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METAI-VOL VIII 

VATIKANO TARYBA SU
SIRINKS 1925 M. 

T A I ĮVYKS SPALIŲ 
MĖNESĮ . 

Romon suvažiuos viso pasau
lio hierarchija. 

ROMA, birž. 5. - Paskelb
ta, kad Vatikano Taryba at
imi tins stivo susirinkimą s*v> 
liu neneš i , 1925 motais. 

Tam tikslui pasiruošimai 
jau e ina . . Apdirbami planai 
dviem svarbiausiam klausi
mam: teehnikalis patvarky
mas, idant Taryba pasekmin
gai galėtų veikti, ir idant su
važiavę hierarchijos nariai 
tarėtų čia atat inkamas vietas. 

Suvažiuos iš viso pasaulio 
Arkivyskupai ir Vyskupai. 
J i ems reikalimri kambariai 
apsistot i . 

Prieš metodistus. 

Prohibicija Suv. Valstybių 
Uostuose 

* 
» 

Laivams su Degtiną Uždrausta 
įplaukti 

PARĖDYMAS IMS VEIKTI BIRŽELIO 10 DIENĄ, 
i i • • • • — „ . m • ,i—ii II , 

WASHING«TON, birž. 5. —; tis priemonių, Aukščiausiojo 
Remiantis Aukščiausiojo Tei- Teismo nurodomų. A r tos 
smo nuosprendžiu, Suv. Vai- priemones bot atatinkamos, 
stybių vyriausybė paskelbė, artimiausioji ateitis paliudys, 
kad visuose amerikoniškuose 
uostuose ir teritorialiuose 

FRANCUOS "LAIMĖJI
MAI" OKUPUOTĖJE. 

ŠVEICARIJOS VALDŽIA 
N E L A I M Ė J E . 

B E R L Y N A S , birž. 5. —Vo-
kietijos kanclieris Cuno pra
nešė, kad Ruhrp teritorijos 
okupuotė Franci jai atsiėjo 8 
bilionus auksinių frankų. I r 
iš to ji sau1 nieko nepelnė. 

Lygiai ir pat i Vokietija p a : 

nešė tokius pat didelius nuo
stolius. 

Gyventojai nepripažino degti
nės- monopolijos. 

STREIKAS ANT GATVE 
KARIŲ. 

vandenyse įvedama prohibici-

Pramatomas konfliktas. 

Žinovai, visapusiai- apsvar-

balandžio 10 d. s t ? t a P^oliibieitiį svetimų ša-
', lių laivuose klausimą, tvirti 

ja pradedant 
Reiškia, pradėjus ta diena 

v ,. • i • ,' na, kad Aukščiausiom Teismo visiems svetimu saliu mariai-
viams uždrausta su savimi tu- išsprendimo 'vykinimas bus 

koiitradikcijoje su garlaivių 
I rėti bent kokiu svaigalų, nors, 

v;,.t,> c n o n i i „ jono- rn3nL- i • i i r • i linijomis ir tas pakels konfli-
Vietos spauda daug i a s o , į , 0 svaigalai kuoakliausia bu-! prieš amerikoniškus metodis

tus, kurie darbuojasi Romoje 
isigiventi ir užtemdyti Kata-
likn Bažnyčia. 'No**s jie to 
negali atlikti, tečiaus katali
kiška Itali ja pakėlė protestą, 
kuomet metodistai rengėsi sta 
tyti savo maklnamį ant Mon-
te Mario aukštumos. 

Praneš ta , kad Romos auto
ri tetai pasipriešino tiem m 
todistų darbams. 

Amerikoniški jurininkai . 

Aną dieną Šv. Tėvas priė
mė didelį lmr į amerikoniškų 
jurininku nuo šešių Amerikos 
destroyerių, kurie sustojo Ne
apoly plaukiant namo iš ar t i 
mųjų Rvtu. 

Jur in inkus Šventajam TJė-
vui pers ta tė Amerikos Kole
gijos vieerektorins. 

10 amerikonų įšventinta. 

J kunigus įšventinta de
šimts jaunų amerikonų, bai
gusių Šiaurinės Amerikos 
Kolegiją. 

įšventinimo apeigas atliko 
bazilikoje Kardinolas .Vika
rą s% 

t II laivuose uždaryti arba už
kalti. 

Šalies vyriausybė tai skel
bia nepaisant svetimų valsty
bių ir garlaiviu bendrovių 
protestų. Kar tą Aukščiau

s i a s Teismas ta ip išsprendė, * 
1 ' ' statyme, jei matys, kad [sta

tai jo išsprendimas turi but 
vykinamas. 

ktą su svetimomis valstybė 
i mis. 

Dėlto, vdaugelis spėja, kad 
šis vyriausybės parėdymas y-
ra laikinas. Galimas daiktas, 
kad ateinantis kongresas pa-
įlarys atihainas prohibieijos į-

GENEVA, birž. 5. — Švei
carijoje kas nori i r kur nori 
gali gaminti degtinę. Tur i 
gauti vientik šalies vyriausy
bes leidimą arba licenciją. 
Seniau šveicaruose buvo dau-
giaus susiturėjimo nuo svai
galų. Mažiau jų buvo gami
nama i r mažiau vartojama.. 

Bet karo laiku žmonės ta ip 
įprato degtinę gaminti, dau
giausia iš įvairios rųšies vai
sių, kad vyriausybė pasijuto 
tur int i didelius nuostolius sa-
vo iždui. 

Dėlto pakeltas projektas 
degtinės ganunimą sumonopo-
lizuoti. Tas projektas pra
eitą sekmadienį paduotas gy
ventojų referendumui. Did-

AVASHINGTON, birž. 5. — ž i u m a b a l s u Projektas atmes-
Federal is Kuro dalintojas •**• 
(distr ibutor) Wadlegh atsilie- Dėlto degtine namie kaip 
pia į visas šalies įstaigas, f ir- buvo, ta ip bus gaminama, 
mas i r visus gyventojus, Į Tuotarpu valdžia pajamų pa-
idant vasaros laiku pasirūpiu- ' dauginimui ieško kitokių prie-

Žinios iš Lietuvos 
L E N K A I KANKINA IR ŽUDO MŪSŲ VAIKUS. 

ALBANY, N. Y., birž. 5.— 
Čionai išdalies streikuoja gat-
vekarių darbininkai. Su Troy 
susisekimas gatvekariais per
t rauktas . 

RAGINA P A S I R Ū P I N T I 
ANGLIŲ. 

Lenkai kankina ir žudo mušu vaikus. 
GIEDRAIČIAI . V.-10. (..L. Ž . " kor.) . — Visą laiką, 

kaip tik uaėonė pusę neitralinjės juostos, lenkai terorizuoja 
gyventojus nuolatiniais užpuldnėrjimais, plėšiniais ir žudy
mais. Bal. 23 d. 'žiauriai nužudė parlamenriorą Sobulį, 
kuris buvo jų pačių iššauktas deryboms, o bal. 25 d., sek
madienį, Aleksandriškių dvare užpuolė besimeldžiančią jau
ną mergaitę Verutę Katelyte ir žiauriai kankindami šeši 
lenkai ją išgėdino," sudraskjė krutinę i r pagaliau šautuvų šū
viu suplėšk jos galvą. Tą pačią dieną, tie patys lankai 
užpuolė i&ininką Maželį ir keturias valandas kankindami 
šūviais pro ausis ir mušimu atėmė visą turtą, nukankino 
jo žmoną, reikalaudami gėdingai jiems atsiduoti i r kasdien 
ta ip užpuldinėja. Gyventojai lankia ir nesulaukia lietuvių 
pageibos. Gimnazija pasijutus mirties pavojuje, nutraukjė 
pamokas, mokytojai ir mokiniai"išsiskaidę Jaukia, kada kas 
suteiks jiems gajimybę grįžti į savo darbą. 

RUSIMASIS LIETUVOS 
SEIMO NARYS. 

tų anglių ateinančiai žiemai. 

Be to, tuo būdu vyriausybė 
nori nors kar ta sulaikyti deg-
tiu/'S kontrabandą šion " sau-
son " šalin. 

Kokios bus pasekmės. 

Kokios bus to parėdymo 

tymas šaliai daugiaus kenkia, 
negu ką gera duoda. 

Įvežimas uždraustas. 

Kadangi svetimų šalių gar
laiviai turi but " s a u s i " (ame
rikoniški garlaiviai šertai 
" n u s a u s i n t i " ) , tad svaigiųjų 
gėralų importas visai bus ne-

KUNIGŲ BYLOS REPOR 
TERIS LONDONE. 

Turi paskai tas apie Rusijos 
sovietizmą. 

LONDONAS, birž. 5. 
Kapitonas Franc is MacCul-

lagh, kuris plačiai apra>įė ka
talikų kunigų persekiojimus 
Maskvoje ir tuomi sužadino 

pasekmės, iškalno sunku nu-i galimas. 
sakyti. Taipat nežinoma, a r j Garlaiviams bus ga l ima ' tu -
ląja priemone bus kiek-nors j ^ svaigiųjų gėralų tik me-
pagelljRa šalies proliibicijai. j dikaliams tikslams. Tai viena-
•Ket tuo būdu bus atliktas%sva- j ( i n i s leidimas. I r už tai gar-
rbus išmėginimas, kokio iki- i a į v i ų bendrovės turi garan-
šiol neimta visame pasauly. t u o t i > T l i r ė g p ^ t i kaucijas, 

Neberandant kitokio išėji- kad tie gėralai kitokiems tiks-
mo, vyriausybė pr ivers ta im- j lams nebus vartojami. 

MOTERIMS BALSAVIMO 
TEISJĖS. 

monių. 

P A R Y Ž l t l S , birž. 5. — Ita
lijos moterims bus suteiktos 
balsavimo tefuės munieipa-
liuose rinkimuose. 

DAUG AUTOMOBILIŲ 
AUKŲ. 

N E W YORK, bir. 5. —Ge
gužės mėnesiu čionai automo
bilių nelaimėse žuvo 68 asme
nys. Visog valstybėj. — 203. 

" L i e t u v o s " No. 99 paskel
btame (No. 8) "Žydų, vokie
čių ir r u s ų " rinkikų bloke 
pirmutiniu į Seimą kandidatu 
išstatytas. Ier inas Iewtichi-
jus, 48 m., ūkininkas. 

Žiniomis iš "V ip i s iz akto-
voj knigi Kovenskago Nata-
rijuša Fugalevičia, čast IIT, 
str. C2, No. 4 1 7 " šisai Ieri
nas y ra " a t s t avno j vaehmistr 
Donskogo Kazačijago vois-
k a " — kazokas. (Geras Lie-
tuvos pilietis!) 

Padedant " Krėsti janskui 
Banku i , " Ier inas 1913 m. p i r 

mėn. 7 d., No. 165. 
A r tik neinama prie to, kad 

išperėti naują Rusų " b a t k a 
Machno f* 

GYVATĖS ATKERŠIJO SA 
, VO GAUDYTOJUI. 

