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.ZAGREB, Jugoslavija, bal. 
22. — Pirmasis Jugoslavijos 
Jlatalikų *ia<Sonalis Eucharis-
' r inis Kongresas b i s laikomas 
čionai, Kroatijos sostinėje, 
yigpiučio 18 ir 19, s. ms 

Jugoslavijoje katalikai, tai 
daugiausia kroatai ir s lovė
nai. Šiame kongrese jie tu
rės progos užmanifestuoti ka
talikių teises valstybėje, ku
rios vairą laiko serbai stačia-
tikiai su masonais. Jugosla
vijos katalikai tuo Kongresu 
parodys savo stiprybę, kuo
met katalikybės priešai dar
buojasi praplatinti savo "na -
eionalę bažnyčią." 

Turima vilties, kad iš visų 
Jugoslavijos dalių katalikai 
Kongrese bus reprezentuoja
mi. 

Taipat tikima, kad nemažai 
svečių katalikų atvyks ir iŠ 
kitų šalių, idant labiaus 
kelti momento svarba. 

Vokietija Gamina Taikai 
Sąlygas 

• \ 

Bar Kartą Mėgins Patraukti 
Taikon Francija 

LORDAS CURZON RAGINA VOKIETIJĄ PADUOTI 
P A S I Ū L Y M U S 

BERLYNAS, bal. 24. — y o-1 vien 30 bilionų auksinių mar
kieji jos vyriausybė išleido b u - k i ų kontribucijos, kai kad 
lėtina, kuriame skelbia, jog praeito sausio mėnesį Franci-
politini\j situacijoj įvyko d i - | j a i buvo siųlyta, bėt podraug 
dėlės atmainos, kuomet Ang- ])areikalauti, idant jos rytinės 
Ii jos užsienių reikalų sekreto- sienos butų apdraustos nuo 

LEISTA LIETUVAI 
APELIUOTI. 

IS-

eEKOSLOVAKIJOS MINIS 
TEEIS ROMOJE. 

rius lordas Curzon andai pa
sakė kalb;j lordų rūmuose. 

Dėlto Vokietijos kanelieris 
sušaukė kabineto narius spe
cialiu poriėdin pagaminti 
Franci jai pasujlyiftus. 

Lordas Curaon lordų ru-

GENEVAj bal. 24. — Lie
tuva atsisakė pripažinti san
tarvės Ambasadorių Tarybos 
išsprendime kaslink Vilniaus 
ir neutralės zonos. Reikala
vo leisti jai kreiptis tuo klau
simu tarptautinin tfibunalan. 

Tautų Sąjunga painforma
vo Lietuvos premierą, kad 
Lietuva gali apeliuoti tau tri-
bunalan. 

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
DIDELĮ ORO LAIVYNĄ, 

GINKLAVIMOSI ORE PA-
KĮLA LENKTYNĖS. 

1923 sprogramon ineina 220 
oro skadronų, kiekviename 
skadrone 10 mašinų. Išeina 
2,200 mašinų. .Toks pat ma
šinų skaičius bus padfėtas at
sargoje. ' 

*1922 metais Franci ja aero
planų gaminimui ir, abelnai, 

Žinios iš Lietuvos i 
LENKŲ BANDITŲ 

PUOLIMAI. 

Kovo 10 dieną 

j reiviai skaldė ledus. Žioplių 
j prisirinko, kaip paprastai, 
i gana daug. Kareiviai ir mi-

perrengtųi liciantai, žmones prileido vi-

lenkų arba pasitaikius lenkų-
bolšovikų karui. Išilgai ryti
nių savo sienų vokiečių vy
riausybė norį paliaubų. 

Lygiai paliaubų vokiečiai 
nori ir vaakriniame* fronte. 
Tame fronte, anot vokiečiu 
paliaubas turėtų pasirašyti be 

šiardie pirmoje vietoje stovi 
Francija. 

lakunybės vystymui, išleido a-
pie 85 milionus amerikoniš-' c j a m a s 

kais doleriais. 

lenkų kareivių būrys apie 80 Į sai arti. Suskaldyto ledo ga-

ROMA, bal. 21. — Čionai 
atvyko Čekoslovakijos visuo
menės sveikumo ir hygienos 
ministeris, kun. monsignoras 
Sramek. 

muose kalbėjo praeitą penk- Į franeuzų ir belgų dar fllandi-
tadienį. Kalbėjo apie Ruhro 
okupuotės situaciją. Pažy
mėjo, kad toj okupuotėj si
tuacija yra be vilties. 

Lordas pareiškė, kad iš tos 
okupuotės Prancūzai susilau
kė tik vieno apsivylimo, kuo

ja. Tas paliaubas turėtų ga
rantuoti Anglija, gi jas kont
roliuoti Suv. Valstybės. 

Laukia Amerikoj paramos. 

Kuomet įvyktų geistina tai
ka su Francija, Vokietija di-

met vokiečiai pakėlė pasyvej del/\s sau paramos tikisi iš S. 
Nesenai Šventasis Tėvas. kovą. Valstybių. Tikimasi, kad di-

(Vkoslovakijos kunigijai už
draudė maišytis valstybės po
litikom 

Iki to laiko monsignoras 
Sramek buvo katalikų poliii-
nės partijos vadu. Pasire
miant tuo uždraudimu, mon
signoras turi atsisakyti nuo 
vadovavimo. Katalikų partijai 
daromi nuostoliai. 

Beito, monsįgnoras Sramek 
atvyko tuo klausimu Vatikane 
pasitarti. 

KATALIKŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA. 

Nežiūrint to, Curaon baig-1 desnę dalį Vokietijos tarptau-

n COLOGNE, bal. 23. — Ber
lyne įsteigta katalikų žurnali
stų (laikraštininkų) sąjunga 
su tikslu apdrausti savo pro
fesijos reikalus. 

Prezidentu išrinktas cent
ro partijos organo "(lerma-
nia , y redaktorius Kraus. 

damas kalbą paragino Vokie
tijos vyriausybę paduoti savo 
definityvius pasiūlymus, ku
riais remiantis butu galima 
jai pradėti taikos derybas su 
Francija. 

Curzon dar pastebėjo, jog 
situacija Ruhro teritorijoje 
grasia pavojumi pasauliui. 
Bet išorinė intervencija nega
lima del Franci jos nenoro. 

Vokietija nori paliaubų. 

Čia politinėse sferose kilęs 
gandas, kad Vokietija pal i il

tinės paskolos Amerika ąpinir 
sianti. Tokiame atsitikime 
Amerikai butų pavesta finan 
si nė kontrolė Vokietijoj. Vo
kiečiai nebijo tokią kontrolę 
pavesti Amerikai, bi tik jon 
neineitų nepakenčiami francu-
zai. 

Vokiečiai nori taikos su 
franeuzais. Dėlto aukština 
lordą Curzoną už jo kalbą. 
Vokiečių spauda plačiai dis-
kusuoja jo kalbą. I r išveda, 
kad pagaliaus Anglija prade
da isimaišvti Ruhro klausi-

kusi į pasiūlymus padėti ne man. 

