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META1-V0L. V1U 

TAIKOS SUTARTIS PA
LIETĖ VOKIEČIUS 

KATALIKUS. 
VERSAILLESO SUTARTIMI 
PADARYTA TERITORINĖS 

ATMAINOS. 

Cologne arkivyskupija neteko 
daugybės katalikų. 

COLOGNE, birž. 3. — Co
logne arkivyskupijos genera-
lis vikariatas paskelbt1 biule-
tiną, kad Versailleso sutarti
mi Vokietijos Katalikų Baž
nyčia neteko vienos penkto
sios dalies katalikų. Gi šian
die gresiančios politinės at
likai nos dar daugiaus paglemž 
nuo Vokietijos katalikų. 

Vokietijos Bažnyčia šiandie 
daug susirūpinusi Rhine-.Ruh-
ro klausimu. Nes tas Bažny
čiai yra gyvas klausimas. 

Vokietijos Katalikų Bažny
čiai didelius nuostolius atliko 
Versailleso taikos sutartis, 
sakoma gen. vikariato pas
kelbime. -; 

70 mioš. Katalikų. 

ikai Grą 

Organizuojasi Fašistai ir 
Rojalistai 

TRIUKŠMAS PARLAMENTE, VALDŽIAI KRIZIS 
PARYŽIUS, birž. 3. — Bir-1 vu. Kilo bėtvarkjė, pagaliaus 

želio 1 dieną Francijos par- muštynes. Tam viskam galą 

vo West-Irmo, prigulinčio 
Hulf linijai, kurs pastarai
siais laikais pašauktas Odes-
son ir Batufnan, slaptojo biu
ro agentai Batume tyrir(ėjo 
amerikoniškus jurininkus kas 
link revoliucijos pavykimų S. 
Valstybėse. tVienas iš tų a-
gentų rašo savo viršaičiui: 

"West Irmo laive yra 32 
jurininku ir 10 oficerių. Ju
rininkai uždirba 55 dolerius 
per mėnesį. Nėra 8 valandų 
dienos. Įgula pirmukart ap
lankė Rusiją, Jurininkuose 
padarė įspūdžio, ką jie • čia 

PALIUOSAVO DAUGIAU 
KESTURIS. 

TIENTSIN, birž. 3. — Ki
nai plėšikai paliuosavo dau
giau keturis svetimšalius. Ne 
laisvėje beliko 8. Sakoma, ir 
tie veikiai busią paliuosuoti. 

New Yorko Valstybėje Atšauk
tas Prohibicijos Įstatymas 

GUBERNATORIUS PASIRAŠĖ CUVILIERO BILIŲ 
MOTERIS SUDEGĖ, VYRAS 

AREŠTUOTAS. 
Mrs. Julia Sacks, 27 m., 

2400 So. Spaulding ave., neži
nia kaip žuvo nuo kilusio vir
tuvėje gaisro. Vyras tuo lai-

Priede jis paskelbė pareiš
kimą, kuriame išrodo, delko 

ALBANY, N. Y., birž. 3.— 
Now Yorko valstybės guber
natorius Smith pagaliaus pa- j jis pasirašė bilių. 
sira§ė Cuvillero bilių, [kuriuo 

lamente įvyko negirdėtas tri
ukšmas. Iškeltas aikštėn fran
cuzų fašistij organizavimasis 
ir rojalistų sąkalbis. Kaip tų, 
taip kitų tikslas — nuversti 
šiandienine valdžią. Be to, 
rojalistams norisi grąžinti 
Franeijaį monarehįją. 

Premiero Poincare nebuvo 
Paryžiujei Jis su prezidentu 
Millerand buvo išvažiavęs į 
Lorraine. Tad valdžios vardu 
parlamente kalbėjo vidujinių 

padarė parlamento sargyba. 
Buvo aišku, kad premiero 

Poincare valdžiai ir vėl seka 
pavojus. Nes nepraėgo nei 

trys dienos, kaip Poincare iš-
naujo buvo priverstas klaus
ti parlamento pasitikėjimo rei 
čkimo. 

Valdžios didžiuma sumažėjo 

Balsuojant pasitikėjimo rei 
škimo klausimu pasirodė, kad 
valdžios didžiuma parlamente 

reikalu ministeris Manourv. I n u P l l ° ^ 200 narių. 

53 MOROSAI ŽUVO. 

ku su kūdikiu buvo išėjęs. Jis 
mat*. Mūsų valdžia, kiek su- a r e š t u o t a s -

žinota, jiems patinka. įgula 
pasakojo mums apie baisų 
darbininkų padėjimą S. Val
stybėse. Darbininkų klasfe MANILA, birž. 3. — Patą 
kovoja ir ta kova nuolat eina s a l o . i e valstybinė salų polici-
aštryn. Amerikoniškų juri- Ja k o v o J e s u ™>tos gyvento-
ninkų profesionaliai interesai' įaif; v a r d u m o r o s > & W ™ 
neginami, kadangi valdžia už-
gynusi jiems organizuotis į u-
nijas. Darbas ilgesnis 12-os 
valandų dienoje. Darbo įsta
tymai nenaudojami. 

"S . Valstybės šiandie pe-

žudė. 

70.000 MARKIŲ UŽ 1 DOL. 

reina nedarbo krizj, ypač jti-

Jis iškėlė aikštįėn francuzų 
Šiandie nuo Vokietijos at- respublikai pavojų. Pareiškė, 

skirtos teritorijos skaito 6,-
471*481 gyventojų, iš kurių 70 
nuošimčių yra katalikai, 29 
nuošančiai protestantų ir, kiek 
daugiau 100,000 žydų ir kitų. 

Pirm karo iš visų Vokieti
jos gyventojų katalikai suda
lė suvirs 37 nuoš. Jei ne ka
ras, tai katalikai skaičius butiį 
pasidauginęs iki 40 nuošim-
v • 

cių. 
Bet kuomet tos teritorioys 

nuo Vokietijos atskirtos, pa
čioj Vokietijoj katalikai suda
ro vos 33 nuošimčius visų gy
ventojų. Tai aiškus (Vokieti
jos Katalikų Bažnyčiai nuos-

Nuostoliai Prūsijoj. 

tolis. 
Daug blogiau yra su Prūsi

ja. Ta šalis neteko 4,597,567 
gyventojų. Iš tų buvo suvirs 
2,000,000 katalikų. 

kad valdžia sutriuškins viso
kią kilusią revoliuciją iš pat 
pašaknių. Franci ja nebus mo
narchija. Neturės ji kara
is / 
liaus. 

Kaip ta® įvyko. 

Tas revoliucijas vidujinių 
reikalų ministeris iškėlė, kuo 
met Poincare valdžia parla
mente gavo stiprų smūgį. 

Atidarius parlamento posė 
dį, tuojaus kilo triukšmas, 

Tai įvyko dėlto, kad valdžia 
įtarta neveiklume prieš roja
listus ir fašistus. Tuotarpu 
valdžia yra perdaug veikli. 
Bct ji neturi laiko rūpintis 
namine padėtimi. Jos enąrgi-
ja šiandie atkreipta prieš Vo 
k i et i ją, kurią norima pragai
šinti. No Nedarnia sunaikinti 
Vokietiją, francuzų valdžia 
gali nei nepasijusti, kaip ji 
pati gali but sunaikinta., 

Dėlto, premiero Poincare 
valdžią palietė naujas krizis. 
Oi fašistai nesulaikomai orga 

LONDONAS, birž. 2. -^Vo
kietijos markės smunka. Va
kar vienam svarui sterlingąją 
buvo mokama 315,000 markių. 
Vienam deleriui — 70,000 ma
rkių. 

rininkų tarpe. Tenai dau-
giaus 2,000 laivų stovi nevar
tojamų. Jurininkai turi suda
rę sau nelegalę uniją. Ame- MADISON, GA., birž. 3.— 
rikos uostuose yra pagelbinės, Prohibiciniai agentai nužudė 

du žmogų, įtariamu 
s^ine" gaminime. 

moon-unijos kovai su kapitalistais. 

' Rusas fRiešaky. 

"New Yorke šiandie gyvuo- V I L N I T J S __ Qeguęs g ^ 
ja didelė revoliucinė junnin- o t . , + r 
** . _ , d j 21 valandą 15 min. uezinomi 

kuomet rojalistai atstovai a-»nizuojasi pagrobti valdžią sa-
takavo du republikonu atsto- vo rankosna. 

REVOLIUCIJA. 
PARYŽIUS, birž. 3. — Ru

munijai grūmoja revoliucija, 
anot atkeliavusių iš Bukareš
to žmonių. Iš tenai žinios 

Ir jei kartais Rhinelandas t a į p a g t r i a i ^ ^ ^ o j a m o s , 
butų visai atskirtas nuo Vo-j k a ( 1 n e g a l i m a n l i m a nyt i kas 
kietijos, tai tuomet Vokietija 
netektų dar 7 milionų 400 tūk
stančių katalikų. 

Generalis vikariatas nurodo 
Rhinelande turi savo namus 
svarbiausios vokiečių katali
kų nacionaįės organizacijos. 

DARBUOJAMASI VOKIE
ČIO JĖZUITO BEATIFIKA-

VIMU. 

Tas Jėzuitas nužudytas 
Kinijoje. 

QOLOGNE, birž. 3. — Kar
dinolas Schulte, Cologne Ar
kivyskupas, praeitą mėnesį 
buvo priimtas Šventojo Tėvo 
audiencijoje1. - * 

Kardinolui draugavo Dr. 
Liese iš Badeno, Vokiečių La-

veikiasi. 
Rumunijos parlamentas ne 

gali pašalinti ministerių ka
bineto. Tai gali atlikti tik ka

ralius. Bet premieras Bra-
tiano šiandie taip stipriai įsi 
taisęs, kad karalius nedrįsta 
jam priešingo žodžio tarti. 

Karalius nesirūpina šalies 
reikalais. Naudojasi tik ge

raisiais laikais. Toli už sos
tinės jis su savo palydovais 
atsidavęs vienoms medžiok
lėms. 

Gi premiero Bratiaųo val
džia be galo išnaudoja ir var
gina gyventojus, ypač finan
sinėmis manipulacijomis. 

BOLŠEVIKAI ATNAUJINA 
PROPAGANDA KITUR. 

TAM 'TIKSLUI REIKALAU
JAMI PROPAGANDISTAI. 

Tau darban samdomi juri
ninkai. 

nes Caspar Kratz beatifikavi-
mo klausimu. Tas Jėzuitas 

Marių Unijos reprezentantas, i kunigas Kinijoj nužudytas. 
v ir princas Aloys iš Loewens-

teino, Vokiečių Katalikų Sei
mo prezidentas. 

