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METAI-VOL VII 

tUKUrA 

Ar Tik Tas Nebus Varšavos 
Išgalvojimas 

PARYŽIUS, b. 7. — Pran
cūzų laikraštis Echo Nationa-
le tvirtina, kad Rusijos bolše
vikai pasirengę pulti vakarinę 
Europą, pirmiausia pamušus 
Rumuniją ir Lenkiją. 

Savo tvirtinimo įrodymui 
laikraštis spauzdina dieninį 
Ukrainos raudonajai armijai 
įsakymą. Tas įsakymas pasi
rašytas kažkokio Fronze, kurs, 
turbūt, skaitosi vyriausias uk-
rainų raudonosios armijos va
das, ir Podvaiskio, vyriausio
jo tos armijos komisaro. 

Kaltina Prancija. 

Štai tasai įsakymas. 
"Rusija, kuri maitino pusę 

pasaulio, miršta badu. <Tie, 
kuriuos Rusija išgelbėjo 1914 
metais, šiandie atsisako duoti 
jai pagalbą. »Ypač Prancija, 
kurios sostinę išgelbėjo Rytų 
Prūsijoje žuvę rusų korpusai, 
kursto ir ginkluoja prieš mus 
Lenkiją, Rumuniją ir Suomi
ją, taipat finansuoja baltą
sias gvardijas. Šiandie ji 
ruošiasi intervencijom Xori 
atimti nuo rusų valstiečių ir 
darbininkų teises, kokias jie 
sunkiai išsikovojo. Geidžia 

Patys turi imti. 
"Žinote, jog ofensyva (puo

limas) yra tinkamiausia apsi-
ginimo forma. Bukite pasiren
gę pašaukiman — išpiauti 
prancūzų votį su šaknimis-

Be to, žinote maisto padė
tį mūsų šaly. Amerikos pagel-
bOs neužteks iki ateinančio ja
vų derliaus. Suprantate, ką 
reiškia 70 milionų žmonių, pa
smerktų badu mirti ir pakeiti
mą visos šalies net ligi Vol
gos tyrynu. Jei neduos mums 
duonos, mes patys privalome 
imti. 

TEISMAN, 
KAIPO TRUSTAI, SKELBIA 
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS. 

IŠNAUJO KALBAMA APIE 
K A R į , 

BOLŠEVIKAI RAGINAMI 
PADAUGINTI ARMIJĄ. 

Hagues konferencijos derėji
muose. 

Tik vieni "b luf f ' a l ' 
i 

Didiiai ypatingas teismo 
nuosprendis. 

Nesama išėjimo. 
"Kareivia i ! Esame vienas 

milionas apginkluotų, organi
zuotų ir visakuom aprūpintų 
vyrų—dėlto turime stoti prie
šaky išalkusių armijų žmo
nių, kurios pakils ant Vaka
rų ieškotų sau duonos. Netu
rime kitokio išėjimo. Tai yra 
mūsų vinatinė, metodą apdrau
s t i milionų vaikų ir senesnių
jų gyvybę, taipat savo nepri
klausomybę. 

" K a s valanda bukite pasi
rengę maršuoti ." 

Jei tos rųšies įsakymai ne
fabrikuojami pačių lenkų Var-

Rusiją pakeisti savo kolionija, v ^ • i •, • •» 
savoje ar kitur., tai aiškus 
daiktas, kad bolševikai ieško 

gi rusus savo vergais. 

jūsų priedermė ginti valstie- i taip juk ir įsivaizdinti negali-
čio ir darbininko teises. ma. 

AVASHINGTON, birž. 7. — 
1914 metais Arkansas valsti
joje anglių kasyklose, priklau
sančiose Coronado Coal Co., 
buvo kilęs streikas. Kelis kar
tus įvyko riaušės. Kompanijai 
padaryta nuostolių. 

Del to kompanija patraukė 
teisman anglekasių organizaci-. 
ją United Mine AVorkers of 
America ir 65 pavienius* žmo
nes, tarpe kurių ne visi prigu
lėjo unijai. Kompanija parei
kalavo 200,000 dolerių atlygi
nimo.. 

Suv. Valstijų distrikto teis
mas Arkanšase pripažino kom 
panijai atlyginimą.' Tuomet 
anglekasių organizacija ir tie 
visi pavieniai apeliavo. Ape
liacijos teismas patvirtino dis
trikto teismo nuosprendį ir pa 
reiškė, kad darbininkų orga
nizacija gali but traukiama 
tieson. 

Dėlto anglekasių organizaci
ja tą klausimą pavedė išspręs
ti aukščiausiam Šalies teismui. 
Norėta patirti, ar neinkorpo
ruota darbininkų organizacija 
gali but patraukiama tieson 
pasiremiant prieštrustinių 
Shermano įstatymu. 

Aukščiausias šalies teismas 
dabar paskelbė, kad kiekviena 

Iš visko pasirodo tik vieni 
"bluff 'a i ." "Bluffuoja" bol
ševikai su gavo galinga~raudo-

apsaugai" reikalin-in o j a a r r a i j a ' " W u f f u o J a " a n " 
glai kalbėdami apie santarvės 

V • v 

Žinios iš Lietuvos 
ŽMOGŽUDYBŽ. EMIGRACIJA. 

Rusijos 
ga 3 milionai kareivių. 

PARYŽIUS, birž. 6L — De-
pešoje iš Suomijos pasienio 
sakoma, jog bolševistinės Ru-
sijos vyriausioji militarinė ta
ryba, pasiremdama generolo 
Kamenevo raportu, išnešė re
zoliuciją, kuriąja ragina sovie
tų valdžią, kuo veikiau padidin-

santikių irimą, "bluffuoja" 
prancūzai grūmodami Vokieti-

g'ai, "bluffuoja" turkai su 
graikais ir kitos valstybės. 

Pasekmėje tie visi "bluf-
fai ," tai juk visai tuščias dai
ktas. Bet ir perdaug "bluf-
fuoti" yra pavojinga. Nes 
kartais ir "b luf f ' a i " gali su
kelti negeistinas pasekmes. ti raudonosios armijos skait

lių iki 3 milionų vyrų, kas bu-į rėčiaus politikams butų jau 
tinai reikalinga valstybės " a p 

17 

"Kare iv ia i ! Juk žinote, kadj progos pasidaryti galą. -Ki- darbininkų unija gali but trau r a P o r t a i ir visokios rųšies ži-

saugai. 
Kitose depešose pažymima, 

jos vokteč. pramonininkai nu
vykę Ukrainon. Tenai jie įs
teigsią dirbtuves ir kaip bolše
vikų, taip vokiečių armijas 
aprūpinsią ginklais, amunicija 
ir visokia karo medžiaga. , 

Daugiau sensacijų. 

Toliau pranešama, jok Auk
štojoj Silezijoj išnaujo lenkai 
pakilę prieš vokiečius. Kad 
gen. \Vrangelio armijos lieka
nos kas kiekviena diena pasi
rengusios pulti bolševikus. 
Kad turkai nacionalistai arti
miausiomis dienomis pradėsią 
pulti graikus, pagaliaus, kad 
prancūzai savarankiai atakuo
sią vokiečius už kontribuciją. 

Sutraukus krūvon tai visa 
reiškia, kad karas turi kilti 
visoj Europoj, 

jTečiaus visos eilės žinovų 
nuomone, tie visi pranešimai. 

laikas pamesti tą "b luf f 'o" nu 
si statymą ir nors kartą rim-
tai pagalvoti apie Europos 
patvarkymą. į>Tes gyventojai 
jau piktinasi jų pasielgimais. 
J ie stovi už taiką, visi geidžia 

taikos. 

SOCIALISTŲ VADAS ŠOVĖ 
Į UŽPUOLIKĄ. 

NERIMDAIČIAI. Telšių a., 
naktį iš 28 į 29 balandžio die
ną, Nerimdaičių kaime pada
ryta "žmogžudybė: nužudyta 
penketo vaikų motina, Emilija 
Domeikienė* Už žmogžudys
tę įtariamas Antanas Stuikys. 
J is tą naktį nebuvęs namie, te-
čiaus rytą jo draugai darbi
ninkai pastebėję, kad jo dra
bužiai buvę apšlakstyti krau
ju. Antanas Stuikys yra sa
vininkas tų namų, kuriuose 
gyveno nužudytoji E. Domei
kienė. Jau senai jis ją norė
jęs iš savo namų išvaryti, te-
čiaus ji jo neklausiusi. (Tą 

Atėjus pavasariui, pastebė
ta, kad keliaujančiųjų į užsie
nį skaičius žymiai didėja. La
bai daug važiuojaAį Ameriką, 
iš kur gauna nuo praturtėju
sių savo giminių laivakortes. 
Kai-kurios įstaigos, berengda-
mos keliaujantiems dokumen
tus, yra užvestos darbu. PJmi-
.gracijos biurai gerokai uždir
ba. 

GAISRAS. 

Gegužės 9 d., 16 vai. centra-
linFse armijos dirbtuvėse kilo 
gaisras J is prasidėjo vulkani-
zacijos skyriuje. Ugnis buvo 

vakarą, jos vaikams išėjus n a s J a u prasimušusi iki stogo, ir 
kvoti į svirną, ji viena paliku
si trioboje ir rytą rasta jau 
nužudyta. Kaltinamasai jau 
suimtas. 

STREIKAS. 

SANTARVĖ TARIASI APIE KARO SKOLAS 
PARYŽIUS, birJ. 7. — San

tarvės atpildymo komisija 
kaip vakar turėjo nuspręsti, 
kas padaryti su bankininkų 
reikalavimu, kurie būtinai no
ri, kad abelna Vokietijos kon
tribucijos suma, 33 bilionai 
dolerių, butų sumažinta. Be 
to sumažinimo, sako bankinin
kai, negalima duoti Vokieti
jai didelės paskolos. Tečiaus 
komisija tuomi klausimu nieko 
netariusi keletai dienų per
traukė savo posėdžius. 

Kaip šiandie išnaujo turėjo 
susirinkti i r bankininkai. Te
čiaus susirinkimas atidėtas to-
liaus. Bankininkai palukės, 
ką atsakys santarvės valsty
bės į jų reikalavimą sumažin
ti kontribuciją, 

Prancijos, Anglijos, Italijos 
ir Belgijos vyriausybės dieno
mis ir naktimis tariasi rasti 
atatinkamą formulą, kuri jų 
atstovams atpildymo komisijo
je leistų bankininkams manda
giai pranešti, jog santarvės 
valstybės mielai sutiks suma
žinti Vokietijai kontribuciją, 
jei jų visos karo skolos bus 

mėgins visą kaltę suversti ant 
Suv. Valstijų. 

