 

Bazaras pasekmingas. 

Sioux City, lowa. — šv. 
K a z i m i e r o p a r a p i j o s b a z a r a s 

labai puikiai užsibaigė 14 d. 
geg. vakare. Jis davė pelno 
parapijai apie $600 ir dar 
daug ir gerų daiktų liko vertės 
$200, nes laike bazaro pasi 
taikė negražus oras, lietus ku 
ris daug žmonių sulaikė nuo Valparaiso, Ind. — Geg. 20 

d. prieš pabaigą pavasar. ber-

Cieero, UI. — Penktadieny, 
geg. 23 d. Šv. Antano par. 
svet. L. Vyčių 14 kp. surengė 
"Flea iKirty''. Žmonių prisi
rinko neperdaugiausia. Atvy
ko keletas iš kitų kolonijų. 
Turbūt liks kiek ^Rors pelno 
kp. atletams. Praeivis. 

Ortboriun 
Pa tarnas ju lai 

ftssvf 
krik*-: 

Ir kUuo^ 
ss ralkalaosa; 
Kalnai prlalna-j 

j 3307 Aubum Avs. Ohiotfo J 
Mą6«SBms2Bs»2w61SSs2>s2a<B ŝ̂ S2ŝ SBlsSS6S*>S> ^mt^mmum^^tm^t m 

D-ro RACKAUS IŠRADIMAS. 
Ilgą laiką Dr. Račkui galvojo, tru-

^ė, išrado ir išbandė geriaualua vaistus 

MOKSLEIVIŲ PRAMOGĖLĖ 

Xors klebonas negalėjo prisi
dėti darbu, tai prisidėjo su a-
gitacija, o kas jaunimui la-

+ W » m m m p i « i . » » ) i i . . « mm 

Telefonas Boulevard 1929 

Dr.S.ABrenza 
4608 So. Askland Avenue 

Chk-ago. IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet: 6:S0 vak. Iki 
9:30 vak. 

» > — 
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DR. MAURICE KAHN 
«Y1>TTOJUaS OI OHTRDRGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 9994 

Tel. Ir aras 2SS4 
OFISO VAJL.: 

S—16 • . ryto, 1—I Ir T—9 • . r. 
nedaliomis; nuo 16 v. ryta lkl 
X Tai. po platų. 

kun. J. Česna nesitikėjo kad 
tiek pelnysime. Taipgi šis ba
zaras vietos lietuviams sutei
kė didelę garbę, nes į šį ba
zare. 13 d. .geg. buvo atvažia
vęs ir J. M. mūsų vyskupas 
JS. Heelan, kuris tarp vietos 
gyventojų sukėlė daug kalbu, 
nes ant rytojaus vietiniai ang
lų laikraščiai didelėmis raidė
mis pažymėjo, kad vyskupas 
dalyvavo lietuvių bazare, nes 
tai labai retas atsitikimas, 
kad vyskupas kur važiuoja į 
bazarjj. Žinoma iš to vietos 
lietuviams tik džiaugsmas ir 
garbė tarp svetimtaučių. J. 
AI. vyskupas taipgi ir nemažai 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porų ad
resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių už 2 centu, — ta* 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Račkus. Ta knygutė sučė-
dys jums turto. 

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

\ 1411 80. 504h Ave. 
Cicero, UI, 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tat nėra kokia patentuo

ti humbukal, bet daromi po priaiiora 
D-ro Račkaus Ir j is veikla aut plau
kų itai kaipi 

1)-Lžnru*a mikrobus, kurte ėda 
plauku šaknis. 

2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalnoje 

ir priduoda plaukams daug gj- Į 
viimo Ir l iesų. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. 
5)-Augina plaukus. 

Kurie neri gauti tų vaistų; tai tu
ri arisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuallnkuatų plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Sių vai
stų aptlekose negaasit. Kreipklties tle-
Btog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA $6,00 u i vaistus tr u* pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Plaišus sia- ' 
skite šiuo adresu: 
DR. UAČKfJS Medicinai lAberatorr. f 

141 f 80. 50th Ave., Cicero, IU. I 

» y j » — — • — » » # » e ^ » - ^ » * j | i 
JKKevddeneijos Tel. Brunsvviek 4887 

Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. Į 
CHIROPR.%CTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-12 

15T6 Milvtaukec Avenue* 
Kamp. Robey Ir North Ave. 

Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
L 

Kaipo lict'uvys, lietuviams viaa-
tdos patarnauju kuogertausia. 

