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METAI-VOL VIII 

KINIJOS KATALIKUS 
VALDO 58 VYSKUPAI. 

SKAITOMA 2,142,516 AP-
KRIKšrtYTŲ KINŲ 

KATALIKŲ. 

537,837 kinams duodamos ti 
kėjimo pamokos. 

Reikalauja Nau-

MARYKNOLL, X. Y., birž. 
5. — Anot oficiaVs statisti
kos* sustatytos lįgi lapkričio 
1922 m., Kataliku Bažnyčia 
Kinijoj turi 58 Vyskupus. Pe
rinai Kinijai paskirtas Apa
štalinis Delegatas, monsigno-
ras (Viso Constantini. 

Tie 58 Vyskupai reprezen
tuoja ten 14 svetimu saliu mi
sijų draugijų. Tos misijin^s 
draugijos valdo 59 apaštali
nius vikariatus, prifokturas 
arba misijas. Vakariatuose 
ir prefektūrose darbuojas 1,-
438 europėnų ir 1.030 kiną 
kunigų. 

Visi tie kunigai dvasiniais 
reikalais aprūpina 2,142.51 (J 
apkrikštytų kinų katalikų ir 
537,837 katechumetms, ty. 
tuos, kurie prirengiami krikš-
tan. 

Nemažai seminarijų. 

Tarp daugelio svarbiųjų 
Bažnyčios reikalų tokiose ša
lyse didžiausia <!<>m<*> kreipia
ma i lavinimą tengimių kuni
gu ir kateebistu ir vaiku mo-
kinimą. 

Kinijoje yra 37 katalikiškos 
seminarijos aukštesnės su 157 
studentais, kurie eina teologi
jos ir filosofijos kursus. I r 
42 žemesnės seminarijos su 
l,(i4!) studentais, kurie eina 
klasini kursą. 7^4 aspiran
tai į kunigus yra priruošia
mose kolegijose. 

Kitos mokyklos. 

švietimo sistemoje pasau
liečiams yra 46 kelegijos su 
5,5:>/) studentais; 30 kateebis
tu mokyklų, kurias lanko 582 
vyrai ir moterys; 23 norma
lės mokyklos, kuriose lavina
mi pasauliniai mokytojai ir 
kurias lanko 749 studentai; 5 
novieiatų lavinimo mokyklos 
religiniams mokytojams su 
185 naujokais; ir 778 skyrių 
arba pradinės mokyklos. Šias 
mokyklas lanko 25,879 berniu
kai ir mergaitės. 

Be to dar yra misijų stoty-
tyse katekizmo ir maldų mo
kyklėlės. J * l 

Nori Nors Kartą Baigti Kontri
bucijos Klausimu 

SIŪLO KAS METAI ATMOKĖTI PUSANTRO BILIONO 
M A R K I Į I 

BERLYNAS, birž. 7. — i Pelno nuo geležinkelių 500 
Vokietijos vyriausybė vakar milionų auksinių markių, 
santarvės valstybėms ir Ame- Iš pramonės ir ūkio pelno 

niniui ,gali pavartoti armiją j 
! ir karo laivynų. Bet kiti ta
me mato pavojaus. *Su utili
tarinėmis spėkomis neįvykinsi 
jokio įstatymo. fTai butų drą
sus ir negirdĮėtas pasikėsini
mas prieš žmonių personale 
laisvę. 

I Š L I E T U V O S . 
NAUJI LENKŲ ŽYMESNI 
PUOLIMAI NEUTRALĖJ 

ZONOJ. 

AMERIKOS RELIGINĖS ORGANIZACIJOS Už 8 
VALANDŲ DARBA 

* i 

REIKALAUJA, KAD PLIENO DIRBTUVĖSE BUTŲ 
PANAIKINTAS ILGAS DARBAS 

Baland. 9 d. lenku kariuo-

rikai pasiuntė naują notą. 
Reikalauja naujos konferen 

100 milionų auksinių markių 
Nors notoje nieko nesako-

Be to, keliamas klausimas, m e n ė s b u r > ' s skaičiuje apie 60 
ar prezidentas tokiems tiks- j ž n i o n i ų ' £ i n k h io tas kulkasvai-
lams turėtų teisės p a v a r t o t i ' d ž l a i s ' Autuvais ir granato^ 

mis, vadovaujant vienam ka
rininkui puolė mūsų kariuo
menes užtvarą 5 kilom., Lie
tuvių pustėje nuo Ambasado-

armiją ir laivyną. 

Naujas bilius. 

Kongreso atstovas Britten 
iš Illinois pranešė, kad atei- rių pasiųlytos linijos ties Ru-
nančiam Kongresui jis įduo- steikių kaimu (9 km. į nuo E-
siąs bilių leisti visoj šaly ga
minti ir vartoti nestiprų alų 

žerėnų). Po valandos kovos, 
lenkai buvo atmušti be nuo-

ir vyną. Taįgi, tuo būdu no- stolių mūsų pusėje. 
rimą sumodifikuoti probibici-Į Balandžio 14 d., lenkų ka 
jos įstatymą. • » riuomenės dalis sudėty 3 ka-

Atstovas Britten sako, kad' r i l i i n k ų i r 30 k a r e i v h j s u k u l . 
išspręsti kontribucijos ma apie pilnąjį pasidavimą, [ a , u i r lengvą vyną šalis su kasvaidžiais atvyko į Gubavo c i j o s 

klausimą. Notoje pa- tečiaus arti to. Vokiečių vy-
duoda, kiek ji ga- riausybė pažymi, kad ji nega
linti mokėti kas metai. Bet|linti siųlyti kontribucijai 
nepaduoda abelnos sumos. Ka- j aukštesnės sumos už tą, ko
ko, tą sumą nustatyti, tai ek- kia ;iau pasiųlyta. Dėlto šiuo 
spertų darbas. Plačiai nu- kartu sumą išspręsti palieka 
šviečiamos Vokietijos vald- i ekspertams ir prie to išspren-
žios vidujines įplaukos, iš ku-jdimo prisitaikysianti. 
rių galima kontribucijai kas Be to, nieko nemini apie 
metai surinkti pusantro bili- 'Ruhro teritoriją, apie mora-
ono auksinių markių. , toriumą arba apie internacio-

Toliaus notdje vokiečių vy-' nalę garantiją. Apdraudą, 
riausyl|ė paduoda toms įplau- kokios Franeija reikalauja sa
koms garantijas, kurios pa- vo apsaugai, palieka išspres-
Jalintos š ia ip: j ti konferencijai. 

Tabokos ir degtinės mono- Vokietijos vyriausybė turi 
polijos, mokestys ant cukraus vilties, kad ši jos nota duos 
ir pertekliaus daiktų plūs gerų rezultatų, nes gal ji ati-
muitas padaro į metus 4 mi- darys duris naujai kontribu-
lionus auksinio markiu. ci.jos konferencijai. 

džiaugsmu priimtų. Vyriau-
syŲS taksomis surinktu šim-

ĮSTATYMO ATŠAUKIMAS 
PADAUGINS VALDŽIAI 

IŠLAIDAS. 
KONGRESE BUS PAREIKA
LAUTA IŠLAIDOMS 25 MIL. 

Turės įvykti smarki kova 
Kongrese. 

MAŽAI KALINIŲ KALĖ-
JIME. 

Praneša, kad Cook apskri
ties kalojime kalinių skaičius 
suma^jo . Šiandie yra tik 
480. Iš tų 192 laukia bylų, 8 
nubausti miriop, 19 nuteista į 
valstybės kalėjimą, 20 federa-
lių kalinių. 

Sausio 1 d. buvo 985 kali
niai. 

Kalinių skaičiaus sumažėji
mo priežastis nepaduodama. 
"Sausiej i" sakys, kad prohi-
bieijos pasekmės. Bet p i r a 
tą rybės mieste nesiliauja ir 
nesimažina. 

\VAS1IIXGT0X, birž. 7. — 
r 'onai ofieialėsc sferose spė
jama, kad Xew Yorko probi-
bicinio įstatymo atšaukimą 
paseks kitos valstybės. Pa
sekmėje šalies vyriausybė bus 
priversta panešti dapgiaus lė
šų prohibicijos vykinimui. 
Nes prisieis samdyti naujus 
pulkus agentų vykintojų. 

Šįmet per metus prohibici-
jos vykinimui Kongresas sky-

valstybės policįja kaip pir
miau, taip šiandie prisideda 
prie prohibicijos vykinimo 
Bet "saus ie j i" gaivalai ran
da preeedensą šalį apsunkin
ti nauja našta už New Yorko 
valstyUės "nusidėjimą." 

Kų, sakys gubernatoriai. 

Prohibicijos klausimu pre
zidentas Hardingas šaukia 
naują čia valstybių guberna
torių konferenciją. Toje ko
nferencijoje vienas svarbiau
sių klausimų, tai gi ir bus lė 
šų padauginimo klausimas. 

Sakoma, prezidentas pain
formuos gubernatorius, idant 
valstybės ir miestai prisidėtų 
prie padengimo išlaidų vyki
nant prohibiciją, jei Kongre
so skirtų išlaidų tam tikslui 
neužteks. 

Prezidento noras, idant 
kiekvienas valstybių ir mies-rė apie 9 milionus dolerių. 

Kitiems metams bus p a r e i k a - N policmonas, kiekvienas 
lauta mažiausia 25 milionai. | valdininkas pilnai prisidėtų 
Prohibicijos vykinimo autori
tetai tuo klausimu daro ap
skaitymus. 

Daugiau agentų. 

prie prohibicijos vykinimo. 

Bus kova. 

Kongrese pramatoma sma
rki kova, kuomet " sausieji7 

Šiandie New Yorko valsty-! prohibicijos vykinimui reika-
bei reikalinga turėti k u r - k a s ' l a i l s s k i r t i d i d e s n i f o n d a ' 
daugiaus federalių agentų. 
Pirm atšauksiant valstybinį 
įstatymą, vyriausybė ten tu
rėjo apie 200 agentų. Atšau
kus gi Įstatymą tas skaičius 
turės but keleriopai padau
gintas. 

Nors tam padauginimui njė-
ra jokios priežasties. Nes 

Seniau ^ ' s lapie j i" Kongre
so atstovai smarkiai priešino
si didelėms prohibicinjėms iš
laidoms. Ateinančiame Kon
grese tas pasipriešinimas bus 
stipresnis, kuomet bus reika
laujama didesnių išlaidų. 

