
'DRAUGAS" 
Pnblished Daily Exc«pt Snndayi 

Ona Year $6.00 
Six Months |3.00 

AT NEWS-STANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS PUBLISHINO Cf>, Inc. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Tel- Rooicvelt 7791 FRIEND) 

KAINA 2 CENTAI 

PRICE 2 C E N T S 

• f M W « 

No. 132 CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 6 1923 Ml 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 191*, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE OF ACT OF MARCH S, 

METAI-VOL Vltt 
1879 

ANGLIJA STOVI UŽ MA
ŽESNĘ KONTRIBUCIJĄ, 
PASIRENGUS APTARTI 
NAUJAS SĄLYGAS. 

Premjeras Poincare kitaip 
galvoja. 

LONDONAS, birz. 6. —At
sižvelgiant į galimybę naujo 
pasitarimo su santarvės vals
tybėmis Vokietijos kontribu
cijos klausime, Anglijos vy
riausybė atliko naujus apskai
ta mus «ir perkratė buvusio 
premiero Bonar La\v planus, 
kurie praeitą sausį buvo į-
diioti Franci jos premierui 
loincare. Anglija tad paga
mino memorandumą, kurino-
mi tuos buvusius savo pla
nus kiok-nors modifikuoja. 

į modifikaciją ineina du 
1 aktorių: 

1. Fraucuzų okupuotė Ruh-
ro plotu neduoda Vokietijai 
sralimvbės mokėti kontribuei-
k-

2. Anglija, susitaikius skolą 
klausime su Amerika, žino 

ISPANIJOS KARDINOLAS NUŽUDYTAS 
Kai-kuriuose Miestuose 

Sukeltos Riaušės 
Ispanijai Grūmoja Socialistu 

Radikalų Teroras 
MADRIDAS, birž. 6. — 

Kardinolas Soldevilla y Ro-
mero, Saragossos Arkivysku
pas, užvakar po pietą nužudę 
tas Saragossoj. Jo vienas 
palydovas pavojingai sužeis
tas. 

Kardinolas n\jo 80 metus. 
Nuo 1898 metu jis buvo Is-
panijos senatorium. Kuomet 
nesenai čia pakeltas klausi
mas atskirti Bažnyčią nuo 

savo laivą nepaliečiamybę tu
ri teisę. Bet Suv. Valstybių 
Aukščiausias Teismas kitaip 
išsprendė. J is išsprendė pa
siremiant Kongreso pravestu 
prohibiciniu Dilium. Jei taip 
stovi faktai, tai Kongresas 
kaltas. ; ^ 

Spėjama, fyad Suv. JValsty-
bių Kongresas atmainys įsta
tymą ir baigsis nesuaiprati-
mo i. 

SUSEKTAS JAPONU KO
MUNISTU SAKALBIS. 

Kardinolas Soldevilla auto
mobiliu važiavo į savo rezi
denciją, sale Saragossa, arti 
senosios Casa Blanca vienuo-j TOKY.O, birž. 6. — Vietos 
lijos. Jam draugavo jo pa- policijai pavyko susekti japo-
lydovas. nų komunistų sąkalbį .įsteigti 

Piktadariu pabėgo. . Japonijoje komunistinę vals-
Kuoniet automobolius sus-

NAUJI VOKIEČIU TAIKOS 
PASIĮILYMAI. 

BERLYNAS, birž. 6. — 
Pranešta, kad Vokietijos vy
riausybė rytoj santarvės val
stybėms išsiųs naujus taikai 
pasiūlymus. 

Smulkmenos nežinomos. 
Tik žinoma, kad Vokietija 
šiuo kartu nepaduos kontribu
cijos sumos. Tai bus palikta 
apspręsti internacionaliam 
ekspertij komitetui. 
< Notos kopija bus pasiųsta 
ir Suv. Valstybėms. 

kiek daug skolų reikalauti i« j valstybei, kardinolas smar-
santanf 's valstybių ir 
kietijoj 

iš Vo- Tuo tiks-

tojo ties rezidencijos vartais 
ir kardinolas buvo pradedąs 
lipti iš automobiliaus, staiga 
du jaunu piktadariu prišoko 
ir pradėjo šaudyti, 

s enyvas prelatas ant vietos 

tybę. 
Areštuota daugiau 100 są-

kalbininkų. 

Siaurina reikalavimus. 

Anglija šiandie gali pilnai 
išaiškinti, kaip dideles sumas 
ji kas metai turi gauti nuo 
skolininkių tautu. Matyt, 
daug mažiau, negu pirm pen
kių mėnesiu buvo apskaityta. 

Premieras Bald\vin turėjo 
keletą konferencijų su Franci
jos, Belgijos ir Italijos amba
sadoriais. J i s išdėstė Angli
jos idėjas apie kontribuciją. 
Dėlto, kuomet prasidės konfe
rencija, tai tos Anglijos idė
jos jau bus žinomos santar
vės valstybių delegatams. 

Belgija yra padariusi kon
tribucijai planus. Nori, kad 
Vokietija kas metai atmokjetų 
2.500,000,000 auksinių markių. 
Anglijos ekspertai tvirtina, 
kad tai peraukšta suma. 

Anglija apskaito, kad galu
tina kontribucijai suma turi 
būti ne didesnė, kaij> 50 bilio-
nų auksinių markiu. 

Poincarės kondicijos. 

Laikr. "Manchester Guar
dian' ' skelbia žinią, kad pre
mieras Poncare sutinka su 
50 bilionų markių suma. Te-
čiaus Poincare stato kondici
jas, kurios vargiai bus priim
tinos Anglijos. Būtent, Poin
care ton sumton neįskaito fra
ucuzų skolų Anglijai. 

Kita žinia yra, kad Vokie
tija tikrai pasiųlys 50 bilio
nų auksinių markių. 

Tečiaus tos visos žinios yra 
netikros. Tai tik diplomatų 

i 

mauebrai. Visgi spėjama, 
kad šią savaitę pasirodys tik
ri pasiūlymai 

Baldwioi imsis darbo. 

kiai pasipriešino. 
lu jis Vatikano vardu įteikė j nužudytas. Palydovas pavo-
Ispanijos a idž i a i ultimatu-1 jingai sužeistas. Piktadariai 
ma. Pažymėjo, kad šalies ] pabėgo. 

EOLŠEVIKAI IR TOLIAUS 
VALDYS RUSIJĄ. 

konstitucija tuo žvilgsniu ne
turį Imt keičiama. Jokia yra 
Ispanijos kataliku visuome
nės valia. 

Nori Bažnyčios turtų. 

Kardinolas laimėjo. Vald
žia atsisakė kėsintis keisti 
konstituciją. Bet pats kardi
nolas įgijo daugybę priešu. 
Tai daugiausia socialistai ra
dikalai, kuriems norisi su
griauti Ispanįjos Katalikų 
Bažnyčią, kurie nori pasinau
doti Bažnyčios turtais ir sa-

Žinia apie kardinolo nužu
dymą kai baįsiausias griaus
mas supurtė ne vien oficialį 
Madridą, bet visą Ispaniją. 

Kai-kuriuose miestuose ra
dikalai tuojaus sukėlė demon
stracijas, atkreiptas prieš ka
talikus. Kai-kur kilo krūvi*-
nos riaušės. 

Vyriausybės parėdymu vi
suose miestuose uždrausti su
sirinkimai ir demonstracijos. 
Galimas daiktas, kad kokiam 
laikui bus suspenduota ir ša
lies konstitucija, ty. bus pa-

Nėra jokios spėkos juos 
pašalinti. 

vastimis. Tie piktos dvasios skelbta karo padėtis. 
apsėsti tad ir nužucOė kardino
lą. 

Kai-kur žmonės nuolat eina 
• vis ž^riškyn. 

DEL AMERIKONIŠKOS PROHIBICIJOS STREIKAS 
FRANCUOS JURININKAI ATSISAKO KELIAUTI BE VYNO 

PARYŽIUS, birž. 6. — Iš , Jei pati vyriausybė pasi-
Franeijos uosto Havre tomis] priešintą toms vyno porei-
dienomis New Yorkan turi iš-' joms, ji susilauktų generalio 
plaukti pasažierinis garlaivis J jurininkų streiko. 
La f ay et te. Jurininkams pra
nešta, kad Amerikos uostuose 
vykdoma prohibicija, kad ju
rininkams vyno porcijos tenl 
vargiai bus galimos. 

Garlaivio jurininkai atkir
to, kad jie pakilsią streikan, 
jei vyno porcijos Amerikos 
vandenyse bus panaikintos. 

Jurininkų reikalavimas tei-
sotas. Nes Francijos preky
bos laivyno įstatyme pažymja-
ta kasdieninė jurininkams vy
no porcija. Jurininkai su vy
no gerymu taip įsigyvenę, 
kad su tuo jie jokiu būdu, ne
nori skirtis. 

Anglijos premieras Bald
žių pareiškia, kad jis veikiai | savaimi išsiaiškins. I r pre-
•"įsiąsis darbo kontribucijos mieras nemato priežasties, 
klausime. Išpradžių kilo ne-;delkogi gražiuoju nebūtų ga-
s"sipratimų ir visokių neaiŠ- Įima susitaikinti kontribucijos 
KIMIU. Bet paskui tai Visa ir skolų klausimais. 

Garlaivio Lafayette juri
ninkai atlaikė susirinkimą ir 
nutari stipriai stovėti už vy
ną.. 

Kad taip, tai garlaivio vir
šininkai nusprendė kaip ir vi
suomet prieš išplauksiant lai
vą aprūpinti reikalingu vynu, 
nežiūrint į rezultatus New 
Yrrrko uoste. 

Pirklybos laivyno ir pirkly-
bos ministeriai tvirtina, kad 
franeuzų laivai skaitosi fran-
euzų teritqrijos. Niekam ne
turi rūpėti, kas tuose laivuo
se veikiasi, nors kažkur jie 
plaukiotų. Tokia yra tarp
tautinė teisė. 

Tą nuomonę Francijos vy
riausybė išreikš savo notoje, 
tuo klausimu siunčiamoje į S. 
Valstybes. 

Francuzai, kalbėdami apie 

GREAT FALLS, Mont., 
birž. 6. —* Montana valstybės 
federalis senatorius Wheeler 
buvo Rusijoje ir personaliai 
tyrinėjo ten visą padėtį. 

J i s pažymi, kad Rusijos 
gyventojai yra šimtu metų at
silikę nuo Amerikos civilizaci
jos. Kaipo toki jie bile sau
jos teroristų gali but valdo
mi. 

Rusijoj skaitoma apie 400,-
000 komunistų, kurių ranko
se yra valdžia. Komunistų 
valdžia, žinoma, autokratinė. 
J i turi ,600,00Q vyrų armiją, 
kuri atatinkamai išlavinta ir 
kuogeriausiai išrengta. 

