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KOMUNISTAI KALTI UŽ 
KARDINOLO NUŽUDYMĄ. 

MADRIDAS, birž. 11 (su
vėlinta). — Policija kaltina 
komunistus už mirtį Saragos-
sa Arkivyskupo, kardinolo 
Soldcvilla y Romero, kurs 
praeitą savaitę ties St. Vin
cento de Paul vienuol. išpa-
salų piktadarių užpultas ir 
nužudvtas. 

Išpradžių pranerta, kad ka 
rdinolas nužudytas disputose 
su darbininkais. Tečiaus ta 
žinia nepatvirtinta. Čionai 
tvirtinama,' kad tai bus prieš-
katalikiškos frakcijos darbas. 

Bulgarai Valstiečiai Prieš 
Naują Valdžią 

100,000 SAVANORIU VALSTIEČIU 
KONCENTRUOJAMA 

STAMBUL1SKY NORĖJO 
BUT DIKTATORIUM, 

PRANEŠA APIE EINANČIAS KOVAS VISOJ 
BULGARIJOJ. , 

KARALIUS NEPASIRAŠĖ. 
TAM TIKSLUI DEKRETO. 

Patarė palaukti keletą dienų. 

ŠIANDIE IŠPUOLA VĖ
LIAVOS DIENA. 

SOFIA, bir. 14. — Premje
ro Stambuliskio valdžia pa
sibaigę, kuomet/jis m£gino 
legaliu būdu pasiskelbti Bul-

PARYŽIUS, birž. 14. — tose kariuomene kovoja su garijos diktatoriumi. 
Bulgarų valstiečių savanorių Stambuliskio salininkais, 
armija, kurios skaičius siekia 
jau 100,000 vyri}, apginkluo

dama kuo galima ir koncent
ruojama į strategines vietas 

Tuo piktu darbu supurtyta j su tikslu nuversti naują Zan-1 BELGRADAS, birž. 14. 
visa Ispanija. Vyriausybė 'ė-

GELTONOJI GVARDIJA' 
SUKILO: 

mesi kuoaštriausių priemo
nių prieš demonstracijas ir 
riaušes. Nabašninkas kar
dinolas daug veikė Barcelo-
noj. Tenai tad įvyko kruvi
nos riaušės. 

Kuomet kardinolas ties St. 
Vincento de Paul vienuolynu 
lipo iš automobili aus, trys, ar 
keturi piktadariai staiga pra
dėjo i 31 šaudyti. Perskrios-
tas keliomis kulipkomis kar
dinolas sudribo. Kaip šofe
ris, taip tarnas irgi pašautu. 

Kardinolas Soldevilla y 
Romero į kardinolus pakeltas 
1919 metais. Tais pačiais 
metais jam kardinolin£ skry-
If'lę įdavė Papos delegatas 
grafas Fava. 

Buvo gimęs Zamoroj, 1843 
m., spalių 20. Buvo Tarazo-
no Vyskupu. Saragossos Ar
ki vyskupu paskirtas 1901 m. 

kovo valdžių, kuri vadinama T Caribrodus atvykęs iš Bul-
uzurpatorių valdžia. ; garijos pabėgėliai pasakoja, 

Toki 1 žinių gavusi vietos kad prieš Zanovo valdžia 
bulgarų pasiuntinybė nuo bu- koiitrrevoliiiciją pakėlė "ge-
lgarų liaudies valdžios pa- ltonoji gvardija." Tai val-
siuntinio Prahoje, Daskalovo.' stiečių savanorių skaitlingi 
Šis pasiuntinys skaitosi vio- t būriai. % 
nas įžymiausių bulgarų val- Kovos eina Sofijos šiau-
st'ečių vadų. Jis taipa: yra riuose. Pranešta, valstiečiai 
karštas buvusio premierp laimė.įę kovų Duklicoj. 
Stambuliskio šalininkas. 

Pataria neklausyti naujos 
valdžios. 

Jugoslavijos ministerių ka 
binetas nusprendė koncent-i Karalius 
moti savo kariuomene Make 

j don i jos pasieniu. 
Daskalov sakosi turįs tie- Tuotarpu Bulgarijoj vals 

sioginį susisiekimų su Bul-įtiečiai jau palelę partizanų 
garijos miestu Varna. Jis kovą. 
ragina vietos bulgarų pasiun-

REDAKTORIUS ĮŠVEN 
TINTAS Į KUNIGUS. 

DEN,YER, Colo., bir. 14.— 
Čionai katedroje Vyskupas 
Tihen į kunigus įšventino 
Matthew J. W. Smith, laikra
ščio "The Denver Catholic 
Register'* redaktorių. 

Kun. Matthew J. W. Smitb 
pasižynjėjęs tuo, kad ir mo
kslus eidamas seminarijoje 
turėjo laiko ir redagavo tą 
laikraštį. Taigi, ne bi kaip 
tuivjo ir dirbti. 

Po įšventinimo ir toliaus 
pasilieka to laikraščio redak
toriumi. 

tinybės štabą nepildyti nau
jos valdžios parėdymų. Nau
ją valdžią jis skaito nelegale 
valdžia. Anot jo, tai vienų 
triukšmadarių sauja. 

Pagal i aus Daskalov prane
ša, kad visi Bulgarijos gyve
ntojai ^atsisako pripažinti re-
voliucionistus. Sostinė So-
fia esanti izoliuota nuo visos 
šalies. 

CIVILIS KARAS BULGA 
RIJOJE. 

KETURI ŽUVO KOVOJE 
SU SERBAIS. 

BELGRADAS, birž. 14. — 
Anot žinių, didesnėj Bulgari
jos daly kilo civilis karas. Su
kilę valstiečiai kovoja su 
naujos valdžios kariuomene. 

Stambuliskio Kabineto mi-
nisteriai, Obov ir Doupari-
nov, žuvo kovoje vadovaujant 
valstiečiams. 

STAMBULISKY PABĖGO. 

Aną trečiadienį premieras 
Stambulisky iš savo reziden
cijos -SĮavonitz telegrafavo 
karaliui Borisui, idant kara
lius pas jį nuvyktų. Jis rei
kalavo, kad karalius pasira
šytų dekretą, kuriuomi Stam
bulisky paskiriamas valsty
bės diktatoriumi. 

Karalius nuvyko pas Stam
bulisky, bet nepasirašė dekre
to. Atsiprašė porai dienų 
apgalvoti tą klausimą:. 

Gryžęs karalius Sofijon 
to jaus sušaukė konferenci-
jon visų politinių partijų va
dus, inėmus komunistus. 

MOTINYSTĖS BILIUS 
ATMESTAS. 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
14. — Žemesniųjų legislatu-
ros rūmų apropriacijų komi
tetas didžiuma balsų atmeta* 
motinystes bilių. 

Tas motinystes bilius, tai 
Sheppard-Tovnier federalis į-
statvmas. 

ATEJNAI, birž. 14. — Ties» SOFIA, birž. 14. — Buvęs 
Strumitza bulgarų būrys su-j premieras Stambulisky raitas 
sikirto su serbų kariuomene, su vienu savo draugu paspru-
kuomet bulgarai mė,gino pe-! do į miškus vidurinėj Bulga-
reitį sieną, anot gautų čia de-, rijoj, 
pešų. ' Paskui jį pasiųsta naujos 

Susirėmime keturi bulgarai valdžios raitelių skadronas. 
žuvo ir aštuoni sužeisti. Ser
bai turi tik penkis sužeistus. 

Pirm keturių metų Stam
bulisky buvo tikras vargšas. 

Anot žinių, nauja bulgarų šiandie jis užsieniuose įsigi-
valdžia kontroliuoja vientik jęs keletą namų. Jo šeimy-
sostinę Sofiją. Daugel vie- na raudasi Paryžiuje. 
.JLL.1 ' . * " L ^ ^ r r 

PRISITAIKINS PRIE PRO 
HIBICIJOS ĮSTATYMO. 

LEGIONO VIRŠININKAS 
(PRIEŠ ATEIVYBC. 

Washingtone kalbama apie 
kompromisą. 

mainytų įstatymą, kas palyti 
svetimų šalių laivus. Bet 
svetimos šalys turėtų sutikti 
S. V. teritorialius vandenius 
praplėsti ligi 12 mailių pa-

AVASHINGTON, bir. i 4 . - ' n i a m s agentam, butų progos 
Pranešta, kad svetimos vals-' P"«*mingiau veikti pncš de-
tybės protestuodamos šiaip ^ W s kontrabandininkus. 
taip prisitaikins prie S. Val-

susi rinkusiems 
prane$> Stambuliskio pasike-
tinimus. Konferencijoje tuo-
jaus nutarta nuversti Stam
buliskio valdžią. 

Praėjus dviem dienom go 
valdžia nuversta. 

Apie tai praneša naujoji 
valdžia. 

Naujoji valdžia į SĮavonitz 
pasiuntjė stiprią kariuomenę 
suimti Stambuliskv. ,Ten ra-
do 400 vyrų gvardiją, saugo-
jančią buvusį premierą. 

Po trumpos kovos dalis 
gvardijos pasidavė. Kita da
lis su Stąmbuliskiu pasprūdo 
į miškus. Tikimasi, kad ir 
ta dalis pasiduos ir pats Sta
mbulisky bus suimtas. 

t 

Stambuliskio rezidencijoj 
rastas tikras iždas — 20^600,-
000 bulgarų Ieva ir 4,000/)00 
svetimų šalių pinigų. 

Birželio 14 d. yra Suv. Val
stybių Vėliavos diena. Tai 
galingiausios pasauly vals
tybės vėliava . Birželio 14, 
1777 metais, kontinentalia; 
kongresas šią Vėliavą pri 
pažino ir priėn#. 

Nacionalinis amerikoni-
škomis šventėmis puoškime 
namus ta vėliava. Gerbki 
me ją. Nes mes gyvename 
jos saugioje globoje. 

PARTIZANU KOVA RUH-
RO TERITORIJOJ. 

• 

DUESSELDORF, birž. 14. 
— Francuzai okupantai Ruh-
ro teritorijoj ėmėsi kuoašt
riausių represijų prieš vdkie-
čius gyventojus. 

Dėlto prieš okupantų spė
kas pradeda veikti vokiečių 
partizanų būriai. frasi(|ės 
aktivė kova. Įvyks kraujo 
praliejimas. 

HARDINGAS IR PROHI-
BICIJA. 

ILLINOIS LEGISLATURA 
SUSISKALDĘ PROHIBI-

OIJOS KLAUSIMU. 

Įstatymo atšaukimas tai 
padarė. 

LONDONAS, birž. 14. 
Albert Fall, kurs nesenai bu
vo sekretorium S. V. prezi
dento Hardingo kabinete, čio
nai vieno laikraščio atstovui 
štai ką pareiškjė apie Hardin-
gą ir prohibiciją: 

''Prezidentas Hardingas y-
ra kilto pobūdžio žmogus* 
Nors myli tiek išsigerti, kiek 
aš, bet stipriai stovi už pro
hibiciją ir stovės ateinan
čiuose prezidento rinkimuose. 
Tai dėlto, kad prohibiciją ŷ  
ra šalies įstatymas." 