KATALIKYSTĖ EINA 
STIPRYN. 

NAUJOS TAIKOS DERY
BOS SU TURKAIS. 

m 

CHICAGO. r-
pastovus oras ; maža 
na temperatūroje. 

LAUSANNE, b. 24. —Va
kar čia prasidėjo naujos tai
kos dervbos su turkais. Kai-
bama, kad šiose derybose tu
rės svarbią rolę ir S. Valsty
bės del Chesterio koncesijų 
Turkijoje. Tas koncesijas 
turkų seimas patvirtino. Bet 
į jas labai nepalankiai atsine
ša Anglija, gi ypač Francija. 

Kuomet anglai su francu-
zais ilgas laikas džiovino gal
vas apie koncesijas, kuomet 
grūmėsi su turkais, tuo metu 
amerikonai jiems užHė.go už 

didėja Kolumbo [ a k i u i r u ž S™te pelningas ko
ncesijas. Tai bus' didžiai o-
pus klausimas šioje konferen
cijoje. 

Pranešta, kad iš derybų iš
skirta sovietinė Rusija. Ma
skva sukels tad naują triukš
mą. 

PREMIERAS PUOLA 
PREZIDENTĄ. 

NEW YORK, bal. 22. —Iš 
""Meksikos pareina žinių, kad 

tenai katalikystė pradėjo la
biaus stiprtHi nu* to laiko, 
kuomet bedieviškoji valflžia iš 

•Ąo krašto ištrenkė Apaštalinį 
• 'Delegatą ir pradėjo persekio

ti kunigiją. 
Pranešta, kad t ena / ypač f 

skaičiumi 
Vyčių organizacija. 

O R A S . 

Šiandie ne-
atmai-

P A RYŽIUS, b. 24. — Laik
raštis Figaro sukėlė didelę 
sensaciją; kuomet jame pasi-
rodiė lydimasis straipsnis ir 
reikalaująs, idant Franci jos 
prezidentas Millerand atsista
tydintų. 

Visi tvirtina, kad tas strai
psnis priguli premierui Poin-
care. Nes šis yra to laikra
ščio kontraktuotas sądarbi-
ninkas. 

Be to, Poincare nesutinka 
su prezidentu Millerand del 
Ruhro okupuotės ir dėl to, 
kad Poincare perdaug sava-
rankiauja. 

VŽL BYLA ATIDĖTA. 

MASKVA, bal. 24. — Pra 
voslavų cerkvės patriarlfrai 

NKYV YORK,, bal. 24. — 
Sovietinė Rusija staiga paki
lo vystyti savo komercinį ir 
militarinį oro laivyną. Tam 
tikslui pagaminta plati prog
rama. 

Aiškus daiktas, kaip seniau 
su karo laivynais valstybes (ė-
jo lenktynėsna, taip šiandie 
prasideda lenktynės su oro 
laivynais. Tas lenktynes pra
siėjo Francija, kuri su savo o-
ro laivynais" užima pirmąjį 
vietą pasaulyj 

Šiandie oro laivynai gami
nami 53-se šalvse. Tečiaus 
jų visų priešaky stovi Fran
cija. 

5,000 aeroplanų. 

Šiandie Rusija nedaug turi 
aeroplanų. Vartoja visokio 
tipo: vokiečių, franeuzų ir o-
landų darbo. 

Liaudies komisaru tarvba 
nesenai nutarė užsakyti 300 
naujų aeroplanų. Pranešta, 
kad bolševikai 100 aeroplanų 
jau pirkę JKalijoj. 

Keturiuose Rusijos mies
tuose įsteigtos dirbtuvės ga
minti aeroplanus. Vienerių 

i. 

metų bolševikų programon in
eina 70 lakūnų skadronų. 

Iš viso nori turėti 5,000 ae
roplanų sovietų, valdžia. Bol
ševikams aeroplanus gaminti 
gelbsti vokiečiai inžinieriai I r 
mechanikai. Lakūnų lavini
mui paskirti dideli žemės plo
tai. Šiandie bolševikai turi 
nusamdę daugiausia vokiečius 
lakūnus. Rusų mažai. Ru
sai tečiaus bus lavinami įsi
gijus daugiaus mašinų. 

Prancūzų programa. 

Franeuzų orinių ,mašinų 
programa labai didelė. Tu
ri visokiems tikslams aeropla
nus: valstybės apsaugai, -bom-
bavimui, žmonių ir prekių ve
žiojimui. 

Francija daug aeroplanų 
vartoja kolonijose susisieki
mui ir apsaugai, taipat ko
mercijai. 

Per 11 mėnesių, 1922, Fran
cija pasigamino 3,300 . aerd-

Kitos valstybės darbuojasi. 

Anglijos lakunybė sįcentra 
lizuota oro ministerijoje. O-
ro spėkos skaito 3,000 kari
ninkų ir 26,000 paprastų la
kūnų ir mechanikų. 

Italijoje oro laivynas padė
tas lygiomis su armija ir ka
ro laivynu. 

Japonijoje taipat nemažai 
išleidžiama oro laivyno plėti
mui. 

Vokietijos oro laivyno ga
minimas suvaržytas taikos su
tartimi. Nežiūrint to, daro
mas progresas. Vokiečiai sau 
oro mašinas gaminasi kitose 
sau palankiose šalyse. Vo-

žmonių, dviejų karininkų ve- '• balai krito net ant žmonių. 
Vienam žydeliui toks gabalas trimis kulkasvaid-

žiais puolė Agradninkų kai-j pataikė į smilkinį. Rytojaus 
diena žydelis mirė. Žmonės 
kalba, kad ir Alytuje šįmet 
skaldant ledus buvę nelaimių. 

LENKŲ UŽPUOLIMAS NE 
UTRALĖJE ZONOJE. 

mą, Kučiūnų valsčiuje. jVie-
tos gyventojai atkakliai pasi
priešino užpuolikams. Arti
mųjų kaimų gyventojai išgir
dę šaudymą pasiskubino pa-
gelbon. Po 4-ių valandų ko
vos lenkai atsišaudydami pra
dėjo trauktis atgal. Keletas EŽERfcNAL — Kovo 20 d. 
lenkų nukauta ir keliolika su- lenkų partizanų užpuolimų 
žeista. Lenkų banditai ker- auka kovo 3 dienos buvo Kon-
šydami gyventojams už nepa- stantas Vilčinskis ir Antanas 
sisekimą, sudegino tiltą ties Daubaras, gyvenantieji Ka-
Kalviškių kaimu. j pustinių kaime, Smalvų vals-

i čiuje. Lenkų partizanai atė-
PRIENAI. — Kovo 19 die- mė nuo nukentėjusiųjų du ar-

ną ties Prienų tiltu per Ne- kliu ir dviejus pakinktus su 
muną, atvykę iš Alytaus ka- rogėmis. 

kiečiai inžinieriai 
toms šalims ir sau. 

gamina t i 

MERGINA TEISĖJU 
MASKVOJE. 