Prancūzų ir belgų argumen
tai -karo skolų panaikinimo 
reikale yra toki: 

J . P . Morgan, kurs repre
zentuoja Amerikos bankinin
kus, definitiviai pareiškė, kad 
ant vokiečių uždėtas karo at
lyginimas perdidis. Amerikos 
neoficialė delegacija atpildy
mo komisij^įe tą pačią nuo
monę reiškė jau senai. Dėlto 
Amerika, aiškus daiktas, neno
rės reikalauti mažinti Vokieti
jos kontribuciją be prijungi
mo tan klausiman santarvės 
karo skolų. 

Iš to aiškiai matosi, kad 
santarvės valstybės, ypač Pra
ncija, tik tuomet sutiktų su
mažinti kontribucijos sumą, 
jei Suv* Valstijos joms dova
notų karo skolas. Bet, aiškus 
daiktas, taip nebus. 

kiama tieson kaipo paprastas 
trustas* 

Aukščiausias teismas šiuom 
savo nuosprendžiu tečiaus vi-% 

sai nepaliečia atlyginimo klau 
simo. Xes nuostolių reikalų 
Shermano įstatymas nepalie
čia, -v 

Aukščiausiojo teismo nuo
sprendis kairi kartas paskelb
tas šiuo laiku, kuomet šimtai 
tūkstančių anglekasių strei
kuoja. Anglių kasyklų savi
ninkai krifeštauja. 

nios apie paminėtus nerimavi 
mus yra daugiau niekas, kaip 
tik paprastos sensacijos, pa
prastas kai-kurių valstybių 
"bluff 'as ." 

Tik viena bolševistinė Ru
siją, galima sakyti,, mėgina 
drumsti vandenį ir ieško ne
smagumų. Tečiaus kitos sto
vi vientik už taiką ir už tai-

LVOVE DAUG ŽMONIŲ 
ŽUVO. 

LVOVAS, Galicija, birž. 7. 
— Du senovės trijų aukštų na
mu čia staiga sugriuvo ir 
griuvėsiuose palaidojo apie 40 
žmonių. Daugelis jų mirė. 
Tai lenkų šeimininkavimo pa
sekmės. 

PREZIDENTAS STOVI UŽ 
'SKAITLINGESN? ARMIJĄ. 

CLERMONT FERRAND, 
Prancija, birž. 7„ — Čia pra
sidėjo Prancijos moterų naci-
onalis kongresas. Moterys 

KASSEL, Vokietija, birž. 
7.. — Praeinančiam socialistų 
vadui Scheidemann'ui nežino
mas jaunas vyrukas liejo ant 
burnos kokį tai nuodingą sky-
stirną. 

* 

Socialistas veikiai išsitrau
kė 'revolverį ir į bėgantį du
kart šovė. Tečiaus nepataikė 
ir pats tuojaus sudribo nuo 
ėdančių nuodų. Tuojaus pa
imtas savon rezidencijom 

esant dideliam vėjui, gręsė vi
soms dirbtuvėms. Atvykę ka
ro ir miesto ugnegesių ko
mandos, gaisrą tuojaus likvi
davo. 

Priežastis kol kas — nežino
ma. Spėjama, kad tai nuo 

VEIK VISI VILNIAUS. 
MIŠKAI PARDUOTI 

VOKIEČIAMS. 

LEIDO SKŲSTI ILLINOIS 
VALSTIJĄ. 

Apie geležinkeliečių streiką; e l e k t r o s v i d u s u s i j u n g i m o 

pranešama štai kas : 
Susisiekimas nebuvo sustab

dytas. Visi etatiniai tarnau-
tojai dirba ir nepasitenkinimo 
žymių nematyti. 

Nestoja darban dalis dieni
nių darbininkų,' daugiausia 
svetimtį gaivalų. Gi lietuviai, 
jei kuris ir nedirba, tai bent 
tuoj dirbtų, jeigu svetimtau
čiai negązdintų mirtimi. 

Nedirbantieji, matyt, suagi
tuoti svetimų prieš valstybę 
nusistačiusių žmonių, įkvėpti 

AVASHINGTON, birž. 7.— 
Aukščiausias teismas Michi-
gan valstijai leido skųsti Illi
nois valstiją i r Chicagos sani
tarinį disfcriktą už perdidelį; 

vandens iš ežero Michigan var 
tojimą. 

TAURAGĖ. Čia gautomis 
žiniomis, viena Drezdeno vo
kiečių firma užpirko veįk vi
sus miškus, esamus Vilniaus 
srity. Visas miškas iš Vilniaus 
srities dabar galvatrūkčiais 
gabenamas Vokietijon, mat 
Vilniaus netikra politinė pa
dėtis baugina vokiečių firmas, 
todėl jie ir skubina pirktą 

svetimų slaptų kurstytojų. j mišką gabenti. 

C H I C 4 G 0 J E . SUTINKA SU LANDISO 
IŠSPRENDIMU. 

PAVOGTAS GARSUS PA
VEIKSLAS. 

MAŽINAMOS UŽMOKEB-
NYS GELEŽINKELIŲ DAR 

BININKAMS. 

Reikia abejoti apie raudo- b i T į J- ~ I š ^ ^ valdžios 
nuosius. dailės%muzejaus pavogtas gar 

saus Rembrandto branginti 
Kas link Rusijos, tai reikia n a g p a v e i k s l a s « š y # P a u l i u s 

abejoti apie raudonosios armi- K a l ė j i m e / , P a v e i k s l a s apkai-
jos skaitlingumą ir kariauti n u o t a s 5 ^lionus m a r k i ų # 

tinkamumą* 
Prancijos premderas Briand 

kituomet Washingtone, mėgin
damas teisinti skaitlingą savo 
valstybės armiją, paskelbė ne
apsakomą pavojų iš vokiečių 
pusės, kuriuos remia bolševi-

Geležinkelių darbo taryba 
paskelbė užraokesnių sumažini 
mą nuo 7 iki 9c. valandoje 
400,000 darbininkų, dirbančių 
geležinkelių kompanijų darba-

SįTUTTGART, Vokietija, > i e t ė s e . 
Prieš užmokesnių mažinimą 

NUSIRITUS AUTOMOBI
LIUI 2 KAREIVIU 

ŽUVO. 

BALTIMORE, Md., birž. 7. 
Iš armijos stovyklos Hola-

į kų galybės. Anglai tečiaus su bird armijos automobiliu 
Briando pažiūromis nesutiko. Buffalo važiavo būrys karei-
Bet Genoa konferencijoje stai- jVįų. Automobilius, nusirito 
ga atmainė savo nuomonę ir | nuo aukšto vieškelio pylymo. 2 

aštriai protestavo visi trys 
darbo atstovai taryboje. Bet 
dauguma tarybos narių juos 
perbalsavo ir paskelbė suma
žinimą. 

Tuo sumažinimu per metus 
geležinkelių kompanijoms bus 
sutaupyta apie 60 milionų dol. 

{Namų statymo darbininkų 
unijų vadai turėjo susirinki-

i mą. Susirinkime pranešta, kad 
Chicago Building Trades coun 
cil tarybos prezidentas Mader 
atsistatydina. Jo vietą, tur
būt, užims buvęs tos tarybos 
prezidentas Kearny. 

Taipat nutarta, idant visos 
unijos pagaliau sutiktų su už-
mokesnio išsprendimu, kaip 
kituomet atlikęs buvęs teisė
jas Landis. 

W. Harper, 47 m., 4723 She-
ridan road, mirė American li
goninėje. Pereitą šečtadienį 
i jis iškrito per langą iš pirmo
jo savo namų aukšto. 

MOKYKLŲ TARYBA 
PAŠALINTA. 

reikalauja lygių su vyrais po-
panaikintos. Tuomet santarvė litinių teisių. 

WASHING}TON, birž. 7.— 
Prezidentas Hardingas dar 
kartą reiškė savo nuomonę ar
mijos klausime. J is stovi už 
skaitlingesnę armiją ir prie-

Lloyd George nupiešė baisiau
sią vaizdą iš rusų-vokiečių 
kombinuotės.. Jis sakė, kad 
bolševikai su vokiečiais £egali 
sugriauti Europos civilizaciją. 

Bolševikai matydami, kad 
vakarų Europa* reiškia daug 

Cįiicagos Majoras Thomp
son už kilusius skandalus pa
šalino visus savo paskirtus 
viešųjų mokyklų tarybos na
rius su pačiu tarybos prezi
dentu Davis. Jų vieton bus 

ANGLAI VEIKIA ULSTERY] paskirti nauji nariai. 
Majoro parėdymas palietė 

kareiviu žuvo ir 8 sužeista. 

BELFASTAS, Airija, birž. 
7. — Anglų kariuomenė Uls-
terio provincijoje smarkiai 

šingas žemesniųjų kongreso-baimės, kad jų bijo, staiga ėj j veikia prieš sinn-f emerius in 
rumų nutarimui sumažinti ar
miją taip, kas nesutiktų su S. 
Valstijų rimtybe i r garbe. 

mė skelbti apie savo armijos 
didinimą, tikėdamies tuo bū
du padaryti daugiau intakos 

surgenkis. Nori juos visus iš
naikinti arba išgaudyti visoj 
provincijoj. 

visus 10 narių, kurių tarpe 
buvo dvi moteriški. Nauju ta
rybos prezidentu paskirtas 
Coath. 

Dauguma sutiko su majoro 
parėdymu. -Kai-kurie mėgin 
sią priešintis. 

O R A S 

GHICAGO. — šiandie gra
žus oras; šilta. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
birželio 6 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 markių .35 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Lenkų, 100 markių .02 
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LUT*'VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
r<na kasdieną išskyrus nedėldlenltaa 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams . . . . . . . . . • « » • • « • • • Ifl• w • • • • • < 

KATALIKIŠKOS AKCIJOS 
SĄLYGOS, 

Tarptautinė katalikų sąjunga. 
Esame pastebėję tos akci

jos (veikimo) vyriausius dės-
Besvarstant demokratijos 

^ " • i * u ^ J a ^ ! ! ž s ^ ! l f ^ 0
I > ^ ^ j ! ! tas sąlygas kurios realizuoja I internacionalą, kunigas Metz-

(paverčia veiksmu) tuos dės-jger raportavo apie tarptanti 

Pusei Metų • • * • 
fr^iamerataa mok«ai iškaino. Lai- nius, pradėjome kalbėti apie 

Katalikai ir Tarptautines 
Organizacijos. 

Be nuo Nauju Metų. Norint permal 
ayu adrese visada reikia prisiųsti 

^ X e ^ r k r ^ , T « ' « p » « mus. Ligi m aptarta pirmo-Į.ię katalikų sąjunga . Ika 
**Mouey Order" arba Jdedant pini
gu* i registruota laUka. 