SPRINGFIELD, 111., b. 14. 
— Illinois legislaturai įduo
tai bilius atšaukti valstybės 
prohibiteinį įstatymą. taip, 
kaip įvykinta New; Yorko val
stybėje. 

Žemesnieji legislaturos ru-

MARKĖ PUOLA ŽEMYN. 

kraščiais. . Tuomet prohibici-n 
mai didžiuma balsų prieme tą 
bilių. Bet senatas didžiuma 
balsų atmetfc. 

Legislatura tuo svarbiu 

NEW YORK, bir 14. —Vo
kiečių markė dar labiau va
kar sudribo. Vienam dole
riui mokėta 100,000 markių. 

Paskui vokiškas markes 
drimba ir lenkiškos markės. 
90,000 lenkų markių yra ver
tos vieną dolerį. 

Bet, regis, ir be to kompro- j klausimu susiskald/ė. Nežinia, 
stybių prohibicinio įstatymo' mišo Prezidentas Hardingas kas bus veikiama toliaus. 
— į Suv. Valstybių teritoria- reikalaus busimojo Kongre-
lius vandenius vneleis plaukti so atmainyti prohibicinį įsta-

SHERIDAN, Wyo., birž. 
14| — ^Vyriausias Amerikos 
Legiono viršininkas čia kal
bėdamas pareiškė, kad Suv. 
Valstybes mažiausia penke
riems metams turi uždaryti 
duris ateiviams svetimša
liams. 

laivams su svaigalais. 
Bet tos pačios valstybės 

pakels diplomatinę kovą, 

tymą tuo žvilgsniu. 

IMIGRACIJOS KOMISIO 

TEISIAMOS DVI SESERYS. 

Chicągos kriminaliame tei
sme teisiamos dvi seserys, 

idant Suv. Valstybių Kongre- NIERIUS ATSISTATYDINA. Mrs. Anna McGinnis ir jos 
sas atmainytų tą įstatymą. 

Kalbama, kad Washingto 
sesuo Miss Myna Pioch. Abi
dvi/kaltinamos už pirmosios NE\V YORK, birž. 14. -

no vyriausybė linkusi prie, Suv. Valstybių įgeneralis imi- ( vyro nužudymą. 

BAIGĖ SUSIRAŠINĖJIMUS. 

LONDONAS, birž. 14. — 
Anglijos vyriausybė paskel
bė, kad Rusijos bolševikai pa
tenkina jos visus reikalavi
mus. Dėlto su Rusija diplo
matinis susirašinėjimas per
traukiamas. 

Kinija Neturi Jokios Valdžios 
PREZIDENTAS PASPRŪDO IŠ PEKINO 

PEKINAS, birž. 14. —Ki-1 šininkas, kurs veikia ranka 
nijos ptezidentas Li Yuan-1 rankon su atsistatydinusiu 
hung su keliais savo šalinin
kais, ištikimos gvardijos sau
gojamas, apleidb rezidenciją, 
automobiliu nuvažiavo gele
žinkelio stotin ir iš ten trau
kiniu išvyko į Tientsin. 

Jis buvo priverstas bėgti iš 
Pejrino. 

Pirm kelių dienų atsistaty
dino ministerių kabinetas ir 
pareikalavo, kad ir preziden
tas atsistatydintų. Šiam ne 
labai norėjosi. 

kabinetu, painformavo prezi
dentą, kad jis apleistų Peki
ną. Kitaipgi armija inei-
sianti miestan ir jam busi^ 
blogiau. 

Prezidentas paklausė tos 
informacijos ir pabėgo. 

Šiandie Kinįja neturi pre
zidento nei valdžios. Njpra 
nei ministerių kabinlėto. Ma
tyt, atsistatydinę ministeriai 
gryž į savo vietas ir pašauks 
savo šalininką į prezidentus.; 

Tai kas veikiasi šioj dideįėį 
Kad taip, tai prieš jį pa- J valstybė j del stokos žmonėms 

siųste armija. Armijos vir- kultūros. • 

AUKŠČIAUSIAN TEISMAN 
NORI INEITI MOTERYS. 

NEVYKO PIKTADARIAMS, 

KRITIKUOJAMAS TEIS
MAS UŽ "MINIMUM WA-

GE" IŠSPRENDIMĄ. 

I Canal gatvėje, arti 29 gat; 
trys važiuoją automobiliu pi-, 
ktadariai mėgino pagrobti 
praeinančią Miss Jeanettc 
Roper, 22 m., 328 West 33 
gat. 

Tečiaus .jai lėmus rėkti ir 
šauktis -pagelbos, piktadariai 

j ją pametė ir pasprūdo. 
WASHINGTON, birž. 10.— Sakoma, Deering st. polici-

"Suv. Valstybių Aukščiausio! ja piktadarius vijosi. 
Teismo narių skaičius turi j 

Išsprendimas vadinamas 
"atžagarine pažanga." 

but padidintas ir jin turi in-
eiti ir moterys teis/ėjos." 

(Taip pažymėjo Mrs. Flore-
nce Kelly iš New Yorko, akė-
dama to Teismo "minimum 
wage" išsprendimą. Tą iš
sprendimą jinai vadina "at-
žagareivine pažanga.*' 

Mrs. Kelly, National Con-
sumers League sekretore, kal
bėdama Nociona^ėj Social-
Darbo Konferencijoj tarp kit
ko sake: 

"Ateity Teisino išsprendi
mai visuomet sutiks aštrias 
kritikas, jei įstatymų aiškipi-
mo monopolis bus pavestas 
vieniems vyrams. Tai lieka
na iš tų laikų, kuomet mote
rys nebuvo pilnomis pilietė
mis. " 

Toliaus jinai aiškino, kad 
Aukščiausias iTeismas* narių 
skaičiumi permažas, kad pen
kių teisiėjų jĵ ga perdidelė, 
kad del daugelio reikalų tei
sėjams nfera laiko atatinka
mai išstudijuoti problemas. 

Pasekmįėje to štai kas pasi
rodo: ' • 

'' Darbo įstatymcjavybės 
progresas Suv. Valstybėse 
prįguli ne nuo visuomenės o-
pi^ijos, ne nuo Kongreso ir 
valstybių, ne nuo uždarbiaus 
tojų reikalų. Tai priguli, 
kaip pastaraisiais laikais pa
tirta, nuo Aukščiausiojo Tei
smo personalo ir nuo socialių 
ir ekonominių penkių teisėjų 

SMITH APLEIDO OHICAGO 

New Yorko gubernatorius; 
Al Smith vakar apleido Chi-
cago. 

Nekuriose vietose farmeriai 
turį suorganizavę savybės ap-
draudos draugijas. Apie 2000 
farmerių į nekurias jų pri
guli. Iki šiolei gana brangiai 
prisieidavo mokėti. Dabar 
toms draugijoms eina pagel-
bon pati valdžia. Ji nori, kad 
mokėjimas apdraudos, jai pa 
dedant, pasidarytų pigesnis i r 
pasekmi ngesnis. 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matoma giedri diena; tempe
ratūra kįla^ 

PINIGU KURSAS. 
s 

Lietuvos 10 litu $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100 mark. .0012 
Lenkijos 100 mark. .0014 

pažiūrų > f 

MIRĖ KOMISIONIERIUS. 

kompromiso. Sakoma, ji pa- gracijos (ateivybes) komisio 
sidarbuos, kad Kongresas at- nierius Tod atsistatydina. 

Kaltintojas reikalauja mir
ties bausmės. 

NETIKRI BANKNOTAI 
PASKLEISTI. 

NEW YORK, birž. 14. — 
Čia paskelbtas įspėjimas, 

Mir£ Daniel Ryan, Cookkad nežinomi^sukčiai paleido 
apskrities komisionierius, ei- apyvarton $1,000 netikrus 

^darnas 61 metus. banknotus. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LUturoj 
iSmokėti DOLERIAIS. Mikli 

braučiau mokėti. 
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UETTJVIV KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Urna fcisriisną Išskyros nedėldientar 

MOt&iiiS - » . i k . . . . . |MI 
Pusi Metą 13.00 

Oi prenumeratą mokai lakalno. Lai-
kai skaitosi nuo užrašymo dieno*, 
M nuo Naujų Metų. Norint permal-
njti adresą visada reikia prisiųs
ti ir ienas adresas- Pinigai Kerian-
tU tinsti isptrkant krasoje ar ex-
nreae "Money Order" arba įde
dant pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenut 

Chicago. Dlinoia 
5 Tel. Roosevelt 7791 

4^HSJHBflSVS9^4'lll^lVVNMflM*4RP*WMrapp * ^ f * <e,^*VA*b%9*^V^9Mta4HP>^i 4N'' •w*fcrt*^^BWJ| 

JsmES.; t, t r i, i— u.T.i. ~.t. a... t, i -. miim 
SVARBI KONFERENCIJA. 

"ATSAKYK TAM DUR 
N I U T \ 

Mano draugas atnešė "man 
"Tėvynės ' ' 23 nr. ir rodyda
mas straipsnį "Vatikano pilie
č ia i " -sako: "Atsakyk tam 
•durniui".Pažiurėjau, kas gi 
tenai tokio parašyta. O gi štai 
kas. 

• 

Ką jis pliurpia. 
Kunigai ir klerikalai — 

svietiškai nuo pat įsikūrimo 
valdo Lietuva. Pažangioji vi
suomenė šaukianti, kad kuni
gams nevalia kištis į politika, 
bet mažiau mastančioji visuo
menės dalis palaiko kunigus 
ir tiki, kad pažangioji visuo
menė eina prieš bažnyčią. TTuo-
tarpu pažangioji visuomenė vi
sai nemanati griauti bažnyčios 
ir kunigų neapykantoje netu
rinti. I r jeigu kunigai butų lie
tuviai ir jeigu jiems rūpėtų 
Lietuvos* gerovė, tai jų daly
vavimas valdžioje nebūtų jau 
taip blogas, nors kunigai " i r 
yra priešai progreso—priešai 
mokslo ir žmonių apšvietos". 

Amerikos katalikų Industri
nė Konferencija įvyks mies
te Mihvaukee, Wis., birželio 
27 ir 28 d. Konferencijoje bus 
sprendžiamos industrinės pro
blemos. Tečiaus suvažiavę de
legatai jokiame klausime ne
balsuos. 

Įvyks keturios sesijos, k u - ! B e t nelaimė esanti tame, kad 
rios bus pašvęstos šiems klau- j kunigams rupi pirmiausia bu-
simams: Uždarbiai; Kolekty
via Derėjimasis; Valstybė ir 
Industrija; i r Darbininkas ir 
Savininkas. 