Paėjimai jis buvo iš Cologne. 
Tą patį prašymą princas 

atkartojo ir kardinolui Vico, 
Princas kreipėsi į Papą su Šventosios Apeigų Kongrega-

prašymu Jėzuito TJėvo Johan- cijos prefektui. 

PARYŽIUS, birž. 3. — Cio-
nai gauta žinių, kad interna
cionalistų sovietas nusprendė 
atnaujinti komunistinę propa
ganda visose šalyse, inėmius 
Su/v. Valstybes. Komunistų 
propagandos agentai veikia 
ne vien Indijoje ir Vokietijo
je, bet ir pačiuose Rusijos uo
stuose, kur trečiojo internaci
onalo egzekutyvis komitetas į-
šteigė slaptus biurus svetimų 
šalių jurininkų patraukimui 
savo pusėn, ty. revoliucinės 
propagandos tikslams. 

Pažymima, jog trečiasis in
ternacionalas daug apsivylęs 
Suv. Valstybpmis, kur keletas 
komunistų agentų pastarai
siais laikais areštuota. Te-
čiaus iš slaptų bolševistinių 
raportų sužinoma, kad šian
die daromos pastangos rau
donąsias doktrinas įdiegti a-
merikoniškuose jurininkuose. 

Sukels revoliucija Suv. Valst. 
i . 

Kas link amerikoniško lai

kų sąjunga. Jos prie/šaky sto-
* ™ ° *7 T J*. asmens susprogdino 64-amfe 

vi rusas jurininkas Tcheru- • ., . v . . . . . . .. 
* . kilomere geležinkelio linijos 

shev. Batume atvykusių a-
įherikoniškų jurininkų sąvoka 
revoliucinė. Jie sako, ateis laikas, kuomet Amerikos dar
bininkai nusimes kapitalo ju-

Vilnius-Tįirmontas tiltą, esa
ntį tarp Padraikęs ir Švenčio
nėlių stočių. Beveik tuo pat 
metu tapo susprogdintas ir 
kitas tiltas, esąs 92-tos linijos 

mi atšauktas valstybės prohi-
bicinis bausminis įstatymas. 

Kuone per mėnesį tas legis 
Iaturos pravestas bilius buvo 
pas gubernatorių, kuris gal
vojo, kas su juo padaryti. 
Tuo laku visokios rųšies 
"sausieji" jį bombardavo 
laiškais, jam grasino, idant 
jis nepasirašytų biliaus. 

Tečiaus gubernatorius į 
tai neatkreipė domos. Jis va
davosi protu ir sąžine. 

Tomis dienomis jis abiejų 
pusių argumentų išklausė. Pa 
sirodė, kad "sausųjų" argu
mentai 
Juos visus "slapieji' griau-
įa. 

Del to • gubernatorius nus
prendi bilių pasirašyti ir pa
sirašė. 

Pirmiausia jis pasirašė bi
lių reikalaujant didžiumai vai 
stybės gyventojų.' Valstybės 
gyventojai nori, kad prohibici 
nis Volsteado įstatymas butų 
sumodifikuotas. 

Antra, todėl, kad valstybės 
įstatymas neturi nieko bendra 
su federaliu Volsteado įstaty
mu. 

Volsteado įstatymas yra f e 
deralės konstitucijos dalis. Jį 
turi vykinti kaip valstyl^ės, 
taip miestų autoritetai. Skir
tumas bus tik tame, kad nu

sižengėliai bus teisiami tik 
^ P . 'j federaliame teisme. Valstybės 

visus "slapieji" griau- . 
teismai nuo to pabuosuoti. 

Eina žinios, kad ir kitos 
valstvbės žada atšaukti gavo 
prohibicinius įstatymus. 

ŽYDAI NETEKS PALES
TINOS. 

BRITANIJAI NEVYKO 
SIEKIMAI. 

Žydus tenai įveikė arabai. 

rusų dirbančiai klasei/' 
į 

PERKIRSTAS GELEŽINKE
LIS. 

• % 

n#ą ir išties brolišką ranką k į io metre. "Dziennik Wilens 
ski," .paduodamas žinutę, pa
brėžia, kad tų dviejų tiltų vie
nu metu susprogdinimo fak
tas aiškiai įrodė, jog čia veik
ta susiorganizavusių Lenkijos 

DUSSELDORF, birž. 3. — priešų. Geležinkelių valdyba 
Bombomis suardyta svarbiau j j a u pradėjo taisyti tiltus. 
šioji geležinkelio linija, kurią- Mieste pasklido gandai, kad 
ja franeuzai gabeno anglis ir, kėsintasi ir ant Gardino til-
koksus. to. 

PAPOS ATSTOVAS 1PAS 
PLĖŠIKUS. 

Vis dar nepaliuosuoja svetim
šalių. 

SHANGHAI, birž. 3. —Ki
nai plėšikai iki šiolei vis dar 
nepaliuosavo pagrobtų sveti
mšalių, nes Kinijos valdžia 
peržioplai veda su jais dery
bas. Be to, plėšikai nenori 
pasitikėti valdžios pažadėji
mais. 

Keletą svetimšalių jie pa
liuosavo tik dėlto, kad tie pra
neštų jų reikalavimus ir no
rus. 
, Vienas paliuosuotas ameri
konas pranesjė, kad už keletos 
dienų visi svetimšaliai busią 
paliuosuoti. Tečiaus niekas 
negali pasakyti, kiek tame y-
ra tiesos. 

Šventojo 3)ėvo parėdymu 
pas plėšikus stovyklon išvy
ko senyvas katalikų misiono- j birželio 3 dieną. 

rius kunigas, Tišvas Lenfers. 
Jis Papos vardu reikalaus pa
liuosuoti sergantį nelaisvį 
Musso ir kitus. 

Bet jei kartais plėšikai at
sisakytų paliuosuoti, tai Tė
vas Lenfers turi pasilikti plė
šikų stovyklojje ir nelaisvių 
dvasios reikalus aprūpinti. 

KLAIPĖDA. — Sąryšy su 
gegužės mėn. 1 d. šventė Klai
pėdoje buvo kariuomenes pa
roda. 

— NuoN balandžio 27 d. iki 
gegužės mėn. 3 d., Klaipėdos 
uostau įplaukė du laivai: vie- ^dau]s g ^ B i a n t i jų seno 

LONDONAS, birž. 3. — D. 
Britanijos pastangos žydus 
įstatyti Palestinoje ir pavesti 
jiems tą šalf viaidyti, pilnai 
nepavyko. Tai dėlto, kad 
tam smarkiai pasipriešino a-
rabai, kurie pirmiausia boyko 
tavo Palestinoje rinkimus at
stovų į legislatyvę tarybą. 

Kuomet ten žydai gyvento
jai, religiniai ištroškę tuijėti 
žydų nacionalę šalį, kuomet 
jie visi lig vieno balsavo, ara
bai susilaikė nuo rinkimų. Re
zultate rinkimai paskelbti ne
vykę. s 

Britanija negali gelbėti. 

Nežiūrint kartaus visame 
pasauly žydų apsivylimo, 
Britanijos vyriausybė neturi 
alternatyvos. Negalimas dai-
ktas įtikinti arabus, kad jie 
linktų prie žydų troškimų. 
Kuomet gi tai negalima atsie
kti, žydų troškimai neišpildo
mi. 

Kuomet ^gen. Allenby, kaipo 
pergalėtojas, karo laikais į-
važiavo Jeruzalėn, Britanijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji 

mai išsisklaidė, kad Palestiną 
ir toliaus valdys Britanija, 

kkuri visoms religijoms garan
tuoja laisvę. Žydaf nlĮftrarų 
tai padarę. 

Ealfour pagerbiamas. 

Už Palestinos suzydinimą 
daugiausia pasidarbavęs Ang 
lijos diplomatas Balfour. Kuo 
met šiandie tenai žydams pa
stangos nevyko, pasaulio žy
dai jau pagerbė Balfourą. 
Jam pagaminta dovana — 
auksinė-sidabrinė iš Biblijos 
žydų grupė su pedestalu, ant 
kurio stovi paties Balfuoro 
stovyla. Tai pagamino vienas 
Baltimorės skulptorius, žy
das. 

Įlydai zionistai skelbia, kad 
jie nenuleisią rankų. Jie ir 
toliaus kovosią už savo seno
vės tėvynę. 

nas iš Stotino ir antras i š l ^ 8 ^"S i r ulbėsianti M 
Horisonthofen'o su anglimis. 
Išplaukė 4: į Karaliaučių su 

moderniškai atstatydinti. 
Tečiaus praktikoje pasirodė 

malkomis, antras į Hambur- *** dalykas neįvykinamas, 
gą su linais, trečias į Bristo
lį su malkomis ir ketvirtas į 
Limhamą su malkomis. 

— Klaipėdos krašto meti
nis turgus šįmet prasidės ge
gužės mėn. 28 d.,̂  ir baigsis 

Ilgus šimtmečius Palestirtoje 
įsigyveno arabai. Jie apval-
cįė didžumą žemjės. Ir nors 
Palestinoje žydams šviečia 
idealai, bet arabai turi ,savo 
rankose šalį. 

Pasirodo, kad žydų troški-

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 f r. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0014 
Lenkijos 100 mark. .0018 

DRAUGO PINIGŲ SIUN-* 
TDfO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyrai 
šventadienius) nuo 9 vaL 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais1 per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ Ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortot kad pinigai butų LleturoJ 
iSmokėtl DOLERIAIS, ralkta 

brangiau mokėti. 
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Atliko jis visą eilę ir kitų 
svarbių išradimų. Pagaliaus 
tuos visas savo darbus apvai
nikavo didžiausiu išradimu, 
kaip gydyti nuo' pasiutimo. 
Tai jis atsiekė ne išnetyčių, 

Oi »teimm«rat« maksi iAfelno. I**-1 bet tiesiog mokslišku būdu. 

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

"DRAUGAS" 
ttM ka*tt«ii« ifakyro nedėldi«niw 

Puei Metų IS.OO 

• -

kM ikaitod nuo ūžraSymo dienos, 
M nno Naują Meto. Norint pernud-
o j * sdrts« risads reikia prisiųs
ti ir stnss adresas* Pinigai geriau-
•U durti iiperkaiit kraaoje as ax-
prsss "Money Order" irta įdt-
d&nt pinicns | regiatmot* kitką. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8334 South Oakley Avenua 

Chicago, Illinois 
Tt i RooseveK 7791 

H:LLm-».MHM,i.TTffSir 

PASTEURO SUKAKTUVĖS. 

Šįmet Francija iškilmingai 
J mini francuzo Pasteuro šimt-
t metines gimimo sukaktuves. 

Tas sukaktuves turėtų minėti 
! visas kultūringas pasaulis. 