R A S E I N L U V.—10 d.. Še
štinėse buvo mug)*>, kurioj be 
visokių (gyvulių vienas "p i rk 
l y s " atgabeno sekvę gyvų gy
vačių. Tasai gyvačių gaudy
tojas pardavinėjo gyvates ra-
seiniečiams vadinamai " g y 
va t ine i " (degtinas antpilą*) 
dirbti, neišpardavus susidėjo 
sekvėn ir už parduotąsias iš
sigėręs, pasidėjęs gyvates po 

KAS BUS PRAGAIŠUS 
LENINUI? 

K I T I S I E K S J O PALIKTOS 
KARŪNOS. 

Durtuvai tvarkys gyventojus. 

rie ta rnauja raudonojoj armi
joj , nesenai rengė sukilimą. 
Tečiaus sąkalbis susektas. Vi
si į tariami areštuoti . Var
giai iš jų nors vienas belikęs 
gyvas. 

Susekus tą sąkalbį, bolševi
kų valdžia didžiai susinerva
vo. Bet neilgam. tTuojaus 
iš bolševisthifės karo mokyk
los bolševistiniai karininkai 
pasiųsti užimti armijoje vie
tas tų, kurie pasirodė neišti

esė r^^k" 

WASHINGTONE RENGIA-

KONVENCIJA. 
BUS PROTESTUOJAMA 

P R I E Š PROHIBICINĮ 
ĮSTATYMĄ. 

. % 

Konvencija įvyks- ateinantį 
rudenį. 

VVASITINGTON, birž. 5.— 
Pat i r ta , kad čionai rengiama 
milžiniška priešprohibicinč 
konvencija. Bus pareikalau-

vuotų ," sako kap. Stayton, 
tos organizacijos viršininkas. 
"V i so j šaly kįla baisi senti
mento aii(b*a prieš tą fanatiš
ką prohibicija. Tur i but kas 
nors atlikta. Kongresas tu
ri išgirsti i r paklausyti did
žiumos noro. 

44 P e r praėjusius dešimtį 
metų pasauly žlugo t rys iš 
didžiųjų valstybes. Tai įvy
ko dėlto, kad tų valstybių 
valdytojai leido paikus įsta
t y m u s . " 

STOCKHOLMAS/ birž. 5. 
— Daugelis stato klausimą, 
kas įvyks Rusijoje mirus Le-

rfiinuit 
"Revol iuc i ja , " atsako dau- kimi. Senoviės laikų rusai 

guma'užsieniuose. ""Nieko y-
pa t i nga , " atsiliepia patys 
bolševikai. 

* 
Į užsienius išbėgę rusai ir 

-

isą krikščionišką pasaulį, at- ta žinomą Volsteaclo įstatymą 
vyko Londonan. 

King kolegijoj j is duoda 
paskaitas, kaip Rusijos sovie
tai persekiojaN religiją. Pas
kaitas skaitlingai lanko ne 
vieni katalikai, bet angliko
nai ir žvdai. 

sumodifikuoti taip, kaip nori 

N E W YORKAS NORI 
ALAUS IR VYNO. 

N E W YORK, birž. 5. 

ATVYKSTA AMERIKON. 

šalies gyventojai, bet ne sau- N e w Y o r k o valstybė nepasi-
sieji fanatikai, kurie gr iaujaj tenkina savo prohibicinio įs-
asmeninę žmonių laisvę. j ' ta tymo atšaukimu. Ta rpe gy-

Konvencija rengiama atei-1 ventojų girdimi aiškus reika-
nantį rudenį prie? pat susi- lavimai grąžinti alų ir vyną. 

XEW YORK, birž. 5. 
> Gauta žinių, kad Amerikon 

atvyksta buvęs Anglijos pre-
mieras Lloyd George. 

rinksiant sesijon Kongresui. 
Konvenciją rengia "Asso-

. ciation Against the Prohibi-
tion Amendment . " Ši orga
nizacija turi savo, šakas vi
sose atskiriose valstybėse. 

"Kas -no r s t u r i ' b u t daroma^ 

Praneš ta , kad Illinois vals
tybės kongresmonas Bri t ten 
kongresui į duosiąs/bilių grą
žinti šaliai alų ir vyną. 

Praei tomis dienomis Chica-
goje nuo karščio mirė du as-

jei norima, kad Amerika gy- meniu. 

kiti y r a nuomonės, kad mi
rus Leninui Rusijoje tur i į-
vykti perversmės, kaip plaž-
nai įvyksta mirus kur kokiam 
autokratui . 

Tečiaus bolševikai y ra ki
tokių pažiūrų. J i e sako, kad 
Leninas y r a vienas iš visos 
.grupės diktatorių. Diktato-
rystė priguli komunistų par
tijai. Tos part i jos ekzeku-
tyvis komitetas renka komisa
rų tarybą iš dvylikos žmonių. 
Šiems par t i ja paveda diktato-
rystę. Taigi, part i jos komi
tetas ir ta ryba palaikys ir to-
liaus valdžią, nežiūrint to, kas 
galėtų įvykti. 

Revoliucija galima. 

Dėlto, mirus Leninui gali į-
vykti atmainos, bet tas ^nepa
lies sovietizmo. 

Revoliucija galima, bet tįk 
iš pačios armijos. Apie ki
tokią revoliuciją negali but 
kalbos, v 

S e n i e į rusų karininkai, ku-

karininkai a rba pašalinti ar
ba paduoti nuola t ina i agentų 
prieziuron. 

Dur tuvai veikia. 

Kitokia revoliucija negali
ma. Revoliucijos negali su
kelti nei darbininkai, nei val
stiečiai, nei kiti bolševikams 
priešingi gaivalai. 

Dėlto, kad kiekvieną žmo
gų sekioja žinomos teroristi
nės organizacijos črezvičaikos 
agentai. Ta organizacija 
kaip seniau* ta ip šiandie vei-

I kia. Skir tumas tik tame, 
kad seniau jį pat i aukas su
imdavo, teisdavo ir žudyda
vo. Gi šiandie suimtuosius 
pr is ta to komunistiniams teis
mams. 

Dėlto, žmonės kaip seniau, 
ta ip šiandie terorizuojami. 
Visur veikia šautuvai ir dur
tuvai. Visoj Rusijoj siaučia 
mirt is . , \ 

Bet tokia padėtis visgi ne
gali ilgus metus tęstis. Tad 
bolševistinė Rusijos ateitis 

galva sode prie cerkvės atsi-
ko polivarką Lietuvoje. I e r i - ' * * i r užmigo, 
nas turi lietuviuką pasą išduo- Vakare 11 vai. pakilo gat-
ląjį jam, ačiū dviejų rusų Be- vėje triukšmas — gyvatės už-
reznikovų paliudijimui, kad \ puolė žmogų! 
tai Lietuvos pilietis, gimęs Atbėgus milicija rado pri-
Kauno apskr., Lapių vai., Gi
raitės kaime, sentikis, tur įs 
šešetą vaikų. 

.Pa sa s išduotas Lapių vals
čiaus viršaičio 1921 m., liepos 

sklidus gyvačių sodą ir su
kramtytą be žado žmogų gu
lintį. Gyvačių sugaudyta į 
50. Žmogus nugabentas ligo
ninėn, maža vilties pasveikti. 

Oak Park ir River Forest , 
Ohicagos priemiesčiuose, pri
viso galybės uodų. 

8 ^AUTOMOBILIŲ AUKOS, ant d\etektivų. Vienas pabė-
.go, gi du atsidūrė kalėjimam 

Šį sekmadienį Chicagoje žu
vo _8 asmenys nelaim/Jse su 
automobiliais. Vienas vyras 
autoistas nužudytas ir palįk-
tas gatvėje. Autoistas, pali
kęs savo auką pabėgo. 

Perdaug automobilių mies
te. 
svės. Kas nori, tas važinė
ja, nors t a r p tų y ra dauge
lis neįpratusių važinėti. /Tai
pat daugybė y ra tokių, kurie 
iš žmonių žudymo nieko ne-
daro. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus o r a s ; vėsiau. Ta ip 

Pe rdaug autoistams lai- P r a n e S a M e r a l i s °™ b i u r a s -

P L Ė Š I K A I DIRBA. 

Evanstone plėšikai apiplė.šė 
du namu. Išnešė apie 1,000 
do]^rių vertės visokių daiktų. 

Vienuose namuose užtiktas 
plėšikais operuojant. Tečiaus 
pabėgo. 

NEVYKO VAGILIAMS. 

Sta te gatvės (gatvekariu va
žiavo du detektivu. Jhpo 
t rys jauni vyrukai. Tuo jaus 
iš jų du prisiglauda rjrie sto-

pilna abejonių. Maskvos au- vinčių detektivu su tikslu 
tokratams rytdiena neužtik- apkraustyt i kišenius. 
r inta. Suklydo pataikius tiesiog 

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. .0014 
Lenkijos 100 mark. .0018 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ry to iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
i r litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LieturoJ 
lSmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
^ff^frrą ttakyrna fiedėldieniua-

H O u U I l S - t > * ^ k • - > » . « • » • » ^ » W I 

POMI Metų fS.00 
Ui prenumeratą mokei iškalno. Lai
kei ekaitosi nuo užrašymo dieno*, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai gerian-
sia siųsti isperkant krasoje az ex-
preee "Money Order" arba įde-
damt pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

8334 South Oakley Avenua 
Chicago, Illinois 

Tt l Rooserelt 7791 
•Hll | | Į - ] - - - T - n 

BOLŠEVIKAI IR SOCIALIS 
TAI. 

y 

i 

Nemažai kuriozas, Lietuvos) 
Seimo rinkiniais, bolševikai 
nei vieno atstovo neišrinko. 
Kuomet mus pasiekė pirmosios 
rinkinių žinios ir buvo sakoma 
kad tautinės mažumos išrinko 
14 atstovų, lietuvių spauda 
spėliojo, kad jų tarpan įmai
šyti ir bolševikai. Tokiam spė
liojimui buvo rimto pagrindo. 
Juk primame Seime bolševikai 
turėjo net 5 (penkis) atsto
vus ir į keturis mėnesius jie 
visus pinkis atstovus praki
šo"?! Tiesiog neįtikėtina. Atė
jus kablegramai kur jau buvo 
pažymėtas atstovų skaičius 
partijomis, galutinai įsitikrin-
ta, kad bolševikai tikrai nei 
vieno savo atstovo neišrinko. 
Spauda vėl pradėjo ta atsitiki
ma aiškinti. Mes pažymėjome. 

Darbininku kuopų sąrašai lik
viduojami. Iš viso esą suimta 
(areštuota—"Dr."Red.) apie 
100 su viršum tų sąrašų kan
didatų, likosi tik 12 nesugau
tų, kurie ieškoma. Kadangi 
jie traukiami teisman už val
stybės išdavimą, tai visi suim
tieji Vyriausios Rinkimų Ko
misijos ištraukiami iš sąrašų. 
Kai suims tuos 12 kandidatų, 
tai komunistų sąrašai liks 
bereikalinga". 