Konferencijoje dalyvaus į-
žymiausi darbininkų reikalų 
žinovai, darbo problemų spren 
dėjai. Daugiausiai katalikiškų 
aukštųjų mokslo įstaigų pro
fesoriai. 

Be to, konferencijoje kal
bės Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas Fitzpatriek ir 
kiti įžymesnieji darbininkų 
vadai. 

Konferencijos svarbiausias 
tikslas — industrijos gyveni
mai pritaikinti krikščioniškus 
principus. Kuomet tas tikslas 
bus atsiektas, tuomet, savai-
mi suprantdma, išnyks darbi
ninkų su savininkais nesutiki
mai. Teisybė bus gerbiama ir 
darbo žmonėms pagerės bū
vis. 

Konferencija yra svarbi ne 
vien katalikams, bet ir kitati
kiams. Nes visi lygiai vargsta 
ir kenčia del siaučiančios šian
die neteisybės industrijose/ 

Iki šiolei Amerikoje garsi 
Papos I^eono XIII Enciklika 

jai priešinosi? Susikūrus Lie
tuvai ne "kler ikalas ' ' bet "pa
žangus i s " «l-*as Staugaitis 
Varšuvoje giedojo lenkams a-
pie lietuvių — lenkų prietely-
bę. 1920 metais į Vilnių ir Len ; 

kiją važinėjo ir į Kauną buvo 
parsikvietę lenkų tartis del 
Lietuvių — l^nkų vienybės 
kaip tik pažangieji — Janu
laitis, Kairys etc. Kauno mies
to teatre buvo surengtos tam 
tyčia prakalbos, tiktai "kleri
ka l a i " švilpdami kalbėti ne
davė... "Pažangie j i" sakosi ba 
žnyčios nenorį griauti ir kuni-
gų neapyk. neturį. O ką rei
škia nuolatiniai kunigų šmei
žimai bedieviškuose laikraš
čiuose? Ar gal tai krikščioniš
ka meilė liepia visus kunigus 
skelbti progreso ir mokslo 
priešais ir Lietuvos išdavi
kais | Kur šitokiems kaltini
mams bent mažiausias argu
mentus, bent vienas faktas! 
Tuotarpu priešingų argumen-
tų nesuskaitoma galybė. Jeigu 
ne kunigų mokyklos ir Bažny
čios steigiamieji Universitai 
viduramžyje, kaip butų'atsira 
dęė Europoje mokslas? Istori
jos ignorantai tiktai nežino, 

t i Vatikano piliečiais ir papos 
ištikimais pavaldiniais*. Jie už
tat daboja ne šalies reikalų, Jkad Europos, kultūra kilo a-
bet papos politikos interesus, .c i u katalikų mokykloms, nes 
Nesenai, girdi. buve§ išsiunti- Kitokių per 1000 metų visiškai 
nėtas iš Vatikano raštas Lietu- nebuvo. Argi turtingiausis pa-
vos kunigams* kur jie turėjo 
pasirašyti, kad bus visiškai iš
tikimi Vatikanui. I r visi kuni
gai pasirašę, tik vienas kuni
gas Tumas dar nepasirašęs. 
Kadangi Vatikanui rupi galin
ga Lenkija tad ir Lietuvos ku
nigai varysią Lietuvą į Len
kijos gurbą. Užtat ir išvada 
"neišgriaunamos teisybės" e-
santi tokia: 

"Kunigams ne vieta val-

saulyje knygynas Vatikane 
liudija, kad papą yra "moks
lo priešas"? Ar pirmasis liau-
įlies 'švietėjas ir visuotino mo
kinimo skelbėjas, kunigas ir 
šventasis Juozapas Klasantas 
reiškia, kad kunigai yra "ap
švietos priešai"? Ar sklefdu-
sieji Lietuvoje knygas* kuni
gai ir davatkos spaudos už-
draudimo metu; kada//*.*pažan-
gioj i" visuomenė tebebuvo vy-

Į-tai gal tuomį reiškia didelę i 
prie kunigų meilę? Vienintelį 
priparodymą "Tėvynė" mėgi
na duoti pasakodama apie ko
kį tai raštą, 1cur Šv. Tėvas nuo 
kunigų reikalaująs ištikimy
bės. Kur tas raštas, kas ji 
matė, kodėl nepaskelbiamas jo 
tekstas? " T ė v y n ė " skelbia, 
kad apie tokio rašto' buvimą 
"sakoma". Kieno ir kur sa-

* 

koma! Sakoma, kad vištas 
melžiama. Bet ar {aip tikrai 
yra, tai kitas dalykas. Sako
ma, tai dar nereiškia taip. Ir 
ant nežinomo remdamies jie 
šmeižia pusę. Lietuvos gyven
tojų, buk jie yra Lenkijos ša 
liniukai. 

GIEDRININKŲ BĖDOS. 

/Ketvirtadienis Bir. 14, ](m 

dzioje, tegul jie pasilieka tik 
, v . T , . . stvkluose, arba tupėjo Rusno-
baznyeioje, tegul daboja vien . • \ , J 
.., , ., , ,, je valdininkaudama, taip pat 
tikybos reikalus . " r r 

Tokią tad "neišgriaunama. I l l o k s l ° i r p i e t o s neapken-
teisybę" parašė "Tėvynė" . T r ^ * A r tūkstančiai ir tukstan-
ka gi žmoįrus Kali bea tsakyt i l č i a i a r š iaus ių pašau-

Sąmoningas durnius. 

Iš kur jpagaliaus "pažan
giej i" iščiulpė, kad papą turi 
savo politiką,? Tas papą, ku
rio "va ls tybė" lygi yra so
cialisto Vileišio dvarui, kurio 
• 'kariuomenė" neturi nė vie
no šautuvo? Taip papą turi 
savo politiką. Bet ta politika 
to tik nori, kad. visos tautos 
garbintų Dievą, butų doros, 
nesipjautų savo tarpe, nesupu-
tų nedorybėje, neteisybėje ir 
kruvinuose maištuose. O gal 
toks papos noras yra negeras? 
Gal "pažangiej i" norėtų, kad 
Lietuvoje kuogreičiau iškiltų 
kruvina revoliucija, karas vi
sų su visais, skriaudos nepa
kenčiamos ir tame mišinyje 
kad butų galima vykdinti 
"laisvąją meilę " f 

Mes už juos galime atsaky
ti, kad nė bedieviškieji pagyrų 
puodai, ftftve tik "pažangia is" 
garbinantieji, tokios Lietuvos 
pražūties nenori. J ie nuo pa
pos politikos skiriasi tik tuo, 
kad jie norėtų matyti Lietuvą 
gražią, bet bedievišką. Mes 
aiškiai matome, kad laimingą^ A.' kasmet paaukuodavo po 

tekiems neklaidingiems? Jei 
nenori užsitarnauti "tamsybės 
šalininko" vardo, turi šventai 
tikėti, kad jie negali klysti, 
ir gana. O vienok tų abejoji
mų, straipsnį perskaičius, pil

nas maišas* 

lyje katalikų profesorių 
ir mokslo vyrų, su kuriais nė 
skaitliumi, nė darbais negali 
susilyginti bedieviai, 'taip pat 
liudija katalikų prisirišimų 
prie tamsos? Ar žuvusieji už 
Tėvynę kovos laukuose sava-

|noriai katalikai,, kurių taFpo Kame protas? • 
darbo klausiniu buvo tik teo- Jeigu kunigai ir klerikalai 1 ** v i e ^ ° n e r a bedievio nei so-
rijoje. Dabar norima ją vy-j valdo Lietuvą nuo pat įsiku. tialisto-, reiškia ,kad katalikai 
kinti praktikom Enciklikoje 
pažymėtais principais norima 
atgaivinti pramonė. 

Ar nereikėtų L. Darbininkų 
Sąjungai deleguoti savo at
stovą į šią konferenciją? 

rimo ir yra Lenkijos šaliniu 
kais, tai kodėl jie tebekovoja" 
su lenkais? Kodėl klerikalai 
reikalavo Nepriklausomybės 
kuomet "pažangieji" . Rusijos 
Lietuvių Seime 1917 metais 

A 
yra lenkų Šalininkai? 

O jeigu "Tėvynė" be jokių 
priparodymų ir žergdama per 
faktus jiems priešingus, ir ka
talikus ir kunigus vadina ir 
progreso irLietuvos išdavikais 

u- bedievišką vienkart Lietuvą 
galima padaryti tik tada, ka-

įda aklas gimę^ pasakys kaip 
afrodo ?,ocialistų vėliava. «w 

Prašė manęs mano draugas, 
kad aš atsakyčiau " t am dur
niui" . Tas ir kiti panašus 
straipsniai ne durnių yra ra
šomi. Kuomet be joiuų pripa
rodymų šmeižiama kunigai ir 
visa katalikų visuomene, kuo
met minamos po kojų pilieti. 
nės žmonių teisės tik dėlto, 
kad jie kunigai, krikščionybės 
vadas o kartu su juomi ir visa 
Katalikų Bažnyčią skelbiama 
Lenkijos šalininke, progreso 
priešas ir tt., — tai jau nebe 
durniaus darbas, bet aiškiai 
susipratusio bedieviškai begė
diško melagio darbas. 

Kuomet moksleiviai bėdoj a 
savo organe, *'Giedroje", tai 
mažai kas težino apie tai. 
" D r a u g a s " No. 134 įdėdamas 
straipsnį — moksleivių rūpes
niai — paskleidė plačiai visuo
menei lietuvių katalikų moks
leivijos Amerikoj bėdas ir var
gus. Ar gerai ar blogai butų 
kalbama, bile kalbama, moks
leiviams vistiek gerai. 

Organas* būtinai reikalingas. 
Į. Kiekviena organizacija tu
ri tikslą. Tečiau, tikslas nely
gus tikslui, vienų daugiau ma
terialinis, kitų daugiau idėinis. 
Materialinis tikslas lengviaus 
ii patraukiančiau riša bei pa
laiko narius prie organizaci
jos. Giefirininkų susiorganiza-
vimo tikslas idėinis. Tad, rei
kia turėti ypatingų priemonę, 
kuri rištų narius prie organi
zacijos, ypač gyvenant išsi
mėčius po plačią Amerikos ša
lį. Visus pasiekiantis ir ri
šantis narius prie organizaci
jos, buvo tegalimas būdas, tai 
leidžiant laikraštėlį. 

Dabar ir yra visa bėda, laul 
vieni moksleiviai neišsigali įs

ileisti savo organo. 
Nors ir dabar priklauso 

prie Giedros tik dalis mokslei
vijos, bet nebeturint kuomi 
susisiekti-be organo, ir tų ne 
besugaudysi Dėdės Šamo pla-
čioj žemėj. 