Kai-kas sąprotauja, kad 

dvarą (8 km. į pietų rytus 
nuo pasiūlytos Ambasadorių 

tus milionų dolerių. I r po- Į Konferencijos Lenkijai gie
draus; butų padarytas galas n o g ) t i k s ) u i S v r f t i i g d v a r o 

profesionalių reformatorių I ̂  U ] r t ! } įfrk*įt apie tai 
kenksmingai propagandai. 

AUSTRIJOS PARLAMENTO 
NARYS PRAMATO NAUJĄ 

KARĄ. 

VIENNA, birž. 7. — Fran-
cijos su Anglija ginklavimosi 
rivalizacija trumpoj ateity 
pakels naują didelį karą Eu
ropoje. 

Taip tvirtina Austrijos pa
rlamento atstovas Zelder. 

"Mes esame didelių nuoti-
kių išvakarėse," sako jis. 
4 'Prancūzų nusistatymas pa
suktas tiesiog karo linkon. 
Tas naujas susikirtimas iš-
naujo įtrauks Viėsulon centra-
linę Europą. Austrijos armi
ja nors maža, bet turi but pa
ruošta. 

JAPONIJA TURĖS DERY 
BAS SU BOLŠEVIKAIS. 

TOKYO, birž. 7. — Japoni
jos ministerių kabinetas nus
prendi praduti taikos derybas 
su bolševistine Rusija. 

Kai-kas spėja, kad iš tų de
rybų gali pakilti stipri milita-
rinė Japonijos-Rusijos-,Vokie-
tijoS sąjunga. 

vietos gyventojai griebėsi 
ginklų ir išvijo lenkus. Lai
ke įvykusio susidūrimo nu
kauta 2 lenkų karininkai ir 5 
kareiviai; sužeista sunkiai 2 
ir lengvai 3 kareiviai. Be to 
gyventojai suėmė 3 lenkų ka
reivius ir paėmė grobio 3 pa
balnotus arklius, 1 kulkasvai-
dj ir kt. 

Balandžio 16 d, rajone Ku
ilių kaimo ir Dubinkių ežero 
stipri lenkų kariuomenės da
lis įsiveržė Lietuvos teritori
jom Jvykusiame susirėmime 
iš mūsų pusės sužeistas 1 ka
reivis ir užmušta du arkliu. 
Lenkų nuostoliai, nežinomi 
Lenkų kariuomenės būrys 
skaičiuje 30 kareivių su kul-
kasvaidžiu apsistojo Drušių 
kaime (5 km. į pietų vakarus 

KRAUS'O NULIŪDIMAS. 

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
IMA ATOSTOGAS. 

WASHINGTON, birž. 7.— 
Aukščiausiojo 'Teismo vyriau
sias tei&gas vTaft paskelbė, 
kad birž. 11 teismas pertrau
kia sesijas iki spalių mėnesio. 

MAŽIAU MILIONIERIŲ. 

WASHINGTON, birž. 7.— 
Vidujinių mokesčių biuras pa
skelbė, kad šiandie mažiau S. 
Valstybėse milionierių, negu 
butą karo laiku. Už 1921 me
tus tik 21 milionierius mokė
jo mokesčius. 1920 m. mi
lionierių buvo 65, 1918 — 67, 
1917 -— 141, gi 1916 metais 
buvo 206. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietus; maža atmai-

prezidentas prohibicijos vyki- na temperatūroje. , • 

M misteriui pirmininkui E. 
Galvanauskui paskelbus laiki
nąjį Klaipėdos statutą gegu
žės 7 dieną Handelskameros 
pirmininkas pareiškė, kad 
Klaipėdos krašto vokiečiai su
laukę liūdnos dienos, nes ly
gybė jiems duodama tik žod
žiais, bet ne darbais. (Nevi
sai suprantama malkontenci-
ja, nes lygybės deklaracija, 
tai irgi yra darbas). 

Darp. Kraus labai pesimis
tiškai perstatė industrijos ir 
prekybos stovį, — 1,800 be
darbių, pramonės įstaigos tu-
įtėnčios paleisti dar darbinin-
kų, uoste visai ramu; klaipė
diečiai Paryžiuje išsitarę 
prieš uosto internacionalizaci
ją, nes uosto komisijoj neda
lyvauja Vokietijos ir ,Rusijos 
atstovai. 

E. Galvanauskas atsakyda
mas į tą kalbą konstantavo, 
kad iš lietuvių pusės jisai ma
tęs pilną pasiryžimą stengtis 
pergalėti visas kliūtis. (Aiš
ku, kad Kraus'ai , Orlowskiai 
ir kiti vokiškos orientacijos 
ponai darys Klaipėdos Kraš
te tokių pat mums kliūčių, 
kaip lenkų patriotai Didžiojoj 
Lietuvoj). 

WASHINGTjON, birž. 7. — 
Svarbiausiųjų Amerikoje reli
ginių išpažinimų — katalikų, 
protestantų ir. žydų, reprezen
tantai reiškia papeikimą ame-
dikoniškoms geležies ir plie
no gaminimo firmoms už pa
laikymą savo įstaigose darbi
ninkams dvylikos valandų da
rbo dienoje. 

Žinomojo plieno trusto gal
vos Gary išreikšta nuomonė 
už 12 valandų darbą minėtų 

reprezentantų nupeikta, kai
po visuomenės pasitikėjimo 
išnaudojimas. :*'*!*^H' 

Organizuotų religinių išpa
žinimų reprezentantai, sako
ma pareiškime, pilnai įsitiki
nę, kad 12-os valandų darbas 
dienoje turi but panaikintas. 

Toliaus nurodoma, delko 
geležies ir plieno difbtuvjėse 
darbo diena turėtų but sutru-

na darbininko sveikatą. . 
"Plieno didikų reiškiama 

abejonė, ar darbininkai mo
kės naudingai sunaudoti Uuo-
są nuo clarbo laiką, neturi sa
vy jokio pagrindo. Nes tik
renybėje kiekvienas sunkiai 
dirbąs žmogus noriau būna 
namie ir darbuojasi šeimynos 
labui. 

"Didikai sako, kad darbi
ninkai patys norį ilgų darbo 
valandų. Gal tas ir tiesa. 
Bet jei taip yra, tai tik dėlto, 
kad padauginti savo uždar
bius, kurie permaži ir kurių 
neužtenka prasimaitinti su 

5 ? 
šeimynomis. 

Akių muilinimas. 

Toliaus religinių išpažini
mų reprezentantų dekleracijo-
je pažymima: 

"Plieno dirbtuvių atstovai 
tvirtina, kad ilgos darbo va-

Juk pirm vienerių metų turė
jome nedarbą ir darbininkų 

rūpinta ir delko tai reikštu 
darbo valandas s u t r u m p i n t i . l a n d o s t u r i P a l i k t i i š a t ž v i l " 
kuoveikiaus. &io s t o k o s darbininkų. Tai 

jau aiškus akių muilinimas. 
Patys save sumaišo. 

"Geležies ir plieno dirbtu
vių atstovai ne vien nepaduo-į buvo galima gauti tiek, kiek 
da gan<Hin-ų įrodyimi, delko k#s nonėjo. Tečiaus plie»© 
jiems noilėtusi palaikyti dvy- 'dirbtuvėse ir tuomet darbo 
likos valandų darbą, bet prieš valandos nebuvo sutrumpm-
giniauja savo senesniems iš- j tos. 
rodymams, ką skelbė seniau. I " J i e taipat sako, kad kuo-
Šiandie jie tvirtina, kad 12- i met darbo valandos bus su
os valandų darbas nėra kenk- trumpintos, tuomet plienas 
smingas. 1912 metais tečiaus ' pabrangsiąs. Aiškus daiktas, 
jie aiškiai tvirtino, kad 12-os kad jiems rupi stovėti tik už,, 
valandų darbas mažina darbi- ' tai , idant jokiu būdu nesuma-
ninkų produktyvumą ir naiki- žėtų jų milžiniškas pelnas.' 

C H I C A G O J E , 
MERGA PLĖŠIKĖ NUŽUDĖ 

SAVO AUKĄ. 

angy laukė pareinant namo 
Irwing VYeitzmano, Weitz-
man Bros. firmos prezidento, 

',616 So. Racine ave. 

Kuomet "VVetzman įžengė 
Richard C. .Tesmer, 46 m . , j n a m u prieangiu 7:00 vakare, 

5835 Winthrop ave., p i r m į 657 Cornelia ave., plėšikai at-
11:00 vakare su žmona parva-1 **«* J a m I krutinę revolve-
žiavo automobiliu namo ir su - ! r i u s - A t < ^ 800 dolerių če-
stojo gatvaitėje ties garad-
žium. 

Tuojaus abudu užpuolė me- žm 
rga plėšikas su savo jaunu ,_=. 
sėbru. Juodu apiplėšė, mer
ga nužudė Tesmerį, sėdo au 
tomobiliun i r . nuvažiavo. 

Pamestą automobilių polici
ja rado vienoj gatvaitėj. 

kiais, 500 dolerių pinigais ir 
brangintiną špilką su laikrod-

FRANiCUZAI AįPIE VOKIE 
TUOS NOTĄ. 

PARYŽIUS, birželio 7. — 
Francuzų vyriausybė naujos 
vokiečių notos dar nestudįja-
vo ir savo nuomonės tuo 
klausimu dar nereiškė. Bet 
franeuzai politikai iškalno sp}*4 

ja, kad ir šią notą Franeija 
atmesianti. 

Tai yra dėlto, kad Vokieti
jos vyriausybė neatsisako pa-
syvio priešinimosi Ruhro te
ritorijoje. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0016 
Lenkijos 100 mark. .0018 

LAUKS PAREINANT. 

Du plėšikai pasislėpę prie-

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norhit kad pinigai butų LleturoJ 
išmokėti DOLERIAIS, reiki* 

brangiau mokėti. 

file:///VAS1IIXGT0X


D R A U O A S Ketvirtadieny s, Birž. 7, 1923 

; 

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

"DRAUGAS II 
H M kMdta>4 tt&kynu nedėldlening-

Matams ., .~*.-»,.»•#• |S.W 
Pusei Matę $3.00 

Ui prenumeratą mokai iškalno. Lai
kai tkaitosi nuo užrašymo dienoa, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir ieuas adresas* Pinigai gerian-
•ia dusti isperkant krasoje ar ex-
prese "MODOJ Order" arba įde
dant pinigus t registruoti laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenu* 
Chicago, Illinois 

Tai. Roosevett 7791 

met darbininkų trūksta, ne kiant stambiosios pramonės, 

2 X . i , i .1 

"AMERIKONIŠKA" 
KALBA. 

Amerikos didybė pagimdyta 

>kriaudą, bet naudą atneštų 
Amerikai ir šiandieną. 

