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METAI-VOL. VII 

™ " S £ - VOKIETIJA KŪL-KAS NEGAUS LIETUVAI Į PAGELBĄ. 
WASHINGTON, birželio 7d. 

(El ta) . — 
Lietuvių prietelius, Prince-

tovvn'o Universiteto profeso
rius Harold'as H. Bender'is 
renka parašus žymiausių A-
merikos mokslavyrių po peti
cija, kurioje prašoma Ameri
kos Valdžios pripažinti de ju
re Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos respublikas. Peticijos te
kstas trumpas, bet gilaus tu
rinio ir labai reikšmingas, 

PASKOLOS t 

Paskolai Kelia Užkirto Praocija 
, 

Poincare Gamina Naujus 
Kontribuciją Gauti Pienu, 

PARYŽIUS, birž. 11. —A-J daug opinijos. Tais klausimais 
merikos finansistas Morganas "užimti valdžios nariai, politi-

PRANCŪZU KULTŪRA 
SIR JOJE. 

GYVENTOJAI ŽUDOMI AR 
BA DEPORTUOJAMI. 

Ką į tai pasakys S. Valstijos. 

nes išeina iš pačių viršumų 
Amerikos inteligentijos. 

Peticija žadama jteikti ne
trukus. 

FOTOGRAFUOS LIETUVĄ, 

ir kiti įvairių šalių bankinin
kai nusprendė savo tarptau
tine konferenciją pertraukti 
kokiems trims mėnesiams. Sa 
ko, tuo laiku, rasi, santarvės 
valstybės susitaikins; kontri
bucijos didumo ,klausime. 

Reiškia, kad Vokietija dar 
negreit galės gauti tarptauti
nę paskola, kurios labai tikė
josi. 

Rankininkai tvirtina, kad 
j šiuo kartu Vokietijai galima 

WASHINGTON, birželio 7d. 
(El ta) . — 

jViena Lš žymesnių Amerikos | d u o t i k r e d i t a s < B e t negalima 
judamųjų paveikslų k o m p a n i - } s k o l m t i p i n i g l l t a i p i l g a i j k a i p 

jų "Pos t Picture Corporati i jjgaj s antarvės valstybės ne
sutiks sumažinti Vokietijos ka 
ro kontribuciją. 

" Jok ia tarptautinė Vokieti
jai paskola šiuo kartu Ame
rikoje negali turėti pavyki-

on siunčia sią vasara savo 
žmones į Lietuvą nufotogra
fuoti Lietuvos žymesnių vie
tų, įstaigų ir žmonių — žo
džiu sakant, visa, kas Ameri
kos žmonėms galėtu būti svar-

'kai ir laikraščiai. 
Prancūzai sako, kad šiandie 

nelengvas daiktas nuodugniai 
'apskaityti, kiek Vokietija ga
li atmokėti kontribucijos. 

Antra, šiandie Vokietijoje 
gyvuoja dar daug garantijos 
be kontribucijos mažinimo. 

Gi **Temps'• gieda savo 
giesme. Girdi, jei Prancija tu
rėtų sutikti su kontribucijos 
'mažinimu, tai turėtų reika
lauti Amerikos skolų sumaži-
nimo. 

DAMASCUS, Sirija, b i r i 
10.—Kuomet beduinių ginkluo 
t i būriai veda mirtina kovą 
su prancūzų kariuomene Siri
jos tyrynuose, šiame mieste a-
pie 500,000 gyventojų gyvena 
nuolatinėje baimėje. Nei vie
nas jų nežino, ką jiems duos 
rytojaus prancūzų "kul tūra . ' ' 

Kasdien čia keliamos nuola
tinės demonstracijos prieš 
prancūzus, kurių valdžia žy
miausius vietos piliečius arba 
Šaudo arba deportuoja, kad jie 
nesisuktų po ranka ir nekliu
dytų Prancijai gauti Sirijos 
mandatą, kurį ji jau turi, bet 
kuris dar nepatvirtintas Snv, 
Valstijų vyriausybės. 

racijas provokuoja prancūzų 
policija. Štai vienas iš dauge
lio atsitikimų. 

Policijos viršininku čia yra 
vienas buvęs turkų valdinin
kas, pasižymėjęs žiaurybėmis. 
Svarbiausias jo tikslas — žu
dyti moteris ir vaikus. Aną 
dieną jis parodė savo karak-
terį viename priemiesty be jo
kio reikalo nušaudamas 6 me- V 0J e manoma gelžkelių tink-

Žinios iš Lietuvos 
LIETUVOS GELEŽINKELIŲ GAISRAS IR LEDAI. 

PRAPLATINIMAS. 
SKAPIŠKIS. Naktį iš 30 

"Rigasche Rundschau" 18 bal. į 1 d. geg. mėn. Kreipsiu 
geg. indejo žinutę, kad Lietu- sodž., Skapiškio valsč. sudegė 

2-jų ūkininkų klojimai Spėja-

Prancija to mandato patvir-
Berlynan keliauja santarvės tinimo laukia. Suv. Valstijos 

mą ūkiuose. Bet ateinantį pa-
|vasarį Amerika turės pinigai. 

mo,' sakė Morganas kitų ša-
bu ir naudinga sužinoti apio i , i ų b a n , d n i s l ; a n i s . . . f t i f l n ( l i . 
Lietuvi}. Ateinantį rudenį įu A m e r i k a finansuoja j a v u v a l y 
nuimti paveikslai bus rodomi 
\ isuose Amerikos teatruose, 
vėliau juos žadama persiųsti į T u o m e t b u s k i t a i p / , 
Europon. Kompanija kreipėsi/ 
į Lietuvos Atstovybę del pa-j. N e n o r i priešginiauti prancu-
gelbos ir tarpininkavimo. Pra zams. 
šomoji pagelba jai bus teikia- Be kitko Morganas pareiš-

a- kė, kad butų negudrus šian
die daiktas priešginiauti Pran 
ei jos atkaklybei, vesti su ja 
ginčus kontribucijos klausime. 
Verčiau palaukti. Tegu pačios 
santarvės valstybės pasigin
čija ir pasiskaito su Prancija. 
'Nes tai ne bankininkų reika
las jai liepti ta ir tą daryti. 

Su Morgano pareiškimais 
bankininkai sutiko ir nutarta 
palaukti su paskola Vokieti

j a i . 

AMERIKOS PROFESO
RIUS APLANKYS LIE

TUVA. 
YVASHINGTON, birželio 7d. 

(Elta) . — 
Prezidentas vienos iš žy

miausių S. Valstijose mergai
čių kolegijų Vassar Kolegijos, 
Poughkeepsie, N. Y. — prof. 
H. MacOacken šią vasarą va
žiuoja į Europą, kur praleis 
visa žiemą belankydamas Eu
ropos universitetus. Tarpe ki
tų aplankys ir Lietuvos Uni
versitetą Kaune. Lietuvos At
stovybė teikia jam reikalingų 
rekomendacijų. 

Prancūzų opinija. 

Kontribucijos ir paskolot 
klausime prancūzai reiškia' 

'valstybių komisija kontroliuo
ti Vokietijos finansus. Toje 
komisijoje yra ir amerikonas 
atstovas. 

Nauji pienai. 
Pranešta, kad visos prancū

zų partijos šiandie sutinka, 
jog kontribucijos mokėjimo 
sistema niekam tikusi. Todėl 
'tani tikslui gaminami nauji 
pienai. Naujus pienus apsiė
mė pagaminti premieras Po
incare. 

Negalima įspėti, koki tie ple 
nai. 

Kas link bolševistinės Ru
sijos premieras Poincare pa
duoda tokį pozityvį pieną: 

Je i Rusija pripažins visas 
skolas, grąžins svetimšaliams 
užgrobtas savastis ir atsako
mai garantuos apsaugą teis
muose, tuomet Prancija pir
mutinė stos Rusijai pagelbon 
ekonominiu žvilgsniu. 

BUS SKIRIAMI NAUJI 
KARDINOLAI. 

ROMA, birž. 11. — Praneš
ta, kad ateinantį rudenį įvyks 
popežiaus konsistorija. Bus 
skiriami nauji kardinolai. 

. 

SEMIONOV APLEIDŽIA 
AMERIKĄ. 

TORONTO, ONT., Kanada, 
birž. 11. — Žinomas kazokų 
atamanas Semionov keliauja į 
Vancmiver, iš kur keliaus Si-
berijon pas savo kazokus. Ne
svetinga jam buvo Amerika. 

AREŠTUOTAS RASPUTINO 
SĖBRAS. 

RYGA, birž. 11. — Latvijos 
pasieny areštuotas šventikas I-
liodor, žinomas Rasputino sė
bras. J i s pasprūdo iš Rusijos. 
Sakosi keliaująs Amerikon. 

TURKAI NACIONALISTAI t įsivaizdinami. I r todėl Angli-
AKĖJA ANGLUS. , j a tokių dalykų neturėtų rei

kalauti. 
Curzoną įtaria sakalbiavime. 

Konstantinopolis, birž.» 11.— 
Anatolijos turkų nacionalistų 
laikraščiai šiandie aštriais žo
džiais puola Angliją už jos 
norėjimą sunaikinti Turkiją, 
Ypač akėjamas Anglijos užsie
nių reikalų sekretorius Cur-
zon. Turkai jį įtaria sakalbia
vime negrąžinti jiems Kons
tantinopolio. 

Turkai baisiai nepatenkinti, 
tuomi, kad Anglija reikalauja 
Anatolijon pasiųsti santarvės 
valstybių komisiją su tikslu iš
tirti apie krikščionių persekio
jimus. % 

Turkai sako, kad skelbiami 
krikščionių persekiojimai tik 

Nacionalistų laikraščiai pa
žymi, kad jie su tokia komisi
ja sutiktų tik tokia sąlyga, 
idant tuo pačiu laiku butų pa
skirta tarptautinė komisija ir 
pasiųsta į Anglijos valdomą 
Egiotą ir į Indiją. [Toji ko
misija taipat turėtų patirti, 
kaip anglai tose šalyse perse
kioja gyventojus. 

• 

Turkų nacionalistų atstovai 
čia aiškina, kad jų valdžia nie
ko bendra neturinti su laikra
ščių užsipuldinėjimais. Mat, 
nacionalistų valdžiai norėtųsi 
nesipykti su Anglija. jTečiaus 
toks teisinimąsis yra naivis. 
Laikraščiai seka valdžios no
rais. 

turi tai padaryii liepos 19 die
ną. I r jei jos sutiks Sirijos 
mandatą pavesti Prancijai, tai 
peržengs nuosavus demokrati
jos principus koki buvo skel
biami buvusio karo pradžioje. 
S. Valstijos visas laikas sto
vėjo už tai, kad tie mandatai 
turi prigulėti nuo pačių gy
ventojų apsisprendimo. Jei 
bus priešingai, bus ai'šku, 4*id 
S. Valstijos patvirtina pran
cūzų žiaurybes Sirijoje. Nes 
per trijų metų okupuotę čia 
prancūzai įgijo ne bi kokį var
dą. 

Crane klausimas. 
• 

Nesenai čia lankėsi privati
niais reikalais žinomas Ame
rikos milionierius, buvęs Suv. 
Valstijų pasiuntinys Kinijai 
v/Tane. 