žiavus atostogoms, nors 
vargais, moksleiviai įrengia 
vakarus su programais" (tiesa, 
programai nebūna geriausi, 
nes ant greitųjų surengiama). 
Deja, gal kad vasaros metas 
— kaiščiai, o gal kad visuo
menė mažai pri jaučia mokslei
vijai, tie vakarai su progra
mais labai dažnai netik neduo
davo moksleiviams pelno, bet j 
reikia užbaigti vakarą su de
ficitu. Kelius kartus taip 
moksleiviai nudegę pirštus, 
jau visiškai nebetenka ener
gijos darbuotis. Yra daug 
žmonių, kurie labai remia ir 
pri jaučia moksleivijai, bet 
daug daugiau, kurie nė kiek 
neprijaučia. 

Kad apsimokėtų organo iš
leidimas, pakelta nariams mo
kestis. Tas nėjo organizacijai 
į sveikatą, nes daug mokslei
vių neišsigalėdami užsimokė
ti ir nepriklauso prie Giedros. 

Reiktų, kad buvę nariai, da . . 
u i - i i - ^ i i - i kas butų galima tuojaus įvv bar paigę kokią mokslo saką I . * . . 

Nėra kas remia. 

Seniaus moksleiviai, kuomet 
jie patys buvo dauguma atei
viai; kuomet moksleivių orga
nizacija buvo naujas dalykas, 
tai dažnai gaudavo nuo gera-
dėjų ir organizacijų aukų — 
paramos, va kaip L. R. K. S. 

$100.00 ir daugiau, vis tai pa
laikymui moksleivių organi
zacijos. Dabar to nebėra. At
sikreipus su prašymais para
mos prie geradėjų ar organi
zacijų, kurių įstatuose pažy
mėti remti ir šelpti moksleivi
ją, gauni atsakymą, — mes 
organizacijų nešelptam, patys 
turite pasidaryti pinigų orga
no palaikymui. Tas tiesa, pati 
organizacija turi savo reika
lais, apsirūpinti. Bet mokslus 
einantiems nėra taip galima 
pasidaryti pinigų reikalingų 
org. palaikymui. Mat mokslo 
metu vieni suvaržyti mokyk
los disciplinomis, kiti išsimė
tę po vieną, ar du tarp kita
taučių, ką giįj'ie gali darbuotis 
arba įrengti? Vasarą parva-

ar profesiją, o tokių yra jau 
daug, mokėtų po daugiau, tuo-
mi galima butų palaikyti or
ganą ir be moksleivių mokes
čių. Bet, visai kas kita yra. 
Taip vadinamiems alumnatus 
moksleiviai siuntinėja organą, 
o tik keli iš jų teužsimoka, 
(ačiū, kaikurie ir auką pride
da). Yra ir tokių, išbara kam 
nesiunčiama jam "Giedra" , 
esąs narys- Na, siunti pusę ir 
Uietus " G " . , o užmokesčio ne
gauni. Dėlto moksleiviai turi 
dar jam primokėti, nes kiek
vienas laikraštėlio egz. atseina* 
apie 12 centų. O jei paprašei, 
kad užsimokėtų, tai išbara; 
kam nesidarbuojat patys ir 
pareiškia daugiaus nepriklau-
.'lysiąs prie Giedros. 

Nebetokia moksleivija. 

Tiesa, da-bar moksleiviai 
taip nebesidarbuoja, kaip kad 
pirmiaus darbuodavosi, kuo
met organizaciją sudarė dau
guma ateiviai, dabaT dauguma 
vra čia gimiai. I r negalima da-1 

nads rašinėliais. Nesmagu p« 
sakyti, kad tarpe dabar beaį, 
mokinančių, vos tik keli mok
sleiviai, kurie plunksna liettt. 
v i į kalboje tegali reikšti min
tis. (Čia nereikia suprasti. 
kad Amerikos lietuviai mok*, 
leiviai nemoka rašyti, jie m o . 
ka, bet ta kalba, kurioj moki
nasi ir lavinasi — anglų kal
boje). O išėjusieji iš mokyklų, 
kurie rašydavo, visiškai ne
berašo ir nebepadeda mokslei
viams. 

Amerikos lietuviai mokslei
viai negali gerai rašyti lietu 
viq kalboj dėlto, kad neturi 
nuo ko ir kur išmokti. Jau 
senai kallmma apie steigi nn 
liet. kolegijos Amerikoj. (ka< 
yra tik svajon}) o už prieina, 
nio^ ir galimo dalyko nesiima
ma. 

Reiktu pagalvoti. 
; 

Apie svajojamą kolegiją pa 
kalbėsiu kitą kartą. Bet va 

kinti: Galima bent dvejose ko
legijose i r viename ar dvejuo
se universitetuose pastatyti ir 
palaikyti lietuvių kalbos mo
kytojus. Bus tokių mokyki u, 
kurios netik leis turėti lietu 
vių kalbos — istorijos sky
rius, bet dar prisidės prie pa
laikymo profesoriaus. Tad lfe-
tuvių visuomenei l>e didelio 
vargo galime turėti "neviena 
lietuvių kolegiją, ale kolegijos 
ir universitetai, ir dar geriau, 
kur lietuviai galėtų studijuoti 
h* lavintis lietuvių kalboje. 

Butų geras, gal ii; naudin
gas dalykas, kad keli dabar 
einantieji lietuvių žurnalėliai 
susilietų į vieną gerą žurnalą. 
Tečiau, ar butų galima tas Į-
vykdinti,. tai sunku pasakyti. 
Moksleiviai tą klausima jau 
keturiuose ar penkiuose savo 
seimuose svarstė, bet be pasek
mių. Žinoma, negalima saky
ti kas pirma buvo negalima 
ir dabar butų negalima, bet 
kliūčių yra daug. Kad tas 
kliūtis prašalinti, tai reikia 

bar taip darbuotis, viena, del | pirma padaryti reformą, ypač 
aukščiau pažymėtų priežasčių, 
antra kad dabar nebetolu mo
ksleivija. I r nieko nepadarysi 

jaunimo organizacijose, na ir 
visuose kliubuose ir draugijė
lėse. Apie draugijas ir neva 

kad jie kitaip galvoja. AteM organizacijas reikėtų atskiriai 
viaį jausdavosi esą svetimame pakalbėti, 
krašte, čiagimiai jaučiasi, kad Žinoma, "Giedra" , jei ras-
čia jų tėvynė, ir jų idėjos, šios f tusi norinčių susilieti, sutinka 
šalies idėjos. 

Taip, bet tik antri metai 
pradėjo būti straipsnių "Gie 
droje" Lietuvos moksleivių 
rašytų. Pirmiaus badavo už 
pildomas organas tik Ameri
kos moksleivių, nors ir silp-

tartis, kad tik ji galėtų per 
tankumas prasimušti į giedrą. 

Kun. A. Linkus. 

Viena Londono mokykla 
moko smuikavimo po aštuonis 
centus už pamoką. 

AUKSO - SIDABRO FONDAS. 

Užbaiga 
Pittsburgb, Pa., per J . Navalinską 72.50 
Fittsburgh, Pa., per R. Paplauską . . 50.00 
Pittsburgh, Pa., per kum J . Vaišnorą 33.00 
JPittsburgb, Pa., per K. Pocių . . . . 19.00 
Pittsburgh, Pa., per J, G. Milių . . 91.55 
Pittsfield, Mass., per A. Chesny . . . . 33,00 
PitMon, Pa. pe r Geo. Cussick 114.31 
Pittston, Pa. per J . J . Ševetą 10.00 
Pittston, Pa. pe r S.L.R.K.A. 233 kp. 10.00 
Plymoutb, Pa., per K. Arnešių . . . . 5.00 
Pocatello, Idaho, per D. Šargunas . . 10.00 
Port AVashington, AVis., per S. Jan

kūną 30.00 
Provideuce, R.I., pe r kun. J . Čapliką 302.50 
Racine, VVis. per K. Urbušą 234.60 
Racine, Wis. per K. Juškevičių 2.00 
Racine, Wis. per A. Kunsmoną 1.00 
Reading, Pa„ per J . J . Pautienių 75.75 
Riclimoml Hills, N. Y., per K. B. Ras-

montas *- 5.00 
Richmoud llills, N. Y., per Kk Baltru

šaitis ' 5.00 
Boebester, N. Y., per kun. Kasakaiti 503.68 
Rockford. HL, per kun. J . Jakštį . . 143.30 
Bnmford, Me., per Z. Sabaliauską , . 23.50 
fraint Louis, Mo., per kun. M. A. 

Vitkų 122.75 , YVaterbury, Conn., per J . B. SJaliuną 
Sask, €anada, per T. Andruškevičius 2.00 j 
Schenectady, N. Y. per A. Zabielskį 44.25' 
Scrautojo, Pa. per Liet. Tautinė Para

pija \ . . . ' . . 211.50 
Scranton Pa., per Liet. Piliečių Paš . 
Scranton, Pa. per V. Mardosą 156.00 
Scranton, Pa., per A. Genevičių 44.50 

Kliubą ." 25.00 
Scranton, Pa. per Pp. Galiniai 2.00 
S h e b o y g a ^ ^ s ^ p e ? " J . Bylą . . . . 70.50 
Simsbury, Conn., per J . Pocevičių . . 16.00 
Sioux City, Iowa, per J . Rasimą . . 7.00 
South" Manchester, Conn., per P. Am

brasą -68.25 
Springf ield, Mass., per M. Skriabį . . 69.50 
Springfield, Ohio, per J . H. Kriščiūną 

ą ^ ;• 32.75 
Spring Valley, 111. per J . Zakarevičių 68.50 
Sugar Noteh, Pa. per kun. J . Sups i m. k a 

60.00 
Thompsonville, Conn., pe r P. Migliną 

r.. 142.50 
Tilden, 111. per J . Bražinską 8.00 
Tucson, Arizona, Ig. Gerdziunas . . 1.00 
Utica, N. Y., per kun. P. Zabelą . . 108.75 
Wanamie, Pa., per B. Petrauską . ' . . . 27.25 
Vvashington, D. C. L. Atstovybės 

štabas 100.68 
\Yaterbury, Conn., pei M. K. Krugelį 

10.00 
Waukegan, 111. per A. J . Su tkų . . . 262.40, 
AVestfield, Mass., per A. K. Masiaitį 23.00 
Westfield, Mass., per Z. Jagelevičių 50.00 
VVesthampton Beach, Įi. L N. Y. V. 

Barauskas \ 1.00 
VVestville, 111., per F . Vargonų 41.00 
Westville, 111., per S. L. R. K A. 151 

kp : . . . . . . . . . : . . 5.00 
VVilkes Barre, Pa., pe r S. L. R. K. A. 

