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METAI-VOL. VIU 

ITALAI NUSTEBINTI ME
TODISTU DARBAIS, 

ATSTOVAS CINGOLANI 
STOVI UŽ ATSAVINIMĄ. 

Metodistai prieš Italijos 
konstituciją. 

Atidarytas Lietuvos 
Seimas 

PARYŽIUS, birž. 10. — 
Francuzų spauda labai aš
triais žodžiais atsiliepia apie 
Angliją Ruhro klausime. Pu-

AYASHINGTON, bir. 10.— 
Amerikos metodistai surink
tais čia milionais sugalvojo 
katalikų centre, Romoj*', ant 
vienos kalvos pastatydinti sa-

- vo maldnamį ir tuomi užtem-
dinti patį Vatikaną. 

Toks metodistu elgimasis 
taip išjudino italus, kad Ro
mos gyventojai pakalė prote-

' stus, kuriuos idavė savo vv-
riausybei. 

Anot žinių iš Romos, par
lamento atstovas Cingolani 
pak.'lt* VA riausybei paklausi
mą, kas link metodistu pirki-
moMonte Mario kalvos dalies. 

Tas atstovas kaliojo: 
"Amerikonai Italijoje nau

dojasi kuogeriausiu italų sve
tingumu. Nežiūr ia to. ji * atsiliepia: 
n)*»gina drumsti abiejų šalių 
širdinguosius santvkius, kuo-
met metodistų 'grupė su Itali
ja elgiasi kaipo su barbarų 
šalimi, reikalinga evangeliza-

v ei jos su aukso sriovėmis." 

Prieš konstitucija. 

Tuo atsitikimu nemažai su
sirūpino ir Xe\v Yorko italai 
protestantai, kuriuos eia pro-
testantizman įtraukė išdalies 
tie patys metodistai. 

Tų italų protestantų pryče-
riai per Italijos ambasadorių 
Amerikai Italijos vvriausvbei 
pasiunti* protestą. 

, > . * • • • i n Tf r I sinti Albionui (Anglijai). Protestuoja jie, delko Itali- j m i ; ° *_ ^ 
joje teikiamos privilegijos 
Katalikų Bažnyčiai, kuomet 
ir jie, protestantai, taipat yra 
geri ir ištikimi Italijai. 

Protestuoja jie prieš Itali
jos konstituciją, kuri katalikų 
tikėjimui stato pirmąją vietą 
valstybėje, gi kitiems tikėji
mams reiškia tik vieną papra
stą tolerantiją. 

Pagaliaus reikalauja, kad 
toji konstitucijos dalis butų 

VVASHINGTON, birž. 10. (Elta). — Birželio 5 d. 
Kaune iškilmingai atidarytas pirmas Lietuvos Valstybės 
Seimo posėdis. 

Seimo pirmininku išrinktas Antanas Tumėnas. Vice-pir-
mininku — Dr. Jonas Staugaitis. (LIB.). 

Francuzy Spauda prieš Angliją 
PREMIERUI BALDWINUI STATO ULTIMATUMĄ 

i Francija labai norėtų An
glijos draugingumo. Bet jei 
Anglija to nenori, tai Fran
cija jaučiasi užtektinai stip-

soficialis laikraštis Temps tie j ri nieko nedaryti ne vien iš 
siog stato Anglijai ultimatu
mą, ko nebūta nuo AVater-
loo kovos laikų. 

Temps į Anglijos premie-
rą Baldwiną tokiais žodžiais 

"Arba tamsta mesk šalin 
Vokietijos not$, kaipo never
tą dalyką diskusuoti, ir buk 
mūsų pusėje, indorsuok 
mūsų nusistatymą Ruhro te
ritorijos klausime, arba aiš
kiai pareišk, kad nota yra 
tinkamas diskusijoms pagrin
das. Pastarajame atsitikime 
bus aišku, kad tamsta atvi-
riai stovi sąjungoje su Vo
kieti j a . ' ' 

Istorija supurtyta. 

Pradėjus Napoleono karais 
iki šiolei nei vienas francu-
zas nedrįso taip atkakliai grą-

Anglijos, bet iš viso pasaulio. 
Francija (jaučiasi, kad jos pu 
:f\je yra teisybę ir tą teisybę 
.ji turi ginti. 

Kas" žino francuzų tempera 
mentą, tas aiškiai supranta, 
koks pavojus grasina Euro
pai del tokio ypatingo jų nu-
sistatvmo. 

ponijon būti ' peistae bolševis-
tinių agentų būrys, kuriems 
neva reikalinga pavesti pati
krinti žvejų pasus. 

Kur bfla derybos? 

Kol-kas dar nežinoma, kur 
įvyks Jfįponigos su Rusija tai
kos derybos. Sakoma, kad 
veikiausia jos įvyks pačioj 
Japonijoj. Tečiaus derybos 
užtikrintos. Nes Japonijos 
premieras Goto jau dfcsto pla
nus apie santykių su Rusija 
atnaujinimą. Apsidairo, kad 
rasti Rusijai rinkamą amba
sadorių, kuomet bolševistinė 
valstybe bus pripažinta. 

Delko taip yra f 

Dėlto, kad sovietinė Mask
va Japonijai, žada dideles ko
ncesijas ir privilegijas Siberi-

MAIŠTAS BOLŠEVIKU 
ARMIJOJE. 

STOCKHOLMAS, birž. 10. 
Iš Rusijos praneša, kaoĮ mie

ste Kazaniuj sukilo raudono
sios armijos raitelių brigada. 

Sukilimas numalšintas po 
kruvinos kovos. 30 sukilėlių 
vadų sušaudyta. Bet pirm to 
sukilėliai nugalabino keletą 
bolševistinių viršininkų. 

DELKO FRANCIJA ATME
TA VOKIETIJOS PASIŪ

LYME? 
PADUODAMOS KAI KUR-

RIOS PRIEŽASTYS. 

Francija kaltina Angliją. 

VESUVIUS VERŽIASI. 

NEAPOLIS, birž. 10. — 
Garsus ugnekalnis Vesuvius 
pradėjo dundėti ir palengva 
veržtis. Aplinkiniai gyvento
jai apimti baimės. 

JAPONUA PLANUOJA 
DERYBAS SU RUSIJA. 

TUO TARPU JAPONIJOJ 
AREŠTUOJAMI RADI

KALAI. 

DARBAS. 

Pueblo, Meksikoje,, važiuojan 
tį traukinį pįėšikai sustabdė. 
Išžudė traukinio patarnauto
jus ir keliauninkus apiplėšė. 

joje. Taigi, japonų valdžiai MEKSIKONŲ PLĖŠIKŲ 
mėgina tuo žvilgsniu aplenkti 
visas kitas valstybes. Mėgi
na Rytuose i sustiprinti savo 
pozicijas. 

Bus proga propagandai. 

Atrodo, kad del tokio keis
to Japonijos nusistatymo dau 
giausia laimia Maskvos bolše
vikai. Nes Japonijos valdžia 
atidarys plačiai duris čia Ru
sijos komunistams agitato
riams, kurie, kaip bematai, 
užplųs visą 'imperiją ir pa
kels pragaištingą darbą, at
kreiptą prieš monarchiją. 

Japonijoje bolševikams pro 
pagunda, tai puiki dirva. Da
ugelis japonų gyventoju ne
patenkinti valdžia. J i neduo-

PARYŽIUS, birž. 10. — 
Korespondentams teko patir
ti, delko Francija atmeta pa
starąjį iVokietijos vyriausy
bės taikos pasiųlymą. 

Pirmiausia dėlto, kad Vo
kietija nepasižada pertraukti 
pasyvio priešinimosi Ruhro 
teritorijoj. 

Antra, Francija ne kartą y-
ra pareiškusi, ka« kaip ilgai 
Vokietija nepertrauks ten sa
vo pasyvio priešinimosi, taip , turės pasiduoti. 

Kaltina Angliją. 

Francija nori, kad prie jos 
atsakymo Vokietijai į pasta
rąją notą prisidėtų Anglija ,ir 
Italija. Bet nori, kad tos 
valstybės pilnai pripažintų 
francuzų nusistatymą Ruhro 
klausime. Būtent nori, kad 
franeuzai nesitars £U Vokie
tija iki vokiečiai pertrauks 
ten priešinimąsi ir tą teritori
ją apleis tik laipsniškai, žiū
rint į Vokietijos kontribucu 

'jos mokėjimą. 

Francija tvirtina, kad Vo
kietija senai butų pasidavusi, 
jei ne Anglija, kuri kursto vo- L 

kiečius nepasiduoti. I r jei 
Vokietija klausys Anglijos, a-
not francuzų, jai bus kur-kas 
aršiau. Nes galų-gale visgi 

ilgai Francija nestos į jokias 
derybas. 

Be to, Vokietija savo noto-
SAN ANTONIO, TEX., b. L n e p a d u o d a v i s o s s u m o s , 

10. - Anot gautų žinių, iš ^ ~ g a l į a t m 0 ^ t i > P a _ 

IŠ BOLŠEVISTINIO 
' R O J A U S . " 

MASKVA, birž. 10. — Iš 
Turkestano provincijos Fer-
•ghana praneša, kad tenai 400,-
000 gyventojų paliesti bado. 
Maitinasi žole. 

DARBININKŲ BANKĄ. ' 

galiaus nieko nemini nei apie 
mokėjimo, daiktais. 

Francija jokiu būdu neap
leis Versailleso sutarties. Ly
giai nesutiks, kad kontribuci-. T o k l e t l 9 a -
jos sumą tuuėtų išspręsti ten! Tą krizį pramato ne vien 
koki bankininkai arba ekono-! franeuzai. Apie tai kalba ir 
mistai. | svetimų šalių politikai. 

Pramatomas krizis. 

Čionai kalbama, kad jei Vo
kietija taip desperatingai il
giau laikysis ir nenorės pasi
duoti Francijai, turjės pakil
ti didis politinis ir ekonominis 
krizis. Nuo to labai nuken
tės ne kas kitas, kaip tik pati 

r v 

STREIKAS AR TAIKA? 

Japonijos nusistatymas nesu
prantamas. 

Tas rodo, kaip daug fran
euzai jaučiasi šiandie stip

rus savo pozicija. Jie nieko 
nedaro iš kitų valstybių. 

Francija šiandie laikyda
ma savo rankose ir gniaužda
ma Europos pramonės širdį, 
nieko nedaro iš ekonominio 
Europos (Valstybių likimo. 
Taip yra todėl, kad iš vienos 
pusės ji turi sau pagelbon 
apginkluotą nuo galvos ligi 

j kojų Lenkiją, is kitos puses 
atmainyta, kad visiems tikeu- • . .. 

-. . Belgiją. 
Abidvi tos valstybės tik lau 

kia Francijos pamojimo. 

mams butų duota lygi ir vie
noda laisve. 

Nepaprasta drąsa. 

Tame pasirodo nepaprasta 
amerikoniškų metodistų drą
sa. Sau jale jų misionierių 
gauna prieglaudą valstybėje 
ir tenai begėdingai darbuoja
si tos pačios valstyljės nege
rovei. Reikalaują pakeisti 
konstituciją taip, kaip jiems 
tiktų. 