Šį naujiena paaiškina ligi 
šiol nesuprantamą bolševikų 
sfinkso kalbą. Reiškia bolševi 
kai savo desperatinėje kovoje 
už Maskvos sovietų valdžią 
Lietuvoje griebėsi paskutinių 
priemonių, pasiryžo net Lietu-
vos respubliką pražudyti. De
ja, nepasisekė, jų planai pa
aiškėjo ir bolševikų vadai areš 
tuoti. Areštuotieji kandidatai 
į Seimą, žinoma, negalėjo bū
ti renkami ir jų sąrašai pa
naikinti, už juos nebalsuota, 
gi jeigu ir balsuota, paduotie
ji balsai nuėjo gurban. Štai. 
delko išrinktųjų ^partijų tarps 
nebėra komunistų partijos. 

Tečiaus kaikuriose apygar
dose socialdemokratai susiblo
kavo su bolševikais, reiškia jų 
balsai pagelbėjo socialdemo
kratams pravesti 8 atstovus į 
Seimą. [Taigi socialdemokratai 
smarkiai nusmuko, nes /šiuose 
rinkimuose, jie nebeteko dvie 
jų atstovų, nors ir bolševikai 
stojo jiems talkon. 

(Jerai kad socialdemokratai 
parodė visuomenei savo veidą. 

per nago juodymą nėra nau
dingi. Nes ir bolševikų ir so
cialistų tikslai vienodi — skir
tumas priemones besirenkant. 
Šiandien jie socialistai, ryt 
bolševikai. Gyvenimas, o ne 
\ylingi žodžiai tvirtina šį 
šimteriopai pasikartojusį fak-
tą. 

APŽVALGA. 

. 
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kad valstybingumo idėja ctii 
rėja, socialistai pabrėžė, ka I, Jie susidėjo su -Lietuvos vajs-
jų "pr ieša i ' ' nustojo visiško tybės aiškiais priešais, reiškia 
įrsitikėjimo darbininkuose, pa- j jie toki pat Lietuvos "priete-
tys bolševikai jau negalėdami, l ia i" kaip ir bolševikai, tik 
atsikirsti socialistams pakeikė j gudresni už bolševikus. Šitie 
tik buožių valdžių ir t. t. j faktai vis stipriaus aiškina ko-

Šiandien tečiaus tas ats i t i -Jdel ir " N a u j i e n ų " socialistai, 
kimas reikia-į vertinti naujoje rjeigų del vadų asmeninių kivir 
šviesoje. "Liet . Žinios" n. lOGčų ir nesideda su bolševikais, 
deda tokią trumpą žinutę :\ vis vien mūsų valstybei nei 

Darbas jnesibaigia. 

Iš kol kas atėjusių žiniii a-* 
pi e paskutinius rinkimus į 
Lietuvos Seimą matytis tokie 
dalykai. . 

Penkiose apygardose (ži
nios nepilnos; iš vienos apy
gardos žinių visai dar nėra) 
surinkta balsų: už katalikus 
— 1S7J90; už bedieviškąsias 
partijas — 155,199; už tauti
nių mažumų sąrašus (žydai, 
lenkai, rusai, vokiečiai) 107,-
243! 

XOFS žinios nepilnos, bet 
bendrai imant iš jų galima 
spėti, koks yra nuošimtis kur 
palinkęs. Iš tų skaitlinių ma-

* 

tyt, kad katalikai nors ir lai
mėjo, bet labai nežymiai* Iš 
surinktųjų žinių susipratusių 
katalikų tėra tik 31,591 dau
giau negu palinkusių prie be
dievybės. (Tegul tose vietose, 
iš kur dar žinios neatėjo, bu
tų antra tokia dauguma; tuo
met pasirodytų, kad katalikų 
susipratusių dauguma yra tik 
(50,000 balsais stipresnė už be
dieviškąją srovę. 

Tuotarpu ta bedieviškoji 
srovė kartu su tautinėmis ma 
/.urnomis pasistengusi lengvai 
gali apgalėti katalikų dabarti
nį laimėjimą. Kad to nebūtų, 
Lietuvoje, katal ikams nenuil
stamai reikia dirbt i , žadinti 
apsnūdusius žmones, . juos 
šviesti ir. organizuoti. Nes tik 
tuomet katalikai prakiša, kuo

met šalyje įsigalėjęs yra tam
sumas ir pakrikimas bei nedo-
rybė. , 

Kad tas darbas Lietuvos 
katalikams sektųsi, kad mes 
greičiau pamatytumėme, jog 
socializme i r bedievybės vėžys 
jau nustojo griaužęs tnusų Tė
vynės kūną, reikės ir mums 
Amerikos lietuviams dar su sa 
vo pagetba prisidėti. 

Bet, kaip pievas mato, ne
bus Lietuva1 stabmeldžių na
guose... „ 

Katalikų mėšlavežiai. y 
Italijoje kažkur įvyko ne-

gražus skandalas ant tiek, 
kad net masoniškai bedieviš
kas Italijos teismas nutarė by
lą nagrinėti prie uždarytų du
rių, nes viešai bylą tardant 
tas galėtų "pakenkti visuome
nės d o r a i " . ' 

"Naujienos" rado reikalui-
ga tą supuvusį dalyką ištem
pti viešumon ir aprašinėja jį 
su tokiu gašlumu, kaip senas 
mergininkas jaunystės darbus 

Visuotinas Suakinkimas. 

"Skelbiama, kad Jo Šv. Pi
jus XI nutarė 1925 m. sušauk
ti Bažnyčios vyskupų visuoti
nąjį susirinkimą. Jis butų Va
tikano Sus-mo tąsa, dvidešim
to iš eilės, Pijaus IX sušaukto 
1870 m. ir nutrukusio iškilus 
francuzų — vokiečių karui. 

Pradėta prirengiamieji Su
sirinkimui darbai: viena komi
sija teiraujasi apie vietą, ki
ta buto parupinimu vysku
pams, kurie busiąs labai skait
lingi. Visuotinasai sus-mas 
(Concilium Oecumenicum) vi
suomet yra labai svarbus įvy
kis Bažnyčioje. 

Štai Visuotinų Sus-miK są
rašas pažymėtu Bažnyčios is-

Vengrijos mokyklos. 
Sulyg paskelbtos statistikos 

kurią randame laikrašty "Ta-
nitok Lapja", Vengri joje dabar 
yra 6,386 pradžios mokyklą ir 
920 vaikų darželių. 

Iš 6,386 pradžios mokyklų 
2,625 priklauso katalikams, 
1*100 reformatams, 1,015 Val
stybei, 658 valsčiams, N415 pro
testantams" ir 203 žydams. Iš 
vaikų darželių, 438 yra vals
čiaus įsteigtos ir 321 Valsty
bės. 

Kova prieš divorsus. 

Įžymus Cliicagos. katalikai, 
tribunalo prezidentas, M. Hur-
ley, pasveikęs iš pavojingos 
ligos, užėmė savo pareigas ir, | 
tuo pa*t kartu, kovą prieš di-

kins prie lių instrukcijų, val
džia pavartosianti visą galy-, 
bę, gi pirmiausiai alšauksian 
ti atlyginimo įstatymą. Kųl-
turkampfas —katalikų perse
kiojimas vis aiškiaus kelia sa- ' 
vo baisą. Radikalai protestuo
ja prieš by kokias koncesija.-, 
kurias valstybė norėtų suteik
ti katalikams atskirdama Baž
nyčia nuo Valstybės ir tik to-
kio atskyrimo tenori, kad ka 
talikų partiją visai nuginkla 
vus ir padarius ją nepavojinga 
bedieviškiems gaivalams. 

T R U P I N I A I . 

Tėvas: . Jonuk, aš girdėjau 
kad tu stovi visai kliasos gale.. 

Gudrus Jonukas: — Bet tė
ve, juk tą patį mokina gale 

vorsa. Ligi sio , pareiškė Al.1, . . . 1r . 
k
 v . ° ' / kaip ir priekyje. * Hurley, šiame -tribunalo kai > i 

tantinopoly (680), Nicoje 
(T87), Konstantinopoly (869), 

prisiminęs. Nes skandalas buk Latrane (1123), Latranc 
» 

i vykęs vienuolio su vienuole. '(1179), įvykęs vienuolį* 
Kur tau nepasidžiaugs "Nau
jienos", jei yra proga po ka
talikių atmatas pagraibyti. 
Tikri katalikų mėšlavežiai.... 

Ar ne indijonai! 

Kaune įvyko nesenai Seimo 
rūmuose lietuvių Meno Paro
da. Išstatyta 203 dailės kuri
niai iš viso 26 menininkų. Bo 
to, kaip visada Lietuvių dai
lės parodose buvo ir liaudies 
dailės skyrius: divonai, juok
ios, senovės kryžiai, koplytėlės 
ir tt. Tie mūsų kryžiai ir sto-
vylelės su koplytėlėmis tai 

j iries 
sinaudodamas visomis prie 
monėmis kurias leidžia įsta 

r 

eno 
riu kad susipeštų du vaiku! 

Kas tokie! klausia žmo
gus. 

Latrane (1215), Lijo
ne (1245), Lijone (1274), Vie
noje j {1311), Konstancoje 
(1414), Bazely (1431), Latra
ne (1512), Tridente (1545), 
ir Vatikane (1870). 
mm————•i—— — — i i 

išvežė ir visa muzėjaus skvriu 
Kolonijos mieste prikimšo. ĮCi-.'i 
tų šalių sveti minč ia i jais ne
gali atsigėrėti atvykę Lietu
von. 

Kitaip "Naujienos". <UJ* ne
turėjo godos aprašydamos tą 
parodą pasakyti, kad tie eks-
pomitaL gadino visą parodos 

Juozas ir aš, atšovė Jur-

|įspūdį; ir pavadino tuos 11111-
vienas svarbiausiųjų grynai.su senovės brangumynus " 1 * . 
lietuviškos senovės kultūros Igamazų nužlebedintais balvo 
palikimas. I r menui ir istori
jai -jie turi begalinės reikš
mės. Vokiečiai karo metu 
daugybę tų palaikų prisivogę 

i i iuka i s , \ 
Kokie 

tvmai šalinant blogvbe, karin 
gasai prezidentas jau gali sa-1 g i s p m bėgdamas pro šalį. 
ve sveikinti pasiektais re
zultatais: vieton trisdešimtie* 
divorsų kasdien tėra vos ketu
ri. Daug divorsinių bylų lia
nai kinta, v 

Čekoslovakija. 