TIK AMERIKOJ TAS 
GALIMA. 

PAMESTA BOMBA. 
/ 

MASKVA, bal. 24. -
jauna mergina bolševistinia-
me teisme pildo teisėjo rolę. 
Tpmis dienomis jinai pasmer
kė miriop 7 plėšikus. 

Tai kažkokia Auna Gluz-
man, iš Charkovo. Kadangi 
ji Charkove tuiįėjo tokįą pat 
rolę, ir beširdžiai apsieidavo 
su kaltinimais, kaipo tokiai 
tad parkviesta Maskvon. 

Su žvėriškais instinktais ti
pai bolševikų valdžiai tinka
miausi. 

NEW YORK, bal. 22. — 
Šio miesto majoras Hylan iš-

Į kritikavo žinomą spiritualistą 
£ j a Conan Doyle už jo "humbu-

gierJškas" kalbas apie dva
sias ir kitokius pomirtinio gy 
venimo plepalus lengvati
kiams žmonėms. 

Dėlto, Doyle žmona užata-
kavo majorą. Girdi, jei majo
ras tokių dalykų nestudijavo, I 

AVhite Sox baseball parke 
ties inėjimu sekmadienį pa
mesta bomba. Smarkiai ap
ardytas i nėjimas. Matyt, 
bomba taikyta vyriausioms 
sėdynėms. Bet nepavykę. 

Abelnai spėjama, kad dar-, 
bininkų unistų su neunistais 
kovos pasekmė. 

APVOGTAS. 

BALTIEJI RŪMAI 
.PIKETUOJAMI. 

AVASHINGTON, bal. 24.— 
Pastarojo karo būrys vetera
nų vakar pradėjo piketuoti merikoje. 
Baltuosius Rūmus. Reika
lauja' prezidento paliuosuoti 
iš kalėjimo karo laiku nubau
stus politinius nusižen gelius : 
Tie nusižengėliai, tai daugiau
sia socialistai. 

Nebūtų siurprizo, jei ir pa

tai neturi supratimo apie dva g ] a r k g a t ^ s gatvekary va-
s i a s - kar kišeniniai vagiliai apkrau-

Vieton kritikuoti jos vyrą, stė kišenius Wlliamui Stein,. 
sako ta ponia, tegul maįoras brokeriui, kuomet šis važiavo 
apvalo kadir New Yorko gat- ofisam Paimta 2,97/6 dole-
ves. Girdi, ji apkeliavusi dau- rių bonais ir 225 doleriai pi-
gelį šalių. Bet niekur nėra- nigais. ' 

I ' * 
dusi purvinesnio miesto, kaip , 
New Yorkas. Sako, Ne\v Yor-
kas savo švarumu galįs pri
lygti Konstantinopoliui. 

Toki dalykai galima tik A-

TRYS PABĖGO IŠ JOLIETO 

PREZIDENTAS BUS 
NEW YORKE. 

Horace Simons, žinomas iš 
Chicągos galvažudis despera-
tas, su kitais dviem kaliniais 
kriminalistai pabėgo iš Jolie-
to kalėjimo. 

Tuojaus apie tai painfor
muota Chicągos ir apvlin!dės 

WA8HINGTON, bal. 22. - I .. .. 6 • '* 
JL , , . policija. 

American Newspaper Publi-

l 

shers* Ass'n tomis dienomis 
tys piketuotojai atsidurtų, New Yorke turės metinį su-
kalėjiman. 

TURKAI U U O S I NUO 
VEDIMO. 

ANGORA, bal. 24.—Suma
nymą, idant visi turkai, suka
kę 25 m. amžiaus tupėtų ves
ti, nacionalis turkų seimas at
metė. 

važiavimą. Prakalbą pasa
kyti suvažiavime pakviestas 
prezidentas Hardingas. 

Iš Baltųjų Rūmų pranešta,' 
kad ateinantį antradienį pre- \ / 
zidentas busiąs New Yorke. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 

ItaJįjpSj^pD Jirų 
Vokietijos 100 mrk. 

$1.00 
4.65 
6.5G 
4.94 

.0039 

IŠSKLEISTA FRANCUZŲ 
VĖLIAVA. 

ESSEN, bal. 24. — Pirmu
kart čionai franeuzai išsklei
dė savo trispalvę vėliavą ant 
Kohlensvndikat buto. 

CJOLORAPOJ SNIEGAS. 

DENVER, Colo., bal. 24. — 
Coloradoj ir kaiminingose planų militarinių ir komerci-i-

Tichonui byla išnaujo atidėta, i nių. I r tuojaus užsakyta dar valstybėse ' užvakar gerokai 
i Šiuokart neapribuotam laikui. 1,200* mašinų. pasnigta 

BLOGA PROHIBICIJAI 
INDIANOJ. 

Lenkijos 100 mark. .0020 

INMANAPOLIS, Ind. bal. ! DRAUGO PINIGŲ SIUN 
22. -— Aukščiausias Indiana 
valstybės teismas išsprendė, 
jog ntėra joks prasižengimas 
žmogui su savimi arba namie 
turėti bent kokių svaiginamų
jų gerymų. 

PARYŽIUS, bal. 24. —Pra
neša, kad belgų kariuomenės j 
skaičius Ruhro plotuose arti- i 
miausiomis dienomis bus pa- j 
daugintas. Belgija ten pa
siųs, daugiaUj kariuomenės. j 

TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdiena (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryta iki 8 v a i vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortat kad pinigai butų Lietuvoj 
išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 

• • • • • ^ • • • • • • • • • • • H i m m ^ m m m m m 
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UETUV1Ų KATALIKU 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eiaa kasdieną išskyroj nedėldienins-

Metams $6.00 
Pusei Meti} fS.OO 

Ui prenumeratą mokai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ae nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siusti išperkant krasoje ar ex-
prese "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avcnue 
Ohicago, Illinois 

Tei. Roosevei-, 7791 
— < a r ;:rrr r rrrLrriYT.rrrsffi 

NAUJAI SENAS UŽDAVI
NYS. 

i 

i 

Lietuvos spauda pilna strai
psnių, kolektyviu protestu 
prieš neteisingą, ir neteisėta 
Ambasadorių konferencijos 
nuosprendį priskiriant Vilnių 
Lenkijai. Vilniaus klausime 
nėra partijų, visa tauta, visi 
lietuviai yra pasirįžę ginti 
savo teises už rvtu Lietuva, 
I klausimą ar praradome Vil
nių, kiekvienas lietuvis atsa
ko: mums išplėšė Vilnių, bet 
mes jo neišsižadėjome ir ne
išsižadame, Vilnius buvo ir 
bus mūsų! 

Amerikos lietuvių spauda, 
tiesa, paminėjo su didžiausiu 
pasipiktinimu ir protestu Am
basadorių konferencijos švent
vagišką aktą. Kai-kurios or
ganizacijos išnešė protestus, 
paskelbė laikraščiuose ir apri
mo. 