Kas įvyktų Amerikoje, jei 
kokia grupė atėjūnų pareika
lautų atmainyti bent kokią 
dalį konstitucijos? 

Prieš visą pasaulį. 

Sutraukus krūvon tą visą 
situaciją, štai kas pasirodo: 

Nuperka jie Monte Mario 
kalvoje, kuri dominuoja ant 
Vatikano, gabalą žemės ir no
ri ten pastatydinti savo puoš
nų maldnamį ir mokyklą su 
kitais trobesiais, idant tuo 
būdu užtemdinti Vatikaną ir 
pačią Šv. Petro baziliką. 

Bet jiems nevyks. 

Juk italų tauta katalikiška, j Metodistų tas projektas su 
katalikų tikėjimas Italijoje y-j blogais tikslais taip išjudino 
ra valstybės religija. Ameri- romėnus, kad Romos majo-

fr koniški metodistai pričeriai 
Romoje tuotarpu darbuojasi 

ras uždraudė ten metodistams 
statyti bent kokius butus. |Vy-

versti katalikus protestantiz- riausyhė gi darbuojasi, kad 
man. Su daugeliu aukso jie j tas žemės plotas varu nuo me-
ten randa pasekėjų, ypač išjtodistų butų atpirktas ir pa-
bėdinų įtalų tarpo. liktas vyriausybės žinyboje. 

TOKYO, birž. 9. — įdomus 
paradoksas pasirodė Japoni
jos vyriausylįės politiniame 
nusistatyme. Ministerių ka
binetas tomis dienomis nuta
rė stoti į taikos derybas su 
bolševistinė Rusįja, kuomet 
čionai atvyko Maskvos atsto
vas Joffe. Vienu žygiu su 
tuo ministerių nutarimu vie
tos policijos pradėjo staigo av 
reštuoti socialistus radikalus. 
Policija tvirtina susekusi ko
munistinį suokalbį. 

Areštuota daugiaus šimto 
komunistų. /Tarpe areštuotų 
yra įžymių visuomenės vadų, 
universiteto profesorių ir vie
na moteriškė agitatorė. 

Konfiskuota daugybė radi
kalų raštų ir dokumentų. Su
sekta, kad komunistai nuspre
ndę vartoti bombas savo tik
slų siekimui. 

Nors policija tą suokalbį 
sujungia su pakelta čia pro-
pagada, idant Japonija pripa
žintų bolševistinę Rusiją, mi
nisterių kabinetas nutaria su 
Rusijos bolševikais vesti tai
kos derybas. 

Pažymimas eia faktas, kad 
Tolimųjų Rytų bolševistinis 
atstovas Japonijon įleistas 
pagerinti savo sveikatą, nes 
Kinijoj būdamas jis sakosi 
sirguliavęs. 

Japonijoje Joffe veikiai pa
sveiko. Su japong valdžia 

da šaliai visatini} balsavimo3 ST. LOTJIS, MO., birž. 10. 
teisių. Neduoda moterims — Telegrafininkų unija čia 
balso politikoje. atidarė nuosavą banką — Te

eiti s. . 

PABĖGO. 

Augusi Schwelmus, 54 m., 
740 E. 47 st., plėšiko pašau
tas. Plėšikas per langą inėjo 
į jo namus. Jį bėgant]'per lan 
gą Schwelmus nutverė nž ko
jos. Plėšikas kelis kartus šo
vė ir pabėgo. 

Ar laimės bolševikai Japo- legraphers National Bank. 
nįjoj*, paliudys artimoji at-

JAPONIJA IR RUSIJA. 

GAL BUS PADARYTAS 
KOMPROMISAS? 

, NENORI ĮLEISTI 7 MĖN. 
| KŪDIKIO. 
I 

Chicagoje internacionalis 
prezidentas. 

TOKYO, birž. 10. — Japo
nija galutinai nusprendė ves
ti taikos derybas su bolševis
tinė Rusija. 

Iš Chicagos upės ištrauk
tas Joseph Kidd, jurininkų 
pečkurių unijos "business" 
agento, lavonas. 

"<_J H J l . 1 L -

GALUTINI PLANAI PREZI
DENTO KELIONEI. 

PREZIDENTO ĘURY BUS 
15 ASMENŲ. 

i 
Waahingtoną apleis birž. 20 d. 

AVASHINGTON, bir. 10.— 
Paskelbta galutini planai pre
zidento Hardinio ilgai kelio
nei į vakarines valstybes ir 
į Alaską. 

Walter F . Brown iš Ohio, 
artimas prezidento bičiuolis, 
;jau iškeliavo į St. Louis. J is 
prezidento kelionės priešaky. 
J is į pažymjetas vietas vyks 
vis ankščiau, kad parūpinti 
vietas prezidento prakalboms, 
kad pagaminti traukinius ir 
apsistojimo vietą. 

Tečiaus Brown'o rolė baig
sis tik Suv. Valstybėse, nes 

padarė žuklavimo sutartį. Pa - . j i s nekeliaus Alaskon. Tuo-
skui jis pareikalavo, kad Ja-(met jo vietą užims Claudius 

Houston iš Tennessee. Šis 
yra susipažinęs su Alaska. 
Kaipo toksai ten draugaus 
prezidentui ir bus jo dešinėji 
ranka. 

Prezidentas pasiketinęs 
nuodugniai išstudijuoti visus 
Alaskos reikalus, kaip pra
monę, taip ukį ir visą padėtį. 

Prezidento būrin ineis apie 
15 asmenų, inėmus Mrs. Har
di ng, sekretorius "VVallaee, 
Hoover ir Work. Apleis Wa-
shingtoną birželio 20 po pietų 
ir pirmiausia keliaus į St. 
Lours, Mo. (Tenai preziden
tas sakys prakalbą. 

Iš ten per Kansas į Rocky 
kalnų valstybes. Toliaus į 
Montaną ir Oregoną. Lie
pos 4 diena bus praleista 
Portlande. Iš ten karo lai
vyno transportu Henderson 
būrys keliaus Alaskon. 

Alaskoje prezidentas išbu
siąs apie 3 savaites. Pas
kui keliausiąs į Panamą ir 
Porto Rico. 

NEW YORK, birž. 10. W 
Naturalizuotas S. V. pilietis 
Perrin iš Clevelando pirm* ke
lių mėnesių su žmona ir 2 ;• 
dukterim iškeliavo aplankyti 
tėviškę Italijoje. Tenai- Mrs. ^ 
Perrin gimė kūdikis. 

Dabar tas žmogus su šei-~ 
myna gryžta Amerikon. Atei
vi jos autoritetai atsisako į le i 
sti jo kudikj. Sako, svetur 
gimęs, tai svetimšalis. Gi I-
talijai ateivių kvota išsisė
musi. 

Kreiptasi Washingtonan. 

400 NUSKENDO RUSIJOJE. 

Šiandie, matyt, bus išsprę
stas klausimas: ar gatveka-
rių darbininkai turi taikintis, 
ar turės streikuoti. 

Miesto majoras Dever a- j 
biem pusėm paduoda tokias 
įieatmainomas sąlygas: 

1. Gatvekarių bendrovė ne
privalo laukti ir tikėtis, kad 
nž važinėjimą butų padidin
tos ratos. 

2. Darbininkai gi jokiu bū
du neprivalo suspenduoti tran 
sportacijos mieste. 

Šiandie abi pusi susirenka 
bendran susirinkiman majoro 
ofise ir abi pušį tariasi. Kie
kviena pus£ taria galutiną žo-

May'oras mato tik vieną su
sitaikymui priemonę. Tai ko
mpromisas. Bendrovė darbi
ninkams turi pasiųlyti 5c. 
daugiaus valandoje. Darbiniu 
kai gi turi sutikti ir padary
ti sutartį trumpiausia porai 
metų. 

Bendrovė laikosi fakto, 
kad užmokesnio didinimas il
gesniam laikui negalimas. Sa 
ko, gyvenimo brangumas šian (DRAUGO PINIGŲ SIUN 

STOCKHOLMAS, birž. 10. 
— Iš Rusijos pranešta, kad 
žemutines upės Volgos apy
linkes paliete didelis potvinis. 
400 žmonių nuskendo. 70,000 
neteko pastogės. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijo*' ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100 mark .0012 
Lenkijos 100 mark. .0016 

« - • • * • • • • • • ' 

die iškilęs iki aukščiausio lai
psnio. Veikiai jis pradės pul- Atdaras kasdieną (išskyrus 
ti žemyn. Tuomet bendrovei j šventadienius) nuo 9 vai 
butų perskaudu užsitraukti to • ryta iki 8 vai. vak. 
kią "sunkenybę'' — mokjėti 2334 So. Oakley Avennt 
daugiaus darbininkams. Siunčiame pinigus doleriais 

Bet darbininkai yra kito
kios nuomonės. Jie nori 10c. 
daugiau ir to nusistatymo lai 
kosi. / 

Ar šiaip, ar kitaip bus, bet 
šiandie turės but išspręstas 
streiko ar taikos klausimas. 

TIMO SKYRIUS 

ir litais* per didžiausius Lie
tuvos Bankus: , 

ŪKIO BANKĄ ir 
PREKYBOS - PRAMONĖS 

BANKĄ 
Norkit kad ptniiral butų LUturoJ 

išmokėti DOLERIAIS. f«lkU 
brangiau mokėti. 
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LIKTU VIV KATALIKE 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kasdisną išskyros nedėldienius-

Putei Metų $3.00 
Ui prenumeratą mokei iškalno. Lai
kai skaitosi ano užrašymo dieno*, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti isperkant krasoje ar ex-
prese "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laistą. 

DKAUGAS PUB. CO. 
s 

8334 Sonth Oakley Avenue 
Chicago, niinois 

. • Tel. Roosevelt 7791 

sąs i^axzr rFn?Tnrr r r: h f. kr* 
ISPANIJOS KOVA UŽ 

KATALIKYBĘ. 

Prieš keletą dienų visa Is
panija susidrumstė, kuomet 
laisvamaniškoji ranka nužudė 
senutį Saragosos arkivysku
pą, kardinolą SoMevill y Ro-
mera. Ta žmogžudybė tai vie-
r a iš daugelio panašiu pikla-
darybių Ispanijoje paskutiniu 
dešimtmečiu. Eina tenai smar
ki kova katalikybės su bedie
vybe ir Dievas Žino kieno per-

^gs. 

kriaugerybių kurstytojas Fer-
rėro tapo suimtas valdžios ir 
sušaudytas. Pakilo tad visame 
pasaulyje neapsakomas žydų I 
triukšmas. I r pačioje IspaniT 

joje ir visoje Europoje ir ne^ 
Azijoje daromos buvo demon
stracijos prieš to ' 'nekaltojo 
avinėlio" sušaudymų. Bet 
kuomet jo pasidarbavimu ka
talikiškos ligoninės buvo de
ginamos kartu su ligoniais; 
kuomet vienuolės i | vienuoli
jų išluptos buvo viešai gatvė
se atiduodamos sužvėrėjusiai 
laisvamanių gaujai išgėdinti, 
o paskui buvo žudomos; kuo
met iš bažnyčių katalikų šven
tenybės biivo metamos į sąšla
vynus o pačios bažnyčios degi
namos; — tuomet nei vienas 
balsas neatsiliepė pasipiktinęs. 