Kulio (tikybos) ministerii 
Becbyne Čekoslovakijoje, kurs 
tflbai skaitlingame profesorių 
susirinkime išrodė avinėlis ir 
reikalavo nuo vidurinų moky
klų mokytoją gerbti konfesinę 
(religinę) mokyki;}, paėmė vi
sai priešingą krypsnį atžvil 
giu į kunigiją. * 

Kunigų komisijai, kuri buvo 
pasiųsta tar t is su mirtisteriu 

— Ak, koks švelnutis bal
selis, malonesnis už lakštinga
los, taip tarė vienas artis
tas pabaigus dainininkei dai-

i_ • Am\ WL\ mmm\ ! • • 

Dainininkė pasipūtė ir aš
triai atsakė, — Tai daug dau
giau negu aš galėčiau sakyti 
apie tamstos balsą! 
—(jalėtum,atsakė artistas, jei 

taip mokėtum meluoti kaip aš! 

j algų klausimu pareiškė, kad 
vienok indijonai ir I jis nepakęstas mažiausios po- Darbininkų prie grvnai ka 

nekultūringi chamai rašo ir; litinės akcijos iš kunigijos pu- talikiškų unijų priklauso apie 
leidžia tas " N - n a s " l . įsės. Jeigu kunigija neprisitai- 3,800,000. 

Šioj šaly išviso dienraščių, 
savaitraščių ir mėnraščių iš
leidžiama 23,040. Iš tų, 1,500 
išleidžiami svetimšalių kalbo
se. 

-

"DECORATION DAY" CHICAGOJL 
(Ne korespondencija). 

Buvau, mačiau ir nutariau .parašyti. Jei
gu ir ne viskas taip buvo, taip bent 

turėjo būti. 

Begalo graži diena. Ką tik atbudęs 
pavasaris padabino visus pašalius jau
kiausiąja iš visų, žalia/spalva. Ir mede
liai, ir žolynai žaliuoja pavasario gražu 
mu, neapdulkėjusiu dar vasaros karštyje, 
neapvytusiu rudens pavargimu, bet visa 
gražybe ką tik atbudusios gyvybė%. / 

Pilni keliai važiuojančių ir 'einančių 
aplankyti brangiųjų numirėlių. 

Važiuojame pro šalį " tautiškųjų" 
kapinių. Tenai žmonių nedaug. Žemės skly 
pelis nedidelis; ant nekuriu paminklų ir 
ant vartų matyti kryžius. Stebėtinas da
lykas! Visi tenTii gulintieji nieko bendro 
su Kryžium turėti nenorėjo; visą amžių 
keikdami ir paskutinėje valandoje ne
prisiėmė Kristaus Kryžiaus išganymo. Oi, 
slegia juos dabar tas kryžiaus... 

Nenorėjusiems kol gyvi Kryžiaus 
gyvybės, negelbsti akmeninis kryžius ant 
kapų, nors po tokiu kryžiumi gidėtų 
bučerio palaidotas "vyskupas" Mickus... 
Aną metą įįe ' ' Decoration" dienoje susi
rinkę pagiedojo: "Ištiko oželis į rūtų dar
želį"... Gal šįmetą jie to nebedarė, nes 
toks1 "giedojimas" netinka paminėjimui 
tų, kurie be šv. Sak. mirę, guli nešventinto 
je aemėje. Reikėtų giedoti ne apie vieną 
oželį bet apie daug "oželių" — bedievu-
kų, ir su dideliu riksmu, ne vien "Biru
t ė s " eborui, bet visoms bedieviškoms ka
karinėms surikti smarkiai: "Kas bus, mo
čiute, kas b u s ! " 

Mes jiems ne sykį esame sakę, kad 
•blogai bus. Bet jei patys nori pamatyti 
Mirusieji jau pamatė. Mirsiantieji pama
tys. Gaila "raguotų oželių", bet ką tu, 

žmogus gali padaryti? 
Važiuojame tad pro užsispyrusių 

"oželių' lauką į šv: Kazimiero katalikiš
ką kapinyną. 

Šventoji mūsų žemė! Dvigubai šven
ta, nes ir Bažnyčia ją palaimino ir po 
šventais kryžiais ilsisi mūsų brangieji. 
Lankant tą žemę kiekvienam širdį sus
paudžia persiskyrimo Ikulesys, bet šian 
dieną neišpasakyta pavasario gražybė 
kalba ne apie' persiskyrimo liūdesį, bet 
apie nebetolimo pasimatymo džiaugsmą... 

Šv. Kazimiero kapinynas platus, gra
žiais medžiam apaugęs. O visur pilna pri
sikėlimo iš numirusių ženklų-kryžių. Pro 
vartus plaukia iš ryto tūkstantinės mi
nios, pro šalį didelio varpo. Bet žmonės 
dar tebesirenka ir skirstosi kiekvienas 
pas savo brangiųjų kapus. Varpas tad be 
reikalo ne bambina, bet laukia, kuomet 
jam ateis valanda šaukti žmories prie 
maldos. Pamaldos paskelbtos 10:30. Be
je, reikia pasakyti, kad ir be varpo žmo
nėms buvo apie dienos tvarką išanksto 
pranešta. Visuose parapijose buvo pas
kelbta, kad bus naujos dalies kapinių pa
šventinimas ir visur jie buvo paraginti 
laikytis gražios tvarkos tą dieną. Kata
likiškoj spaudoje taip pat buvo apie tai 
paskelbta. 

Ne lietuviškai pavėlavus, bet žmo
niškai paskirty laiku, galingai sugaudė 

9 varpas, atvykstant Vyskupo atstovui. Dva-
siškija, keliolika kunigų, su ministnm-
tais, vaikučių eilėmis, procesįonaliai pa
sitiko Vyskupo atstovą!.. i r nusivedė 
prie altoriaus, kursai augštai, tarp gra
žių medžių iškeltas, gražiai padabintas, 
po puikiausiai išpuoštu baldakimu visų a-
kis viliojo?! (Tai nebuvo kokia palapinė 
ant trejetos laiptų įduboje pakelta. Tai 
buvo plati estrada, kur visoms gražiau
sioms Bažnyčios apeigoms, ir skaitlingai 
dvasiškijai su dar skaitlingęsniu vargo 
nininkų choru buvo užtektinai vietosf! 

• Į 

. 

o 

NPrasįdėjo pamaklos, egzekvijos. Gerb. 
kun. Lapelis, nors šv. Mišių nemanė lai-
kyti, vadovavo egzekvijoms asistuojant 
gerb. kunigams Čužauskui ir Martišiumi], 
dalyvaujant visiems kitiems. Vyskupo at
stovui buvo gražiai paruošta atskira vie
ta! Priešais dvasiški jos Imvo paruošia 
vieta chorui, susidariusiam iš visų mūsų 
garsiųjų Chicatroš vargonininkų. Smulk
mena, bet negaliu nepasidžiaugti mūsų 
vargonininkų bažnytinės dvasios suprati
mu. Kuomet nežiūrint estrados p i j amo . 
porai kunigų pritruko vietos, tuojau var-
goninkai atskstojo ir užleido sėdynes ku
nigams neprašomi. I r visi gal j J matyti, 
kad dvasiškių nė vienas ne buve privers 
tas stovėti stačias, vargoninkams sėdint 
prie altoriaus?! 

Egzekvijų jausmingas ir sutartinas 
giedojimai, kantoriui vadovaujant, su
traukė visą minią iš plačių kapinių, taip. 
kad niekas nematė pakampiuose tupinčin 
laike pamaldų! Labai tai gražu, k a i ka-

jtalikai lietuviai supranta, jog mūsų bran-
'giesiems numirėliams nereikalinga gyvųjų' 
gegužinė, bet reikalinga šventoji pagelsti 
maldos f! ' 

Prasidėjo šv. Mišios. 
Visa iškilmė padaryta sulyg Bažny 

'"ios apeįgų reikalavimo. Tos apeigos ne
apsakomai yra dvasią pakeliančios. Buvo 
bid be celebranso, gerb. kun. Briškos, dia
konas, subdiakonas. turii'erarius, cererno-
niatius^ akolitai, ir pora porų švariai pa
rėdytų berniukų!? Visi atliko apeigas be
galo " tvark ia i" , matyt išanksto prisiruo-
šę. Parinkti buvo diakonu ir subdiakonu 
kunigai su geriausiais balsais. į* ypač pa
žymėtinas gražus giedojimas ir aiškus žo-

'Itžių ištarimas gerb, subdiakono... Apie 
vargonininkų chorą šv. Mišių laike nėra 
ko ir bekalbėti, nes jie giedojimo prof-i 
sionalai. Jų gražiam giedojimui pritarė 
skaitlingas įvairių instrumentų, orkestras.. 

iPo Mišių kun. B. Bumšas pasakė 

1 

ilgo, fa viršum pusės vaiandos pamokslo 
viso negaliu atminti Bet dvi minti iš to 
pamokslo atsimenu. Atkartojęs Jėzaus 
žodžius: " K a s gyvena ir tiki Man, jeigu 
it- mirtų, gyvens" gerb. pamokslininkas 
pabrėžė, kad du daly'ui reikia šiandiena 
katalikams prisiminti: Reikia gyventi Jė
zui per gerus darbus. Reikia tikėti Jė
zui. Augindami savo dvasią gerais dar
bais, stiprindami tikėjimą savyje, susi
lauksime prisikėlimo į amžiną gyvybę.... 
Daugelio ašaras mačiau; nes tiesą išsa
kius lengva ašaras žmonėms ant kapų 
išspausti. Kun. Bumšą saviškiai vadina 
"auksaburniu".. . Tikrai gražiai porina 
luimokslą,, nors ir neprisriengęs... 

Paskui buvo procesija. Stebėtina yra 
katalikiška procesija! Sulyg Bažnyčios 
minties sutvarkyta procesija graudina 
širdį, pakelia minlj; reiškia mūsų tikėji
mo galybę, sutraukia tūkstantines minias 
ir nevienam atšalOliui dvasios gyvybę su
grąžina. Turbūt- suprasdami procesijos 
svarbą iškilmių rengėjai-pasirūpino ją. su-' 
tvarkyti kuogražiausiai. Ar ne?! 

Pačioje pradžioje eina, ne koks tenai 
nubltfkęs, aplaužytas, bet gražus, sidabri 
niai blizgantis kryžius subdiakono neša
mas, tarp dviejų žibintuvų. Bemaž taip! 
Paskui eina vaikučių eilių eilės, tvarkin
gai vedamų, paskui draugijos su savo na
riais, vėliavomis; paskui dvasiškija poro
mis, gražiai, ne nukrikę, bet puikiausioj 
tvarkoje; antgalo Vyskupo atstovai ir Ce-
lebransas, kun. Briška. Visos tvarkos 
prižiūrėtojais buvo 'skirti du dvasiškiai 
ceremoniarijai. Puikiau ir negalima! 