Rusįjoje šiandie nėra jo
kios laisvės. Leidžiami tik 
viepi bolsevistiniai laikraš
čiai. Nėra spėkų, kurios ga
lėtų nuversti bolševistinę val
džią. Dėlto, ta valdžia gali 
dar gyvuoti gana ilgai. 

" S A U S I E J I " DAUG DAR 
BUOJASI. 

Svarbus Aukščiausiojo Teismo 
Išsprendimas 

VAIKŲ MOKINIMUI GALI MA VARTOTI VISOKIAS 
R A L D A o 

ČIA TURI BUT LAISVĖ, BET NE PRIESPAUDA. 

AVASHINGTON, birž. 6.— 
Kadangi New Yorko valstybė 
savo prohibicinį įstatymą at
šaukė, tad tenai valdžiai pri
sieis užlaikyti knr-kas dau-
giaus prohibiciniu agentų. 

Iki šio laiko prohibicirjai 
vykinti Kongresas kas metai 
skirdavo netoli 1|0 miilonų do
lerių. Ateity "sausie j i" tam 
tikslui tad reikalaus jau apie 
25 milionų. t 

I r tas veikiau sugriaus 
" sausų j ų " pastangas. 

WASHING,TON, brž. 6. — 
Nebraska, Ohio ir Iowa vals
tybėje amerikoniški šovinistai 
po karo pakilo prieš svetimas 
kalbas, vartojamas ne vien 
publiškose, • bet ir privatinėse 
mokyklose. Ypač pakelta 
kova vokiškai kalbai. 

Tose valstybėse tad prave
sti net įstatymai, draudžianti 

tingi įstatymai skaudžiai pa
lietė svetimšalius tėvus. Nee 
drausta 'jų vaikams išmokti 
net Dievą garbinti savo įgim
tomis kalbomis. 
Skriaudžiamieji žmonės krei 

pėsi į teismus. Valstybių tei
smai palaikė legislaturų pra
vestus įstatymus. Kad taif*, 
tai tas gyvas klausimas pa
vestas išspręsti Aukščiausiam visose pradžios publiškose ir 

privatinėse, taigi ir parapinė- šalies Teismui, 
se, mokyklose mokinti vaikus j Aukščiausias^ Teismas 
kokia-nors svetima kalba. iTik 
viena angliška kalba turi but 
vartojama. Uždrausta net 
religines pamokas turėti sve
timomis kalbomis. 

Tie ypatingi ir nedemokra-

su-
griovė tuqs šovinistinius val
stybių įstatymus. Svetimo
mis kalbomis vaikų mokini
mas religijos arba kitokių da
lyki; njėra priešiingas šalies 
konstitucijai. 

FORD IŠMOKA DIVI
DENDAS. 

DARBININKŲ KUOPŲ SĄ 
RAŠAI LIKVIDUOJAMI. 

DETROIT, Mieli., birž. G.— 
Fordo automobilių įstaigų vy
riausias ofisas skelbia, kad 
savo akcionieriams už pirmą 
pusmetį išmokės 8 nuošimčius 
dividendų. Tų akcionieriij y-
ra 30,500. Tai kuone visi įs
taigų darbininkai. 

DIDŽIAUSIA NARDANČIO 
J I LAIVĖ. 

Iš viso esą suimta apie 1(00 
su viršum tii sąrašų kandida
tų, likosi.tik 12 nesugautų, ku
rie ieškoma. Kadangi jie 
traukiami teisman už valsty
bės išdavimą, tai visi suimtie
ji Vyriausios Rinkimų Komi
sijos išbraukiami iš sąrašų. 
Kai suims tuos 12 kandidatų, 
tai komunistų sąrašai liks be-

MIŠKAI VAŽIUOJA. 

Bieloviežo miškuose esą pa
ruošta gabenimui užsienin 1,-
500,000 vagonų miško. Jo iš
vežama per pasienio G ra je vos 
stotį po 300—500 vagonų kas
dien. 

KITAS PROTESTAS. 

ŽYDAI SVEIKINA GUBER- | reikalingi. 
NATORIŲ. 

• 

LONDONAS, birž. 6. —An-
gi i ja gamina didžiausią pa
sauly nardančią laivę, kuriai. rašymą biliaus, kui *iuomi pa-

SARATOGA SPRINGS, N. 
Y., birž. 5. — Čionai žydų 
konvencijoj sakė prakalbą 
valstybės ^uberatorius Smith. 
Susirinko žydai entuziastiniai 
jį pasveikino, kaipo sekantį S. 
Valstybių prezidentą. 

Gubernatorius Smith atsa
kė, kad dar peranksti apie 
tai kalbėti. 

Žydai jį sveikino už pasi-

t 

LIETUVOS AUKSAS. 

nebus lygios. 

NORI APSIGYVENTI 
ITALIJOJ. 

naikintas prohibieinis valsty
bės įstatymas. 

Kiekvienas lietuvis turi tik 
po 12 litų arba po 2 rubliu 50 
kapeikų aukso. Iš netoli 50 
milionų litų išleistų Lietuvos 
Banko, 20 milionų pasilieka 
valdžios rankose, 30 tenka ša
liai. Tad vienam gyventojui 
išeina po 12 litų. Prieš ka
rą gi kiekvienam išpuldavo 
po 30 rublių aukso arba po 
150 litų. 

Ambasadorių konferencija 
protestuoja prieš Lietuvos ar
mijos vado viešai pasakytus 
kariuomenei žodžius, kad Vil
nius turi būti mūsų. Konfe
rencija skaifo tai šaukimu 
prie perversmo. 

«* ROMA, birž. 6.—Buvusioji 
Austrijos imperatorien)ė Zita 
Italijos vyriausybei padavė 
prašymą, idant jai su vaikais 
butų leista apsigyventi Itali
joje. 

D'ANNUNZIO NEPASIRO
DĖ PARYŽIUJE. 

DU 'ASMENIU ŽUVO. 

DURAND, Į l iek, birž. G.— 
Ant Grand Trurik geležinke
lio vieno traukinio lokomoty-

PARYŽIUS, birž. 5. — 
Laikraščių pranešta, kad ae
roplanu čionai iš Italijos at
skrido žinomas Gajbriel d' 
Annunžio. Paaiškjėfjo tečiaus, 
kad tas netiesa. 

1 ' - Į . jĄ l _ J_I___Į_N, 

0 R A - S . 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; vėsiau 

va nušoko nuo bėgių. Žuvo j Taip bent praneša federalis 
inžinierius ir kurentojas. i oro biuras. 

Gidbinas Tadas, Lietuvos 
pilietis, pašinu rė, gruodžio 
24 d., 1922 m., Medfieldo mie
sto ligoninėj. Mass., U. S. 
A. Užsienių Reikalų Ministe
rija prašo pranešti žinių apie 

iiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PRANEŠIMAS. ' 

Lietuvos Atstovybė prie Šv. 
Sosto praneša, kad naujas At
stovybes adresas yra toksai: 

Legazione di Lituania pre 
sso la S. Sede 

Via Nomentana, 269. Roma, 
Italia. 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Lietuvių švietimo draugija 
" R y t a s " steigia Vilniuj vasa
rinius mokytojų kursus. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirui r 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0016 
Lenkijos 100 mark. .001$ 

ĮDRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

(Atdaras kasdiena (išskyrusi 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigas doleriais J 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lleturoj 
ĮSmokėtI DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 

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

"DRAUGAS" 
PRAMAT0MA3 KRIZIS. 

taMdkaą išskyros nedėldienius-
Metams ....*.*»«..•«• |1W 
Potsi Metų 13.00 

Ui prenumerata mokei l&kalno. Lai
kai ekait08i nuo užrašymo dieno*, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs-

»Dominuojanti Suv. Valsty
bėse republikonų partija iš 
Washingtono skleidžia žinias, 
kad ačiū republikonams^ ša
liai gražintais gerbūvis. Gir
di, demokratų partija jokiu 
budu negalės dovanoti repub-

tl ir ienas adresas* Pinigai geriau- j 1 į kernams už gerbūvio gražini
mą siųsti isperkant krasoje ar ex-
preee "lloney Order" arba įde-
aant pinigus \ registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenn* 

Chicago, Illinois 
TtL Rooscvelt 7791 

ŠAULIAI — KATALIKŲ 
MUŠEIKOS?' 

mų. 
Jiesa, daug kas pagerėjo, 

bet toli gražu ligi visiems pa
geidaujamo gerbūvio. Tas ger
būvis ypatingas tuo, kad dar
bai visur eina, bet karo bran
genybė gryžta. Kaikurių pra
monių darbininkams padidina
ma keliais centais valandoje 
užmokesnis, kad tuo budu pa
laikyti prie gyvybės perkanių-

Lietuvos laikraštyje *'Tiesos 
Žodis" No. 8 praneša tokias 
malonias žineles: Rinkinių agi- f j ^ ftgc. 
tacijai einant laike prakalbų j J e i m c s n o r m l e įsivaizduo 
ir mitingų socialistai su taip 
vadinamais "valstiečiais" ne
galėdami žodžiais atsverti ė-
mėsi muštynių. Ir sekančiose 
vietose kruvinas muštynes ka
talikams surengė: Kurtuvėnuo 
se, Obeliuose, Baisiogaloj, 
Smilgiuose, Androniškyje, Plo 
ifščiuose, ir kitur. Pažymėti
nas Veiveriuose atsitikimas: 
Veiveriuose — Griniaus atves
tieji ginkluoti šauliai šautuvų 
kulbėmis mušė per galvas 
žmones. 

'Ne dėlto pažymėtinas tak
tas, kad tai butų buvusi di
džiausia katalikams skriauda; 

ti šiandieninį gerbūvį, tai pa
žvelgiame kadir į namų staty
mo pramonę. Kaip autoritetai, 
taip visuomeninkai dejuoja, 
kad žmonėms šiandie trūksta 
daug gyvenamųjų namų. Bet 
jokiu budu nesirūpinamu, kad 
namų statymų atpiginti. 

Namų trūksta, nes statymas 
baisiai brangus.Statymas -mn 
die brangesnis, negu bala pa
sibaigus karui. Apie 90 nuo
šimčių brangesnis, negu butą 
pirm karo. Taigi, kuone dvi
gubai. Bet kiek daug yra to
kių darbininkų, kurie gauti} 
šiandie už darbų dvigubą DŽ» 

tos darbai prie statybos ir 
bus krizis. Krizis bus tuo nau-, 
dingas, kad jis papigins sta
tybą. Turės atpigti medžiaga 
ir darbas. 

Taip yra ir kitose pramonė
se. Toks* čia vra šaukiamas 

• F 

gerbūvis. 
_ Mūsų žmonėms reikalingas 
vienas patarimas: kuomet ei
na darbai reikia dirbti ir tau
pyti pinigusr. Nežinia kas čia 
gali įvykti už metų arba ir 
veikiau.* 

PASAULIO TURTUO-
LIAI. 

buvo kitur ir didesniu. Bet mokesnį palyginus su pdeška-
delto pažymėtinas Veiverių riniais laikais. 
atsitikimas, kad tai atliko gin
kluoti šauliai. 