Dėlto, kad tas mokslininkas 
daug pasitarnavo žmonijai. Jis 

_ išrado priemonę, kaip gydyti 
Z žmogų nuo baisios ligos — pa

siutimo, 
j Garsi Pasteuro atliktų dar-
I bų įstaiga yra Paryžiuje. Tai 

milžiniški rūmai. Juos pasta
tydino visos Francijos gyven
tojai savo aukomis. Tai amži
nas čia, žemėje, tam mokslinin
kui paminklas. 

Jo vardas visuomet pasiliks 
žmonijos atminty. 

KLAIPĖDIŠKIŲ LAIŠKAS. 

Mažosios Lietuvos tėvas M. 
Jankus prisiuntė Amerikos lie 
tuviams laišką.. Visi jį skaitė
me. Pažymėdamas amerikie
čių nuopelnus besiliuosuojant 
klaipėdiškiams iš po svetimo, 
jungo ir atsidėkojant už tei
kiamą pašalpa, M. Jankus, 
Maž. Liet. Vyriausiojo Gelbė-
jimo Komiteto vardu, siūlo a-
merikiečiams grįžti Klaipėdos 
kraštam pasirinkti ten sau gy
venimą ar tai ukį, ar tai fab-

siog Jiauri ir teroristine. 
Tik Rusiją apleidę korespon

dentai peduoda tikrų žinių, 
kas veikiasi bolševistiniame 
"rojuje". Nuo šių korespon
dentų štai kas patiriama apie 
šiandieninę Rusija: 

Bolševikų valdžios vadai vi
soje Rusijoje turi įsteigę ko
munistinę \diktaturą. Reiškia: 
panaikinta visokia demokra
tija, paminta teisybė, nuo žmO-
nių atimta visokia, net asmens, 
laisvė. Nėra jokios laisvės žo
džiui, raštui ir susirinkimams. 
Ta laisve naudojasi vieni bol-
ševistinės valdžios nariai ir ne-
skaitlinga komunistų partija. 
Ir šios partijos nariai nuolat 
sekiojami bolševistinės vald. 
agentų. Komunistai kiti kitais 
nepasitiki. 

Bolševistiniai vadai nuolat 
tvirtina, /kad jų valdžia esan-

,ti -darbininkų (proletariato) 
riką, ar tai laivininkystę, ar 

. ' . , : I -, . valdžia. Tuotarpu toks tvirti-
tai amatą ir t. t. Žadama viso
kių palengvinimų, patarimų. 

Tokio turinio laišku ameri
kiečiai labai apsidžiaugia, y-
pač, £ad daugel amerikiečių 
grįžusių tėvynėn neberado to 
nuoširdumo, patarnavimo ku
rio tikėjosi. Atsiminus kad 
Klaipėdos kraštas yra autono
minė Lietuvos dalis, kad savo 

Vienoj tų rūmų gražiai iš- j prekyba ir pramonė žymiai 
puoštoj salėj stovi aukštokas prašoko Lietuvą, kad Klaipė-
sarkofagas. Tenai įdėtas kar-jdos uostas yra vartai į Euro-
stas su to mokslininko palai-jpos ir net Amerikos uostus, 
kais. j i 

Pirm išrasfant priemonę gy
dyti pasiutimą, Pasteur atliko 
visą eilę kitų išradimų. Jis pir
mutinis suseko, kad visoks 
fermentas (rūgimas) paeina 
ntio tam tikrų bakterijų veisi-
mosi. Tas bakterijas galima 
išnaikinti karščiu ir sulaikyti 
fermentą. 

Šis išradimas šiandie plafiaT 
vartojamas įvairiausių gėrimų 
pramonėse. Be tos priemonės 
nebūtų galima konservuoti 
maisto. , ifcjjgjlfj 

1873 metais Pasteur susekė 
mikrobą, kurs naikino vynuo
gių žiedus. Išrado priemonę 
ir jam padaryti galą. Tuo bū
du išgelbėta nuo išnaikinimo 

amerikiečiai, beabejo pasinau 
dos nepaprastai gražia proga 
savo gabumams ir-turtams pa
naudoti. Beto, tautiniu žvilgs
niu labai svarbu lietuvišką 
Klaipėdos žemelę apgyvendin
ti ne svetimtaučiais, kurie 
brukte brukasi Klaipėdon, bet 
savaisiais žmonėmis. 

KAS DAROSI RUSIJOJE, i 

Kas šiandie nori į laikraš
čius paduoti kiek teisybės a-
pie tikrąją padėtį Rusijoje, tas 
negali to padaryti būdamas 
Rusijoje. Daug angliškų laik
raščių korespondentų lanko Ru 
siją. IŠ tenai jie paduoda tik 
tokias, žinias, kokias praleidžia 
bolševistinė cenzūra. Gi ta 

milžiniški Francijos vynynai. * cenzūra ne vien aštri, bet tie-

nimas yra didžiausias melas. 
Nes darbininkai Rusijoje ne
turi nei mažiausios elementa
rinės laisvės. Darbininkams 
kuoaštriausia uždrausta orga
nizuotis į nebolševistines uni
jas. Uždrausta kelti streikus. 
Darbininkai gyvena didžiau
sioj vergijoj. Bet tie patys bol-
ševistiniai šulai turi drąsos 
atsiliepti, kad kitose šalyse 
darbininkai kapitalistų spau
džiami. S 

Spaudos laisvės Rusijoje 
nėra. Leidžiami tik vieni bol-
pevistiniai laikraščiai. Kito
kių laikraščių nebėra. Tečiaus 
pilna laisve naudojasi ateistai. 
Šie leidžia pašiepiančius tikė
jimą ir patį Dievą laikraščius. 
Bet ir tie laikraščiai«arba cen
zūruojami, arba jų priešaky 
stovi komunistiniai komisarai. 

Nėra žodžio laisvės. Nesenai 
viename susirinkime bolševis-" 
tinis vyskupas Antonii disku-
savo apie religijos klausimą 
su švietimo komisaru Lunar-
charsky. Pastarasis tvirtino, 
kad žmonėms religija nebe

labai klystąs. 
Tuojaus jam pertraukta kal

ba. Gi švietimo komisaras 
kaipfjsrcdukęs į tą žmogų atsi
liepė: 

"Kaip tu drįsti taip apie 
mane atsiliepti!! Juk aš esu 
valdžios komisaras, atsakomin-
gas llaudžiai! , , 

Ir Danarcharsky, atsisukęs 
į "čekos" agentą tarė: 

"Paimk to žmogaus pavardę 
ir adresą. Mes jį matysime ry
toj". 

Krikščionybė Rusijoje per
sekiojama kaip pagonijos lai
kais. Bažnyčios ir cerkvės a-
piplėštos ir jų didžiuma užda
ryta. Moterystė, krikščionies 
supratimu, panaikinta. 

Svetimšaliai Rusijoje tėra 
tiek apsaugoti, kiek jie ne
kliudo bolševikų reikalų. Kie
kvienas svetimšalis ' f čekos'' 
agentų sekiojamas. Svetimšalis 
negali duoti rusui jokio sveti
mos šalies laikraščio arba ki
tokio rašto. 

Štai kaip atrodo Rusijos bol
ševizmas. Ir kitaip negali but. 
Nes jei bolševikai panaikintų 
darbininkų vergiją arba duotų 
gyventojams šiokios-tokios lai
svės, jie patys tuojaus atsi
durtų pačiame savo sukurto 
pragaro dugne. 

iŠ KATALIKŲ GYVENIMO. 
Katalikybė New Yorke. 

Iš keturių New Yorko gy
ventojų Vienas yra katalikas. 
1922 m. New Yorkas turėjo 
5,839,738 gyventojus iš kurių 
ketvirtadalis 1,452,867 katali
kai. Miestas turi viso 338 ba
žnyčias, reiškia viena bažny
čia 4,296 katalikams. 171 baž
nyčia priklauso New Yorko ar-
ebidiėeezijai; 167 Rrooklyno ir 
Queens diecezijoms. New Yor
ko bažnyčių vertė siekia 80,-
517,250 dolerių, gi Brooklyno 
ir Queens 29,694,500 dolerių ir 

tą skelbiama ofįcialė Anglijos 
mokyklų statistika. IŠ jos ma
tome kaip mąžta mokinių skai 
čius anglikonų ir žydų moky
klose ir priešingai auga ka
talikiškos mokyklos. Paskuti
niais metais anglikonų moky
klos neteko 116,000 mokinių, 
nors tuo laiku pasistatė 218 
naujų mokyklų valdžios pini
gais. Ta pati statistika rodo, 
kad tuo metu viešąsias Ang
lijos mokyklas lan£ė 2,319,-
748 mokiniai; i š tų anglikonu, 
mokyklon ėjo 1,730,291; meto
distų 28,440; žydu 7,367; ir 
363y000 katalikų mokyklas. 

Vienas įžymus protestantų 
pamokslininkas tuo klausimu 
taip atsakė: "Katalikai pa
sitiki savo mokyklomis; jie 
yra padarę didelę pažangą ne 
vien palaikydami esančias mo
kyklas, bet taipat steigdami ir 
naujų". 

Katalikybė Japonijoje. 

Kaip žinoma^ Japonija jie 
persenai užmezgė diplomati -
nius santykius s u ' Šv. So
stu. Tie santykiai sukėlė bu
distų bonzų tarpe didelį pa
sipriešinimą. Prie progos, ad
mirolas Yamamoto, gerai žino
mas katalikas, pasiuntė du 
katekizmu — vieną imperato
riaus rūmams, kitą — užsienįp 
reikalų ministerijai. Jis atkrei
pė jų domės į tą katekizmo 
vietą kur kalbama apie išti
kimybę pasauliniam autorite
tui :* Skaitykit čia,prašau ',sako 

IŠ MUSįl CENTRO 
» — — 

Ž A I P PADARYTI 16 10 
CENTŲ - MILIJONĄ 

CENTŲ? 

Chicagoje buvęs, ar dar 
tebesąs senas kunigas, kurs 
iš dešimtukų pastatęs dide
lę bažnyčią ir mokyklą. Jisai 
nepraleisdavo nei vieno žmo
gaus ir, nei vienos progos, kad 
nepaprašius dešimtukų: "Give 
me a d ime"! Žmonės ištolo j ; 
pamatę siekdavo į kišenių de
šimtuko. J į taip ir praminė. 
4 * Dime Father" . Iš dešimtu 
ko jisai padarė šimtus tūks
tančių dolerių. 

Jeigu mes savo išeivijoje su
rastume bent 100 jaunų šird
žių, kurioms paruptų graži i 
deja i> jeigu tos širdys taip 
pamylėtų tą idėją, kaip anas 
dešimtukų tėvelis savo bažny
čią ir mokyklą, tai mes šią va 
sąrą padarytume vieną labai 
gražų darbą,kurio vaisiais visi Į'tą darbą geriausia atlikti? 
pasidžiaugtume. 