M. YTJSKA 
3228 West S8-th Street 

Battmr Than a MuMtard Plašter 
Nuo šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo, Neuralgijos, Rumaii/-
mo ir visų skaudėjimų. 

VISOSK VAJST1NYČIOSE 

35c and 65c, jars and tobes 
Hofpital sise, $3.00 

B 
PINIGUS LIETUVON 

Nusiunčia 
— per — 

TieeiogiDį^Suaisiekyma 
Dotariaii ir Litaii 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAI MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Ohi««o 
Turtas virš $7,000,000.00 

• • • • — — • • • • • • 

20 metu prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

PARĮ 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galva.? 
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 atmintis po truput) malają? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

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

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augs to Virš Platto an
tiškos, kambariai 14, 15, 14 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. lkl 12 dienos. 

i ' 

rarrmtinh Irrrsnmasiog 
6407 W. ftUdlaon Street 
Telefonas 8eeley 1648 

Moko Siuvimo. Pattarnų kiti 
jpimo, Designing bizniui Ir na 
Imama Vietos duodama a y kai 
Diplomai. Mokslas lengvais at-

Imokėjfemals. Kleecs dlsnomis 
tarais. Reikalaukit knygelėa. 

jBianio ir Naminiai kursai Skrybė-
[lių Taisyme Norint informacijų 

irklu ar telefonuokita 
SARA PATEK, pirm. 

— . T m m m m m ^ M 

TTelefonas Yards 11M 
STAKLBY P. 

M A » g T s T A 

GBABORTUa fR 
Balsamaotojas 
Turlų automo

bilius visokiems 
raikalama. Kaina 
prieinama. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago. 

| 8. D. LA0HAWI02 
IjrJETTJYIB ORABORIUS 

8611 W. 8S-rd PL Gkioago, CU 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-! \ 

glaasla. Ratkale meldžia atsišau
kti, o mano darbą busite .<«•-
nėdlntL TeL Caaal 1871—1166 > 

•' ' 

MINISTERIO PIRMININKO DEKLA 
RACIJA KLAIPĖDOJE-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Sesijos laikotarpiui Atstovas gali būti 

suimtas ir teismo baudžiamas tiktai Sei
meliui sutikus, išskyrus tuos atsitikimus, 
kada Attovas yra užtiktas nusikaltimo 
vietoje (in flagranti). (Str. 12). 

Sudaroma Klaipėdos Krašto Ekono
minė Taryba, kurion įeina: 

1) Direktorijos pirmininkas, 
2) Vyresnysis Klaipėdos Miesto bur

mistras, \ 
3) Prekybos Rūmų pirmininkas, 
4) Vienas apskrities viršininkai 

(landratas). Klaipėdos Krašto apskričiu 
viršininkų išrinktas, 

5) Žemės Ūkio rūmų pirmininkas, 
(i) Darbininkų artelės pirmininkas. 
Ekonominė Taryba renka sau pinni-

nink^ ir kitus prezulijrtmo narius. (§tr. 
13). * 

'Iniciatyvos teisė priklauso lygiai Bei 
mėliui. Direktorijai ir Ekonominei TaTy 
bai (Str. 14). 

Tarybai. 
Ekonominė Taryba išreikš savo nuo

monę del kiekvieno jai pateikto įstatymo 
nevėliau kaip vieno mėnesio laikotarpyje. 

Respublikos Prezidentas turį veto tei
sę Seimelio priimtiesiems įstatymams ir 
nutarimams ir KJaipėdos Krašto Valdžios 
dekretams ir Įsakymams, jei tie nubalsuo
tieji aktai arba dekretai ir įsakymai 

1) išeina iš šio akto 2 str. pažymėtų
jų Klaipėdos Krašto įstaigų kompetenci
jos ribų, 

2) yra priešingi šio akto 4-to straips
nio nustatymams. (Str. 16). ; 

* Vykdomoji gaUa priklauso Direktori
jai, susidedančiai daugiausia iš 7 narių, 
įskaitant ir jos pirmininką. Direktorijos 
pirmininką skiria Lietuvos Respublikos 
Prezidentai jis pasirenka kitus Direkto
rijos . narius. j 

Direktorija yra atsakominga prieš 
Seimelį. N 

• Direktorija skiria ir paleidžia valdi
ninkus tomis sąlygomis^ kurios bus nus
tatytos Klaipėdos Krašto Valdžios paga-
mintame statute. (Str. 17). 