"DBAUGAS" PUBL. CK). 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
iiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKi 

SEIMŲ LAIKOTARPIS. 

Vasara — Seimų ir Kongre
sų laikotarpis. Tikrai galima 
jais pasidžiaugti ir jų visi gy-

| vieji i r veiklus organizacijų 
nariai pasiilgę. Po metų nuo
širdaus visuomeninio darbo, 
kam nemalonu padaryti ap
žvalgą savo darbuotės, sužiu- mas, jeigu nėra jėgos kuri su 

ji sąlyga: reikia pažinti savo 
jėgą, gyvenamąjį laikotarpi, 
savo atsakomybę. Iš eilės ten
ka kalbėti apie antrąją veiki
mo sąlyga: reikia norėti. 

Pažinimas ir norėjimas, ar
ba protas ir valia yra galin
gos i r kilnios žmogaus jėgos. 
Deja, dažnai mes jų nemokame 
panaudoti, ir, nenuostabu, kad 
mūsų gyvenimas yra pilkas, 
smulkus, ir mums ir kitiems 
nenaudingas. 

Veltui i.iusų i r didžiausias 
mokslas: pažinimas, patyri-

rėti metų laimėjimus, patai
syti įvykusias paklaidas ir 
nauja drąsa žvelgti ateitin be
laukiant naujų dar vaisinges
nių metelių? Taigi katalikiš
kos organizacijos jau ragina 
savo narius rengtis į Seimus. 

S. L. R. K. skelbia dvinie-
tinį Seimą Wilkes-Barre, Pa., 
20, 21 ir 22 birželio dienai Co-
lumbus s ve t. 9-11 North Main 
s t 

Vyčių organizacija stropiai 
rengiasi prie Jnbilėjinio 10-
ties metų Seimo Detroit, Mich. 
rugpjūčio 21, 22 ir 23 dien. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Eeraėjų Dr-ja skelbia savo 
Seimą, kurs įvyks liepos 9 d. 
1922 m. šv. Kazimiero Vienuo
lyne 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago, 111. 

Be šių ir kitų Seimų šįmet 
tikimasi susilaukti Šv. Pau
liaus Spaudos organ. Seimo. 

Vėliausiai visus Seimus vai
nikuos visų Amerikos organi
zacijų Motina — L. R. K. Fe
deracijos Seimas. 

Gražu kad nei žiemą nei va
sarą katalikai nesnaudžia; gra 
ziaus kad visuomeninio veiki
mo sąmonė mumyse auga ir 
stiprėja; gražiausiai kad mes 
organizuotai kuriame viešpa
tiją Kristaus paskelbtai tie
sai, teisingumui ir meilei. 

(lnternacio kataliką) įkurtą 
•1920 m. 6-me tarptautiniame 
katalikų kongrese Haye mies
te. Jos biuras yra mieste 
Graz, Austrijoje. 

Retai kam iš mūsų plačiaus 
yra žinoma apie katalikų in
ternacionalą, dėlto panaudosi
me ištraukas iš "Democratie". 

' 'Kokią begalinę jėgą suda
rytų demokratijos armija tik-
i ai krikščioniškai organizuo
ta visose šalyse, praktikuojan-

ji nori suvienyti visų kraštų 
katalikus kurie supranta ka
talikybės idėją su visomis jos 
išvadomis mūsų laikų gyveni
me ir kurie y$a pasirįžę į̂ą 
vykelinti savo krašto katalikų 
tarpe, o paskui ir visame pa
sauly. 

Taigi pirmiausiai T. K. L. 
siekia auklėjimo uždavinio. 
Jeigu trys šimtai milionų ka
talikų, kurie turėtų, savo tikė
jimu, atvaizduoti tikrąjį krik
ščionybės idealą, pasiryžusiai 
gelbėtų Šventąjį Tėvą jo tai
kos politikoje, jie sudarytų su 
kitais tikybinių ir filozofinių 
įsitikinimais pacifistais (tai-

a 

mvienyta kad įgyvendinus pa 
šaulyje įstabų krikščionybės 

ebėtų jį panaudoti, pritaikin- idealą prieš nacionalizmo ir 
ti gyvenimui. Dėlto tik suderi- kapitalizmo egoistinę galybę, 
nus proto ir valios veikimą, Bet m C s dar toli nuo to! Ži 
mes esame verjj tobulo žmo- n 0ma, Bažnyčia skelbia tą di

dįjį idealą, šiandien kaip prieš 
tūkstantį metų, ir tegalime 

kos salininkais) nepalaužiamą 
eiu katalikų armija, broliškai - .. ., . 

. . . ,. irontą pasaulio taikai . . 

gaus vardo. 
Atžvilgiu į katalikišką vei

kimą, mūsų valia privalo bū
ti loginga (nuosekli), norinti 
pilnai pritaikinti katalikiškus 
įsitikinimus visur, ne tik šei
mynoje, bet ofise, dirbtuvėje, 
viešame gyvenime. 

Disciplinuota, tai yra ne iš
tižusi, bet organinė dabojant 
Valstybes, Bažnyčios, Dievo ir 
t. t. įstatų. Mūsų visuomenę 
sudaro įvairus organai kurie 
tarp savęs ankštai yra susiri-
šę i r nedrausminga valia ap
lenkdama vieną iš jų pažeidžia 
kitus. Panašiai yra su žmo
gaus organizmu. Sužeidę vie
ną kurį nors organą (sąnarį), 
pav. akį, visas žmogus kenčia. 

Organizuota valia, reiškia 
a ukšč i a us statyti koperac i jos 
(bendro veikimo) nusižemini
mą už izoliuotą (pavienių) 
bruzdėti pratusią puikybę. Gi 

stebėtis iš Šv. Tėvo Papas Be
no* likto XV pastangų, kurs ke
lia balsą įrodinėdamas būtiną 
reikalą teisingumo ir taikos 
tautų gyvenime, šaukdamas 
pakeisti brutalės jėgos idėją, 
krikščioniškos teisės ir meilės 
idėjaf 

Deja! maža yra šalininkų 
kurie butų supratę papos ragi
nimus; dar mažiaus tų kurie 
butų juos pasekę! Liūdna, bet 
reikia konstatuoti, kad ele-
mentarės krikščionybės ir ka
talikybės idėjos, socialio tei-

Bet kaip laimėjus visus ka
talikus tikrai katalikiškai idė
jai, kaip nugalėjus • galingą 
naujosios srovės auklėjimą 
kurs išimtinai remiasi brutalio 
nacionalizmo jėga ir imperia
lizmo principais; kaip kovo
jus prieš šovinistinę spaudą 
be krikščioniškos sąžinės, jei
gu visi katalikai nesueis vie
nybė n, tai yra tie kurie pri
pažįsta absoliute krikščioniš
kojo teisingumo, tiesos, meilės 
idėjos vertę individų (atski
rų žmonių) ir tautų gyvenime. 

Katalikiškojo Internacionalo 
Lyga (Ika) pradėjo savo dar
bą. J i įsteigė mėnesinį žurna
lą, kurs turės patapti savai-
traščiu "Katalikiškasai Pa
saulis ' ' (Katolica Mundo) vi-

sing 
idėjos, neužtektinai persunkė 
visų katalikų sąžinę. Prieš tą 
blogybę, Tarptautinė- katalikų 
Lyga nori kovoti. Pirmiausiai, 

įstojus organizacijoj neieškoti | tur i veikia raginama ne vien 
savo egoizmui (savymetlei) žmoniškų akstinų, bet savo ne-
triumfo, bet tikrai savitarpi gęstančios energijos šaltinį 

mato Dievuje, antgamtinė šiltines paramos. 
Meili ir pasišventusi valia,j >na savo veikimą gaivina, 

nes jeigu mes imamės darbo, Šit kaip reikia norėti kad 
kaip sakoma, atgrubusiais na- į katalikiškoji akcija virstų re-
gais, be meilės, pastovaus ir alybe. 

siškai nepriklausomą politiniu 
* • . " I 4- . A -i žvilgsniu i r tarnaujantį tarp-
umo ir tarptautines taikos ° J t r 

tautinės katalikybės tikslams. 
Jis redaguojamas mieste Graz 
(Austrijoje), bet jis turi ben
dradarbių iš viso pasaulio. 

Toliaus T. K. L. rūpinasi 
katalikiško internacionalo ko
respondencija. Ta korespondeu 
ei ja nori pagaminti viso pa
saulio katalikų laikraščiam-< 
straipsnių įvairių nuomonių j finansinio ištekliaus. Taigi 
kurie praplatintų katalikišką šiandien, labiaus negu kuomet 

rimto darbo niekuomet nenu
veiksime. Pasišventusi valia 

sai* tarptautinis katalikų kon
gresas įvyks liepos 31 d. 1922 
m. Luksemburge. "Osservato-
re Romano" balandžio 9 d. 
1922 paduoda to kongreso pro
gramą ir informacijų. 

Svarbesni programos punk
tai: tarptautinė katalikų ko-
peracija, aplamai, ir ištobuli
nimas pagelbinės tarptautinės 
organizacijos, ypačiai, — ben
dradarbiavimas tarptautinės 
katalikų Jaunimo Lygos, «** 
Misijos, — tarptautinė kata
likų Spauda, — socialus klau
simas, — tarptautinės kalbos 
problema, * 

Tas pats "Osservatore Ro
mano" teikia šių informacijų 
apie Ika. 

Trisdešimts dvi Valstybės 
turi savo nacionalius direk
torius ir daugiaus negu 200 
miestų savo delegatus. Cfraz'e 
(Austrijoje) yra tarptautinis 
biuras su profesionaliais ben
dradarbiais, tarptautinė spau
dos įstaiga (Šv. Paulio kny
gynas, Paulus Eidonejo). Vie
nas tarptautinis katalikiškas 
laikraštis išeina regulariai. 

Priduria: "Trisdešimts pre
latų tš įvairTų penkiolikos 
kraštų, kurių tarpe kardino
lai ir apaštališki nuncijai, su 
džiaugsmu sveikino nmsų ju
dėjimą ir jį palaiko. Mūsų Šv. 
Tėvas, smulkmeniškai pain
formuotas apie mūsų darbuo
tę, ją palahnino ir padrąsino 
daug kar tų" . 

Ika turi tarptautinę direk
ciją iš trijų prezidentų trims 
metams išrinktą: vienas neu-
traiėms Valstybėms (olandas), 
antras Sąjungininkų Valsty
bėms (anglas), trečias centra-
lėms Valstybėms (vokietys). 
Kiekviena šalis turinti užtek
tinai žymų katalikų skaičių 
gali turėti tautinį komitetą. 
Internacionale kalba priimta 
espeYanto. 