Bet pasaulifij Ispanijos val
džia sugebėjo tų bedievių į-
siutimą nuraminti. Atėjo ka
ras, o laike karo nedrąsu bu
vo bedieviams maištus ir riau
šes kelti, perdaug kareivių bu
vo tuomet Ispanijoje. 

Dabartiniu laiku vėl pradė
jo judėti. Kaip visuomet, taip 
ir dabar kėsinamos ant Baž
nyčios nuosavybės ir prieš ka-

•U. v 

gale pasibai 
Ispanija ir šalip esančioji t a l i k u Bažnyčios atstovu da-

(Portugalija kadaisiai buvo y-
patingai ištikimos katalikybei 
šalys. Per ilgus amžius Ispa
nija ir Portugalija yra daug 
gero davusios krikščioniškai 
Europos kultūrai. Garsiai šieji 
rašytojai, mokslininkai, daili-

- ninkai.Šventieji vyrai iš tų dvi 
ejų šalių iškilo. 

Bet dorybėse išaugusios tie
dvi šalys pasiekė didelių tur
tų : turtuose pradėjo užmiršti j 

, ., , , » v katalikų sugrusti i užpečkį ir 
senu laiku dorvbes: dorybėm* ! 

lyvavimą valdžioje. Buvo rei
kalauta panaikinti dabartinę 
Ispanijos konstituciją, sulyg 
kurios katalikai ne- tik turi 
laisvę Ispanijoje, bet ir įtaką 
i valstybės valdžia. Kadangi 
šalis yra išimtinai katalikiška,-

j kadangi bed. tiktai nedidelė 
(saujelė, tai konstitucijos pa-
; mainyti nepasisekė. 

Nepasisekus visų Ispanijos 

Kas sujudošėjo? 

" L a i s v ė " (bolševikų) nie 
kuomet neatsižymėdavo k a n 
trybe ir padorumu. Dabar pa
žymėdama, kad visas šimtas 
komunistinių kandidatų į Lie
tuvos* Seimų suimta ir prieš 
juos užvesta didelė byla Ma-
riampolėje,"Laisvė" raudonai 
įkaitusi šitaip šaukia: "Ta i li
gi kokio sujuodošėjimo daėjo 
katalikiškų popų valdžia"! 

Nabagėliai! Iš pykčio jų ap
žlibusiomis akimis priseina nu
rodyti net klaidas pasakytas 
viename sakinyje. 

Judošiūs už pinigus išdavė 
Jėzų žydams nužudyti. Lietu
vos komunistai už pinigus mė
gina parduoti Lietuvą ir Lie
tuvos krikščionybę Rusijos ko 
misarams — žvdams nužudy-

m w 

t i. Užtat jei kas "sujudošėjo", 
tai tie "šimto nuošimčių, so
cialistai". 

Rusijos dvasia dvokią komu
nistai ir pas kitus ją užuodž 
Lietuvos katalikų kunigus po
pais pradeda -kolioti. Kolioji-
mas, kaip ir kiekvienas loji
mas, kaip jau per daug įkirs
ta, guaną su lazda per nugarą. 
Jeigu jau pykstama ant kata
likų kunigų* tai jokiu būdu 
jų popais vadinti negalima. 
Neskaitant jau to, kad kuni
gai nevedę, ne barzduoti, ne 
ilgaplaukiai, jie štai, pagal 
jūsų pačių žodžių už pakarpos 
laiko Lietuvoje Lietuvos judo
šiūs bolševikus. O Rusijos po
pai buvo valdžios pastumdė-

/ -J Iivosai patiems paimti valdžią ,Hais " -UriliSKI 
susilpnėjus, susmuko ir jų pa-j m / " T""8 , . j * ' * saulinė tvirtybė. Iš Ispanijos, ir šalį ir Bažnyčios turtus, so 

™v«„„ i , „ 'cialrevoliucionieriu grįžtama 
kurios žemes seniaus buvo, ° -
lygios dabartinės Anglijos g a - ' P r i e s e n o J ° k.°vos budo te-
lybei ir iš panašios jai Por
tugalijos, šiandieną beliko ti
ktai šešėlis senosios garbės. 

Portugalija prieš karą su
silaukė revoliucijos ir vis dar 
iki šiai dienai nerimsta. Ne 
be pagelbos to gretimai esan
čio sočiai revoliucininkų lizdo 
ir Ispanijoje nuolatos daro
mos riaušės. Mėginta buvo 
nuversti karališkąją valdžią 
Ispanijoje jau senai. Bet neį-
kąsdami valdžios revoliueio- dėdami savo " l a i svę" vykinti 
nieriai sugriovė Barcelonoje užbaigs visišku Ispanijos nu-
ir kituose miestuose daugybę žudymu, 
bažnyčių ir vienuolijų' Neiš-
pasakvtoms kriaugervstėmis 
atsižymėjo tos riaušės prieš 
katalikybę anais metais. Tų. 

roro. Pirmon galvon tad ir nu
žudyta seniausias Ispanijos 
katalikų atstovas Saragossos 
kardinolas. 

Neabejotinai tai tik pradžia. 
Bet galimas dalykas, kad šis 
teroras bus bedievių galo pra 
džia Ispanijoje. Jeigu tiktai 
Ispanijos katalikai nemiegos, 
lirrės tenai gyventojai supras
ti, kad kraugeriai žmogžudy-
bėmis ir šventvagystėmis pra-

meldžių bažnyčioje prieš Kri
stų būdavo paleistuvybės die
vaičiai ir jų garbinimui reikė
jo paleistuvauti. O. krikščio
nybės laikais katalikų bažny
čioje "Notre Dame" Paryžiu
je buvo įsteigta paleistuvybė, 
kuomet bedieviai paėmė val
džią, išmetę šv. Sakramentą 
pasodino ant altoriaus pusnuo-. 
gę mergą ir pavadino ją " Iš
minties dievaite". Tuomet ko
plyčiose bedieviai pasigėrę vy-]partijos valdžią, 
kdė "laisvąją meilę".... Tokioj padėty negali pakilti 

Norėtų mūsų bolševikai, nei gerbūvis. Nes mokesty^ 
smaugia verteivius, farmerius 

savo gyventojų. 
Karo laiku Amerikos vyriau 

sybės išlaidumas buvo teisina
mas karu. Bet jau kelinti me
tai čia esanti tailta. Tečiaus 
išlaidumas nemažinamas. Jei 
kartais kuris valdžios departa
mentas ir susiaurina išlaidas, 
tai labai nežymiai. 

Taip buvo čia demokratų 
valdžiai įsigyvenus, taip šian
die yra turint republikonų 

Tacoma, Wasli. moterys pra-
i-ižengėlės yra- teisiamos atski
riame nuo vyrų teisme. 

Tiesą pasakius, nuobodu vis 
tą patį pliurkšti, kad Lietuvo
je kunigų valdžia. Štai treti 
linkimai pasibaigė ir visuose 
trijuose rinkimuose didesnė 
žmonių pusė balsavo katalikiš
kai. Ar gi pusė Lietuvos gy
ventojų jau kunigais tapot... 

Toj pačioje "Laisvėje" ran
dame tokį pranešimą. Seime 
jų atstovas pasakęs, kad Dr. 
Draugelis bažnyčioje bravarą 
padaręs. Už tą pasakymą, ži
noma Dr. Draugelis padavė t Tie patys žmonės, be to, 
j teismą. O " L a i s v ė " nebijo -j šiandie dar aukštus mokesčius 
dama lazdos Amerikoje toliaus j moka valstybių, apskričių ir 
prideda, kad seniaus ne tik b ra ' miestų \\nldzionW 
vorai bet ir paleistuvystės na-J -Pasirodo, kad šiandie Suv. 
mai galėję būti bažnyčiose... Valstybių žmonės sumoka val-

Čia "La i svė" tikrą tiesą džiai daugiaus mokesčių, ne
pasakė. Būdavo bažnyčiose, gu kuri kita valstybė karo 
seniaus ^paleistuvystės. Stab- laiku galėdavo surinkti nuo 

a . <• • • 

pardavę Lietuvą Rusams, ka
talikų bažnyčiose grąžinti vėl 
stabmeldijos ir franeuzų revo
liucijos paleistuvybę. I r prie 
to eina dideliais žingsniais, 
viename sakinyje po tris me
lagystes rašydami, Seime užsi
imdami šmeižimais, išniekin
dami bažnyčias, kaip Kybartu
ose, žudydami Krasnicką ir ki
tus, kurstydami prie kruvino 
maišto kariuomenę Rusijos 
naudai. 

I r stebėtis reikia, kad Lie
tuvos žmonės- drįsta nuo tų 
melagių, žmogžudžių, šventva
gių ir paleistuvių ginties! Jie 
senai turėjo susiprasti ir Lie
tuvą atiduoti jiems praryti... 

Tuomet bent nobebutų ko-
liojimo " Laisvėje"; tuomet 
tiktai pusei katalikiškų žmo
nių butų galvos nukapotos, o 
kita pusė kalėjimuose putų. I r 
butirtržbaigta "klasių kova ' \ 

f 
S. V. MOkĖSTYS. 
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Naeionalės muzikos\instru-
mentų pirklybos suvažiavime 
Olucagoje andai karingo buvę* 
federalis senatorius James 
Ilamilton Lewis. Raibėjo apie 
aukštas vvriausvbės imamus 
nuo žmonių mokestis. J is vie
šai atpasakojo tai, apie ką dau 
gelis senai mintija. 

BuvCs senatorius sakė, kad 
mūsų vyriausybė be jokio?* a-
todairos kas metai valdžios iš
laidas didina. Tam tikslui ima
mos nuo gyventojų aukštos 
mokestvs. Šiandie taikos lai-
kais kasmet nuo gyventojų su
renkama po penkis bilionus 
dol.Tiek žmonės sumoka tiktai 
vienai federalei valdžiai. 

ir darbininkus. Visi lygiai tu 
ri prisitaikinti prie vyriausy
bės norų. j 

Toliaus buvęs senatorius sa 
kė, kad ' piliečų pareiga vy
riausybės pareikalauti, idant 
ji panaikintų šnipų (agentų) 
sistemą. Nes šiandie čia nacio-
naliai šnipai seka kiekvieno 
žmogaus žingsnius. Kiekvienas 
pi Ii eisi jei ne vienaip, tai ki
taip įtariamas. 3?ie šnipai daž
nai laužiasi net į privatinius 
žmonių namus. 

"Mes nereikalaujame armi
jos politinių samdininkų, ku
rie maišosi į mūsų reikalus, 
skverbiasi į mūsų namus", pa
reiškė b. senatorius. 

Republikoninė šalies vy
riausybė senai žadėjo mažinti 
nacionales išlaidas. Bet žadėji
mas žadėjimu ir pasilieka. Fe-
deralių tarnautojų skaičius »e-
mažinanias. Pati valdžia vis 
daugiau centralizuojama. Tas 
darbas surištas su aukštomis 
išlaidomis. Kad tas išlaidas pa 
dengti, reikalingos aukštos 
mokestvs. 