Teisėjai nekilnbjami: jie gali būti pa
šalinti tik išreiškus atatinkama, nuomo
nę aukščiausiai instancijai, kuri spręs Kiekvienas įstatymo projektas iš pra

džių privalo būti pateiktas 'Ekonominei kaipo Aukščiausioji /Taryba disciplinos ir 

magistratūros klausimais (Str. 18). 
Klaipėdos Krašto Atstovai į Lietuvos 

Seimą, renkami, einant Lietuvos Rinkime 
įstatymu. (Str. 19). 

Rinkimai į valsčių, miestų ir apskri
čių savivaldybes atliekami, einant rinki
mų įstatymais, kuriuos priims Seimelis. 
Tie rinkimų įstatymai privalo atatikti 
demokratiniams principams. (Str. 20). 

Visi Klaipėdos Krašto vietos gyven
tojai be skirtumo rasės, kalbos ir tikybom 
yra lygus prieš įstatymus; tarp kita ko, 
visi turi lygių teisių eiti viešą tarnybą. 
(Str. 21). 

Klaipėdos Krašto vietos gyventojai 
,nebus verčiami atlikti privalomos karo tar 
nybos Ugi 1933 m. sausio mėn. 1 d. (Str. 
22). • > * *** 

Lietuvių ir vokiečių kalbos pripažįs
tamos lygiomis ofieialinėmis Klaipėdoe 
Krašto kalbeniis. Negalės būti išleista jo
kio suvaržymo prieš visų Klaipėdos Kra
što vietos gyventojų laisvą vienos ar ki
tos kalbos vartojimą ar tai privatiniuose 

'santykiavimuose, prekyboj, ar tai tikybos 
dalykuose, spaudoj ar įvairių rųšių leidi
niuose, ar tai viešuose susirinkimuose; 
abiejų kalbų vartojimas žodžiu ir raštu 
leidžiamas taip pat ir teismuose. 

abiejų kalbų mokymui viešose mokykloje. 
(Str. 23). 

Visiems Klaipėdos Krašto gyventojams 
yra laiduojama draugijų ir sąjungų, spau
dos ir mokymo laisvė su sąlyga, kad bus 
piklomi įstatymai ir įsakymai, reikalingi 
viešosios tvarkos palaikymui ir Valstybės 
saugojimui. (Str. 24). 

Privatinė nuosavybė saugojama; pi
liečių turtas galima nusavinti įstatymb ke
liu tik viešajam reikalui esant ir saugo-
jant šio akto nustatymus. 

Teisė turėti nuosavybę pripažįstama 
principe draugijoms, suprantant čion ir 
tikybines ir labdarių organizacijas. (Str. 
25). 

Nė vienas Klaipėdos Krašto vietos 
gy*ventojas negali būti traukiamas atsako
mybėn už jp politinį elge/į nuo 1914 m. lie
pos mėn. 28 d. ligi šio akto paskelbimo 
dienos. (Str. 26). 

Lietuvos Vyriausybė pasižada pripa
žinti viešųjų įstaigų, kurios bus Respub
likos* tvarkomos, įgytąsias valdininkų ir 
tarnautojų teises ir palikti tarnyboje val
dininkus ir tarnautojus Klaipėdos Kraš
to vietos gyventojui ir buyusįųs tarny
boje 1923 m. sausio 1 d. (Str. 27). 

Klaipėdos Krašto Valdžia turės piv 
Tokios pat lengvenybės bus teikamosI _pažinti įgytąsias valdininkų ir tarnauto

jų teises, kurie yra buvę Klaipėdos Kra
što tarnyboje 1923 m. sausio 1 4 . 

Ateityje* Klaipėdos Krašto valdinin
kai ir tarnautojai parenkami, kiek tat 
bus galima, iš Klaipėdos Krašto vietos 
gyventojų tarpo. (Str. 28). 

Klaipėdos Krašto ir kitų Lietuvos tei
smų sprendimai bus vykdomi visoje Lie
tuvos Respublikos teritorijoje. 

Klaipėdos Krašto ir kitų Lietuvos į-
staigų išduotieji suėmimo įsakymai bus 
v y k d o m i t i e k K l a i p ė d o s K r a š t o , t i e k k i t o -

se*Lietuvos dalyse. (Str. 29). 
Klaipėdos Krašto vietos gyventojai! 

naudosis Ld'etuvoje visomis kitiems Lie
tuvos piliečiams pripažintomis civilėmisj 
teisėmis. 

Lietuvos piliečiai ne iš Klaipėdos Kraj 
što naudosis Klaipėdos Krašte visqcnis 
Klaipėdos Krašto vietos gyventojams pri
pažintomis civilėmis teisėmis. (Str. 30). 