Tuotarpu žvelgiant ateiti n. 
tokių protestų negali užtekti. 
Juk Amerikos lietuviai vis 
gyveno viena mintimi: laisva, 
nepriklausoma Lietuva su so-
stone Vilniumi. I r tam tikslui 
šaukė Seimus, siuntė delega
tus į AYashingtona, j Europą. 
lakstančiais aukojo už vada-

vvimą, užgrobtų Lietuvos že
mių. Ar šiandien mes jau nu
tilsime, susitaikinsime su ne
pakenčiamu likimu ir užgirsi-
me ginkluotos kumšties ir 
bizniško išrokavimo nuospren
dį? 

Žinoma kad ne, visi lygiai 
sakome. 

Anksčiau ar valiau mes pa

keliu nebėra išeities. Gal vėl 
teks palaukti naujos konjunk-
turps Europos Rytų politiko
je ir susaikti: šalin vagiliai iš 
mūsų. sostinės! ir teks vyti 
vylingus lenkus iš Vilnijos. 

Deja, nebeturime kiekvienai 
valandai reikalingos fizinės 
jėgos, bet nėra abejonės, kad 
tokių progų kaip Klaipėdos 
atvadavimo metu, mes dar ne 
vieną turėsime. Ypatingai 
šiandien, lietuviai galutinai į-
si tikino, kad militaristinės 
valstybės nesivaduoja teise, 
kad vis dar žmoniją spaudžia 
į&tatymas: tas turi teise, kurs 
turi savo pusėje jėgą. Kas 
tuomet belieka lietuviams? 

Tečiaus Amerikos lietuviai 
nprs gali stiprinti fizinę savo 
brolių jėgą kad tuo būdu lai
mėjus kovą, turi taipat galin
gą dorinę priemonę. Mes gy
vename toje demokratybės Sa
ly, kurios balsas Europoje tu
ri didesnės reikšmės, negu am
basadorių konferencijos nuos
prendis. Tinkamai ją panau-
doję, mes ir be ginklo pagel
iuos galėtume susilaukti Suv. 
Valstybių Vyriausybės griežto 
pareiškimo savo nuomonės Vil
niaus klausimu nmsų naudai. 
Suv. Valstybių politika vis la-
biaus artinami prie Europos, 
ypač karštai ir gan prielan-
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• • , • • ' • • ysamtt j y •••s=gs: 
to Kristų, pardavė, kąd wxf 
jo pinigų, be{ i i ^ i tikrai ma- Į 
nė, kad Kristui iš to blOffiimo 
nebus, kad Jisai savo dievilką-
ja galybe lengvai pasiliuosuos. 
Juk Judas buvo matęs tiek 
Kristaus stebuklų. Jisai ma
nė .gudriai apgausiąs žydelius-, 
išgaudamas i§ jų pinigus. Tuo Į 
tarpu mūsų; Judos žinojo aiš
kiai, kad jie, balsuodami prieš 
valdžią su bolševikais, lenkais 
ir žydais •*- sugriaus Seimą' 
ir kabinetą. J ie žinojo, kad 
tuo labai susilpnins Lietuvos 
tarptautinę padėtį. J ie žinojo, 
kad Lietuvai reikės vienybes^ 
ypač tada Labiau, negu kada 
nors, nes Klaipėdos ir Vil
niaus klausimais buvome 
spaudžiami alijanhj. J i e žino
jo tad aiškiai, kaip- didelę blė-
dį jie I^etuvai padarys tuo 
savo žygiu. I r visa tai žinoda
mi pasirinko aiškiai tą pra
žūtingą Lietuvai kelią. 

Bet čia dar ne galas. Anasai 
Juda pamatęs, kad apsiriko, 
pinigus grąžino ir nebelindo 
niekam į akis, tik nuėjo ir pa
sikorė. Mūsų gi Judos,-Lietu
vą pardavę, anaiptol nemano 
netik kartis (ko aš nelinkiu 
jiems), bet nei traukties y sa
lį, nei mušties j krutinę — bet 
su didele narsa paleido kaka
rines, prirodinėdami, kad tai 
ne jie Lietuvą pardavė, ne jie 

eatras tr Muzika 
Tenoro Juozo Babravičiaus t nių Gugienės ir Jurgelionis 

nės pakvietimas vien socialis
t ams tegali būti malonus. Tuo* 

KOfic&rt&s. 

Del kom*rtQ publikos. 
SPagorsėj£š lietuvių tenoras'! 

Juozas Babravičius balandžio 
2G d. koncertavo Orchestra 
Hali. Prieš koncertą garsinta 
gana apšepai, ypatingai "Nau
j ienos" per visą savaitę deda 
dideliausius paskelbimus, re
komendacijas, be to ir žydų lai
kraščiuose skelbta. "Drau
g a s " turjjo du paskelbimu ir 
redakcija nuo savęs trumpai 
liet nuoširdžiai ragino publi
ką. Pe r sakaitę skelbta kiek 
galėta. Taipat koncerto rengė
jos pp. Gugienės ir Jurgelio-
nienės vardu išsiuntinėta pri
vatus pakvietimai. {Taigi im
ant domėn gan gausią publi
kaciją, tįjc^tasi Orchestra Hali 
kimšte prikimšti, juoba, kad 
garsus artistas savo balso ne
ginčijamais privalumais bu
vo vertas skaitlingiausios pu
blikos. Tečiau&_ publikos pri
sirinko neužtektinai ir bent 
pfcsė vietų neužimta. Kame 
priežastis? 

Bene bus artistas kaltas. 

Pirmiausiai patsai artistas 
kiai diskutuojama apie TaW„ į a W j o ^ ^ n lenkams "ir bent kiek kaJtas. Kiek teko pa 
Sęjung* tarptautinį Tribūno- bolSevikams. bet kas aitas, tai Į tirti, jis perdaug apsiribojo, M 
1 o i • b}. 

Vienaip ar kitaip, mes tu
rime pradėti planingą, siste
mai ingą, visų lietuvių sutar
tiną akciją Vilniaus klausimu. 
Butų geistina išgirsti tuo klau
simu daugiaus nuomonių. 

• ^ ra katalikai. 
Ar nebūtų buvę keista, jeigu 

Judas, Kristų pardavęs, butų 
paskui ėmęs visiems prirodi-
n/"»ti, kad tai ne jisai Kristų 
pardavė, o kiti apaštalai, ku
rie ten buvo su Kristumi. 

tarpu Chicagoje socialistai 
reikšinės neturi ir jų skaičius 
juokingai mažas. 

"N-nom*" nebetiki. 