Užpakalyje Celebranso ėjo galinga^ 

pamokslų. Aš trumpų atmintį turiu ir rengtais keliais. Minioje tvar ia i palaiky
ti buvo skirti įvairių draugijų atstovai. 
Sustodami keturiose kampuose mes mel
dėmės už mirusius kunigus, gimdytojus, 
prietelis geradarius ir giminaičius, už vi
sus mūsų artimuosius ir taip pat jaž tuos, 
kurių niekas jau nebeatmena. Prie mal
dos mus karštais žodžiais ragino gerb. 
kun. Vaičiūnas, kuriam pamokslėliams pa
sakyti buvo parengta stacijose gražiai 
divonu apdengta^ platforma?! 

Pasibaigus procesijai ėjome naujosios — 
kapų dalies pašventinti. Prieš 20 metų 
buvo šventinami šitie kapai. Jau per ma
ži jie pasidarė ir dabar įvyko antrasis 
naujos ddlies pašventinimas. Istoriškas 
tai atesitikimas. Užtat ir Vyskupo atsto
vas buvo pakviestas.Užtai ir'pašvcntinimo 
kryžius kapų viduryje pastatytas pamink--
linis, iš aukšto ąžuolo, stambus, gr;i;,aį 
išraižytas, dailiai nudažytas. Ir stovės 
tas aukštas Svajos lietuviškas kryžius, 
kaipo mūsų mirties pergalės ženklas, kaip 

j Tėviškoji- ranka, grūmojanti amžinąja ne-
:laime , 
' * 

Gražios yra šv. Kazimiero kapinės. 
Padabino jas pavasaris ir daugtukstanti-
nė minia. Bet už vis gražiausįa buve tos 
iškilmės, taip tvarjangai, taip rūpestingai 
surengtos. Dalyvavusieji tą dieną beabe-
jo pakilo dvasioje ir atliktas tą dieną ta
po katalikiškas, apaštališkas darbas. Bent 
aš! Už visą.tos dienos gera. priseina y-
patingą ačiū pasltkyti kapinių Direkto
riui, kurs tirr>ut, palikęs savo skaitlingus 
reikalus, ne vieną di*ną, ne vieną savai
tę praleido besirūpindamas tos iškilmės 
sutaisvmu. 

i 

choras, kursai, orkestrai pritariant, o i e - f L , ' n m c i a T 1 l r a t a r i a u parašyk 
dojo tą griaudžią ir begaliniai gražią gie
smę "Diena rusti^'... 

I r ėjo. taip ta galinga procesija Jydi-
ma tokios 10,000 žmonių, ne per išknistus 
dirvonus, bet tam tyčia nužiūrėtais ir pri-

;Gal i r ne viskas taip buvp, bet taip ture 
jo būti,, jeigu ne piknikas su Mišiomis no
rėta padarytį. 

Ai, Al 
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STATOS NAUJĄ BAžNY- .Chicagos, pradėdamas žodžiai<, VAKARAS. — fPIKNIKAS 
ČIA 

Kertinio akmens pašventimas. 
— Dr-jos darbuojasi. — Va

jus. 

Grand Rapids, Mich. — 
Čionykštė lietuvių kolonija 

išrodo lyg apsnūdus, nes laik
raščiuose , nuo ilgesnio laiko, 
jokiu žinin nesimatė. Ale taip 
Mogai nėra; lietuviai kata!i-

i 

kai ir labai veikia, tik kores
pondentu trūksta, t r kurie 
galėtu parašyti, tai užimti ki
tais vietiniais reikalais, kad 
ir raštas negalvoj. Užtat aš, 
kadir'nesenai čionai apsigyve
nęs, bandysiu šį ar t.M visuo
menei pranešti. 

Bal. 29 d. š. m. (Jrand Ra-
pi(L>o katalikams pasiliks at-

' ' T u esi uola*' ir t. t. 
Tą jKiėią diena jnasidėjo 

bažnyčioj 40 vai.- atlaidai, i 
kuriuos pribuvo su dvasiška 
pagelba kunigai: A. Martin-
kus iš Chic-agos, ;J. Jonaitis ir 
Čižauskas iš Detroit ir J . Lip
iais iš &aginaw, Mieli. 

Daugelis parapijom} atliko 
velykinę išpažintį ir pasinau
dojo tomis gausiomis J)ievo 
malonėmis. 

(Jegužio 13 d. Švfento lvo-
žaneiaus Moterų d r-ja surengė 
vakarą naujos bažnvėios nau-
Ta .draugija užsipelnė pagar-
bos žodi, nes daug darbuojasi 
bažnvėios naudai, ypatingai 
pirmininkė p. čvplionė nepails
tančiai darbuojasi. Geg. 27 d. 

BE MUŠTYNIŲ. 

Chicago Heights, Illinois. — 
V Ui turėjo progos pamatyti di
delį teatrą "Consilium Facul-
tat is" , jaunimo vaidinamą šv. 
Onos Dr-jai gąg. 20 d. Šiame 
vakare dainavo solistė Zofija 
(iauėaitė, įžymi, jauna artis
tė. Maloniu balsu užsipelnė 
daug plojimo iš publikos pu
sės. 

Parapijos piknikas pasisekė. 
Apsiėjo be muštynių su ita
lais už lietuvių ir lenkų mer-

Sukpad. ginas. 

mintyje ant visados. Xe.š toj taipogi buvo surengtas vaka-
dienoj tapo pašventintus ker- ras ftv. Agotos dr-jos. Vaidi-
tinis akmuo po nauja gražia no "Mano Buikas". Publiką 
bažnyčia. Jo Malonvb > rieti- l a b a* prijuokino Jurgutis. 
Ris vyskupas pašventino. Ant Čion daug pasidarbavo p. Aš-
tų nepaprastų iškilmių pribu- niuticnė. 
vo daugelįs vietinių ir iš apy
linkės kunigų. 

Parapijonai nuo pat ryto 
jau pradėjo rinktisį tas iškil-

Dar visos katalikiškos drau 
gijos rengias prie vajaus del 
naujos bažnvėios. Vajus prasi 
dėjo nuo birž. 1 d. ir baigsis 

MERGINŲ PASIDARBA
VIMAS ŠV. KAZ. SES. 

VIEN. KOPLYČIAI. 
\ 

* Ii 

mes ir paskui džiaugės maty- j liepos S d. š. m. Kuri draugi-
i darni kad jų aukomis statomi ja laimės vajų, gaus dovanų 

namai Dievo garinu ir kad i kielika vertės $100. Kiklikas, 
tie namai bus kaipo atmintis I žinama, bus paaukotas naujai 

bažnyčiai, tik kaipo auka tos 
draugijos, kuri laimės vajų! 
Valio! (irami Rapids katali
kams. 

ju tikvbos, jiems ir ju vaiku-
ėiams. Laike pašventinimo ak
mens įspūdingą pamokslą pa
sakė knn. A. Martinkus, iš 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis | 

Čion apsigyvenęs. 

LTBITVIS DENT1STAS 
4712 » 0 . ASHLAND A V E N U K 

arti 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredotnis nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Ganai 157, Vak. Cmnal SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*11 South RALsted Street 

Valandos: 1* Ikt 1S ryte: 1 lkl 4 

IŠIMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokilo priemonėmis: 

1,—be peil io, 
2, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—ne skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj 
eiti J darbą, gali tuoj valgyti: dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresne. Kuriem* Iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis 
pri j lmu:— 

Kasdien nuo t va), po pietų iki 
9 vai. vakare. 

Nedal iomis . Ir eeredomla ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKT78, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

ORKTETKJKA8, 
1411 So. ROtb Ave. Cicero, UI 

po pietų: i )kl l raki •r* • 

» • • » 

Dr. M. Stupnicki 
- s C 

3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, ELLIMOII 
Telefonas Vardą ROM 

Talandoa — • lkl 11 Ii ryto 
po pietų I iki 8 rak. Medellomia 
ofisas aždarytaa. 

, 

DR. CHARLES SEGAL 
Ferkėlė savo ofisų po numeriu 

4721 SO. A S H L A N B AVUMUE 

SPECIJALISTAS 
Džlotų , Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 19 — 12: nuo J-—I 
-po pietų: nuo 7—8: S* vakare. 
Nedėliomls: l t iki 1. 

Telefonas JDrezel 2880 

DR. A. L YŪŠKA 
1900 So. Halftted Str 

Tel. Cmnal 1118 
Ofiso vai .: I I ryto lkl II popie t . 

» lkl 7 vai vakaro. 
Rea. vai.: S iki 4 po pietų. 

41IS A r c t e r Ave. 
Tel. Lafayette U I S 

•i 

Tel. Boulevard 1480 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Stretft 

CbJcago. m . 

Kezid. tel. Van Buren' 0284 
Ofiho tel. Hmilevurd 8093 

Dr. A. A R0TH 
B l i S A S GYDYTOJAS l» 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Yyrlskų 
Valkų Ir visų ekroniskų Ilgs* 

Ofisas: 8885 S. Halsted 8t. 
Tai.: I I — 1 1 ryto: S—8 po 
i>»et. 7—S vak. Red. 18 I I d. 
Res . 1139 Independcnce Blvd 

• 

i 
I 

• X 

Chicago. 

Dr. A. K. Rutkauskas 

Tel. Blvd. 6052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8281 So. Halsted St., Chicago 

Valandos: Nuo 10 lkl 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedėl iomls 10 lkl 12 diena. 

1 
I " — • • • " ' 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

Waukegan, 111/— AVaukega-
nioeiij bąli imu vakarui kurs 
įvyko gegužio 6 d. šv. Kazi
miero Seserų koplyčios nau
dai, labui graiiai ir puikiai 
pavyko. Kas, jei ne merginos 
jabiaus myli dailę ir grože, tad 
dai. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Visi buvo patenkinti. 
nestebėtina, kad jų ir vakaras 
buvo taip, kaip įvairių gėlių 
vainikas. Net šiandie dar apie 
jį tebekalbama. Vakaras visais 
atžvilgiais buvo pasekmingas. 
Karės pardavė tkiietų už 406 
dol. Č.ia pažymėsiu keik katra 
pardavė. 

L. Zupkiutė $55, S. B'titkiu-
tė 40, Mokyklos vaikučiai 
25.75, A. Zemeikiutė * 20, A. 
Podžiuniutė 15, J . Zeveckiutė 
15, G. Bukaneiutė 15, J . Čes-
nitttė 16; E. Drubiutė, O Ru-
liutė, O. BurJ>iutė, S. Never-
dauskiutė, J. Kvederiutė 10. M 
Petruškiutė, O. Latvaiėiutė 9; 
M. šutiniutė $6.75, J . Norkiu 
tė 5.75, O. Bukaneiutė 5.45; 
T. Sadauskiutė. S. Docmtė, H. 
Kasiliauskiutė, £T. Ruliutė, O. 
Kasiliauskintė, B. Baroniutė, 
A. Petkiutė, M. Kasiliauskiu
tė, A. Surviliutė, M. Švito-
riutė, O. Dabašinskiutė, M. 
Kuzmiekiutė, A* Kundroėiutė, 
G. Vaitikuniutė, O. Neverdau-
skiutė, O. Jakuėiutė, F . Ja-
kaiėiutė, O. Petruškiutė, A. 
Petruškiutė, O. Jociutė, V. 
Petruškiutė, E. Kabalinskaitė 
r 
O. 