Katalikai Amerikoje paties 
Šauliu atstovo Žmuidzinavi
čiaus žodžiais šauliams suau
kojo su viršum $20,000. Iš vien 
tiktai Chicagos šįmet arti $-4$* 
000 pasiųsta. Argi mes tam 
pinigus davėm ^auliams, mes 
katalikai, kati šauliai katali
kus muštų? Reikėtų Federaci
jai tikrai sužinoti kaip tenai 
buvo. 

Savo keliu mes lauksime 
Šaulių atstovo p. A. Žmuidzi
navičiaus atsiliepiant ir paaiš
kinant šį skaudų lietuviams 
katalikams — šaulių nuošir
diems prieteliams atsitikime. 

Namų statymo brangenybė 
šiandie taip iškilusi, kad 
trumpoj ateity ji turės sprog
ti. Juk ir pūslė perdaug pučia
ma turi plyšti. 

Vienas įžymesniųjų New 
Yorko bankininkų tvirtina, 
kad trumpoj ateity namų sta- j Šio dvylika didžiausių tur 

Vienas finansinis laikraštis 
New Yorke paskelbė dvylikos 
turtingiausių žmonių pasauly 
pavardes. Pirmoje vietoje fi
gūruoja Henry Ford iš Detroi
to. Šiandie jis yra turtingiau
sias pasauly. Jo turtai yra 
Jygųs kai-kurių valstybių tur
tams. 

(Pirm dvidešimties metų 
Henry Ford buvo paprastu 
mechaniku.Vienoj automobilių 
gaminimo įstaigoj Detroite 
turėjo apie 28.000 dol. įdėlfo. 

Šiandie tas pat Ford IKT 
metus turi 119,000,000 dol. 
gryno pelno. Jeigu jo tas pel
nas sudaromas penkiais nuo
šimčiais, gaunamais iš jo abel-
no turto, tai jo visas turtas 
turi but vertas suvirs du bilJo
nu dol. 

Jolm Rockefcller, kurs nese 
nai buvo skaitomas turtin 
ginusiuoju pasauly, šiandie se 
ka po Fordo, ty. užima antrų
jų vietų. 

Iš kitų dešimties turčių: 4 
yra amerikonai, 2 anglai, 2 
japonai, vienas" vokietis ir vie
nas italas. 

INFORMACIJOS BIURO UŽDAVINIAI 
Šiandien visos tautos turi domis, direktoriais; kad turkų 

taip vadinamus Informacijų 
Biurus, arba lietuviškai kal
bant žinių skleidėjų įstaigas. 
Tokius biurus turi nef kinie-
čiai, turkai, indijonai, alba
nai, nekalbant jau apie kul
tūringas Europos, Azijos bei 
Amerikos tautas. Užtenka ti}<-
tai paimti į rankas geraf in
formuotą laikraštį, kad įsiti
kinus mūsų tvirtinimu. 

Kame jų uždavinys. . 
Juose, tarsi kokiame veid

rodyje atspindi įvairių tautu 
reikalai, kovos, išradimai, 
parlamentų kalbos, organiza
cijų pastangos, kultūros pra-

vyrai jau veda po vienų mote 
rį, haremai nyksta ir t. t. Net 
tokios mažos tautos, kaip Lat
vija šiandien puikiai suprato 
pasaulio informavimo reikšmę 
ir Amerikos laikraščiai yra pil 
ni žinių apie Latviją, pęr Lat-
vijų apie Baltijos naujas val
stybes ir Latvijos sostinė By-
ga kasdien leidžia žinių apie 
Rusija, teisingų ir klaidingų 
žinių apie Lietuvų. ę Lenkijos 
informacijos biuras yra ne-
vien Varšuvoj, bet galima sa
kyti kiekvienoj svetimoj sos
tinėj ir didesniuose miestuose. 
Šiandien nereikia net važiuoti 

jovai, bažnyčių sielvartai, jau- į Lenkija, kad sužinojus tik-
nimo sporto reikalai, moterų 
teisių gynimai, piniginis val
stybių stovis, partijų santy
kiai ir t. t. 

Laikraščiams tarpininkau
j a n t mes sužinome kas įvyk
sta bolševistinėj Rusijoj, kiek 
ten kasdien bei kas mėnesį nu
žudoma priešingų bolševikams 
elementų, k«kia jų'armija, ko
kia ekonominė Rusijos padė
tis, bolševikų santykiai su ki 
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tymų palies krizis. Statymo 
brangenybė kilo iki aukščiau-
sio laipsnio ir galep susidūrė 
su kliūtimis. Amerikos banki
ninkų organizacija, kuri šių 
metų pradžioje namų statybon 
sudėjo šimtus milionų dol., 
andai įvykusiame suvažiavime 
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nutarė neskolinti dauginus 
namų statybai. 

t uolių skaitosi individualiai 
turtuoliai. Tai yra, jų turtai 
priklauso išimtinai jioms vie
niems. 

Bet vra daugybė turtuolių, 
Įvurių turtai priklauso ne jiems 
vieniems, bet jų šeimynoms. 

Tai vis didžiosios žuvys. 

ra dalykų stovi. Žinių apie 
Lenkiją, nors, kai kada ten-
dentiškai nušviestų pilni laik
raščiai. Apie Lenkijų rašo ne 
vien lenkai, bet ir kitų kaimy 
ninių valstybių biurai, nuš-
viesdami tos šalies veidų poli
tinį, kultūrinį, socialį, finan
sinį ir t. t. Lenkai per savo 
skaitlingus biurus yra paleidę 
pasaulin tūkstančius šmeižian
čių Lietuvų žinių. Tas žinias, 

atsitiko, bet nei fcudtnoma pu mokinasi, bet kiek man teko 
lanki nuomone apie tai kas 
gali būti, kas turės įvykt, kų 
valdžia mano daryti. J bandy-
nio burbulus, paleistus pa-uu-
UM, atsiliepia viešoji nuomo 
nė, ir sulyg jos tankiai elgia-
mos iš keičiama politika. Sma
gu yra sekti gerai suorgani
zuotų pasaulio biurų žinias pa
leistas į" plačiųjų minių! 

Informacijų biuriai naudo
jasi telegrafo agentūromis, 
kurios mielai talpina gudriai 
sugalvotas žinias, turinčia; 
'pasauliui reikšmės by kokiu 
žvilgsniu: tautiniu, poUt'niu, 
milttariu bei sensaciniu. 

Gi Lietuvių Biurai? 
Paaiškinus nors trumpai 

apie inf. biurų uždavinius, ky
la klausimas kų tuo žvilgsniu 
daro lietuvių inf. biurai? Ar 
m esama a r ne? Ar jie gerai 
suorganizuoti ar ne? Ar jie 
atsiekia- savo uždavinį ar ne? 

sužinoti ne skleidimo žinių 
gudrybių, bet "kitokių moks
lų. Jeigu tas butų teisybė, tai 
mūsų valdžia turėtų į tai at-
kreipt savo domės ir į taip aV 
sakomingų vietų pakviesti dar 
Hninkus numanančius savo ap
matų ir visų laikų apsiiman-
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čius pasišvęsti tam darbui. 
Kitaip bus bloga su Lietuva. 

Mums atimama sostinė Vil
nius, o pasaulis net nežino 
Lietuvos valdžios protesto tu
rinio. Lenkai kiša savo nosį 
į Klaipėdą, o mūsų Inf. Biu
rai nepaakina platųjį pasaulį, 
apie jų intrygas Baltike. Len
kai užmuša šimtus nekaltų 
su vardais ir pavardėmis Lie
tuvos žmonių, o niekas nežino, 
kiek jų žuvo nuo brutalės len
kų rankos. Pasaulis nežino, nei 
apie Klaipėdai duotų autono
mija, ten pasakytų Galvanaus' 
ko prakalbę, kariuomenės pa 

Kad nieko nekaltinus akies'; rodą, širdingų premiero priė-
mirksniu, pažiūrėkime, kų pa- [ » W į i Antanto norų profes-
saulis žino apie Lietuvų! Juk , tuo t į prieš suteikimų autono-

tomis, nebolševistinėmis vals- j nebeturint tikrų informacijų, 
lybėmis ir t. t. gaudo dienraščiai, mene. iniai 

Turkų informacijų Biuras žurnalai, rekorduoja jas pįli-
paduodu, kad turkų moterų tikai ir plačioji pasaulio vi-
klausimas eina geron pusėn, suomeno išsidirba tokiu budu 
kad jos jau nutraukia pamaL 

žu uždangalus nuo veidų, pa
sirodo viešai gatvėse, eina į 
ofisus, tampa mokyklų' užvaiz-

gana griežta nuomonę apie 
mūsų Tėvynės barbariškumą, 
simpatizavima Vokiečiams, 
bolševikams.ir baisu pasaky
t i jųjų makaulėse yra misis-

keliolikos milionų dol. įtovėjusi nuomonė, kad LieTu-
Taipat yra ir tokių, kurie i vių kalba yra viena iš negrą 

konkretiniai nei nežino, kaip 
daug jie turtingi, kaip dide
lius turtus turi. , 

Lietuvoje taipat esama mi-
lionierių. Laikraščiai dažnai 
mini Vailokaičius, Lietuvos Ų-
kio< Banko vedėjus, kurie esų 
turi 15,000,000 litų arba $1, 
900,000. Toliaus milionierių 

žiausių pasaulyje, kad Lietu
voje dauguma gyventojų yra 
Slavai, kad lietuviai mongo
lų rasės f taip man • nesenai 
tvirtino vienas Amerikos in
teligentas), kad Lietuva netu-
ri teisės gyventi ncpiįklauso
mu gyvenimu ir t. t. 

Bet geriausiai suorganizuo
tus informacijos BįurtH turi tarpan įskaitoma KL Yvas, a 

merikietis J . Romanas. . "Dar- didelės valstybes. Ten jų esa 
bininko" Uosis jau nekartą ma valdiškų ir privačių. Val-

Amerika turi daugybe ir šiaip plakė jiems kaili. Gal jie i r įdiški biurai yra įspiruojami 
milioni.'iii!. kurių turtai sie- kalti. Dažnai milioiiai auga j valdžios aMovų. Iš jų ofisų 

Pasibaigus paskoloms, sus- Į kia nuo vieno ligi keletos arba svetimo prakaito kaina. | pasaulis išgirsta netik kas jau 

Lietuva nieku budlf nestovi 
žemiau už Latvija, bet apie ja 
negalima surasti žinių, negu 
tik paduotu tendentišku budu 
is lenkų šaltinių. 

Pav. Amerikos visuomenė 
nieko nežino apie politinę Lie-
tuvos padėtį, apie partijų san-

j tykius (daugelis čion mano, 
kad Lietuvoj - - dauguma bol
ševikų), apie prezidento teises, 
apie naujus rinkimus, apie 
Lietuvos pinigus, apie prekv 
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binius santykius Lietuvos su 
kitomis valstybėmis, apie len
kų žinių melagingumų, apie 
Lietuvos žemės "turtus, pra
monę, laivynų ir t. t. 