Rinkimai \ šio akto 8-nie straipsnyje| 
minimąjį Seimelį įvyks nevėliau kai 
mėnesių laikotarpyje nuo šio akto pas 
kelbimo dienos. Seimelis susirinks 15 die
nų jao rinkimų. Turės teisės dalyvauti] 
rinkimuose visi Klaipėdos Krašto gyven
tojai, sukakę 21 metų amžiaus, kui 
buvo laidomi Klaipėdos Krašto piliečiai | 
1S23 m. sausio 1 d. (Str. 31). 
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POZICIJŲ. 

Darbiniskai nenori pripažinti 
5 centų pasiūlymo. 

Gatvekarių darbininkai tvi
rtina, kad jie jok i n būdu 
nepripažintų, jei bendrove 
jiems pasiūlytu 5 centus dau
giau valandoje. Gi bendro-
Yts viršininkai tvirtina, knd 
jie, nei nemano siūlyti 5c. 
Darbininkai reikalauja HV. 
(langiaus darbo valandoje. 

Abi pusi apie tai formaliai 
pranešė, kuomet pasklydo ži
nių, kad su tokiu kompromi
są galėtų susitaikinti. Pažy
mi, kad nei ta, nei kita pusė 
nemano nusileisti. 

Kaip gatvekarių, taip vir-
fctinių geležinkelių darbinin
kų unijos liuosai kalba apie 
streiką, ijei. jų reikalavimai 
nebus išpildyti. 

Kai kas turi vilties, kad, ra 
»i, miesto majoras ras kokių-
nors priemonių sulaikyti 
streiką. Bet kokiu būdu, nie
kas negali pasakyti. 

Darbininkai neatmainomai 
tvirtina, kad jie stovės už 
Savo reikalavimus. Xes gy
venimas nuolat eina brangyn. 
Perniai jie nusileidę ir suti
kę su mažesniu užmokėsiu"u ti
kėdami atpigsiant gyvenimui. 
Tuotarpu pasirodo taip nėra. 

klelius. J i ta. kasmet daro. 
Xa.šlaiėai, beabejo, bus dėkin
gi jai už tokį pasiaukojimą. 

Visos kuopos rengiasi kad 
puikiausiai nusisektų Centro 
piknikui kurs įvyks birž. 10 d. 
National dar/e. Visi kviečia
mi atsilankyti į pikniką. 

Komisija pasižadėjo iki 
sekančio sns-mo užbaigti Lab. 
Sąj. pavedimą kunigams Ma
rijonams ir reikalus kaslink 
statymo ligoninės su prie
glauda. 

V'mų kuopų atstovai prane
šė, kad uoliai rengiamasi prie 
Šv. Antano dienos. Išreiškė 
vilti surinkti ta diena daug 
aukų labdarvbei. 

Iš raporto del viešos rink
liavos pasirodė, kad dar nieko 
nenuveikta. Sekanėiame sus
iu'• turbūt jau turės ką pra
nešti. Prie komisijos prisidė
jo veiklus darbuotojas p. Ma
žeika. 

Apgailestautina kad p. Ma
žeika atsisakė iš agitatoriaus 
vietos. Dabar Labd. Sąj. ne
turi agitatoriaus. Taigi dabar 
visais l>abd. Sąj. reikalais kre
ipkitės į Centro pinu. Anasta
zą Valančių, 1226 So. 50-111 
ave., Cicero, III. Jis suteiks vi
sokias informacijas, kalbėto 
jus parūpins ir t. t. 

Centro pirm. 

ta ko vienbalsiai nutarta bai-si susirinkite lygiai 8 vai. vak. tradieny, 8:oo vai. vak., vy«u kam 
i . . . . v , . . . i bary. Valdyba. 

gti mokintis pernai meta pra- Valdyba. 
dėtą trijų aktų operete "Klai
pėdos J u l ę " ir rudeny pasta
tyti scenoje. 

Jaunimas yra kviečiamas 
dabar prisirašyti prie cboro. 

Kor. 

PROGA PASIMOKYTI. 

Dievo Apveizdos Par. — 
(Jai kai-kurie pradėjo manyti, 
kad. vakarinė mokykla, par. 
mokykloj jau užsidarė. Bet ne. 
Kas trečiadienio (serodos) 
vakarą, gegužės mėn. tuoj po 
vakarinių pamaldų, o papras
tai tai 7:30 vai. pradedama. 
Mokoma lietuvių kalbos ir 
gramatikos, skaityti ir rašyti. 
Turime labai gerą mokytoją, 
p. M. Bagdoną. Kurie trokšta 
pasimokyti, tai čia proga. 