Laike baliaus parduota už 
$8.30. 

Baliaus pelnas $96.51. Čekį 
pasiųsim Seserims vertės$502.-
51. I r nėr ko stebėtis, nes mer-

• • • • • • > e i » e i > a i » » » " jB 

gaičių draugijos narės -visos 
iJirbo išvien gražiausioje su
tartyje. Daugiausia tikietų par 
davė L. Zupkiutė. J i , žinoma, 
laimėjo ir pirmą praizų pui
kius siuvinius. Antrąjį praizą 
laimėjo S. Butkiutė, taipgi 
puikias siuvinius. Negana kad 
visos narės dirbo nemažai 
parduodamos tikietų, bet kiek
viena aukojo kų nors gražaus 
dovanoms. 

Taipgi atsirado kelios gera
širdės' moterys ir merginos 
kurios atjautė Mergaičių dr-
jos didelį pasišventimą Sese- KlumMs, S. Pūkis, A. Valevi 
rims ir i<v* neatsisakė aukoti ^ius> J" Valevičius, O. Šalevi-įs, n jos neateisaKe auRoti ^ . ^ M Šimkus, K. Marozas, 

lyn, ~N". Y. 5.00 
Jieva Markelioniutė, Brook-

lyn, N. Y 5.00 
Kev. F. Jakžtys, Harri-

son, -fT. J 25.00 
Ponia Darg^elienė 25.00 
Šy. Kazimiero Ąkademi-

jo"s mokinės 25.00 
Šv. Kazimiero Karalaičio 

I)r-ja, Town of Laykė 41.50 
Tikejiuio, Vilties ir Meilės 

Dr.ja, Town of Lake 10.00 
Aukos surinktos Juozapo 

Klumbio, iš Marąuette 
Manor: 

$5.00 J . Pužauskas.. 
$2.00 A. Poška. , 
Po $1.00: V. Hevičius, 3. 

Zdanevičius, F. ČJarneika, J . 

Bidzioji Britanija neturi ne
vieno dienraščio išleidžiamo 
svetimšalių kalboj. 

Colorądo kasmet užderi a-f 
pie 183,000 cukrinių burokų.^ 

Platinos uncija yra verta 
$118. a-'l 

daiktų. Štai jų vardai: J . Ge-
nevičienė, B. Lfiišienė, J . Špo
kienė, O. Rumšienė, A. Zup-
kienė, M. Gelbudienė, A. Ka-
pturauskienė, I. Zupkienė^ V. 
Zupkiutė K. {Tekoriūtė, F: 
Guzauskiutė, B. Bukančių!ė, 
O. Šerniutė, O. Andmkaičiu-
tė, A. Andrukaičiutė, M. Pet-
inškhitė. 

Vardan dr-jos tariu nuošir
dų ačiū, visiems tiems, kurie 
prisidėjo kuomi nors prie to 
vakaro. 

Korės-. L. Zupkiutė". 
Red. prierašas. — Suvėlintą 

]) n siuntė. 

VAJUS. 
AUKOS ŠVENTO KAZTMTB-

RO SESERŲ KOPLYČIAI 

V. Palękas, A. Žabrimienė, 
F. Žabrimn<; 

Po 50cf: V. Ženčius, P Stro-
domskienė, M. Jonaitienė, J . 
Dapkienė, KA Pocius, V. Epli-
nas; 

Po 25c : T. Pocius, M. Ur-
banas, K. Masonis, V. J u r a s , 
O. Šniakštaitė. 

Surinkta iš Marąuette Ma
nor $24J25. . 

Aukos surinktos nuo bal. 30 
iki gjcp 6 d, $362.25 
Pirmiau pagarsinta $13,833.95 

Viso iki <^. 6 d. $14,196.20. 
šv. Kazimiero Seserys. 

. 

. . . . . . g 
y Rezidencijos Tel. IJn insui ik 4887 i 

Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. | 
CHIROPHACTIC GYDYTOJ^VS 

l i c gyduolių. l>e ppci-atijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-1! 

1579 Milwaukee Avcnuc 
K a m p . Robcy ir North Ave. 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris m o k a nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir l inlngo 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
s iuvamų mašinų operatoriai. Leng 
va išmokti, diena ar vakarais, ge 
rai a p m o k a m a 

JOS. F . KASNICKA, Principal 
MASTER TAILORING SCHOOL 

190North State Street 
K a m p . Lake Str. 4 floor. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Suabiekyma 
D oleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

GENTAAL MANUFACTM 
OISTRICT BANK 

1112 W. 35 th St. Chicago. 
Turtas viri $7,000,000.00 

• 
TTV 

MIK i m t Jt Jt ft'WiJt l i t i*! fl t' -H ** J#--W-»-«Į-W-«-;«-<'-«-<MHĮ 

' PINIGUS LIETUVON 3;: 
Jfc 
3 -̂ Siunčiu per didžiausius Lietu- ĮZ 
S vos Bartkus. , I 
w Padarau legal iškus dokumentus.-« ; 

^-patarnauju v pirkime 
-Inie namu, lotų i t farmų. 

ir pardavi-:o: 

I I I 
: i 

: : NOTARY PUBLIC 
Užsiregistravęs Lietuvos atsto-

i 
ik 
JLvyiK'je. 
B Taipg i užlaikau Draugo di 
^d ž ia u s io knygyno skyrių su di-jy; 
^dž iaus iu rinkinio knygomis. U ž - ^ 
w prenumeruoja Draugų.. 

§ Jonas Klimas I 
£4414 South Califomia Ave. $ 

Tel. Lafayette 5976 

Prisiųstos' Vienuolynan uuo 
bal. 30 iki geg. 6.. 

-Barlx)ra Vitertaitė 2.00 
Town of Lake, Kėinėjii 

" 1-nias Skyrius 40.00 
Rev. J . Šeštokas, Now 

York t 50.00 
Marijona Seštokiutė, Xow 

York . : 50.00 
Mareijona Stasiuliutė, 

Xcw York 10.00 
Jonas Burkauskas, New 

York ^.00 
Anastazija Dunisevičiutė, 

New York 5.00 
Eufornija Šukiutė, New 

York . . . ; 10.00 
N. N. Brooklyn, N. 

Y. . . / 10.00 
Ponia Makauskienė, Brook

lyn, N. Y 5.00 
F. Guliauskięnė, Brook

lyn, N. Y 5.00 
Juozafina Bubilienė, Brook-

Telefonas Boujevard 1938^ 

DrSABrenza 
4608 So. Asli land Avemie 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryto iki. 12 piet: 1 p6 

, piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

DR, MAURIGE KAHN 1 
«TT>YTOJA* I R C HIR I R O A l [ 

4631 So. Ashland Aye. 
Tel. Yards 0 9 9 4 , 

Tel. \*TAM M M 
O F I 8 0 TAL.: 

• — 1 6 • . ryto. 1 T T « Ir T-^t T. T. 
ryta lkl Nedėl iomls: nuo l t w. 

1 vai. po plato. 
* • • ^ ^ | M V M a a M M ^ M M k l 

" 

• • • • 

Dr,M,Strikol'is| 
Lietuvis 

G Y D Y T O / A S ir C U I R C R G A S 
4601 So. Ashland Avetioe 

. Tel . Boulevard 7»20 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 

Ned . 10 iki 12 
N a m a i : 6641 So. Albaky Avonue 

TH. Prospec t 1930 
Vai.: pagal sutart]. 

N E B V K L I G O N I S IR N U S I G I N Ę S 
Gauk patarimą D-ro Vau Pa iag , Specialisto kuris su

pranta tavo stovį ir kuris pa tars tau kaip paaigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. ^ 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu algų, lai tave 
gtrai išegfeaminuoja. 

Tavo kraujas ir Šlapumas turi būti egžeminuojamas 
mikroskopu. Je igu kenti nuo Chroniškų Ligų arba si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijlmo kraujo, tau reika-
įngas, specialis gydimas. Serum Elektra. 

» R . J. VAV P A I N G 
• Ofisas ir La boratorija 

Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards 1119 

_ ra (ikras 
b'itfetia*. dl» yra ženia* su 
vidutinio ilKio sijonu. Pada
rytas 18 ružiivos ar baltos 
i-outil; didžio uuo 24 iki 3G 
— Kaina tik $3.00. 

Jeigu knuttuvinJnkas netu
ri tai prisiųsk varUa. adresą, 
itydi ir $:«. MPI prisiusime 

N e m o Hygtenic-Fashion Institute 
I2p Ę. U6th St., New York (Dept..S.) 

+>%t r>~*r<iVf • » * -

KAS PRISIUS MUMS . 
savo tikrą adresą; ir porą ad 
resų savo pažįstamų; ir pač
ios markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKAt4-

Tą knygutę gražiai parašė Jie 
tuviams gerai-žinomas Dr. Al 
M. Račkus. Ta knygutė suce-y 
dys jums turto. 

Kreipkitės šqio adresu: 

DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, K. 

V**NW 

MiHffi&fį 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaifejuio mene 

SIMPTOMAI PARE16KIA 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

_~ s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančlua 

taškus ? 
Ar atmintis po truputj m a ž ė j a ? , 
Ar akys opios šviasai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ų ? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J- SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadienials 9 r. iki 12 dienos. 

Valentine l>ressnfaklng CoJlege 
24U7 W. Madison Street 

Telefonas Seeley I M S 
Moko Siuvimo, Patternų klr-J 

pimo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokejlmals. Kleaoa dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės;] 
Biznio ir Naminiai kursai 8krybė- | 
l i ų ' Taisymą. Norint Informacija 
rasyklta ar telefonuoklte. 

6ARA PATEK« pirm. 

; _ .i - £ . 

" " • " " • 

\ 

AUGSTOS RUSIES TUR
KIŠKI CIGARETAI 

Milionai Turkiškų Cigaretų 
esti parduodamu ir surūko
mu visoj šalyj kasdien per 
vistrs metus. 

IR KODĖL? 
Kadangi Turkiškas tabakas 
yra geriausias ir garsiausias 
tabakas pasaulyje del ciga-
tetų. 
Helmar yra iš 100% tyro 
Hurkiško tabako ir suteikia 
rūkoriui augšeiausį malonu
mą ir užsiganėdinimą kiek
viename patraukime. 
Paprasti cigaretai yra iš pa
prasto tabako ir duoda Ju
ms tiktai durnus ir daugiaus 
nieko. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ 

I.Mlirbėjai Aogš-
čiausios irišics 

įTurkiškų ir E -
gjpt i škų Cigaretų 

p a s a u l y j e 

DOXESo/TlOot̂ O 

K - • • » • - • • • », 
D-ro RAČKAUS IŠRADIMAS. 
Ilgą laiką Dr. Račkua galvojo, trti-

«ė, Urado ir išbandė geriausius vaistu* 

PLAUKAMS 
Tie vaistai ta' nėra kokie patentuo

ti hiunbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus Ir Jie veikta aut plau
kų itai kaip: 

1) -Užmuša mikrobus, kurte ėda 
plaukų šaknis . 