Trečia neskaitlingos publi
kos priežastis, — "N-nų" kal
tė. Nesenai toje pat salėje bu
vo rengiamas koncertas Lie
tuvos Operos artistams. PrieŠ 
koncertą "N-nos" apie juos 
nemažiau bubnijo negu apie p. 
J . Babravičių. Po koncerto, tos 
pačios " N - n o s " pasiskubino 
artistus apšmeižti, tiesiog pa
sak'', kad toki artistai tik g(}-
dą Lietuvai daro. Psichologi
niai susidaro toks įspudys: 
skelbia,giria ligi kraštutinumo 
ir čia jau peikia, žemina ligi 
tokio pat kraštutinumo. Pub
lika klaidinama. Kartą suklai
dinta publika jau nebenori .ti
kėti. Nors kitu atveju "N-
n o s " ir tiksliai informuotų 
savo skaitytojus, jie nebetiki; 
kartą prigauti žmonės, gali 
tikėtis naujo "N-nose" priga
vimo. Taip yra su tais, kurie 
nebuvo Lietuvos Operos artis
tų koncerte ir tik "N-nose" 
apie juos teskaitė. Jie galėjo 
manyti ir apie p. J . Babravi-

ve susivaržė ir bemaž išimti- j Š % kad jis tik gėdą Lietuvai 
vnai įėjo į taip vadinamuosius | padarysiąs. 
"pažangiųjų" rėmus. Meninin 

PALESTINOS IR LIETU
VOS JUDOS. 

kui toks siaurumas nesveika, 
kuomet jis savo daina priva-

flo visus jungti, nedaiyti skir
tumo tarp dešiniųjų ir kairių-

Bet ne! Juda buvo bent ant'ju,. Bet aš nenorėčiau kaltinti 

Jurgis: 8ako, Lietuvoje 
dabar daug priviso Judų, ku
rie savo šalį ir savo žmones 
svetimiems parduoda. Pasą 
kyk, koks skirtumas tarp pir
mojo Judos — žydo ir tarp 
dabartįnįų lietuviškų Judų? 

Jonas: Skirtumas labai di
delis. Reikia žinoti, kad pa
saulyje viskas progresuoja, 
žengia pirmyn. Mūsų Judos 
neverti butų nei Judų vardo, 
jeigu jie butų tik tiek nedori. 
kaip anas pirmasai Juda. J ie 

reikalausime savo teisių net; turi žymiai aną pralenkti. Tik 
i i ginklo jėga, kuomet taikos įklausyk. Anasai Judas tik del-

tiek padorus, kad nedarė to. 
Jisai nuėjo ir pasikorė, ^ftfenį 
Judos kitaip elgiasi. 

Kitaip sakant žydelis Juda 
matė savo blogą darbą ir gė
dinosi del jo. Lietuviški Ju
dos nuduoda, kad nemato sa
vo judošystjs ir visai jos nesi
gėdi na. Priešingai, dar didžino 
jasi ja. Tad matome, kaip toli 
nužengė naujagadyniai Judos. 
Anasai Juda prieš dabartiniu:? 
— tai tik nykštukas. 

Visi katalikai — vienybėn! 
Turime rinkimus laimėti. Juos 

| imties, artisto. Juk jis yra nau
jame pasauly ir nesiorientuo. 
ja, gi tie kurįe jį pagavo su
darė įspūdžio, kad jie sudaro 
"plačiąją visuomenę", gi visi 
kiti — tik trupiniai. 

Antra, r e n g j ų komitetas 
netikęs. Aš nepažįstu p-nių 
Gugienės i r ' Jurgelionienės, 
gal jos ir labai simpatingos, 
bet jos nėra populerės, — ne
turi įtekmės plačioje visuo
menėje. Ponią Guglenę teko 
girdHi dainuojant, apie p. J u r 
gelionienę galima spėti, kad 

laimėję, paskui galėsime kibti i j . ' yra p. Jurgelionio žmona, 
į skiauterę lietuvišktj kapita-j Chieagoje nebeturinčio reputa-
listų, nors jie butų ir katali- ciios biznieriaus. Gi*kas seka 
kai. F. S. politiką, tas tvirtina, kad p-

Šios pastabos nors netiesio* 
giniai rišasi su artistais, bėt 
mūsų artistai turHų jas imti 
domėn, kuomet jie tikisi ir 
laukia skaitlingos publikos sa
ro koncertuose. 

išleisiu kitus techniškus ren 
gėjų trukumus, kurk* nejmsis-
tengė prieš koncertą suorga
nizuoti tikietų pardavimo ir 
nepanaudojo tam tikslui tin 
karnų «trganų. 

Del paties koncerto. 

Koncerto programa. 

Žvelgiant į programos įtal
pą, galima spėti, kad p. J . (kūrinys Visu r tyla, nepil 

nus perėjimas į faisetą — tie
siog žavėtinas. Tiesa, alsavi
mas bent kiek trumpas, te
čiaus aukščiau pažymėtas ke
lionės nuovargis jį pilnai pa
teisina. 

Mums lietuviams ytin malo
nu išgirsti Cesar Cui kurinių. 
Nors kompozitorius mažai ži 
U omas, bet mums labai arti
mas. Jo motina buvę Hetuv\ 
Taipat tokiam patyrusiam ir 

aukštos rūšies artistui, tiktu 
savo programon įpinti klasio
kų kurinių, kuomet programa 
esti maišyta. Dabartinė pro
grama perdaug persunkta m-
sicizmo dvasia. Jš^ septynioli
kos dainų vos šeštos lietuviš
kas tegaVome. Lietuviams per 
maža. 

Kodėl taip nuodugniai. 

Tečiaus visos tos neigiamos 
smulkmenos nenustelbia ar
tisto neginčijamų privalumu 
ir talento. Jeigu kiek nuodug
niau analizavome tikrai retą ir 
pavyzdingą, koncei*tą> tai tik 
tam, kad lietuvių visuomenės 
muzikalę skonį lavinus. 

Isteringi ir migloti panelių 
ar ponių "N-rtose" šauksmai: 
" O , kaip buvo puiku, kaip ne
apsakomai švelnu, gražu! be

plaukia — liaudies daina —' r auHmkas (turbūt burtininkas 
[grynai lyriški fairiniai, art is- ' a r m o m n i n k a s — L a k m ė ) ^ a i 
to išpildyti tikrai magistrą-!

 B O g k a r a i i u f S didžiausio laips-
liai. Juose ryškiomis varsomis n i o i 5 r a i š k o , tobulybės (di-
spindėjo artisto talentas, jo džiausio laipsnio literatinė ne-
balso išraiška ir interpreta- f tobulybė! — I^akmfi) atsiekęs 
c)ja siekdavo kulminacinio dainininkas! Tai ko sulaukė 
punkto. Tas jo balso ir sielos j lietuviai savo tarpe! Tai ko 
I avydėtinai įstabus privalu- ! sulaukė Amerika nuo lietuvių! 
mas vaizdavo ne tik visuotino- Tokio skaistumo, pilno, skam-
jo meno grožę, bet ypačiai gi- baus, didelio balso... dar ne-
lią, kaip vandenynas ir aukš- t<iko girdėti nei vienam A-
tą, kaip dangus ramiai liūdną merikos gyventojui" 
lietuvio sielą. Štai delkoj Jv vėl tų pačių frazių su 
jis gali mums būti ne šauktukais kartojimas i r visa 
tik lietuvių, bet lietu-' skiltis "nesviet iškais ' ' žo* 
vių tautos pit>tod3inius —tau- j d«iais nubarstyta, nei kiek 
tinio (lainiaus originalas, mo-, nelavina mūsų publikos, laiko 

koncerto eigoje retkarčiais jau 
čiama, kad artistas nepilnai 
pašilsjjęs po tolimos kelionės. 