Tečiaus nemaža yra kliūčių. 
Tas darbas sutinka daug pa
sipriešinimo iš militaristų ir 
šovinistų pusės. O taipat tie 
uždaviniai reikalingi stambaus 

RAŠYTOJAS TAPO 
KATALIKU. 

o~Bažnyčia pasitiko mane, 
kaip draugą. Žmonėms, kurie 
klausia, kodėl aš tapęs katali
ku, atsakau: jeigu jųs būtu
mėt pergyvenę tat, ką aš per-

Svarbus įvykis atsitiko ho- gyvenau, būtumėt tapę gar-
landų gyvenime, kurs negali bingesniais katal ikais". Gar

sus rašytojas baigė savo pas
kaitą šiais žodžiais: "Tikėkit 
ir vilkitės, ieškokit džiaugs
mo, kuris nesibaigia, džiaugs
mo, kuMs patenkina, gyvenkit 
paprastai ir darykit ką nors 
gera. Tegu Šv. Dvasia veda jus 
ir mane. Amen." Dabar Dr. 
Frederik van Eeden — vienuo
lyne. 

J. S. 

KULTŪROS VAJAUS 
REIKALAI. 

neturėti įtakos tos šalies vi
suomenės gyvenime. Nesenai 
čia perėjo katalikybėn žino
mas gydytojas ir garsus ra
šytojas Dr. Frederik van Ee
den. Iki tol jis neišpažino jo
kios tikybos. 

Dr. Frederik van Eeden gi
mė 1860 m. Haarleme. Reiš
kia, dabar turi 62 metu. Jo 
tėvas buvo garsus gamtinin
kas — botanikas (augalų ty
rinėtojas). Frederikas mokėsi 
Amsterdame medicinos, para
šė mokslo veikalą apie tuber-
kuliosą (džiovą) i r už tat ga
vo medicinos daktaro laipsnį. 
Kiek laiko pagydytojavęs Bus-
sume, vėliau (1888 m.) tapo 
Amsterdamo psichoterapijos 
(dvasinių ligų) instituto vedė
ju. Pradėjo įdomautis literatū
ra ir tapo žymiu rašytoju. Ne
paprastai pragarsėjo jis savo 
pasaka iš gyvulių gyvenimo 
"Mažas Jonelis". Trumpu lai
ku į i buvo išversta į aštuonias 
kalbas. Ano instituto vedėju 
jis išbuvo iki 1895 metij. Me
tęs tat pradėjo tyrinėti socia
linį klausimą. Tapo veikliu 
koperatininku. Bussume įkūrė 
ūkininkų draugiją, kuri turė
jo tikslą ižemę dirbti koperaei-
jos pagrindais. Tečiau toji 
draugija ypatingų vaisių, kaip 
tai tikėjosi jos kūrėjas, neda
vė. Tuo laiku jis redagavo lai
kraštį "De Pionier", kurio 
buvo tikslas — skleisti dvarų 
išpirkimo ir išparceliavimo i-
dėją. Tečiau ir čia jam ne per 
daug teisekė. Metęs ir tat 
buvo nukeliavęs Amerikon, te
čiau ir čia neapsibuvo — grįžo 
vėl Europon, pagyveno Vokie
tijoje ir parvažiavęs Hollan-
dijon, pasišventė literatūrai. 

Š. m. balandžio m. 29 dię^- Labu '..ji. 52,156.01 
na jis skaitė Haagoje paskaitą Per klaidą Gilberton, Pa. 

mintį ir taikos mintį. 
Galop, T. K. L. duoda ypa

tingos" svarbios visų šalių ka
talikų susirinkimams. Antra-

galima tiesą pasakyti, kad 
jeigu kapitalistams trūksta 
idealizmo, tai idealistams 
trūksta kapitalo". 

Pastaruoju laiku Kultūros 
vajaus reikalams sekančios ko
lonijos prisiuntė šias sumas: 
Chicago, III. T. of Lake 39 sk. 

$1,380.25 
Gaiy, Ind 687.50 
Worcester, Mass 686.55 
Westville, 111 437.10 
Binghampton, N. Y. . . 333.46 
Spring Valley, UI 274.16 
Racine, Wis 225.40 
E. St. Louis, 111 186.80 
Melrose Park, UI 105.01 
Brockton, Mass. Ne-čios 

Pag. P. Šv. Dr-ja . . 105.00 
Pittston, Pa 100.00 
Kenosha, Wis 67.80 
Ciceso, 111 57.50 
Detroit, Mach. Šv. Anta

no parafp. 8 sk. . . . . . . 51.60 
Norwood, Mass. L. Vyčių 

27 kp. 50.00 
Utica, N. Y 50.00 
Aurora, 111 42.75 
Fnackville, Pa 34.11 
Coaidale, Pa. 32.60 
Sheboygan, Wis 10.00 

Viso $4,917.59 
Pirmiau paskelbta 47,238.42 

apie "Tikėjimą", kurioje pa
sisakė, kodėl ir kaip jis perė
jęs katalikybėn. Prisirinko 
klausytojų pilnutėlė salė. Jų 
tarpe buvo dargi ministeriai. 

" K a i p vargdienis, kaip u-
bagas — kalbėjo jis — aš ėjau, 

du kartu paskelbta . . 30.00 

Lieka $52,126.01 
Fed. Sekr. 

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

»• ' • mmmmB 

innuiiimi 

KAIP LIETUVA RŪPINASI DARBI
NINKU GEROVE. 

(Pabaiga) 
Šitos atmainos įstatyme del butų nuomo-

jimo prireikė įvesti dėlto, kad senasis įs
tatymas 1) labai skriaudė namų savinin
kus, nes jų gaunamoji nuoma buvo taip 
juokingai maža, kad jos neužteko net ir 
mažiausiam remontui, padoriam namų iš
laikymui, pinigai buv0 atpigę daug dau
giau, negu tris kartus, taigi tuo laiku bu 
tų niekas faktinai ir netaisė, niekas ir 
naujų namų nestatė, nes tai visai neapsi
mokėjo; 2) miestams augant, ir naujų 
butų nesirandant, pasidarė per daug ankš
tu ir nesveika gyventi, ypač biednuomenei, 
Taigi, prireikė taip keisti įstatymas, kad 
bent šiaip taip apsimokėtų senus namus 
taisyti ir naujus statyti. 

1922 m. 

Šie 1922 metai Lietuvos istorijon bus 
aukso raidėmis užrašyti — }pač del Sei
mo priimtojo Žemės Reformos [statymo. 
Paduodame čia šį įstatymą trumpoje su
traukoje, jo svarbiausiuose punktuose, 
taip kaip jį padavė " E l t a . " 

Seimas galutinai trečiuoju skaitymu pri
ėmė įstatymą apie žemės reformą. Sulig 
to įstatymo, žemės savininkams palieka
ma žemės iki 80 hektarų. Kas turi dau
giau, tai atimama į valstybinį žemės fon
dą. Koliai nebus išdalyti stambieji dva
rai, tai ūkiai, turintieji ne daugiau, kaip 
150 h. neliečiama. Už atatinkamą žemę 
pripažinta atlyginti. 

Aukščiausia atlyginimo kaina 480 auk
sinų už hektarą. Jeigu atimama iš ūkio 
iki 200 hektarų, tai už 70 hek. atlygina
ma vidutinėmis nusavinimo meto rinkos 
kainomis, o už 50 hek. nustatyta kaina. 
Už žemes po miškais mokama po 120 auk-
smų. » 

Be atlyginimo imama: 1. nustatytu y-
patingu įstatymu žemės nuošimtis kariš
kiams išdalyti, 2. nenaudojamos žemės: 
smiltynai, balos, 3. iš ūkininkų kitados 
neteisėtai užgrobtos žemės; 4. nejudomie-
ji turtai tų savininkų, kurie nusidėję prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, savo noru tar
naudami priešingai valstybei 

"Parapijos, kurios neturi žemės, gaus 
jos iš valstybinio fondo bet nedaugiau 
kaip 8 h. Bažnytinių žendų fondan pri
valo būti sugrąžinta tie nejudomieji tur
tai, kurie kitados Rusų valdžios buvo iš 
katalikų bažnytinių įstaigų atimta ir ati
duota pravoslavų bažnytinėms įstaigoms. 
Bet jeigu iš katalikų atimti turtai buvo 
patekę Rusų valdžion, tai-jie dabar turi 

4 'Vasario 15 d. Lietuvos Steigiamasis I grįžti į Lietuvos valstybinį fondą. 

''' Svetimšalius, kurie turi dvarus Lietu
voje, šis įstatumas neapima. Ji«ems lei
džiama nuosavybė likviduoti per trejus 
metus. Bet jeigu jie tai neįvykdintu, tai 
su jų turtais butų pasielgta sulig to pa
ties įstatymo. Vienok ir nuo svetimšalių 

'atimama neteisėtai užgrobta ūkininkų že 
mė, bendros ganyklos ir Činšų žemės. Sve
timšaliais šiame reikale bus skaitoma tik 
tie asmens, kurie ir prie Btisų valdžios 
turėjo Lietuvoje 'žemės ir buvo skaitomi 
svetimšaliais". 

Toji Žemės Reforma — tai naujos ga
dynės rimta pradžia lietuvių tautai. Lie
tuvos liaudis, per amžius niekinama, mig
doma, išnaudojama, pakilo iš mėgo, apsi
dairė ir drąsiu pasiryžimu pasiėmė tautos 
reikalus į savo rankas. Visųpinna pasiė
mė žemę, tą tikrąjį tautos gyvybės pa
matą. Pakilo suverenas, apsisprendė, su
sitvarkė ir nėra pasaulyje tos galybės, ku
ri benustumtų jį nuo jo žemės. 

Išvados. 

Nieko nėra lengvesnio, kaip kritikuoti 
kitą, ypač tą, ko kas nemėgia. Lietuvos 
pirmieji vairininkai — Laikinoji Vyriau
sybė ir Seimas — ir gi turėjo ir turi savo 
kritikų. Keistas dalykas: lietuviško krau
jo (bet svetimos dvasios) žmonės su di-

. dėsniu įnirtimu kritikuoja Lietuvos val
džią, negu kitų tautų žmonės, net negu 
nausų užpuolikai. J ie daug ką Lietuvos, 
valdžiai primeta ir prikaišioja. Ypač nfė- Į ninkus. 

giamas priekaištas — tai kad ji esanti 
darbininkų smaugėją, buožių valdžia. Mė
ginome faktais atsakyti ir parodyti, kaip 
ištikrųjų tie vairininkai žiurėjo į darbi
ninkus ir jų reikalus. Gal jie padarė-per-
maža? Gal jų išleisti įstatymai netobuli, 
nepilni! Bet kada ir ką žmonės padarė 
ant syk tobula! Dešimtį Dievo Įsakymų 
pasaulis senai skaito tobulu įstatymu, o 
bet gi randasi žmonių, kurie savo širdyje 
ir tą įstatymą linkę yra kritikuoti. 