• Ceirtra* . . . : , 500.00 
Wilk«s Barre, Pa., per J . Stulgaitį 24.80 
"VVinchendon, Mass. J . Kavaliauskas 

ir Madastavičius 2.00 
Worcester, Mass., per A. J . Miller'į 203.60 
Youngstown, Ohio, per K. Stupinkevir 

čių 63.25 
Taigi grynais Amerikos pinigais Auk-

so-Sidabro Fondan yra suplaukę iki 192? 
m. birželio 1 d., $15,140.91. Gi auksiniais 
bei sidabriniais) daiktais, kitų šalių pini
gais ir Lietuvos Laisvės bonais ir kirpo, j 
nais reikia spėti bus cal kitą tiek, o gal 
ir daugiau. , 

Šias skaitlines skelbdamas, skaitau sa
vo malonią pareigą išreikšti visiems au
kavusiems Aukso-Sidabro Fondan ar tai 
pinigais, ar ankso bei fcįdabro daiktais ar 

Lietuvos Laisvės Paskofrfs bonais ir kupo-
483.34 nais, Lietuvos valdžios.vardu, nuoširdžią 

padėką. 
Brangus ir gerbiami tėvynainiai! Jūsų 

gausi parama Lietuvos Valstybės Iždui jo 
savosios valiutos kūrimo metu jau yra at
nešusi vaisių. Šiandien jau matome Lietu
voje naujai išleistus savus pinigus — litus, 
kurių kursas yra pastovus ir lygus auk
sui, nes valdžios žinioje esantis Lietuvos 
Bankas, kuriam pinigų leidimas pavestas, 
yra nusistatęs leisti apyvarton tiktai tiek 
naujų pinigų, kad juos*visus galima bu
tų padengti auksu^idabru arba kita turi
ma aukšta ir pasitovia valiuta, kaip pavyz
džiui Amerikos doler., Anglijos svarais, «. 
ir t t . ' 

Įsigijus Lietuvai pastovius pinigus, vi-
:ame gyvenime prasidės nauja šviesesnė 
gadynė; ims augti prekyba, pradės kles
tėti pramonė fr žmonių gerovei atsidarys 
skaistesnė ateitis. ,.- , 
t Tąd garbė Amerikos lietuviams, kurie 
kad ir toli nuo Lieutvos gyvendami taip 
artimai atjaučia visus Tėvynes reikalus iv 
skuba jai pagelbon. 

Be pačių aukotojų, didelė padėka pri
klauso ir Lietuvos Laisvės Paskolos Komi
tetams,-kurie su dideliu darbštumu ir pa
sišventimu prisidėjo prie rinkimo aukų 
Aukso — Sidabro Fondan, o taip pat pa-, 
triotingai Amerikos, lietuvių spaudai ir 
kitoms organizacijoms bei gerbiamiems 

veikėjams, kurie prie to darbo uoliai pri
sidėjo. 

V. Čarneckis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

N A Š L A I T Ė . 

/ 

Kukavo ir juokės raiboji gegutė, 
•Tėvelio žaliajam vyšnelių sodely, 
Bet gailiai vis verkė jaunoji sesutė, 
Išleisdama karan jaunąjį brolelį. 

Mane nelaimingą apleido brolelis, 
Manęs nei nelinksmin gegutės bal

selis, 
Aš jojo vis laukiu, ilgėtis ilgiuosi 
Ir, gavus žinelę nuo jojo, džiaugiuo

si. 
O mano močiutė senai jau kapely — 
Tėvelį tik vakar paguldėm karstely, 
Jaunasis brolelis su priešu kovoja 
Begindama tėvynę, nuo kardo vaitoja. 

Ant lygių laukelių jie narsiai ko
voja 

Su išgamoms lenkais į mūšį vis sto
j a 

Ten daugel pražuvo jaunų mųs bro
lelių, 

Ten krito ir žuvo, it girios medelių. 

Radasto Žiedas. d \ -
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Iš BINGHAMTON. N. Y. 
PADANGES. 

Net apsiverkė. visų tų iškilmių lėšas, dr-jelė 
Po pašventinimo visos virs- sumanė visiems tiems kurie 

minėtos dr-jos ir mažyčiai An- aukos dolerf ar daugiaus duo-

Iškilmės bažnyčioj. 

Ueg. 27 d. Šv. Juozapo baž
nyčioj įvyko nepaprastos iš
kilmės kuriose vietiniai lietu
viai susijungę dalyvavo ir sa
vo dvatsia atgaivino. Tai buvo 
atidengimus ir pašventinimas 
gražios Angelo Sargo stovylob 
luirią paaukojo Angelo Sargo 
dr-jos nariai kuriems suma
ningai vadovauja p-lė Katari 
na Vinciutė. Ta stovvla atsi-
ėjo per 300 dol. J a puošia c-
lektros žvaigždėtas vainikas, 
papėdė ir žibintuvai. 

Stovylos pašventinimas įvy
ko rekmadienio vakare. Apei
gose dalyvavo netik Angelo 
Sargo dr-jos nariai, bet ir ki
tos raštu pakviestos, kat. dr-jos 
Sv. Jono. M. Magdalenos, S. 1*. 
R. K. A. kp. ir daug atskiru 
žmonių. 

Atidengė ir pašventino sto-
vyla, kaip lygiai ir Angelo 

gėlo Sargo dr-jos nariai, neši
ni savo vėliavą, ėjo procesijoj 
apie bažnyčia. Procesijos metu, 
mažyčiai, vietinės vargoninkės 
p. K. Vinciutės pralavinti, 
giedojo Angelo Sargo giesmę. 
Giedojimas buvo taip sutarti 
nas ir graudingas, kad ne vie-
ras pamaldose dalyvaujaneių-

ti atminčiai Angelo Sargo pa
veikslėlius puikiuose romeliuo
se. Žmonės paklausė vaikelių 
atsišaukimo ir aukos gausiai 
plaukė. Visų gi aukojusiųjų 
vardai pavardės bus surašyti 
ir po stiklu padėti prie Angelo 
Sargo stovylos amžinajai at-
miaciai. 

Žmonės išėję iš bažnyčios 'jų, matydami tų procesija, ir i 
girdėdami giedojimų, griau- J negreit skirstėsi, bet besida 
džiai apsiverkė. Tai buvo 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
verksmas* % 

Po procesijos gerb. kun. M u s u gert>> Mebqnifcs jau pa
klek K. Skrypkus pasakė ap- braukia Saldž. V. Jėzaus 6ir-

lindami įspūdžiais dar ilgai 
prie bažnjTčios šnekučiavos. 
Varžytinės. 

eigoms pritaikinta- pamokslų, 
skatindama* visus, kaip dažy
čius taip ir suaugusius, būti 
gerais, dorais ir savo šv. ka
talikų tikėjimui ištikimiems, 
jeigu ištikrųjų norite būti ver
tais Angelo Sargo globos. 

Po pamokslo prasidėjo iš
kilmingi mišparai. Prie choro 
giedojimo dar solo išpildė du 

Sargo dr-jelės vėliavą, geri), mūsų įžymiausių solistų, pp. 
kun. A. Ežerskis, Forest City, f J. Aleliunas ir A. Levinskas. 
Pa. klebonas. 

Lietuviai Daktarai 
<*>«-*»• 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Blvd. 7042 Tel. 

'" Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA9 . 

4712 » 0 . ASHLAND A V E N I E 
arti 47-tos Gatvės 

l Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredemis nuo 4 iki 9 vakare. 

SS 

Tel. Caaal 157, Vale danai SUS 

DR. P. Z. Z ALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IMI SoaCfa Halsted Street 

Valandos: l t lai 11 ryta: 1 lai 4 
po platu: t IkJ • 

1 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CMJCAGO, ELUTsTOlS 
Telefonas Tardą ft#SS 

- i iki i i i i ryto •alandoa -
DO pietų I Iki I rak. Nedaliomis 
ofisas atdarytas. 

DR. A. L YŪSKA 
1900 So. Halsted Str 

uis 
Ofiso vai.: l t ryto iki l t po piet. 

I ikt 7 ral vakaro. 
ral.: S lkl 4 po pietų. 
4 1 t l Arcčer Are, 
Tai. Lafayette t«9S 

-

Pastarasis lavina savo baisa 
prie garsaus giedojimo profe
soriaus, P. Masti n. Turime 
vilties kad trumpoj ateity pla
čioji lietuviu visuomenė dau
giau išgirs apie mūsų A. Le
vi n«ką. 

Žmonės paklausė. 
Kad padengus pakeltas prie 

I Š I M U TO N SIL U S 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
S, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4.—oe skausmo, 
i ,—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentaa gali tuoj 
eiti | darbą, gali tuoj ral gyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
riša sve<kata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus. yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonine sa Įvairiomis ligomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo 1 ral. po pietų lkl 
9 ral. vakare. 

NedėĮlomis Ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAM LB 

OB8TETRIKAS, 
1411 So. 50th A ve. Cicero, nL 

DR. CHARLES SEGAL 
i 

rerkėle saro ofisą po numeri* 
4339 SO. ASULAMD A V E I D B 

SPECIJALISTAS 
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo l t — 11: nuo t — i 
po pietų: nuo 7—8:ft vs 
Nedėliomis: 11 iki 1. 

Telefonas Drezel 18M 

dies stovylą, labai panašią, į 
Angelo Sargo. Dabar tik eina 
varžytinės tarp draugijų, 
ka4 tij, stovylą pa
ėmus savo globon. Girdisi, kad 
ir 6v. Jono ir Marijos Mag,-
-dalenot̂  tarias paimti. Matysi
me kas laimės varžytines. Tuo 
met tad mis ir kitos panašios 
iškilme. Laiminga parapija 
ir -bažnyčia kame esama taip 
prakilnios širdies žmonių kaip 
jų yra Binghamtone. 

Kolonija auga. 

Mūsų lietuvių kolonija spar
čiai auga, jau nekalbant apie 
tai, kad žmonių apsigyventi 
atvažiuoja iš kitur, k. v. iš 
liodiester, N. Y., Forest Ci
ty, Pa. ir t. t. Sekmadieny su
teikta Šv. Krikštas Dom. ir 
Onos Survilų dviem kūdikė
liam. Trečia buvo dukrelė Jo
no ir Em. iš Kulbaičių Žemai-
eių. 

Koncertas. 
21 d, šio mėn. vietinis Šv. 

Juozapo par. choras rengia 
'didelį koncertą. Kadangi Bin
ghamtone nemaža yra dailės 
mylėtojų ir inteligentų, tai ir 
tikimasi, kad koncertas su
trauks aibes žmonių. 

Pastaruoju laiku iŠN New 
Yorko Universiteto parvažia
vo studentas Stanislavieius, 
studijuojantis daktaro moks
lus. Jis visiems binghamto-

niečiams yra žinomas kaipo 
tikras ir karštas Lietuvos my
lėtojas (norą jis yra čionai, 
Amerikoj, gimęs). Jis pasi
žadėjo pirm pradėsiant kon
certą bingliamtoniečiams pasa
kyti įžanginę prakaibėlę. 

Gražiai sutaria. 
Vietinė lietuvių parapija 

gražiai sugyvena su savo dva
sios vadu, gerb. kun. kleb. K. 
Skrypkum. Nors dar tik du 
ir pusė metų kai kun. Skryp
kus pradėjo čionai klebonauti, 
o jau daug pasidarbavo para
pijos labui. Jis tuo jsibrangi-
no savo parapijonams. 