Kadangi artistui dažniausiai 
teko dainuoti mezzo/ — voce 
aukštumoje, kaip pavyzdžiui 

Įprogramo dalis I c) Aria of 
Nadir — Bizet, arijos gale ar-

Itistas neėmė pasažo " a d libi-
tum", kurs reikalingas dides
nio tvermingūmo ir platesnio 

(alsavimo. Tą pat buvo gali
ma pastebėti ir Indian Love 
Son^ iš operos Sadko. . 

Yra pamato spręsti apie tą 
ouovargį ir iš to, kad artistas 
visiškai nedainavo Aria o*f Du-
brovsky — Nepravnik. 

Viso koncerto metu artistas 
pasireiškė kaipo šilkiniai švel
nus, rafinuotai jautrus ir nuo
širdus lyriškas, bet ne drama
tiškas tenoras. Kuomet artis
tas dainavo I am no Propbet 
— Rachmaninoff, tai jam te
ko forsuoti (spausti) balsą ir 
tuonii pat balsai stigdavo nio-
ttdinio skambėjimo ir perei
davo į platų, bespalvį balsą. 

Bet toki •muzikos kuriniai, 
kaip Metody (Serenada) — 
Balakirev, La Tristesse — Oi o 
pin, Tlie Dream — Rachmani
noff, Tyliai tyliai Nemunėlis 
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Babravičius yra lyro-drania. 
t iškas tenoras. Programa Sus
tatyta neaukštai tesiturai (bal-

* 

(Jelis, tipas, pirmasai ekzem-
plioriuS. Reiktų tik visur gerb 
t i savo Babravičius, o ne Bo-
broviteh pavaitlę. 

juos rūkuose. "Nauj ienų ' ' nuo 
p(^lnas. Tokia recenzija grei
čiau kalba kaip ta ponia ar 
panejė yra įsimylėjusi į p . J . 

Žemos tesituros Qruodžio'Babravičių, bet nesupažindi-
na visuomenės su tikrai retu, 
įdomiu ir nepaprastu daininin-nai tinka artisto balsui, ne:? 

artisto žemosios gaidos negan ku. 
tvirtos. Kuomet vidurinės te-

so plotis), tenorui atatinka-. situros kuriniai net ir sun
kiausios vietos artisto imamos mai mezzo — caractere. 

Artistas yra pačiame save 
jėgų klestėjime. J o balsas yra 
tarsi prajsydėjęs bijūnas, nors j lankstus ir nepastebimai švel 

Lakmė. 

P-ia Elz. Downing, kuri bu-
leng\Tai, taiso technika b>2 vo virėja Anglijos karaliui 
priekaišto aiški dikcija, g i , Edwardui VII, atidarė savo 
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restoraną Londone. 
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LIETUVOS ATEITIS - BALTOJI 
ANGLIS. 

Lietuva įgijo nepriklausomybę, bet 
greta jx)litinė.< nepriklausomybės prider 

' tverti ekonomine nepriklausomybe. Kol 
Lietuva nesntv?rs šalip moralės ir mate-
rialės kultūros, tol jos nepiiklausomybė 
nebus užtikrinta. Bet materiale kultūra 
negalima be pramonės, pramonė gi iki 
šiol nebuvo galima be akmeninės anglies, 
"kuri dpodavo j'*«gą mašinų varymui. 

Pastaruoju laiku pradedama vis kas 
kart daugiau vartoti upių vandens juda
mąją jėgą, kurią atskyrimui nuo juodosios 
anglies praminta baltąja anglim;. Jei Lie
tuvoj mums stinga juodosios* figlies, už
tatai mes turime pakankamai baltosios 
anglies pavidale niusų sriannųjų upių bei 

J upelių. Mu.«ų upės gali duoti dabar ma
nk ius i a i : 

. . . . 
. • . . • 

Pemunas 80,000 arklių jėgų 
\ Nerys (Vilija) 25,000 arklių jėgų 

6,000 arklių jėgų 
6,000 aklių jėgų 

9,000 arklių jėgų 
10,000 arklių jėgų 
5,000 arklių jėgų 
6,000* arklių jėgų 

I K Nerys i 
Nevėžis 
Dubysa 
T 
I i i »* •» 

Šventoji ; 7,000 arklių jėgų ty. vandenų jėga. Kodėl gi pas mūs ne-
Šešupė 10.000 arklių jėg-ų 

Ju ra 
Hinija 
Venta 
Jdluša 

164,Q00 arklių £>gų 

Kiek\iena arklio jėga duoda į metus, 
atmetant statybos ir kitas išlaidas $15 
gryno pelno. Pertat Lietuva nustoja kas
met $15 x 164,000=$2.460,000.00 gryno 
pelno. Visą šitą milžinišką gėrybę mūsų 
neišnaudotą vanduo nuneša į mares. 

Jeigu mes norime pastatyti ant kojų 
Lietuvą, tai mes negalime daleisti,. kad 
Ši brangi vandenų energija (jėga) eitų ant 
niek. Mes turime mūsų tfpių sriaunumą [-
kinkyti į darbą, kuris trumpu laiku per
keis Lietuvos išvaizdą. Mūsų tėvynei vie
toj rūkstančių kaminų, kurie, {eršia, ga
dina ora ir ienkia pačių darbininkų ir 
visų gyventojų sveikatai, stovės ant mū
sų upių bei upelių tvenkiniai su užtvarais 
ir Vandens krintanti jėga varys dideliau-
sius inzinus, kurie gamins elektros šviesą, 
suks dirbtuvių mašinas, stums mūsų mies
tų gatvekarius ir visos šalies traukinius. 

Kad tai ne bergždžia svajonė, bet ti-J 
krenybė liudija mums kitų šalhj pavyz
džiai, kaip antai Šveicarija, kuri šiandien 
yra įkinkiusi į darbą 800,000 pkl (ark
lių jėgų), ten visos šalies elektros šviesa, 
diduma dirbtuvių, gatvekarių i r visos ša-
lįes traukiniu, yra varoma batąja amjliinij 

galima butų tą pat padaryti 
Taip, galima ir mes būtinai privalo

me tai daryti. v
 % 

Vandenų energijos suvartojimui ant 
platesnės papėdės reik daug prietaisų. 
Mūsų bočiai statydavos juk ant sriaunų 
upelių vandens malūnus, krintantis van
duo sukdavo ir tebesuka dar po šiai die
nai medžio ratus, kurie suka malūno gir
nas. Šiandien medžio ratas yra pakeičia
mas galinga geležies turbina, kuri gali 
gaminti šimtus i r tūkstančius ph. (arklių 
j~guj . Šie visi prietaisai brangiai kainuo-
ja, bet sykį įtaisyti ilgai tarnauja ir.neša 
labai didelį pelną, nes turi nuolatinę nieko 
nekainuojančią Vandens jėgą. Užtatai bal
toji anglis gali lengvai konkuruoti su juo
dąją anglimi, kurios iškasimas iŠ žemės 
vidurių i r jos privežimas brangiai kainuo-