Mes žinome taip pat, kad 
Kristaus mokslas yra teisin
giausias ir sulyg jo reikia vi
sus klausimus rišti. Bet ne 
protestoniškai, tiktai katali-
kiškai mąstydami, mes atsi
mename, kad darbininkų 
skriauda, lygiai su našlių naš
laičių skriaudimu yra lygi 
užmušimui. 

I r pagaliaus katalikiškai 
manvdami, mes žinome, kad nė 
ra atskiro amerikoniško die
vaičio, bet yra vienas visų Die
vas. Tad ir ateiviai yra lygus 
amerikiečiams žmonės. 

Kad šovinistiniai fanatikai 

pereinant per transporte, vie
šąsias įstaigas, kasyklas. 

Jeigu reikėjo peržengti pro
gramą, pratęsti soeializaciją u-
žu pramatomų ribų, padaryti 
tam tikrą politiką jos neužgi-
riant, tai masių valia kuri pa
reikalavo visuotinosios socia-
Hzacijos. 

Kuomet darbininkai, nieke
lio autoriteto neatsiklausdami, 
nutarė savo darbdavių įstai
gas konfiskuota, ar reikėjo 
jiems protą grąžinti patranko-
mis? 

Tai kas pirmiausiai reikėjo 
padaryti, "užtikrinti politini 
laimėjimą". Gi ekonominėms 
priemonėms davus pageidauja-

IŠ FEDERACIJOS APSKRI
ČIO, į 

protestonai galėtų tą suprasti, mų poiltinių rezultatu, nieks 
luitų mažiau žmonėms, ypač 
darbininkams skriaudos. Ką 

tapo ateivių darbo prakaitu. p a d a r y s i ? k a d j i e n e g a l L T i e 

reformatoriai nesenai Illinois 
valstybėje pravedė įstatymą, 
kad valdžios įstaigose butų 
vartojama tiktai "amerikoniš
k a " kalba. Įdomu bus sužino
ti, koks teismas baus tuo* 
teisėjus, kurie vartos ne ame
rikonišką, bet anglišką kalbą.. 

Karo metu iš "vokiškai 
keptų bulvių" restoranuo.-o 
padarė "eottage fried pottiio-
es" . Su bulvėmis juokai, su 
"amerikoniška" kalba tas 
pats. Bet su gyvais žmonėmis 
fanatiškai besielgiant esti 
>kaudu. 

BRANGI TAKTIKA. 

Dabartinieji daugiausia pro 
testoniški reformatoriai, už-
niiFŠę iš kur išaugo Amerikos 
galybė, ima persekioti atei
vius. Jų pasidarbavimu į-
vestas uždraudimas svetimša
liams liuosai įvažiuoti. Jie 
stengiasi visur varu varyti vi
sus į Amerikos pilietybę. Nors 
varu įvarytas kaip tik gali 
būti nepageidaujamas pilietis, 
bet nemaža tokių vietą, kur 
i r darbo negali gauti nesuti
kęs amerikonizuotis. Prieš 
ateiviu^ mėginama įvesti Lais
vės šalyje ypatingus varžan
čius įstatymus, nors "ypatin
gieji" prieš svetimtaučius įs
tatymai pražudė Rusiją.. 

Dabar plieno karalius Gary, T i t > k u H e sk«lbia klasių ko 
New Yorke, papasakojęs, kad v ; ] a r b a y r a a k U a r b a pįktada-
šv. Rasto ir Kristaus mokslas 
yra teisingiausias ir vienintelis 
būdas visokius klausimus tin
kamai rišti, pareikalavo, ka 1 
plieno fabrikuose darbininkai 
po senovei dirbtų 12 valandą į 
dieną. I r tai del dviejų priežas-
cių. 

Pirma dėlto, kad uždraudus 
svetimšaliams įvažiuoti nėra 
užtektinai darbininką trims 
atmainoms sudaryti. 

Antra dėlto, kad geležis pa
brangtų 5%, įvedus 8 vai. dar
bą. Mums atrodo, kad verčiau 
už geležį mokėti 7)r'( brangiau, 
negu kad darbininkai turėtu 

nebūtų galėjęs pateisinti jų 
likimo. Komunistų taktika iš
šaukė naują politiką: ja ir pa
sinaudota". 

Štai delko Rusiją nugalė
jo Vokietija; štai delko ji pa
sirašė begėdišką sutartį; ji 
išžudė earo šeimyna, tuksian
čius aristokratijos, užmušė nii-
lionus profesionalų, miestiečių 
darbininkų, Štai delko ji ke
li metai kaip kenčia neapsako
mą badą, pakrikdė industriją, 
transportą, žemės ukį atpalai-
dojo; štai delko ji sočiaiisavo 

i 

moteris ir vaikus, panaikino 
religinį mokymą ir žudė dva
siškius... 

Visos-tos skerdynes reikala
vo komunistinės taktikos nuo
seklumas turint tikslus "užtik
rinti j JOI i t i i»į laimėjimą". 

Išrodo kad, kuomet komu
nistinė taktika išmes visus 

riai. Akli, jeigu jie nuoširdžiai I s a v o t/iupus ir laimės, nebe
tiki į tai ką jie skelbia ir kad ' [m>s k ; l bepakeisti ekonominia-
jų pastangos siekia liaudies ge 
rovės, piktadariai, jeigu jie ži
no kur einama. 

iXenaujiena, pavyzd i n, kad 
sovietinė Rusija šiandien mei
linasi prie kapitalo, kurį prieš 
kelis metus ji kardu ir ugni
mi persekiojo. 

Kodėl ji pasuko dešinėn t Į 
tą klausimą atsako Francijos 
komunistų organas. " L Huma-
nite". Tas laikraštis, reikia 
pastebėti, yra Maskvos sovie
tų mokslo aiškintojas. 

"Ta i nėra pasukimas at-
kepti prie pragariškos ugnies'gal, sako tas laikraštis, bet 
liejyklose per 12 valandų kas | paprastas programos prašoki-
dieną. I mas. Bolševistinis planas tu-

Mums atrodo, kad Ameriką ! ri omeny progresyvę socializa-
pastaėiusieji svetimšaliai, kuo-1 eiją pradedant bankais ir sie- i r Bostone. 

Geg. 29 d. įvyko Apskričio 
susirinkimas. Pažymėtinas ge
ras apsireiškimas, kad susirin
kimai jau prasideda nutartą 
valandą, nariams nebesivėluo-
jant. Visur ir visuomet reikė
tų jau atminti, kad "lietuviš
k a s " vėlinimos nėra patriotiz
mo apsireiškimas... 

Pirmininkauja sugryžęs iš 
Rytų pirmininkas kun. B. 
Bumšas. Toje kelionėje kata
likų politiniems reikalams au
kas rinkdamas -kun. Bumšas 
išbuvo pusantro mėnesio, tio-
na butų įdomu išgirsti, kaip 
katalikų visuomenis darbas 
eina plačioje Amerikoje. Gir
dėtis, kad kun. Bumšas žada 
apsilankyti visuose skyriuose 
ir nušviesti bendrą mūsų vi
suomeninį darbą plačioje A i š 
likoje. 

1. Perskaičius protokolą pa
aiškėjo, kad katalikų politi
niame vajuje surinkta: Bri-
dgeporte $505.00, Town of La
ke $152.70, Brighton Park 
$430.23, North £ide $275, Die
vo Apveizdos pa ra p. $307.72, 
West Side $215.51 ir Cicero 
$415.50. Viso labo Chieagoj? 
per vieną savaitę vajaus pa
daryta $2,301.66. Prie to pris
kaičius Sheboygano, Detroito 
ir Olevelando aukas, kurio-
surinktos ne be pagelbos Cri-
cagos Apskričio darbuotoją, 
pasidaro suma arti $3,000. 

2. Ciceros kolonijos pristaty
tas laiškas, kuriame skundžia
masi, kad Apskritys "pusiau 
miręs", susirinkimu teturėjęs 
1, ar 2, nereguliariai ]X)s''džius 
laikąs. Cicoricčiams nu rodyt M. 

kus, tik politinė valdžia b u s ; k n d susirinkimų po Naują Me-

nį. Reikėtų, kad atstovai iš 
skyrių mokėtų patys savo sky
riams tinkamai papasakoti 
apie Apskričio veikimą. 

3. Federacijos Kongreso rei
kalu nutaria tokie dalykai. 
Dienos pamainyti Kongresui 
rasta nebegalima, pasilieka 
rugpiučio 28 i— 30. Greičiau
sia, kad> tereikės tik dviejų d b 
nų, nes Darbininkų Seimas šį 
metą bus anksčiau ir atskirai. 
Posėdžiams surasti salę mies
te. Vakarui ir vakarienei su
rengti šv. Jurgio svetainėje iš
rinkta komisija, kurion įėjo: 
kun. B. Bumšas, A. Bacevičius, 
M. Bagdonas, L. Krekščiunas 
A. Valančius, p-lė M iksai tė, 
B. Nenartonis, ir iš Brklgepor-
to p. Jakaitis ir p. Gritėnas. 

4.Vilniaus susitverusį Komi
tetą nutarta remti. 

5. Pikniko šį metą Apskričiui 
padaryti nebepasiseks, dėlei ' 
to, kad reikia tinkamai prircn-j 
gti Kongresui priėmimą. Sky- į 
riai, jei tik galima, kviečiami' 
kiekvienoje kolonijoje daryti. 

6. Busiantį " D r a u g o " pik-! 
niką nutarta paremti, kaip ir į 
kitais metais, duodant darbi-
ninku ir išplatinant tikietus. 

Sekantis federacijos susi \ 
i 

rinkimas įvyks antradienį birž. 
12 dieną \Vest Sidės mokyklo
j e 

DANTIS BEKRAPvTANT. 

rne gyvenime kurs grįž maž
daug į priešrevoliucinius lai-

perėjusi į kitas rankas. tų buvo septyni, kad 'Apskri 
I r ve kam panaudota klasių 

kova... 
čiui besidarbuojant nuo Nau
ju Metų surinkta arti $13,000 
lietuvybės ir katalikybės rei-

Ontario provincijoj, Kana- fcalams, kad šių metų veiki 
doj. per sausio mėn.darbininkų 
unijos užaugo 5,000 nariais. 

Amerikos Moterų klhibas 
Paryžiuj nesenai užgyrė F r m -
cuzų politiką Ruhr'e. 