» l " 

Vietos prancūzų, vedami lai
kraščiai tą žmogų iškoneveikė, 
kuomet jis nepagyrė čia pran-
euzų valdžios. Prieš jį kur
styta gyventojai. Sakyta, kad 
Crane esąs slaptas zionistų 
agentas, kad jis vietos teismjų 
nubaustas kalėjimu iki dvide
šimts metų amžiaus. 

Tos žinios pasirodė net Eu
ropos ir Amerikos laikraščiuo
se. It nemažai stebėtasi apie 
tokius nebūtus daiktus. 

Crane buvo puolamas todėl, 
kad 1919 metais čia lankėsi 
Suv. Valstijų misija. Jos na
riu buvo Crane. Tuomet ame
rikoniška misija savo raporte 
nepalankiai atsinešė apie vie
tos prancūzų valdžią* Tas ra
portas čia laikraščių visai ne
paskelbtas. Gyventojai laiko
mi ignorantijoje. /Tik pažy
mėta, jog Suv. Valstijos " su
tinka' ' pavesti Prancijai Si
rijos mandatą. 

Iš tų kelių faktų aiškiai su
prantama, kaip visas laikas 
ir šiandie Sirija prancūzų val
doma. 

tų mergaitę ir sužeisdamas jos 
jaunesnį broliuką. 

Vietos gubernatorius jį už, 
tai suspendavo ir liepė prave
sti tardymus. Už šešių valan
dų aukštasis prancūzų komi-
sionierius Beirute parėdė po
licijos viršininką grąžinti jo 
užimamon vieton ir sustabdy
ti tardymus. 

Moterys kelia demonstracijas. 

Kadangi su vyrais policija 
labai brutaliai apsieina, tad 
musulmanų moterys pastarai
siais laikais pradėjo kelti de
monstracijas. Tečiaus polici
ja ir su jomis elgiasi, kaip su 
vvrais. 

Aną dieną kelios dešimtys 
moterų išėjo gatvėn nešinos 
peticiją gubernatoriui. Poli
cija pastojo kelią. Daugybę 
moterų apmušė ir sužeidė. 
Nepavyko joms paduoti peti-
C1JOS. 

Paskui moterys savo pro-
testus įdavė svetimų šalių 
konsuliams. 

M Vyrai, kurie mėgina mus 
gelbėti, policijos brutaliai ap
daužomi ir į kalėjimus užda
romi / ' sako 6 vaikų motina. 
"Tuotarpu mes mėginome pri 
eiti prie gubernatoriaus, idant 
jis paliuosuot Abdulą Rah-
man Shasbandar. 

"Mes nepertrauksime savo 
veikimo už šalies nepriklauso
mybę, nors mūsų laimėjimu 
pabaigoje tegalėtų pasidžiaug
ti tik 100 sirijonų." 

Žmonių bausmės. 

Tas Shasbandar vietos tei
smo nubaustas 20-iai metų ka
lėjimu. Su juomi nubausta ir 
daugybė kitų vietos vadų ir 
veikėjų. I r tik už tai, kad jis 
su buriu sirijonų iškilmingai 
iš čia išlydėjo apsilankiusį 
Crane. 

Tai buvo maža demonstraci
ja. Apie 300 žmonių palydė
jo Crane automobilių keletą 
blokų. Paskui sušukta: Lai 
gyvuoja nepriklausomybė. Lai 
gyvuoja amerikonai! Šalin 
mandatas! 

Už tai policija žymesniuo
sius sirijonus areštavo ir teis
mas taip aštriai visus areštuo
tus nubaudė. Nubausti užda
ryti sename turkų kalėjime. 
Kaip jie, taip ir kiti politiniai 
kaliniai tenai aklai uždaryti, 
maitinami tik sausa duona ir 
alyva. Nekuomet neišleidžia
mi oran. Su nieku neleidžia* 
mi pasimatyti. 

lą praplatinti ir tam tikslui 
reikalinga esą 3 miliardai mar
kių. Be to, P a i l g o s pajūry 
turi but pradėta darbai uos
tui statyti, kurie tęsis 10 metų. 
Pinigų žada paskolint Danų 
kapitalistai, bet su tą sąlyga, 
kad daugumą darbininkų Da
nų firmos atgabensiančios. 

MOCKAVA. Žvikelių kai
me, Punsko valsč. už nemokė
jimą milioninės duoklės, "<3ai-
kovskininkai" surinko vteo 
šio kaimo geresnius arklius ir 
nuvarę į Suvalkus, gegužės 12 
dieną pardavinėjo per varžy
tines. 

ma, kad gaisras kilęs nuo pie
menų papirosų. 

Gegužės 1 d., 4 vai. po pietų 
kilo audra su perkūnija ir le
dais laukinių obuoliukų didu
mo, svėrusių iki 10 gramų; iš 
pietų pusės išdaužyta daug 
langų. Kaipo visuomenės šve
ntė, ta diena praėjo nepaste
bėta. 

SLAVIKAI. Šakių apskr. 
Slavikų valsčiuje pernai le
dai sumušė daugelio vasarojų. 
Ž. U. Ministerija šįmet paža
dėjo duoti sėklų vasarojui, tik 
reikės nuvažiuoti į Vilkaviškį 
parsivežti (apie 50 kilomet-

Sudarant Lietuvos universi- r ų) , bet rašte nenurodė, kokio-
teto senatą, universiteto tary-Lmįs sąlygomis. Gegužės mėn. 
ba gegužės 12 d. parinko pro- 13 d. nuvažiavo i Vilkaviškį 
rektorium — prof. Čapinskį, a p į e 4fi vežimų ir tiktai įga-
sekret. gi — prof. Česnį. Nuo hotinio raštinėj sužinojo, kad 
šio laiko, universiteto vykdo- gėklos duodama sąlygą, rude-
niasis organas yra galutinai jnį gražinti, kieį kas kiek imr,, 
konstituotas atatinkamai nau-Ifaį r udenį tiek ir'atiduos. Uki-
jam Lietuvos universiteto *ta- mnkai patenkinti su pilnais 
tului. Įmaišais išvažiavo namo. 

26 tautų atstovai stovi u i 
blaivybę. 

PAIMTA PARAGUAYAUS 
SOSTINĖ. 

SUVAŽIAVIMAS. TRIUŠKI- kitur buvusių carų vyno san-
NA PROHIBICIJĄ. delius rųsiuose pagaliau juos 

atidarė ir brangintiną vyną 
parduos svetimoms šalims. 
Tuose sandeliuose yra daugy
bė visokios rųšies ir labai se-

PARYŽIUS, birž. 11. — Su- no vyno. Bolševikai tikisi pa
važiavę čia 26-šių taurų parla- sidaryti gražaus pinigo tai vi-
mentariniai atstovai pasmer- sa parduodant, 
kė kai-kurių proponuojamą 
prohibiciją ir nusprendė sto
vėti tik už/ paprastą žmonių 
blaivybę arba susilaikymą nuo 
svaiginančių gerymų. Pažy-
mėta, jog pilnoji prohibiciją 
nekuomet negali but įvedama. 

'Nes ji nenaudinga, varžanti 
žmogaus asmeninę laisvę ir su
kelianti nepasitenkinimus. 
Prohibiciją kartais gali but 
naudinga kaipo griežČiausioji 
priemonė apribuotam laiko
tarpiui . 

Nutarta kovoti prieš žmonių 
(girtybę, bet visur laisvai var
toti vyną, kurs reikalingas 
žmogaus sveikatai. Padaryta 
rezoliucija, kad vynas nebūtų "LENINO DIENOS SUSKAI 

Dar daugiau. 

Pačiame mieste Damasce 
kuone visas žmonių demonst-

TAFT KELIAUJA ANGLĮ 
JON. 

BUENOS AIRES, birž. 10. 
Paruguay respublikoj siaučia 
revoliucija. Pranešta, revoliu
cionieriai paėmę sostinę Asu-
ncio. 

KATO SIŲLOMA PREMIE 
RYSTĖ. 

TOKYO, birž. 11 — Japo
nijos premiero vieta pasiūly
ta admirolui baronui Kato. 
Nežinia, ar jis sutiks. 

laikomas kaipo pertekliaus ge-
rymas, bet kad visiems jis bu
tų prieinamas. ' 

Tas suvažiavimas skaitėsi 
parlamentarinis komercijos su 
važiavimas. Be reprezentuo
jamų Europos tautų dalyva
vo delegatai iš Kanados, Bra
zilijos, Argentinos ir kitų pa
saulio dalių. Visi delegatai 
pažadėjo savo šalims reko
menduoti pripažinti tuos vi
sus suvažiavimo nutarimus. 

BOLŠEVIKAI PARDUOS 
CARŲ VYNĄ. 

MONTREAL, birž. 11. — 
NS. V. Aukščiausiojo Teismo BERLYNAS, birž. 10. 
vyriausias teisėjas Taft iš čia [Bolševikų valdžia iki šiolei ąš-
iškdi»vo Anglijon. triai saugojusi Petrograde ir 

TYTOS. 

LONDONAS birk. 11. — 
Pranešta, kad Rusijos autok
ratas Leninas pavojingai ser
ga. Jo gyvenimo dienos sus
kaitytos. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
^birželio 10 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Angtijos sterL svarui 4.50 
Pranei jos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Lietuvos 100 auksinų . 3 4 ^ 
Vokietijos 100 markių MV2 
Lenkų 100 markių .02 
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"DRAUGAS" 
Clna kasdien* Išskyras nedėldieaina 

PRENUMERATOS KAINA: 
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siųsti lsperkant krasoje ar erprese 

Mouey Order" arba įdedant pini
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VISKAS PRIKLAUSO NUO 
SUV. VALSTIJŲ. 

JAU IR SOCIALISTAI 
TIKI. 

Europos piitlėtis bent teore
tiniai, regis, turės pagerėti. 

Vokietija yra pasirįžusi at
mokėti skolas sąjungininkams, 
bet ji reikalinga tarptautinė* 
paskolos, (ii taip didelės pas
kolos kuri jai reikalinga, Vo
kietija negali gauti. Taigi no
rėdama sulyg išgalių atsily
ginti, sąjungininkai turėtų 
mažinti kontribucija. 

Iš kitos pusės, sąjungininkai 
nesutinka jos mažinti, nes 
Erancija ir Anglija turinti žy
mias skolas Amerikoje, už ku
rias reikia atsilyginti. Jos su
tinka mažinti kontribuciją Vo
kietijai, jeigu Amerika sutik
tų laukti Sujungi n inkų skolų. 

Nuosekliai einama prie išva
dos, kad Suv. Valstijos turi 
savo rankose keblios situacijos 
rakti}. Jos gali palaukti savo 
skolininkų Francijos ir Ang
lijos. 

Jeigu Suv. Valstijos sutiks 
su dabar esančiomis, apystovo-
mis, automatiškai visos Euro
pos valstybių finansai įeitų lyg 
svaron. Vokietija turėtų suma
žintą ir jai galimą atmokėti 
kontribuciją Sąjungininkams, 
nes Erancija ir Anglija gavusi 
pailginimo terminą savo sko
loms Amerikoje, pilnai su Vo
kietijos sumažinta skola sutik- j 
tų. "" 

Taigi nuo Suv. Valstijų, iš-
-rmtinai, priklauso praktinis 
išrišimas ekonominio Europos 
atstatymo klausimas. Įveikia 
tikėtis, kad Suv. Valstijos no
rės, sulošti taip garbingą, eko
nominio Europos atstatymo 
vyriausios vaidilos, role. 