Pirmadienis Birželio 4, 19#3 
" * ' i m i—fc. 

Kas ta darbą gali atlikti t 
£Tik jaunos širdys, tik šir

dys mylinčio* idealą, tik šir
dys ieškančios darbo, pasi
šventimo. 

Mūsų giedrininkai, niu îj 
vyčiai, mus^ ^-įaugan
tis jaunimas — 'į Jus 

mūsų akys nukreiptos. Jus su
krutę galėtumėt tą darbą nu
veikti. 

Kad labiau žmones patrau
kus prie dešimtuke aukojimo. 
Federacijos valdyba pažada 
duoti dovanų trims iš tų dar
buotojų. Kas tas dovanas lai
mės — paaiškės Chicagoje lai-
I:e Federacijos Kongreso. 

Daugiau žinių apie tai pa
skelbsime už savaitės. 
Tuo-tarpu atsišaukiame į mū

sų jaunimą, kviesdami jį stoti 
į talką parankiam darbui. Y-
ra sumanyta apdovanoti ir 
pažymėti tuos, kurie daugiau
sia pasidarbuos. 

Kas iš jų pirmi atsilieps? 
J nokite savo sumanymu, kaip 

Rašykite Federacijos sekre-
Mums nereikia N šimtų tuk- ' to r iu i : 22Ž So. 9-th S t , Brook-

stančių dolerių. Mums terei
kia vienos dešimties tūkstan
čių dolerių. v 

Mūsų idėja didelė ir graži: 
surinkti moksleiviams lėšų. 
parūpinti jiems stipendijų,kad 
galėtų mokslą toliau varyti. 

Kad padaryti dešimts tuk-

Ivn. N. Y. 
Fed. Sekret. 

NUSIJUOK GARDŽIAI 

stančių dolerių, reikia gauti 
šimtą tūkstančių dešimtuke. 
Mes čia skaitome lietuvių a-

ji$S jųs pamatysite ką aš i r ' p i e 800,000. Taigi reikėtų pri-
visi geri katalikai privalo mą- j eiti, pakalbinti ir išprašyti po 
styti apie imperatorių, ^ebėra I vieną dešimtuką bent iš aš-

Daug išmanantis: — Ką tu 
į man kalbi! aš to Dievo nema-
' tau ir nemanau kad J i s yra... 
i Paramjosas. — Mano drau
geli, aš tavo proto nematau ir 
galiu manyti, kad- tu jo neturi! 

Manhattan ir Bronx baznyti-
reikalinga. Baigus diskusijas l n i ų nuosavybių turtas 48,73^,-
pakviesta publika reikšti savo 
pažiūras tuo klausimu. Vienas 
žmogus tad pakilęs pažymėjo, 
kad " tovar išč , , Lunarcharsky 

T50 dolerių. 

Mokyklos Anglijoje. 

Nuo karo laikų pirmą kar-

IR VĖL DALINA DVARUS. Ą 

Užbaiga 
Vilkaviškio apskrityje. 

6) Šiaudiniškių dv. ir ICararinavos 
pol., kurie yra Kybartų vai. ir priklausė 
J . Gallerienei, paliekant b. savininkui 80 
ha; 

7) Rulkiškio dv., kuris yra Alvito 
vai. ir priklausė Onai-Jadv. Galleraitei — 
Paskevičienei, paliekant b. savininkei 80 
ha to dvaro centre; 

8) Beržinio dv., kuris yra Kaupiškio 
vai. i r priklausė Suchazanet; 

9) Rastkauščiznos d v., kuris yra Al-
vito vai. ir priklausė G. Bergui; 

10), Pustapedžių, Juodvario irKarolių 
palivarkai kurie yra Vilkaviškio valšč. ir 
priklausė M. Minkvicaitei. 

11) Bartnykų d v., kurs yra Bartny-
kų vai. i r priklausė G,. Nestico; 

12) Vladislavo dv., kuris yra Bartny
kų vai. ir priklausė Kaziui Aušlagui, pa
liekant buv. savininkui to dvaro nenusa
vinamą 80 ha žemės normą; 

13) Paražinių dvaras, kuris yra Ky
bartų vai. ir priklausė Eduardui — Au
gustui —Zigfridui Lengnikui, paliekant b 
savininkui to dvaro centre nenusavinamą 
80 ha žemės normą; 

14) Kataučiznos dvaras, kuris yra Ža
liosios, vai. i r priklausė Leonijai Paplaus
kienei, paliekant buv. savin. 80 ha; 

15) Gutkaimio dvaras, kuris yra Ky
bartų valsčiuje ir priklausė Dovydui i r 
Beiliai — Ester Šatenšteinams, paliekant 

m > • 

geresnių piliečių už katalikus. 
Tie ponai ir kiti parlamen

to nariai skaitė tą dalį kate
kizmo ir kalbėjo su didesne 
pagarbą apie Šy. Tėvą ir Baž
nyčią. Deliai to, japonų kata
likiškosios jaunuomenės orga
nizacija išleido brošiūrą ku
rioje atremiami bdnzų prie
kaištai. Tokio mieste, balan
džio pradžioje parduota tų 
brošiūrų virš 8,000. Patys bon
zai jas perka, bet kas į darnes
nio, kad valdžia jų prisipirko 
ir kiekvienam parlamento na-

' riui įteikė. 

tuntos dalies visų čia gyvenan
čių lietuvių. I r t& reikia pa
daryti bėgyje šios vasaros, 
nes vasarai pasibaigus jau 
moksleiviams pinigai bus rei
kalingi. 

Vienas žmogus trumpu laiku 
to nepadarys. 

Bet galėtų tai padaryti 100 

Žmogus pas daktarą: — 
Klausyk daktare, mano akys 
visai " b u m ' \ 

Daktaras: — Kodėl? 
Žmogus: — Ar tamsta ma

tai tą vinį ten lubose, 
Daktaras: —Ta ip , matau — 
Žmogus: — A& jog negaliu 

matyti! 

Vaikas: — Mama, dar aš 
noriu to pyrago. 

žmonių, jeigu kiekvienas apsi- Motina: — Vaike, persprog-
imtų surinkti po $100.00. Ar
ba 200 žmonių, jeigu kiekvie
nas surinktų po $50.00. Vieni 
surinktų daugiau, kiti mažiau, 
bet per visus suplauktų dide- sitrauk. 

si valgydamas tiek daug py
rago. 

Vaikas: — Tai ' niekis, tik 
j paduok man tą gabalą ir pa

le suma pinigų. Surinko Kauno Žvaigždė. 

buv. savin. 80 ha; 
16) Liubiškių dvaras, kuris yra Pa-

javonio vai. ir buvo valdomas majorato 
teisėmis. 

Seinų apskrityje: 

1) Astrosios Kirsnos dv., Resurso i r 
Bogateliaus pal. ir Šešupės pieva, kurie y-
ra Rudominos vai. ir priklausė Mečislavo 
Balinskio įpėdiniams paliekant • savinin
kams 320 ha : ' . . 

2) Jaseniauskos d v. ir Bulakovo I I 
pal., kurie yra Rudominos vai. ir priklau
sė Albinui \— Kaziui Bončevskiui, palie
kant buv. savininkui nenusavinama nor
ma 80 hai 

3) Straigių d v., kuris yra Šventažerės 
vai. ir priklausė Sakalausko įpėdiniams, 
paliekant b. savininkams nenusavinamą 
normą 160 na to dvaro centre. 

Utenos apskrityje: 
» 

1) Čulų d v., Paromių ir Stirnelių 
vienkiem., kurie yra Malėtų vai. ir pri
klausė L. Povstanskiui, paliekant buv. 
savininkui nenusavinamą žemės normą 8Q 
ha; 

2) Ubagų kaimo ūkis, kuris yra Už
palių vai. i r priklausė M. Teodoravičiaus 

^įpėdiniams; 
3)- Aluntos i r Rasakalnių dvarai, Zi-

geliškių, Juodiškių I ir I I pal., Žigeliš-
kių, Sabališkių^ Pakryžės, Šimėniškiiį, U-
zalijos ir Komeniskių, kurie yra Aluntos 
vaL i r priklausė Tadui Paa — Pomer-
nackui, paliekant b. savininkui nenusavi
namą žemėsoiormą 80 ha; 

4)Anoroislio dv., kuris yra Malėtų 

vai. i r priklauso K. Buraitei — Mackevi
čienei pal. b. saviriinkei nenusaviiną nor
mą 80 ha; * 

5) Žižmaukos dvaras, Bendrų, Bata-
navos ir Stepanuvkos pal. Raistadalio 
vienk., Grobastos raajuno žemė ir Raista
dalio pal., kurie yra Malėtų vai. ir pri
klausė B. Peskinui, paliekant b. savinin
kui nenusavinamą 80 ha žemės normą ir 
žemę> kuri užima pramonės įmonė: 

6) Linkeliškių vienk., kuris yra Ute
nos valsč. ir priklausė K. Čižikovui; 

7) Kirklių I I I dvar., Balalių I, Bala-
lių I I ir Kerų dvarai, kurie yra Skiemo
nių vai. ir priklausė Klementinai Mackevi
čienei, paliekant b. savininkei nenusavi
namą Š0 ha žemės normą Kurklių I I I dva
ro centre J 

•8) Liliškių dv., Paviliškių ir Malkės-
tų palivarkai, kurie priklausė Sofijai Ko-
panskienei, paliekant b. savininkei* nenu
savinamą 80 ha žemės normą Malkėstų 
palivarką' 

9) Iiaužadiškio i r Veseliuvkos dvarai, 
kurie yra Skiemonių vai. ir priklausė 
Vladui Maleckiui, paliekant buv. savinin
kui Liaužadiškių dvaro centre nenusavi
namą 80 ha žemės normą; 

, 10) Alkurių dvaro ir Raštiniškių, 
Kumaičių, Troniškių, Sosnuvkos ir Sme-
linkos palivarkų žemė, kuri yra Malėtų 
valsčiuje ir priklausė Jono Tiškevičiaus 
įpėdiniams. 

I , ( Kretingos apskrityje: ^ 

1) Jakubavos dvaro žemė apie 120 ha 
prie Šašaičių feaimo, kuri yra Kretingos 
vai. i r priklausė Parčiauskio 'įpėdiniams; 

2) Gargždij dvaras ir Analyno pal.. 
kurie yra Gargždų vai. j r priklausė Ga
brielei Krasickienei, paliekant b. savinin
kei nenusavinamą 80 ha žemės normą it 
pramonės įmonės žemę; 

3) Kartenos dvaras ir Lignugariškių 
pal., kurie yra Kretingos vai. ir priklausė 
Sofijai Velepolskienei, paliekant savinin
kei malūną su jo užimama žemė; 

4) Karklėnų i r Aleksamlravos pali
varkų žemė, kuri yra Kulių valsčiuje ir 
priklausė Bogdano Oginskio įpėdiniams. 