Beto miestelį puošia graži iš 
lauko medinė bažnypia, kurios 
bokštai stiebiasi aukštyn, tar
si, meldžia Aukščiausiąjį savo 

taip įpyko " cicilikėliai", kad 
norėdami atsigriebti, naktį 2 
kartu Šovė per langą, į klebo
no miegiamąjį kambarį, bet a-

lankytojams palaimos. Ja i pri- Į čiu Dievui, klebonui J . K. ne
taria šventoriuje suaugę me- pakenkė. Iš visų pusių "cici-

likėliams" nesiseka. * -
v. A 

džiai. 

Grjvenimo verpetai. 

Srauniai sukas ir gyveni
mo verpetai. Žmonės jau pra
deda atsibusti iš ilgo miego. 
Prieš karą jau puikiai gyvavo Svarbiausia kultūrinė misi-
"Žibur io" ir "Bla ivybės" sky Įj f l j fcurią a t i į e ka Tautos Fon-

nas. 

VIEŠA PADAKA TAUTOS 
FONDUI. 
_ 

riai, bet šūvių balsai, granatų 
švilpimas išvaikė visa.Mečiau 
vos tik prašvito padangos nuo 
tamsių gaisrų, durnų, nustojo 
patrankų dundėjimas, tuoj vėl 
užsidegė "Ž ibu rys" ir ligi šiai 
dienai liepsnoja. Deja! Vokie
čių okupacijos laiku, romas 
privertė varg. žmorielius prie 

dus, yra studentijos paskolo
mis šelpimas. Nepriklauso, mu 
sų Tautai reikės ir savystovės, 
gražjos ir galingos savos kul
tūros. Visa mūsų jaunoji gent-
kartė — veržiasi kultūros dar
ban. Bet daugeliui jaunuolių 
trūksta tinkamo prisirengimo 
— aukštojo mokslo. Būdami 

L I E T U V O J E . i 
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Višakio —Ruda. 

Ten toli, už jurių-marių, tar
pe tamsiųjų Lietuvos girių. 
Mariampolės apskr. šiaurėje, 
kur gražiai apžėlusiais šimt
metiniais ąžuolais krantais, Vi-
šakin įteka gružus upeliai 
Skarlupis ir Judrė — yra ne
didelis miestelis Višakio — 
Ruda. 

I r ištiesų, šis nuestelis ran
dasi labai gražioje vietoje: iš 
trijų pusių miestelį apsupa 
gražios girios, iš kurių šaltą 
savo vandenėlį neša Šešupėn, 
Lietuvos upių motinėlėn, šie 
trys, jau žinomi, upeliai. Jie 
visi susilieja miestelio vidury 
ir Višakiu per lygius laukus, 
smėlėtus kalnelius vakarų pu
sėn teka ramiai Šešupėn. 

"samagonkos" (namų darbo [millTt'mgh tie jaunuoliai ne-
degtinės) kuri užliejo visą mu- rgaiį s a v o lėšomis lankyti auk 
sų kampelj, taip, kad nė dabar \įtųįq mokyklų. Prie tokių pri

klaus j ir čia žemiau pasirašęs. 
Sugrįžęs Amerikon skaitau 

pirmiausia ir švenčiausia sa
vo pareiga pareikšti gilų sa
vo dėkingumo jausmą tikram 
studentijos globėjui — Tautos 

Fondui, kurio lėšomis baigiau 
mokslą Friburgo universitete. 
Jei savo darbu galėsiu kada 
nors mūsų tautinJs kultūros 
aukuran įmūryti bent vieną 
plytelę, tai bus darbas ne vien 
mano, bet ir tų geraširdžių 
lietuvių katalikų, kurie savo 
aukomis rėmė Tautos Fondo 
didį kultūros žygį. 

Harmoningai visuomenės 
pažangai vykdinti reikia su
tartino darbo — fyzinio ir tau
tinio. Aukštesnio mokslo pa
siekusiųjų pareiga kelti auk-

"Blaivybės" negirdėt. Su
traukius Lietuvai savo vergi
jos pančius, visi pasijuto lais
vesniais. Jaunimas pradėjo 
spiestis apie L. Kat. Jaun. 
"Pavasa r io" kuopą. Subruz
do, sukruto ir "cicil ikai". 
Didžiausios energijos pilni su
tvėrė "Pavasariui"* priešingą 
"Jaunimo Kuopą" kurios tik
slas, kaip galint trukdyt pa
vasarininkams, 

Pradžioj dalinai tas jiems ir 
sekės, be t rukus čia išdygo 
jau ir "Valstiečių Sąjunga", 
bet aukštai šokę, žemai nurtiio-

"Jaunimo Kuopa" žiurė-
lama vien pasilinksminimų ir 

"Valstiečių Sąjunga" vien 
šmeižtais tesiniaitihdama greit 
paseno. Jų nariai vien popie-
roj pasiliko. Tuo tarpu apgęsę< v t y n v h : U i / t u o s . kurie gyve-
"Žiburv> fr apsiniaukęs "P& m m o kovoje'negavo progos į apsiniaukę 
Vasaris" prašvito ir toliau ra
miai varo savo kultūrinį dar
bą. ' 
Cicilikas atsivertė. 

Taip štai š. m. antrą dieną 
Velykų, pavasarinkų susirin
kime, po paskaitai: "Bažny
čios atskyrimas nuo valsty
bės" kilo daug ginčų, kuriuo
se "cicilAai' ' ' spyrėsi įrodyt, 
kad tarp Amerikos Bažnyčios 
atskyrimo ir jų reikalaujamo 
atskyrimo nėra skirtumo. Ne. 
žiūrint jų pastangų, visi karš-
čiavimaiši ir užmetimai buvo 
taip puikiai atrenVti, kad net 
vienas jų viekai išsižadėjo so
cializmo ir buvusių savo drau
gų nuomonės, už ką gavo gar- j Sausio 1 d. sarflė yra apie 
sų delnų plojimą, kaip už at-13,000,000 mailių arčiau žemės, 

mokslus gilinties. 
Dėkingas būdamas labdarin

gai visuomenei, tikiuos neuž 
miršti brolio darbininko kul
tūrinių reikalų: mano nedide
lis žinių žiupsnelis priklauso 
Jums, lietuviai darbininkai, 
kurie ir be aukštojo mokslo 
keliate visos Tautos kultūrinį 
susipratimą, siekiate beribių 
žmogaus idealų. 

Teikitės priimti mano šir
dingo dėkingumo ir gilios pa
galbos išreiškimą. 

Jūsų 
Žazys Pakštas. 

IVklyn, 1923 m., birž. 2 d. 

i Vertimą. Šiame susirinkime negu liepos 1 d. 
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NEMUNO BANGŲ PASAKA. Į 
Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai; 
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai. 

(Maironis. Pav. Balsai) 

1. 

Srauniai bėga Dubysa plačioji per 
brolių Žemaičių žemę. Tarp upės slenks
čių šniokščia, ūžia jos vandenys, tai vėl 
graužia statų uolos, tai vėl sukasi verpe
tais. Tai teka pro stačius, medžiais apau
gusius krantus, tai vėl plačiąja lyguma. 
Štai styri uola taip stati — Jbaisu net žiū
rėti, tai vėl vandtio juoduoja — bedugnė. 
Pakraščiais meldai styri iš vandens, tai 
vėl krūmais aržėlę krantai. Taip bė^a Du
bysa per Žemaitiją puikiąją ir neša savo 
vandenis Nemunan, paskui susilieję drau
gėn teka jūron — motinėlėn ir ton skęsta 
dingsta jąs gilumoje. 

Puiki ir iškilminga Dubysa, savo di
dumu, vaizdais... i r kas gali but už ją gra
žesnio?! — čia ir akiai miela — platu d> 

P g ^ J f o ir &Q*k gėrisi šimtų lakštučių 
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sutartinėmis^čionai širdis taip lengvai pla
ka, jai taip gera... čia maudaisi plačiuose 
Dubysos vandenyse.. Bet kas ten, taip 
graudi giesmė girdėtis, net už širdies tve
ria, kas ten?! — Ten Lietuvos dainius 
kankliais apdainuoja" Žemaičių vargus ir, 
tartum, praeities lapus verčia. J is mini 
tuos baisius laikus, kad mūsų prabočiai 
taip daug nuo riterio kardo kentėjo. 

J is žilas, senas; jo pirštai išdžiuvę, 
suliesę, bet liečia skambančias stygas taip 
vikriai guviai; gi jos virpa, skamba taip 
tyliai tyliai, tai vėl suūžia, sušniokščia. 
Tartum juokiasi, kvatoja, tai vėl ašarų 
perlais ritasi. Tai žymu jose melancholija, 
tai vėl pasigėrėjimas. Bet daugiausia 
skamba Ii minais akordais ir taip graudin
gai v 

Čia dainius sustojo, plačia atsikvėpė 
galinga jo milžino ,— poeto krūtinė. Nli-

tolį, į blizgančias dangaus erdvėje žvaig
ždutes ir šią pasaką pradėjo: 

— Neklauskit manęs" del ko šią pasa
ką seku, paklausysit — sužinosit, bet.tas 
kurs myli tėvynę — ją dar labiau teniyii, 
o tas kurs neranda priežasties ją mylėti, 
tas tededa šią pasaka giliai sielon, o ras 
del ko tėvynė mylėtina. 

Kada atsirado tėvynės paribyje juo
das kryžius ir raudonas kalavijas, tada 

jo ir puikiu pavyzdžu ragina ir rodo, kaip 
reik tėvynę mylėti.... Tad gi ar girdi tą 
kalbą ?! — Ne. Jei negirdi ir neišskait-ai to 
stebuklingo rašto, tad klausyk to, kurs 
jį išskaito, manęs — Lietuvos dainiaus. 