Mokinė. 

BRIDGEl 'ORT. — Susivienijimo 
\Aet. Draugijų ant Bridgeporto mėn. 
susirinkimas jvyks antradieny, gegu
žio 29 d. 8 vai. vakare, Mildos svet. 
3140 So. Halsted St. Visi delegatai-ės 
malonėkite nesivėluoti susirinkti, t i e s 
turime išrinkti darbininkus ant Su
sivienijimo pikniko kuris jvyks birž. 
17 d. Justice Park, Blinstrupo darže. 

A. J . Lazauskas, rast. 

KAPINIŲ DIENOS IŠKIL
MĖS. 

Sulyg seno papročio šįmet 
gegužio 30 d. (Decoration aay) 
bus iškilmingos pamaldos ant 
šv. Kazimiero kapinių. Šv. mi
šias laikys kun. A. Briška, a-
sistuojant kun. A. Baltučiui ir 
kun. J . Oužauskui, 10:30 vai. 
ryte. Kadangi pašvęstas žemės 
plotas yra baigiamas prilaido-
ti, tai šįmet bus prijungimas 
naujo ploto žemės ir pašventi
nimas. Pašventinimo apeigas 
atliks monsignoras P. W. Dun- • REIKALINGI 
ne. Gerbiamoji lietuvių dvasiš- , 
kija, parapijų vargonininkai iri ^ , ., , T . . n , 
visa katalikiška visuomenė fabriko leibenai. Darbas pas-

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 kp. 
susirinkimas jvyks Sj vakar, g-egužlo 
29 d., žv. Antano par. svet. 

Valdyba. 

REIKALINGA 

BIZNIS SU NAMU 
DIDELIS BARGEKAS 

Road House 
PARDAVIMUI biznis su namu ii 

5 akerais žemės. Biznis išdirbtas ii 
vis iem lietuviam sera i ž inoma vieta 
Randant ant 111-th Street ir Spring-
flied Ave. , "arti Kazimierinjų Kapų 
Parsiduoda labai lengvomis išlygo
mis. Naujas mūrinis namas. 2 aug-
štų, garadžius ir barnės. Nepraleis-
klte Šitos progos, kuris norite turėti 
užtikrinta gyvenimui vietą, nes re
tai tokia proga pasitaiko. Nelaukda
mi nieko kreipkitės kuo greičiausia 
del platesnių žinių prie savininko. 

M. ROZENSKI 
3301 So. Halsted St., Chicago. 111. 

P h o n e Boulcvard 6775 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

f 
FP BR ADCHUUS 

ADVOKATAS 
(Buv . Vi lniaus ir Kauno Apygar

dų Teismo Teisėjas) 
Veda bylas v isuose Teismuose. 

Padaro visokius dokumentus 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI 12 S. Hals ted St., Chicago. 

Te lephone Tards 2300 
' » » » » ! 

nuoširdžiai kviečiama daly
vauti minėtose iškilmėse. 

Kurt. A. Briška, 
Šv. Kazimiero kapiniu prezid. 

TOWN O F LAKE. *-, L. Vyčių 13 
kuopos susir inkimas jvyks geg. 30 
d. 8 vai. vakare, Davis Square parko 
salėje. Gi atletų posėdis prasidės pus
valandžiu anksčiau, t. y. T.30 vai. 

K oi-c* p< • ii den tas. 

'1PIRMAS LINKSMYBIŲ IR 
Dovanų piknikas, % 

A. f A> 
ANDRIEJUS DIRDA 

mirė gegužio 27. t©23, 6..13 vai. 
vakare, a įmurus 5» metų. 

Paėjo iŠ Kauno Rčdybos, Ke-
tlajnių Apskr., Josvainių par.. 
Paber ia kiamo. Amerikoj Išgy
veno SO metų. 

Pal iko didel iame nulCudinie 
moterį Oną. šunų Jua/apą ir 
dukterį Adele. 

I^tblotuvės jvyks pcnktarii<«iy. 
birželio 1 (HcJia. H namų 1N36 
W. 46th St. j šv. kryžiau v baž
nyčią 8:.iO vai. ryto. P o pa-
maldn bn> nulydėtas i šv. I> i-
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame genti
nes, draugu* ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. 

V.il iude: Moteris Ona. Sunūs 
Juozapas ir duktė Adelė. 

*s-
Reikalingi malioriai Unistai. 

Darbą užtikrinu visai vasarai. 
Kreipkitės pa.<: 
i P. M. Cibulskis. 
23?8 S. Leivitt St.. Chicago. 