\ Kauno Apskrityje: 

1) Naugardiškio, Mikalavo ir Pavytės 
dvarai, kurie yra Garlevos vai. ir priklau
sė Marijai Tiškevičienei; 

s 2) Kikonių d v., kuris yra Vendžioga-
los vai. ir priklausė Vimbarui, paliekant 
b. savininkui nenusavinamą 80 ha ženies 
normą ; 

3) Valeravos d v., kuris yra Vendžio-
galos vai. ir priklausė J. Choįodui, palie
kant b. savininkui nenusavinamą 80 ha 
žemės normą to dvaro centrą 

4) Žemutinės Kalvos dv./Jakubiškio 
pal. ir Pagojų vienk., kurie yra Vendžio-
galos vai. ir priklausė Ignui Davnajiavi-
čiui, paliekant b. savininkui t nenusavina
mą 80 ha žemės normą Žemutine Kalvos 
dvaro centre; 

5) Bernariškių, Ringovės ir Zalakiš-
kių palivarkai, kurie yra Vilkijos valsč. 
ir priklausė Jonui. Tiškevičiui-; 

6) AntoniŠkių dvaras, kuris yra Von-
džiogalos bal. ir priklausė Grigorijaus 
Kunkevičiaus įpėdiniams, paliekant jiem? 

nenusavinamą 80 ha žemės normą; 
7) Lipniako dvaro žemė, kuri 3-rą 

Jonavos v a i ir priklausė Liudai Kosa-
kauskienei; -

8) Noreikiškių dvaro žemė, "kuri yra 
Garlevos valsč. ir priklausė Jankeliui 1— 
Berui ir Abromui — Maušiui Frankams; 

9) Armeniškio dvaro žemė, kuri yra 
Seredžiaus valsčiuje ir priklausė Agnieš
kai Ratenštraucnitnei, paliekant buv. savi
ninkei 80 ha Armeniškių dvaro centre: 

10) Skarulių dvaro žemė, kuri yra Ja-
navos valsčiuje, i r priklausė Katarinai 
Andriejevienei, paliekant jai nenusavina
mą 81,98 ha». 

11) Naudvaro palivarko žemė, kuri 
yra Veliuonos valsčiuje ir priklausė Alek- / 
sandrui Vakseliui, paliekant jam 80 ha 
Naudvaro paliv. centre; 

12) Pikčiuųų dvaro žemėA kuri yra 
Seredžiaus valsčiuje ir priklausė Konstan
tui Žilinskui. , 

Rokiškio apskrityje.-

1) Onuškio dv. ir Bruzgių karčema-
vietė, kurie yra Juodupės vai. ir priklau
sė Komaro įpėdiniams, paliekant buv. sa
vininkams nenusavinamą 160 ha žemės 
normą; 

2) Rokiškio dvaro 100 ha., neparduoti 
Rokiškio dvaro sklypai ir Palušnių Imto 
paliv., kurie yra Rokiškio vai. ir priklau
sė J. Pšezdzieckiui; 

3) Degučių dv. i r Degučių pal. ku- 4 

rie yra Abelių vai. ir priklausė J. Mal-
čano vui; 

/ 

• 

s-

v * 
1 

(Tąsa 3-me pusi.) 

•Ii¥ur,; | g f ^ - ^ - ^ ^ 
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D B A V A S Pirmadienis Birželio i į 1$23 

CICERO, ILL. ŽINELĖS, į tikėtis, kad šios jaunimo kp. 
--- | visas veikimas atspindės spau 

Sutuoktuvės. v 
Pastaruoju laiku kelios su

tuoktu vėą įvyko kuone tuo pa
čiu laiku. Geg. 26 d. buvo A. 
Endreiko su Pet. Norkaite, 
Nek. Pras, P. Š\ . .dr-jos dar
buotoja ir Juoz. Gurskio su 
(Pet. Gailiuke. Geg." 27 d. bu
vo Juoz. Langvios L. Vyčių 14 
kp. veikėjo, su Kar. Karečkai-
te. 

Laimingo gyvenimo. 

Naujas varg. 
Pastaruoju laiku p. B. Lau

raitis pasitraukė iš vargonin-
ko vietos. Jo vietą užėmė p. 
Žalnieraitis. 

Jaunimo koresp. 
L. Vyčių 14 kp. išrinko nau

ją korespondentų, p. Ant. Ger-
džiuną, gabų rašytoją. Galima' kų# 

doj. Butų gera, kad ir kitos 
•draugijos išrinktų korespon
dentus. Rašalo taškas. 

i 
\j -

AKRON, OHIO. 

Apsirgo. / 

Viena uoli rėmėja mūsų pa
rapijos^. Dirkienė, labai apsir
go. Mažai vilties yra jai grei
tai pasveikti. 

Užkabinėja. 

Palei l i e tuv į bažnyčią ap
sigyveno keletas lietuvių bol
ševikų. Užkabinėja katalikus 
lankančius liet. kat. bažnyčią. 

Vargdienis 

< 

Snv. Vals. moterys dėvi 1,-
600,000 įvairių madų eevery-

Lietuviai Daktarai 
• • • _ 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos nariai. 

*s 

I Tel. O u t l 151, Vak. Oftoal 11II 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas ę . 
IMI t o s t u FULsted Street 

VAMUMIOS: 1* lkl 11 ryt*: 1 lkl 4 
po ploty: • lkl f ratara 

Dr . M . St u p nieki j 
3107 So. Morgan Street 

OBIOAGO, O J J I O I I 
Triefouaa Tardą MSI 

•olando* — • lkl 11 ii ryto) 
po platu I Iki t rak. Kad ėl lomia 
oflnaa uždaryta*. 

f Tol. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJETLVIS DENTISTA8 

4711 6JO. ANRLAND AVEJiUE 
arti 47-tos Gatvės 

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

Tei. Boulevard M I I 
DR. A. J. KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

ChJeajro. IU. 

APVOGĖ LIET. BAŽNYČIĄ. 

Kostumeris. - Tas eigams, P-ia C. B. WMiams, kaipo f ^ ^ ^ V 1 _ _ m M , 
kurį man pardavei, buvo bai- prezidentė Florida & Alaba- $ P | | f |CtJ3 LIETU f ŪN 

DR. A. L YDšKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel, Oaaal 1118 
Oflao vai.: l t ryto lkl 1S po plat. 

I lkl T vai vakaro. 
vai.: 1 lkl 4 po platų. 
4IM Arcter Ave. 
Tai. Lafayeua t t t t 

Tel. Blvd. 6052. Nakt. Canal 2118 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

82«1 So. HaLšted StM Chlcago 
Valandos: Nuo l t lkl 12 diena, \ 
nuo 1—3 po pietų, nuo t—t vak. 

. Nedėllomls 10 iki 12 diena. 

i Dr, M Striko^ 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. \-hiaii«l Avenue 

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

Ned. 10 Iki 12 I 
t Namai: 6641 So. Albany Avenue 

Tel. iProspect 19SO 
Vai.: pagal sutartį. 

I J 
Siottt City, Iawfc. — Gegužio 

m. iš 25 į 26 d. penktadienio 
naktį nežinomi vagiliai apvo
gė liet. Šv. Kazimiero bažny
čia. Jie igmusė svetaines lan
gą ir iš svetainės trepais įsi-
briovė į bažnyčia kur prie 
didžiųjų durių nuplėšta nuo 
sienos aukoms skrynutė ir prie 
P. Šv. altoriaus žvakučių kan-
tilebras išplėšta, kuriame, kaip 
apskaitliuojama, galėjo būti 

<a» 

aukų mažiausiai apie $25.00, 
nes per 6 savaites nebuvo im
ta pinigai iš kantilebro. 

Taipgi tų vagilių butą ir 
koplyčioj ir bandyta atidaryti 
'^atVas^, ne*> prie safe rado
me ant grindų daug žvakių 
vaško prilašinta y safe'as ko
kiais taukais apteptas. Tas pa
rodo kad jie apie jį ilgai dar
bavos, bet jiems nepasisekė a-
tidaryti. Taipgi bandyta jų ir 
į zakristiją įsibriauti, bet ne 
atrakinta durys. Kaip pasirodo 
tai tų vagilių butą tuojaus iš 
vakaro, kadangi žvakučių dar 
butą neišdegusių, nes geguži
nės pamaldos pasibaigė 8:15 
vai. vak. Vagilių kaipjapvers-
ta kantilebrai ant šono tai dar 
butą vienos degančios žvaku
tės mažo šmotelio, kurio su 
degta ant grimlų. 

Viską atlikus nueita atgal 
trepais į svetainę ir per *'boi-
ler room V užpakalines durys 
išeita, 

15 visko sprendžiant pasi
rodo kad buvusieji vagiliai y-
ra su viskuo gerai susipažinę, 
kaip su įėjimu vidun taip ir 
išėjimu ir galima spręsti kad-
jie yra visai artimi. 

Nore ne perdaug Nparapijąv 
nuskriaudė, bet visgi mažiau
siai apie $30 nuostolio pada
rė 
re. . 

J. Zabulionis, par. pirm. 

sus. 
Krautuvninkas. — Tamistai 

nėra ko nusiskųsti. Tamista 
gavai tik vieną, o aš tų supu
vusių daiktų turiu net tūks
tantį. 

Harvard universitetas, ma
noma, dabar turi didžiausią 
knygyną pasauly. Knygų ir 
pamfletų turi 2,187,900. 

• i i 

LIETUVON PER 18 DIENŲ 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton ant Milžinų 
laivu 
AQUlTANtA MAURETANIA 

BEREMRU 
Apleidžia, New Yorką kas Utar-
niDkas. Greit aa peraėdymas Bouth-
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi. . 

Reguliariai išplaukia tiesiai i 
Hamburgą 

, ... (1 ltliava $106.50) Karės Taksai 9 K!- (I Hamhurjra 103.80) fLM 
KELEIVIAI IŠ LIETI/VOS 

•ėda laivim Plliavoj važiuojant 1 So-
uthamptooa Ir ton persėda ant Mil
žinu laivų. Plaukia kaa savaite. 

Greitinusi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kainu ir rulkaliniru 

dokumentu atvažiuojantiems keleivia
ms fante rauti nuo blle agento. Rei
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-
pielinkėj. 