Lietuvos socialistai mušasi į 
krutinę ir viešas priesaikas 
daro, kad jie Dievaž nėra tikė
jimo priešai ir tik "klerika
l a i " juos taip juodina veda
mi savo partijos tikslų. Ar gi 
gali būti geresni kovotojai už 
tikėjimą kaip jie? Juk tik 
skaitykite jų tikėjimo aktus: 

" J u k Jonas Šliupas yra 
sukūręs pirmutinę lietuvių 
para|«ją Amerikoje, juk be
dieviai daug yra prisidėję 
prie šv. Mikalojaus bažny
čios atgavimo Vilniuje, juk 
44 bedievė'' (Jriniuvienė -*dar 
1905 m. padarė pradžią lie
tuvių gegužės mišparams 
Mariampolėjejuk 'bedieviai' 
ir dabar priversti yra rū
pintis kai kuriomis švento
mis maldelėmis, sako " L . 
Žinios, n. 6 3 . " 

Ar gi ne graži jų t iks imo 
litanija, Juk jie vargšai viską 
atiduotų, kad mes juos tik ne 
bedievinturae prieš rinkimus 
į Parlamenta, o paskui jie ir 
vėl balsuos prieš tikėjimo lais : 

vę, kaip ligi šiol kad balsa
vo. Mat jie žino kada reikia 
tikėti į Dievą ir kada galima 
spiauti į katalikų švenčiau
sius įsitikinimus. 

turėjo virš 300 hektarų, bū
tent: u, 
Metai. Kiek dvarų Kiek hek-

iiėčiama. tarų žemės. 
40 ' 10,p00 

214 , , 33,000 
1919 
1920 
1921 106 23,000 

fPuo būdu viso yra jau že
mės reformos paliesta 474 dva
rai ir nusavinta 93,000 kekta-
lų plotas. 

ižemės ūkio gerinimo srity 
darbuotė palietė kainui skirs
tymą viensėdžiais, šniūrų bei 
kylių sistemos naikinimą, ben
drų ganyklų dalinimą ir ser
vitutų likvidavime. 

1919 urėtais viensėdijų kūri
mas palietė 42,000 hektarų 
plotą, 640 ūkių, 158 kaimuo
se; 

1920 m. — 87,000 hekt., 
1138 ūkių, 354 kaimuose; 

1921 m. — 120,000 
3639 ūkių; 

1922 m. skiriama — 160.000 
hekt.; sukurti 10,000 ūkių. 

Kariams, bežemiams ir ma 

so ^pasaulio spaudoje. Tasai 
nuveiktas darbas įgija didelės 
svarbos ypač tu# metu, kada 
ienkai, užvaldę plėšikų teise 
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Lietuvos Rytus,, deda visų pa
stangų kad pasaulio sąžinę už
migdžius ir palenkus vals 

IŠ MUSy CENTRO. 
LABDARYBĖS VAJUS. 

1922 skiriama 114 27,000 tybes prie pripažinimo įvyku
sio fakto (fait aceompli). 

Nelengva buvo mūsų dele
gacijai tasai tikslas atsiekti, 
įteikėjo visų-pirma atlaikyti 
laikraštinę kovą su lenkais, 
kurie nuo pat pradžių ėmė sk
leisti melus. Bet kiekvienas jų 
paleistas melas delegacijos J>u-
vo atsakytas, tiesa buvo įro
dyta ir pagaliaus po ilgos laik-
raštinėsvkoyos lenkai buvo pri
versti nutilti ir tokiu būdu 
lak tinai pripažinti lietuvių 
moralę pergalę. i 

Daug reikėjo ir gyvu žodžiu 
pasidarbuoti, kati lenkų intri-

hekt. jgas ir melus sugriovus. Iš 
i anglų, franeuzų ir italų spau

dos, taipat iš " E l t o s " kores
pondento p. Bistro sužinome, 
kad Lietuvos delegacijos buvo 

žažemian* buvo paskirta j§j uoliai.ir sėkmingai tuo žvilg-
parceliuojamų dvarų ploto !* n i u l«^idarbuota. Net 6eko-
1919 metais — 390 sklypų, I Slovakijos premjeras p. Beneš 
1920 m. - 1440 a k i : 1921 m.! pasikalbkime •« mūsų prem-

GALOP IR PATYS PRIPA
ŽĮSTA. 

Kas iš mūsų neatsimena so-
cialistų laikraščių puolimo 
k riks. demokratų už žemės re
formą.' Kiek priekaištai, šmeiž
tų jie paskleidė, kad žemė per
eina į kunigų rankas, gi ln»že-
miai ir mažažemiai jos nera-

— 1949 skl. ir 1922 m. skiria
ma — 2,700 sklypų. 

Be to vykinta pelkių sausi
nimas ūkiuose iki 80 hektarų 
ploto. 

Kaimuose nusausinta 730 
liektaru žemės; dvaruose — 1,-
123 liek tarai. 

Darbų technikos }>ersonalas 
susidedąs 1919 metais vos iš 
13 matininkų kasmet didėda
mas šįmet turi jau 144 . s o 
cialistus, kurie intensyviai va 
ro matavimo ir melioracijos 
darbus. c 

Didėjant darbams didėja ir 
išlaidos: 1919 metais — į>15,-
000 auks.; 1920 m. 2,413,000 i 

jeru turėjo pripažinti, kad len
kai neturi nei mažiausios tei
sės sėdėti dabar Vilniuje ir 
kad tasai klausimas yra rei
kalingas naujo svarstymo Ir 
rišimo. 

Įdomus yra atsiliepimas An
glų laikraščiuose "Observer" 
ir "Telegraph": 

" I š jKisikallK'jiino su lenkų 
ir lietuvių delegatais aš supra
tau, kati santikiai tarp šių 
valstybių labai įtempti. Nors 

0 — 

į Lietuvą ligšiol buvo krei-
piama labai maža plačios Eu
ropos visuomenės domės, ji 
jau visą laiką kuria savo ma
žą valstybę rimtais ir konsti-

» > • m mm+mmmmm mnt 

. . . , . , ,. v L , , i . . . KWI », o T m i m tueįniais principais, ir ligi 
gausią! Kiek nusiskundimu už auks.; 19J1 m. — J,<UO.OUu f i ^ auks. 

jStatistikos žiniomis vienam 
hektarui vidujiniai buv0 aik-

. 

žemės dalinimo atidėliojimą! 
V z viską kaltinta St. Seimo 
atstovų didžiumą, ' tuotarpu 

i buvo daug nuveikta ir toliau vojama 47 auksinai. 
veikiama, kaip pačios " L . Ži-
„ ios" rfpMH „ , , , "Kas „„ K A S i m U m m 

veikta žemes reformos srity . 
Dar Seimui neišleidus že

mės reformos įstatymų, šioj 
srity jau buvo daug kas pada
ryta, buvo nusavinami dvarai, 
parceliuojami majoratai, nusa
vintieji dvarai ir t. t. 

Visupirmiausia buvo nusa-

jšiol ji net neprašė- svetimos 
paskolos, nei pagclbos dova
nų, anot pašalinių žmonių, ku-

SAVIEJI REMKITE SAVAS j vintą plotai, sudarą 10% iki 
Į S T A I G A S . 30% žemės tų dvarų, kurie jos 

Genuos Konferencija neap
siėmė gailutįjįai rišti Vilniaus 
klausimo. Tečiau Lietuva daug 
laimėjo (lenuos konferencijoje 
moralru žvilgsniu. Mūsų Dele
gacija puikiai panaudojo tą 
progą teisingam nušvietimui 
mūsų ginčo su Lenkais ir kon
ferencijos dalyvių tarpe, ir vi-

Vienas iš prakilniusiųjų 
krikščioniškosios doros apsi
reiškimų, tai Labdarybė. Kas 
gal būti prakilnesnio, doresnio 
kaip sušelpti pavargėlį-našlai-
tį. 

Sulig XI Federacijos Kon
greso nutarimo, Labdarybės 
vajus tęsis iki sekamo Kon> 
greso. Todėl, lai nelieka nė 
vienos Am. lietuvių kolonijos, 
kuri užmirštų Labdaiybės rei
kalams bent kiek padirbėti. 

Vasaros laiku važiuojame 
į parkus, rengiame piknikus 
k* ten neužmirškime Labda
rybės. Per vasarą būna bent 
tūkstantis įvairių išvažiavi
mų, piknikų ir jei tuose vi
suose išvažiavimuose mes nors 
po porą-trejetą dolerių surin
ktume" Labdarybei, tuojai's 
bendrai turėsime keletą tu^c 
staneių dolerių, iš ko galėsime 
ne vieną našlaitį ar pavargėlį 
sušelpti. 

Itusijos bolševikai, bevy
ki ndami žemiškąjį rojų, pri
vedė prie baisiausio bado, o 
juk ir mūsų brolių yra ten 
nemaža". Atminkime ir juos, 
nes jiems pašalpa kaip-tik la
biausia reikalinga. Taigi visi 
kas tik save skaito krikščio
niu, neškime pagelbą tiems, 
kurie patys negali save gelbė
ti. 

Kultūros Vajus. \ 

Nors Kultūros vajus jau 
senai užsibaigė, bet aukos dar 
ne visos prisiųsta Centram 
Todėl visos tos kolonijos, ku
rių aukos dar neprisiųstos, 
malonės pasistengti prisiųsti, 
kad ta reikalą galutinai už-
baigus. Pastaruoju laiku se
kančios kolonijos 
savo aukas: 
Brooklyn, N. Y. . 
Springfield, 111. 
Amsterdam, N. Y. 

< L * _ . 
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RINKTINIUS SUPLIEKI: Jaukė ganytojo. 
— GAL ŽAIS CHICAGOJ. 1 Štai ir jis, lydimas kelių 

kunigų atvyko. Graži prooesi-
Springfield, IU. — Geg. 30 

d., Lincoln parke L. Vyčių 48 
kp. sviedininkai žaidė su kelių 
" t e a m ' ų " rinktiniais. I r tai 
Vyčiai laimėjo. Jie gavo 13 
punktų, o amerikonai, tie rink
tiniai, tegavo tik 8 p. 

Šitą žaidimą matė apie 1,-
500 žmonių. Vyčiai padarė gilų 
įspūdį į juos. Šitame žaidime 
tapo sužeisti du miklus Vyčiai 

ja sutinka ir lydi bažnyčion. 
'Choras pritariant vargonams 
milžiniškai užtraukia: "Ecce 
Sacerdos magnus" . Po to J. 
X vyskupas, sujudintas taip 
gražiu lietuvių priėmimu ir 
giliu tikėjimu pasakė ilgą ir 
gražų pamokslą. Vyskupas 
tarp ko kito sakė, kad labai 
'džiaugiasi lietuvių-katalikų 
giliu tikėjimu, dora ir prisi-

žaidėjai: Juoz. Laukaitis ir Pr. f**** P r i e Bažnyčios. Gyrė 
laukait is , .broliai. j I i e t u v i » t a u t * * * * * * ^ a i * e 

v. , . v TT v. . v . , . ros kloties. Vyskupas sakė, Šiuo kartu sie Vyčiai zaidcH v. . / ww 

jog 'žinąs / Lietuvos garbmgos 
praeities ir dabarties istoriją. 
Liepė laikytis savo tėvų Lie
tuvoje tikėjimo ir kalbos, vi
suomet laikytis ir būti netik 

prisiuntė 

1,481.33 

Laukaičiai broliai, Grigaliū
nas, Uutshiil, Mileris, J . Chest 
hut, Denkevičia, B. Chestnut,( 
rl'ankaitis, Diksonas, Alenis. 