Stebėtina kynų, japonų, indų, aigip-
tiečių raštus skaityti, bet dar labiau ste
bėtina pačios prigimties balso klausyti. 
Štai Nemunas teka taip tyliai ramiai. Jo 

-veidas lygus, nematyt rastumo nei keršto. 
Lietuvoje dingo šventoji ramybė, taddv Auksinės žuvytės štai nardo šen ir tek ir 

simąstė... Kiek, palaukęs žvelgė savo ga 
lingu žvilgsniu aplinkui: į ąžuolus šimta
mečius, į juoduojančius Dubysos ir Nemu
no vandenis, į didžiulius akmenis — pa
minklą milžinkapio, kur guli lietuviai di-

pasiliejo brolių kraujas ir upėmis tekėjo 
dažydamassįų' vandenis. Tada putodamas 
Nemunas užė matydamas žudomus jo vai-
Rurs ir šniogždamaverpetų verpetais grau
žė kietus uolotus savo krantus, ffada jis 
keršint priešams geidė, rūsčiai kilnojos 
jo plati krūtinė, nerimastavo ir šėlo jo 
bangos, bet priešui atlygint skriaudų ne

braukė nuo kaktos šaltą prakaitą ir už- jo reikštis paslaptingais bangų tonais. I r 
šit paklausyk, ką sako tos vilnys, kur pla
ka krantan, ką sako verpetai sukdamiesi, 
ūždami jo gelmėse. Paklausyk! Ar girdi f 
Ne negirdi; nekiekviens girdi, ne kiekvie
nas supranta jo paslaptingąją bylą. Tik 

net iŠšolįa iš jo vandenų. Žvaigždutės at
sispindi nuo giedro dangaus ir matai dvi 
erdves begalines — vieną aukštai, kitą 
žemai. Nim rėžia jo plynų paviršiu nar 
susis drąsusis žvejas, jis gelmių verpetų 
nebijo, nes Nemunas ramus — jojo nežu
dys. Pakraščiais įsibridę švendrai su nen
drinis irgi karklų pluoštais maloniai ta>pu 

galėjo, todėl jo gailestis i r kerštas* pradč- savęs šnerasį tai lyg nusišypso, kaip mer
gužėlė, kad bernužėlio malonų veidą iš
vysta.... Tai vėl vėjelis iš lengvo pūsda
mas švelniai Nemuno veidą kutena. Ta
da sumirga Nemuno paviršius ir žvilga it*, 
žaidžia žvaigždžių milionais.... Kaip sielai 
nun ramu, kaip akiai gražu, kaip širdžiai 

dvyriai paaukoję savo gyvybę už tėvyn^ tiems ji ai&ri, kas tėvynės f&rui £a&yentė ger*!..,.. fcaJsyunlfaais čion Mtm aait t i is Uag$ t r ^ k M u j . 
ir laisve. Dar karta 

I K B H M M I M a B H A 

rėtumeis -— Bet klausi, kokia pasaka se 
ka. Ar matai, kaip švelniai tos vilnys H | 
plaka į krantą ir maišos ir skęsta Nehiti-
no gelmėse, jos nun šią pasaką seka: 

Senai senai, kad Lietuvoje užė šimt
mečiai miškai, o juose staugė meškos vil
kai, keleiviui pražučia grūmojo. Kada 
Lietuvą gynė girios, pelkės nuo priešų ži
auriųjų, tada. lietuviai laimingai gyveno. 
Nebuvo keršto, nebuvo kraujo praliejimo, 
o lietuviai sau ramiai arė plačius dirvo
nus i r buvo sotus ir visko užteko. Puiki 
buvo jų šalis: ten upi>s plačios tekėjo, sa-
Vo sidabro juostomis vyniojo. Žmonės bu
vo dori, dorą labai mylėjo. Mergelės, kaip 
lelijėlės, berneliai kaip bijūnėliai, kad se
sutės daržely pražysta buvo. Tada skam
bėjo po plačiuosius mišknš tūkstančio lak-
štučįų sutartinės, o mūsų sesutės — dai
nininkės neapsileisdavo joms, o mūsų ber
neliai dobilėliai a r tai Šieną piaudami, ar 
va1carė]yj susiėję paleisdavo galingą savo 
sutartinę. Tada kartodavo jų galingils bal
su*, plačiosios girios ir tyliosios lygumds. 
auksiniai perlo Nemuno upės krantai.... Ta 
da laimingi buvo lietuviai ir garbino-ga-

w 
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CICERIEČIAI LABDARIAI 
PASIDARBAVO 

, T . " " I • " I • " I etfiSSCŠ » • • — — 
3 

IŠ MOKSLEIVIŲ DARBUO- J. Paukščio — m. ir koresp. 
S- Taipgi neprošalj pažyniėti 

jog antra kuopa nustojo vei
klių narių, kurie apleido mo
kyklą nevien iš priežasties a-
tostogų bet ir neturto. Daugu-
ma jų apsistojo Chicagoje. B. 
Balčiūnas, A. Kalvaitis, P. At
kočiūnas, J. Mockuj ir P. Do
brovolskis apleido ' mokyklą, 
bet dvasia jųjų lieka pas mus, 
antros kp. Giedrininkuose. l i 
kusieji tikimės kad ateinan
čiame rudeny jie vėl grį3 ir 
veiks kuopos ir Gied organi
zacijos labui apart mokyklos 
prklerysčių. 

Dar valparaisietis. 

Brangintini svečiai. — Išva
žinėjo. — Nennsilpnėjo. 

Valparaiso, Intl. — Birž. 4 
d. antros" kuopos giedrininku-< 
aplankė brangus ir gerbianti 
moksleivius svečiai. Iš žvmiau-

•r 

>\ų svečių buvo kun. J. Svirs-
kas, kun. J. Paškauskas, p.' F. 
Jagminas ir kiti. Gerb. sve
čiai (kun. J. Svirskas su kun. 
J. Paškausku) suteikė Giedri-
ninkams gerų patarimų pakel
dami dvasią ir priduodami iš 
tvermės ir didesnio pasišven
timo siekiant mokslo. Jie 
(kun. Svirskas ir kun. Paskali
škas), kad iš širdies parodžius 
užuojautą ir prielankumą mok 
sleiviams, apdovanojo Giedri-
ninkus gausiomis dovanomis, 
gurios ilgai pasiliks mūsų — 

NEPAPRASTA IŠKILMĖ 
LIETTUVIŲ SV. KAZI

MIERO BAŽNY
ČIOJE. 

Gied. atminty; ir taipgi esame Racine, Wis. — Kadangi Ra-
didžiai jiems dėkingi, kaip už c m o lietuviai dar netur] savos 
dovanas taip ir už prakilnius parapijinės mokyklos, todėl 
patarimus. 

Gied. 2 kuopa šią vasarą žy
miai sumažėjo, bet jos veiki-

daugelis lietuvių parapijom? 
leidžia savo vaikučius į sve- slavinti tikėjimo dalykų, nes 
timtaučių parapijų mokyklas, 

mas tesis be pertraukos ir jis j i r t e n a i -ų vaik«ciai j i a išmo-
nenusilpnės. Palaikymui pil- j i-įnami tikėjmo, i# prireng»mi 
name veikime, antra kuopa tu- j p r f e p i r m o g . y K o m u n i j o s to_ 

del lietuvių bažnyčioje netenka 
regėti iškilmingos apeigos, 
vaikučių einančių prie pinuos 
šv. Komunijos. Bet dabartinis 

Cicero, Ifl. — KMp papras
tai, šįmet i*fci Labd. Hą-ges 
3 kp. Vainikif dienoje puikiai 
pasidarbtvd ha&laMiį tikumai. 

Rinkikių tuftjbMe biskj pfer-
mąiąi, tik 22. Kajjodel lieta 
vės motery! labai Šaltai žinri 
į Labd. Taip nėra pas kitatau
čius. 

Be rinkimo turėjome ir 
"būdą". Buda irgi davė ge
rokai pelnd. neveltui tfarbuo-
tąsi smarkiai. Tad ačiū kp% 
pifminnikui. taipgi Mminm-
kėms, kurių buvo 3j ir p. Ber-
nadišiui, Cieėros "eoal yar-
<tės" savininkui. Tas biznie
rius niekuomet neatsisako pa
tarnauti Labdariams. Taipgi 
ačiū p. J. Ahglickiui, ir vi-

v 

šiems kitiems aukotojams, ir 
darbininkams, nes ačiti jusą 
pasidarbavimai gryno pelno 
liks 400 dol. 

Rinkikės rinkusios tik iš 
Cicero: 

S£ Šileikienė, $21.03, M. fiil-
kiflienė 16.21, P. Kašiulaitienė 
U.23, P. Gaučieaė 12.36, O. 
Yasiliunaitė 12.00, O. Gozerie-
Hė 12.23, O. Rašinskiettė 11.29, 
E. Gricaitė 9.55, J. Šusiutė 
9.51, Y. Balčiūtė 8.66, B. Ku-

parodė aiškus, iškilmingas a t - ^ ^ g 5 3 > B R a ^ ^ į ^ 8 .2 9 , 

parapijų mokykllį, Jta'<i j$6;š if-
mokihiis katekizmo, ir j>rirferi-
gus prie pirmos šv. rvomuni-
jos; įsteigi tikybines {>ambkas 
šventadieniais, kada vaikučiat 
yra liuosi nao viešų mokyklų. 
Toksai pasidarbavimas gerb. 
kun. kleb. A. Balinškib dar vi-
sai per irumpą laika, jau da
vė geras pasekmes. 

Tokių bernaičių ir mergai
čių būrelis iš 26 ėsmenų, biri 
2 d. priėmė pirmą kartą sv. 
Komuniją lietuvių bažnyčioje. 
Nepaprastas, diiaūgšiihngas, 
buvo reginys, kada gerb. kle
bonas iškilmingai įlydėjo baž
nyčion, gražiai papuoštų jau
nuolių tburelį. 

Nors iškilmingos šv. mišios 
buvo 8 val.» vielok žmonių pr: 
si rinko pilnutė bažnyčia. Kun. 
kleb. A. Balinskas atnašauda
mas šv. mišias, tam tikroje 
mišių dalyje, po Agnus Dei, 
pasakė gražų pritaikintą pa
mokslą ir davė atnaujinimą į-
žadų. Vaikučiai yra tinkamai 

WAUltEOAN'0 LIETUVIŲ 
AttBAl. 

AUKOJO LIETUVOS ¥Aš 
LAieiAMS. 

ri priešaky darbščią valdybą, 
kuri susideda iš sekančių Gie-
drininkų : A. Rakausko • — 
pirm., L. Praspaliaus — vice-
pirm., L. Tirunaitės — rast., 

Lietuviai Daktarai 
- * • « -

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

Tel. B h d . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKl'U VIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N D E 
arti 47-tus Gatvės 

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

klebonas, gerb. kun. I A. Ba
linskas, atkreipė savo domo į 
tuos vaikelius, kurie nelanko 

i 

i 

TeL Ganai 157, Vak. Ganai 11 l t 

DfL P. Z. ZALATORIS > 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I M I Soath Balsted 8t*ec« 

Valand©*: l t !kl l t ryta: 1 l i l 4 
po platų: t iki f vakar* 

K — 

I Š I M U TDNSILUS 
Tobullioslenis atkilo primatais: 

1,—be peil io, % 

1, -be kraujo, 
8,—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljantaa gali tuoj 
eiti { darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
visa sve<kata geresnė. Kuriama 1* 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
dintl. 

Ligoniu* sn Ivalrlomia Ilgomis 
p r l j i m u : — 

Kasdien nuo S vai. po platų Iki 
9 vai. vakar*. 

Nedaliomis Ir **r*domla o! 
uždarytas. 

DR. AL. H. RAČKTJ8, 
GYDYTOJAS, Cf t lRCRGAS t R 

OBSTETRIKAS, 
1 So. ooth A ve. Cicero, IU. 

= - = •* i DB, CHARLES SEOAL 
Dr. M. Stup nieki 

3107 So. Morgan Street 
GBIOAOO, njUTMOIi 
Telefooaa Tardą M I I 

• a l a n d o * — t lkl 11 Ii ryto 
po platu I lkl t rak. Hadėllomla 
ofisas oždarytaa, i - • L2 

Perkėlė savo oflsa po numeriu 
f; 19 SO. ASHJLAMD A V E * L E 

; SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Tyrų Ligų 

Val. : ryto nuo l t — I I : nuo S—i 
po platų: nuo 7 — 8 : l t vakare. 
NTadėliomla: I I lkl 1. 

Telefonas Drezei M M 

sakymas J klausimus. Toksai 
reginys darė gilaus įspūdžio. 
Be asanj, kad ir kietaširdis, 
negalėjo apsieiti. 

Vaikučiams priėmus Šv. Ko
muniją, daugelis in suaugusių 
<"jo prie tHevo stalo, ėjo vai 
kūčių tėvai ir motinos. 