Cunard Line, 
140 M. Dearborn i. * 
et . Ohka«o. T^ 

ma gelžkelio, gauna algos me
tams $5,668. , 

TTTT f I j f f • g v _!L.2g*-» 

Nesikankink su 
Reumatizmu { 

Neuralgija Strenu Diegliu 
Skausmais Krutinėję' 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus -užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleria turi 
INKARO vaisbaženklį. i 

j DR. CHARLES SE6AL 
| Ferfcėlė savo otltą po numeriu • 

47M BO. AK H LAN D AVKM1JB 

SPECUALISTAS 
I>Ik>vq, Motera Ir Vyra Ligų 

Vai.: ryto nuo l t — l t : nuo t—S I 
po platų: nuo T—t: l t vakaro 

| Nedaliomis: l t Iki 1. 
Telefonas Dresel lftM 

mm m m • » » « » • > » > » » » a > » « » » > « « | | 

10-zld. tel. Vau Buren 02S4 
Ofiso tel. BouJevard »fl»3 

Dr. A. A. R0TH 

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

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie 

1 I 
didžiausius Littu-; £ SiunClu per 

vos Šankus. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l'adarau legališkus dokumentus,^ 

f patarnauja pirkime ir pardavi-g 

# I 
Ą 

Ušeiregistravęs IJetUvoa ateto-: 't 
vybėje. 

Taipg i užtaikau Draugo di-s'? 

[^ džiausto knygyno skyrių su di-
;;;< džiausiu rinkinio knygomis. Už-
w prenumeruoja Draugą. . . ., 

Į^me namu, lotu ir farmų. 

NOTARY PUBLIC 
Lietuvos 

i 
Jonas K l i m a s 

S 4414 South California Ąve.! 
TeL Lafayette 5976 

•>««• «••!>JI<Nt»tl^»K IIIi« fl U>*<«Ittfctt 1 
""-**' i i ' l i ..1 . i a - i 

R » » » » » » » » » * » » » • • » » • • • • • I Telefonas Boulevard 4139 

1 MiMlskisI 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves* 
•Cuvcse. krikšty-1 
nėe Ir kituok { 

Taikai uone. Kai- \ 
nos prieinamos, j 

S0 BM4« prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

\ 

j 3307 Auburn Ave. Chicago.j 

B.'D. ISSSSSSST 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akla Ligas 

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

sta? 
Ar kvaišta salva? 
Ar matote kaip ir plukaafflus 

taškas ? 
' Ar atmintis po truput) mažėja? 

Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis sky-

tffl 
Ar yra balta dėmė ant vokų f 
Ar turit katarakta? . 
AT turi žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 1S, 1« Ir IT. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadieniais t r. lkl 1S dienos. 

i 
LIETUVIS GRABORIUS 

2814 W. SS-id PI. Onlcago, Dl 
Patarnauja laidotuvėse kaopi-> 

I i vaaala. Reikale meldžia eteliaa-
M . R a e k u s . T a k n y g u t ė SUČ4^ . f ktl, e nutno darbą buette ažga- J 

nėdinti. TeL Canal 1171—Jite 

tuviams gerai žinomas Dr. Al.) j 

GYDYTOJAS tv 
CHIRURGAM 

Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų cfccemflk* U*%. 

Ofisas: MMM a Halsted St. 
Vai.: l t—11 ryto; t—8 pe 
plet, T—8vak. Red. ! • — l t d. 
Rcs. 1139 Independcncė Blvd 

1 Ckioago. 

dys jums turto. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, IU. 

Dr. 0. VAITUSH. 0. D. 
LIKTIVIS AKIŲ SPEdAIilSTAS 

Palengvins visų 
akių tempimų 
kas yra prležas 
Uroi skaudėjimo 

galvos, svalguUo, aptemimo, narvo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusius 
ksrščia aklų kreivos akys katerak-
to( aeralegio; netikras akis lndedam 
Daroma egsamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagolbsta. Sergėkite savo re-
gojimo ir valkas einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedoliomis nuo 18 lkl 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

[ > • » « . • 

a= 

f Telefonas Varde 11 SS 

• Oi 

STAJfLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORTTS IR 

Turlų automo
bilius visokiems 

Valėsi tinę JDressmaking Oollege 
S407 W. Madlson Street 
Telefonas Beeiey 1«4S 

Moko Siuvimo. Patteraų ktr 
pimo. Deslgaing blsnlni Ir na 
mama. Vietos duodama Sykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at
mokėsimais. Kleeos disnomis ir 

Larais. Reikalaukit knygai ėa. 
liauto ir Naminiai kursai 8krybė-

IUų Taisyme. Norint tnformSfltfcj 
rašykite ar tstefenuoklte. 

SARA PATEK, fina. 

t » » » » » • • » ^ » * « « * mm 

prieinama. 
3319 Aubum 

T 
n » • • m m m m»»»» » » » » » ^ » » » ^ » » M ) 
T Rezidencijos Tel. Bruiisuick 4887 
j Dr. S. YUCIUS D. 0. Ph. C. 

CHIROFRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos Vai. 9-J,; 5-8 P. M. Šventad. 9-12 

1670 MiUvaukec Avenue 
Kamp. Rebey ir North Ave. 

« , , T • ~ - -, , , r i q | 
• D-re RAČKAIS IŠRADIMAS. 

Ilga laiką Dr. Račkus galvojo, tra
sa, išrado ir išbandė geriausiu* vaistas 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti h um bu k ai, bot daromi po priattora 
D-ro Račkaus ir Jie veikta ant plau
ki} štai kaip: 

1)-Užmuša mikrobas, kurie ėda 
plaukų šaknis. 

2) -Sustiprina plaukų šaknis. 
S)Išjudina kraujų galvos skalpoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo Ir jiegų. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimų. 
5 >-Augina jvhvakus. 

Kurie nori gauti tų vaistu; tai tu
ri prisiųsti sa laišku: — savo amžių, 
koletą noslrakuflių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų, flų vai
stų aptiekoso negmoKit. Krelpkitlos tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA $5.00 už vaistas fr o i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
ienoatų mums dėkavoja. Ptatgue sių
skite šiuo adresu- * 

|Dr. A K. Rutkauskas! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. YVestem Ave. 
Telef. Lafayette 414« 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ė S 
Gauk patarimą D-ro Van Paing. Specialisto kuris su

pranta tavo. stovį Ir kuris patars tau kaip paeigelbėtl 
Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų me

tų prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egzeminuojamas 
mikroskopu. Jeigu k«nti nuo Chroniškų Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialia gydimas. Seram Elektra. 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir Laboratorija 

I S10 i 
Valandos 10 išryta 4ki 8 vai. vakare 

South Halsted St. Telefonas I ards 1119 

DR. R A C E 1 8 Medicinai 
I 1411 So. SOtli Are., C*cero, m . 

» • 

T Tel. Lafayette 4223 

PLUMB1NG 
Kaipo lietnvys, lietuviams visa
dos patarnauju ktiogerismsta. 

M. Y16KA 
S 2 2 8 AVest S 8 - t h S t r e e t 

R^mkite tuos biznierius, ku-
i« dažniausiai ganiiiasi 

dienrašty "Drauge". 

IR VĖL DALINA DVARUS. 

(Tąsa, nuo 2-ra pusi.) 

4) Savičiunų d v., kuris yra Svėdasu 
vai. ir priklausė Vanslavičiaus įpėdiniams, 
paliekant buv. savininkams nenusavinama 
160 lia žemės norimi; 

5) Asiklio arba Maceniškio, Gabris-
kio ir Paragupės vienkiemių žemė, kari 
yra Rokiškio vai. ir priklausė Jonui Pšc-
zdzieckiui. 

Trakų apskrityje: 

1) Abromiškio dvaras, Mijangenių 11 
pal. ir Girvoraiščių pal., Užugorkos ulds, 
Mižiklės ir Vispos pal., kurie priklausė 
Vilgelmo-Liucijono-Karolio Broel-Pleterio 
Įpėdiniams. 

2) Tauckunų dvaras, kuris yra Kai-
sedorių vai. ir priklausė M. Malinauskio 
įpėdiniui, paliekant buv. savin, nenusa-
viniam^ 80 ha žemės norma; 

3) Drabušnikų dv. ir Viktoriškių j>al., 
kurie yra Onuškio valse, ir priklausė E. 
Sakalasukui, paliekant buv. savininkui ne
nusavinamą. 80 ha Drabužnikų dvaro cen
tre; 

4) Vilumų ir Krauciškių kaimuose 
ūkiai, kurie yra Kruoniu vai. ir pri
klausė Z. Skalskiui; 

5) Pakolinkų pal. ir Tolkiškių kaime 
žemė, kuri yra Onušiškio valse, it priklau
sę Cholstauskio Įpėdiniams; 

6) Žebinos pal., kuris yra Kaišedorių 
vai. ir priklauso B. Romeriui; 

7) Apušoto pal. ir Šimkauciznos ti
kis, kurie yra Kaišedorių vai. ir priklausė 
Benediktui r— Jonui Tiškevičiui. 

8) Alekseikos, Kėtaviškio, Kukiškių 
ir Novosodų ūkiai, kurie yra Onuškio 
valse, ir priklausė Alsufijevo įpėdiniams; 

9) Juodklonės, Ramosiškių I — VII, 
Skinimų ukh], Sofijuvkos ir Samankoa p-
kių žemė, kuri yra Onušiškių vale. ir pri
klausė Mikalojui ir Mykolui RackmaBo-
vams. 

v 

Šiaulių apakrityja: / | 

1) Šalplecių kaime apie 72 ha žemės 
ir Antaniškės pal., kurie yra Kuršėnų vai. 
ir priklausė Elžbietai Gružauskienei; 

2) Pabaltės dvaro žemės plotas apie 
40 ha, kuris yra Tryškių vai. ir priklau-" 
sė Marijai Reichardienei; 

3) Dembovkos ir Kirnaieių pal., ku
rie yra Joniškio v.al. ir priklausė Vladui 
Komarui; 

4) Aleniškrų ir Šekščių dv. kurie yra 
Stačiūnų vai. ir priklausė A. Fle&žinskie-
nei; 

5) Butlieriaus dv.. kuris yra Žaga
rės vai. ir priklausė E. Gudimienei, palie
kant buv. savininkei nenusavinamą 80 
ha žemės normą; 

6) Rimkunų d v., kuris yra Iinkavos 
vai. ir priklausė F. Karpiui; 

7) Maldėnų dv., kuris yra Joniškio 
valsč. ir priklausė Povilui Medemui pa
liekant buv. savininkui to dvaro centre 
nenusavinamą 80 ha žemės normą; 

8) Pakievies dvaras, fkuris yra Vai
guvos vai. ir priklausė Marijai Venslaus-
kienei; 

9) Slabados ir B-einaravos dvarai, ku
rie yra Šaukėnų valsč. ir priklausė Stasio 

Hutten-Čapskio įpėdiniams; , 
10) Ankštelkių palivarkas ir dalies 

Grąžomų dvaro žemė, kuri yra Radviliš
k i o vai. ir priklausė Kristijonui Neiran-
dui; . 