Phone Canal 7233 

IŠ LABD. SĄJ. DARBUO
TĖS. 

Labdaringos Sąj. Centro 
susirinkimas įvyko geg. 23 i\. 
Atstovu skaitlingai suvažiavo 
iš kuopų ir i> draugijų. 

I.š kp. raportų pasirodė, kad 
visos kuopos smarkiai darbuo
jasi prisirengimui prie Vaini
kų dienos (ge^. 30 d.) Tą die
na žmonoms neapsimoka vež
t i s savo užkandžių į Sv. Kazi-
jniero kapines, nes Lab-
<iar. Sąj. prie kapinių turės 
visokių užkandžių, giros ir sal-
takošės. Nereikės jums vargin
t is nusivežimu ir tuo pačiu su
šelpsite našlaičius. 

Taipgi prie kapinių bus ren
kamos aukos našlaičiams. Žmo 
nes yra prašomi mandagiai 
apsieiti su rinkėjomis, nes jos 
jftrba iš pasišventimo, pasiau
koja tą dieną našlaičiams. 
. P-lė Jadv. Steponkaitė savo 

lėšomis padirbo rinkėjoms žen-

Birželio' 3 d. National dar-
že, Riverside, 111. įvyksta me
tinis Lietuvos Vyčių Chicvigos 
Apskričio piknikas. Kiekvie
nais metais Apskričio pikni
kai darosi didesni, įvairesni. 
Praeitą metą Apskričio pikni-

• kas buvo nutrauktas Į juduo-
įimiosius paveikslus, kuriuos 
i paskui L. Teatro B-vė. rodė ne 
tik Amerikos lietuviu koloni-
jose, bet ir Lietuvos miestuose, 
miesteliuose. 

Šiuosmet Apskričio pikni
kas bus įvairesnis. Tai pasa
ko jau pats antgalvis. Progra
moj dalyvaus Apskričio elio-
ras, Cliie. Vyčių Apskričio 
Basebolo Lyga (Banehola l̂ .š 
4 ir 5 kuopų komandos). Le 
to bus duot lamos dovanos už 
įvairias lenktynes; aukščiau
siam ir žemiausiam vyram, 
storiausiai ir ploniausiai mo
teriai arba merginai, seniau
siam ar jauniausiam vyram ar 
ba moterim. Bus duodamos do
vanos tam vvrui, kuris dau-

• > 

ogiausia sykių išmuš šlėgą iki 
skambučio. 

Darže bus įrengta virtuvė, 
bufetas i r Iee Cream parlor. 
kokiams grieš didelis benas. 

Įsigykit iš anksto įžangos bi
lietą, kurių galima gauti pas 
visus Cbic. Vyčių kuopų na
rius (nuo 10 ligi 30 c , kokį iš
trauks). 
Įsidėmėkite, šis piknikas bus 

toks, kokio niekas lig šiol Cbi-
cagoj dar nesurengė. , 

Rengimo komįsija. 

TOWN OF LAKE. — Atumnu 1 
Į kuopos sus-mas jvyks andodieny . geg. 
. 29 d. Davis Sąuare Park salėje, tuo-
I jau po pamaldų. S k a i t l i n e i susirink

ite. Z. Juncaiiė. ra>t. 

tovus geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite: 

HYDRO STONE CORP. 
5821W. 66-th St. 

(Clearing) 

t 
CHORO PASILINKSMINI 

MAS. 
1+ Vyčių 16 kp. 

Penktadieny, birž. 1 d. Mari; i l'«,rink»m»» J ^ s ser. 
AVliite Square Parko salėj. 
Bridgeporte, įvyks L. Vyčių 
Cliieagos Apskr. cboro pasi
linksminimas. Bus gera mu
zika. Visų kuopų nariai bei 
narės yra kviečiami atsilan
kyti. Kor. 

A. f A. 
ALEK. MEŠKIS 

PRANEŠIMAI, 
KAT. FED. APS. SUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskrities1 svarbus susi
rinkimas Jvyks antradieny, ge
gužės 29 d. vak. Aušros Var
tų par. mokykloj, West Side. 
šis susirinkimas bos pries3ei-
minis, kuriame turėsime ap
tarti, kaip prisirengti prie K. 
Fed. seimo. Nesivėlinkite. Vi-

mlre BlriL 4 d. 1923 m. Metinės 
pamaldos u i jo dušla bus CJe-
Ifuiės 30 d. Vainiku dienoj Vi
sų šventų lin/.. Rose lande 7:30 
\ul. ryte. Kvieč iame vl.sus gi
mines, draugus ir pažjsta^Mis 
dalyvauti ant pamaldų ir pas 
k iau ant šv. Kazimiero kapi
nių kur bus pašvent imas Kry
žiaus ant vel ionės kapo. 