Šie Springfield Vyčiai veda 
derybas su vienu, Chicagos a-
merikonų '4 baseball'? ' teani 'u ' 

'žaisti liepos 2 d. Jei sutars su 
šiais amerikonais ant tos die
nios, tai tikimasi, kad liepos 4 
d. lietuviai gaus progą pama
tyti du Vyčių " t e a m u " besi-
'kaujant, tai springfieldiečius 

Brooklyno, bet ir visos Ame
rikos katalikams pavyzdžiu. 
Pats vyskupas, atgiedojus " O 
'salutar is" ir "Tantum ergo", 
davė palaiminimą su šv. Sak
ramentu. v 

Vyskupas buvo labai pa
tenkintas iš prirengimo vaikų 

j ir visos tvarkos. Kun. Kodžiui 

VYSKUPAS APLANKŽ LIE
TUVIUS SEKMINIŲ DIE 

NOJ. — MYLI LIE 
TUVIUS. 

'Vyčius su Chicagos Vyčiais. 
EX-sviedininka* ret*fec *ade**' V******* 8 k u " 

nigai, jų tarpe buvo žymesni 
airiai. 
"Laike pietų kun. Milukas 

prakalboje pažymėjo Lietuvos 
padėtį. J ie visi Lietuvai pri
jautė ir linkėjo, geros ateities. 

Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
gio parap. Nepaprasta iškil
mė. Birželio 4 d., sekminėse J. 
M. Brooklyno vyskupas Tho-
mas E. Malloy, tuoj po su 
mos, suteikė 159 ypatoms Su 

rie tyrinėjo Lietuvoj r padėt j . Chicago lleights, 111. ..315.75 
Lietuva tikrai yra vienintėjč Gary, Imi 282.50 

vo vaikų, ir 59 suaugusių. Iš-
anksto gerb. klebonas kun. A. 
KodLs ir p. M. itaudoniutė, 
mokytoja, vaikus labai gerai 

838.75 "išmokino tikėjimo tiesų ir 
4,207.30 tvarkos. Prieš keletą dienų 

vaikus egzaminavo v kun. Pet
kus ir kun. A. Milukas. 

buvusios Rusijos Imperijos j Ifarvey, 111 88.05 j Bažnyčią buvo išpuošta. Vi 
dalis, kuri dabar eina progre- j Newark, N. J . 
so kehu. Lietuvos atstovai Že \ Detroit, Mich. 93 sk. . 
nevoj reikalauja tik viena, 
kad jų kraštas, kuris dal>ar y-
ra lenkų okupuotas, butų Lie
tuvai sugrąžintas, kad paskui 
Lietuva galėtų taikoj gyventi 
su Lenkija, kaip ji dabar gy
vena su kitais savo kaimy

nais * i 

Liet. Informacijų Biuras. 

65.00 
. 2.00 

^Viso \ . . $7,280.68 
Pirmiau paskelbta 52,126.01 

Kun. Milukas perstatė įgalio
tinį Šv. Kaz. Dr-jos ir jos pra
kilnų darbą. Kun. airiai tuo-
mi gėrėjosi. Buvo ir daugiaus 

Tvalbų pasakyta) Šv. -Jurgio 
liet. parapijos ir jos darbštaus 

/ 

vi vaikučiai iškilmingai apsi
rėdę su ženklais prie krūtinių, 
o mergaitės dar ir su žaliais 
vainikėliais ant galvelių. Klau
sė sumoks, kurią aš turėjau lai
mės laikyti. Choras, varg. P. 

Labu • $59,406^69 Strumskio ved., gražiai gie-
Visiems aukotojams Krikš- dojo. Šv, Antano Dr-ja, viena 

čioniškosios Kultūros reika-j didžiausių uniformoje in cor-
lams nuoširdus ačiū. ' pore bedėjo ir Jaukė vysku-

tvirtinimo Sakramente 100 6u ] k ] * kun.^Kodiio adresu. Stebė
josi visi, kad Vyskupas taip 
myli lietuvius ir net Sekminių 
pirmą dieną paskyrė jų ap
lankymui. Tai retas įvykis. 

Tą dieną prie Šv. Sakramen
tų priėjo apie 300 žmonių. Ka-
taliku-lietuvių tikėjimas žy
miai kyla Amerikoje. Daugu
ma, nors po ilgų metų klai
džiojimų, vėl grįžta prie bran-1 

gaus tikėjimo, ir gerai daro. 

Garbė klebonui ir parapijo-
nams, kad taip zauniai priė
mė vyskupą ir tuomi Lietuvos 
ii lietuvių vardą pakėlė. 

Kun. P. Kasčiukas. 

T. F. ir Fed. Sekr. po. Žmonių galybės nekantriai 

Gerai daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 
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NETOLIMOS ATEITIES PASAULIO 
V E I D A S . 

G D: 3 

Jeigu žnionės nuo'šinito metų palaidoti 
sugrįžtų pasaulin, jie nepažintų žemės ku
rioje augo ir vargo. Žmogus tas pats, su 
tomis pačiomis ypatybėmis, tais pačiais 
troškimais, jausmais, palinkimais, beLjo 
gyvenimo būdas neapsakomai pasikeitė. 

Per šimtą metų žnionės padarė didelę pa 
žangą teknikos srityje. Pereitą šimtmetį 
žnionės nepažino naudos ir patogumų, gar 
laivių, elektros, gaminamos šilumos ir švie 
sos, telefonų. Mašinų beveik neturėjo.Kiok 
atmainų, patogumų šimtas metų padai"'1 

nei vaizduotė negalėjo įsivaizdinti! Netik 
paskutiniame šimtmetyje, bet paskutiniais 
keliuis metais mes patys matome Kiek žy
miai pažengė pasaulis gamtos jėgas su
vartodamas. Žmonija jau dabar priėjo prie 
to, kad fizinio darbo tenka mažai birbti. 
Žmogaus protas tuksta/ičius metų t>rinė-
damas sugebėjo sunaudoti gamtos Jėgas | vairiais budais galėsi matyti kas daromi 

Ką žmogus yra išradęs ir kaip tuos iš
radimus panaudoja gerindamas savo būvį, 
visi žinome. Gal butų įdomiau aprašyti 
spėjimus apie busimuosius iŠEadimus ir 
ir kaip -žmonės gyvens kuomet dar įvai
resnių patogumų įsitaisys. % 

Orlaiviais Skris Europon. 

Šiandie orlaiviai vartojami kare metu, 
tyrinėtojų, komercijos reikalams, pačtai. 
Jie nėra visų vartojami. Bet orlaivis yra 
tobulinamas. Žnionės sulauks laikų kuo
met orlaiviu galės nuskristi Europon į die
ną ar dvi. Radiofonu praneš "kas vakare 
ar ant rytojaus bus, sakysim Paryžiuje. 
Kelionė orlaiviais nėra tolima. Orlaivio 
bilietas kainuos sulyg žmogaus svorio.. 
Juo lengvesnis asmuo, juo pigesnis bus jo 
bilietas. Jei neišras kitokios mašinos or
laivį ore varyti kaip dabar kad vartoja, 
tuomet kelionės orlaiviais bus brangios. 
Bilietas Europon kainuos nuo penkių šim
tų iki tūkstančio dolerių. Gavęs savo kam
barėlį orlaivyj, ten rasi naujausius pato
gumus. Radiofonu galėsi kalbėti su savo 
namiškiais ar su kuo norėsi. Tavęs rei
kalaujant bus galima greit pašaukti. Į-

ant žemės, ar tam tikrais žiūronais ar kru-
tamaisiais paveikslais. 

Oro Valdymas. 

Žmogui sekasi visokių pramogų įsitai
syti, bet nei oro nei oro jėgų/ jis dar negal 
paveldėti. J is yra oro vergas. Jo ūpas, 
sveikata, turtas, didžiai priklauso orui. 
Ūkininkas laukia lietaus, tuotarpu at
eina karščiai, kada daug lietaus jis sau
sumos laukia. Kaip pasiseks meteorolo
gams orą valdyti, tada bus galima iššauk
ti, lietų, sausumą, giedrą dieną ir kitas 
oro atmainas. 

Krutamieji Telegrafo Paveikslai. 

Jau dabar radiofonas perduoda mums 
muzikos tonus, kalbos garsus, bet sulauk
sime tos dienos, kada paveikslus taipgi 
oru persiųs. Netik k į girdėsime bet ir ma
tysime, oru atneštus vaizdus. Jau dabar 
kalbama apie įtaisą prie telefonų, kad kal
bą telefonu netik girdėtų kalbančio bal
są, bet matytų veidrodėlyj prieš save kal
bančio veidą. 

i Ateities Laikraštis. 

siuntiniai arba susiėję jomis dalindavosi. 
Pačioje Chicagoj penkiasdešimts metų 
atgal reikdavo laukti mėnesį ar daugiau 
kad sužinojus kas įvyko apielinkėje už 
šimto mylių. Spaudos išradimas 'penkio
liktame šimtmetyje buvo didi pažanga 
žmonijos civilizacijai. Spauda daugiau 
knygų galėjo išleist nei kai rankraščiais. 
Spauda davė pradžią visuomeniniam skai
tymui ir mūsų dienų laikraščiams. Bet ir 
šis patogus žinių įrankis ateityje bus kei
čiamas. Vietoj skaityti žinias laikraštyje, 
žmonės nusipirks pigiai- krutamu jų pa
veikslų u r ee i s " . Savo namuose arba gat
vėse bus krutamieji paveikslai fotogra
fuoti. Ir taip šeimjrna susiėjus pamatys o 
ne skaitys naujausias žinias, ir radiofonu 
pasiklausys kas naujo įvyko. 

Judamosios Gatvės ir Stalai. 
Dabar naudojamės <<elevatoriais , ,, ky

lančiais laiptais, ar negalima tikėtis kad 
bus i r judamosios gatvės. Vieton eiti, gat
vės dalis nuvež tave prie namų. Viena da
lis gatvės bus mašinos varoma į vieną 
kraštą kita į kitą, o kitos dalys bus ne
judamos. ' 

Buvo laikai kada žinias nešdavo pa I Nuėjęs restauracįjon, atsisėdęs prie stalo, 

paspaudi ^elektros sujungimą ir stalas elek 
tra važiuos. Tau direktuojant sustos prie 
kokių valgių norėsi ir taip be jokio var
go ir tarnavimo stalas bus pridėtas val
giais kurių nori. 

. Btektros Patarnavimai. 