11) Gubernijos rvaro žemė, kuri yra 
Šiaulių vai. ir priklausė Aleksandros Zu
bovienės įpėdiniams, paliekant jiems ž. 
r. į. § 4 oenusav. 32 ha 6600 kt. mt. pram. 
įmonių žemės plotą ir Marijai Tolstovienei 
— 80 ha; 

12) Bargavonių paliv. žemė, kuri yra 
Gaščiunų vai. ir priklausė Natalijai, Ar-
nui-Elmarui ir Elmami-Ralifui Neiran-
dams; ^ , 

13.) Klovainių dvaro žemė, kuri yra 
Klovainių vai. ir priklausė Leonidui So-
bolevui, paliekant buv. savininkui 80 ha 
Klovainių dvare. x 

Kėdainių apskrityje.-

1) Ignocogrado dvaras ir Eigulių pal., 
kurie yra Surviliškiu vai. ir priklausė Ma
rijai Stolipinaitei-Ofrosimovienei, palie
kant b. savininkei nenusavinamą 80 ha 
žemės normą Ignocogrado dvaro centre; 

2) Liubomisho ir Zofija vos palivarkų 
žemė, kuri yra Gudžinų valsčiuje ir pri
klausė Gružanskio įpėdiniams; 

3) Aristavo II dvaTas ir Kežių kai
mo žemė, kuri yra Gudžhuių valsčiuje ir 
priklausė Olgal Kordašaislcienei, palie
kant buv. savininkei 80 ha Aristavo H 
dvaro centre. 

Panevėžio apskrityje.-

1) Birželių dvaras, kuris jra Nauja
miesčio vai. ir priklausė Mykolui Kerbe-

džiui, paliekant b. savininkui nenusavi
namą 80 ha žemės normą to dvaro cen
tre; ' ' \ 

2) Valstybinis Daumėnų dvaras, ku
ris 1864 met. buvo atiduotas Panevėžio Bo-
gorodickio-Kazaniaus cerkvės dvasiškijai 
nuolatiniai naudotis ir yra Panevėžio — 
Velžio valsčiuje. 

Biržų-Pasvalio apskrityje: 

1) Raudon-Pamušės dvaras su~jo pa
livarkais, kurie yra Krinčino valsčiuje ir} 
priklausė Aleksandrai Bistrovienei, pa
liekant buv. savininkei to dvaro centre ne
nusavinamą 8 Oha žemės normą. 

2) Žil-iPamušės dvaras, kuris yra Sa 
ločių vai. ir priklausė Karoliui Vildema-
nui Klopmanui> paliekant buv. savininkui 
tame dvare nenusavinamą 80 ha žemės! ijnT™ 
normą; 

3) Jakubėnių dvaro žemė, kuri yra 
Pušaloto valsčiuje ir priklausė Felicijonui 
Karpiui; 

4) Nemunėlio-Radviliškio, Gliaudelių J 
ir Šleidariškių dvaru žemė, kuri yra Ne-
munėlio-Raviliškio, Vabalninku ir Biržų 
valsčiuose ir priklausė Alfredui Tiškevi
čiui; 

savinamą 80 ha žemės normą; 
2) Aguono dvaro žemė, kuri yra Liu-

bkvo vaL ir priklausė Jonui Vibranovs-
i • • kiui ; • 

3) Balbieriškio*. Aleksandra vos, Ma-
rinkos ir Kižių dvarų žemė, kuri yra Bal
bieriškio ir Antnemunio valsčiuose ir pri
klausė. Eduardui Ž«ltauskui, paliekant 
buv. savin. 80 ha su Marinkos dvaro so
dyba ir žemė, kurią užim^ pramonės į-
monės. 

A) Židaviškio dvaras, kuris yra Bal
bieriškio vai. ir buvo valdomas majorato 
teisėmis. 

Telšių apskrityje; 

1) Bužėnų dvaro žemė, kuri yra Al-
sėdžų vai. ir priklausė Vitoldo Sakalaus
ko įpėdiniams, paliekant jų nuosavybėje 

5) Gelton-Pamušės ir Medemiškio dva
rai, kurie v yra Salonų ir Krinčmo vak-
čiuje ir priklausė Brandogurgui, paliekant 
buv. savininkui 80 ha. 

Mariampoles apskrityje.-

1) Zigmontavo dvaro žemė, kuri yra 
Kalvarijos valsčiuje ir priklausė Jonui Vi-
brauskimi, paliekant b. savininkui- ien«-

2) Ždoniškįų dvaro žemė, kuri y*a 
Varnių vai. rr buvo L. Dimžos įpėd. — 
našlės S. Dimšienės ir dukter. S. Dimšai-
tės nuosavybė, paliekant buv. savininkėms 
Idb lia; 

3) Rietavo dvaro centro ir Sauslau-
fcio, Agronomijos* Girėnų, Karbutiškių ir 
Venckiškių palivarkų žemė, kuri yra Rie
tavo vals. ir priklausė* Bogdano Oginskio 
įpiėdiniams, paliekant Bogdano Ogiaskio 
įpėdinių — Karolio ir Juozo Zahiskių, My
kolo. Enriko ir Stasio Visockiu ir Marijos 
Oginskienės, nuosavyb. 48fr ha prie Rife-
tavo dvaro centro su teisė gauti šios BOT-
mos skaičiun kiekvienam jų ligi 25 ha jų 
buvusios miško žemės. 

žemės Reformo§ Valdyba. 
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ŠIANDIE ĮVYKS GALUTI- | kuopos laimėjimu 14 prieš 4. 

NAS NUTARIMAS. j Visgipasirodė, kad ir 36 kp. 
yra gerų žaidikų, "bet prieš 

Nėra taikos 
bendrovės su 

gatvekarių 
konduktorių 

stipresnį neatsilaikė. Lauksi
me, kito sykio pamatyti šias 

i r motormenų unija. Niekais dvi kuopas žaidžiant. 
eina visos konferencijos. 
- Šiandie darbininkai turtės 
* susirinkimą. Balsuos streiko 
klausimu. % 

Aišku, kad streikas neišven 
gtinas. Eina kalbos, kad ben
drovė parsitraukia streiklau
žius. Bet bendrovės viršinin
kai tai užgina. 

Dul-dul-dudelė. 

ŠOKIAI IR VAKARIENĖ 
NAUDAI ŠV. KAZI

MIERO VIENUOLYNO. 

Town of Lake kolonija turi 
šaunių vyrų veikėjų, o Seserys 
Kazimierietės turi jų tarpe [ 
daug gerų prietelių ir rėmėjų. 

Valio Town of Lake vyrai-r 
visuomenės .darbuotoiai! 

Vienas iš svečių. 

Biznio atskaita iš vakaro. 

Įeigos. 
Už minkštus gėrimus ir 

.cigarus $20.95 
Už saldainius 8.96 

PLĖŠIKAMS TEKO TRO-
KAS SU VYNU. 

Penki plėšikai inėjo į Sie-
bold & Schaeffer sandelį, 65-
42 No. Clark st., surišo nak
tinį manadžerį, panaktinį ir 
Šoferį. *:• % 

Vienas trokas sandely sto
vėjo prikrautas vyno vertės 
5,000 dol. Išstūmė troką ir nu 
važiavo su vynu. 

Kiek palaukus vienas suriš 
tų pasiliuosavo ir pranešta 
policijai. Bet tuo laiku plėši
kai nežinia kur jau buvo atsi
dūrę. 

DEVER TIKISI SUMAŽINTI 
TAKSAS. 

Chicagos majoras Dever 
konferavo su " State Streets 
Merehants4 Association" gal
va F . Kelly. 

Po konferencijos pranešta, 
kad ifėgiu ateinančių trijų 
metų majoras Dever pareika
laus miesto taryboje sumažin
ti mokesčius už visokias mies
te licencijas ir taksas už ne
kilnojamas savastis Chicago-
je. 

Tai gražus majoro žadinys. 
Kad tas išsipildytų. Nes tak
sos tikrai perdaug spaudžia 
gyventojus. 

250.000 VIŠČIUKŲ SUDEGĖ. 

Tiep 155 gat. ir Kedzie ave. 
sudegė didelė paukščių augi
nimo farmoje trobesiai. Lie
psnose žuvo ir 250,000 viščiu
kų, neskaitant didelių vištų. 
Nuostoliai siekia 35,000 dol. 
Gaisras, turbūt, kilo iš inku
batoriaus. 

ATSIMINUS PARAPIJOS 
PIKNIKĄ. 

Dievo Apveizdos JParap. — 
Piknikas j vyko 27 d. geg., Na
tional grove. Tai buvo tikra 
gegužinė. Žmonių privažiavo 
tiek daug„ kad ir plačiame 
darže jau darėsi ankšta. Die
na buvo neišpasakytai graži, 
•malonu buvo su pažįstamais 
pasikalbėti ir pažaisti ant kve
piančios žolės. Visi laukia ki
to, šios parapijos draugijų pik
niko Beabėjo tai pat bus gra 
žus piknikas. 

Baseball žaidė. Prie pikniko 
daržo buvo susirėmimas base-
ballo komandų: L. Vyčių 4 
kp. su 36 kp. 

Nors 36 kp. jau yra pasižy
mėję žaidimuose bet 4-ta kuo
pa juos supliekė, taip kad iki 
devinto inningo 36 kuopa turė
jo tik vieną punktą, o 4-ta 14 
punktų. Tik devintame innin-
ge 36 kp. gavo 3 punktus. jTuo-
jni ir užsibaigė žaidimas su 4 

Town of Lake. — Gegužės 
19 d. vakare,, p. Žalandauskio 
svėt. dėka pasidarbavimui dvi
ejų draugijų, būtent Šv. Jur
gio ir Šv. Juozapo (vyrų pa-
šalpinių draugijų) tapo su
rengtas gražus pasilinksmini
mas ir vakarienė naudai Sese
rų Kazimieriečių. Komitetai 
abiejų draugijų, pp. St. Anu
čauskas, Juoz. Klimas ir Alek. 
Butkevičius darbavos smar
kiai, kad tik pramoga pavyk
tų. Su jais darbavos, rengda
mos skania vakariene, kepda
mos įvairius pyragaičius ir 
prieskonius p-lės L. Anučaus-
kaitė, Ver. Šilaitė i r ' p . Joha
ną Uginčienė. 