Kas čion kaltas? Kalta iš 
dalies Lietuvos valdžia, kad 
nesteigia daugiau informa"ijų 
"biurų: kalti išdalies ir tie biu
rai, kurie jau gyvuoja, bet 
kurių gyvavimas panašus dau
giau \ mirimų. Laikraščiuose'' 
net nematyt mu!*ų čion Ame
rikoje veikiančio biuro vardo. 
Išviso jisai pasicodė .manding 
4 kartus per ištisus paskuti
nius keturis metus. Pikti lie
žuviai kalba, kad mūsų infor
macijos biuro darbininkai da 

mijos ir t. t. Graudu net rašy
ti apie dalykus, liepiančius 
mūsų Inf. Biurų veikimų. Vis-
kų ka mes žinome apie mūsų 
čion Inf. Biuro veikimą, tai 
tie straipsniai lietuviškuose 
laikraščiuose kurie retkarčiais 
pasirodo ir informuoja plačių
jų lietuvių minią apie tai 
kų gera ir bloga kiti apie mus 
išgalvoja. Tai ir viskas. Kyla 
tad klausimas kas toliau da
ryti l Mano nuomone, reikia 
Lietuvos valdžiai reorganizuo
ti biurus; juose pasodinti kva
lifikuotus žmonfės; uždėt jiems 
pareigų dirbti, jeigu nori val
džios duonų valgyti; reikia 
pašvęsti tam tikslui daugiau 
pinigų, kad įsteigus daugiau ^ . 
biurų, negu kad mes šiandien 
turime. Norėčiau" kad šiuo 
klausimu atsilieptų daugiau 
balsų, ir pažiūrėtų šmėklai sta 
ciai i akis. 

Kun. Dr. V. Bartuika. 

-Chicagos viešąsias (public) 
pradines mokyklas birž. mėn. 
1923 m. baigs apie 15,000 vai-
kų. O kiek dar prisidės para
pijinės mokyklos! 

BOLŠEVIKAS. tai ir jai " k a p u t " . Žmoną, vaikus.... i r i nu — kaklių — pilvių... vis tiek pat... 

MONOLOGAS. 

(Skiriu Silvai Š.) 

(Nudriskęs, rudais plaukais, liesų, sudau
žytu veidu, su peiliu pajostėj, £el alkanu 
mo susirietęs žmogus. Kalba grūmodamas 

kumščiais, vis koliojasi ir stena, nes 
alk anas J. 

Aha, mes juos visus įšskersim, iki 
vienam, neliks jų nė pėdsekio, nė šešėlio. 
Skersini ir gana... nuo senio žilio iki lop
šyje vaikui — visus (rodo), kurie tik va
dinasi buržujais ar "kulakais". . . Dar^ten' 
žiūrėsi kas kaltas, kas ne... apskundė kas, 
pasakė, kad buržujus, girdi, kad ponas, tai 
ir galas — emi ir skerdi. Arba nereikia 
nė apskųst, nė pasakyt; gana mums vie-

vno, kad tik švariai, gražiai, žmoniškai 
gyvena... ir "g ramatnas" prie to,-skaito 

; visokius ponų "dakumentus", kad "rava-
*liucijos , , nebūt, ir patys "ravaliucijos" 
. nedaro, kitų neskerdžia, tai jau žinok, kad buržujų... Tik bombų nevisada turim.. 

dukterų net nepasigaili... vis buržuikos... 
visus, be "caromonijų" skerdi. 

Lieka tokio dvaras, "kamenyčios... 
ar taip dar nesugriuvęs namelis... t a įma t 
buvusio buržujaus namai... tai taip ir ne
sinori, kad buržujų darbai čia tau — tei
sybės ir lygybės ieškotojui prieš akis sto
vėtų ir primintų jų pilvus... o tavo ma-
rolius. Ee.. buržujų liekanos... Mes viską 
griaunam, paločius, dvarus, bažnyčias 
"kamenyčias".. . šalin su jais!! mes sau, 
visiems vargšams kitus, dar gražesnius, 
pasistatysim... savo maruoliais, savo pra
kaitu... o čia buržujų.. Tie tai bus mūsų; 
po aulam bus ir sidabru., bet mūsų, 6 čia 
buržujų... tai šalin su jais., griaut ir gana. 

Priėjai prie palociaus, išpradžios vi
duj" išdaužai langus, duris, veidrodžius 
buržujams šaipytis... suskaldei "pr ik lodu" 
visokias ' * garmonikas' ' *' partapijonus'p 

— viskų skiedrosna... o kai priilsti bedau-
žydamas, tai išėjai oran., bombų sveidei 
vidun ir subirėjo., ir po visam... vis mat 

jis buržujus... jau jam "pons tva" rupi-... 
-o mūsų varguolių nori prakaitų ir kraujų 
siurbt... tai jau jam tegu pirmam galas 

..būva, negu jis kada .tave kankins... Ko 
da ten daug... užpuolei tokį naktį kur, 

•viskų apiplėšei, pinigus, drabužius ir vis
ką, viską, kas tik galima paimt pačiam, 
ar ratuosna sukraut — susikrauni, o pa-

"eiam va šituo (rodo pajuostėj peili) pa-
sonėn ir... galas... (sukandęs dantis) o 
buržujai, da gailėsi tokio... nenori pats 
kitų skerst, tai pačiam galas!!! 
kk Jo ir šeimyna visa tokia... buržujai.. 

Mes sau naujus pasistatysim... nors 
iš to jau neišeis tas pats., bet nieko.. Ot, 
dar žiūrėsi... vis storakaklių... (susiriečia 
daug kart ir stena: "o i valgyt nor iu") . 

Arba pabrikai visoki.:. mašinos gir
di... kam šitai? tik buržujam... vis kad lin
ksmumus visokius darytų... mums nereikia 
mūsų maruliai (rodo) viską, ko sau reikia 
padaro... Tad emi viską... ir draskai, 
griauni, plėšai, (rodo) muši, trupini... kur 
mes? bolševikai ' perėjom (pasididžiuoda-
mos) ten tik pelenai ir griuvėsiai lieka... 
ir vis tų buržujų., stora... stora., stora —-

Kaip jų tai — negaila... Mes sau ])asida-
rysim (nusiminsta) nors da nieko nepad.. 
bet (drąsiai) o o pas mus greit rojus bus., 
kaip matai laimė visur... Kaip Adomas 
X>liki vaikščiosim., (sumišta) a a manot, 
kad rūbų neturėsim.. ne... ne., 
m., a pliki., žodžiu gerai, rojus., laimė bus •' 
iš kitų... nuo buržujų... (stena.- "oi vai-, 
gyt")... j 

Mes netik patys "razumni".. . mes ne 
buržujai, ir kitus pamokom kaip "razum-
nais ' , taipt, kaip laimę rast, kaip ponus 
skerst, ir viskų naikyt... 

Miestely kur po sumos užlipei ant 
bačkos ir rėki vison gerklėn visur, ap
linkui... nors pilvas tuščias, diegliai* spau
džia (nuduoda) bet tai iiKko.. rėki ir ga-
TSL/ kad (nuduoda) vyrai, girdi, kur tik 
kas yra, tai vis mūsų... mūsų, kurio dir
bam ir prakaitų liesim ir kraujų dar... 
Tad, girdi, eikim visi ravaliucijos daryt, 
ponų skerst, jų paločių griaut, jų miškų 
deginta, tai vis mušu. ne jų... Mes sau, gir
di, naujas girias užsiauginsim... o jų... iš-
degint reikia... nes vis buržujų... 

Paskerdę buržujus, kaip norit sau gy
venkit, nes mes visi lygus... broliai aš ir 
jųs visi — tai broliai... 

Nors aš ir turmoj buvau, ka'd buržujų 
kumeles išvedžiau ir kad pono kišenes iš
krėčiau kol dar u ravaliucijos " nebuvo, 

su "Šaltiniais'> kaip su antim papažasty 
ir su rožančiais apsikorę ir taip jau su 
"nepaprasta brostva"... norim,rėkia, bliau 
na, spiegia... Rėkia visi, tik kų iš bažny
čios išėję... net galų nesimato kaip klauso 
mūsų "razumnų pamokslų". Tai gal jau 
pasakom ne taip, kaip ilgaskverniai, gir
di, tuoj visus prie savęs pritraukiam. 

Tai kai nori lygybės, tai ir"rėki vėl, 
kajei girdi, jei norit, bukit sau visi lygus... 

Neklausykit nei tėvų, nei vyresnių, 
nei kunigų., nei vyro, nei žmonos, nielvo, 
nieko neklausykit... tik mūsų vienų — 
bolševikų., tai busit, -giidi, labai lygus ir 
laimingi... 

Bara tėvas ar močia — parodei špy
gų (rodo) ir^daryk, ką nori... nes visi ly-
gųs. Vyresnejam ,-- keliu užpakalin ir — 
galas... Nemeili savo žmona^, paseno — tai 
kaimyno gal meilesnė, gražesnė... tai su 
ja... visi gi lygus., savąją visai pametei... 
kam lepšio reikia!! Yra jaunesnių!.. Ir vy
rui taip gali but.. visi lygus.. 

O bažnyčios, girdi, kam! Juk Dievas 
tai ponų išmislas*. susikalbėjo su kunigais 
ii* išjunslyjo Dievą, kad žmones baidyt... 
kau" neleist gyvent kaip nori., ir baido da
bar smala ir siera., girdi... O mes visi ly
gus; nieko pasauly, girdi, blogo nėr., nėr 
grieko, daryk kaip nori.. [Tai bažnyčias 
paverskim į bravorus... tai bent, pasilak
tum., tik iš ko, vyrai, varytum samogon-

ir nemaža jų nugalabijau... bet n'eskiidi- ką?.. Bet apie tai paskui... kada jau ro
mi., nenoriu garbės... mes visi lygus., ly- j jus bus, o dabar kunigus šalin., šunimis 
g*ųs — kaip sienos... nors tuilėtum didžiuo- išridykiui kaip^pasirodo kur... o tai "rava-
tis... kad mes, girdi, }iž lygybę einam!.. Jiucija" mūsų nesidaų&ins... kai kunigai. 
Ar norit, rėki visiems lygybės?? "Norim, yra.,. Kam girdi kunigai?., ot dar jie čia 
nor im" rėkia (nuduoda) visos davatkos mums skaitys mūsų griekus.. bars už pa

leistuvystę, už girtuoklystę... taip nesma
gu kaip bara, net bijot pradedi... tai ša
lin, kad nebūt... Iškart visus... Ar kart 
klausi?.. Kart, kart rėkia, davatkos., nes, 
girdi anot jų, spaviedot kasdien nenori, 
šalin varo.. Hituos kart, geresnių reikia... 
Tai vėl rėki, kad visai nereikia, ir g*erų 
nereikia,- o tai bara.. 