Užsibaigus iškiiiuingoms šv. 
mišioms, gerb. kun. klebonas 
visus vaikučius, kurie £jo prie 
pinuos šv\ Kotnunijos, jrdšė i 
sv. Rožančiaus ir Škaplieriaus 
brolijas. 

Ponas Nikodemą* Ktllys 
(802 — 8-th Street) yra J^i-
litffcas- atsttftaftti Lietuvių Sife»-
raštj "Draa^" Waukeg«Ln'e 
ir apielinkėjė. turim į "Frau 
Šf" rei&Ių, gulite prie jo 
kreiptis. 

^ 0 ^ ^ ' ^ A*hiiilBitr^Jd. 

C H l l A G O J Ę . 
* Liau. 

*y 

O. Mankienė 7.74, E. Šulgaitė 
7.65, B. Simonauskaitė 7.79, 
A. Žugienė 7.15, J. Rekašiūtė 
2.20, F. StrelSiunaitė 3.04, S. 
žilvitaitė 2.44, fc. Valančiūtė 
2.30, S. Kukanauskaitė 2.03, 
M. Kutaitė 2.01. 

Viso surinkta $189.22. 
Koresp. 

DR. A. L YOŠKA 
1900 So. Halšted Str 

f e l . Canal 1118 
Ofiso vai.: l t ryto lkl 12 po pi**. 

I Iki T vai vakaro. 
vai.: I lkl 4 po platu. 
4 1 M Archer Ave. 
VU. Lafayett* l»»S 

\f 

T 
| * * » M ; * * » * | 

TeL Bonlevard M M 

DS. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgui 8trt#t 
* Chlca^o. £Q. 

Hozid. tel. Vau Bitren 0294 
Offeo tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
B H I A 8 G Y D Y T O J A I tr 

CEORUROAa 
tpedal la ta* Moterišku, JjHSką 
Valkaj te vttrq ckroni lka Uf% 

Oflaaa: SS15 8. HaLsted Bt. 
• a i . : l t — 1 1 ryto: I — I pa 
p U t . 7 — t v a k . N « d . l t I I d. 
R e s . 1 1 3 9 I n d e p e n d e n c e B l v d 

Calo*#o. 
g > , . . - - . . , . 

i 

— • » 
Tel. BFvd. 5052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S2S1 So. Halsted St., ClUca^o 

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

Nedėl loml* 19 iki 12 dieną. 

j D r, M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir C H I R C R G A 8 
494)1 So. AstUand Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Va)-: 2 iki i ir 8 iki 8 

Ned. 19 lkl 12 
N a m a i : 9941 So. Albaiiy Av> 

Tel . Proj*pet-t 19S9 
Vai.; SHfctfttHtfl 

Dr. A. i Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
T d e f . Lafayette 4148 

vaikeliij prie pinuos šv. Ko
munijos priklauso garbė gerb. 
klebonui A. Balinskui ir trims 
pasaulinėms mokytojoms, ku
rios dėjo daug pastanga prî  
gelbėdalnos klebonui vaikeliu 
mokinimo darbe. Oarbė taipgi 
Altoriij dr-jai už gražų baž
nyčios ir altorių išpuošima. 

J. B. K, 
-

Dr. O. VAITUSH, ft Ik 
L I E T r V i a AKIŲ gPBCIALISTAfl 

P a l a n g t l n i v i i* 
akių tempimą 
km* yra pri*žaa 

§ * >^s?^> xxm\ *kaud*Jimo 
ffalvo*. sralffuUo, aptemimo, nervo* 
tuma. skaudančiu* Ir užsldegnislu* 
karščiu akių kreivo* aky* kat*rak-
to, nemlec io; netikra* aki* indedam 
Daroma egzaminą* elektra parodan
tis mažiausias klaida*. Akiniai prl-
ta lkom! teisingai. toM ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite saro re 
gėjimo ir vaiku* Mnaačiue mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomi* nuo 10 iki S vai. vakarą 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

.mlmJ'm*Z 

4 ^ > 

i . 

RŪPINASI ŽMONIŲ DVA 
SI0S REIKALAIS. 

. 

Cicero, tH —- Apaštalystės 
Maldos dr-ja turėjo mėnesinį 

Už išlavinimą ir prirengimąįsus_mą birž. 1 d. Bėgančius 
reikalus apfevarseius nutarė pa 
aukoti $10 Širdies Jėzaus al
toriui ant kvietkę. Taipgi pa« 
skui užsakytos mišios, kad 
žmonėms duotų Dvasią Šventą 
ii kad daugiau vyrų prisirašy
tų prie šitam draugijos. 

Laiškas buvo skaitytas iŠ 
šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos kuriuo kviečia 
dr-ją į seimą. Išrinko tris at
stoves. A. VtfttočiUs. 

GRAŽI AUKA PARAPIJAI 

f -j Telefonas Boulevard 19S9 

Dr.SABrenza 

na Sioux City katalikų bažnj'-
^•••frjčia; spalvos yra tamsiai žalia^ 

ant priekio įsiūta auksinėmis 

4608 So. Ashland Avenue 
Chleago. OI. 

Vai.: 9 ryto iki l t . pfcet: 1 »o 
piet Iki 8 po piet: 8:30 rak. tki 
9:30 vak. 

i iTiMvfilUL iMiml 
U T B T T O J AM I R 

4631 So. Ashland Ave. 
T e l . Yards "tiĮt 

TcĮt Irartta #6#4 
OFI iO I r U L ; 

• — i i v. ryto, i—I Ir T—• v. r. 
Ifedėllomt*: 6*» I i v. ryt* Iki 
l vai. po Dietų. 
• • • • • mm » « » > j i, m Hm m+*ąminm .k 

š=a= 
— — 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą P - r o Van Paiup. Specialisto kuris su

pranta tavo stovį ir kuris pa tars tau kaip paaigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos <PR1EŽASTI. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų įlie

tų prityrimą chronišku ir viduriniu lig^, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir Šlapumas turi būti egzemlfluojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chronišku Ligų arba s i lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau re ika
lingas speciali* gydimas. Serum Elektra. 

DU. J. VAK PATNG 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakare 
S101 South H a b t e d St. 

Sioui City, towa.,-. Sv. O-
no« dr-jos narė, p. 0. Miežie-
n<>, nupirko Šv. Kazimiero pa
rapijai puikią dovana, užtiesi-
mo " uždangalą'' didžiajam 
altoriui. Uždangalas yra labai 
puikus, nes tokio įieturi nei viė ^'iai i r įkarsiantieji seneliai 

RAŠALO TAŠKAI. 

Renkasi. 
Vasarai baigiailtie* niužų di

džiulės organizacijos, Kat. Fe 
d^racijos seimas įvyks Cliica 
goj. Senai tos orgaiiizacijos 
seimas buvo Chlcagoj. €bica 
gos Apskrities valdyba ir ki
ti dafbttotbjai-jos rūpinasi, 
kad seimas "butų gražus, iš-
•kilhiirî as ir pasekihirigas. 

Atvyksiąs darbuotojas. 
Teko nugirsti, kad prieš pat 

K. Federajijos seimą Cliico-
gon atvyksiąs įžymus visuo
menės darbuotojas, gerb. kun. 
F. Kemėšis. Be kitų reikalų, 
jis taipgi laikysiąs konferenci
jas «u Liet. Darbininkų Sąj. 
darbuotojais ir nariais. NiekavS 
kitas turbūt chieagiečių dar
bininkų dvasios nepakelia 
kaip kun. F. rtemėšis. Lauksi
me jo. 'Tas atsimokės už tai, 
kį L. D. S. seimas neįvyksta 
Chicagoj. 

Snaudžia. 
Vienos L. D. S. kuopos g& 

rai gyvuoja, kitos nekaip, o 
dar apie kitas nė negirdit nie
ko. Net ir L. D. S. Chicagos 
Apskritis nelaikė susirinkimo 
jau per kelis mėnesius. Nors 
Centras rytiečiams tarnauja, 
bet užtai lai Apskritis judi
na Chicagą su jos plačiomis, 
apielinkėmis. 

Kvieslio nepaiso. 
,Town of Lake tūla kores

pondentė "Drauge'' pajudino 
klausimą organizavimo Giedri-
ninkų kuopos toj kolonijoj ir 
kvietė organizatorių, bet kaip 
matyt... ką besakysi.-

Ar nežino. 
Ar kfls nesuras priežasties 

delko GiedrMinkų Chicagos 
Apskrities balius, surengtas 
geg. 19 d., nepavyko? 

tr ginčijas. 
Labdaringos Sąj. jnrminin-

kas ir organizatorius taŽkelė-
jo vienas kitam po nedraugiš
ką žodį. Jeįgū vargS|i našlai-

kirž. 3 d. beminėjant p. Pe
tronėlės Sihgienės vardinės, 
pflšimirltt Ltetuvos našlaičiai 
l'uoj visi susirinkusieji ir pa
rodė savo kilnią Širdį, Suau
kojo $7.85 ir per "l)raugoVv 

įfcinigų Siuntimo Skyrių pa
siuntė Lietuvos našlaičiams, 
Kūdikėlio Jėzaus Dr-jai. Sekti
nas jmvyzdis. 

Aukojo sekančiai: 
P, Žebrauskai — $2:00; 
Po $1.00* M. Singiai, P. Gri-

gonienė, J. Lietuvninkai: 
J. Senauskai — 60c; 
Po 50c: M. Simaškienė, J. 

Savickai, A. Kaminakai M. 
Mazilionis, E. Šimkailis 25c 

Rip, 
i . ** 
. . • * » • - i — — 

i j - * •* r - ' - ~ -ąfJ 
' f t ez ldenc i jos Tel. Bnin«\vhk 488 r i 

Dr. S. YUtlIUS D. 0. Ph. C 
C K i a O P I t A C T l C QYD¥TOJAS 

B e gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. švąntafl. 9-12 

13t« Mtltrfftikee Arenne 
K*W»p. Robey Ir Nortii Ave 

vŪ. 9 - 1 2 
nve 
Ave. 
[ • • • • • B 

f I i" f — i 

f 

NORĖDAMI 
H B * H , PAiLihj&ti Aft IIAI-
NYfl VISAD03 KBEIPKITftS 
PAS JtUS. TAS JUMS BUS ANT NAUDOS. 

Telefoną* Y«rd* 1119 

raidėmis: **Sv. Kazimierai, 
melskis už mus'\ Uždangale 
padarė ir išsiuvo m Šv. Kazi
miero seserys Chicagoje. Dar
bas taip puikiai ir gražiai a;t-
liktas, kad •daugumas net ste
bisi, o ypatingai svetimtaučiai, 
kad lįetuVės 'seserys moka to-
ki^ pnikiij darbę atlikti. 

Batraiv kaip girdėjau, ir ki
tos moterys žada neužsileisti 
p. Miežienei. Mes, sako, esam 
irgi iiebiedliesnės už jį. Kad 
ji įtaisė i&idžiajam altbriui 
uždangalą, tai^iiieš ftaisj^ime 
uždangalus mažiesiems alto
riams. Taipgi ir ŠV. Onos dr-
ja rengiasi pirkti ̂ didesnę sto-
vylą J*. Šv. altoriui Pažiūrė
sime ką ateitis parodys. Aš 
manau kad mūsų moterėlės 
savo prižadus ' išpildys, nes 
jos ką pažada visada ir išpil- jo juo rūpintis. 