Jaunimui, pasišokus iki so
ties, p. St. Anučauskas su ki
tais komitetais sukvietė sve
čius prie vakarienės j atskirą 
kambarį". Prie skanios vaka
rienės ir malonaus pašnekesio, 
p. Anučauskas pakvietė kai-
kuriuos svečius pakalbėti apie 
Vienuolyno reikalus. Kalbėjo 
p. A. Nausėdienė. Po jos, tik
sliai ir teisingai /atpasakojo 
Vienuolyno reikalus p. VI. Dau 
kša, šv. Kryžiaus parap. var
goninkas. Paskui energingai 
kai nėjo didis Vienuolyno prie-
telis ir rėmėjas p. Veryga. 

Po kalbų, svečiai raginami 
p. Anusausko, vakaro vedėjo, 
sudėjo dovanelių Vienuolynui 
£ie: po $1.00: pp. V. Daukša, 
Veryga, C. Lauraitis, Kušlei-
kis, Lešinskis, J . Sedcmka, A. 
Maeikas, J . Pocius, A. liadavi-
čius, Keperša, Putrai <entas, 
A. Sedys, V. Kučius, Lobilas, 
15. Ambrozevičius, J . Jurgutis 
A. Venskevičiust F, Lutz, J . 
Grish, A. Nausėdienė, J . Stoš-
kienė ir K. Ceinorienė. 

M. Žalgevičius aukojo šo.00, 
J . Žalandauskis $2.00: 

Po 50c.: J . Žansitis ir J . 
A ušra. 

Pridėjus pelną nuo šokių ir 
vakarienės viso susidarė $136-
05. 

Tai graži dovana Seserų 
Kazimieriečių Vienuolynui. I r 
dar gražesnis pavyzdis vieny
bės darbo prakilniam tiks
lui. 
:Šiedvi draugi ji pravedė ke
lią kitoms, parodė kaip galima 
dirbti ir gražių darbo vaisių-
sulaukti. } 

Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo dr-
jos dėkingos yra vakaro kal
bėtojams, šeimyninkėms p-lė-
ms: L. Anučauskaitei, V. Ši-
laitei ir p. J . Uginčienei už 
išvirimą ir prirengimą skaniai 
valgių, taipgi p. Žalandauskiui 
už svetainės davimą veltui-dr-
jos taria ačiū visiems. 

įBet mes, kurie dalyvavome 
tame vakare, ypatingai taria
me ačiū draugijoms surengu
sioms vakarą taip gražiam tik
slui ypatingai draugijų komi
tetams pp. St. Anučauskui 
(kurs nenuilstamai darbavosi 
kad- tik pramoga pavyktų), tai 
pgi i r pp. A. Butkevičiui ir 
J . Klimui. 

Už šokių tikietus 9.80 
Auka per vakarienę . . 30.00 
Už parduotus vakarie

nės tikietus 133.50 
Viso $198.21 

Išeigos. 
Muzika $24.00 
Už gėrimus ir cigarus . . 8.00 
Už saldainius 2.00 
Užkandis ir kava 21.66 
Už spaudą (bilietai, 

pagar. ir t. t.) 6.50 
Viso $62.16 

Viso įeigų $198.21 
Viso išeigų 62.16 

Liko peino $136.05 
Komitetas: 

St. Anučauskas, 
Juoz. Klimas, 
Alex Butkevičius. 

VYRŲ ATYDAI! 

gerai apmokami, darbai, die
niniai ir naktiniai šiftai. 

Atsišaukite 

Westem Felt Works 

4115 Ogden Avenue 

Arti 22 ir Crawford Ave. 
Chicago, 111. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

REIKALINGI 

Fabriko leiberiai. Darbas pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

HYDRO STONE CORP. 
5821W. 60-th St. 

(Clearing) 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 
Didelis bargenas, medinis ant dvie 

jų pagyvenimų namas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara-
džius del dviejų karų, stiliuotas vor-
čius, randos neSa $60.00 j mėnesi 
vienas blokas nuo Western Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

Medinis, ant dviejų labų namas: 
elektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.pO 

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 

Medinis vieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų graradžius ce
mentuotas ir surais, kampinis, gTa-
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nu pirkt ga
lima inešant tik $3000.00. 

STUDENTAI CHICAGOJ. 
m > 

Šeštadieny, birž. 2 d. " Drau
go " ralakeijon atsilankė du 
Valparaiso universiteto stu
dentu: P. Balčiūnas ir J . Pau
kštys. P-as Balčiūnas turbūt 
apsistos Cliieagoj per atosto
gas, o p. Paukštys grįžta mo
kyklon. Rep. 

PRANEŠIMAS 
BRTDGEPORT. — Chica

gos Liet. Auditorium B-ves 
direktorių ir draugijų atsto
vų susirinkimas įvyks pirma 
dieny, birž. 4 d. 8 v. v. 846 
W« 33 g-vė„ Laiku susirinki
te. Tarnas Janulis. 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėjimas 
20c. už mylią 

2219-222S So. Western Ave 
Telefonas C anai 4400 

— - » 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 3510 SI, Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

DYKAI 
Reumatizmu sergantiems 

Mes turim naują bu
do, reumatizmui gydy
ti kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu j 
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankina skausmai 
prie kiekvienos oro at

mainos, tai čia tavo proga išmėginti 
naują, prastą būdą, kuris pagelbėjo 
Šimtams. Net jei tavo liga butg užsi-
semjusi ar nepasiduodanti, vis viena, 
ar butyjn sirgęs vienus metus, ar de
šimt],, Ir būtum veltai išmėginęs viską. 
Mes prašom parašyti, mums tuojaus 
ir paprašyti šito prasfo vaisto, o mes 
pasiusim jį išbandyti DYKAI. 

' DYKAI MUSąi LfcSOMIS. 
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums piningus, prisijisk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai. apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai mūsų supakuo
tą, kad išmėgintume! mūsų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
klek. PARAŠYK ŠIANDIEN. 

PLEASANT MJCTHOD CO., 
DEPT. X^-S. 

3824 No. Ashland Ave.. Chieajco. II!. 
«' i . : - r - - ; " '• '• a 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace šildomas, randos neša 
$45.00 į mėnesį, namas netoli Ke
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 South Callfornia Ave. 

Telef. Lafayette 5976 
— — • > — 

IŠ IMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priminėmis: 

1,—be peilio, 
a, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj 
eiti 1 darbą, gali tuoj Talgytl: dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems 18 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
dintl. 

Ligonius ra Įvairiomis Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo t vai. po pietų lkl 
Nedėliomia ir ssrsdomls ofisas 

uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKU8, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OB8TETRDLAS, 

1411 So. ftOth Ave. Cicero, DL 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

i 

ss m m m T^i^^"""—^^.^^<^IB»WSk^WS*^Mw1 M *̂*o 

Telefonas Boulevard 1930 

DrSABrenza 
4608 So. Ashland Avenue 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
plet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

L O T A I 
• 

PIRK LOTĄ f 
Puikioj Parkholme Subdivizijoj, ^ 
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. įr 16<| 
ir 19-tos Cicero, 111. Į| 

Vanduo, šalygatviai, gazas ir g 
kiti jtaisymai, viskas apmokėta. | | 
Kainos nuo $1,000 ir aukščiau. <$> 
Nepraleiskite šios progos. Heika- • 
laukite informacijų pas <f 

JOHN O. SYKORA 

įTel I>earbonn 0057 

A. E. 
ISTASULANI! 

ADVOKATAS 
VidurmiestiJ Ofisas 

'fRoom 1726 Chicago T«mple Bldg. 
7 7 W . VVashington St. 
A F I Š A S CICERO f 

1505 So. 40-th Court 
Ipanedėllo. Seredo ir Pėtnyčios vak. k 

Tel. Cicero 6048 | 

H » » » • • » » » » » » » • »a 

FPBRADCHUUSj 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., Chicago. 

Telcphone Yards 2300 
g . - » » ^ 

ę 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 004 -- Telef. Randolph 2000 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

Du 30x125 lotai ant Callfornia bu
lvaro netoli lietuviškos bažnyčios 
Brighton Parke, parsiduoda labai pi
giai. 

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

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. Callfornia. Ave. 
. Tel. Lafayette 5976 

vANT PARDAVIMO LOTAS, 
.šeštas nuo Leavitt gatvės ant 
24-tos, geroj apielinkėį — par 
duosiu pigiai. Atsišaukite pas 
savininką: 

Urbanavičia. 

R E AL ESTATE BRORB.R | 
2410 So. 52-nd Ave. Cicero, IO. i 

Telefonas Cicero 8154 % 
fe atdara Nedėl. iki 4 vai po r ie tų^ 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morglčių labai pri- Į 
einamomis kainomis. 

! V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

tik T T T a ¥ T / ^ l T T T Tel Dearbom 0057 

B. H. B U C H I,!. A. A.SLAIIS 
Tel. Kildare 5804 

>+~m 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street. 
Kambarį 6SO 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

K ~ 

1915 West 23rd Str, • 

i . - • . . , , » , m 

DR. MAURIGE KAHN 
••TDYTOJAJ IR CHIRURGĄ* 

O nelaimč l Yra dang žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą svaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 6Jc. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai j labaratorijn. 

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So . 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Tol. 
OFISO TAX.: 

M J V - Oto , l—» Ir T—t v. r. 
IfedAllomta: nao 19 w. ryte iki 
1 vai. po platų. 

1 • - • • • Z • a 

» 

k. Michnievicz-Vidikiene j 
AKUSERKA 
101 S. Halsted St 

Kampas'31 gatve 
Phone Tardi 1119 
Vienatie ofise su 
Dr. J. F. Van 

JPeJng. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

ADVOKATAS 
Ofisas Tldumiestyje 

CHICAGO TEMPLE BUIIiDrNG 
77 West Washin»cton Street 

Room 1726 
Valandos 9 ryto lkl S po pietų 

Namu Tel. Hyde Park 1196 

Valandos: nuo 7 ryto, Iki 12, nuo 
C Iki 9 vai. vakare. 

. J * i " D r a u g e " 

* J. P. WAITCHES 
• w y e r 

LIETUVIS ADTOIATAt 
Dien.: R. 614-516-127 H. Dear-
born Str. Tel. Randolpfi R584 
Vakarais: 10736 S. Wan*sh A J 
RoMland T« I. Pullman 68T7 I 

j | i r - — • - - » - - » — • ^ —W 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 

_ __ > __ 

Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknygei 
"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 

ivama $^._o 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois 

s^nr «_a_; 

• 

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 

DRAUGAS PTO. 00. 
2334 South. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

|IIIHIIII!2llllllllllliailH]HIIII®IIIIUIIIIIIBIIIIIIIIIIH 

1 Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus ApsišildimaJ 
lOarykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas! 
BBS t m^mm 

• 
» 

Mes tikime turėti truku
mų ų rudenj del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam* Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi-
jolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 

r 

\um 

M. Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

' TeL Calumet ° } g 2 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
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