Parapijos komiteto nariai 
gražiai, su klebonu sutartinai 
darbuojasi. Užtad pas jnus ir 
^ eikimas žydi ir gyventi malo
nu. Žvaigždelė. 

ĮSISTEIGS SV. KAZIMIERO 
„ DRAUGIJOS KAUNE 

SKYRIUS. 
• 

Beveik 400,000 ūkių savinin
kais persimainė, arba kiek-* i o-} 
nas ūkis iš šešiolikos Suv. Vai-

"VVestville, BĮ. — Birž. 3 d. »tybėse. Daugiau ūkių persi-

DAR FRIE BABRAVIČIAUS 
KONCERTO. 

» <i • • 

« 

. 

Amsterdam, N. Y. —- Garbės 
pirmin. klebonas kun. Juozas 
Žydanavičius, pirmininku J. 
Mačiulis, vice-pirm. Salomėja 
Gusčiutė, raštininku Jurgis 
Tamašauskas, iždininku Alek
sandras Kisielių?, katalikiško
sios spaudos agitatoriai: M. 
Žukauskaitė, AJ. Kerbelis. M. 
Guolis, O. Jospaičiutė, K. Liu
tikienė, M. Jurkūnas, V. Ban-
kauskaitė, E. Tamošiuniutė, U. 
Liberiutė, A. Kiškienė, J . Pa-
kuckis, P, Šleveikis, J. Varnas 
ii Bronė Varnienė. Skyriaus 
valdyba ir katalikiškosios 
spaudos agitatoriai(rės) įraši
nės į Šv. Kaz. Dr-ją narius ir 
pagelbės užsisakyti gerų ka
talikiškų laikraščių: "Darbi
ninką", "Draugą", "Garsą", 
" T . Baisą", "Žvaigždę," 
1 Laivą', /Meilę," "Moterų 
Dirva", "Vyt į" ir "Giedrą", 
o iš Lietuvos katalikiškuosius 
šiuos laikraščius: Kauno:* 
"Laisvę," "Vienybę", "Žvaig 
ždę," "Draugiją", "Ganyto
jo", "Viensėdį", "Moterį", 
"Naujoji Vaidelytė^ "Pava-
sarį", "Kosnios", "Logos", 
Lietuvos Mokyklą," "Tėvynės 
Sargą", "Karį", "Trimitą", 
"Krašto Balsą" ir k. 

Visų prašau pasinaudoti 
skyriaus malon£u patarnavimu 

Su pagarba, 
Kun. P. Kaščiukae. 

buvo atvykęs plačiai žinomas 
dainininkas Babravičius ir 
mums koncertą davė aukšto
sios mokyklos svet. Nors ir 
buvo paskelbta angliškame 
laikr. Danville's Morning Pre
ss, ale nedaug buvo svetini. 
Reikia apgailestauti, kad mū
siškėj, taip pagarsėjusioj ko
lonijoj, nei šimtas žmonių ne
susirinko į-koncertą. Pasirodo 
kad mūsiškiai nenori paremti 
to įžymaus artisto, w garbingo 
vyro, kurs kelia mūsų tautą, 
pagelbsti ją padėti į kultūrin
gų tautų tarpą. 

Net dar tokių atsirado ku
rie išdrįso sakyti: et, koks 
apgavikas atvažiavo prisiplėš
ti pinigų. Tokie tai rimto, gra
žaus naudfngo darbo nemoka 
įvertinti, dailės nesupranta ir* 
atrodo, kadį pas juos kilnesnių 
jausmų nėra. Savo protą mai
tina tik "velnių kupčiaus" 
Mockaus blevyzgomis, Dubic-
ko pliovonėmis. Kada vienas 
iš šių atvažiuoja su savo ble
vyzgomis ir pliovonėmis tai 
net ir svetainės langai yra 
žiopliais nusėdę. Nėra ko ir 
stebėtis iš tokių. 

Pasirodė ir taip pasivadinu
sių suprantančiais ir inteligen
tais, vaikščiojančių prie mo
kyklos, po giraitę ir klausan
čių p. Babravičiaus žavėjančio 
balso plaukančio per langus. 

Gėda butų tą visą ir minėti. 
Bet kodėl teisybę slėpti? Turi
me saugotis to ko viešumoj bi
joma matyjti. 

Ta pati. 

mainė savininkais vakaruose 
ir pietuose negu Naujoj Ang
lijoj ir rytuose. 

Iš 2,300,000, arba daugiaus, 
ūkių nuomotojų, daugiaus kai 
625,000 permainė gyvenimo 
vietas per metus. Suvirs 75 
nuoš. tų arenduotojų buvo pie
tų valstijose. Georgia ir Tex-
a s daugiau* kai 70,000 ūkių 
arenduotojų permainė vietas. 

Foreign Languag* Inf. Service. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per .— 

Tiesioginį Snsisiekymą 
Doleriais ir Litai* 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Viauomlt Siųskite per 

CENTRAL MANUFAGTUR1N6 
ŪISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
To r tu Tiri $7,000,000.00 

Jaunikaitis. — Aš noriu la-
mistos paklausti, ar tamistos 
duktė butų man tinkama mo
teris 1 

Advokatas (ironiškai). — 
Ne, aš nemanau. Dešimts dole
rių už patarimą, meldžiu. 

. 

* 

IŠMOK 
AMATA. 

Mokanti nuo $35 
Iki $50 savaitėj, len
gvas darbas trumpų 
laikų išmokamas. 
Mes mokiname kirpimo siuvimo 
prosijtmo, kišenių dirbfrno ir siu
vimo ant Electric I'ower Mašinų. 
Atsilankykite diena ar vakarais. 

JOS. F. KASinCEA, Principai 
MASTER TAJ LOIUNG SCHOOL 

lOONorth State Street 
Kamp. Lake Str. 4 floor. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRE1PKIT&S 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CŪ. 

809 W. 3SM SI, Chieago 
Tel. Boulevard ttll ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigui ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

r = ~ ss= 

TeL Boulevard 2460 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgaa S t m * 

Chlcago, 111. 

— * 
Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3315 So. Uabitcd Street 

Valandos: Nuo 19 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedoliomia 10 iki 12 diena. 

Rczid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tcL Boalevard 9693 

Dr. A. A R0TH 
BDHAfl GYDYTOJAI ftr 

CHIRURGĄ* 
Bpeciallatae Moteriško, Yjrrilk* 
Valka i* vlaa cbroaliku Ugt> 

Ofisas: sątS 8. Halsted Bt. 
YaL: l t ~ l l ryto; S—1 pe 
plet. T—t vak. Ifed. l t I I d. 
Res. 1139 Independence Blvd 

Ckloago. 

Tel . l k N i l e v a c d 0 5 3 7 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass ' 

170T W. 47-tli St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo S 

iki 2 vai. po pietų. 

1877 m. vienas knyg-ų apda-
! rytojas, Wm. Gale, valietis, 
pėsčias nuėjo 1,500 mailių į 
1.000 valandų. 

K - - - - • y — » — » • * • Wl 

m 
Telefonas Boulerard 1939 

Dr.SABrenza 
V a i 

4608 So. Asbland Aveoue 
ChJcago. Hl. 

: 9 ryto iki 12 piet: 1 po f I piet iki 3 po piet: 6:89 vak. Iki 
9:30 v a k . 

K«'4idt-iK-ijOH Tel. Branmiick 4887 
Dr. S. YtTCIUS D. C. Ph. C. 

CHIROPBACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1: 8-8 P. K. Sventad. 9-l« 
1579 Milwoukee Avenue 

Kamp. Robey ir Horth A ve. 
i » « « « i i » » . » » i 

ŪKIŲ GYVENTOJŲ JUDE-
JIMAS PEREITAIS 

SIETAIS. 

Ar 
persipjovei? 

MENTH0LATUM 
geriausias vaistas 
ir /?reitai užgydo. 

1 PINIGUS LIETUVON! 
4fc "K-

,w Siunčiu per didžiausius Lietu- "£ 
i^vos Bankua. «# 
[& Padarau legališkus dokumentus,-j£ 
J 3S patarnauju pirkime ir pardavl-p 
lifcine nainti, lotų ir farnių. 

j NOTARY PUBUC I 
# Užsiregistravęs Lietuvos ats to-^ 
ŠTvybėje. 
^ Taipg 1 užlaikau Draugo 
ydžiausio knygyno skyriy su 
^džiausiu rinkinio knygomis. Už
siprenumeruoja Draugą. 

| Jonas K l i m a s 
£4414 South California AveJ 

Tel. Lafayette 5976 | 

d i - # 

Beveik 1,250,000 ūkių, arba 
vienas iš penkių ūkių Suv. 
Valstybių, persimainė gyvento 
jais 1922 m., sulig Suv. Vals
tybių Žemdirbystės Departa
mento ištyrimo davinių, -

Tas yra pirmas toks ištyri
nėjimas kurį Departamentas 
vedė. Nors permainos • ir rodo 
didelį judėjimą tarp Amerikos 
ūkininkų, bet pakol kitų metų 
skaitlinės nesurinktos, nebus 
galima žinoti ar 1922 m. per
si mainymai buvo didesni negu 
kitų metų. 

Devyniose pietų valstybėse 
vienas ūkis iš keturių persi
mainė gyventojais. Naujoj An
glijoj šešiose valstybėse, vie
nas iš dešimts ūkių gyvento
jais persimainė, ir vakarinėse 
valstybėse tarp dešimto ir pen 
kiolikto nuošimčio ūkių persi
mainė. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

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

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

1411 So. 50-th Ave. , 
Cicero, BL v 

x 1 K.xv JJKJ A Ą. 

[Puikioj Parkholme SubdlvizijojM 
• tarpe 18-tos ir 62-ros Ave. ir 16' 
[ir 19-tos Cicero, 111. 