14 nuoš. darbininkų runų 
pramonėj dirba Nevv Yorke, 
Cliieagoj, Pbiladelpbia, Ro-
eliester, Baltimore, Cincinnati sirinkimai butu reguliariai, 

mas dėlto yra gyvesnis, negu 
kitados Del susirinkimų regu 
liaringumo užmetimas teisin
gas, bet pateisinamas, nes Ap-
skričio Valdybai per darbu 
daugumą negalinai buvo regu-
liariškumo laikytis, reikėjo 
susirinkimus šaukti pagal gy
venimo einamųjų reikalų. 

Atkartota nutarimas, kad su 

Skirtumas. 
* 

Antanukas kažką privirė. 
•Tėvas už tai įkratė Antanukui 
12 žilvičiu į atatinkamą vie
tą. Antanukas trindamas akis 
ii- skaudančią vietą, bliauja o-
žio balsu. Tėvas, pykčiui perė
jus, pasigailęs vaiko, sako: 

— Tikėk man, Antanėli, aš 
tave mvliu... 

— Aha, — sako vaikutis 
kukčiuodamas. 

— Kuomet man tave reikia 
mušti, man pačiam skauda 
tiek, kiek ir tau... 

— Taip, sako Antanukas 
gailiai, — bet ne toj pačioj 
vietoje. 

Columbia 

Ant kairės yra parodyta Columbia 
Crafonola Typa 1̂ —2 užbaigtas ang
liškų rusvu raudonmedžiu ir Ame
rikonišku valaku riešutu. Su devy
niomis puikiomis rekordu knygom*. 
Kaina $175.00. 

Ant dešinės p ra parodyta Columbia 
nešiojama Grafonola. Vidus yra už
baigtas raudonmedžių; su atlaikyti 
orą uždangalu. Su iš t raukiamais Btal-
čiais, kurie laiko aštuonis dviejų pu
sių, dešimts colių rekordus. Kaina 
$50.00. 

Columbia Lietuviški Rekordai 
Visftiomet Smagus. 

-Lietuviai pripažinti kaipo mrzikos mylėtojai. Co
lumbia Craphophone Kompanija pripažindama la 
lietuvių žmonių palinkimą savo muzikai, specia
liai rekordavo lietuvių dainas ir šokių muziką. Ge
riausi lietuviai art'.štai parinkti . Tie dainininkai ir 
muzikantai atsargiai vedėjų diriguoti, kurie žino 
ką žmonės nori. Rekordai visuomet aiškus ir skir
tingi. Kiti lietuviški rekordai negali su jų puiku
mu lygintis. 

Pasiimk šitą surašą Columbia rekordu pas Co
lumbia pardavėją. Jis noriai pabandys visus šituos 
linksmus parinkimui;. 

10 coliu 75c. 

- • 

E-7869 

E-7616 

E-7479 

E-7395 

f Lakūnai, 
šokikai. 
J. Plieniunas ir P. 

Lušnakojis. 
Komiška kalba. 

JSiJjym Nelaisvėje, 
lekci ja iš biblijos. 
Komiškas dialogas. 

E-7093 

E-7025 J 

Visj lipo, Tisi lipo. 
šoeas. 

TreiTukas. šokis. 
Lietuviška orkestrą 

"Kaunan"'. 
Plakike žas«*lė» |MT 

V i i m i i i i i - I i . 
Noriu niii^d. saldaus 

miego. 
Jonas Butėnas, basso. 

[ Viena mergytė. A:»leas. 
J Mei-J?:ižėle. eikš i»as 73-4915 * 

Į mane. Polka. 
I Orkestrą "Kaunas" . 
j Kas bus lto degtinės. 

J Dykai nieks neveža. 

E-7257J 

J. Geležiūnas ir 
P. Bukšnaitis. 

l>u ubagii. 
P ba gelis. 
Juozas Plieniunas ir 

Pijušas Lušnakojis. 

Daržely alyvų. 
Jėzau Kri<iau Maln-

n Įaustas. 
. Jonas Butėnas, ba&so. 
Nedėlios rylą. Polka. 

F 470A \ 1 > e ' m«sii jaunimo. 
lu-ViUV^ Polka. 

{ Columbijos oi kcslra. 
Il#ra. ilgu man ant 

svieto. 
Mikas Petrauską;:, 

Tenoras. 
Al'.uo s k a r a s . 

Columbijos orkestrą. 

E-3623 

VAJUS. 

Katriutė: — Mama, ar tu 
buvai namie kada aš gimiau 

Motina: — Ne, dukrvte, aš 
tada buvau pas močiutę išva
žiavus. 

Katriutė: — Juk tu dideliai 
nusistebėjai kai apie tai (la

pelis, P. Visakeviėius, J. Baltruši?, 
O. Milavičienė, J. Bukauskas, A. 
Petruleviėius, D. Balzaras, P . Jonai-

Į tis, A. Vielius, J. Lepskis, 
A U K O S Š V E N T O K A Z I M I E - į P« W«~ *• Gerulienė, K. N. 

M M . ^ ^ „ — **„ I Iš viso sur inkta $100.00. 
RO SESERŲ KOPLYČIAI I , 

i Aukos prisiųstos nuo ^eg. 7 
Prisiųstos Vienuolynan nuo ^ ^ ffeo; ^ ^ 

gegužio 7 d. iki geg. 14 d. 
Town orf Lake (A. Radaviėius ir 

Aukos, surinktos Petronėlės, o. Poeaitė sur inko) $200.00; 
« • • A T> •*• Llzbieta Januškienė, VVilkes-Barre. 

Armonienss ir A. Proseviciausl Pa . ,3i0o; Vienuolyno apielinkėj, 8 Š. K. 
A. It. Sk. narių. 

kas antrą, mėnesiuantradie- ' žinojai! 

Po $5.00: And. Bužinskas, Ant. 
Klimas, Jonas Ribikauskas, M. Že
brauskas, L. Deninis, N. Venekus, J. 
resnakas , J. Krivickis, A. Prosevi-
ėius. 

I'o $3.00; A. Crinevickaitė, K. Ka-
j i l inauskas. 

Pu $1'.00: B. Vizgird, K. Bačins-
kis, TotuMui, M. Poeius, J. Baranau
skais, J. Aliauskas, V. Sereijka, J. 
Ži.vitienė, V. Bakutis, J. šadbaris, A. 
Tarka, P. Armonien<\ 

Po $1.00: B. Petkus, M. Jaka r -
tie.nė, J. Gerulis, A. Papkiutė , A. 
Pleiris, M. Jamišaitis, P. Pieleckas, 
M. Simonas, V. Rimkus, J. Zakarau
skas, J. Mockaitė, K. Morušaitė, P. 
Kazmausklis, M. Simonaitis, V. Za-

N. N. Scranton, Pa. $24.00; 
Joanna Lileikienė Chieago Heights 

$5.00; 
Eitutienė Chica&o Heichts $1.00; 
Agota Mičiulineė Phila. Pa. $5.00; 
Kun. J. Jakait is , Worcester, Mass. 

(P i rmiau pagars inta taipat $500-
$500.00; 

Moterų £aj. 33 kp. New Haven, 
Conn. $15.00; 

Ona Kvieeienė, Pt. Washington, 
Wis. $2.00; 

N. N. Baltimore, Md. $50.00; 
N. N. Baltimore, Md. $15.00; 
West Pullman (,nuo vaka'ro) $100; 
Juoz. Gerdžiunas $100.00; 
P. Armonienė ir Proseviėius | u -

rinko $100.00. 
Viso $1,120.00. 
Pi rmiau pagars inta $14,196.20. 
Viso iki geg. 14 d. $15,316.20. 

šv. Kazimiero Seserys. 

\ KRITIKA IR POLEMIKA. 
P. J . Gabrvs savo atsilankvmu Ameri-

"koje labai suįdomino lietuvius. Pirmiau
siai p. J . Gabrys atvyko Cliicagon. Socia
listų spauda paleido gandą, kad p. J . 
Gabrys atvykęs Amerikon Lietuvos ka
raliaus bei Klaipėdos reikalais. Laisva
manių gi spauda p. J . Gabrį įtarė kaipo 
šalies išdaviki). 

Mums nėra reikalo teisinti bei ginti p. 
J . Gabrio. J is pats turi užtektinai proto 
bei išminties kad atremtų jam daromus 
priekaištus. Ką p. J . Gabrys atsakė mūsų 
korespondentui apie jo įtartinus žygius p. 
Smetonai beprezidentaujant, tfc Draugo" 
skaitytojai žino. 

P. A. Ivaškevičiaus Klausia. 

Tečiaus laisvamanių šulas, žinomas jų 
bloferis ir Klaipėdos šimto dolerių " re 
voliucionierius", "Sanda ros" 24 num. il
giausiame straipsny "Melas ar Teisybė" 
paleido prieš p. J . Gabrį visą savo pla
čiąją kakariny darydamas šiuos paklnusi-
mus bei insinuacijas: 

1. Iš kur j). J . Gabrys sužinojęs af>ie 
Klaipėdos sukilimus? 

2. AT apskundęs Voldemarą už šmei
žimą jo garbės? 

3. 4. Kodėl i r už ką gyręs Naruta

vičių kurs buvo pasikėsinęs su lenkų pio-
vekais nuversti Lietuvos valdžią? 

5. Kodėl apsistojęs lietuvių viešbuty 
" Į i y t a s " , kur buvo susispietę visi busin-
tieji Klaipėdos sukilėliai vadai, vokiečiu 
ir lenkų šnipai? 

6. Ar nemaldavęs iš Prūsų Lietuvią 
Tarybos plačių įgaliojimų sudaryti freišta-1 
to statutą Klaiyedoje? j 

7. 8. Ar nekėlęs .brangios vakarienės . 
* • i 

Petisuė, Aukštuolaičiui, Kraus ir kitiems \ 
Lietuvos priešams? j 

9. Ar nebuvęs sulaikytas nuo kelionės 
Paryžiun ir saugojamas Lietuvoje Klai
pėdos sukilėlių žvalgybos? 

10. Ar neatsiprašęs A. Ivaškevičiaus 
Kaune ? 

Galop A. Ivaškevičius prašosi būti 
skundžiamas, "be t sklisdamas atsimink, 
gal kada nors vėl pakliūsi į mano mylimą 
Klaipėdą, tai tenai atsilyginsi už visas 
tenai padarytas misterijas komiteto teis
me, Lietuvoje!? 

Baigdamas savo "melus ar teisybę" 
dar klausia iš kur p. J . Gabrys turįs pi
nigo kelionei ir gyvenimui, grasina Aukš
tuolaičio likimu, žada atsiprašyti p. J . Ga
brio jeigu šis įrodysiąs p. A. Ivaškevi
čiaus melus, dar daugiaus, žada palikti 
'^pabažnu" — turbūt šv. Pranciškaus zo-
koninku — tretininku, " i r nei žodžio ne-

dasakysiu prieš katalikų tikėjimo skal
dytojus, tuos bedievius klerikalus"... 
Dieve duok kad atsiverstų! 