2)-Sust iprina plaukų šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalnoje 

ir priduoda p laukams daug gy
vumo Ir j legų. 

4) -Sustabdo plaukų sl inkimą. 
5 ) -Aug lna plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai to
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nusllnkusių plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus. Ir ar yra pleiskanų. 6ių vai
stų aptiekose oegausit. Kreipktties tie-

' siog prie mūsų FIRMOa 
KAINA SS.00 už vaistus fr o i pa

tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums .dėkavoja. Pinigus sių
skite šiuo adresu: 
DR. KACKUS Medicinai Labai-atary, 

1411 So. 50th Ave^, Cicero, DI. 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietu vys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogerittusia. 

M. YLŠKA 
S228 West S8-th Street 

A. Nasalsids 
Telefonas Boulevard 4139 

-

Graborius 
Patarnauju lai-

1 I d o t u v ė s e ves- j 
• tuvėse. krikšty- t-

nėe ir kituose { 
reikaluose. Kai- •> 

| nos prieinamos. 
Į 
j 3307 Auburn Ave. Chicago. J 
• » • • - - - - • • „ • • • • • 

S. D. LACHAWICZ 
M E T U VIS GRABORIUS 

2814 W. 18-ed PI. CbJcago, Bl 
Patarnauja laidotuvės* knof i -

gsausla. Ratkale maldžio aUiaao-

i ktl, o mano darbą busite ažga-
nėdintL TeL Canal 1171— 21M 

t Telefonas Yards 11 SS 
jSTANLEY P. 

MAŽEIKA 
IGRABORITJ8 BaJ 

» 
Torių automo

bilius rlsokiams 
raikalama. Kaina 
prieinama. 

3319 Autmm 
iĄvts ChicKgo. 

• m m m mjm i i > t i » * » M » » " l 



r a fi * ū a ft » Antradienis, Birželio 5, 192S. 

CHICAGOJE 
pirmiau* būdavo, paprastai, paremti kilnų labdaringą dar- LaiSkus galima atsiimti prie Ge- Mi-tf 
rengianmose šokiuose reikėjo bą. 

JAMONTAS LAIMĖJO 
BYU. 

Birželio'4 d. Grigaitis, Gu-
gis ir Jurgelionis pralošė by
lą kas link "Naujienų*' ben
drovės šėrų pervedimo. Tai
gi, Jamontas laimėjo. Bylą 
perkratinėjo teisėjas Joseph 
Sahbath. 

Apie bylos bėgį bus prane
šta plakiau. Rep. 

LABDARIŲ SUS-MAS. 

STREIKAS ŠIANDIE, 0 
GAL RYTOJ. 

BET GALI NEBŪTI DAR 
KELETĄ DIENŲ. 

Bet kad bus, -tai nėra 
abejonės. 

Gatvekariu darbininku 
streikas iieisveugtinas. Taip 
išsprendė vakarykščiame susi
rinkimo konduktorių ir niotor-
manu unija. Darbininkai no-
r i streiko, jei bendrovė atsisa
ko didinti užmokesnį. 

Internacionalis "Amalga-
mated Association ot' Street 
and Electric .Raihvay Emplo-

, yes ot" America" prezidentas 
Ifahon reikalauja streiką a-
tidėti vienai savaitei. J is no
ri, kad streikas butų paskel
btas formaliai. Tai yra, pir
miausia turi bu t pravestas 
darbininkų tarpe referendu
mas. To reikalauja organi
zacijos konstitucija. 

Konduktoriai su mocorma-
nais, aišku, turės taikintis 

Bridgeport. — Labil. Są-gos 
5 kp. mėn. sus-mas įvyko geg. 
27 d. Šv. Jurgio svet. Rapor
tas iš Centro buvo išduotas ir 
priimtas. Antrą raportą išda
vė p. Garuckaitė. Pranešė, kad 
Xek. iPr. Dr-ja, kuri buvo su
rengus balių Labdarių naudai, 
gryno pelno padarė $145.80. 
Sus-mas širdingai tarė ačiū 
merginoms už pasidarbavimą 
ir išrinko komisiją nueiti i 
Nek. Pr. Dr-jos sus-mą ir pa
dėkoti joms už pasidarbavimą. 

<Trečią raportą išdavė B. Se-
kleckis. Pranešė, kad nuo bu
vusio Labdarių baliaus pelno 
liko $81.30. 

Vajaus laike prie Labd. 5 
kuopos prisirašė naujų nariu 
58 ir 3 amžini nariai. Dar šia
me sus-me vienas naujas narys 
prisirašė. Šiame sus-me paau 
kojo labdariams pp. Vidmon-
tienė $10, Kirienė $5. Mėnesi
nės .duoklės $9.10. Išviso šia
me sus-me įplaukų buvo $24.10. 

Chicagos Labd. Sąj. pikni
kas įvyks 10 d. birž. 5 kuopa 
piknike turės virtuvę — 
"luncb retom". Tam dalykui 
moterys eis pe r biznierius, kad 
surinkti maisto. Mūsų biznie
riai gerus darbus visuomet re
mia, ypač Labdariu, užtad ti
kimės ką ir ši sykį suteiks pa
ramą. Koresp. 

turėti policiją tvarkai palaiky
ki . Šį kartą visai kitaip buvo. 
Šios kolonijos jauni vyrai, da
bar esanti Vyčių sporto na
riai, patys geriausią tvarką 
darė, nieks nerūkė svetainė-

i 

je ir mandagiai užsilaikė. Tu
riu pastebėti kad tvarkos pa
laikymui pasidarbavo p. A. 
Leknickas ir p. Pr. Laurinai
tis. Juodviejų visi klausė, ar, 
jeigu koks trukšnmdaris atė
jo, tuojaus pasilieka kaipo 
svečias. Ateinantį rudenį daug 
turėsime tokių švarių pasi
linksminimo vakarų. 

Verstaminų Augustas. 

Kviečiame nuoširdžiai visą 
lietuvių visuomenę, gerb. dva-
šiskiją ir pasaulinę inteligen
tiją atsilankyti į pikniką. Ti
kimės, kad visi busite paten
kinti. 

Komitetas. 

tieral Delivery (iš Adams gatvei 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

PATAISYMAS. 

DARBUOTOJAS JAU DAK
TARU. 

Gerai žinomas lietuvių kat. 
visuomenės darbuotojas, p. J . 
Poška, baigia medicinos moks
lą, Chicago Medical College, 
birž. 7 d. Rep. 

PASISEKS. 

Šv. Kazimiero Seserų rajaus 
sąraše buvo pažymėta, kad 
nežinia kiek pp. Nausėdų šei
myna aukojo. A. ir E. Nausė
dai aukojo $5.00; jų sunūs Bro
nislovas $2.00. , 

Pajiuras. 

1 i - • i 

905—BaJtikausky Jeronimas 
907—Barkial ls Juosos 
912—Boris Maik 
919—Dočkus Bronislavas 
92 8—Gaidis Martinas 
929—Gedminas Franciszkus 
931—Grakausk&e Ona 
933—Grizetaspis Jožapas 
935—Galminas Petras 
936—Gutauskas A. 

-Oksas Pe ier 
-Petraiciane Jounian 

976—Petkauskeni^i V. 
981—Povilait iz A. 
982—Puidokui Antanui 
983—Racevic V. 
995—Sirusa Stanislavas 
1001—Stulcaitei Markei 
1002—Stikus Clemins 
1003—Slepaviciuz Tony 
1011—Wilnani8 Jonas 
1012—Vinslaukaite Jeva 
1013—^Varnui Daminikui 
1021'—Zekis Jonas 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

-

v 

1 

943—Januscis Jan 
946—Junusas Jozapas 
949—Kairis John 
950—Kairis Karulis 
952—Kalnius Frank 
953—Kazlauskis J. 
956—Krupa Jozef 
960—Kudizka Wm. Vincas 
96 3—L,ewicka Marya, 
964—Liker ic lus J u o s a p a s 

\ 970—Oblas Ignac 

J 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Vakarykščiame " D r a u g o " 
num. žinutėj "Studentai 
Clucagoj", padaryta klaida. 
Parašyta, kad pp. P. Balčiū
nas ir J . Paukštys redakcijon 
atsilankė. Vieton p. Balčiūno 
turi būti p. Pet. Atkočiūnas. 

Rep. 

dūmas užims keletą dienų. 

Nežiūrint to, streikas gali 
kilti šiandie ar rytoj. Nes 

18-TOS KOLONIJOS ŽINU 
TĖS. 

Dievo Apveizdos p a r a p . -
Patėmijau " D r a u g e " koks 
"Avariniu skerdžius" ieško 
"Augusto" . Teisvbc sakant 

prie konstitucijos. Ret 'eren- ' - , , . . £Tx ",, 
*;__ _„. L \ i# f t ik svkj Į "Draugą' parašiau 

kaip šiandie streiku grasina | bernai išnyko, tai nebuvo nei 

šios kolonijos, ir tai apie 
senbernius. Daugiaus progom 
neturėjau rašyti, kadangi sen-

elektros gamintojai, kurie ga-
tvekariams pristato elektros 
Sflėką. Jiems sustreikavus, 
suprantama, gatvekariai nei 
iš vietos neišsijudins ir kon
duktoriai su motormanais bus 
priversti be laiko švęsti, gi 
publika turės kentėti. 

Vakar miesto majoras kon-
feravo su viena ir kita puse. 
T*^ vw„v«„+„ „ • +• n įtarių j kuopą prisirašvs per 
liet negauta geistinų rezulta- | T r ' K l 

ko apie juos rašyti. Apie ki
tus reikalus parašė Nykštu
kas. Alpha i r kiti. Ypatingai 
Nykštukas, kuris .daug dalykų 
išpranašavo. Būtent: L. Vyčių 
4 kuopoj organizuojasi base-
ball teamai, suaugusių ir jau-
namečių, susiorganizavo. Mer
gaičių tennis ratelis taipgi •U-
siorganizavo. Kad daug naujų 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio piknikas birž. 3 d. puikiai j 
pasisekė. Bet manoma, kad1 

Oiceros šv. Antano pa r. pikni
kas, birž. 10 d. Bergmanas 
darže, sutrauks skaitlingesnį 
buri svečiu. Mat ciceriečiai gu 
drųs; jie tam daro visokius 
parap. su-mus, kad tik sutrau
kus kuodaugiausia įmonių. 
Toks su-mas įvyks šiandie, 
8 vai. vak. po pamaldų. 

Parap. 

P R A N E Š I M A I . 
L. VYOJ1.T CHICAGOS APSKRIČIO 

mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienio vakare, birž. 9 d. 7:30 vai. 
Sv. Petro ir Povilo parajp. svet. 
West Pul lman, 111. Visų kuopų atsto
vai prašomi skaitlingai ir laiku pri
būti. 