Vanduo, šalygatvial, gazas ir i 
|kiti Įtaisymai, viskas apmokėta.' 
iKainos nuo $1,000 Ir aukščiau., 
•Nepraleiskite šios progos. Reika-| 
) laukite informacijų pas 

JOHN O. SYKORA ' 
REAL ESTATE BROHt,n 

2410 So. 52-nd Ave. Cicero, 111. 
Telefonas Cicero 8154 

i atdara Nedėl. iki 4 Vai po pietų i 

• • 

»m • • • > 

- — ~ 

ir— 
Dr, M. Strikol'is 

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRCRGAS 

4601 So. Afthlaod Avenae 
Tel. Boulevard 7820 

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

Mamai: t*41 So. Albany AvtmM 
Tel. Prospect 1930 
VaL: pagal sutarti. 

i - i - i n • - - ! • • » r - ' - . - - - — — — » ~ M 

Dr. 1 L Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telęf. Lafayette 4146 ;icr. LArayettc 4146 

DR, MAURIGE KAHN 
«#YDYTOJA» IR OHTRURGAJ 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yarcis 0994 

Tel. YmrtM f t M 
OFISO TAJU: 

• — l t • . ryto, 1— t Ir T—• *. T. 
lfedeliomUi: noo Iš va ryta Iki 

« > » « « 8 

\ 

Kemkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi 

dienrašty ^Prąuge", 

N E B Ū K L I G 0 N I _ S IR N U S I M I N Ę S 
Oauk patarimą D-ro Van Paing, Specialisto kuris su

pranta tavo stovj Ir kuris pa tars tau' kaip* paalgelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti liąos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi Ugrų me

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

Tavo kraujas ir Šlapumas turi būti egzaminuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 Išryto lkl 8 vai. vakare 
S101 Soutb Halsted St. - Telefonas Yards 1119 

*r 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chlcagoj 
s 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Muša krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Pardtoodame v& žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais\rekordais ir koncertinių geriau-
.sių, armonikų rusiškiu ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikaližktis instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So- ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 
Tdefonas BOULEVARD 7399 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mena 

SIMPTOMAI FARKlfiKIA 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ax yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavsrg 

eta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančlut 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi Žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augsto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15. 1C ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto lkl 9 vakare. 
SepUntadienlais 9 r. lkl 1S dienos. 

D-ro RAČKAl S IftRADIMAS. 
Ilgą lalk% Dr. R&čkua galvojo, tru-

•&, tirado ir ItbaadA geriausiu* vaistus 

PLAUKAMS, 
Tie vaistą! tai nėra kokio patentao-

tl bumbukal, bot daromi po priežiūra 
D-ro įtaikaus Ir jio volkla aat plau
ku itai kaip: 

1)-L'žmuša mikrobus, kurie ėda 
plaukų šaknis. 

2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
S) Išjudina kraujų galvos skalpo J e 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegų. 

4)-Sostabdo plaukų •ltnĮrtmų 1 5)-Augina plaukus. 
Kurio nori gauti tų vaistu; tai ta

ri prisiųsti su laišku: — savo a m i i i 
keletą nulinkusių, -plaukų ir paiymo-
tl ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, Ir ar yra pleiskanų. 6ių vai
stu aptiekoso oogousit. Kreipki ties tio-
slog prlo mūsų FIRMOS. 

KAINA $6.»0 u* vaistas Ir i i p*-
v tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 

smoaių mums dėkavoja. Psalgus sių
skite šiuo adresu: 
DR. BACKU& MedloloaU iAboratory, 

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

Tel. Lafayette 4221 Tel. Lafayette 422S 

PLUMBIN6 
Kaipo lietuvys, lietuviams 
dos patarnauju kuogerlaueia, 

M YU6KA 
8t2t W«st S8-th BtMeC 

SKAITYKITE '<DRAUGĄ.M 



R ^ A U G A S 

MAJORAS NEPALANKUS 
POLITIKIERIAMS. 

Kaip tik miestui išrenka
mas naujas majoras, atmai
nomi visi departamenhj vir
šininkai. Daugelis politikie
rių tik ir laukia sau lengvu, 
bet riebiai apmokamu, džia-
bų. ' 

Šiandieniais Chicagos ma
joras nelabai palankus užlai
kyti armija, veltėdžių politi
kierių gyventojų lėšomis. Dė
lto, jis politikieriams nepa
tinka. 

TELEFONŲ RATŲ KLAU 
SIMAS. 

Valstybes komercijos ko
misija Chieagoje išnaujo pra
dėjo vesti tardymų su tikslu 
papiginti mieste telefonų var
tojimą. *«* 

Kelinti metai tas klausi
mas sprendžiamas ir visuo
menė nesulaukia palengvini
mų. 

Taip yra ir su gazu ir su 
elektra. 

'1PAIMK MANE DANGUN." 

John Pitinski, 51 m. lenkas 
iš So. Chicagos, anų diena ge
rai nukaitęs nuo "moonshi-
h e " įlipo į taxicab ir j šofe
rį atsiliepė; " Paimk mane 
dangun." C 

Šoferis nustebo. Liepė jam 
išlipti, nes jis negalįs važiuo
ti i dangų. Tas neklausė. 

Tuomet šoferis nuvežjė jį 
policijos stotin ir reikalavo 
užmokėti už "pasivažinėji
mų." 

Prasiblaivęs lenkas muni-
eipaliam teisme sutiko atly
ginti šoferiui ir pasižadėjo 
daugiau "moonshine" nevar
toti. 

MOTERIŠKĖS LAVONAS 
EŽERE. 

Ties Garv iš Michigan eže-
ro išimtas neidentifikuotos 
moteriškas lavonas. Sakoma 
bus jinai nužudyta. 

dyti į Michigan ežerų, kad 
įgijus daugiau jėgos ir ener
gijos, nes jis kų tik buvo par
važiavę/s iš mokyklos kuri ne
maža jam iščiulpė sveikatos. 
Taigi jis manė išsimaudyti, iš-
sikepinti ant karštos saulelės, 
įgyti daugiau raumenų ir sto
ti į darbų, kad uždirbus mo
tinėlei ir sau duonelės. 

Atsisveikino jis išeidamas 
iš namų su savo mylima moti
nėle ir ant visados... Laukia 
jinai pargryžtaneio vientur
čio sūnelio kuris jai buvo vie
natini* džiaugsmas ir viltis 
senatvėje. Bet veltui. Jis jau 
negryžta... Kurgi jis dingo? Ar 
jis butų nuėjęs kur su blogais 
draugais paklydimo keliais? 
Ne! Jis netoks. Pranas nie
kuomet nedraugavo su blogais 
draugais ir niekuomet neužda
vė motinai širdies ir laiku 
gryžo namo. Bet šiandien jis 
nepareina... 

Štai telefonas suskamba ir 
kažkas praneša baisią nau
jienų, kad Praną besimaudan
tį patikusi netikėta mirtis... 
Motina išgirdusi nubalo ir ap
alpo, nes neteko to, už kurį ir 
gyvasties butų nesigailėjusi. 

Netikėtai Pranų nuskynė 
šaltoji beširdė mirtis, bet jis 
buvo prie jos prisirengęs. Ne
senai buvo atlikęs išpažintį ir 
priėmęs Šv. Sakramentus. Tai
gi n>ra abejonėm, kad jis link
sminasi Dievo karalystėje ir 
laukia ateinant savo motinėlės. 

A. a. priklausė L. Vyčių 24-
tai kp. ir "Creseent Athletlc 
Club". Creseent kliubo nariai, 
paminėdami savo mylimo drau 
go mirties metines sukaktuves, 
iržsakė mišias už jojo sielą. 
Egzekvijos ir gedulingos mi
šios įvyks šeštadieny, hirž. 17 
d. Aušros Vartų par. bažny
čioje, 8 vai. ryto. Taigi kas 
turės laiko butų gera,, kad at
vyktų į tas pamaldas. 

Ž-tis. 

P R A N E Š I M A I . 
L. VYČIV CHIC. A P S K R . TRADICI-

JINIO IŠVAŽIAVIMO KOM. 
DOMEI. 

Penktadienio vakare, birž. 15 d. 8 
vai., Jg. Sakalo bute, 4456 So. Tal-
man ave. (airt 2-rų lubų) , Saukiamas 
yra susirinkimas L. Vyčių Chicagos 
ApskricMo tradicijinlo išvažiavimo ko
misijos, kur iame bus eudaryta galu
t ina tai dienai programa. Sus-man 
kviečiama atvykti L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Basebal l Lygos valdyba. 

Apskričio valdyba. 

F A R M A 

TO\VN OF LAKE. —4 Teatrališko 
Kliubo "Lietuva" susirinkimas bus 
ketvirtadieni, birž. 14 d. 8 vai. vak., 
Davis Square parko svet. Visi n a rial
as susirinkite, kad sužinojus apie 
rengiamą pikniką ir kitus svarbius ' 
reikalus. Valdyba. 

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

Tėvųx Marijonų Kongregacijos farmos 
kur nesenai jie pirko. Tėvai Marijo
nai žada neužilgo statyti Vienuolyną.* 
Taigi toje apiel inkėje žemė labai pa
kilę gal ima sakyti kad bus kaip prie 
šv. Kazimiero Vienuolyno. Pirmiaus 
tenai buvo gal ima pirkti lotai labai 
pigiai o pabandyk dabar! Tiesiog ne
prieinama! Taigi lietuviai norintieji 
d a t a r pirkti žemės paskubėkite nes 
greitu laiku gali pabrangti. 

Žemės gal ima gauti pirkti nuo 2% 
akrų iki 100. 15 vidurmiesčio tik už 
18 mailių. N u o miesto Hinsdale tik 
2 % mailės. 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės į "Draugo" ofisą. 

"DRAUGAS" P P B . CO. 
2334 Sp. Oaklcy Avemie 

Chicago, Illinois. 

mpiKAIINRA . | REJKALIXGA augusį mer-
nLlnMLiliUM jgina ar moteris prie namų 

' REIKALINGI malioriai u - l? a r b o > mfzl\ v a i k » Į*™' ? * 
nijistai. Darbų užtikrinu_ visai ,l?B** patirsite ant vietos. At-
vasarai, tiktai patyrę lai atsi 
šaukia. Kreipkitės pas 

P. M.-CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

N A M A I 
ANT PARDAVIMO 2 pagy-* 

2 

ĮVEST SIDE. — L. Vyčių 24 kp. 
mėnesinis susirinkimas Jvyks ketvir
tadieny, birž. 14 d. 8 vai. vakare, I 
Aušros Vartų par. svet. Visi kuopos 
nariai-As prašomi atsilankyti . ' I 

vaidyba. venimu mūrinis namas su 
, • ".sun-por(iiais ,? šiltų vandenių 

DTEVO APVEIZD6S PAR. — Ke-' šildoma, 2 karam garadžius. 
tvirtadienio vakare, birž. i4 d. 8:00 j Kaina $14,800. Atsišaukite: 
vai.. Dievo Apveizdos parap. svet. j - I Ch&Tleg F Z e m a n 

vyčių 4 kuopos įąbai svar-12104 So. 50 Ave. Cicero, UI. bus susirinkimas. Visi nariai-ės pra 
šomi būtinai atsilankyti j šj svarbų i 
sus-mą, nes daug naujų dalykų yra ] 
apsvarstymui. 

A. Potronlutė, ra$t. I 

DIDELIS BARGENAS! 
PARDAVIMUI 2 augštų geras m u 

ro namas 2 flatai po C ir 7 kamba
rius; f?i gasų, elektva h* maudynėms; 

; augStas beismentas t inkamas padary-
• mui Storo; yra garadžius dviem ma-
! s inoms; namas randasi ant bizniavos 
į gatvės (Western Ave. netoli 35-tos, 
I prieSiais bulvarą); karna $10,000, a-

pie pusė reikia jmokėti kitus ant 
mirgičio, atsi lankykite diena ar va
karais pas 
BRIGHTON REALTY CO. 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 
ĖARGENAS PAS J. KLIMĄ 

Didelis bargenas, medinis ant dvle 
jų pagyvenimų ną/uas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara-

• džius del dviejų karų, st i l iuotas vor-
i čius, randos nesą $60.00 J mėnesi 

v ienas blokas nuo "VVestern Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
greit. 