Lietuvoj.yra susidariusi akcinė ben
d rove "Galybė", su 2,5(X),000 litų kuri 
turi savo tikslu išnaudcįti vandenų jėgą 
Lietuvos ekonominės kultūros kėlimui. J i 
turi išimtiną valdžios leidimą tyrinėti 
Nemuno, Neries ir kitų upių sriaunumą. 
Po dviejų metų , prirengiamųjų darbų 
'"Galybė'.' y ra . išdirbusi visus planus, šian 
<įien valdžios jau,užtvirtytus statymui už
tvaro ant-Neries .netoli Kauno ties Augu

lių tiltu. Ten bendrovės jau yra įgyta 25 
akeriai (10 dešimtinių) žemės, kur stovės 
didelės dirbtuves, gaminančios apie 4,000 
ph. (arklių jėgų). Ši jėga bus vartojama 
elektros šviesai Kaunui ir jo apylinkėms, 
elektros gatvekariam* ir dirbtuvėm. Staty 
mas "Galybės" užtvaroM^ei dirbtuvių pra
sideda šį pavasarį. 

" G a l y b i " pradeda vykdyt savo didį
jį planą nuo to, kas būtinai ir kuogrei-
čiausiai yra reikalinga, ty. nuo mūsų lai-
kinosios sostinės kultūrinimo, suteikimo 
jajai pigios elektros šviesos, gerų elektros 
gatvekarių (tramvajų) vietoj dabartinio 
arklinio ir pigios energijos visokiom dirb
tuvėm. Greta to "Ga lybė" rūpinasi ir Ne
muno pakinkymu į visos Lietuvos pramo-
nę, — jau baigiama tyrinėti Nemuno kil
pą tarp Nemaniūnų — Birštono. Čia ga 
Įima bus gauti pradžiai mažiausiai 30,000 
ph. (arklių jėgų). Ši jėga galės būti sunau
dota visokiom dirbtuvėm, ypačiai iš oro 
azoto trąšų darymui i r mūsų gelžkeliams. 

Nuo bendrovės "Galybės" pasekmin
go išsivystymo žymioj daly priklausys ir 
visos Lietuvos ekonominė gerovė. Kitų 
šalių kapitalistai įvertino sulyg savo tik
ros vertės Lietuvos upių didelį ' turtą ir 
siūlosi "Galybei", norėdami įbraukti savo 
kapitalus, bet tų kapitalų įsileidimas Lie
tuvos butų tolygus Lietuvos pavergimui 
svetimtaučiams. 

"Galybės" bendrovės prišaky stovi 
žinomi Lietuvoj inžinieriai; J . Skripkus, 
V. Pauliukonis, Kairys." Kaipo šėrininkai 
(akcijonieriai) prie jos yra prisidėjo visi 
žymesni Lietuvos pramoninkai. Amerikie
čiams, kurie visuomet rėmė visus svar-
biuosius mūsų tėvynei sumanymus, pa
likta yra jmsė šios bendrovės šėrų (akci
jų), kurie netolimoj ateity neš didelį pel
ną (dividendą). 

Kad "Ga lybė" tarnaudama visos tau
tos ekonotniniems reikalams n e d i d e l į pel 
ną jos dalininkams (šėrininkams) mes ga
lime įsitikinti iš šių skaitlinių: 1 kw—va
landa energijos "Galybe i" atsieis 1,5 ska
tiko, dabargi belgų kompanija, gaminanti 
šviesą Kaunui, ima T litą už 1. Kw-valan-' 
dą energijos. "Galybė",- duodama 1 ktv-
energijos tiji už 25 skatikus, t. y. į į dalį 
dabartinės kainos turės gryno pelno su
virs 200%. Kad ištiesų taip yra liudija 
mums ir kitų pavyzdžiai Šveicarijoj, Itali
joj, Bavarijoj ir pačioj Amerikoj. Užtatai 
visi, kam rupi Lietuvos ateitis, kas nori, 
kad Lietuvoj butu patogu gyventi, k a i 
ten butų antroji Amerika ir kas nori, kad 
jo sunkiai uždirbtas doleris neštų jam pa
čiam gerą, naudf ir jo broliams likusiems 
tėvynėj, reiktų susi interesuoti Lietuvos 
baltąja anglimi. 

J. Gabry*. 

*> 
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Lietuviai Daktarai 
• • a — ' • 

Amerikos Lietuvių Daktarę 
Draugijos nariai 

a 

Tcl. BlTd. 7043 

Dr. C. 2. Vezelis j 
: • 

/ 
LHBTUV1S DENTI8T.\S . 

4712 SO. ASHLAND AVKNtf i j 
arti 4 7-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki t vakare. • 

1 « 
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iDr.MSt 
3107 So. Morgan Street i 

* — 
• 

Ii 

OBICAGO, įmorou 
Telefonas Yards &OS* 

I valandos — • Iki 11 Ii ryto { 
po platu I iki I t a* . Hedėllamk" * 
ofisas oždarytae. 

Tel. Bouievard 94a* 
vv DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Str^t [ 

Chicago. UI. 

DR. A. L mik 
1900 So. Halsted 8t r 

TeL Ganai S U S 
Oflao Tai.: 10 ryto Iki 13 po put 

I lai 7 Tai vakaro 
Rea. vai.: t Iki 4 po platu 

4»*3 Archer Ave. 
Tai. Lafayette • • » ! 

Tr Vai. Oaaal SS7. Va*. Canai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Li e 11 vis 0 y dyto j as Ir 

Chirurgas 
I M I gontą Halsted Street 

Valandos: l i iki I I ryta: 1 IH • 
po plotu: i tkl a vakarą 

[ . . . . . , , . . . . . ., . . . 1 

tie šmeižtai skleidžiami lietu J Gerb. ir nepaprastos j>amė-

AUK0S 

Katalikybės apgynimui ir sus- prie choro. 

Tėveliui paraginkite savo du-
j.k reles ir sūnelius prisidėti 

[Tel . Dlvd. 5052. Nakt. Tanai 211S 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Halsted St., Chh ago 

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

Ncdčliomis 10 iki 12 diena,. 
* i 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

K-
I S. W, B A N E S 

ADVOKATAS 
7t W. Monroe Street 

Room 904 — Telef. Uandolnli 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Hal-ted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chlcago. 

tiprinimui rinkimuose į Lietu
vos seimą. 

. 
Pri s i ųstos *' J>raugo H ir 

"Laivo" redakcijoms. 
Kockford, IU. 