Lietuva tik vakarykščiai įžengė į savi
to gyvenimo kelią. Jos tvėrybos pirmuo
sius darbus apvertinant reikia visų-pirma 
žiūrėti norų, nusistatymų, krypsnio, veda
mosios minties. To žiūrėdami mes turime 
pripažinti, kad tų pirmųjų Lietuvos vairi
ninkų vadovautasi kuogeriausiais troški
mais darbininkų labo, jų gerbūvio, jų 
teisių, jų pažangos. Todėl ištikrųjų ne
teisingi yra visi tie priekaištai, kurių 
tikslas yra parodyti Lietuvos valdžią, kai
po darbininkams neprietelinga. 

Valdžios darbininkams palankumą pa
rodo kad ir tas faktas, kad ji niekuomet 
nedarė pastangų kliudyti patiems darbi
ninkams kovoti už savo teises ekonominia
me ir politiniame gyvenime. Vieno ko ji 
reikalavo iš darbininkų, tai ištikimybės/' ^nekenfcimaa, tai juodas pteimitmas už ku-
savo šaliai, josios laisvei. J i nesvyrav^r rį lenkai galėtų grynu auksu mokėti. 
patraukti atsakomybėn darbininkus, par 
sidavusius svetimom valdžiom, taip kaip 
ji nesvyravo patupdyti į kalėjimą dvari-

Atsiminkime, pagaliaus, kliūtis, kurios 
trukdė Lietuvai tvarkytis. I r didžiojo ka
ro paliktos žaizdos, ir šalies nubiednėji-
mas, i r nesiliaujantieji karai su užpuo
likais, ir priverstinas laikymas skaitlin
gos kariuomenės po ginklų, kad atsilaikius 
prieš lenkų pakeltą kardą, ir stoka pri
tyrusių valstybės vyrų, stoka tinkamų 
valdininkų, — visos tos ir kitos včia ne
paminėtos kliūtys — daugiau, negu patei
sina Lietuvos kūrėjus ir jos pirmuosius 
tvarkytojus, kad jie ligšiol nesudarė Lie
tuvoje tokio rojaus, prieš kurį nei pik-
čiausieji kritikai nieko negalėtų pasakyti. 

Jei žiūrėti sąžinės, jei klausyti lietu
viško kraujo ir lietuviškos širdies, jei 
elgties sulig sveiko .proto, tai didžiausis 
uždavinys šių dienų lietuvių yra — tai 
pašalinti didžiausią kliūtį, mūsų pačių 
parioglintą ant laisvės kelio. 

Kas toji kliūtis? 
Gal svetimi priešininkai t 
Gal stoka anglių, geležies? 
Gal mokslo stoka? 
Ne, ne tog yra didžios kliūtys. Vieno# 

iš jų nugalimos, kitos ne perdaug svar
bios. 

Didžiausia kliūtis — lai savo kraujo 

^Pašalinkime tą̂  kliūtį — o mūsų laisvė 
ir demokratijos laimėjimas bus mums už
tikrinti 

Lietuvos Pilietis: 
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| GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4442 So. Western Avenue 

Telef. Lafayette 4144 

1 1 1 • — * 

[»»#»%'! L ifc y i% % ?t n 

DR. A, K, RUTKAUSKAS! i DR. 6. M. GLASER 

Nedėldie-^; 
Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 

•pietų ir 7-8 vakarais . 
Janiais Ūktai po pietų 2 iki 5 va l . | j 

= = 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4*31 So, Ashland Are . 
Tel . Yards 994 
Tel. Yards 0994 

OFISO VAI*: 
8—10 • . ryto. 1—S ir 7—9 v. v 
Nedė l iomis : n u o 19 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LAKTU VIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V B N U E \ 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak 
Seredomis nuo 4 lkl t vakare 

A Telef. P u l l m a n 3634 \ 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 8 GYDAU B E VAISTŲ I R B E 

& O P E R A C I J O S 
••• 10901 South Mtchigan A ve. 
A ROSELAND-CBTCAGO, ILL. i* 

I DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Tele fonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant v i Kaus ITniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: 

DR. CHARLES SEGAL 
! Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4730 SO. ASHLAND AVEMCE 

SPECIJALISTAS g 
Džiovų, Moterą Ir Vyrų U s O A 

\Vai.: ryte nuo 1 0 — 1 2 : n u o 2 - - 5 A 
\?o p ietų: nuo 7—8:89 vakare.^* 
!tfedėHomta: 19 iki 1. 

Telefonas Drexel 1 8 8 0 3 

DR. R. C. CUPLER* 
CHIRURGAS 

k u n p . Oakley A ve. Ir 34 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o t iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso TeL: Ganai 1713—341 
Res . Tel . : Midway 3513 

P R A K T I K U J A 80 METAI 

Ofisas 3443 So. Morkui 84., 
ertė 32-nd St., Chicago, DU. 

SPECIJALISTAS 
oteriškų, Vyriškų ir cAroniako^ 

•B3> 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

ki 9 po pietų, nuo i iki f vak. 
edėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 487 
•MMMNNMMi*t#*4MMNHftMMHNNl 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
» i w f i > m a « t » » » c ' • • • • Į f n - r t * • 

ATOISAUKIMAS Į BATĄ-
VIA, IUL. LIETUVIUS. 

= « \ 
Rezid. tel. Van Buren 0284 

Ofiso tel . Boulevard 969S 

Dr. A. A. ROTH 
R U S A S G Y D Y r O J A S ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3S54 S. Halsted St. 
Vai .: 10—11 ryto; 2—3 po 
plet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

Lietuviaj Bataviečiai: 
Nors mus lietuvių čia mažas 

(būrelis gyvena, bet nemažai 
nuveiksime del savo Tėvynės 
'Lietuvos kuomet visi stosimo 
j darbą. Birž. 24 ir 25 dd. yra 

'Lietuvos Atstovybės paskirtos 

Detroitui laimė. 
Pas mus ^apsigyveno pp. Ši

moniai ir p-lės Matulaitės, o 
jie mūsų btvo labai pageidau
jami. I r dėlei to visas katali
kiškasis jaunimas yra labai 
linksmas susilaukęs brangių 
vienminčių darbuotojų jauni
mo tarpe. 

Taipgi mūsų jaunimas, o y-Aukso-8idabro Fondo vajui, 
padėjimui pamato Lietuvos j l)a^ mergaitės, dideliu džiau 

Valiutai. Mes prisidėdami prie )**** yra apimtos, nes žada ap-

= ——— x# 

t PRANEŠIMAS. 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heights. TU. 

TCiiiiimiiiiraiiiiiimiiiraiiiiiiiiiiiUitf 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
1 ADVOKATAS | PIKNIKAI. — DARBUOTO 

to padėsim stiprų pamatą jos 
finansams, valiutai. Paliuosuo-
'kime nuo svetimų pinigų, ku
rių nepastovumas ją dideliai 
'skriaudžia. 

Bataviečiai, pasirodykime e-
silpnai eina, pusę laiko tedir
bame, bet vis, iš tėvynės mei
lės, galėsime rasti tinkamą 
dalį savo uždarbio paaukoti 
Tėvynei Lietuvai. Bent dienos 
uždarbį galėsime paaukoti. 
Mes tuomi užsipelnysime am
žiną savo tėvynės dėkingumą, 
i savęs nenuskriausime. 

Bataviečiai pasirodykime e-
są tikri Lietuvos sūnumis ir 

* 
dukterimis. Batavietis. 

Ofisas Didmies ty] : 

I 29 South La Salle Street | 
Kanibaris 53d 

Telefonas: Central 4390 
* * * * * * # # # * * * # * # » « B 4 » t t » I 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4481 

t ] | l l l l l l l l l l l t^ j | | | | l l t lUIH7Ji l l l l l l l l l l l^ 

• ANTANAS A. 0US 
<OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda hilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
* 7 8. Dearborn S t . Room 1040< 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 8. Halsted 8t. 
2 Telefonas: Boulevard 553. 

JAI APSIGYVENO. 

Piknikai. 

1 

J. F. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. SI 1-127 N. Dearborn 64. 

Tel. Dearborn 6094 
Vakarais: 10736 S. VVabash Ave. 
Roseland Tel. Pu l lman 3377 

Dr. M. Stupnickiį 
3107 So* Morgan Street 

CHICAGO, DLIAHOU 
Telefonas Yards 6033 

TmlmnCLomi — I lkl 11 I i ryto: 
po pietų lkl • vak. H»dėllo- ( ( . 

nuo i iki I ?al. rakai*. 
s * = g - - • - - - - - - -T - - -gž / 

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

OFeL Oanal 1118 
Valandos: l t ryto iki S vakare. 

Gyvenimas: ~ - 3311 W. 63rd Str. 

To l Prospect 1444. 

i « i » l l 

*eL Oanal 167, Vak. Oanal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi! Oydytoju Ir 

Obirnrgai 
1831 Soath Halsted Street 

[ V a l a n d o s : l t lkl 11 ryte: 1 iki4 
po pietų: t iki 1 vakare 

Tel. Boulevard 1140 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAI 

a|I303 & Morgan Str. 
W CHICAGO, HA. 
»l»¥gC^»¥l^^ lT4Tgo^i rY¥ySV 

^Rssv. TeL Cicero 8666 
Ofiso TeL Cicero 49 < 

DR. J. SHINGLMAN 

— » « • • • , - . » ^ a 
Tel. Randolph 4758 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

13 Bonth La SaUe Street 
Room 1S0I 

Namų Tel. Hyde Park SS95 
w » « » • » » • » » . 

Detroit, Mich. — Susivieni
jimo kuopa turėjo pikniką ge
gužio 21 d. ir sulyg savo* lie
tuviško budo, neapsiėjo be 
''samogtmkos". Netik pasali
niai bet ir komitetas gerokai 
įsikauše ir užsimanė kariauti, 
bet blaivesnieji, kaip žydas 
lėliuką jmvtė juos į makalu-

.liij, o iš ten įsigėrusiems sun
ku buvo išsikraustyti. Tai ir 
komiteto ' ' triubelio' ' daugiau 
nebuvo. 

Mūsų tarpe randasi tokiu. 
IH'štukij, kurie visuomet iš pa
silinksminimo vietų už kudlj 
yra prašalinami. J ie ir piknike 
be to neapsiėjo. Mat toks 
kraujas tų gyvūnų. Piknikų 
rengėjai turėtų daugiau apsi
saugoti ir j pasilinksminimo 
Vietas panašių paukščių neįsi
leisti. , . 

s įgyventi čionai labai brangus 
jaunikaitis, gerb. K. Jonaitis. 