I 
• ' 

P. A. Ivaškevičiaus "Melas ar Tei-
syl^ė" sukrauta daug. medžiagos, Jiet visas 
rašinys daro marmalienės įspudžio.Jis taip 
rašo kaip ir kalba. Pradeda ir baigia savo 
aš, nuo pradžios ligi galui giriasi, kalba ir 
rašo kas ant seilės užeina. Bet tik tokiu 
būdu Amerikos " didvyriai" išplaukia vir
šun. J is gerai apie tai nusimano ir nau
dojasi proga. 

P. J . GABRIO ATSAKYMAS 
Dėlei P. Ivaškevičiaus šmeižtų. 

Gerbiamasis Redaktoriau: 
vPrašau įdėti savo dienraštin mano 

atsakymus p. Ivaškevičiui į jo absurdiškus 
užklausimus. 

1. Iš kur aš sužinojau apie businčius 
Klaipklos sukilimus? Ant šio klausimo at
sakysiu kiek plačiau, nes iš to geriau pa
aiškės visas dalykas. 

Kuomet Smetoninė bei Valdemarinė 
laikinoji Lietuvos valdžia pražudė Vilnių 
ir KlaipNdą ir pastatė visą Lietuvą ant 
krašto pražūties savo negudria ir ardančia 
politika, aš, negalėdamas dirbti su jais 
iš vieno, nenustojau budėjęs ir stovėjęs 
ant sargybos nafirigulmybės mūsų tėvynės, 
veikdamas viąose m*ui prieinamose diplo- J 

matinėse sferose tiek Paryžiuje, tiek Berli- j 
ne ir kitur, atitaisymui klaidų mūsų "na
minių" diplomatų. 

Į smulkmenas nesileisiu, yra valsty
bės paslapčių, kurios ne man vienam pri
guli, ir kurių atidengimas galėtų pakenkti 
Lietuvai ir susilpnintų poziciją tų įtek
mingų asmenų tiek Paryžiuje, tiek kitur, 
kurie mus remia. Pasakysiu tik tiek, kad 
be šios užkulisinės akcijos 1) Lietuva ne
būtų buvusi paliuosuota nuo Bennondti-
ninkų, 2) Lietuva butų seniai buvusi pa
grobta Lenkijos (ši tris kartus buvo rei
kalavusi Paryžiuj "carte blanche'' kas 
del Lietuvos, — paskutinį syk laike Klai
pėdos sukilimo), 3) Lietuva nebūtų bu
vusi pripažinta Santarvės "de ju re" . Ne
reikia manyti, kad slaptoji Talleyrand'ų 
bei Metternieli'n diplomatija vra atevve-
nusi savo laiką. Iki sušaukimui Steigiamo
jo Seimo ir užstojimui , legalės valdžios 
Lietuvoj veikiau .savystoviai be kontakto 
su laikinąja Lietuvos valdžia, paskui vi
suos svarbiausiuos dalykuos kontakte. 
Taip pat ir Klaipėdos įvykiuose. 

Nejaugi Jus manot, kad Klaipėdą I 
paliuosavo p. Ivaškevičius, -padovanoda- I 
mas Klaipklos Gelbėjimo Komitetui mi-; 
lijoną markių (20-25 doleriai)? Ne! Ten j 
reikėjo nuoseklaus, pienuoto, ilgo veiki-! 
mo. A* tąn dirbau nuo 1920 m. Kaip ir 

ką, čia nevieta ir dar nelaikąs rašyti. 
Paaiškėjus tikriems p. Petisnė, Pran

cūzų komisaro, plianams Klaipėdoj, ma-
/ no santikiai su juom pasigadino ant tiek. 

kad jis 1921 m. Gruodžio mėn. uždėjo man 
pabaudą l,0OO markių, neva už neprisira-
šymą, o mano kompanionui ir adminis
tratoriui įsakė į tris dienas apleisti Klai
pėdą. Aš tegalėjau atsispirti ir neleisti 
jam įvykdyti jo keršto, tik ačiū mano ry
šiams Paryžiuje, jis priverstas buvo pa
naikinti neteisėtai uždėtą ant manęs pa
baudą ir duoti nuolatinį leidimą gyventi 
Klaipėdoj mano kompanionui. Vėliau 1922 
m. birželio mėn. jis neleido man sugriau
ti mano namų Klaipėdoj, kurių vietoj aš 
norėjau pastatyti didelį viešbutį ir uždėjo 
man pusantro miliono taksų (virš pap
rastų). Visi nuostoliai padaryti man p. 
Pensnė ' perviršija penkesdešimts tūks
tančių dolerių. Berods, aš jam savo laiku 
daviau suprast, kad jei jis taip elgiasi, 
tai jis ilgai Klaipėdoj nebus. Ir ištiesų. jis 
tapo atšauktas pernai gruodžio mėn. ir 
išsiprašė Paryžiuj tik ant mėnesio laiko 
sugrįžti Klaipėdon, idant sulikvidavus sa
vo dalykus. 

Taigi, kaip matote, mano santikiai su 
p. Pe'tisne nebuvo toki draugiški, kaip kad 
stengėsi perstatyti juos p. Ivaškevičius. 

(Tąsa 3-me puslapy). 
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pi joną. 
Ir nemalonu ir pikta darosi, 

kad parapijonai nesilanko į 

DAUG ŽMONIŲ PIKNIKAN PARAPIJOS PIKNIKAS. -
SUTRAUKĖ. FED. SKYR. 

Cicero, IU. — Birželio 3 Cicero, 111. — Oeg. 27 d. į-
d. Lietuvos MyVėtojų \yko £v. Antano parapijos ne-
dr-ja turėjo puiku draugišką paprastas susirinkimas reika-
pikniką — išvažiavimą, Berg j fe p a r a p > pikniko kurs įvyks 
man 's dar/e. į birž. 10 d. Bergman's darže. 

Svečių gana daug turėjo, i Šeimininkės jau daug yrą 
tad turbūt gerokai ir pelno' pasidarbavusios, turi surinku-
draugija padarys. Mat ši drau-1 šios daugvbę visokiu daiktų, 

1 

gija yra viena didžiausių Ci-j tarp kitų apie 50 vištų, 30 
ceroj, tad ir nestebėtina. k a d i " p o r k laimu". Gircs bus lie 
daug žmonių piknike buvo. tuviSkos, cigarų iš Havanos ir 

tt. Pažinosite kas gaus Cliev-
j rolet automol)ilių. Tikietų /;a-
| lite gauti pas kiekviena para-

s, kuriuose jų pačių parapi-Urgi sugrįžo. 

grįžo L. Vyčių 82 Ir p. darbuo
tojas, Jonas Zdankus. Jis bu
vo išvažiavęs su kitu. Anas 

Mylėtojas. 

Lietuviai Daktarai 
^ • • » 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

» , . • • » » • » • » » » • , - • • • • - . • - - - Į i 
Tcl. Blvd. 7042 { 

l)r. C. Z. Vežei is i 
U E T U V I S I lENTISTAS 

4712 S>Q. A S H L A N D A V E N U E | 
arti 47 - tos Gatvės 

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

— -a 
<į Uel. Caaal 157, Vak. Oanal 1118 

DR. P. Z. Z ALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1911 Soatk Halsted Btr««* 

Talmudo*: I I !ki 12 ryta: 1 lkl 4 
po platų: • iki • ^akara 

I Š I M U T O N S I L U S 
Tobuliausiomis maUa priemonėmis: 

1 ,—be p e i l i o , 
2, -be kraujo, 

. 8 . — b e m a r i n i m o , 
4.—oe skausmo, 
5,—be jokk> pavojaus sveikatai . 

| P o operacijos, pacijentas gali tuoj 
[eiti J darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininke balsas tampa malonesnis, 

Ivisa sve«kata geresnė. Kuriems is-
iėuiiau tonsilus, yra pilnai užganė-
įdintl. 

Ligonlns au Įvairiomis l igomis 
|p r i j imu:— 

Kasdien nuo S vai. po pietų ik! 
[9 vai. vakare. 

Nedėl iotais Ir šaradomis ofisas 
[uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, < HIIUltGAM I R 

Ol lSTETKIKAS. 
|I411 So. 50th A ve. Cicero. III 

jos gerove rūpinamasi. Jeigu 
ligi šiol viskas taip gerai sek
davos,, tai todėl, kad visi prisi-
dedavom ir prie darbo ir au-
ka. Jeigu ir toliau visi remsi
me mūsų parapijai gerus žy
gius tai ir gyvuosimo. Juk nu
sitarsiu didelį darbj], bažnyčia 
statyti. Čia reikia visų darbo 
ii aukų. Nemanykime, kad vi
skas be mūsų prisidėjimo sto
sis, mums nepaisant. Užtad 
labiau sukruskim©. 

Kitas dalykas, tai kai geri), 
klebonas apleidžia sus-mą t a i 
ir žmonės išsiskirsto. Tas tai
pgi negerai. 

Gyvuoja. 

Tą pačią dieną įvyko Kat. 
Federacijos 12 sk. sus-mas. Su
sirinko visa valdyba ir visų 
viet. draugijų atstovai-ės. Tai 
gražus apsireiškimas, tas do-
mėjamasi savais reikalais. 

Prie raporto iš K. Fed. 
Chic. Aps. pastebėta, kad Ap
skritis ne reguliariai laiko sus
inus. Reikėtų laikytis seniau 
nustatytos tvarkos. 

A. Valančius. 

O katalikai gyvuoja. 
Smito Politinis kliubas nei 

kiek nesigailėdamas jėgų gar 
sino savo vakarę, geg. 12 d. 
Sakė, busiąs neva koncertas, 
kurį ducsią«s jo moters organi-

PER2VALGA. 

Atstovas Frear ir republiko 
nų partijos nariai rengia rei 
kalavimą, kurį ketina įteikti 
naujam Kongresui. Reikalavi-
mas liečia mokesčių įstatymą 
Sekretorius Mellon yra tam 
dalykui taippat prielankus. 

Dabar gyvuojantis mokės 
zuotas " c h o r a s " .ir jo paka-Jcių nuo pelno įstatymas esąs 
likai solistai, duetistai ir tt. | išleistas kompromiso keliu ir 
Atėjo gzg. 12 d. Nuėjęs laukiu nėra tenkinantis visuomenės. 