Šiandie elektra mūsų namus šildo, švie
čia, valo, mums valgius verda, mus va
žinėja, masinas varo, bet elektros bandy
tojai pramato laikus kada ji pilnai visa
me patarnaus. I r nepertoliausioje ateity
je, kad elektra vakare liūliavimu žmogų 
užmigdys i r rytmetyje malonia muzika a-
kis jam atmerks. Naktį namus saugos. 
Jei kas bandys eit vidun elektra pašauks 
policiją. Rytmetyj sulig temperatūros, jei 
reikės langus atidarys, vandenį sušildys, 
žiemą pečius užkurs, pusryčius užkais, 
išvirs. Viskas automatiškai bus atlikta. 
Vakare žmogus nustato elektra kada kel
tis, kokių pusryčių nori, paskui be rupes
nio eina miegot, o elektra ištikimai rytme
tyje - jam akis atmerks, ir pusryčius iš
virs. A -

(Bus daugiau) 
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1 DR. A. K. RUTKAUSKAS! I Dr. C. Z. Vezelis 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g 

•1442 So. \Vesteru Avcnue 
Tclef. Lafayctte 4146 

-S • K 
f Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 po # 
g plotų ir 7-8 vakarais. Nedėld le - į 
&ntais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. į! 

• H - • i • i ' i . I I 

1 

Tel. BJ»d. 7*42 

LIETUVIS DENTBtfAsl 
4711 SO. ASHLAND AVENOE 

ARTI 47-toa Gatvės, 
ralandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 

ISeredomls nuo 4 iki • vakar*. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4AS1 So. Ashiand Ave. 
Tel. Yards 994 
Tel. Yards 0994 

OFISO VAL.: 
8—10 • . ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chronišku ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted sr. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet. 7—Svak. Ned. 10 12 d. 
Rea. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKU SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra prležas^ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk, 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

LIETUVIAI ĮVAIRIOSE KOLONIJOSE. 
MISIJOS. VYČIŲ VAKARAS. — P I K 

NIKAS. — L I E T U V I U 
MOKYKLA. 

13=JMttl=fcš=B3^M^^ 

DR. G. M. GLASER 
P R A K U K U J I A SO METAI 

Ofisas S149 So. Morgan St., 
Kertė 32-nd Si., Chkago, IU.|į 

SPKCIJALISTAS 
[Moteriškų, Vyriškų ir chroniškus 

Ilgu. t 
Ofiso Valandos: Nuo l t ry to* 

| * l S po piety, n>*o 6 iki 7 vak.* 
\Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.& 

Telefonas Yards 687 
^ « f. K > » ^ J J ^ J . . 1 A » . 0 ' - ' U » . . » . . ' U ' I , . " . J - J 1 . 4 ^ 4 l 

5©s*&3S^*~vv*;*^<3^v:v>v:-:g 

1 DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

i 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS >£ 

Telefonas: Yards 2541 « 
3252 South Mlrtirtri Street. . j 

Ant viršaus Iiiiver. S»afo Bank \ 
Valandos: nuo r0—12 ryte; nuo I 
7<—4 po pietų; nuo 7—9 vak. v 

Nedėliomis nuo 10—2 * 4 
Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

DR. CHARLES SEGALI 
Perkėlė savo ofisų po numeriu^ 
47M SO. ASHLAND A V E N C E ^ 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiovų, Moterų tr Vyrų I Igų 

Vai.: ryte nuo 10—12: nuo t—5^ 
po pietų; nuo 7—8:19 vakare. ** 

fNedėMomis: 19 iki 1. ^ 
Telefonas Dreael 2S80^ 

•į PRANEŠIMAS. * 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžia kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentwor th Avenue 

•j Chicago Heights, UI 5 

Spring VaUey, U I — 28 d. 
geg. L. Vyčių 28-ta kp. ben
drai su jaunaniečiais Vyčiais 
nurengė vakarą Šv. Onos para
pijinėj svet. Nors oras buvo* 
šiltas, bet publikos atsilankė 
nemažai, pasekmės geros. 

Programa susidėjo is d.vie-

Wauk8gaj į EI. — Nuo geg. 
21 iki 28 d., Šv. Baltramiejaus 
parap., tėvas Alfonsas laikė 
šv. misijas. Jos puikiai pa
vyko. 

Altoriai bažnyčioje buvo g ra 
žiai papuošti gyvomis gėlėmis, 
vpač didysis altorius. Tokis 
bažnyčios vidaus puošnumas 

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

kad i r labiausiai nusiminusiam 
JŲ dalių: vaidinimo ir dainų. .,,. . • v -,. . v .. 

. * i viltį gaivino, liūdesį salino ir 
Pirmiausiai buvo atvaidintas , , . ,. . 

t rauke žmogaus mintis prie 
veikalėlis " J u r g i s Žiburys V •* i w . . . 

& J Aukščiausiojo. 
Visi ar t is ta i mėgėjai savo ro-l m • i 

& J Ta i buvo seserų — vienuo
les atliko neblogai. ' Ta rpa i*L , M •,>!,»,„«• f' * i 

^ "lm pasidarbuota. Jos tuos ai-

giedojo jaunamečhj V / Č I Ų 3 8 - | t o r i l I B u{p g į̂ i ž p u o š ė i r 

tas kp, choras. Nors j , . , W [ u ^ a ^ w ^ ^ ^ ^ 
nai susitvėrė ir nesenai lavi
nasi, bet publ ikai labai patiko. 

Vyčiai savo uždarbį pasky
rė prakilniam tikslui, pageri- Daug žmonių lankė bažnv 
iiiniui parapijinės svetainės. 

Žmonių maldingumas. 

Mūsų gerb. kun. kleb. S. 
Bystrais, su draugijomis ir pa-
rapijonais rengia milžiniška 
pikniką, visiems gerai žinonibj 

™........u™...M.....iffl.uiiiiiii.ii5jn| v i e * A f 1 M * * » P f " l * 1 ! ' 
- ! / ! ! / DI IT VI I IOYIO i *° miHi<-ua**- Piknikas bus 

U W [ A l \ l f l \ l i e p o t ; 2 i r 4 d. Manoma pr i -
rengti įvairiu, įvairiausių iJa* 
Jykų, saltuniyis%^ s a l d u m y n e 
ir*' vįsokių margumynų, D^'y-
vaiis visas- Springvalės jau-' 

i V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty J: g 
29 South La Salle Street | 

[< 

Kombaris 530 
Telefonas: Central «390 

S 
Telefonas: Yards 4681 

£ll l l l l l l l l l lff i l l l l l l l l l l l l l2Jll l l l l l l l l l l l£j / I 

ANTANAS A. 0LIS 
(OL6ZEWSKI, #R.) 

ADVOKATAS 
Veda bil&a visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn St.. Room 1040' 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: S251 S. Halsted St. 
| Telefonas: Boulevard 653. 
t€€«€«**i€€€*:€fe€**€€;««;€€€4 

Dr. M. Stupniclu 
3107 So. Norgan Street 

CHICAGO, ELLIMOIM 
Telefoaaa Yards &0S2 

jValandoa: — *"• Iki 11 Ii ryto:į 
l l po pt«tų iki S vak. Hadallo-) 
rmis ofisas uždarytas. 

H _ i ~ i i »i • m ~m • i '•' • " 

| » » « l » » » • » » • • » » • • • • • • » • • • • » ^ 

1 P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn SC 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pulimau 6377 

i< • , , , . . . • • • • • • • • • • ! • • • • . . . į 

[ . n i i , - - . • • • • • »m^m m 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Xel. Ganai 1118 
Talandoa: 10 ryto iki t vakare. 
Gyvenimas:— 1811 W. 6Srd 6«r. 

Tel Prospect I4«i. 

w— 
TeL Ganai 2*7, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Li«tcvis Gydytojai lt 

Ohinirfmi 
1SS1 South Hatoted Street 

Valandos: 10 iki I I ryte; 1 iki* 
po platų: • iki 9 vakarą 

f DB. A. J. KARALIUS 
# LIETUVIS GYDYTOJAS 
r 3303 S. Morgan Str . 
3 4 CHICAGO, DLL. 

' Tel. llandolph 4758 ^ 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofia&s vidumlestyje 
i A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Salle Street 
Room 1301 

Valandos: 9 ryto lkl i po platų 
,,Namų Tel. Hyde Park 189S 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 

iiiiiifKį,"Įdainuos Av. Onos cha- , 
] V l^^anan ieė jŲ Vyrių fho,' 
r$i& Jaaaanųeė ią i t Vyčiai įįp^ 
liniukai žais bole. Visas jau-
nitnas žais įvairius žaidimus. 

Pas mus nors i r seniau bu
vo lietuviška mokykla ir bu
vo mokinama tik šeštadieniais 
ir vaikai skaitlingai ją lan
kydavo, bet dabar, pasi
baigus viešajai mokyklai, ši 
mokykla ta'j» ka ip kimžte pri
kimšta. Mat susipratę žmonės 
rūpinasi savo vaikų išauklėji
mu lietuviškoje dvasioje ir 
naudojasi proga. Net iš kitu 
miestų vaikai atvažiuoja. 

I d g pietų yra mokinama ti
kėjimo dalykų, o po pietų lie
tuvių kalbos. 

.Valio Springvali tviai! 
šiaudelis. 

- _ 

SURENGĖ GRAŽŲ VA
KARĄ. 

Veda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

l looms 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAT,.: 9 ryte iki 9 vakare 

čię, per visa misijų laiką. Baž
nyčia buvo visados pilna, kaip 
vakarais ta ip Lr rytais . Žmonės 
apibrangino misijų svarbą ir 
jomis naudojosi. 

Žmonės čionai y r a labai 
* • 

maldingi. Palyginus su .kito
mis parapi jomis ta i Šv. Bal
tramiejaus parapi ja pasirodys 
maldingiausia. )Vaukegano ka
tal ikams y ra garbė už savo to
kį maldingumą ir pasišventi
mą. Šiokiomis dienomis ry
tais irgi buvo d a u g žmonių 
klausančių šv. Mišių 5 vai. 
'Žmonės nepaisė nuovargio., 

Stovyla. 

Šv. Baltramiejaus parapija 
'įsigys Šv. Grigaliaus stovylą. 
Tą sumanymą pateikė mLsijo-
nierius tėvas Alponsas. T a 
stovyla bus ilga atmintis įvy
kusių šv. misijų. > 

Teko nugirst i kalbą, kad ke
li akmenys žada ką nors nau-

'dingo parapijai įrengti. Gra-
'žus sumanymas. Gal atsiras 
ir kitų geraširdžių pagelbėti 
šiems įkūnyti tą gražų suma
nymą. 

Pamokslai . — Kunigai:. 

Tėvas Alponsas sakėjdu pa
mokslu į dieną. J o pamokslai 

^ u v o naudingi kiekvienam 
žmogui. J )aug 'žmonių iš misijo 
nieriaus pamokslų pasinaudo
jo. J o svarbus pamokinantį 
pamokslai pasiliks žmonių šir
dyse an t visados. Tėvas AJ-

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jusu. -^ 
gaivos oda bus fcaip tyra, kaip kūdikio u 

ir EuMe8 pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari-galvos oda užlaiko, plaukus puikiais— 
pleiskanos tuoj aus sunaikina juos. 
NugipirkkU boiilją Enffles stvo aptiekoje Biandie už 65c, arba prisiųskito 75c. 
pašto ženktelišis tiesiai i labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-1H So. 4th M. Brooklyn, N. Y. 

tos, mokslo. Nes nuo jaunimo STASYS DAUNORAS GRĮŽO 
gero išauklėjimo priklauso-
mūsų tautos ateitis. Je igu jau
nimas nebus t inkamai doroje 
Išauklėtas, t au ta neturės gerų 
vadjų. 