P-as Jonaitis nesenai čia 
pradėjo gyventi ir jau nekar
tą savo turininga kalba mums 
daug naudingų minčių pateikė, 
Gerb. Jonaitis žada prisireng
ti ir išlaikyti vaistininkystės 
kvotimus. Žada atidaryti vais
tinę Detroite, kas labai reika-
finga ir pageidaujama. 

Sulaukę brangių svečių, mųs 
visuomenės veikėjų, Detroito 
jaunimas turėtų naudotis pro-

,ga ir siekti ko nors kilnesnio 
ir likusį nuo darbo laiką su
naudoti tiksliai, nes kas bus 
persunkti tai tikiu, kad gerb. 
Jonaitis ir ger. Šimonis ne
atsisakys pagelbėti, tik jauni
me, parodykime daugiau vieni 
kitų pagarbos, savitarpinės 
meilės ir žengkime prie už-

• brėžtojo tikslo, o ateitis mųs 
laukia daug šviesesnė. 

' Vargstantis. * 

LIETUVIAI GAVO PIRMĄ 
"PRIZE ' 4 " . — ŽINELĖS. 

6v. Juozapo Dr-jos piknikas 
i buvo 28 d. gcg., bot žmoni., y n n u , h u , c p a g k u t i . 

vaiandoa: s ryto iki s po piety Cnedang bvivo. Vis i b la ivi , g ra -

—I 

• v 
Tel . Central 1286 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te i smuo
se. Egzaminuoja -abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1613 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
V A L : 9 ryte iki 0 vakare 

« . . . 

N. B. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
i ant viršaus valstynlčlos. 
l t » » » « * » » « 6 » « 8 6 « 6 6 6 6 6 6 6 . 6 6 » 

I S. D. LACHAWICZ = 
LIETUVIS GRABORIUS 

S Patarnauja tatidotuvėse kuopi- f 
Sffiausta. Reikale meldžiu a u i š a u - s 
rkt t , o m a n o darbs busite a ž « a - S 

taėdinti. 
3314 W. 3Srd FL Ghlee«o. D L 9 

Telefonas Canal 1271—2199 
i i i i l l l l l l i i l i l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l f l l l l l l 

VALEHTINE ORESMAKIHG 
COLLEGE8 

1407 W. Madlson, 1850 M. Wells, 
6206 S. Halsted Strects 

J 137 Mokyklos Buv. Valstijose. 
ę Moko Siuvimo, Patternų klr-| 

plmo, Deaigning bizniui Ir na
rnama Vie tos , duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-1 

mokėjimais . Klesos dienomis lr| 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 1443 

SARA PATEK. pirm. 
1^6***6^*4V4V4V84ft%4V64*4V6>8*6>++tt 

TeL Lafayette 4323 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriauala. 

P L U M B t N G 
M. YTJŠKA 

3328 W. 38-th Street 
. » 

žiai pasilinksmino ir išsiskirs
tė, tik juozapiečiai turėtų dau
giau remti savo surengtas 
pramogas, nes kaip matyt tai 
jie nori kad jiems svetimi pi-

Chicago Heights. IU. — Vi
sas miestas paminėjo "Boys ' 
\Veek" ar%a "Vaikų savaitę. ' ' 
Geg. 26 d., ax>ie 40 Šv. Kazi
miero mokyklos lietuvių vai
kų ibuvo minėtoj parodoj. Y-
jiač atsižymėjo lietuviai su sa
vo obalsiais. Gavo pirmą " p r i 
zo'ą" už obalsį, **Not the na
me but the works lionor our 
countiy", lietuviškai, "Ne 
vardas bet darbai gerbia mū
sų kraštą". Tai mat, lietuviai 
ir pralenkė svetimtaučius. 

DRAUGIJŲ ATYDAI! 
T V v V S f l iVP v 6 M a v V> Kakardu, visokia Ženkleliu, GuaikuSin, Ant-
JL / l i U t U V C spandalf kitokia Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , N. J . 

i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i? 

" DIRBTUVE 1 
Vėliavy, Karūnų, Šarpy ženkle- i 

3 I M v / i i S f H Jjų j r kitokių draugystėm reika- | 
lingu dalykų. 

A. J. POŽĖLA 1 
1908 W. Division Str. Chicago. 

B 
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užsiėmimas yra tik laiko gai- minimas su šv. Sakramentu ir 
šinimas ir jokių nuopelnų 
joms neatneš. Susipras po lai
ko. 

Pas mus nesenai atsidarė 
viena stebėtina lietuviška 
smuklė. Esant aplink daug ki
tų smuklių, savininkas turi 
pelnytis iš jaunesniųjų. Kad 
pritraukus juos reikia ir gy
vumo. Tam stovi dukrelė, ir 
da ateina dvi sesutės pagelbė
ti. Tada prisirenka italų bū
riais ir trankosi. Žmogui ei
nančiam pro šalį tas labai 
keistai atrodo. Motinėlėms pa
tartina dukreles prižiūrėti, kad 
neišeitų be žinios ir po tokias 
vietas nelankytusi lig vidur-
nakties. Trįs Pelėdos. 

sveikinimas relikvijų. 
Paskui bus puiki programa 

parap. svetainėje, užbaigimo 
mokslo metų vaikučiams. 

Bolševik. 

KAT. SPAUDOS RĖMĖJA. 

Čhila&elphia, Pa. — Magd. 
Valašiniutė įsirašo į Šv. Ka
zimiero Dr-jos amžinus narius 
ir įmokėjo $35. Jaunutė mergi
na, uoli platintoja katalikiš
kos spaudos, netik darbu, bet 
ir sunkiai uždirbtais doleriais 
nesigaili ją remti, nes žino, juk 
spauda, tai mūsų galybė. Už
tai jai reiškiu didžios padėkos 
ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Raščiukas. 

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruifies savo gal
vos odą lsasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekose, arba priai lįs
kite 75c. tiesiai į labaratorija. 

F . AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4th St . 

Brooklyn , N. Y. 

NOVENA PRIE ŠV. ANTA
NO. 

Chi. Heights lietuviai gerą 
sumą suaukojo Cliicagos fi-
nansieriams; Ponzio II agen
tams. Dabar visi kostumeriai 

m ų " specialų 

I š didžiųjų merga ič ių bai 
g ianč ių mokyklą , mes ma tom, 
k a d ne l aba i j o m s r u p i moks
las. Apga i l ė t ina , k a d t ik r u 

nigus uždirbtų. Ne tie laikai, j pinasi apie "informališkas va- ''kare, 7:15 vai. bus atkalbėta 
kas dirba tas ir turi. ikaruškas" ant šalygatvių.-Tas rožančius, pamokslas, palai-

Cicero, IU. — šv. Antano 
bažnyčioje prasidėjo novena 
prie Sv. Antano. Novena lai
koma kas vakarą 7:30. Taipgi 
būna adoracija Šv. Antano re
likvijų. Žmonių atsilanko ne
mažai. Šv. Antano atlaidai 
'bus suteikti 13 d. birž. Iš va
karo, prieš atlaidus, bus miš
parai ir klausoma išpažinties. 

,Iš ryto, Šv. Antano dienoj, 
p i rmos šv . Mišios b u s 5 vai . , 
Suma ir pamokslas 10 vai. Šv. 
Antano relikvija bus įstatyta 
adoracijai per visą dieną. Va-

LACONIA 
ALGERIA 
CARMENIA Birželio 15 
Ypatiškal vedama ekskursija su 
persimainyrau Sonthamptone i Dan 

zlga, Pi l iava ir Liepojų. 
VIA C H E R B O I R G KAS 

U T A R N I N K A 
MAURETANIA AQUTTANIA i 

B E R E N G A R I A 
Per Angliją ar Hamburgą | Dan-

>i«ą — 4106.50. Į Liepojų $107 
Taksų $5.00 

— — — ^ 

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

SIEKIAI ŠIO KLIUBO: 
( 1 ) Kelti l ietuviu tautą ir jos kultūrą. ( 2 ) Studijuoti Amerikos ir Lietuvos 
kalbą. Istoriją, Įstatymus, Moksl iškus Išradymus ir jų politiką. ( 3 ) Veikti 
Miesto, Valstijos ir Šalies politikoje. ( 4 ) Pastatyti savo tautos kandidatus į 
Miesto, Valstijos ir ša l ies valdininkus. ( 5 ) Surasti darbo, šelpti bedarbius, 

moksleivius ir našlaičius. ( 6 ) Pagelbėt i išsiimti pil ietybės popieras. ( 7 ) Pastatyti savo namą ir 
Universitetą. 

Dėlei organizavimo ir tvėrimo skyrių šio kl iubo įgal iojama Dr. Antaną T. Smitą kaipo generalį 
organizatorių. Duodame Dr. Smitui pilną legalę teisę, privilegiją ir autori tetą veikti vardu šio kliu
bo, kas tik reikal inga del š itos orgaąiaącijos skyrių. į d e d a m e . paveikslą Dr. Smito ant šio doku
mento, kad žmonės pažintų, jog yra ta pati ypata, kurią rn.es; taipgi ir Suvienytų ValaUjų valdžia 
duoda įgaliojimą. * 

Amerikos Lietuvių Politikos Kliubo Centro Valdyba (pasirašo) 
Pirmininkas, Dr. A. T. Smitas, P irmin. -Paaelb . B. TrakSėlis, Rast . Ant. čepl ikas , IždJn. J. Gedvielos, 

įgaliojimas su užtvirtinimu Suvienytų Valstijų valdžios: 
R. O. .Tnhnsnn, Maioras, Oary, Indiana. * 
J. Glenn Harris, Indiana Valstijos reprezentatoris. 
Warren T. McCray, Indiana Valstijos Gubernatorius. 
W11I R. Wood. Kongreso sąnarys (Congressman ,. 
l larry S. » c w , Suvienytų Valstijų Senatorius (Senator) . 

Jeigu kur nesiranda skyriaus šio kliubo, arba norintieji plačiau susižinoti apie šj Kliubą, mel-
džiasme kreipeis šiuo antrašu: f 

AMERICAN UTHUANIAN POLITICAL CLUB, 
1336 Jackson St., GARY, INDIANA. 

ANCHOR DGNALDSON 

!
Greičiausi laivai pasauly. Pu ikus 
patarnavimas keleiviams. Netol i 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
f Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir v isas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

CARONIA Birželio 17 
SAXONIA Liepos 
Katfuta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksų $5.00 
Fer Chcrbourga, Southamptuną, 

Liverpool ir Glasgow 
Birželio 

Birželio 14 

Šiandie Pinigy Kursas) 
Siunčiant Lietuvon per mna: 
42 centai ui 100 Auksiną 

<^-arba — 

240 Auks. už vieną Dole4 
Pift-esnls kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

9j 

^Telefonas Yards 1118 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS ERi 
Balsamuotojas 

Tūrių, automo
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. ChicagoJ 

* • ! • i . . . . 