Velionis paėjo i# Sa lantu pa-
rap. najoral inn kaDtio Kret in
gos Aps. Mielas v^te i r - t ė v e 
lį i lsėkis ramiai šio* šal ies že
melei. Nuliūdusi žmona ir val-
k'iiėiai. l iarlmra Mešklenė Ir 
brolis Leonas Meskis 10531 
Kdbrooke Ave. Chicago, 111. 

HB1KAUNGOS 4 merginas 
ar moterys kurios norėtų tapti 
" n u r s e s " slaugytojoms 2 metu 
kursas nuo 18 iki 25 metų am
žiaus turi būti užbaigę pradi
nę mokyklą; kambarys, val-
gis? knygos ir uniforma duo
dama, apart to $5.00 į mėnesį 
mokinanties. Atsišaukite: 

ST. PAUL'S HOSPITAL 
828 W. B5-th Place 

PARDAVIMUI, 

. B I Z N I S 

N A M A I 
ANT PARDAVIMO gera properU 

ant kurios randasi 2 namai; 6 ran-
dos po 5 kambarius kiekvienoj , biz
nis apačioj ; elektra, grazas ir kiti pa 
rankumai, geroj l ietuviu apgyvento* 
vietoj . Nusipirkęs nesigailėsi. Kaina 
$12,600.00. Atsišaukite pas savininkę: 

Mrs. V A IŠ V ILIEN E 
837 W > 3 3 - r d P laee 

BARGENAS^PAST"KLIMĄ 
Dideliu bargrenas, medinis ant dvie 

j U pagyvenimų namas 6x4 kambariu 
e'.ektra, vapos, cementuotas gara
džius del dviejų karų, st i l iuotas vor-
fius, randoa , n e s a $60.00 { m^nesj 
v ienas blokas nuo W e s t e m Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7 t W . Monroe Street 
Room J04 — Telef. Randolph 2900 
Vai; N u o 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Hals ted Str. 

Telef. Tards 1015 
Chicago. 

Medinis, ant dviejų labų namas: 
e lektra ir v a n a ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.00 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmies ty] : 

39 South La Salle Street 
I M 

Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 4881 

> • • • • • • » ' 

TeL Dcarborn 8057 

Medinis vieno pagryvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžius ce 
mentuotas Ir surais, kampinis, gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
l ima inesant tik $3000.00. 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldoratestyje 
CHICAGO T E M P L E BCTLDING i 

77 \Vest AVashington Street 
R o o m 1728 

Valandos • ryto lkl i po pietų 
Namų Tsl. Hyde Park SS96 

Um^tmimfmim^tf • • • • » » » » » » » » » » » » ! j 

P A R S I D l ' O D A čeverj'kU taisymo 
ftapn, e lektra varomos maSinos. Vie
ta išdirbta ver 15 mėty. Jeigu per 
savaitę suvirs $100.00. Parduosiu pi
giai užtat kad važuioju Lietuvon. 

Atsišaukite 
S. VIRK UTIS 

219 \V. 8 7 - l h Str. Chicago. IS . 
, . 

A N T P A R D A V I M O 
Pry Goods krautuvė, biznis iSdlr 

btas ver 15 metų, stook'as gražu.-? ir 
svarus "fistureV* geri, 4 kambariai 
pagyvenimui už preinama kaina •— 
leas'aa. Turiu parduoti iŠ priežas
t ies ligos. Pri imsiu sąžiningą pasių-
tyma. Gera vieta lietuviui p»4*rytl 
biznis. 

MRS. A. LOHN 
4813 W 14th Slr. Clcrrq, 111. 
Telefonas Cicero 8548 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambariu, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$45.00 } mėnesj , namas netoli Ke-
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $8000.00 mortgage* 

Medinis namas penkių kambarių, 
su elektra, vana, netoli naujai sta* 
tomos viešos mokyklos Brighton 
Parke. Tik už $3500.00. 

JO!V\S KLIMAS 
4414 South Callfornia Ave. 

Telef. Lafayette 5978 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

LEB7TUVI8 ADVOKATA8 
R. 814-518-127 N . Dear-

born Str. Tel. Randolph 5584 
V a k a r a i : 10738 S. Waba*h A 
Rosc land Tel. Pu 11 man 8377 

-^Z. 