Rėki paskui, kad Dievo nėr... ir raštai, 
• girdi, labai " razui imi" bolševikai rašo, 

kad nieko nėr, nėr nei dangaus, nei žemės 
nei pragaro... nu ko dar nėr... nu?., nu ir 
pačio Dievo nėiy.. tų girdi, " r a z u m n i " raš
tai rodo., o^kas rašte.. i r dar 'mūsų ka-
misarų tai jau šventa... Dieviška tiesa... 
Mokini, uet prisieki ant bačkos rėkdamas, 
kad, girdi, vyrai aš prisiekiu Dievo var
du, kad niekokio Dievo nėr., o tik išmis-
lai... l r aš girdi, katalikas ir da kokis... o 
Dievo, girdi, žinau, kad "nėr... 

Nusijuokia tik visi., gal labai gražus 
pamokslas..; 

Na tai dar paragini, kad eitų skerst 
- i r plėšt visiko., neklausyt kunigų ir jau 

baigi., nes pilvas., kaip lapas susiploja.. 
tuščias... taip valgyt noris... o nėr ko... 

Nulipi, tai vieni, giria, sveikini.. :r 
iš davatkų vis dauginu išsilaiko... jos la-
biaus ant kunigų pyksta, kam jų, girdi, 
kasdien nespaviodoja tai ir... o kiti, tai 
mėšlais tuojuus svaido., ar arklio., ar... Fu, 

. kaip pataiko veidan (kratos) tai tik pasi-
tašįo... tai tik susmiršta... reikia slėptis.. 
emi ir bėgi kur mus... (išbėga).... 
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KONCERTAS. — VYKCS. 

Svečias iš Chicagos programoj. 

Waukegan, 111. — Geg. 27 
•d. Lietuvių svet. įvyko lau
kiamasis Sv. Baltramiejaus 
choro koncertas. Svetaine bu
vo pilnuttlė publikos. Iš to 
galima sprosti jog visuomenė 
parodo labai didelį prielanku-
ma ir užjautą. 

Vakaro vedėjas kun. J . B. 
Kloris, atidarydamas progra
mą aiškai išdėstė reikalingu
mą remti chorą, kuris neša 
naudą kaip Dievui taip ir vi
sai parapijai, nes turėdami 
bažnytinį chorą,reikalinga jam 
turėti. įvairių gaidų, pirko sa-
\o pianą, ir jeigu mes jo n.e-
įemsim, neduosim jam pelnyti 
iii rengiamuose vakaruose, tai 
nonViami palaikyti jį išlaidas 
turėtu padengti pati parapi
j a 

pradėjo vargoninkauti (jo ir 
f pradžią buvo šioj kolonijoj), 
bet vaisiai jau žymus ir tiki
masi, kad jo pastangomis, at
eity įsigysimo vieną iš smar
ki ausiu choru Chicagos apylin
kėj. 

Daug dar yra jaunimo ne
priklausančio prie choro. Pa-

kieką gėlių. Tikimės, kad p. 
Kvederiytė ateity pasieks.au
kštą laipsnį dainavime. 

€horas sudainavo "Karvelė
li mėlynasis". 

Antru atveju J. Ramanaus
kas sudainavo "Kait ink švie
si saulute" ir "Oi greičiau, 

i greičiau". Klausytojams net 

šytų, o iš to turėsite naudą, 
geidaujama, kad visi prisira- t«aldu darosi, išgirdus jį vėl 
Y J * ^ 1 J • • i 1 "1 « • dainuojant. 
iš ai p sau taip ir bažnyčiai, Į Merginų choras sudainavo 

Pirmiausiai choras, vadovauY'Ką močiutė padarei . , , Mer-
jant varg. N. Kuliui, sudaina
vo, " K u r namas unis", ir 
k 'Oi motule mano". 

gaitės savo dainavimu net ir 
vyrus pralenkė. 

bažnyčia ir parapija. 
Bet dabar viskas kitaip. Ne

tik kad žmonės daugiau lanko 
bažnyčią, eina prie sakramen
tų, bet visi jau pradeda mo
kėti užlaikymui bažnyčios, lan 
ko vakarėlius, išleidžia pinigų 
- e visokiais budais daro para
pijai pelną. Į šešis mėnesius 
buvo surengta du bazaru — 
vienas ir kitas davė didelį už
darbį. Nuo dviejų bazarų pel
no buvo apie $2,000. Kas mė
nesi s yra dabar rengiami ke
li vakarėliai ir žmogių susi
renka daug. 

Sumažinta parapijos skola 
keliais tūkstančiais, bet dar 
nemažai liko atmokėjimui. 

Vasaros* laike bus surengti 
keli piknikai parapijos darže. 

įspūdį į publiką. 
"Leiskit į Tėvynę" ir "Ve-

versėHai čiulba", solo dainavo 
p. J. Ramanauskas, tenoras, iš 
Chicagos. Jo aiškus, lengvas 

Daug triūso surengime šioj iv malonus balsas sujudina 
koncerto padėjo choristai, nes kiekvieno žmogaus jausmus, 
visi norėjo pasirodyti visuo- norisi dar daugiau išgirsti jį 

.Vieną iš gražiausių, dainų ' p r . j o s 
Solo "Asleep in the deep", ^ tik ne bus sudainuota šio ; 

atliko solistas A. Čiapas. J o l vakaro žvaigždžių, J . K vedė-' 
tvirtas i r aiškus baso balsas, !

 r i u t 6 s i r j R a m a n a U s ; k o > d u e 

nepirmą kartą padaro didelį t o : "Teklytė i r Pranas" . ] \ l 

menei, kad choras nemiega, ne-
vien bažnytinės giesmes gra
žiai pagieda bet ir tautiškas 
dainehs neprasčiau padainuo
ja. 

Didžiausia garbė priklauso 
mus nenuilstančiam vedėjui, 
varg. N. Kuliui; tai jaunas, 
gabus, pamylėjęs dailę, pilnas 
energijos, stengėsi kiek jo jė
gos daleidžia darbuotis savo 
šakoje. Nors dar nesenai kaip 

Lietuviai Daktarai 
• • * • 

! ' 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

Tel. B h d . 7043 J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LTETUV1S DENT1STA8 

4712 SO. ASHLAND A V E N U K 
arti 47-tos Gatvės 

i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredoinis nuo 4 iki 9 vakare 

[ . « • • , • • • • . • , . • • • • • » - • • • - g 

dainuojant. 
"AŠ įsivilkėjau čigone rū

bą* labai gerai sudainavo du
etas J . J aku t i s ir S. Preėinau 
skienė. 

" A t davvning I love you' ' 
solo atliko J. Kvederiutė. Tai 
mušu elioro žvaigždė, jauna, 
gabi, ir turinti labai malonu 
ir stijjnj soprano baisa. Jos 
dainavimas publikai labai pa
tiko, nes aplodismentams ne
buvo galo. įteiki jai puikų bu

mus plojimui nebuvo ga.l<>. Tu
rėjo kelete kartų atkaitoti. 

Užbaigiant choras sudaina
vo "Oželis", ir "Ginkuu šalį 
Lietuvos". Choro dainos vi
sais atžvilgiais išėjo labai ge-
rai ir nenuostabu, nes taip ir 
norėjome. 

Visuomenei šis vakaras pasi
liks ilgai atminty. Kas nebuvo, 
ne mųs kaltė. Laukite kitos 
progos. • Vijurkas. 

SIOUX CITY, IOWA. 

'I 
Tel. Ganai 157, Vak. Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirurgu 
I M I South Halsted Street 

•a landoa: 11 iki l t ryta: 1 iki 4 
po pietų: I tkl t vakare 

Dr. M. Stapnicki 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis nukilo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2, -be kraujo, 
8,—be mariui mo, 
4,—ue skausmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti į darbą, grali tuoj valgyti: dai
nininkų baisa* tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriem* Iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius an Jvalriornla Ilgomis 
p r l j i m u : — 

Kasdien nuo I vai. po pietų lkl 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomla Ir šaradomis oflaaa 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIK1JUGAB EB 

OBSTETRIKAS, 
11 So. 50th Ave. Cicero, Dl. 

3107 So. Morgan Street 
OaTIGAGO, U L I I O U 
Telefoną* Vardą M>11 

Valandos — t lkl 11 U ryto 
po platu S tkl S rak. Hsdėl lomi* 
ofisas nžd&rytas. 

DR. CHARLES SEGAL 
Ferkėlė aavo ofisą po numeriu 

4711 KO. AKHLAJiD A V E S D B 

SPECUALISTAS 

- a 

Džiota . Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo I I — 12: nuo 1—8 
po pietų: nuo 7—8:11 vakare. 
Nedėliomla: l t lkl 1. 

T e l e f o n a s O r e z e l 1 8 8 0 
, a - - — — — — — — — r T g i B « i n * - B | 

šv. Kazimiero "Parapija. 

Daug pagerėjo. 
Kiek sužinojau tai šios ko

lonijos lietuvi ų parapijos sto
vis daug pagerėjo per trumpą 
laiką boklehonanjant dabar!i-
niam klebonui kun. Jurgiui Če 
snai. Daug jam padėjo moks-
lei ' is J . Zabulionis. 

Parapija buvo paskendusi 
skolose, taip kad nebuvo ga
limu apmoksti bihi. Žmonis 
nenorėdavo mokėti bažnyčiai, 
visai nenorėdavo jos lankyti 
Sekmadieniais vien svetimtau
čiai lankydavo bažnyčia, (leda 
buvo lietuviams turintiems 
tokią gražią murinę bažnyčią 
ii jos nelankyti, nerupintis ja. 
Draugijos buvo suirusiose tik 
keli išmana žmonės rūpinosi 

%J 

DR. A. L YOŠKA 
1900 So. Halsted Str 

Te4. Canal 1118 
Ofiso vai.: 18 ryto lkl 18 po plei. 

s lkl 7 vai vakaro. 
Rea. vai.: 8 lkl 4 po platu. 

4 1 M Archer Ave . 
Tel. Lafayette 8 8 8 t 

« ~ 
Tel. Boulevard 24*0 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, Dl. 

Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9603 

Dr. A. A. R0TH 
KUBAM GYDYTOJA* t* 

CHIRURGAM 
§peciallataa Moterišku, T yri Aku 
Valkq Ir Tiem ckronlaku lig*. 

OClsas: SSSB S. Halsted Bt. 
Tai.: 19—11 ryto: S—1 po 
plat. 7—STak. Ifed. 1 9 — 1 9 d. 
Res . l / 3 9 Independenee Blvd 

Chicago. 

I _ | ~ ; 

D r. A. K. Rutkauskas 

Dr. 0 . VAJTUSH, 0 . D. 
LIBTUYM AKIŲ SPECIALISTAS . 

Palengvina vlay 
akių tempimą 
kas f r a nriežas 

F '§ -vsįjįjįįm, ttūQ| skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą. skaudančiu* . ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akya katerak-
tp, nemiegi o; net ikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan* 
tia mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re* 
frėjimo ir Taikus einančius mokyk 
on. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 

Nedėliomla nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland A v. 