Klausantiems ašaros per 
veidus riedėjo, nes ne vienam 
prisiminė mūsų vargai , kiek 
reikėjo mūsų tautai varg t i per 
šimtmečius nešant svetimus 
jungus. % 

-i 

gamta ir jąja naudojamės 
sveikatos žvilgsniu. Ta ip mes 
džiaugiamės Lr šv. misijomis 
nes mes sustiprinom savo sie
las. Augštuolėlis. 

VAKARAS PAVYKO. 
GRAŽIAI DARBUO 

JASI 

TĖVYNĖN. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus; 
40 centiį už 100 Auksinn 

250 Auks. u i vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laika. 

Central Manufacturing 
Distfict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tur tas $6,000,000.00 

"Gegužio mėn. pradžioj, iš 
New Yorko tėvynėn Lietuvon 
grįžo vienas pasižymėjęs, daug 
savo tauta i pasidarbavęs, dar
buotojas, Stasys Daunoras. 

J o visas gyvenimas Ameri
koj atspindi gilia tėvynės 
meile, griežta a tvira teisybe i r 
daugybe naudingais • darbais 

lefonas Yards l i s s 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS m] 
Balsamuotojas 

Turiu automo-| 
biliua visokler 
reikalams. Kalni 
prieinamos. 

Sioux City, Iowa. — Ęįrž. 4 
d. mūsų gerb. .vargoninkas p . 
S. S imonai i r ius surengė r gražų įponsas iškilmingai užbaigė 
koncertą parapijos naudai, šv. misijas suteikdamas šv. Tė-
Koncertas susidėjo iš 28 viso- vo palaiminimą. . 
kių dainų ir dainelių, k. t. so- ' Kunigu, iš Chicagos buvo 
\ų} duetų ir kvartetų. Viskas j daug. J i e klausydavo išpažin-

t VALENTINE DRESMAKING { 
# COLLEGE8 
§2407 W. Madlson, 1850 H. vVells,] 
# SSOS 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos 8uv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Desiguing- bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-' 
mokėjimais. Klesos dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
|TeL Seeley 1S4S 

SARA PATEK, pirm.; 
>#s##%ss«s«s«sie 

- , — -

•S«S)S**staSJ*J#lĮSj8Bl*JS4tM*)f** 
l l U ^ . TeL Cicero SS6S 

OUso TeL Cicero 4 t 

DB. J. SH1NGLMAN j j 
1325 So. 49 Coort 

H. B. Cor. 4» Court lr 11 Str . ] 
i ant viršaus valstyničios. Į 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy s, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlansia. 

M. YU8KA 
3228 W. S8-th Street 

1 • - • - • • • - " l 

Telefonas Canai 539? 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalid Kontraktorius, staty
tojas ir senų n*mų taiiytojag. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Art i 23 čio Plaoe. 
ss*» ^ » Q ™ • » 

išėjo kuopuikiausiai, nes visi 
dainininkai (kės ) , solistai-ės, 
buvo p. S. Simonavieiaus ge
rai išlavinti. Prie to ant galo 
atvaidino labai juokingą vei-

čių iki vėlybam laikui. 
Gerb. kun. Dr . Ig. Cesaitis, 

" D r a u g o " redaktor ius , atva
žiavo į pabaigą nusijų. J i s , 
paskutinėj misijų dienoj laikė 

kalelį viename veiksme, J Iv. Mišias.^ Kun. Česaitis^ yra 
" Kurčias 'žlentas , ,, kur is pu b-j Marijonų kongregacijos vie-
liką prijuokino iki soties. Už 
surengimą šios gražios pro
gramos, visi parapijonai y r a 

nuolis, Į į į f | 

Katalikiškosios Draugijos. 

labai dėkmgi vargoninkui p. Visos katal ikiškos draugi-
S. Simonavieiui. Koresp. |'jos ėjo in corpore pr ie šv. Ko-

" I munijos paskutinėje dienoje. 

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain-
Expellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vai sbažen-
kliu. Kaina $5*, ir 70c. aptie-
kose arba pas. 

F, AD. BJCHTER a CO. 
104-114 So. 4ts St. 

Brooklyn, N. Y. / 

Mes džiaugiamės pavasario j Ąe\ s a v o tėvynės Lietuvos. Ii 
jei jis įsigydavo priešų," dažnai 
i r aitrių (pav., Spring Valley, 
111. kokie tautos išgamos bu
vo jį baisiai apdaužę) , tai 
dažniausiai dėlto, kad ir iš"ki
tų reikalaudavo gilios, tyros 
tėvynės meilės, teisybės lai
kymosi ir nuoširdaus darbo. 

Dažnai rašydavo straipsne
lius, rašinėlius, kuriuose mo
kino tėvynės ir doros meilės. 
Kartais- ir eiles ^parašydavo. 
J i s tiiri gabumus, rašyme:' 

Turbū t į>r'ie visų idėjinių OIĮ 
gacizacijų priklausė ir jose e 
nergingai darbuodavosi. J i s 
ypač mėgdavo L. Vyčių org., 
Liet. Darbininkų Są-gą ir 
Kat . Federaciją^ J i s y ra prisi
dėjęs prie L. D. S. kp. organi 
žavimo, L. Vyčių kp. sustip
rinimo ir daug jėgų įdėjęs į 
Kat . Federaciją. 

Scenoj, vaidinime, nemažai 
gabumų turi . 

Paskiau pamėgo muziką, ją 
studijavo ir vienur ir k i tur 
vargoninkavo. Tame galbūt 
j is tur i didžiausius talentus. 

Kokie jo pienai veikimui su
grįžus tėvynėn Lietuvon, ne
žinau, bet nemažai savo svajo
nių galės tenai įkūnyti gyve-
niman. J o darbas ten, beabejo, 
bus dau*g našesnis. 

J o apleidimas mus paliko 
sunldai užpildomą spragą, vie
nok, galime džiaugtis tuo, kad 
mųs tėvynė daug laimėjo jo 
pargrįžimu. 

Pr . 

f- :—i l —r^r 

Grand Rapids, Mich. — Geg. 
28 d. moterų Šv. lložan^iaiis 

rDr-ją. vaidino meJodramą 
" G r a ž i Magel iona". Vaidini-, 
mas lanai puikiai pavyko. Ar
tistai savo roles atliko kuoge-
riausiai. PuWika, kurios pri
sir inko pilnutėlė svetainė, liko 

Tpilnai patenkinta, nes buvo 
girdėti išsireiškimų, kad dar 
pirmą kar tą teko matyt i ta ip 
puikų veikalą i r t a ip gyvai 
Vaidinant, nes vaidintojai sa-
'vo roles tiesiog atgyveno. 

Už pavykimą. šio veikalo 
vaidiniifio pirmiausiai reikia 
padėkoti gerb. kun. Br. Bum„ 
šai, dėlto, kad jis vargo £cr 
kelis vakarus , dėdamas pas
tangas, kad veikalas gerai pa
vyktų. Taipgi širdingai ačiū 
gerb. kleb. kun. A. Dexniui už 

'pasakymą puikios prakalbė'lės 
laike vakaro. Širdingai ačiū ir 
seserims mokytojoms už lei
dimą dalyvaut i vakare puikiai 
išlavintos mokyklos vaikučių 

'orkestros, kuri Hsavo puikia 
muzika žavėjo publiką laike 
vakaro. * 

^Surengimu šio vakaro dau
giausia pasidarbavo draugijos 
'pirm. p. R. Čiuplienė. J i buvo 
ir vakaro vedėja. Ši draugija 
daug darbuojasi parapijos 
naudai , dėlto i r gewb. klebonas' 

^kalbėdamas teisingai išreiškė, 
k^d nors kitos draugijos ir 
remia parapijos reikalus, bet 
ne taift.širdingai,nes paprasta i 
aukoja pusę pelno, bet ši drau
gija visuomet visą. Aplamai, 
ši draugi ja d a u g darbuojasi, 
bet mažai giriasi . Aa. 

K U R I OZAS 

"Lie tuvos Žin ios" socialis
tų organas visas ka ip stovi 

Misijonierius per pamokslą 
džiaugėsi i r gėrėįosi tokiu 
gražiu pasirodymu, kad lietu-* pasinėrė žydų chalate. Prieš 
vių katalikiškų draugi jų tar-[ ' r inkimus į Lietuvos Parla-

S A V I E J I E E M K I T E SAVAS, 
Į S T A I G A S . 

GEIiŽHLELIO TIKIBTU BFtOKJ^RIS 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. 
LYONS.UCENSED TICKET OFFICE 
311 S. Clark St. Tel, LLarrison 8978 

3319 Auburn 
Ave. Chicagoj 

ANCHOR-DONALDSON 
' i Greičiausi laivai pasauly. Puikus y 
f patarnavimas keleiviams. Netoli 

tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
J Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir visas lialtijos valstybės 
per Hamburgą 

SAXONIA I>it-iios 1 
CAROKLV Birželio 1 7 ' 
Kajuta $130. Trečia klcsa $103..%0 

Taksų $5.00 
Per ^Cherbourgą, Southamptouą, 

Liverpool ir Glasgow 
ALGi:UIA Hirželio 1 1 
CARMKSTIA Birželio LS 

1 SCVTIHA Birželio 22-
Ypatiškai vedama ekskursija su 
persimaiii.vnm SouUiamptone J Dau | 

zigą< Piliavą ir Liepojii. 
VIA CHERBOUBG KAS 

CTAI1NINKA 
»L\URETANIA AQI .'ITANLl 

BEKENGAIUA 
Per Angliją ar Hamburgą į Dan-

«ig» — $106.50. Į Liepojų $107. 
įj Taksų $5.0d 

• = » 

ffllIlltfllIlllfllflllIlllIfflifHlfII!lt1IlifHISW. 
S S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
~giau£ia. Reikale meldžiu atalšau-a 
Sktl. o mano darbą baalte ažga-S 
=nėdintl. 
S2S14 Vf. 3Srd FL Chiea«o. DLS 
= Telefonas Canai 1271—2199 
iiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiui 

^Telefonas Boulevard 4139 
* 

A. Masalskii 
Oraborins 

Patarnaują lai-
dotuveae, ve 
tuveee, krikfi-J 
tynose lr kituo-f 
•e reikaluoaej 
Kalnofl prieina-| 
mos, 

13307 Auburn Ave. Chicago.į 

pe viešpatauja vienybė i r ta
me tur i galybę. « 

Jaunimo draugijų na i į a i 

mentą socialistai jau parsida
vė žyaams. Nors pats jų laik
rašt is dar spauzdinanias lietu-

buvo prisisegę gėles prie krru-fvių kalba, tur inys senaivžydiš-
tinių. Jaunimo b u v 0 t rys dr-»kas , gi makštys — popiera į 
^os: L. Vyerų 47 kuopa, §v. J kurią jie savo laikraštį vynio 
Baltramiejaus choras ir kl iu-*ja y r a žydų žargono popier-
bas. Tėvas Alponsas pasakė j galis. Toki L. Žinių num. nuo 
h u m p ą pamokinimą, y pat in- ausų ligi kojų pasinėrus J žydų 
gai pr i ta ik indamas jaunimui.1 chalate siunčiami Amerikon. . 

o a » « p » » Į « ą ^ Į j Į M > 
Kagino jaunimą, pr ie apsvie- • ia 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotae, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 1 5 - metų patyrimo, kuris 
suteiks taaustai geriausią pa
tarnavimą. 

; JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubas 

Kambarys 14-15-KU17 
• Viršui PLATTyS Aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki i 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl 
l* dian 

EXTRA UKE MICHIGANE 
Ant pardavimo arba mainymo ant 

namo, 200 akerių. 165 akeliai aria-i 
mos 42 akeriai žieminių kviečių 351 
akeriai avižų, 37 akeriai dobilų, 10 a-
kerių alfalfa, 4 akeliai rugių, 20 a-
kerių kofnų, bulvių ir žirnų. Namas j 
12 kambarių, gera kute cementiniai \ 
Salygatviai telefonas, dideli sodai u-
polis b<"-e-a per upe pusė mylios nuo 
mokyklos 3 mylios nuo miestelio su j 
gyvuliais mašinomis, "tracter". Ga
lima pirkti su maža jmokt jimų. Par
davimo priežastis liga, ūkininkas y-
ra Chicagoj pas 

S. P . MAŽEIKA 
3319 Auburn Ave. 

ANT PARDAVIMO IiIZNIAVAi 
PROI'EKTE ItANDOS j METUS NE-j 
ŠA $924.00. PARSIDUODA UŽ $8,-| 
200.00. 

ATSIŠAUKITE 
4619 So. HERMITAGE AVE. 

CHICAGO, ILL. 

ANT ItANDOS saliunas su visais 
naujinusiais įtaisymais "fixtures" gi 
roj lietuvių apgyventoj vi-otoj. KŽ 
norėtumėt pamatyti vieta, rakta ga
lima gauti pas K. Čapa 1436 \Vent-
worth Ave. Chicago Heights, 111. No
rint daugiau informacijų kreipi 
pas savininką: 

FKANK URIilKAS 
4147 So. Kediie Ave. Chicago, 1 

DEL GREITAUS PARDAVIMO) 
Dviejų aukštų murini "Business Pr 
perty"; storas 75 pėdų gilumo ir 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos ret 
atsitinkančios progos. Turi but parj 
duo'-ja, šokančioje savaiti-j. Atsii 
3527 45. Halstod str , — Vc-rtė I 
žemes $19,600. — Kaina už 
$12,00o. 

M. J. KIRAS 
3331 S. Halsted St. Chicago, 

file:///Vesteru
file:///Vent-
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NUŽUDĖ SAVO SVAINĮ. ATSISVEIKINO SU KUN. 
N. PAKALNIU. 

Phil ips J . Doyle nužudė Jo
hn Kroueh, 42 m., 1414 Alon-
rose ave., pastarojo namuose. 
Doyle pasakoja, kad Kroueh 
mušė savo pačią, Doyle sese
rį, būdamas girtas. . Sakoma, 
j i s dirbęs " m o o n s h i n e , " gė
rės ir pakvaišės. 

Šiandie daug žmogžudysčių, 
įvyksta. Ir visos jos suverčia
mos ant "moonsh ine , , . A r tik 
jau neperdaug " m o o n s h i n e " 
prisidengiama. J u k pikti žmo
nės turi rasti priemonę teisin
tis. 

PATARIAMA LAIKYTI 
TRANSPERIUS. 

Kai-kurie angliški laikraš
čiai važinėjantiems gatveka-

riais žmonėms patar ia užlai
kyti gaunamus transferius. 
Nes už juos gal bus gautas 
at lyginimas iš kompanijos uz 
permokėtus centus už važinė
jimą. 

IŠ TRIJŲ VIENAS NUBAU 
STAS KALĖJIMU. 

Keturi piktadariai 1920 m. 
Chicagoje nužudė Antonio 
Varchet t i , užpuolę pastarojo 
krautuvę. 

Visi keturi buvo suimti. Per 
•eitą pavasarį t rys iš jų teis
ino pasmerkti miriop ir pa
kar t i . 

Ketvi r tas šiomis dienomis 
nubaustas kalėjimu iki gyvos 
galvos. 

B i * . 8 d., Great Northern 
viešbuty įvyko L. Vyčių rengia 
mas išleistuvių vakarėlis gerb. 

Mum. X. J . Pakalniui . Žmonių 
ats i lankė netoli šimtas. 

Baigiant užkandžiauti pra
dėjo programų. J a i vadovavo 
p. Ju s t a s Balsis. 

Pirmiausia talentuota smui
kininkė p . L. Saboniene' 

'ant smuiko pagrojo " T h e 
Angels ' l ) r e a m ' \ Pianu akom
panavo p. L. Sabonis. Žmonių 
delnais plojimai privertė p . 
Saboniene dar ka nors pagro
ti. 

Kalbėjo adv. J . Brenza, Met
ropolitan State Banko prezi
dentas . Daug gražių minė i ų 
i š re iškė. 

Pasižymėjusi dainininkė p. 
M. Janušr,uskienė padainavo 

U i K u r bakūžė samanota" . J a i 
akompanavo p. Janušauskas . 
Žmonės nepaliovė delnais plo-
'ti iki d a r vienų dainelę padai-
navo. 

Kalbėjo žinomas darbuoto-
'jas p . J . A. Mickeliunas. Po 
juo karštų, patriotinę kalbų 
'pasakė p . J . Bagdžiunas. 

Garsusis dainininkas K. Sa
bonis padainavo "Ats isveiki
nimo dainų" . Susirinkusiųjų 
norų išpildė padainuodamas, 
berods, " V a i , sugrįžk, sune-
'lį". J a m pianu akompanavo 
p L. Saboniene. 

Prakalbėlę pasakė p. Tanias 
Seimis, pasižymėjęs čia augę? 

pos 16 d., Bergmans dnrže. 
Riverside, 111. Pakvietimų 
vienbalsiai priėmė ir piiža-

į j dėjo kiekvienas būti piknike. 
Išrinko 5 darbininkus, kar ie 
pagelbės dirbti p iknike: Nik. 
Overlingų, Ant . Maziliauske, 
Kaz. (J ričių, St. Kazdailų ir 
Pr. Kuzminskų. Paėmė 50 į-
Žangos tikietii į piknikų. Nie-

KRUTAMUOSE PAVEIKS 
LUOSE. 

"Kunigas Nuteistas Mirtin". 

West Side. — šiandien, birž. 
12 d., Aušros Vartų par. svet., 
7 vai. vakare , bus parodyta 
tragedija, kurioje perstato 
ka ip vienų kunigų neteisingai 

PRANEŠIMAI. 
LABD. KP. DOMEI. 

kankino įvairiais budais ir 
kas neturėtų praleisti ta ip di- mm^mL „ <. • . -_x-

, / r l pagaliau nuteisė mirt in uz ne
išdavimų išpažinties paslap
ties. Šis veikalas y r a vertas 
pamatyt i ne vien katal ikams, 
bet i r bedieviams. Taigi , atei-

delio pikniko. 
Svarbu pažymėti, kad drau

gija jau ilgas laikas kaip gy
vuoja ir nuo pat suorganiza
vimo yra paskomėjusi rėmi-
ivu tautiškų bei katalikiškų 
reikalų. Dr-ja st ipriai stovi 
narių skaičiumi ir finansiniai.' 
Tas aišku, kad nar ia i yra su
sipratę, gerai pildo įs tatus ir 
t a rp jų viešpatHn.Jfi sutikimas. 
Kiekvienas kataiikri-^, norėda
mas įstoti į cir-ją turėtų ge
rai pamųstyti į kokių geriau
sia įsirašyti. Visų švemtą dr-
ja rūpinas savo dvasios reika
lais, dirba Bažnyčios ir tėvy
nės labui. 

D r jos narys. 

kitę i r pamatyki te šių tragedi
jų, iš kurios daug ko pasimo
kysite. 

žvalgaitis. 

FEDERACIJOS APSKR. 
SUS. 

Šv. Antano dienai konvertai 
j au gatavi , meldžiu atsiimti 
" D r a u g o " ofise. 

Valdyba. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
rA. L. R. K. Mot. Są-gos 3-čios 
Imopos susirinkimai, vasaros metu, 
bus laikomi kas antrą mėnesio pir-
'madienį, 7:30 vai. vakare, moky
klos kambaryje. 

Sekantis susirinkimas bus birž. 
'12 d. Visos narės nuoširdžiai 
prašomos atsilankyti, ir dar nauju 
narių atsivesti. Yra svarbių rei
kalų aptarimui. 

O. A. Nevuliuti, pirm., 
O. Sautulaitė, rast. 

DAR TOKIO NEREGĖJO. 

L. Vyčių Chioagos Apskri
čio nepaprastas piknikas jvyk^ 
ateinantį sekmadienį, birž. 13 
d., National darže, Riverside, 

"111. Šįmet sukanka 10-ties me
tų nuo organizacijos įkūrimo. 
Tų, jubilėjų paminėti tai šį pik
niką rengia t ikra i iškilmingu. 

'Ton didysis Apskričio choras, 
kuriam vadovauja į'žymus 
muzikas J . Sauris, išpildys žy-

"mi§ programos dalį. Atletai i r 
atletės rodys savo miklumą. 
Telšių Pliumpis su Raseinių 
Magde automobiliuje iš pat 
Žemaitijos atvažiuos. L. Teat-

Antradieny, birž. 13 d., Auš. 
ros Vartų parap. mokyklos 
kambaryj, įvyks A. L. R. K. 
Federacijos Chicagos Apskri
čio svarbus mėnesinis susirin
kimas. Yra atstovai prašomi 
skaitlingai suvažiuoti. Turime 
aptarti daug įvairių reikalų. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbora gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 

Pradžia 8 vai. vak. Dienotyar- *ėJU8 P° d e S i n ėJ V™*)), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus kė bus paskelbta atidarant su

sirinkimą. 

Valdyba. 

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
DIDELIS PIKNIKAS. 

West Side. — Sekmadienv, 
biriL 25 d., National darže, Ri-
'verside, 111., įvyks parapijos 
piknikas. Šiame piknike, k a p 
girdėjau, busią įvairių įvai
rybių kokių nei ant vieno pik
niko nėra buvę. Bus "s t ra i -
ke r i s " , ant kurio" vyrai ban-
'dys savo jėgas, eMs lenktynių 

APKALTINTAS DŽIANITO-
RIŲ UNIJOS PREZI

DENTAS. 

Prisiekusių teisėjų suolas 
apkalt ino Wi 11 mm F . Quesse, 
džianitorių unijos prezidentą. 
Su juomi atrast i kalti ir kiti 
9 tos unijos viršaičiai už na
mu savininku terorizavimą. 

DAR VIENAS AREŠTUO 
TAS. 