L O T A I 
Du 30x125-lotai ant California*bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
Brighton Parke, parsiduoda labai pi
giai. 

Lotas su garadžiuml del dviejų 
karų prie Callfornia bulvaro parsi
duoda už $850.00. 
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SUBDIVIZINO. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. Callfornia Ave. 
Tel. Lafayette 5878 

L Michnievicz-Vidikiene 
AKUSERKA 
101 8. Halsted St 

Kampas 31 gatvė 
hone Yarda 1119 

Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

ijPalng. 
Sažinlfikas pa

tarnavimas prie 
^ g l m d y m o . V l s o k i pa 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 11, nuo 
8 Iki 9 vai. vakarą. 
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Ž E M Ė 
t PINIGUS LIETUVON 

P A R D r O S I U A R B A MAINYSIU. 
€0 akrų farma 23 mylios nuo Chi-
cagos geri budinkai, 10 karvių, 3 ar
kliai, 20 kaiulių, 68 vištos, 7 antys 
visos masinos, kas tik reikalinga ant 
ūkės. Mainysiu ant namų arba ko
kio nors biznio. 

C. P . SUROMSKIS, & CO. 
3348 So. Halsted Str. Chicago, 111. 
Tel. Hoiilvd. 9841. 
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3»- Siunčiu per didžiausius Lietu 
oCvos Bankus. '& 
& Padarau legaliSkus dokumentus.^' 
K patarnauju pirkime ir pardavi -^ 
^rae namu, lotų ir farmų. 8 

į NOTARY PUBLIC i 

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

• " 

BAIGS MOKYTIS OflPERETC 
"KLAIPĖDOS J U L Ė " . 

Įvykęs Apskričio olioro 
<Whos, choro vedtgo ir Apskri
čio komisijos koncertui rengti 
posėdis gegužės 25 d. Mark 
White salėje, kuriame sutvar 
kius -buvusio koncerto reika
lus plačiai kalbėta apie toli
mesnį choro veikimą^ Be ki-

Ant 111-th ir Springfield Ave. arti Kazimierinių Kapų 
ROZENSKl'S ADD1H0N to MT. GREENWOOD, ILL. Didžiau. 
sis išpardavimas lotų prasidės GEGUŽIO — MAY 30-tą die
ną, 1923 m. (Decoration Day). Lotai yra labai dideli 60 ir 122 
pėdų. Dabar iš pradžių parsiduos labai pigiai ir lengvais išmo
kėjimas tik $50.00 dabar, o likusius po $5.00 ir $10.00 į 
mėnesį, o nepasijusi kaip paliksi savininku nuosavybės — ir 
saugiausis investinimas pinigų į žemę tokioje vietoje, kur trum
poj ateityj jūsų pinigai kelis kartus pasidaugins. 

Kada gatvekaris bus pravestas pro šalį viršminėtų lotų 
(kurio laukiama netrukus), tada tamsta neparduosi nei už ke
lis kartus tiek kiek dabar moki, už tuos lotus šitoj apielinkė-
je. LIETUS AR SAULĖ, išpardavimas vis tiek prasidės nuo 
10 vai. rytmetyj viršminėtoj dienoj — Decoration Day, — 
subdivizija bus papuošta vėliavomis ir savininkas su pagel-
bininkais bus ant vietos Branch Office, 3-čias namas j rytus 
nuo Bitino, Mt. Greenwood, ID. • 

Del platesnių informacijų kreipkitės prie: \ 

Ar 
persipjovei? 

MENTHOLATUM 
geriausias vaistas 
ir greitai užgydo. 

$ Užsiregistravęs Lietuvos 
Savybėje. 
h- Taipg- i užlaikau Draugo 
Veiziausio knygyno skyrių 
^džiaus iu rinkinio knygomis 
••^prenumeruoja Draugą. 

a t s t o k 

Jonas K l i m a s 

di- -". v 
su ^ d i - j / 

Už- 2E 
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K :o:4414 South' California Ave.1 
Tel. Lafayette 5976 **s 
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M. ROZENSKI 
3301 So. Halsted St., Chicago III. 

Vartoti Automobiliai 
labai prii m a m i ant morgičių 

e inamomis ~ kalnqmls. 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

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

ANT NAUDOS. 

. FABIONAS CO. 

809 W. 3 5 * SI., Chicago 
TeL BoulcTard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes. * 
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Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 
Labai gražus paveikslai 

Rankomis išsiūtą. 

"Dieviškoji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų'' 
šie paveikslai ka itk gauti iš Vokietijos. 

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

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

file:///Vest