Šios parapijos draugijos y-
ra sekančios : Š v . Kazimiero, 
&v. Jono, Susivienijimo kuo
pa, Šv. Onos, Altoriaus Puo
šimo ir Šv. Cecilijos choras. 

Uždarbiai. 

Lietuvių skaičius padidėjo. 
Laukiama iš Lietuvos atva
žiuojant apie 10 merginų. Mer
ginų čionai mažai, nors mote
rys gerai uždirba skerdyklose. 
Nekurios moterys gauna į sa
vaitę apie $30, $40 net i r $50. 

uždirba panašiai, bet 
dažniausiai ir daugiau. Darbo 
dabar visiems yra užtektinai. 
Laukiama atidarant naujos 
skerdyklos kur reikalaus kelis 
šimtus vyru ir moterų. 

Varg. 

t Vargoninkui Simonavičiui 
apleidžiant 8ioux City, atvyko 
čia naujas, jaunas, gabus var
goninkas, E. Šlapelis, iš Forest 
City, Pa. Visi dabar, džiaugia
si turint tokį gera vargonin-
ka, kuris suorganizavo naujų 
Šv. Cecilijos cho«f ir pradeda 
darbuotis parapijos ir tautos 
labui. • . 

Iškilmės. 

Neužilgo, čionai bus priėmi
mas mažų vaikų ir mergaičių 
prie pirmos Komunijos ir su
teikimas Patvirtinimo sakra
mento. Laukiama taiposgi ne
užilgo misijų kurias duos tė
vai Marijonai. 

Oras dabar gražus, malonus, 
sveikas. Svečias. 

i -
^ 

K 

QYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas. 

Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktu kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penet 
Jei nėi lnai kaip vartoti Eagle Plen*, prisiflsk mums aitą 
paskelbimą Ir mes jums pasiusime penėjimo instrukcijas, 
Kūdikiu. Knyga, n kitoldaa brangias informacijas, dykai. 

T H E 
BORDEN 

COMPANY ' * V 

B O R D E N 
B U I L D I N G 
NEW YORK 

20 metu prityrimo 
Akinių prt tauymo mene 

tst -7 ** ~ 
C I C E R I E Č I Ų K E R M O Š I U S , norden Kompanija per tris gentkar-

tos įtikino tuksiančius tėvų, kad Jų 
•• , kūdikių sveikata yra svarbiausias žin-

p' ,,. 1 y 1 gsnis prie jų busimo pasisekimo gy-
Kj%CerO, 1U. — UZ K e l i ų į V enime. Bonlen's Bagle Pienas išauk-

dienos bos birž. 10'd. Tą die-
ny, Bergimm's darže, Riversi-
de, įvyksta tikras kermošius. 
Šv. Antano parapia 

toj vietoj. Tik nepamirškit. 
Senas parapijonas. 

-

Įėjo mil ionus kūdikių J sveikus ir vi
krius vyrus ar moter i s . ' • 

Trylika ne išrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet pa
siekus s] amžį ją su ima jausmas vii-

r e n ' - ' i a ^ ^ e s ^r susijaudinimo, kurio motinai ji 
I išaiškinti negali, .Šitas brendimo pe-

SaVO g a r s ų p i k n i k ą , tų. d i e n ą riodas yra rimčiausias momentas raer 
aitos gyvenime, dėlto, kad tuo laiku 
visas jos kūnas keičiasi, ir reikalinga 
tada pilna motinos priežiūra. Pride
dant Eagle Pieną prie jos valgių ga
li jai pagelbėti nes suteiksi reikalin
gą veikėją, kuris laimingai ją perves 
per šitą pavojaus periodą. Turėtum 
duoti d u šaukštu ant dienos, geriau
sia paryčiu ir po pietų. Atmiešk su 
trimis ketvirtadaliais puodelio sal to 
vandens. Eagle Pieną gal ima sukom
binuoti su suplaktu kiaušiniu ir ską-
skeniu, su ginger ale, vynuogių ar 
kitų" vaisių sunka, arba koko. Supran
tama, kad šviežias oras, mankštymas, 
ganėtinai miego irgi svarbu šiuo lai
ku, bet t inkamas maistas yra pir
miausia neatbutenybė. 

Skaityk .šituos stralp.«mius kas sa
vaitė* ir pasidėk^ ateičiai. 

Romiečiai Skotlandiją va
dindavo Kaledonia. 

Mano pastovus antrašas: 

Rev. P. Kaščiukas, 

260 E. Main Street, 
Amsterdam, N. Y. 

i 
r i " i1,111" 1 , i1!,1 j ! T g r — . ," • " •' 

C K U D I K I V 
rEROVĖS SKYRIUS 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVElKATO&j 

7 7 

( I U H įkyriu* MM 

K*4iii» įpripUlM.. Ir pe-
Mjtmu jn« 4aijUa grrm 
•varkM Majrmal W tralai 
<r MM JMOUM. k»4 Ui 

yni (UJrluu. kar} MM ta
rime rcrviimrUUM U * . ' 
urpui» -btr' h *»'—» 
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AR ŽINAI KAD 
Lietuvoj danartiniais laikais 
militaris lavinimas yra priver
stinas? Ar žinai kad llelmar 
Turkiški Ci#aretai yra eupa-

' kuoti stipriose dėžutėse dėlto 
I Lietuviai Helmars ruko vietoj 
paprastų eigaretų. (Apgr.) 

TReiidencijOH Tel. Brunswitk 4887 i 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. 0. j 

CHIROPKACTIC GYDYTOJAS 
B e gyduolių, be oi>eraciJos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 0-1? 
1579 Milwaukee Avenue 

Kanip. Robey ir North Ave. 

Bt|fcJtįt!Jt.Jf.Jt'J^.iltiJtĮi?tĮiirį]HiJW^'^^t-l't « W « * tkŠLS |#ME 

PINIGUS LIETUVON 

Australija yra didžiausia 
sala pasauly. 

•r v — - ' • • -js-^r1"" « gęai T = 

m 
Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashlamd Avenue 

Cbicago. IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

Tel. Blvd. 5052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Halsted St., Chicago 

Valandos: N u o 10 iki 12 diena, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedėl iomla 10 iki 12 diena. 

i w i . J/afayette 414« 
'Įįm m * m m m M *a» » » » » • • » » » m'» » • • » Wį 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. 

DR. MAURICE KAUN 
« Y l > r r o j A I I R O H I R U R O A I 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Tel. V a r * . M f 6 
OFIBO ? A L l 

• — l t • . ryto, l — I Ir t — 9 • . r. 
Iferieltoinla: -nuo l t wm i r t * lkl 
1 Tai. po platų. 

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

BRANGINKITE SAVO 
BVEIKATĄ. 

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

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

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

NOTARY PUBLIC 

STR.MPSNIS X X H I 
Priežiūra kūdikio lovoje 

Dažnas pozicijos permainymas begu 
lint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi kad niekad kraujas neuž-, 
tekės. Kasdien reikia kūdikis i šmau
dyti. Maudynė -del karščio (apie 96 
laipsnių F . ) gali būti duodama sykj 
ar du į dieną, jei karštis didelis. 

Temperatūra. 
Maudynės temperatūra turi biiti nu 

statoma, termometru. Maudant reikjia 
imti visas apsaugas kad lergantj kū
dikį neperšaldžius, arba .neišbaidžius, 
ar suerzinus. Karšty gal ima ant gal- C prenumeruoja Draugą 
vos uždėti šaltą kompresą arba ledų 
m a i š e l i , k a d a m a u d a i de l s u m a ž i n i 
m o k a r š č i o . J e i r a n k o s ir k o j o s š a l 
to s , , v a r t o k š i l t o v a n d e n s b o n k a s . 

Sunkioje ligojte maistą reikia su
mažinti. 

Girdymas vandeniu yra didelės 
j svarbos ligoje. Keikia vandens siuly-
I ti dažnais protarviais, jei galima, tai 

kas valandą, kūdikiui budint, ir rei
kia užsirašyti kiek per 24 valandas 
sugeria. »-«H^H| 

V f dūrius sergančio reikia Kuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra, tai išplau
ti, arba šilto vandens j lieti'. . Reikia 
atžymėti kiekį š lapumų ir duoti dau
giau vandens jei urejos maža. 

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linkifcnas motinas. Tinkamas mais
tas ir t inkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvienr kūdikį stiprų ir vik
rų. Jei negali savo kūdikio žindyti, 
jūsų pirmoji mintis turėtų butf Bor-
den's Eagle Pienas. Per tris gentkar-
tes motinos jį vartojo, pamatę kad 
jų kūdikiai tuoj pradėjo augti ir 
tarpti kaip tik gaudavo Eogle Brand 

S 
g; Siunčiu per didžiausius Lietu- Ę 
& vos Bankus. i :& 

l | | Padarau legal iškus dokura«ntus,»| 
^patarnauju pirkime ir pardavi-Įjf 
i m e namu, lotų ir farmų 

I 
' A ' f 
# Užsiregistravęs Lietuvos a t s t o - ^ 
3»!vybėje. 
h Talpg i užlaikau Draugo di- |Į 
jį džiausto knygyno skyrių su di-fj; 
^dž iaus iu rinkinio knygomis . Ū ž - ^ 

'A -

Jonas Klimas S 
Ž4414 South Califomia Ave. S 

Tel. Lafayette 5976 

SIMPTOMAI PARLL6KIA 
AkiQ L i p u 

Ar jums skauda galvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar "niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? , 
Ar matote kaip Ir plukančlua 

taškus ? 
Ar atmint is po truput) mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų,? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akie? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augfeto viri Platto a p 
tiek os, kambariai 14, 1 5 „ l e Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

D - r o R A Č K A 1 8 I Š R A D I M A S . 
l i g * latlf* Dr. Račkua galvojo, tru-

«ė, išrado lsband* geriaualua vaistus 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai ta' nėra kokie patentoe-

\ tl humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-r o RaČkaua Ir Jie-, veikla ant plau
kų etai kaip: 

1) -Užmuša mikrobas , kurie ėda 
i p lauku šaknis . 

2 ) •Sustiprina plauku šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalpoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir j iegu. =-,0 

4)-Sustabdo p lauku p " " 1 * ^ 
5 ) -Aug ina plaukus. 

Kurte nori gaotl tu vaistų; tat tu- , 
rl prisiųsti su laišku: — aavo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų Ir pažymo-
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar . 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Stų vai- , 
•tų aptiekOM nriraosit. Krelpkitlos tie
sios priet mūsų FIRMOS. 