Wp • > » » • • » » » » » » . jį 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAiSKIS | 
Generalis Kontraktorins, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

9 » » » i » » » » » » » » » » » » i » » » » » » » » » ^ 
Telefonas Boulevard 41St I 

• 
A. Masalskis! 

Graborins | 
Patarnauju lal-X 
dotuvėae, ves-w 
tuvese. k r i k s - f 
tynose Ir k i t a o - J 
•e re ika lnose* 
Kainos prieina- S 
moa, 

3307 Aubum Ave. Chicago.| 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinėa. eko
nomijos, piliety stės dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 0 ryto 
iki 4 valandos no nietų: vakarais 
nuo 6 iki 10 valandos. 

3106 S. Halsted St., Chicago 
3B= 

0 9 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akya katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiakisias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7580 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del generalio fabriko darbo, die
nomis ar naktimis. Atsišaukite, 
CORN PRODUCTS REPINING 

COMPANY, 
63rd St.& Archer Ave., 

Argo, 111. 
— 1 1 — 1 — — M — — ^ . — » — • 

REIKALINGA M E R G I N A prie na
mų darbo Rogers Parke. 
Ats i šauki te 

Mr. MANGIN, CasUier 
Stock Varei Bank 

42-nd & Halsted St. * 

PAIEŠKOJIMAS. 
Jieškau Karol io ir Michalinos 

Urdeckus, paeinačius iš Lietuvos , 
Girkabiių parap. Turiu žinią i š 
Lietuvos. Meldžiu ats išaukti , arba 
žinančius pranešt i : AYladas Stru-
millo, 1336 50 Ave. , Cicero, DL 

= — — 
Tell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DEHTISTAS 

1821 S. Halsted St., Cbicago, M . 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak. 
= = 

DEL. GREITAUS PARDAVIMO: 
Dviejų aukštų murini "Business Pro-
perty"; Storas 75 pėdų gi lumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos retai 
atsit inkančios progos. Turi but par
duota sekančioje savaitėj . Atsiranda 
3527 S. Halsted str., — Vertė tiktai 
jtemės $10.00, — Kaina už viską 
$12.000. 

M. J. KIRAS 
3331 S. Halsted S t Chicago.. IU, 

GELŽKELIO T I K I E T l B R O K E R I S 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir' mainomi. Žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET O I T I C E 
311 S. Clark St. TeL Harrison 8978 

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

5228 So. Kedzie Ave. 
Tclef. Prospect 2112. 

BARGENAS CICEROJ 
Ant pardavimo pigiai mūrinis na

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

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

Cicero, m . 

file:///Veek
http://rn.es
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DRAliGAS Trečiadienis, Birfelio 7, 1922 
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8 j" Ketvirtadieny, birž. 1 d. į-
I vyko Vytės Budvitaitės laido
tuvės. 9 vai. rytą, gerb. klebo-fCHICAGOJEĮ 

IIIIIIIHIIL^IIIIHillllirailllllllllllL^IIIIIHIIIIh^lllllllllllimiHilllllll!I^Jllll^l 
REIKALINGI GABUS IR j tūpčiojo, rodosi norėdamos sa-

DORI POLICMONAI. i'vo širdis įdėti į juos taip svar-
bioj jįj gyvenimo valandoje. 

Civilės tarnybos komisija j Rodosi, jau vaikučiai išmokin-
priima Chicagai naujus polic-|ti ir prirengti, tai jų darbas 
monus. Apie 700 jų išekzami-
nuota ir dauguma priimta. 

Policijos viršininkas tuo pri 
ėmimu nepasitenkina. Dar jis 
pats kiekvieną naują poliemo-
ną ekzaminuos. Nei vieno iš 
jų nepriims tarnybon, kaip il
gai nebus ištirta jų visa pra
eitis, visas gyvenimas. Xes 
be to policijon gali patekti 
tokių žmonių, kurie galėtų 
daryti gėdos visam departa
mentui. 

Policijai reikalingi gabus 
i r dori vyrai, be jokios dė
mės iš jų praeities, ų 

KOALICIJA LAIMĖJO. 

užbaigtas. Bet ne, jos su jais 
eina, juos veda iki grotelių, ti-
'krieji jų tėveliai ištolo prisi
žiūri ir. džiaugiasi. 

Užskambinus varpu puikio
je procesijoje kun. kleb. A. 
Briška įvedė apie 120 vaiku
čių į bažnyčią, kur prasidėjo 
šv. Mišios ir dalinimas šv. Ko
munijos. Po šv. Mišių gerb. 
'kun. klebonas A. Briška pasa-
*kė iškilmei pritaikintą pamo
kslą, po pamokslo ėjo i daržą 
nusiimti paveikslų. Einant į 
daržą buvo taipgi imami kru-
tamieji paveikslai, kurie bus 

'rodomi Lietuvoje. 
Jaunutė ši parapija, bet ne-

nas nuvyko į mirusios namus, 
iš kurių ji buvo nulydėta į 
bažnyčią. Laike šv. Mišių, ku* 
iias laikė gerb. kun. kleb. Ig. 
VYlbavičius, didysis altorius bu 
vo gedulingai papuoštas, gie-
'dojo jaunamečių Vyčių choras, 
po vad. p. J'. Balsio, Puikiai 
atgiedojo Requiem Mišias ir 
'Liberą, prie Mišių tarnavo 
jaunamečiai Vyčiai. 
. Po Liberos gerb. klebonas 
pasakė trumpą bet graudingą 
pamokslą. J i s ramino tėvelius, 
gimines ir jos draugus. Sakė, 
kad mergaitė nemirė, bet 
miega, ir ištiesų užmigo am
žinu miegu. 

Karstą nešė Vyčiai: P. Va-
rakulis, J . Šukys, A. Petruli-, 
X. Naumaitis, jaunamečiai: 
Papilvis ir Tamašauskas. 

Gėles nešė Vytės: Alb. C. 
Alaburdaitė, E. Benaitė, P. 

s e neužmirsime tavęs šioj aša
rų pakalnėj. Alpha. 

IŠLEISTUVIŲ VAKARIE
NĖS TIKIETAI. 

atsilieka nuo didžiųjų visuose'Klevinskaitė, M. Budreekait'* 
Teisėjų rinkiir.urse pereita ^eikahiose. Garbė priklauso 

pirmadienį Chicf.poj? laimėjo 
koalicinis tikėtas, ty. repub-
likonai susidėję s<; demokra
tais su tikslu nugnlčri šiandie
ninio majoro į s i g a l ė s i ą po
litinę mašiną. 

Socialistai kandidatai į tei
sėjus gavo po keliolika tūks
tančių balsų. Taigi toli šaukia 
jiems laimėti. 

Dauguma balsų nubalsuota 
išleisti bondsus tiltams ir gat-
vių apšvietimui. Piliečiai ne
bijo didesnių skolų, kuomet « 
apeina miesto gerinimus. 

"geram mūsų uktveriui-klebo-
nui ir darbštiems parapijo
nams. * J . 

JAU PASKUTINĖ DIENA. 

Jau atėjo paskutinė diena 
kurioj galima įsigyti tikietus 
išleistuvių vakarienės, L. Vy-1 se gėlėse. Beširdė mirtis ne-

ir E. Burbaitė. Kitas gėles n?-
šė jos draugės ne Vytės. Lai
dotuvėse dalyvavo nemažas 
būrys Vyčių. N 

Labai liulną įspūdį darė pa
žiurėjus į vidurį bažnyčios ir 
matant ilgą baltą karstą, pas
kendusį baltose bei raudono-

L. Vyčių Chic. Apskr. ren
giamos išleistuvių vakarienės 
gerb. kun. N,- Pakalniui birž. 
8 d., 43rreat Northenv viešbuty 
tikietns galima gauti šiose 
vietose. 

Vyčio Redakcijoj, 
4736 So. Wood St., 

Draugo Redakcijoj, 
2334 So. Oakley Ave., 

Paul P. Baltutis, 
901 W. 33-rd St., ir 

4600 So. Wood St., 
Kun. Ig. Albavičius, 

717 W. 18-th S t , 
Kat. Federacijos Knygynas, 

1644 Wabansia Ave., 
Liet. Prekybos Bendrovės sk., 

3313 So. Halsted St. 
Metropolitan State Bank 

2201 W. 22-nd St.v 

Ifcarbininkų Užeiga, 
1447 So. 50-th Ave., 

Cicero, 111. 
Rengimo Komisija. 

PRANEŠIMAI. 
NORTII SIDE. — L. Vyčių 5-

tos kp. mėnesinis, labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį vakarą, pe-
gužio 7 d., Šv. Mykolo par. svet., 
8 vai. vak. , 

BUVCS AGENTAS 
TEISMAN. 

Frank J„ Conover, buvęs ne
senai' Chicagoje prohibicijos 
agentas, vakar komisionie-
j iaus Masono buvo tardoma?. 
Agentas atiduotas teisman už 
probibicijos įstatymo peržen
gimą. 

Visi nariai neatbūtinai atsilan-
čių Chi. Aps. rengiamos gerb. laiku nuskynė vos pražydusi /kykite, nes turime prisirengti 
"kun. N. Pakalniui. Ta puota'gėlės žiede. P-lė Zopija daug prie pasilinksminimo vakaro, kurs 
bus birž. 8 d., CJreat Northern \ žadėjo darbuotis Vyčiuose tbei įvyta gegužio 10 d: ir prie isva 

Viešbuty, Crystal Room. N«-] kitose idėjinėse draugijose. J i žiavimo, gegužio 11 d. 
laukit pakol, kas pasiūlys Ta-[mirė į;og. 30 d., 5:30 vai. ryte, | - O. R. Paliuliutė, rast. 

*mistoms tikietus, bet nueikite'į 'dar pilnai neturėdama 17 me-
DIEVO APVEIZDOS PAR. — 

Visų vietinių draugijų, priside
dančių prie parapijos pikniko lie
pos 2 d., atstovų svarbus susirin
kimas įvyks trečiadieny, birž. 17 
d., Dievo Apveizdoe mokyklos 
kambary. Kotn. 

ffl 
B3E 

Sy.?.1.̂  P.!S. P! NĮ G U S 
SIUNČIA 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
TURINT TIKRĄ ADRESĄ GALIMA NUSIŲSTI PINIGUS Į VISĄ SOVIETŲ RU
SIJĄ, UKRAINĄ, KAUKAZĄ, TURKESTANĄ IR SIBIRĄ. 