Ignas K. Sakalas, pirm., 
, Alb. C. Alabtmlaltė , ra.št. 

LABDARIŲ PIKNIKA& 

Kviečia atsilankyti. 

Birž. 10 Ą\. National darže 
įvyks Labdaringos Są-gos 
Centro piknikas. Diena visai 
netoli. Laikas visoms kuo
poms subrusti ir rengtis smar
kiai. Stengtis reikia kuodau-
giausia tikietų parduoti, kuo-
(iaugiausia daiktų pririnkti 
ir kuodaugiausia publikos su
traukti į pikniką. 

Kuopos, pasirūpinkit pap
rašyti savo gerb. kleboną, 
kad paragintų savo parapijo 
rms nuvykti į pikniką ir tuo 

I* VYtflŲ CHICAGOS A P S K R I 
ČIO L Y (JOS atstovų regruliaris mene 
ainis susirinkimas jvyks antradienio 
vakare, birž. 5 d. Dievo Apveizdos 
par. svet., 8 vai. vak. Sulyg konstitu-
eijos kiekviena komanda turi teisę 
siusti tris atstovus su sprendžiamu 
balsu. Reikės aptarti Vyfių tradiei-
jin] iSvažiavima kaip mes jame daly
vausime. Kiti svarbus reikalai irgi 
bus gvildenami. 

Pr. J. Paliulis , pirm. 

CHICAGIECIAI, ATS1TMKI 
TE LAIŠKUS. 

np 
Chicacos pašte (vidumiesty) 

prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatQ persikėlimo 
Jriton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 

tų. 

PASIDARĖ GALĄ. 

Ruth Ilornbaker, 14 metų, 
Berwyne, norėjo nusikirpti 
trumpai plaukus. Motina ne
sutiko, ją nubarė. Tad duk
relė ėmė ir užsitroškino gazu. 

PARSIDUODA VALGYKLA 
ir Sbop Suey House. Už visai 
mažą kaina. 

Vyčių vajų, ir prisirašė virš 30 
nariu. Tai Nvkštuko pranašv- ! 

įstės išsipildė, tik nežinia del-I 
,ko ji< daugiau nerašo. 
Susiorganizavus baseball ko

mandai. 

Kadangi prie baseballo ra
telio vra daug iškašeių, t a i ' 
imtasi visokiii priemonių, kad 
iškašėius padengus. Surengta 
pasilinksminimo vakaras, ku
riuo rūpinosi veik vieni base
ballo komandos nariai. Atsišaukite: 

3200 S. Halsted St. 2 F l . ' kokiuose gera tvarka. Kaip j 

v t 
VINC. MISUKAITIS 

mirt» gegužės 14 d. 1923, 11 
vai. ryte, amžinus 52 metų. 

Paėjo iŠ S m a l k ų Rcnlybos 
VilkaviškiA Apsto*. Vištyčio pa
rap. Pavištaičių Kaimo. Ameri-
ke išgyveno 13 metų. 

P a l i k o didel iame nul iūdime 
nvoteri M. Misukaitietiė 3 <*unus 
ir 3 dukteris jauniausia 12 m e 
tų. 

š iuomi norių pranešti apie Jo 
mirti visiem .giminėm ir pažįs-
tandepms. 

Nul iūdus: 

Moteris, M. Misukaitienė ir 
vaikai. 

R. D. Box 238 A. 
Phil l lpsburg, P a . 

A. + i. 
BOL. folROŠIUS. 

mirė biržėUo 2 d. 1923, 9 
vai. vakare, amžiais 31 
metų. 

Paėjo iš Kauno Redy-
bos Šiaulių Apskr. Kuršė
nų parap. Amerike išgy
veno 11 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime broli Adolfą ir bro 
lienė Morta. Lietuvoj tė
velius, 3 brolius Joną, Juo 
zapa ir Hipolita. seserį 
Baskauskienė. Velionis 
prigulėjo prie Skaistaus 
Menulio Kliubo. 

Laidotuvės įvyks sere-
doj, birželio 6 d. 1923 iš 
namų 4508 So. Hermitasre 
Ave. į šv. Kryžiaus baž
nyčia 7:30 I A L rvto. Po pa 
maldų bus nulydėtai į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines. dra,ngus ir nažis-
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę: brolis Adolfas 
ir brolienė Morta Jerošiai. 

A. f A, 
Petron. Blumeraitiene 
mirė miržeUo 3-ia 1923, 8 
vai. ryte, amžiaus 50 me
tų. 

Paėjo iš Suvalkų Redy-
bos Vilkaviškio Apskr. 
Vilkaviškio parap. Stepo
nų Kaimo. Amerike išgy
veno 31 metus. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyra J.urgį ir žentą 
Praną Palački ir anūkus. 

Laidotuvės įvyks sere-
doj, birželio 6 d. iš namų 
2628 South Turner Ave. 
į Aušros Vartų bažnyčia 
8:30 vai. ryto. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės1, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdęs.-
Vyras Jurgis Blumeraitis. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

• • ! • • " I I M - - 1 — • • - • I • • • • » - I — ! • l«l • — — l l * 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 
Didelis bargenas, medinis ant dvie 

jų pagyvenimų najnas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara-
džius del dviejų karų, sti l iuotas vor-
čius, raJidos neša $60.00 j mėnesį 
v ienas blokas nuo "VVestern Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

ĮTel, DearhfrMu 9057 

A. E. | 
STASULANI! 

ADVOKATAS 
VJdurmieMij Ofisas 

(Room 1726 Chicago Temple Bldg. 

7 7 W . Washington St. 
a OFISAS C ICERO 

1505 So. 49- th Court 
Pamnlėliu. Seredo ir Pė tnyč ios vak. 

Tel. Cicero 6048 

Medinis, ant dviejų labų namas; 
e lektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.00 

• J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

LIETUVIS A D T O I A T A * 
Dlen.: R. 514-516-127 IT. Dear
born Str. Tel. Rando lph 5584 
VakanOs: 10736 S. Waba*h A 
Rosc land i Tel. P u l l m a n 6377 

T r e l . Dearborn 9057 

Medinis v ieno pagyvenimo 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 inešant tik $3000.00. 

I 

! 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

I CHICAGO T E M P L E BCILDING i 
77 W e s t Washington Street 

R o o m 1726 
j Valandos 9 ryto iki 5 po pietų • 
' Namų Tel. Hyde Park 119 B i 

REIKALINGA 
MOTERŲ — MERGINŲ 
REIKALINGOS 4 merginos 

ar moterys kurios norėtų tapti 
" n u r s e s " slaugytojoms 2 metų 
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. 35-th Place " 
VYRŲ AT YDAI! 

gerai apmokami, darbai, die
niniai ir naktiniai šiftai. 

Atsišaukite 
_ • 

YVestenn F e l t YVorks v 

4115 Ogden Avenue 

Arti 22 ir Crawford Ave. 
Chicago, 111. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$45.00 4 mėnesj , namas netoli Ke-
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai UŽ 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 South Californla Ave. 

Telef. Lafayette 5976 

r • - -— i I V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

O f i s u DidmJeatyJ: 

29 Soutk La Salle Street. 
Kambaris 684) 

Telefonas Central 6390 

I Vakarais 3223 S. Halsted St. Į 
Telefoną*: Yards 4681 

L O T A I 
IFPBRADCHUL1S 

• ADVOK. \TAS 
j (Buv. Vi lniaus ir Kauno Apygar-

Du 30x125 lotai ant CaMfornia bu
lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
Brighton Parke, parsiduoda labai pi
giai. 

Lotas su garadžiumi del 
karų prie Californla bulvaro 
duoda už $850.00. 

Atsišaukite pas: 

Tel. 

JONAS KLIMAS, 
4414 So. Californla 

Lafayette 5976 
Ave 

dviejų 
parsi-

% 

du Teismo Teisėjas) 
Veda bylas v isuose Teismuose. 

Padaro v isokius dokumentus 
I Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
j 3112 S. Halsted St., Chieago 
\ Te lephone Yards 2390 

PARDAVIMUI lotas arba mainysiu 
ant namo. Lotas randasi Brighton 
parke ant Farfield Ave. priešais lie
tuviška bažnyčia. 

Matykite savininką. 
S. L E P A S 

938 U e s t 34 Street 
(Antros lubos iš užpakalio) 

23 »»»»»«•» » # — > — — — > > — < • 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 2900 

{ Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. j 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

\ H 

REIKALINGI malioriai u-
nijistai. Darbe, užtikrinu visai 
vasarai, tiktai patyrę lai atsi
šaukia. Kreipkitės pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. * 
Telef. Canal 7233 

% - » * » - - » » » » - « » » - • - • - n 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėjimas 
20c. -už myl ia 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

Vartoti Automobiliai 
I Imami ant morgičių labai pri- | 

e inamomis kainomis. 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

BĮB » » » » » • » » » • » » » » • • • » » • » » » j»] 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

. • ' , i . 

i 

! 

L Michnieviez-Yidikiene 
IAKUSERKA 

101 S. Halsted St 
[Kampas 31 gatve" 
Phone Yards 1119 
Vienafne ofise su 
Dr. J. P . Van 

IJJPaing. 
Sąžiniškas pa

t a r n a v i m a s prie 
Jgfmdymo.Vlsoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12. nuo ] 
S iki 9 vai. vakare. 

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
m Parduodam Laivakortes. • 

5-;®'̂ ©.'©.'®.'©'®-'̂ '̂ ©'® '̂?.'© %®/®/&%%®/&%M j 
PIRK LOTĄ 

^Puik ioj Parkholme Subdivizijoj, 5 
©tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 1»J§ 
^ i r 19-tos Cicero, 111. 
ę> Vanduo, salygatviai, gazas i r 0 
c k i t i įtaisymai, viskas - apmoksta J 
^ K a i n o s nuo % 1,000 ir aukščiau. <$> 

NepraleiskRe šios progos. i t e i k a - C 
laukite informacijų pas ^ 

JOHN O. SYKORA 
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11 
REAJi ESTATE BROKr.R 

2410 So. 52-nd Ave. Cio<ro, Ui. 
Telefonas Ck«ero 8151 ' į 

atdara Nedėl . iki 4 vai po rietu ^ 

{ { • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • » » • $ % 

LITTLE JULIUS SNEEZER BY SAKEI: 

» 

f HE VVĄS fS GREAT 
C*)P>N \tsf HIS TiHE 
BUT HE'S D £ A D 
rvOVA/JT" 

T H A T MwifT OF BEEW 
VYHY THEV Hr>D /M-U 
THE FLA6S HALF-
MĄ5T, THE" OIHER 
DAV! 

į 2 y / ^ ' ' - ^ J 

Ką, tik gavome is Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknyge: 
"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 

Kaina .1 $2.25 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois 

Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

;• Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūtą. 

"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 

y 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 Soutk Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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