PIRK LOTĄ | 
'Puikioj Parkholme Subdivizijoj, ( 
tarpe i8 - to8 4f 52-ros Ave. ir 16; 

^ i r 19-to8 Cicet-o, UI. 
t Vanduo, šalyg^itviai, grazas 
|kiti įtaisymai, v iskas apmokė] 
> Kainos nuo $1,000 ir Mtcfrčil 
•Nepraleiskite Slos progos. Reil 
,Iftuklte inrfprmąJcž<jųj pas 

JOHN d. SYKORA 
R E AL E S t A T E B r t O K ^ n 

12410 So. 52-nd A*e%-,_ Oloero, 
Telefonas Cicero 8154 

atdara Nedėl . iki 4 vai po pietų 
8^^@/^@.'@^/®^'®%^'@.®^'®.'@^'8/'®^'*yŠ3t 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
rese savo pažįstam^; ir? 
tod ^ f t i ^ ^ e i ^ ? ^f į 
galis naudingą Knygutę 

BRANGINKITE ŠATO 
iVEIKAT*. 

Tą knygutę gražiai parašė 
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
k. RaČkus. Ta knygutė suč^ 
dys jums turto. 

Kreipkitės Šiuo adresu: 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

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

Nesikankink su 
-S 

n Reumatizmu K 
Neuralgija Strėnų Diegliu 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskatais 

Patrink truputį su 

Paifl-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė 
dinantis, malonus palengveji 
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-ExpeUeru 
INKARO vaisbaženklj. 

809 W. 3511) St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAT1MO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
ll Parduodam Laivakortes. * 

i . . i • 4 

į PINIGUS LIETUVON 
? BitraClu per dtdžlauBius L i e t u - ^ 
fvos Bankus. t # Padarau leirališkus dokymenttis, ^ 

^patarnauju pirkime ir pardavi -^ 
4!«me namu, foti} ir farmų. 

j NOTARY PUBLIC 
¥ Užsiregistravęs Lietuvos atsto 

w 

i 
Kvyb'ėje. 
?į< Talpg i , užlaikau Draugo d i - ^ 
Kdžiausio knygyno skyrių su di-|j-
*;šdžiausiu rinkinio knygomis. UŽ-3S 
^prenumeruoja Druugą. 

Jonas Klimas 
14414 South Califomia Ave. 

^ 
* 

^ 
*= 
X 

' . * I I « 

iį r 'i f f r t r r • ,i i 

20 metę prityrimo 
Akinių pritaikymo m e n e 

Be-

galėtų bvtti teisėjais šių 
dviejų daibtibtbjų gineo, 
ar žindte tokia fcutų jų ištar
mė f Be abejonės, k&d žinote. 
Tik laukia. 
Toš basebali tuhgtyttės <4otd-

tlišflBt'̂ ll̂  su V. Lygos tymu 
•l'iis įdomios. Lauksime vieno 
ir kito tymo sustato paskelbi
mo. Įvykti, tai turSs, nes vi^i 
to ir laukiame. , 

ti nė šnipšt. 
ft> L. D. 8. tėvo, kuf*. F, Ke

mėšio prakalbų InaršrUto žie
mą, L D. S. €hi(i Apskritis b%-
vo įsidomėjęs, ko-operacija, 
rinko ,ki)ini»iją, o žkinlįe nė 
Snibšt. kas j>asJiarė? 

Dirffelis įVykis. -
Dar vienas didelis įvykis, tat 

"draugo" piknikas. Jis bu* 
rugpj. 5 d. S"aįio1ial darle, 
Riverside. K. Federacijos ChL 
Apskrities .kuopos jau prade-

<*J^TOT 
LfETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienintelis vandeniu kelias LJeta-
Ton per Sduth&mpton ant Mil l lnų 
laivo 
W\Um HAUftETANtA 

BEMNHRM 
Apleidžia NeW Yorka kas Utar-
ninkaa Gfėitas persėdymas South-
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai į 
Haralmrgą 

3 *»• (i ^ S S S š o 103.NI) $S.M 
KI-XĖ1VIAI IS LlfeTUVOS 

ęėda lalvan Pillavoj važiuojant l go-
uthaiuptona h" ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukta kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kainų ir reikalingų 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms gaBte gauti nuo btle agento* Rei
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-
pielinkėj. 

Ounard Line, 
140 K. Dearborn 
St. Ohicmco. 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akhj Liga* 

Ar jum* skauda galva? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavsrg-

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančiu* 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar aky* opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltį* aky

se? 
Ar yra bfclta dėnpė ant rokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo * ryto Iki t Vakare. 
Septintadienlals 9 r. iki 12 dienos. 

J D-ro RAMfcAl'S IŠRADIMAS. 
Ilga laika Dr. Račkus galvojo, tru-

aė, išrado ir libandfi geriausius vaistus 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

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

1)-Linru3a mikrobus, kurie ėda 
plauku šaknis. 

2)-Sustiprina plauko šaknis . 
8 ) I š jadma knurja gal voš skalpoje 

ir priduoda p laukams daug gy
vumo ir jtegų. 

4) -Sustabdo plauku *HnIrimą. 
5 ) -Aug ina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amJlų. 
keletą nusilakusių plaukų ir pažymė
ti, ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Šių vai
stų nptlekos* negasnU. Kraipkitiaa tie
siog prie mušu FIRMOS. . 

KAINA *5.00 u i vaistus tr nf pa-
tarimufl kaip užlaikyti plaukus. D»ug 
žmonių mums dėkavoja, Pinigus alsj-
skite Šiuo adresu: v . . 
DR. BACEUS Medicinai kaberatory, 

1411 So. 50th Avė., Oloėro, MJ. 

Tel . Lafa Tel . L a f a y e t t e 4 2 2 S 

P L U M B I N S 
Kaipo Metnvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriaaisia. 

M. YUŠKA 
88-tb Street U M. V 

8228 VPest 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nera ma
loni, kombinacija. Tos nefivariofl baltos 
pleiskanų lupynos Simai k i na gražiausius 
kiekveao plaukus. M 

vra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš^slvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Muftes. 
Kaina 65 centai aptiekose, **ba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RICHTER, & CO. c 

t. Brooklyn, N. 

http://103.NI
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CHICAGOJE 
JAU RENGIASI PRIE 

KONGRESO. 

ApekriČio išrinktoji komisi
ja Federacijos Kongresui pri 
imti jau praė jo darbą. Bal. 
8 d. įvykusiame susirinkime 

pasidalyta darbu. Pirminin
kas išrinktas kun. Bumfcas, se
kretorius p-lė Mikšaitė. Pro-

gramo komisijon įėjo kun. 
Bumšas, pp. Balsis ir Benai-
tis. 

Spaudos komisijon pakviesti 
B. Nenartonis, Jakaitis, Gritė-
nas ir Peldžius. Finansų ko
misijon pateko Valančius, Kre 
kšeiunas, Mikšaitė ir Bacevi
čius. Vakarienei surengti šei
mininkes surasti pavesta Bri-
dgeporto Federacijos skyriui. 

Spėjama, kad pasiseks vi
sos iškilmės surengti nepap
rastai gražiai. 

Sekantis komi sijos posėdis 
nuskirtas už trijų savaičių. 

V. N. 

WEST SIDĖS SKLIAUTUO
SE. 

Piknikas. 

Aušros Vartų par. piknikas 
įvyks 1 d. liepos, National 
(Jrovė, Riverside, /111. Šiame 
piknike dažinosite kas gaus 
automobilių. Taigi visi ruoški
tės į metinį pikniką. 

Vargoninkas ir vargonai. — 
Aušros Vartų par. vargonai 

sugedo taip, kad jau <sunku,fbirž. 17 d. 
bepataisyti; tafgi, reikalingi 
nauji. Visį Aušros Vartų cho-
ristai-ės dirba rengdami vaka
rus vakarėlius, o ypatingai, PASIDARBAVO LABDARY 

giamam piknikui, kad jis" butų 
pasekmingas. Taigi Feder. 
.viet. skyrius ir darbuosis su
lig gerb. klebono ir parap. ko
miteto nurodymų, kas tik bus 
galima. 

Pikniko tikietai yra klebo
nijoje ir pas parap. komite/to 
narius. Todėl Federacija ragi
na iškalno tikietus nusipirkti, 
kad nepritruktų. 

Kadangi šįmet parap. ko
miteto nariai nepaprastai dar
bštus, todėl ir pikniką, rengia 
nepaprastai įdomų, į kurį bus 
verta, nuvažiuoti visiems, jau 
nimui ir suaugusiems. 

Parapijos piknikas įvyks 
Gardners Parke, 

123 g-v-ė ir Micbigan ave. 
m J. Šliogeris. 

552—Krasaųskinl Juazapui 
553—Kurpu kajator lu 
554—rKupris Mlkolaa 
557—Lenkatis Ana 
56 5—I.ukozus Jurgis 
566—Mackrola Pietei , 
567—Maailunas Petras 
568—Matekonis Kazimieras 
574—Norusas Jonan! 
575—Pakelt i s A. 
576—Pikturniz Villipnu 
579—Ramaamusknin Juozui 3 
590—Slepavice Tony 
601—Tiknius Jonas 2 
606—Waznonis Petras 
608—Wertetfco Uria \ 
614—Zebleckls Povi las 
615—Zlman Bert ha 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 

Didelis bargenas, medinis ant dvie 
jų p a g y v e n i m e namas 6x4 kambarių 

»elektra, vanos, cementuotas gara-
' džius dei dviejų karų, st ii luota i vor-

čius, randos neša $60.00 j menes} 
v ienas blokas nuo Western Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

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

IEŠKO KAMBARIO, LIETUVIAI ADVOKATAI 

PAIEŠKOMA vieno ar dviejų 
kambarių, dei dviejų vaikynų. Pa
geidaujama, kad butų Marąuette 
park apiel inkėje. Teiksitės atsišaukti 
šiuo antrašu: 

K. of I;. P R E S S 
473« So. Wopd Street 
Telef. Lafayette 6298 

PARDAVIMUI, 

Medinis v ieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra^ vana, dviejų karų garadžius ce-

j mentuotas ir surais, kampinis , gra-
i žiaj apsodintas ir aptvertas lotas. 
Į̂ Parsiduoda už $7200.00 nuplrkt ga

lima inešant tik $3000.00. 

B I Z N I S 

i 

AUTOMOBILE REPAIR 
SHOP PARSIDUODA geroj 
vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
patalpinti galima 11 karų, už
pakalyje galima gvventi. 

4257 So. Kedzie Ave. 
Tel. Lafayette 0409 

PRANEŠIMAS. 

Federacijos Apskričio susi
rinkimas įvyksta antradienį 
birž. 12 d. West Sidės para
pijos mokykloje. 8 vai. vak. 

Kun. Bumšas, pirm. 

ŽMOGŽUDĖ NESUSEKAMA. 