K A I N ^ $6.00 už vaistus Ir už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Dausjr 
žmonių mums dekavoja. Pinigus sių
skite JMuo adresu: 
DR. BACKU8 Medicinai Labsratsty. , 

1411 So. 50th Ave., Cicero, Dl. 
W . . . . . . . . - - - - . - , . , - • 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. YX6KA 
8228 West 88-Ui Street 

Telefonas Boulevard 41S» 

A. Masalski 
Graborius 

(3307 Aubyrn 

Patarnauju lai- ( 
dotuvėse v e s - ; 
tuvėse. krtkšty-1 
nėe ir kituose { 
rt>ikaluose. Kai- ¥ 
nos prieinamos. 

Ave. Chicago. j 

B. D. LACHAWIOZ 
•'« • * - - » m * m m m m m ' 

LIETUVIS GRABORITJ1 
2814 W. 38-rd PI. Chicago, m 

Patarnauja laldotnvėse knopl-; 
glaaaia. HatkaJe meldžia atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti. Tel. Canal U 7 1 - I 1 H 

* 

Dr, M, Strikol'is I 
• 

Lietuvis 
GTDTTOJAJS ir C H I R U R G A S 

4401 So. A*blaiul Avenue 
Tel. Boulevard 7820 

Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 
Ned. 10 iki 12 

Namai: Aftil So. Aibany Avenue 
Tel. Pro*pect 1930 
Ta l . : pasa i sutartį . 

1 * 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
e 

Gauk patarimą D-ro Van Paing, Specialisto kuris su
pranta tavo stovj Ir kuris pa tars tau kaip paoigelbėti 

Norint išsigydyti reikia rasti l i gos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris tur i - i lgu m e 

tu prityrimą chronišku ir viduišniu ligų, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti eg teminuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba s i lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau- reika
lingas specialis gydimas. Serumi Elektra. 

DR. J. V A N PATNG 
Ofisas ir Laboratorija 

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

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

tą pleiskanų, mirtanąjį priešą—ir jūsų • 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio * 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užūikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiai^— 

-pieiskauos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekpje šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai i labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. . . 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h S t . Brook lyn , N. Y. 

••9?** 

Telefonas Yards MSft 

STANLEY F. j 
MAŽKTKA 

GRABORIUS m ! 
BalsamootojM 
T a r t i automo

biliui v lsoklemi 
relkalama. y ai na 
priainama. 

3319 Anbum 
Ave, Chicago. 

+m • • ii • • 

Lietuvių Ekskursija 
KLAIPEDON (MEMEL) 

Didžiausiu laivų — S.- S. Leviathan. Žis naujas laivas yra 
netik didžiausias, bet ir IrraŽiausias visam pasauly. Siame laive 
randasi visi moderniški palankumai . 

Ypatybės šio la ivo 
Didžiausias laivas 

visam pasauli j . 
Gross tonnage 59,-

956.65 tonų 
950 pėdų 7 coliai 

ilgio 
100 pėdų gi l io 
Maximum arkli

nės jėgos 100,000 
Quadruple Screw 
Oil Burner 
Greitis 2 5 knots 

kas valanda 

Šfe jūrių palocius 
pirmu kartų iš 
plauks iš N c w Yor 
ko- i Ckerbourę ir 
Southampton. t 

Liepos 4-to 
1923 m. 

10 vai. ryte 
Kainos: Iš V e w York į Klaipėdą (Memcl ) 2-rą 3 Uasą J 

w ^ s ^ ^ Kliasa $107.00 
gį didžiausia ir svarbiausią Lietuvių ekskursija kur} esą kuo

met įvykus. Šis puovykis daug reiškia Lietuviams, š ia eks
kursija vadovaus patys Lietuviai. Advokatas F. J. B e s o č i u s vi
s iems žinoma*, vadovaus Šia ekskursija iš N e w Yorko į t4-
vžnėn — Lietuvon. 

Tokia proga retai pasitaiko. Tat nelaukite ilgai. Nueik pas 
arčiausia agentą guvienytų Valstijų ir užsirezervuok vietą nu
sipirkdama* tikietus ant ŠIOS SPECIALES EKSKURSIJOS — 
LIEPOS 4-ta. Jeigu jūsų mieste ar apieiinkėj nesirastų agen-

* tai rašyk tiesta^ į # 

United States Lin«s 
45 Broad\vay Wew cork City 

110 Šmuli l>.-arboni Str. Chicago. UI. 
.Managing Opera tors for 

U N I T E D S T A T E I SHIP1NG BOARD 
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) dimą, kaipo "prel iminary ' ' Vy BRIDGEPORT. —susivienijimas 

. * 

GATVEKARiU DARBININ
KU STREIKAS ATIDĖTAS 
TUO KLAUSIMU SUSIRIN

KIME PRIIMTA REZO
LIUCIJA, 

Duota progos majorui abi 
pusi taikinti. 

LABDARIŲ ĮPASIRĮŽIMAS. 

Gatvekarių darb i n i u k ų 
streiką? Chicagoje atidėtas 
keletai dienu. 

Taip išsprendė susirinkę 
sratvekariu konduktoriai ir 

Prašoma visi^ prisidėti. 
Labdaringos Sąjungos Cen

tro piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, birž. 10 d. Natio
nal darže, Riverside, 111. Ka
dangi šis piknikas yra rengia
mas labdarybės naudai, tai 
visa lietuvių visuomenė turė
tu juo domėtis. Juk lietuvis 
yra gailestingos širdies. Atvy
kite i pikniką; ir tuo paremsi-
te svarbų reikalų, kilnų dar
bą. Jei tik išgalime, prisidė
kime ir daugiau kuomi, ar tai 
aukojant daiktus, ar darbu. 

eių Apskr. tradicijiniame iš
važiavime. Lai mūsų jaunimas1 

išpila kailį tiems "old-i\me-
riems". 

Kas apie tai atsilieps! 
Norįs matyti žaidimą. 

PIRMAS GRANDIOZINIS 
PIKNIKAS. 

Lietuvių N a m ų {Savininkų ant Bri-
dgeporto, priešpuametinis susirinki
m a s jvyks trečiadieny birž. 6 d. 
7:80 vai. vak. Mildos salėj, 3142 So. 
Halsted g-vė. Meldžiame visų atsi
lankyti laiku, nes yra daug reikalų 
apsvarstymui. Norintys Jstoti kvie
čiami atsilankyti . Nariais pri imami 
visi nmaų savininkai Chicagoj. N a 
riai kurie esate paėmę parduoti ti-
kietus busiančio pikniko susivieniji
m o draugijų ir kliubų ant BrMge-
porto, grąžinkit t ikietus arva pinigus 
už parduotus tikietus. 

A. BugaUiškls, rast. 

REIKALINGA 

motormenai. 
Streiko atidėjimo reikalavo Labd. Sąj. rengiasi statyti 

unijos prezidentas Quinlan ir j našlaičiams ir seneliams prie-
internaeionalis prezidentas i glaudą. Pinigų tam labai rei-
Mahon. Į kalinga. Pasistačius tokią įs-

Daugelis susirinkusių dar- 1 a i*» atsistotume -reta kitu 
bininkų priešinosi atidėlioji
mui. Jie šaukė, kad jie su
sirinkę balsuoti streiko klau
sime. 

Tečiaus jiems 
kad atidėjimas darbininkams 
nepadarys nuostolių. To no
ri patsai miesto majoras. 

Pagaliau po triukšmo pri-
imta rezoliucija, kad streikas 
atidedamas toliaus. 

kultūringu tautu. 
(Pasirįžę esame su šiuo pik

niku padaryti mažiausiai $1,-
» j 000 pelno. Jei tik kuopos ir 

įa .darbuotojai pasidarbuos, pla
čioji lietuvių visuomenė pa
roms, atsilankys, tai daug di
desnį pelną padarysime. O tai 
vis kilniam tikslui. Užtad ne
sigailėkime nei darbo, nei au
kai nepaskupėkime. 

RENGIASI PRIE SEIMO. 

įSalinkim vargą ir skur-
ReiJkia, stroiko nebus vio-l ( | ; } , . ^yų}ų t a r p o , 

ną ar dvi savai t K Tuo laiku 
bus vedamos derybos. I r tuo 
pačiu laiku darbininkai turės 
progos pravesti referendumą. 

Elektrikiniai ir kiti darbi
ninkai, nugirdę konduktorių 
Ir motormenu nusistatvma, 
nusprendė nestreikuoti. Sa
ko, tegul pirmiaus tie sukelia 
streiką, Tegul jie streike 
užima pirmąją vietą. 

Kai-kas spėja, kad, rasi, 
bus apsieita be streiko. 

Bridgeportas. — 2 d. b i r i 
įvykusiame Kat. Federacijos 
darbuotojų pasitarime, į Fe
deracijos seimo rengimo komi
siją, pagal Fed. Apsk. reika 
lavimo, yra darinktas p. P. 
(iritėnas. 

Dalyvavęs pasitarime. 

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 
"Di-r* V ™ i r t Qrf \rr\ ; kuopos svarbus susirinkimas jvyks šj 

r>irz. i v a. u. vycrų 60 Kp. | v a k a r b^.2 6 d gy A n t a no Par. 
ir Šv. Agnietės choras bend- **•*-
ra i rengia pikniką, — pasi
linksminimą parapijos darže 
(prie ^4 ir Fairfield gatvių). 
Šokiams paviljonas jau pa
ruoštas. Gros gera orkestrą. Be 
to bus .daugybė įvairių žaidi
mų, rungtynių. Šiame piknike 
dalyvaus i r L. Vyčių 5 kp. 
basebolo komanda, kuri tą 
dieną, su L. Vyčių 36 kp. los 
basebolą Mc Kinley Parke ir 
bus daug North Sidės jaunimo 

yrių. 
Pranešdami iš anksto api<* 

tai brightonparkiečiams ši r- f 
dingai kviečiame birž. 10 d. at 
silankyti į pirmą tokį pikniką, 
kokio dar niekas čia nebuvo 
surengęs. 
L. Vyčių 36 kp. ir Sv. Agnietės 

choras. 

VYRŲ AT YDAI! 

gerai apmokami, darbai, die
niniai ir naktiniai šiftai. 

Atsišaukite 

Westeim Felt Works 

4115 Ogden Avemue 

Arti 22 ir Oravvford Ave. 
, Chicago, Iii? 

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

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

N A M A I 
BARGENAS PAS J. KLIMĄ 

Didelis bargenas, medinis ant dvie 
jų pagyvenimų namas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara-
džius del dviejų karų, st i l iuotas yor-
čius, randos neša $60.00 į mėnesį 
v ienas blokas nuo Western Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI | 

> PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

MOTERŲ — MERGINŲ 
REIKALINGOS 4 merginos 

ar moterys kurios norėtų tapti 
" n u r s e s " slaugyto jojus 2 metų 
kursas nuo 18 iki 25 metų am- Į 
žiaus turi būti užbaigę pradi- I PARDUOSIU saldainių krautuve 
n ę m o k y k l ą ; k a m b a r y s , V a i - Į ai"ba mainysiu ant namo ar loto. 
gis, knygos ir uniforma duo
dama, apart to $5.00 j mėnesį 
mokinanties. Atsišaukite: 

ST. PAUL'S HOSPITAL 
828 W. 35-th Place 

ę 
i 

KLAIDA. 