Fox River Valley areštuo
tas lenkas J a n Brazonski, ku
r is agentavo žinomam Bisc-
hoffui ir Tfarringtonui ir vi
liojo nuo žmonių pinigus. 

Areštuotas sakosi nieko ne
žinojęs apie Biselioffo ir Ha-
rr ingtono puolimą. Tikra i vai
kiškas pasiteisinimas. 

Apie pat į Bisehoffg, nieko 
nežinoma. Ar jis kuomet nors 
bus teisiamas, niekas negali 
pasakyt i . 

TRUMPAS SUTIKIME 
GYVENIMAS. 

Ju l ius Kaslika pirm poros 
savaičių apsivedė. Praėjus tam 
laikui jis savo pačią varė 
darban. Ta nepaklausė. T a d 
ją už tai smarkiai apdaužė. 
P o to nežinia kur išdūmė. 
J a u n a pati eina teisman ir> 
reikalauja divorso. 

aušre lė ' ' ir "Ves t i La G i u b a " 
(iš operos Paglao<*i). Susirin-

Tcusieji jam ilgai plojo. J a m 
pianu akompanavo p. A. Po-
Vius.» 

Kalbčjo p. Ig. Sakalas, " Vy
čio ' ' redaktorius. J o graži jau 
sminga kalba, dabaigta su ori-
ginalėmis eilėmis, reikalui pri
taikintomis, gilų įspūdį darė 
į susirinkusius. 

Trumpą, gražių kalbelę pa-
'sakė kun. I)r. Tg. ČVsaitis, 
" D r a u g o ' redaktorius. 

Muzikalę programų užbaigė 
įžymi solistė, p. O. Pocienė. J i 
padainavo "Leisk i t į t ė v y n ę " 
ir dar kitą. Žmonės jai katučių 
negailėjo. Pianu akompanavo 
p. A. Pocius. 

Galiausiai kun. N. Pakalnis , 
gražioj kalboj, atsisveikino.' 
K a i p jis pats ta ip i r kit i bu-
'vo šio vakaro įspūdžiais su
jaudinti . Amerikiečiai neten-' 
ka pasižymėjusio darbuoto
jo, gero draugo, bet užtad mųs 
tėvynė daug laimi. Tas mūsų 
liūdesį prašalina. Zzz. 

lėsite save pamatyt i " m o v i n g 
p ie tu r ' i uose" ir jūsiškiai 
Lietuvoj pamatys jumis. 

Apie kitus pravojus įvyk
siančius tame piknike dar už
tylėsime. 

Ppp. 

ŠV. AGNIETĖS CHORAS. 

VISŲ ŠVENTŲ DR JOS 
DARBUOTĖ. 

KELETAS MIRĖ NUO 
KARŠČIO. 

Keletas žmonių j au mirė 
nuo pakilusio staiga karščio 
Chicagoje pereitomis dieno
mis. Silpnos sveikatos žmonės 
negali atlaikyti nei 90 laips
nių šilumos. 

Bridgeportas. — Birž. 4 d., 
©v. Jurgio parap. svet. Visų 
Šventų Pašelpinė Dr-ja laikė 
skaitlingą pusmetinį susirin 
kimų. Pirm. Juoz. Lesčauskas 
vedė jį. Komisijos išdavė įvai
rius raportus. 

Perskaitė laiškų kurį pri
siuntė gerb. kleb. M. L. Kru
šas kviesdamas Visų šventų 

Brighton Parkas. — Pereitų 
savaitę, Nek. P ras . Panelės 
Šv. par . hažnytkiemy buvo ne
papras tas karnivalas, kurio 
dalis uždirbtų pinigų ėjo pa
rapijos labui. Šv. Agnietės cho 
ro nariai jame uoliai darbavo
si, i r su mielu noru pagelbėjo 
kur tik buvo galima. Visur 
j ie buvo matomi pardavinė
jan t t ikietus, tai ant "mer ry -
go-round", ir k i tur ant supy-
'nių, ta ipat gaivinant visų šir
dis su gardžia šalta košele i r 
kitais saldumynais. Valio cho
rui už jo darbštumų i r gerus 
norus. 

Sekmadieny, birž. 25 d., 
choras turės labai iškilmingų 
išvažiavimų, su puikia pro
gramėle. Tam išr inkta komisi
ja darbuojasi visomis pajėgo
mis, kad kaip galima geriau 
viskų sutaisius tai dienai i r 
visus be skir tumo patenkinus. 
O tai bus visiems linksma iš
važiavus kur ant tyro oro, toli 
nuo miesto durnų ir dundėji-
'mų. Kad bent greičiau ateitų 
' ta maloni mums dienelė. 

Choro repeticijos dabar į-
'vyksta kas trečiadienio ir 
penktadienio vakarų. Visų 
choristų pribuvimas labai rei
kalingas, be jokio atsisakymo, 
nes daba r repeticijos y ra labai Dr-jų paremti Šv. Ju rg io pa

rap. piknikų, kurs įvyks lie- svarbios. Korespondentė. 

T r a u k s virvę vedę ir singeliai. 

Beto, da r dainuosiu daugy
b ė chorų. Už chorus statoma 
" b y l a i " po keliasdešimts do
lerių. Ateikite, bus ko pasiklau 
syt i! \ 

Žinokite, kad chorai yra ve
dami vietinio vargoninko p. 
K. Sabonio, vieno iš geriausių 
vargoninkų. Na, o apie Kau
no ir Vilniaus restoranus, ku
riuose bus skaniausių valgių ir 
'gėrimų, tai j au nėra reikalo 
nei užsiminti. Galima bus gau 
'ti juose to, ko ir Paryžiaus 
garsiausiuose restoranuose ne-
'galima gauti . 

Taigi valio visi į West Sidės 
piknikų, birželio 25 dienų!!! 

Žvalgaitis. 

parašyta ADVERTISED. 
Prašydami laiško paduokite laiš

ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

—905—Azuseniui Pzanui 
912—Bozekis Tony 
914_Briedelis D. 
916—Bukantis Stanislovas 
920—Diemehlis Wjn. 
922—Dovidaitye J. 
939—Janosauskas Dzidorin 
946—Sohicivzckas Pielva 
951—Lapenui Titusiui 
956—Linkevičius Leonard 2 
961—Matutis Alek 
962—Morkiadicue Jonas 
963—Matukaicuke Marcele 
965—Miazas Klem 
967—Mockiene Palione 
968—Morkvinas J. 
969—Markeaucas Jonus 
973_Noreikis J . 
974—Naikelis Andrius 
980—Peotrauskui John 
981—Pincus L. 
985—Razmus Jonas 
986—Rastutis Stanly 
991—Roeys Vincas 
994—Ragauskis Stepani 
996—Shoris Wiktor 
99^—Simanavicei Jonui 
999—Stulgio Jonas 
1004—Visciulis Agota 
1006—Valaicjui Kazimerui 
1007—Vaicaicini George 
1008—Vagele Josof 
1009—Washkelis A. 
1013—Widrinas Johann 
1014—Zawbaris Pi. 
1015—Zekas Petter * 

T0WN OF LAKE LIETUVIAMS 

PRANEŠIMAS 
Šiuomi pranešame visiems ,Town of Lakęs 

Lietuviams, kad atsipirkome vieną iš didžiausių 
Restaurantų ant Town of Lake — Continental 
Restaurant . Nuo dabar šitas Res tauranaas y ra 
lietuvių i r gamina gardžiausius valgius kaip lie
tuviškus t a ip ir amerikoniškus. 

Nūnai Town of Lakęs lietuviai turės progą 
pažinti lietuviškų valgių skonį, nes. šito Restau-
ranto ir y ra tikslu gaminti gardžius valgius i r 
duoti inteligentišką patarnavimą del visų tų ku
rie atsilankys į mūsų Lietuvišką Valgyklą. 

Su gilia pagarba J u m s 

C O N T I N E N T A L R E S T A U R A N T 
4630 So. Ashland Ave. TeL Boulevard 2177 

Leonas Paukšta ir Juozas Valižius, Vedėjai. 
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"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI Š1U KNYGŲ. 
Anikščių šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės . . . . 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai -

tis 4 35c. 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustait is 1 5 c -
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą ~ $1-20 
Apie Apšvietą, — Parašė kun. prof. Bueys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr . Sehouppe, ver tė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramat iška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas . Ka ina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Ka ina 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Ka ina 5c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
A. Skech of Lithuanian Naticm. — Parašė J . Gabrys 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkai t is . — J a m e 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M. T. Ka ina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graieiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V. 

Kul ikauskas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio raštai \ $1.00 
Fabijole. — Audeklo apdaruose. $1.50 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois 

J. A. POŠKA 
UŽSIIMU MALIAVOJIMU NAMŲ. 

Malavoju i r Popieruojų. Atlieku darbą gerai, teisin
gai i r už žemiausias kainas. Kas mylite švariai gyven
ti i r švarius kambarius turėti . Atsišaukite šiuo an t rašu : 
4458 So. Francisco Ave. Brighton Park. 

Telefonas Lafayette 5608 

. 

PARSIDUODA 
pigiai P A C K A R D panel body trokas 

(truck) geros duonkepiui arba del "laun-

dry." Norintieji kreipkitės šiuo adresu. 

4642-48 South Western Avenue. 
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Į LENGVI IŠMOKESČIAI I 
I Tiktai $4.00 į mėnesį Į 

! 

ŠITA "OLIVER" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

Ją. turi visi svarbesnieji Lietu
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša
lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip 
visos kitos standarinės rašomo
sios mašinos. 

Kiekvienas gali labai lengvai 
isigytl ją. Nėra reikalo pirkti se
ną mašiną, nes gali lengvai gau
ti naują. 

Jau parduota daugiau kaipN 

950,000 Oliver rašomųjų mašinų. 
Jokia kita mašina nelaiko taip 
ilgai ir nerašo taip greitai ir dai
liai. J i pigiau atseina kaip kitos 
mašinos. Už kiekvieną kitą Stan
dard mašiną reiktų du syk tiek 
užmokėti kaip už Oliver. 

Su Oliver mašina lengviau iš
mokti rašyti t rumpu laiku.* Jeigu 
vartojote kitą mašiną, galite 
permainyti ją an t Oliver ir ga
lėsite rašyti be Jokio vargo. 

Pasiklauskite ir Žinosite, k&tar 
lengva įsigyti Oliver rašomąją: 
mašiną su lietuviškom ir angliš
kom raidėm. 

Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji da r nebus išmokėta. 

Patelefonuokite Mr. Barker S 
Randolph 500 ir pasakykite jam ~ 
kad norite daugiau informacijų 5 
gauti apie "Oliver". J is paaiš- j= 
kins Jums. 3 

Arba galite atsiųsti per paštą S 
šitą kuoponą ir tuomet gausite fE 
nuo mųs knygutės su paaiškini- c 
mais. — 

Oliver Typewriter Company =| 
C. 95 Oliver Typewriter Bldg. = 

Chieago, 111. E 
KUPONAS = 

Oliver Typewriter Company 
C-95 Oliver Typewriter Bldg 
Chieago, 111. 

Malonėkite atsiųsti man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kur ia ga
lima rašyti lietuviškai ir I 
angliškai. 

v ctrci&s • • • • • • • • * • • • • * • • 
Pavardė t 
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