Pinigai bus išmokami Sovietų rubliais sulyg kurso oficialiayrostatyto Maskvoj; 
kas turite giminių ar pažįstamų Rusijoj —šelpkite juos. 

y 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
- 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 

— * — 3E 

No. 13 

Ko 
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ŠELPKITE SAVUOSIUS SipSDAMI JIEMS PINIGįĮ. 
mm 
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DIDŽIAUSIA EKSKURSIA 
IŠ CHICAGOS 

Po Ypatiška Priežiūra p. P. P. BALTUČIO 
' KURIS SPECIALIAI SU PASAŽIERIAIS VAŽIUOJA 

L I E T U V O N 

g 
c; 

GAL GRĄŽINS VIENĄ 
CENTĄ UŽ TRANSFERIUS. 

Chicagos specialis advoka
tas Cleveland tariasi su gat-
vekarių kompanijos viršinin
kais grąžinti žmonoms, kurie 
rinko ir taupė transferius, po 
vieną centą už kiekvieną tran-
sferį. Tečiaus apie tai dar 
nieko tikra nežinoma. 

MADER JAU TEISIAMAS. 

Kriminaliame teisme prasi
dėjo darbininkų unijų vado. 
Fred Mader, byla. J i s kalti
namas už papirkimų reikalavi
mus statant namus. Tai legis-
lativės Dailey komisijos tar
dymų pasekmė. 

vietą, kuri skelbiama "Drau-
ir nusipirkite. Turime pase 

tų. J i gimė Dievo Apveizdo pa s 
rap. ir baigė katalikišką mo-

rodyti tinkamą pagarbą užsi- kyklą. Keli metai atgal pra
tarnavusiam darbuotojui vi- dėjo jaustis blogai, ir jai buvo 
suomenės dirvoj. 

Rengimo Komisija. 
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINELĖS. 

Laidotuvės Vytės Zopijos Bud 
vitaitės. — Liūdi jau

nos veikėjos. 

Trečiadienio vakarą, gegužio , 
31 d., po pamaldų įvyko ne
paprastas L. Vyčių 4 kuopos 
susirinkimas. Jį vedė pirrn. 
"St. Šimulis, raštininkavo Al
bina C. Alaburdaitė. 

Pirmininkui paaiškinus šio 
susirinkimo tikslą: pasitarti ar 
"dalyvauti laidotuvėse Vytės 
Zopijos Bud vitaitės, visi vien
balsiai nutarė dalyvauti. Taip
gi pranešė, kad valdyba ir ke
li nariai turėję privatų susi
rinkimą, jų išrinkta 'komisija 
iš Vyčių Alb. C. -Alaburdaitė* 
ir E. Benaitės pranešė, kad 
nupirkę didelį vainiką iš baltą 

• 

lelijų, ir jau renka pinigų Šv. 
fMišioms. Po susirinkimo visi 
" i n corpore , , nuvyko pagra-
ban, kur garsiai sykiu meldė-

pranešta, kad turi širdies ligą. 
Ta liga dabar ją amžinai" ir 

'atskyrė nuo jos draugų, kurie 
dar čia paliko. Dideliame nu- B R I D G E P O R T A S . - Dr-ja 
liūdime paliko savo brangius & y Qnm p c r m a i n ė l i n k i m u s ; 
tėvelius, sesutę, du broliuku, 
močiutę, gimines, Vyčius, drau 
gus bei drauges. 

Didelė padėka priklauso se 
serims, gerb. kun. kleb. Alba 

pirmiau laikydavo kas antrą sek
madienį, dabar laikys kas antrą 
pirmadienį, Petkienė, pirm. 

CICERO, ILL. - i L. Vyčių 14 
vičiui, J . Balsiui^ Vyčiams ir Į kp. labai svarbus pries-pusmetinis 
kitiems. 

Ilsėkis ramiai, miela ir bran
gi sesute, mes gi savo maldo-

'susirinkimas įvyks šį vakarą, birž. 
7 d., Šv. A n t a n o p a r . svet . , 

Valdyba. 

EĮllllllllIlllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll|s 

f LENGVI IŠMOKESCIAI f 
Tiktai $4 .00 [ mėnesį I 

•PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA. -
• ĮSPŪDŽIAI. 

Bri^hton Parkas. — 4 d. 
birž. Nekalto Pr. P. Šv. para
pijos mokyklos vaikeliai ėjo 
prie pirmos šv. Comunijos. 
Pamatęs, kad vaikučiai anksti 
iš ryto bėga j bažnyčią, smal
sumo dėlei, ėjau pažiūrėtų kas 
ten taip anksti veikiama. Pri
siartinęs prie bažnyčios pama
čiau būrius vaikučių, jie bė
ga į mokyklos kambarius, kur 

4 

seserįs juos rengia, sagsto ve-
lionėlius, vainikėlius ir iškil
mei reikalingus ženklelius. Ne
paprasta daros žiūrint kaip se
serįs pasišventusios vaikelių 
labui, kaip jos ten bėginėjo, j 

ŠITA "OLIVER" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. PINIGAI Iš R0SELAND0 

LIETUVON. 
Pinigus iš Roselando ir a-

pielinkės galima pasiųsti Lie
tuvon per J . Ramanauską a-
gentą Lietuvių Rrekybos Ben
drovės. 

Iš čia pinigai yra pasiun
čiami greičiau ir pigiau negu 
i I .. . .. . . , liai. J i pigiau atseina kaip kitos 
KUr K i t u r i r p i l n a i a t S a K O m a . m a 6 inos . UI kiekvieną kitą Btan 

dard •mašiną reiktų du syk tiek 
užmokėti kaip už Oliver. 

Ją tur i visi svarbesnieji Lietu
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša-

S lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip 
S visos kitos standarinės rašomo-
55 šios mašinos. 

Kiekvienas gali labai lengvai 
įsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se
ną masiną, nes gali lengvai gau-

8 ti naują. 
Jau/- parduota daugiau kaip 

E 950,000 Oliver rašomųjų mašinų. 
E Jokia kita mašina nelaiko taip 
5 ilgai ir nerašo taip greitai ir dai-

Parduodamos laivakortės 
aut visų linijų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas : 

J. RAMANAUSKAS 
Agentas Lithuanian Sales 

Corporation. 
10808 Michigan Avenue 

Roseland, 111. 

Su Oliver mašina lengviau 18-
5 mokti rašyti t rumpu laiku. Jeigu 
X vartojote kitą mašiną, galite 
S permainyti ją ant Oliver vir ga

lėsite rašy\i be jokio vargo. 
Pasiklauskite ir žinosite, kaip 

lengva įsigyti Oliver rašomąją 
S niašjną su lietuviškom ir angliš-
E kom raidėm. 

Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji dar nebus išmokėta. 

iiiiimiiimiiiiniinmiiniimimiiiinimiimtMŽ------- , , . . . - - -s 

Patelefonuokite Mr. Barker = 
Randolph 600 ir pasakykite jam E 
kad norite daugiau informacijų E 
gauti apie "Oliver". J is paaiš- E 
kins Jums. = 

Arba galite atsiųsti per paštą S 
šitą kuoponą Ir tuomet gausite jį 
nuo mųs knygutės su paaiškini- 'j= 
mais. į 

Oliver Typewriter Company E 
C. »5 Oliver Tyix»witer Bldg. = 

Chicago, m . -
KUPONAS = 

Oliver Typewriter Oompany 
C-95 Oliver Typewriter Bldg 
Chicago, 111. 

Malonėkite atsiųsti* man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kur ia ga
lima rašyU lietuviškai ir 
angliškai. 
Vardas 
Pavardė 
Adresas 

DIDŽIAUSIU 
IR 

PUIKIAUSIU 
QUADRUPLE SCREW TURBANE 

len^th.<K)lFeet + Breadth97Feeto 47000 %>ns. 

GUNARO 
LINIJOS 
LAIVU 

€ 

t 4 A Q U I T A N I A " 
LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 

Antradieny, Liepos 4-tą dieną 
Sykiu reikia pažymėti, kad mūsų kelionė bus labai įdomi štai 

del ko: — LIETUVIŲ TEATRO B E N D R O V E ATSTOVAI, PONAI 
KUDIRKA ir LUKŠAS važiuoja sykiu ir vežasi daug krutamųjų pa-
veikslų'iš Amerikos, Tuos paveikslus rodys visoje kelionėje ant laivo. 
Taipgi tie fotografai nuims paveikslus ant laivo važiuojančių Lietu
von ir Lietuvoje rodys po visas lietuvių kolonijas. 

Specialis traukinys su keleiviais iš Chicagos Niekei Plate R. R. 
(La Šalie Station- į New Yorka išeis subatoj. liepos (July) 1-tą d., 1922 

9 vaL-vakare. Bilieto kaina i $30.70 
Laivakortė per vandeni iki Pillavos. 

trečia klesa $106.50 
Laivakortė per vandenį iki Billavos, 

antra klesa r. > • $135.59 
Pridėjus taksų * $5.00 

Yra paimta visa sekcija ąnt laivo "ACJUHTANIA" del mūsų ke-
leivių. Daugelis jau užsisakė vietas. Todėl, kas nori su savo šeimyna 
ar draugais būti atskirame kambaryje, tuojaus atsišaukite, o vieta bu.s^ 
rezervuota. • -- ' ,^' 

Visais reikalais kreipkitės pas 

PADL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 
901 West 33rd St. arba 4600 Sa Wood St. 

TeL Yards 4669 Tel. Lafayette 6256 
CHICAGO, ILLINOIS 

YKK 
tarvės 
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nežino] 
tvirtina,| 
muos bi 
kartu ni 
pasakoti 
kontribi 

Konuj 
bankinii 
muoti lai 

PAR^ 
cijos pri 
kar per 
formavo 
jog Praj 
kiu budi 
statytą 
buciją 

Kiek 
nuomonei 
cijos suii 
perpus 
negalimai 
duoti tai 

Prancij 
mo komis 
misijos 

DE 

.9' 

fV|M* to. . f^|M7 
^•^1 

^ l > » r 
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DIDELIS IŠKILMINGAS P I K N I K A S 
:— Rengia —:— 

Draugyste Palaimintos Lietuvos 
N E D A L I O J , 

Birželio-June 11,1922 
GARDNER'S PARKE 

Michigan Ave. ir 123 Gatvės Roselande 

Pradžia 9 vai, ryte Įžanga 50c. Ypątai. 

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą visuo
menę dalyvauti mūsų draugijos pikninke. 
Daržas yra labai puikus ir pigus nuvažia^ 
vimas. Gera muzika griež visokius šokius. 
Todėl nepamirškite ir atsilankykite. 

Kviečia KOMITETAS. 

PASABGA: Važiuojant imkite State 
street 119 karus ir važiuokit iki 119 Str., 
ten išlipę eikite Micnlgan Ave. iki 123 St. 

/ 