Turi būti padaryta peržvalga 
įstatymo ir numažinti mokės 
ciai. 

ir laukiu kas bus. Susirinko 
visi " D r . " Smito sėbrai ir ga
lop atėjo pats Smitas, jau vi
so 20 žmonių sukinėjasi sve- Į I ) a ] ) a r t i n e s republrkonės 
ain>į. Kalbas Smitas su sa- j a d m i n i s t r a c i j o S j g j ^ j a u 

viskiais. Smitas ir užkomandn- t i e k p a s i d a r b u o . t a , kad ji jau 
vo sėdynes į šalį, ir šokti. Tai v. . . . . 

sumažinusi taksus pajege at-

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad- j 
regų savo pažįstamų; ir pac-
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

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

Kreipkitės §įuo adresu-

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, UI. 

^ S = 

• 

IR ŠIO IR TO. 

Dr. Ms Stupnicki 
3107 So, Morgan Street 

O H I C A O O , l U L I U O H 
TeioftMMM Vardą 60S1 

Valaartoa — t ?ki 11 11 ryto 
po pi et v I Iki t vak, R««l*llouili 
ofisas uždarytas. 

OH. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nnmerin 

4 7 21* HO. AMU.ANI) a V K H U B 

\ SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Val. : ryto nuo IS — 12: nuo S—6 
po pietų: nuo 7 — 8 : ! t vakare. 
Nedaliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas I)rexel 3880 

l 

OR. A, L. YOŠKA 
1900 So. Halsted Str 

Tel. Canal SI 18 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plea. 

6 lkl 7 vai vakaro. 
vai.: 3 iki 4 po platu. 
4 l t S Archer Ave. 
Tsl. Lafayette • • 9 8 

l e l . l iouievard 218© 

DR. A. J. KARALIUS 

Rfzid. tel. \ an Buren 0294 
Ofiso tel. l iouievard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
K M M N O Y D Y T O J A * U 

< II1K1 HC.hM 
apeclalLta*' Moteriškų, Tyrlskų 
Valku iv vi«<j dkrooUkų Ugų. 

Ofisas: S3S6 B. Halsted 64. 
Vai.: 11—11 ryto: l — t po 
plet. T~«Tak. Kad. 1 4 — l t 4. 
Res . 1139 independenee Bivd 

Cbloa«o. 
M — 

Gary, Ind. — Vainikų oie-
uoj, ^e^r. 30 d. pilnas tiideli^ 
trokas nuvyko Cbiruųron, 8v. 

! Kazimiero kapines atlankyti. 
Kai sugrįžo, tai jau keletas ne 

I visai sąmoningai el-ėsi. Vai 
ta munšainėlė! 

Ir sugrįžo. 
Po kelių mėnesių pasitran-

kymo įvairiose vals-ijrs^, su-

• . . • • • m-g 

biskį koncertas. 
Gal dabar Smitas šauksis 

Clintono, Chicago Heiglit^ ir 
AVestvillės pagelbosf Net jo 
buvusiems rėmėjams prisieina 
įausti iš šitokio Smito darbe
lių nusmuk imą Gary j . 

O katalikai, nežiūrint kas 
ka. sako ar daro, gyvuoja! 

Kliubietis. 

įdomaujantis klausia mažo 
vaiko: — Kaip tau patiko nau
joji mokykla f 

Vaikas: — Visai nepatiko! 
Ten jie privertė mane nusi
prausti ir kuomet parėjau na
mo šuo nepažino manęs ir j -
kando man. 

mokėti nemaža skolos ir da 
esę, galima mažinti, kad darbi
ninkai turėtų kų, pasidėti juo
dai valandai. 

G. P. S. 

1 J » » » » » » » » M I 1 » » « » » » » M M » » » « » — P I 

Telefonas Varde 11841 
STANLEY P 

Mihvaukee, WtB. moterys 
1uri simfonijos orkestre, iš dvi 
dešimts penkių moterų. Jos 
vedėja yra Peal Brice. 

MAŽEIKA 
GKAUORIIJ8 IR, 

BaldamuoLoJas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Cbicago. 

Sala Haiti ploto turi 10,204 
k et v. mailių. 

1 Tclefooias Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius • 

Patarnauju; 
dotuvėse 
tuvese, 
nce ir ki tuose { 
reikaluose. Kai 
uos prieinamos. 

l a i - i 
v e s - ; 

krikšty- » 

(3307 Auburn Ave. Chicago. 
! 

8. D. LAGHAWICZ 
L I E T I T 1 8 GRABORfUS 

3814 W. 2S-rd Pi. ChjQS#o, OI 
Patarnauja laldotnvėse kuopl-

i gtnnsla. Rsikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti. Tel. Ganai 1I71—S1M 

> a a « — » į < M > • > • • • • • • l ' 
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PINIGUS LIETUVON 

• » • » » » • » m m•m•»• 
1»-h» fonas Itoulevartl 1930 

Dr.SABrenza 
4608 So. Asklatnd Avcnue 

C^iicago. IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki i po piet: 6:30 vak. Iki 

J 9:30 vak. 

Norint Žavėjančias Akys. » 
turėt i r e i k i a va r t o t i M U RINT K~kasd i enat* 
t'avarj^UHiaK a k y s a t g a i v i n a ir p a d a r o 
j a s U l t A Ž E S N Ė M S . 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Str*#t 

Chicago. ui. 

~ — » 
Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

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

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

Nedėl iom.s 10 iki 12 dieną. 

"hr. M. Strikol'is i 
L i e t i n i . 

Į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Aslilaiid Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
N a m a i : 6641 So. Alba n v Avenue 

Tel. Prospeet 1930 
' Vai.; pagal sutartį. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I « CHIIl l 'RGAfl 

4442 So. Western Ave. 
Telef. I j t fayette 4146 

>«..«>.yi 

DR. MAtjRICE KAHN 
GYDYTOJAM I R CHIRITRGAJl 

4031 So. Ashland Ave. 
Tcl. Yards 0*04 

Tel. *«**» M M 
OFISO TAI*: 

»-—14 v. ryto. 1—M tr 1-—• v. v. 
Ne<iellorn1»; noo l t T, ryta lkl 
1 »ai. po pieo». 

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 pa tars tau kaip paalgelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi i lgų m e 

tu prityrimą chronišku ir viduriniu l igų, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas Ir š lapumas turi būti egzeminuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba s i lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau re ika
lingas specialia gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. V A N P A I N G 
Ofisas ir Laboratorija 

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

, SoUbyaU 

E VE s ****** 
t Oh io Nt.. ChI«w«o 

Write for Free Book: 
"Hvm to makt the Byt* 

Beaufful" 

Siunčiu per didžiausius Lietu-
vos Bankus. Ą't 

B Padarau legališkus d o k u m e n t u s , ^ 
io!patarnauju pirkime ir pardavi-:^ 
=&me namu, lotų ir farmų. s NOTABY PUBLIC 9. 

'•£prenumeruoja Draugą. 

B Užsiregistravęs Lietuvos atsto-:;:= 
I-Čvybėje. X 
į? Taipg i užlaikau Draugo dl- S 
I&džiausio knygyno skyrių su di-5.; 
?;«džiausiu rinkinio knygomis . Ul-įZ 

1 
:«; 
Wb 

S4414 South Califomia Ave. I 
Tel. Lafayette 5976 

ĮktĮft J t 11 J l J l J t ' t Į J t t t ** " " ** " ** " " f J ' " » * V " ** EB 

Jonas Klimas 

— • . r 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susigiekym§ 
Doleriais ir Litai! 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAL MANUFACTiMf 
D1STRICT BAIK 

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

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir l iningo 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
s iuvamų mašinų operatoriai. Leng 
va išmokti, diena ar vakarais, g« i 
rai apmokama 

JOS. F . KASKICKA, Principal 
MA8TLH TA1LOKING SCHOOL 

lOONortli State Street 
Kamp. Lake Str. 4 fioor. 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo m e n e 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvą.T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir pi u kančių* 

taškus ? 
Ar atmint is po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė a a t r o k ų ? 
Ar turit katarakta ? 
Ar turi žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai I I , 15, 16 Ir 17J 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicago] 

PEARL OUEEN" KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 

Musą krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
t'onus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
jįmmmš^ Steponas P Kazlawskt 
I M R V 4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. 1LL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

D - r o R A č K A t S I Š H A D I ^ I A S . 
Ilgą laik& Dr. Račkus galvojo, tris-

*ė, terado ir libandė geriausius vaistus < 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai ta< nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus Ir Jie veikla ant plau
kų štai kaip: 

D - U i m u š a mikrobus, korte ėda 
plaukų šaknis. 

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

ir priduoda p laukams daug gy
vumo ir j iegų. ,(jf 

4 ) -Sustabdo plaukų alinkima. 
| 5 ) -Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu 
ii prisiųsti su laišku: — savo ainžių, 

tai irius kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus *1%-
skite šiuo adresu: 
DR. RAČKUS Medicinai Laberatorr, 

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

Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
* 

Kaipo lietuvy?, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriaasia. 

M. YUŠKA 
S228 West S8-th Street 

KRITIKA IR POLEMIKĄ. 
(T«tisa nuo 2-ro puslai>io). 

Kas del mano roljs Klaipėdos sukili
mo, tai čia nevieta ir nelaikąs apie tai 
kalbėti, aš ne Ivaškevičius ir savo nuo
pelnais nemanau girtis. Tik tiek turiu pa-
sakyti; kad jei bučiau viena tliena vėliau 
atvykęs Paryžiun (pribuvau ten Sausio 
14 d., t. y. ta pat tliena, kuria buvo pa 
imta Klaipėda), ir nebūčiau pasimatęs su 
generalu AVeygand'u, elief'u generalio šta
bo, tai Lenkų įsikišimas nebūtu buvęs iš
vengtas. Kokios butų galėję būti to pasek
mės gali spręsti kiekvienas. 

Jeigu istiesų p. Ivaškevičiui butu 
pavykę sugaišyti mano kelionę Paryžiun 
Klaipėdos reikalais, kaip kad jisai giria 
<i. tai didelė dalis kaltės už tą katastrofą 
butu kritusi ant jo. (Bet atleisk jam 
Viešpatie, nes jis nežirfo ka daro!) 

Taigi, klausimas p. Ivaškesmičiaus a-

pie mano žinojimą ar nežinojimą apie pro
jektuojamą pakilimą Klaipėdoj yra nevie
toj, jis, tarytum, dvokia provakaeija... Iš 
to, ką viršuj pasakiau, turbūt, kiekvie
nam bus aišku, kurioj pusėj buvo mano 
simpatijos. 