SAUSASIS" DETEKTI-
VAS GAVO KALĖJIMĄ. 

OLDTIMERS" MANO 
KIBTI Į JAUNIMĄ. 

Didelė klaida padaryta ap
rašyme Labdaringos Sa-gos 
pikniko, kuris bus birž. 10 d. 
National darže. ' 'Drauge*' 
birž. 1 d. buvo rasvta, kad 
Labd. Sąj. 3 kuopa užims vie
lą piknike prie saldainių ir 
iee ereamo. Tai netiesa. Pir
ma kuopa užims tą vietą; tre-
ėia kuopa visai nedalyvaus 
Lahd. Sąj. piknike, nes tą die
ną įvyks vietinės parapijos 
piknikas. 

Centro valdyba. 

— j * 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėjimas 
20c. už mylią 

f 19-2223 So. \Vestern Ave 
Telefonas Canal 4400 

A 

randasi geroj lietuvių apgyventoj vie 
toj. Atsišaukite i» duokite teisingą 
pasiųlymą, jiegu bus prieinamas su
tiksiu. 

«34 West 18th Str. 

- - - - Ui 

PIRK LOTĄ I 
Puikioj Parkholme Subdivizijoj, * 
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16 
ir 19-tos Cicero, 111. 

Vanduo, šalyga'tviai, gazas ir 
t kiti įtaisymai, viskas apmokėta. 

0 Kainos nuo $1,000 ir aukščiau. 
J Nepraleiskite fiios progos. Reika

laukite informacijų pas 
JOHN O. SYKORA 

PARSIDUODA VALGYKLA 
ir Cbop Suey House. Už visai 
mažą kainą. 

Atsišaukite: 
3200 So. HaMed St. 2 Floor 

F A R M A 

R E A L ERTATE BROKr.K $ 
2410 So. 52-ml A V P . CKtro, III .# 

Telefonas CU^ro 815* ^ 
I atdara Nedėl . iki 4 vai po rieti.10 

F A R M O S ! FARMOS! 
Musy žemė ( farmos) randasi prie 

Tėvų Marijonų Kongregacijos farmo3 
kur nesenai jie pirko. Tėvai Marijo
nai žada neužilgo statyti Vienuolyną. 
Taigi toje apielinkėje žemė labai pa
kilo gal ima sakyti kad bus kaip prie 
šv. Kazimiero Vienuolyno. Pirmiaus 
tenai buvo galima pirkti lotai labai 
pigiai o pabandyk dabar! Tiesiog ne
prieinama! Taigi Uetuviai nortntieji 
dabar pirkti žemės paskubėkite nes 
greitu laiku gali pabrangti. 

ž e m ė s gal ima gauti pirkti mio 2XĄ 
akrų iki 100. IS vidurmiesčio tik už 
18 mailių. Ntto miesto Hinsdale tik 
2 »̂  mailės. 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės J "Draugo" ofisą. 

"DRAUGAS" JPl'B. CO. 
2334 So. Oaklev Avemie 

Chicago, HUnois. 

P R A N E Š I M A I . 

Federalis teisėjas AVilker-
son kalėjimai! vieneriems me
tams ir vienai dionai nubauetyi 
buvusį prohibicinį agentą 
Chicagoje Daniel Agoa už ky
šiu ėmimą nuo pardavinėjan
čių svaiginamuosius gėrimus 
asmenų. 

KELI DAUGIAUS SUSIRGO. 

Vakar Chieagoj keli žmonės 
daugiaus susirgo nuo karščio. 
16 žmoiių pagedę šunes su
kandžiojo. 

REIKALAUS ATAUKTI 
ĮSTATYMĄ. 

Šiandie Chieagos miesto ta
rybos susirinkime aldermanas 
Coughlin įduos rezoliuciją, 
idant Ulinoiso legislatura at
šauktų valstybės prohibicinį 
įstatymą. 

Butų įdomu pažiūrėki. 

Chicago. — Kartą vienoj 
valgykloj suėję keli lietuviai 
e:\-svaidininkai užsiminė a-
pie atletiką. Truputį prisimi
nę tuos laikus, desėtką ir kitą 
metų atgal, kai jie patys žaiz-
davo baseball prie mokvklu 
tymų, priėjo prie kalbos, ar 
nebūtų galima kokiam kartui 
sudaryti svaidininkų tymą iš 
taip amerikoniškai vadinamų 
"old-timers", ir kokiame iš
važiavime žaisti keletą innin-
gų su kokiu Vyčių ar kitu, 
tymu. Tas butų įdomu ir juo
kinga iš šalies žiūrintiems. 
Tie "old-t imers" butų dau
giausia profesionalai žmonės, 
mažai prie darbo tegauna rau
menims pasimiklinimo ir gal 
kitas svaidinio, pirštinės ir 
kuokos nečiupinėjęs per de
sėtką ar daugiau metų. 

Gal butų galima sutarti žal-

U VYClŲ CHIOAOOS APSKRIČIO 
mėnesinis susirinkimas Jvyks šešta
dienio vakare, birž. 9 d. 7:30 vai. 
šv. Petro ir Povilo parak>. svet. 
\Vest Pul lman, 111. Visų kuopų atsto
vai prašomi skaitlingai ir laiku pri
būti. • 

Ignas K. Sakalas, pirm., 
Alb. C. Alatnmlaltė. ra£t. 

I * 

Važinėk Visa Savaite 
v uz $1.25 

• 

Tiktai tiek kainuoja ( 4 * 3f pass'as ar 
. . 

važiuosi penkiasdešimts kartų, ar šimtą. 
> 

I 

DIBVO APVEIZDOS PAR. — L. 
Darbininkų Sąj. 25 kp. svarbus mėli. i 
susirinkimas Jvyks ftj vakar, birž. 0 
d. Dievo Apveizdos parap. mokyklos j 
kambary. Turime svarbių reikalų ap
tarimui. Visi naria l -ės susirinkite. 

Valdyba. 

Vartok važiuojant darban, teatran, į parkus, ba 

N O R T H SIDE. — Liet. Vyčių 5 
kuopos susirinkimas Jvyks trečiadie
ny, birž. 6 d. 8 vai. vak. parap. svet. 
Visi nariai-ės atsilankykite," nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. 

Al. Monstavifjflis, rast. 

K U R I E N O R I T E JSIGYTI NAMĄ 
matykite kaip namas yra statomas. 
Mes s tatome 20 mūrinių namų po 
5 Ir 5 ir po 6 ir 6 kambarius, v isas 
ažo!o trimas tailos maudynėse ir vi 
si vėl iausios mados parankumai. Ge
riausia, kad patys pamatytumėt, m e s 
turime ir gatavų tokių namų. iVeta 
Hetuviams gerai ž inoma tarpe 65 ir 
6(T Str. ant Roekwell ir Tolman ave. 
Parduosim ar mainysim ant senesnhi 
namų ar lotų. 

JOKANTAS BROS. 

4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 * 

=9 

žnyčion, ji gali paskolinti savo draugams, kuomet 

pats nevartoji. 
-^ 

Žemos Kainos Vaikams 
Vaikai neturintieji septynių metų amžiaus kuomet va
žiuoja su suaugusia ypata bus vežami veltui. Vaikai 
tarpe 7 ir 12 metų amžiaus moka 3 centus. 

Medinis v ieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžfus ce
mentuotas ir surais, kampinis , gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
lima ihešant tik $3000.00. 

&Tcl. l>earb*rn »057 

I A. E. 
ISTASULANl 

ADVOKATAS 
Vld-urmiestlJ Ofisas 

!Room 1726 Chicagro Temple B ldg . j 

177 W,'Wasftington St. 
OFISAS CICERO 

1505 So. 49-tJi Court 
[panedėlio, .Šoredo ir Pė tnyč los vak. y 

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

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

JONAS K O M A S 
4414 South California Ave. 

Telef. Lafayette 597« 

>:M 
Tel. Cicero 604J A 

58 
J. ?. WAITCHES 

L i w y e r 
UJLTUVIfl ADTOMJkTAm 

Dlen . : R. 614-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Rando lph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
RoMland Tel. Pu l lman 6377 

* ai • - - • • • • • • • • • • • • 
Tel. Dearbopn 9057 

A. A. S L A I I S 
ADVOKATAS 

Oflsaa vldumtestyto 
CH1CAGO T E M P L E BITL.DING 

i 

L O T A I 

77 W e s t Washington Street 
Roora 1726 

Valandon 9 ryto lkl 6 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park « 8 6 

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

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

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. California 
Tel. Lafayette 5976 

Ave 

dviejų 
parsi-

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

Matykite savininką. 
S. L E P A S 

938 West 34 Street 
(Antros lubos iš užpakal io) ' 

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

Ofisas Didmies ty] : 

29 South La Salle Street 
Kambarte 530 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4681 

O 

AR ŽINAI KAD 
Lietuva turi savo Universite
tą kuris randasi Kaune, kur 
mokoma Lietuvių kalboj? Ar 
žinai kad Lietuviai kurie ruko 
pradeda reikalauti Helmar 
Turkiškų Cigaretų užtat kad 
jie geriausi? (Apgr.) 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičių labai pri
e inamomis kainqmis, 

B. H. BUCH 

FPBRADCHUL1S 
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. 

Te lephone Yards 2390 

Tel. Kildare 5804 

* S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. I la ls ted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 4 

i 

L Michnievįcz-Vidikiene 
UU^ERKA 
101 S. Hals ted St 

Kampas 31 gatve 

Phone Yarda 1119 
Viename ofise su 
D P . J. P. v a n 

jPalng. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
gimdymo.Vlsoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, lkl 11, nuo 
6 lkl 9 vai. vakare. ' 

K-

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCO. 

809 W. 351h SI., Chicaeo 
Te;. Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
D A V I M O R A Š T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes . • 

Remkite tuos biznierius, ku 
dažniausiai 

dienrašty " D r a u g e ' \ 
garsinasi 

Visi vaikai lankantieji mokyklą ir dar 
neturintieji.septyniolikos metu amžiaus gali važinėtis 
po 5c. nusijterkant penkiasdešimts — važiavimų knin-
gutę už $2.50. Šios kningutės bus parduodamos tiems 
vaikams kurie parodys mokyklos certifikatą. BLankos 
gaunamos pas kiekvieną eleveitorių agentą. 

» 

s
 i 

Vartok savo "L" Pass'ą 
Chicago Elevatcd Railroads 

LITTLE JULIUS SNEEZER BY iumttt 

PADARYK DEPOZITĄ 
prieš birželio 10-ta ; visi de-
pozitai ant taupinimo accoun-
tų prieš ta diena neš nuošim
ti nuo birželio 1-mos dienos. 

«> 

*v 

CENTRAL MANUFACTURING 
ŪISTRICT BANK 

Clearing House 
Banką. 

1112 West 35th Street 
Bankas kuris pa
gelbsti Jums ženg

ti pirmyn. 
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