Kuone visa savaitė praėjo, 
kaip Chieacros policija vis*\ 
miestą iškrato, ieškodama 
žmogžudės plėšikės, kuri nu
žudė Tesmerj, bet iki šiol vis 

nevyksta. Bet ateis laikas, 
kuomet jinai pateks policijos 
Tc.\ kosna. 

dirba su didžiausiu pasišven
timu varg. Kantas Sabonis. 
Jis eina per namus ir renka 
auk»s vargonams, kad kuogrei 
eiausiai Įsisteigus naujus var
gonus kuriais galima bus" pasi
džiaugti. Taigi, butų gera, kad 
tam jo sunkiam darbiu para-
pijonai prijaustų. 

Tikimasi daug svečių. 
(ierb. kun. F. Kudirkos iš

leistuvių vakarienėje tikimasi 
turėti daug svečių. P-as B. 
Sekleckis sakė, kad iš Bridge-
porto žada atvažiuoti didelis 
būrys svečių. Taipgi p. A. 
Xausėda pranešė, k aid iš 
North Sidės tariasi atvažiuoti, 
su specialiai užsakytu stryt-
kariu, daugybė northsaidiečių 
išleisti savo buvusį kleboną. 
O ką gi jau besakyti apie 
westsaidieėius! Visi atvyks! 

Ko operatorius. 

BEI. 

ROSELANDO ŽINELĖS. 

NELEIDŽIA RENGTI 
ŠOKIŲ. 

Feder. 27 skyriaus darbuotė. 

Mėn. susirinkimas Įvyko 
geg. 21 d. Visų Šv. par. svet. 
Susi r. buvo neperskaitlingiau-
sias, bet gyvas. Be kitų svar-
h'ų nutarimų, daug tartasi ka
talikiškos spaudos praplatini-

North Side. — Vainikų die 
noj, ge#. 30 d. šios kolonijos 
rinkėjos Labdarybei surinko se 
kančiai: R. Rauskinienė $19.-
28, O. Kavaliauskienė 15.36, 
Pr. Lukošiūtė 9.63, O. Deks-
nienė 8.24, P. Malinauskaitė 

8.03, V. Vilkeliutė 7.97, I. Va
laitienė 7.18, M. Pociūtė 2.31, 
A. Kriaučiunaitė 2.12, K. Ja-
nau^aitė 2.06, O. Bitautienė 
1.81; viso $84.01. 

Vardan Labd. Sąj. 6 kp. la 
•bai dėkojam visoms rinkėjoms 
už pasidarbavimą. 

Pr. Valaičiutė ir A. V. D. 

. N A M A I 
PARSIDUODA lietuviu apgyven

toje kolonijoje. West s ide , puikus 3-

Murinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$45.00 J mėnesį , namas netoli K e -
dzle 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 Sosith Californla Ave. 

Telef. Lafayette 597« 

|TeJ. Dearb^rai 0057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vidurmiestlj Ofisas 

x L . . . t r » . . . . . . r r - a ; ' ^ R o o m 1726 ( I m a g o Temple Bldg.j 
. . .. . i >!• i | 7 7 W . YVashington St. 
Vartoti Automobiliai — 

Imami ant morglčių labai pri
e inamomis kainomis, 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

OFISAS C I C E R O 
1505 So. 40- th Coort 

įPanodėllo, Seredo ir Pė tnyč los vak. 
Tel. Cicėno 6048 

į 
I -5§f8fefe~. -3S«P^- jiiS V 

2 8 -
I 

L O T A I 
Du 30x125 lotai ant Californla bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
J J L a U * * , t M , m u r l n l 8 kampinis bi inlo B r i g M o n P a r k e > p a r s I d u o d a l a b a l p i_ 
namas, kuriame randasi: gerai jreng-
tas salhmtun — darantis gera biznj, 
mi t ingams sal6, barbernė, 10 flatų Ir 
dviem karam garadžius. (Sal iunas ir 
salė Furnace apš i ldomi) . Randos ne
ša $290.00 per mėnesj , kurias gal ima 
pakelti iki $350.00. Parsiduoda su biz„ 
nlu už $25,000. Vertas $30,000. Įmo
kėti $8,000 ar $10,000, o reštą leng-
voml išmokestimt. Pati mirė, savi
ninkas liko našlys su mažais vaikais, 
užtai parduoda pigiai. Geram biznie
riui gera proga šį n a m ą jgyti. Atsi
šaukite pas: 

A. 0LSZEWSKI 
3235 So. Halsted St. Chicago 

2-nd floor. • 

giai. 

I 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėj imas 
20e. už mylia 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIKTU V18 ADVOKATĄ* 
MMM R. 614-516-127 H. Dear-
born Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Vfabash A 
Rose land Tel. P u l l m a n 6377 

» — 

Tel. Dearborn 9057 

! 

•&. 

Lotas su garadžluml dei dviejų 
karu prie Californla bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. Californla Ave. 
Tel. Lafayette 5076 

ANT PARDAVIMO lotai 125x125 S. 
W. kampas 70-tos, ir 100x125 "VVash-
tena\v ir Marąuette Road ir 66. 

Atsišaukite: 
Mrs. M. O'CONOR, 

7644 So. Loomis St. 
Tel. Str\ \art 3457 

k. Micfanievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F . Van 

Paing. 
Sąžiniškas pa-

f tarnavimas prie 
gimdymo-Vlsokl pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 1.% nuo 
6 iki » vai. vakare. 

A . A . S L A I I S 
ADVOKATAS 

Ofisas • idnmlestyfe 
CHICAGO T E M P L E BCILDING 

77 West Washlnpton Street 
R o o m 1726 

Valandom 9 ryto Iki 6 po pietų 
N a m u Tel. Hyde Park SS96 

B m m m m t 

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

Ofisas Didmiesty J: 

29 South La SaLle Street 
Kambarį* 630 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S, Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

» - « • " . - „ - - . , • & 

CHICAGIECIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

Chieagoje bpvo rengiami il
gi šokiai arba ilgo šokinio 
kontestas.* Šokius rengė kaž- ino reikalu. Išrinkta komisija 
koks Kaufman. Tečiaus mies-, susitarimui su viet. Spainlos 
1o majoras uždraudė. 

Kaufman kreipiesi teisman 
gauti "injunetion"' prieš ma
jorą. Bet nieko nepelnė. Tei
sėjas tokius šokius palygino 
BU "bulių kova." 

Dr-jos skyriumi. 
P-i a Juz. Jasinskienė, buvu

si Lietuvoje ir atgal sugryžus, 
vaizdžiai apipasakojo kokią 
Medį daro amerikoniška be
dieviška spauda Lietuvoje. Ji 
sakė, kad Lietuvoje žmonės 

Trys plėšikai susistabdė au lengvai patiki bedieviškos 
tomobiliu važiuojantį Daniel ^pandos melams, ir domiai 
Hewitt, kontraktdrių, 1538 i l^auso aiškintojų ir skaitančių 
School st., ir atėmė 1,500 dol. |bedieviškos spaudos melus, 

ypaė liečiančius dvasiškiją. 
Bet bedieviai prispirti prie 
sienos, nieko neturi atsakymui. 
Parap. pikniko reikale. 

Kadangi nepramatoma pa
rankamai Feder. skyriui reng
ti pikniką parap. naudai, kaip 
buvo tartasi, todėl nutarta ei
ti į pagelbą, parapijos ren-

Daugiau Chicagoe zmių ra
site trečiame puslapy. 

Tie pinigai buvo skirti apmo
ksti darbininkus. 

ANT PARDAVIMO 
SELIUNAS. 

Parsiduoda sel iunas geroje vietoj 
arti dirbtuvės, ant kampo. Keturi 
kambariai gal ima pragyventi 40 dol. 
rendos j mėnesj.# 

Pardavimo priežastį ištirsite ant 
veltos. A 1 , | J 

5266 Federal St. 
Telefonas K e n u o o d 2467 

Per telefoną klauskite Petro, o 
Jis duos Informacijas. 

ChieaR08 pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku-
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kilon vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

502—Alljosus Jonas5 

505—Bakucui Martiniu 
506—Balaitei Moneska 
508—Danakus Miss Hefen 
509—Bartkus Zopja 
510—Baubkus Jonas 
511—Baranavskls J. 
518—Bukaite Aliee 
545—Kaspar Josephlne 
547—Kavalis Stanley 

54 8—Kiselaus Petro 
550—Kovai Fread 1 

|IIHIIIII!IIinilllNH 
=Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildima J 
p r y k i t Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas! 

REIKALINGA 
REIKALINGI malioriai u-

nijistai. Darbą užtikrinu vi?ai 
vasarai, tiktai patyrę lai atsi
šaukia. Kreipkitės pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

"kOTERŲ — MERGINŲ S 

REIKALINGOS 4 merginos 
ar moterys kurios norėtų tapti 
"nurses" slaugytojoms 2 metų 
kursas nuo 18 iki 25 meti} am
žiaus turi būti užbaigę pradi
nę mokyklą; kambarys, val
gis, knygos ir uniforma duo
dama, apart to $5.00 į mėnesį \ 

k mokinanties. Atsišaukite: 
ST. PAUL'S HOSPITAL 

828 W. 35-th Place 

• 
: - . 

Mes tikime turėti truku
mų sį rudeni dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy-
kitę piniW. 

mm • • • 

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dei 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. 

FPBRADCHUUSĮ 
A D V O K A T E 

( B U Y . Vi lniaus ir Kauno Apygar 
dui Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Hals ted St., Chlcago. 

Telephone Yards 2300 

evy & Comp^ny 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 290U 
Vai: N u o 9 ryto Iki 6 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chlcago. 

H — - - - - - • • • • • - • • • • • « « - » » » | 
fVlefonaie Vardą 1 1 M 

STANLEY F 
MA2EIKA 

GRAHORJI 8 fJI 
Bal samao u> J a« 
Turtu autome-

blUut rl«oklem<> 
raikalarnu Vmir>u 
prieinama 

331P 4uburD 
Ave Chinago j 

^ J j j Telefonas Boulevard 411 i 

A. Masalskis 
Graborius 

I š t a r n a u j u lai- j 
dotuvėse ves- , 
tuvėse. kr ikšty-» 
nėc Ir kituose { 
reikaluose. Kai
nos prieinaraos. 

1 

Į 3307 Aubura Ave. Chicago 
kS. j 

Kampas 22-ros ir State Str, ^ 
^ 

Te!. Calumet jggo 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
[siiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiBiiiiiiiH 

LACHAWICZ 
M 

LTETUVT8 ORABORJTTI 
2314 W. 2»-rd PI. Ohlo*CO. Dl 

Patarnauja laldotiiTėa* kuopi 
pajuda lU ika l e meldžJo ataia&a 

ktl, o mano darbą busite n i r a 
nedJntf Tel. Oanal 1 S 7 1 — I 1 M 

Remkite tuos biznierius, ku-

dažniausiai garsinas i 

dienrašty <<Drauge , ,
# 

LlTTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER w 

, . , / • ^ ą | l * . y ^ . ^ . . « . - 1 r ' ^ i * | | — į , ^ , ^ , , , , , 

Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūtą. 

44 Dieviško ji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų" 
šie paveikslai ką itk gauti iš Vokietijos. 

Po vieną perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant 
syk, atiduodame už $1.80 

DRAUGAS PUB, CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
-<>.<L- ' 