2. Taip, patraukiau Voldemarą Lietu-
vos teisme atsakomybėn už visus šmeiž
tus paleistus prieš mane jam būnant lai
kinosios "Smetoninės ' ' valdžios nariu, ly
giai kaip ir už naujus šmeižtus "Kraš to 
Balse". Teismas bus šią vasarą Liepos 
mėnesį. 

3—4. Brolį nukautojo buvusio Lenki
jos prezidento p. Narutavičiaus pažinau 
Revoliucijos laiku 1904^—06 m. Vilniuje 
slaptuos susirinkimuos, nuo to laiko netu
rėjau daugiau progos su juom sueiti ir nie
ko apie kokius nors jo žygius prieš Lietu
vą nesu girdėjęs, juo labiau niekam jo 
nesu rekomendavęs. Tai vis yra prasima
nymas p. Ivaškevičiaus. 

5. Xetiesa yra, kad aš buvau susto-

jęs viešbuty " R y t a s " , gali tai liudyti vieš
bučio rekordai, kurie yra stropiai vieti
nės policijos prižiūrimi. Nesveikai p. Ivaš
kevičiaus vaidentuvėje visur vaidenasi Vo 
kiečių ir Lenkų šnipai. 

6. Jau praėjo tie laikai, kuomet ma
ne drįso laikinoji Voldemarinė Lietuvos 
valdžia, o paskui ją ir visi jos lengvati
kiai pakalikai statyt ant vienos papėdės 
su " išdavikais" , nes aš viens drįsau jai 
pasakyti garsiai, kad ji ne tais keliais ve
da Lietuvą prie išganymo. Kaip patrau
kiam Lietuvoj atsakomybėn patį Volde
marą, taip patrauksiu čionai ir p. Ivaške
vičių už statymą manęs ant vienos papėdės 
su Varšavos, ar Berlyno šnipais, gei jisai 
viso to tuojaus neatšauks. 

7. Niekam jokių nei brangių, nei pigių 
vakarienių Klaipėdoj nekėliau. 

8. Netiesa, kad as bučiau kvietęs pas 
save ant puotos p . Pctisnė, Laroclie ir tū
lus kitus Lietuvos priešus. Tai yra pra

simanymas p. Ivaškevičiaus. 

9. Ant to klausimo jau turite atsaky
mą pradžioj šio rašto. p. Ivaškevičiaus į-
taka Kaune buvo mažiau negu o (nolius), 
ten nieks nesiskaitė nei su jo teiegramais, 
nei raštais, nei pasiuntiniais, jis tik apsi
juokino kišdamasis į dalykus, kurie per
viršija jo kompetenciją. Aš, neveizint p. 
Ivaškevičiaus "veto" išvažiavau iš Kauno 
Sausio 12 d. ir atvykau Paryžiun kaip mi
nėjau Sausio 14 d. ir atlikęs ten visą kas 
reikėjo del Klaipfedos kariškose, diploma
tinėse, politinėse ir spaudos sferose sugry-
žau Kaunan Vasario 2 d. Vis tai liudija 
antspaudai ant mano paso, reikalui esan+, 
galėsiu prirodyti. 

10. Čia p. Ivaškevičius iškreipia fak
tus ir sako netiesa, dalykai buvo šitaip: 
p. Ivaškevičius sutikęs mane akis į akį 
Kaune rotuž'>j laike iškilmės Klaipėdos 
atvadavimo Vasario 12 d. susigėdo ir prie 
dviejų liudininkų, p. L ir p. V., kurie, rei

kalui esant, galės paliudyti, atsiprašė ma
nęs už intrigas ir gandus apie mane paleis
tus, nesą; pats buvęs suklaidintas ir 
.apsiėmė viską viešai atšaukti. Aš gi jam 
atsakiau, kad jei jis tai padarysiąs tai aš 
jam atlekiu. 

Kadangi p. Ivaškevičius netik neat
šaukė jo paleistų Lietuvoj melų ir šmeižtų 
ir juos sūgryžęs Amerikon dar vėl atkar
tojo, tai man nelieka kito išėjimo, kaip 
ginti mano garbę per teismą. 

Kas del grasinimo p. Ivaškevičiaus 
"atsilyginti už visas ten padarytas miste-
torijas komiteto (kokio!) teisme jo myli
moj Klaipėdoj", tai mes suvedę čionai, A-
merikoj, skaitlius, galėsime pasiskaityti ir 
tenai Klaipėdoj,.... p. Ivaškevičius turi be
rods ir tenai gražią savastį, kuri galės bū
ti garantija teismui, bet ne komiteto o 
Lietuvos valstybės. i 

- J. Gabrys. 
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CHICAGOJE 
GRAŽIAI PAGERBĖ. Galima gauti ' 'Draugo" ofi-

?e. 

AUTOMATINIAI TELE 
FONAI. 

Chicagoje įvedami automa
tiniai telefonai. Įvedimas vi
same miesto užims keletą me
tų. Tuomet telefonų bendro-
Tei nebus reikalinga užlaikyti 
tūkstančiai merginų telefonis-
V " 

eių. 

Town of Lake. — Pereitą^ 
I i I 

sekmadienį įvyko mūsų para
pijos vakarienė p. Letukienės 

įsvet. Vakarienės tikslas buvo 
pagerbti kun. Aleks. Skrypkų, 

Į mūsų mylimą, kleboną jo var. 
Įvairumai ir dovanos. d i * ė m i * P e h ^ ***rtaS para

pijai. 
Birž National darže, | g a l ė neper.didelė, prisirinko 

L. VYČIŲ CHIC. A^SKR. 
PIKNIKAS PAVYKO. 

MIESTO TARYBA STREIKO 
KLAUSIMU. 

Pagal iaus miesto taryba 
pradėjo darbuotis gatvekarių 
darbininkų streiko klausimu, 
kad abi pusi sutaikinti gra
žiuoju, kad išvengus nereika
lingo Chicago j streiko. 

PERBRANGUS LEDAS. 

Perbrangia i pardavinėja
mas ledas namų vartotojams 

L. Vyčiu (liieagos Apskriti^ 
Įrengė biznišką pikniką, Šiuo 
smet Vyčių piknikas stebėti
nai pavyko. Žmonelių daugy
bė, o to jaunimo-jaunimėlio, 
nesuskaitoma masė. Kur tik 
pažvelgsi, visur būriai, links
mi, šnekučiuojasi, šokių salė 
pilna treps^tojų. ^Pas visus bu
vo matyt tas pageidaujamas 
" p e p " . 

Jeigu buvo netoli $1,500. Spė 
jamn kad vien gryno pelno at
liksiu pusė visų įeigų. 

Duodama buvo prizai — do
vanos: kun. Tg. Albaviėius lai
mėjo prizą už augštį; Juoz. 
Rėkus, .*) kp. beisbolo koman
dos manadžierius gavo prizą 

centų. Oi neturėtų but (lan
giaus imama kaip 3i> iki 40c. 

Taip tvirtina Ohieagos mie
sto tarybos gyvenimo brange
nybės reikalais komitetas. 

CHICAGO KOVOS Už SAU 
LĖS ŠVIESA. 

Šimtui svarų imama 50 iki 70 "* žemumą. Iš mergaičių lai
mėjo dvi: Adelė Mažeikaitė, 
Vyčiu. 3fi kp. narė laimėjo pri
zą už plonumą — laibumą, ir 
Zof. Pankauskaitė, nuo Canal-
port, už storumą — riebumą. 

J. Diinša. žinomas veikėjas, 
uavo prizą kad seniausias pi
kniko ir T.. Delanas, kudikis-
ant rankų, už savo jaunumą. 

Neatsišaukė prie dovanų šie: 
Pr. Smilgis, 2257 So. Oakley 
A ve., dovana 15 ilol., ir Ona 
š. (pavardė neįskaitoma), 
44.'U S. Fairfield ave., dovana 
5 dol. Laimėjusieji o negavu
sieji prizų, teiksitės atsišauk-
t' prie kom. nario. St. Šimulio. 
1951 Canalport. 

Buvo skelbta, kad Vyčių A-
1 4. 

Illinois valstybės logislatu-
rai įduotas bilius visoj valsty 
bėj uždrausti taupyti saules 
šviesą vasaros laiku nusta
tant laikrodžius viena valan
da pirmi aus. 

Cbieagoje jau kelinta vasa
ra tas praktikuojama. Chica
go.^ pilioriai didžiuma balsi} 
tą sumanymą pripažino. I r 
viskas buvo įkerai. 

Bet atsirado saulės šviesos 
taupymo priešų ir jie pasi
darbavo legislaturai įduoti bi 
liu. Aną diena le^islaturos 
aukštesnieji rūmai, arba sena
tas, tą bilių jau patvirtino. 
Biliu artimiausiomis dienomis 
svarstys žemesnieji rūmai. 

Pranešta, kad saulės švie-

pilnutė. Vakarienė buvo šau
ni. Šeimyninkės švarios — 
baltose drapanose. Stalai puo
šnus — gyvų gėlių galybės. U-
pas visų nepaprastai geras, 
daug jaukaus pasikalbėjimo, 
draugiškumo. 

dailiuos pasivėlavusi ant 
pirmos dalies programos. An
troje dalyje buvo kalbop. Kal
bėjo kleb. kun. A. Skrypkus. 
Jo kalba buvo, kaip paprastai, 
širdinga, parapijonams dėkin
ga už suteiktą užuojautą. Kal
bėjo gerb. kun. J . J . Čužaus-
kas. J is visuomet reiškia aug-
štas mintis. Padarė ir juokų. 
Kalbėjo gerb. kun. A. C. Mar
tiniais, šis tai tikras bumoris-
tas. Jei jis kada kalba tai 
ir šonus skauda nuo juokų. P-
ia A. Baltutienė trumpoje kal
boje pareiškė gražių linkėjimo 

•minčių. 
Daug prie šio vakaro prisi

dėjo p. J . Sucillo. ' J i įdėjo 
daug triūso ir širdies i ta 
darbą. Darbavosi ir kitos mo
terys — mergaitės. Cvvuokite 
To\vn oi' Lak iečiai ir toliau pa
našioj vienybėj. Tyla. 

IEŠKO KAMBARIO. 
PAIEŠKOMA vieno ar dviejų 

kambarių, del dviejų vaikynų. Pa 
geidaujama, kad butų Marąuette 
park apiel inkėje. Teiksitės atsišaukti 
šiuo antrašu: 

K. of L. P R E S S 
_____ 4786 So. WofKl Street 

Telef. T.afayette 6298 

REIKALINGA 

A. f A. 
ED. GREGORAVIČIUS 
mirė birželio 5 d., 1923 m 
amžiaus 60 metų. 

E^ėjo iš Kauno Redy-
bos Raseinių apskr. Vidu
klės parapijos. Amerike 
is gyveno 24 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime seserį Olese Mezlaiš-
kienė, pusbrolius Liudvi
ka ir Feliksą, pussesere 
Ant. Mickevičienė; Lietu
voje seserį L. Bajorie-
nė. 