Medinis, ant dviejų labų namas: 
Parsiduoda sal iunas geroje vietoj e lektra ir vana ant pirmų lubų po 

arti dirbtuvės, ant kampo. Ketur i . »Tx7 kambarius ant stulpų su basė-

PARDAVIMUI. 
L O T A I 

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

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

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. California Ave, 
Tel. Lafayette 5976 

SALIUNAS. 

kambariai gal ima pragyventi 40 dol. 
rendos j mėnesį . ' 

Pardavimo priežastį ifttirsite ant 
veitos. 

5266 FfHloral St. 
Telefonas Kcmvood 2467 

Per telefoną klauskite Petro, o 
jis duos informacijas. 

BIZNIS 
PARDAVIMUI bufcnie 

£rosern<\ Vieta atsakanti. 
Kreipkitės į 

DRAUGĄ 
2334 So. Oakley Ave. 

J. D. 

mentu tik $5000.00 
Medinis vieno pagyvenimo namas, 

aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžius ce 
mentuotas ir sujrals, kampinis , gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
l ima lnešant tik $3000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnaee ši ldomas, randos neša 
$45.00 J m ė n e s į namas netoli Ke-
dzie ir 55th Rt. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 South California Ave. 

Telef. I4ifayctte 5976 

MOTERŲ — MERGINŲ 
REIKALINGOS merg inos^— Core 

dirbėjos bresinel fandrey, gera m o -
kestys, trumpos valandos. 

Atsišaukite: 
SLOAN V A L V E COMPANY 

4300 West Lake St. 
Chicago, 111. 

Bišaukite: 
3348 Auburn Ave. 

1-mos lubos 

« • 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičlų labai pri
e inamomis kainąmis, 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

Ketvirtadienis Bir. 14, 1923 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

We Are a Nation of 
Pioneers and Colonists 

• 

" Station-to-station'' 

LABAI retai pasitaiko A-

menkoj gyvenantiems 
r | 

žmonoms pergyventi visa lai-

ka tame papiame mieste kur j u 

tėvai ar protėviai gyveno. Eu-

ropieeiai gi visa savo gyveni

n i . l )earba*n 9057 

A. E 
ISTASULANI! 

ADVOKATAS 
Vitiurmiestij Ofisas 

Room 1T26 Chicago Temple Bldg.i 

7 W . Washington St.Į 
OFISAS CICERO 

1505 So. 49- th Court 
|panedėlk>. Seredo ir Pė tny f lo s vak. 

Tel. Cicero 6048 

^ • • • • A » » » * » — 

Apie savo tėvus ir namus 

mes visuomet mąstome, ir la

itai tankiai įšokę automobilių 

ar trukių važiuojame juos ap-

lankvti. 

long distance calls mą pragyvena vienoj vietoj. 
meetalmost every re-
ąuirement and the 
day rates are about' 
20% lower than įor 
" person -to -person* 
calls. Evenirig rates 
are about 50% and 
night rates about 
75% lovoer than day , 
rates jor "station-to-
station" calls, but 
norateisreducedbe- Bet nėra reikalo nei to da-
low25cents. Consult 
the telephone direc- ryti, turint Bell telefoną ga-

& £ £ & S M ye*tiskai ***** Sil 

Distance.** saviškiais kas savaitė. Pašauk 

Long Distance telefonų ir pa

sikalbėk su tėvų ar motiną ar 

kitų narių savo šeimynos> Pa-
šauk šiaudien. 

4 

• 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

BRIDGEPORTIECIAI "PU 
ŠINS" SAURĮ. 

i t MOONSHINE" AUKA. 

Xuo "moonslline , , vartoji
mo žuvo John Milnik, 40 m., 
1436 Arnold St. 

PAMALDOS UŽ A. A. PRA 
NĄ BUTKŲ. 

West Side. — Birž. 17 d. su
eina metai nuo a. a. Prano Bu
tkaus mirties. Pernai, gTažią 
birž. 17 d., jaunai, gražus, lin
ksmas, Pranelis atsisveikino 
su savo mylima motinėle ir iš
ėjo su savo draugais pasimau 

ANT PARDAVIMO 
Netoli nuo Vienuolyno, 2 lubų mū

rinis namas, po 5 kambarius, štimu 
i iMomas, elektra, vanos ir tt. 

Karna $12,500.00. 
Brighton Park Mūrinis 2 lubų 

namas po 5 kambarius, elektra, va
nos ir tt. Kaina $11,500.00. 

Cicero Medinis 2 lubų namas, 5 
ir 6 kambariai, elektra, vanos, ce
mento fundamentas, renda $82.00. 

Kaina 7,800.00. 
Bizniavas medinis 2 lubų namas, 

5 ir 6 kamb., cementinis fundamen
tas, elektra, vanos ir tt. 
Kaina $7.500.00. 

Mūrinis 2 lubų namas, 5 ir 6 
kamb. elektra, vanos ir garadžius. 

Kaina $9,800.00. 
Manydami pirkti namą, sena ar 

naują, kreipkitės pirmiau pas mus: 

Dargis & Dargis, 
726 W. 18th Str. 

Canal 1603 

Bridgeport. — Visi bridge-
portief-iai dabar yra susido
mėję "fHįl-timerivi" žaidimu 
su Vyčių tymu liepos, 4 d., 
Beverly Mills. Jie " p u š i n s " 
kiek galėdami, savo stambųjį 
vargoninką p. J . Saurį kurs y 
ra prie "Old-timerių" tymo. 
Šimtai "rooter ių" važiuosią. 
Čia daugelis mano,-kad "Old 
-timeriai" laimėsią. 

Aubumietis. 

^(iiiiim •Tjinmiiii • finui nuc^iiin it • iiuiiuini^^JMMIIIMIM • iniiiiititi -^iiiiiiniin •'iitiininii^^ iiuinunv^ 

•Jeigu Manot jvesti j Savo Namus Apsišildimą j 
' • • K 

•Darykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas! 

VAJUS, 
AUKOS 8VEKT0 KAZIMIE

RO SESERŲ KOPLYČIAI 

Prisiųstos Vienuolynan nuo 
geg. 27 iki birž. 10 d. 

Stanislovas Sungaila. Chicago $ 1 0 0 
Pavttas Mališauskas, Chicago 50c. 
Merginų Sodalitė, šv. Kazimiero 

parap., Phila. Pa. $50.00 
Tomas ir Aleks. Alesandrai, Scran-

ton, Pa. $25.00 
Budginai, Mahanoy City, Ba. $24.00 
Aleksandravičienė, l i a h a n o y City, 

Pa. $5.00 
Anelė Mikerlenė, $3.00 
N. N, Baltimore, Md. $100.00 
N. N, Balt imore, Md. $10.00 
M. Damokaitienė, Balt imore, Md. 

$5.00 
Nepag-ars intas p e l n a s ( S e s e l i ų V a 

kar ienė , B r i d s e p o r t ) , $1 ,005 .00 
šv. Mykolo par. Mokiniai, North 

Side, Chicago $100.00 (pirmiau pa
garsinta $1,118.00). 

šv. Cecilijos Dr-ja, North Side 
$50.00 

Kun. I. Kelmelis , Newark, N. J. 
$10.00 

Surrnkta $1,388.50 . . . ». 
Pirmiau pagarsinta $18,126.73 
Viso iki birž. 10 d. $19,515.23. 

fiv. Kazimiero Seserys. 

i 

* 

Mes tikime turėti truku-
mų šį rudeni 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. 

I 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

U B T U V I 8 AI>VOKATA« 
Dlen.: R. B14-816-127 !f. Dear-
born Str. Tel. Randolpta &&&4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roscland Tel. Ral lman 6377 

re l . Dcarborn 9057 
A. A. S L A I I S 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidumiestyje 

CHICAGO T E M P L E BUn^DING 
77 AVest Washlngton Street 

R o o m 1726 
Valandos 9 ryto lkl 6 po pietų 

Namų Tel. Hyde Park t$96 
"JM • • • • • • » » • • • - • » » • » - • • " mmmt 

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

29 South La Salle Street 

• • im 

O f i s u Didmies ty] ! 

Ksmbar ls 630 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 4681 

FPBRADCHUL1S 
ADVOKATAS 

(Buv . Vi lniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

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

Telephone Yards 2360 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

79 \V. Mcinroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po | 
Vakarais: 8203 So. Halsted 

Telef. Yards 1016 
Chicago. 

1 

2 9 0 0 
pietų 

S lr . ! 

. . . 1 

n — . , . , . - . . . . — 
Tetefoaas V arda 1186 

Pigus važinėj imas 
2 0 c už mylią, 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

• 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORirrf) m 
Balsamnoiojas 
Toriu automo

bilius rlaoldem* 
raikai am s. Kaina 
prieinama. 

3319 Aūbun? 
Ave. Chicago 

įiį +mmm»m^mmm*mmm>m+m^mtmmtmmmmtm • ! 

i . Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Hals ted St 
mpas 31 gatv§ 

Phone Y arda 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

'Palng. 
Sąžiniška* p» 

tarnavii \aa prie 
glmdymv..Vlsoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. iki l.% nuo 
6 lkl 9 vai. vakare. 

Telefonas Bomlevard 4139 

» 

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

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lal-
ves-dotuvėse 

tuvėse. 
n ė e Ir 
re ikaluose 
nos prieiiiaraoA. 

krikšty- ? 
kituose { 

Kai- i 

{3307 Auburn Ave. Chicago. i 
S. D. LAOHAWICZ 
L I E T I V 1 8 GRABORIUS 

2814 W. 23-rd PI CftUoago. OI 
Patarnauja laldotuvėae kuopi 

glaasla. Ratkale meldžiu atslsau 
| ktl, o mano darbą busite s tga 
Į nėdlntl Tel. Oamal 1971—21*9 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

TeL Calumet igo? 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
t^E]llllllllllllf^IIlllllfllll[^llllIIIIllll0^1lllllllIIIll[^lllllilllUlI^EHIIIIIIIIIIlQI^]|lllllllllll(^01|]| IIIIHIIIIIll^llllllllllllSnilItĮ^ 

. 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

T * e • 

1 lesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
Tikrai džiaugsiesi mekairiškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BUT^ERPLY. * 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų įvėra. 

Waterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilas. 

ioiprERrfr 
Dirbti ir garantuojami 

ALBAUOH ^- DOVER CO. Chicago. 
2100 Marsihall Bivd. Tel. RockweU 6800 , 

• 