Laidotuvės įvyks birže
lio 8 d. 1923 iš namų 2154 
W. 23rd street jį Aušros 
Vartų bažnyčią. 8:30 
vai. ryto. Po camaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines., draugus- ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: 
Giminės. 

F A R M A 
F A R M O S ! F A R M O S ! 

Mūsų žemė ( farmos ) randasi prie 
Tėvų Marijjbnų Kongregacijos farmod 
kur nesenai jie pirko. Tėvai Marijo
nai žada neužilgo statyti Vienuolyną. 
Taigi toje apiel inkėje žemė labai pa
kils garima sakyti kad bus kaip prie 
Šv. K a z i m i e r o Vienuo lyno . P i r m i a u s 
tenai buvo gal ima pirkti lotai labai 
pigiai o pabandyk dabar! Tiesiog ne
prieinama! Taigi l ietuviai norintieji 
dabar pirkti žemės paskubėkite nes 
greitu laiku gali pabrangti. 

Žemės ga l ima gauti pirkti nuo 2% 

dama, apart to $5.00 į mėnesį *"» «* 100
Mi/š * ? ^ £ ^ L k £ 

, . ' \ . * 7 »v -f.. * 18 mailių. Nuo miesto Hinsdale tik 
mokmanties. Atsišaukite: 

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

MOTERŲ — MERGINŲ 
REIKALINGOS 4 merginos 

ar moterys kurios norėtų tapti 
"nurses-" slaugytojoms 2 metų 
kursas nuo 18 iki 25#metų am
žiaus turi būti užbaigę pradi
nę mokyklą; kambarys, val-

knygos ir uniforma duo 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
' > 

*+~* 

85 C£! 
UTel . Itv&rbmm 9057 

REIKALINGI malioriai u-
niji.stai. Darba, užtikrinu visai 
vasarai, tiktai patyrę lai atsi
šaukia. Kreipkitės pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

PARDAVIMUI, 
L O T A I 

2% mailės. 
Norėdami platesnių informacijų 

kreipkitės j "Draugo" ofisą. 
"DRAUGAS" ) P I B . CO. 
2334 So. Oakley Avemie 

Chicago, Illinfjs. 

NAlAI 
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 vor-
čius, randos neša $60.00 j mėnesį 
vienas blokas nuo Western Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

A. E. | 
STASULAN1I 

ADVOKATAS 
Vidurmlesl i j Ofisas * 

F |Room 1726 Chicago Temple Bldg .K 

77 W. Washington Stf 
OFISAS CICERO | 

1505 So. 49- th Court 
ĮĮ Panedėlio. Seredo ir PėtnyOios vak. į 
T Tel. Cicero 6048 
,T>. ^^E^S-v o * ^ ^ ^ ^ < > - ^ S ^ ^ ^ K = ^ - - < ? ^ ^ ^ £ - , .\ 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LUCTTJVIS ADVOKATĄ* 
Dlen. : R. 514-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarai-: 10736 S. AVabash A 
Roseland Tel. TMllman 6377 

j į m • • • • • • a • • • • . . » — I » — » M ^ » » -~-»lf 

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

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

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. California Ave. 
Tel. Lafayctte 5976 

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

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

Tel. Dearbom 9057 

A. A. S L A K I S j; 
ADVOKATAS 

Ofisas vidum lest y je 
C n i C A G O T E M P L E BITLDING 

77 AVest \Vashington Street 
R o o m 1726 

Valandos 9 ryto iki 6 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 2296 

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

< 

PARDAVIMUI lotas arba mainysiu 
ant namo. Lotas randasi Brighton 

j parke ant Farfield Ave. prieša*i3 lie-
i tuviška bažnyčia. 
! 
; Matykite savininką. 

S. L E P A S 
938 West 34 Street 

(Antros lubos iš užpakal io) 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$45.00 } rm'nesj, namas netoli Ke- I 
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 Smitli California Ave. 

Telef. Lafayette 5976 

Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street. 
Kambaris 5SO 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: V Yards 4681 

*1 

k? BRADCHULIS 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI = 
JOS RĖMĖJŲ DR JOS 

4-TAS SEIMAS. 

JlllllllllffilIlIlIlIlIlHIIIIIM 

•Jeigu Manot (vesti j Savo Namus ApsišildimaJ 
•Darykit Tai Greit kol Mūsų Stakas Yra Pilnasf 

ADVOKATAS 
(Buv. Viliiiaus ir Kauno Apygar

dų Teisino Teisėjas) 
Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

| Duoda Lietuvos teistu patarimus 
3112 S. Halsted 

Telephone 

K I M U 4>ČIIČII n u ua . 

St., ( liicago. Į 
Yards 2390 

Šv. Kazimiero Akademijos =E 
Rėmėjų Dr-jos 4-tas Seimas į- | = 
vykz' sekmadienyje, birželio 17 S 
c!.. 1923 m. šv. Kazimiero Vie- '== 

pskričio choras dainuos links« nuolync, 2601 W. Marąuette = 
mūriu tlainoliu. Tas neivvko 

* *, *. — 

tcvh'l ka*1 kone diduma daini 
ninku, buvo užėmę darbus 
prie hufeto, ratu, ir otc. Taipgi 
tur\jo ivvkti bėsrimo lenkty-
urs. Jos neįvyko d<'l stokos 

i laiko. Betgi visos atlikusios do 
vanos bus padvigubintos L. 
Vyrių Cliio. Apskričio tradieiji 

jniame išvažiavime, liepos 4 d 
' Reverlv Tlills. Ten, ant kalne- siųskite pilnus raportus iš sky 

Rd., Chicago, 111. 
Seimas prasidės 10 vai. ry-1 = 

to, su iškilmingomis šv. mi-' p 
šiomis, kurias atlaikys gerb. | = 
A. R. D. kapelionas-, Vienuo-;!2 
lyno koplyčioje. == 

Sesijos prasidės 2 vai. po! S 
pietų. j g 

Visi A. R. D. skyriai rinkite j S 
delegates Seiman; taipgi pri-

sos taupymui yra pavojaus. , i o ^ m{H^V]ų hw u ž t r a u k t a 

Nes ir siu rūmu dauguma at
stovi) palankiauja biliui. 

Kad taip, tai ofieialė Chi-
c^go rengiasi kovon su biliaus 
šalininkais. Kaip majoras, 

ne viena sutartinė, lietuviu nu-
mylėtos .dainelės. Šiaipjau vis
kas ivvko, kas tik buvo komi-
sijos skelbta. 

Dar buvo svaidininku imtv-
taip miesto taryba stovį už | n ; < P a l e i daržą. 
šviesą ir Springfielde darbuo ] T -̂ Vyeių 4 kp. svaidininkai 
sis, idant nors žemesnieji ru. P»>kės su ."i kp. svaidininkai 
mai nepatvirtintų to biliaus. Xeklysiu pasakos, kad tai vien 

ijėgiai. Ilgai ėmės, pūtavo, vie-
FEDERACIJOS KONGRESO ' n i k»tiems neužsUeizdami. Vie 

riu veikimo. 
Draugijos, kurios yra įmokė

jusios nemažiau $25.00 į A. Į£ 
R. D. turi teisę prisiųsti dvi S 
delegates, Taipgi draugijos, ^ ^ 
kurios mano įstoti A. R. D. 
prašomos yra prisiųsti Seiman 
savo atstoves. 

Su tikra pagarba, 
Antanina Nausėdienė. 

A. R. D. Centro pirm. 

RENGIMO KOMISIJAI. 

Išrinktieji į Fed. Kongreso 
Komisiją, prašomi yra susirin 
kti pėtnyčoje, birz. 8 d. 8 vai. 
vakare West Sidės parapijinėn 
mokyklon. 

Kun. B. Bumšas. 

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

Mes taipgi turime visą 
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. 

S 
v 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m »04 — Telef. Randolph 2900 

Hft f Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po piettj » 
L J Vakarais: 3203 So. Halsted Str. j 
3 = I Telef. Vards 1015 

S
Chicago. j 

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

ANT NAUDOS. 

IS.L.FABI0NASC0. 

609 H. 35111 SI., Chicago 
TeL Beulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes . • 

nok, galų ,c-alo 5 k p. beisbolo 
komnTkda laimėjo vienu punk
tu viršaus. 

Prie surengimo šio pikniko 
laug pasidarbavo St. šimulis, 
Tg. Sakalas, J . Žakas ir kiti 
sulyg savo išgalės. 

Korespondentas. 

BEDIEVIAI KYBARTŲ 
BAŽNYČIOJ. 

Jei nori dažinoti apie bedie
v ių darbus Kybartų bažnyčioj, 
skaityk nesenai gautą iš Lie
tuvos "Darbininką". Jame 
yra ir daug kitų įdomių žine
lių ir straipsnelių. 

evy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

Vartoti Automobiliai : 

Imami ant morgif ių labai pri
e inamomis kainomis. 

B.H.BUCH 
S! j Tel. Kildare 5804 

Te!. Calumet j g ^ 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
HIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIS1IIIIIIIIH 

LITTLE JULIUS SNEEZER BY L\HEh TRezidencIjos Tel. Brunswk>k 4887 ' 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
B e gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. šventad. 9-12 
1579 MiUvaukee Avenue 

E a m p . Robey Ir North Ave. 

A. Michnievicz-Vidikiene 
UUŠERKA 
S101 S. Hal s ted St 
Kampas 31 gatv© 
Phone Yards 1119 
Viename ofise eu 
Dr. J. F . Van 

jPalng. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
gimdymo.Visoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
6 iki 9 Tai. vakare. 

' 

T WHISTLETAXI 
H 

Pigus važinėjimas 
20c. už mylią 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

H—— • " • i 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

ĮSTAIGAS. 

PIRK LOTĄ g 
Puikioj r a r k h o l m e Subdivizijoj, f 
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16 
ir 19-tos Cicero, III. 

Vanduo, fcalygatviai, gazas \T\ 
[kiti jtaisymai, v iskas a p m o k ė t a . ^ 
,Kainos nuo $1,000 ir a i igsč iau . f 
[Nepraleiskite šios progos. Reika
l a u k i t e informacijų pas 

JOHN O. SYKORA 
R E AL ESTATE B R O K E R 

2410 So. 52-nd Ave. Cicero, III. i 
Telefonas Ck«ero 8 1 o i 

S atdara Nedėl . iki 4 vai po pletg! 

file:///Vashington