8. L. R K. A. 137 kp. $50.00 
XV. tJ . «/. . . . . . . . . . . . . <P*J.\FJ 

Po $1.(X): Elena Noreikieno, 
Barb. Račkauskienė, Pr. Kliš
ei imas. Ant. Rainys, Petrj Šiu-
raitė, Afar. Baskienė, Ant. Ru-
p?įs, Pct. Jankauskienė, Ant. 
Domeika, viso $64.00. 

Roekfordiečiai pasižada daa 
giau aukų dar parūpinti. 

Sheboygan, Wis. 
Pet Juknialis, Šv. Kaztmio-

ro dr-jos raštininkas, prįsiun-
tė $10.00, Sv. Kazimiero dr-
jos auką. 

Sycamore, 111. 
II. Žaloja prisiuntė $«>.()0. 

Oranže. Mass. 
K. Rudis ir Saiiomėja Ca-

n i imas prisiuntė po dolerį. 
Worcester, Mass. 

O. ftuklienė prisiuntė $1.00. 
Dedham. Mass. 

L. J. Stuts (Kurlaiklijos lai-
vys) prisiuntė $1.00. Reiškia, 
kad mušu kaimynas, brolis la-
tvis, yra susirūpinęs mūsų tė
vynės gerove ir net auka klo-
h mušu tėvynes šviesiai at-
eiėiai. Ar tas neturėtų labiau 
paraginti pačius lietuvius prie 
didesnio susirūpinimo savo tė-
vvnės likimu! 

a 

Harrison, N. J. 
Petras Vilkickas prisiuntė 

auką $1.00. 

Atvyko i» mušu. tarpe apsįgy-
veno moksleivis P. Braziliš
kas. Jis pirma buvo $Few 
Falls, Ohio. Dabar jis įstojo j 
Youngstown University Medi-
cal Col.Iege. Jis trokšta išsi
mokinti į gydytojus. 

Lietuvaitė. 

- • » . . . 1 v I 

no, kad bus KašciuSkos svetai
nėj, o vėliau pafcėmygite pla
katuose tikras žinias. 

• \ T. Jonas. 
« M H į 1 » I • • ! » > • 

CICERO, ILL. JUDĖJIMAS. 

LIETUVIŲ VAKARAS. 

Lenkaitės pas lietuvius. — 
Paveikslai 

Hammond, Ind. — Bal. 7 
d^ D. L. K. Vytauto dr-ja į-
rengė balių, brolic Sakalaus
kų svet. Po Velykų pinnas 
toks pasilinksminimo vakaras 

| ir tokiu būdu reikėjo publi 
kai skaitlingai susirinkti, bet 
te nebuvo. Oras buvo lietin
gas, tai gal tas ir pakenkė sve
čiams iš toliaus atvažiuoti. 
Benas. 

Visur ir visada, lietuviai, 
rengdami panašius šokius, 
stengiasi turėti tikrai lietu
viškus muzikantus, kurie pri
taiko, kiek galima ir aplinky-
f>'-s leidžia, tam tikrą šokė
jams mėgiamą muziką. O čio
nai visai kitaip atsitiko. Mu
zikantai lenkai, šokiai lenkiš
ki. Šokėjai kalba lenkiškai. 
Taip atrodo lig "ponų" su
rengtas balius, o ne lietuvių. |nai ir visi pilni. Keturios de 

Iš šalies žiūrint darėsi kok
tu ir nekokį įspūdį gauni nu
ėjus į tokį lietuvių pasilinks
minimo vakarą. '• 
Jaunimas. 

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

Ofisas Didmiesty!: 
29 South La Salle Street 

Kambarts 530 
Telefoną*: Central f t a t 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą #**! 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai esaminuojami, pinigai 
ant real eatate skoliname, 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chanaber of Commerce Bldg. 
113 W. Washington Street 
Tslef. Franklin 1176— «94S 

VAKARAIS 
12I« So. Halsted Street. 

(Eagle Muaic Co.) 
Telef. Boolevard STST 

tgm»» — a i • • » • » • • • » • • • • . • » ^ ^ * j | 

CHORAS. — MOKSLEIVIS 
APSIGYVENO. 

Youngstown, Obio. — Sv. 
Pranciškaus par. choras gerai 
gyvuoja, 'bet tik gaila, kad 
maža yra veikėjų. Kviečiame 
visą jaunimą, vaikinus ir mer
gaites, ateiti ir prisirašyti prie 
par. clioro 92S Sheliy st. Prak
tikos įvyksta penktadienio 
(pėtnyčios) vakarais, 7 vaf« 

! DR. CHARLES SEBAL 
I 
{Ferkėta aavo oflaa pa naaterla 
1 #»• so. M»mjun> AVKITUB 

< 
1 

J.P. WA1TCHES 
t i w f i r i 

Dlen.: H. 614-516-127 M. Dear-
born Str. Tel. lUndolnh 55ff4 

16736 8. Wabaa* Avo. 
Tai rnlhnaa 6677 

Stebinantis duosnumas. 

Ką Ciceros katalikai šįmet 
nuo Naujų Metų ligi dabaT nu
veikė ? ^tai: per Velykas savo 
parapijos reikalams suaukojo 
920 dolerių. Šv. Kazimiero Se
serų koplyčiai suvirs šešis sim 
tus sudėjo. Chicagos Arcliidio-
cezijos seminarijai jau sudota 
devyniolika šimtų ir <da vis 
dėde. (Mat mušu kvbta trys 
tūkstančiai). Lietuvos reika
lams, sudėta apie tūkstantis. 
Parapijos skolos nuo Naujų 
Metų iki dabar atmokėta ke
turi tūkstančiai penki gimtai. 
Keletą šimtų naminės labda-
rvbės reikalams suaukota. Tai 

a* X. 

Ciceros katalikų 'aukos, tai jų 
vienybės darbai, finansiniai. 

Dvasiniai taipat: Išpažinties 
kortelių jau du tūkstančiu 
vyrų ir du tūkstančių moterų 
išėniii ir priėjo išpažinties. 

Kas sekmadienį bažnyčioj 
esti ketverios šv. mišios. Ant 
visų pilna žmonių. Devintą 
vai. per mišias jaunimas ne
telpa į sėdynės. 

Mokykla lietuvių katalikų 
vaikučių pilna. Pevyni kamba-

vių tarpe neturi jokio pama, 
to. Bendrovės turtas ir pra-
monija yra tvarkoje. 

Dr. F. K. StrzynecMs, 
Bvėsnrez. f 

n * . • 11 111 11 m J 

PHILADELPHIA, PA. 

= 

Stambios Rėmėjos Katalikiš
kosios Spaudos. 

1) Ona Ždanavičait?, garbės 
narė, įmokėjo $50, kitus pas-
kiaus sumokės; 

2) Morta Ališauskaitė, am
žinoji narė, $35; 

3) J£ot. Danelevieiutė, amž. 
narė, $35, ir Kaz. Dryža da
bar įmokėjo $2, kitus pas-
kiaus. 

jos katalikiškos spaudos, pri
imkite didžios padėkos ir pa
garbos pareiškimą, o Tainistų 
prakilnus pavyzdys, tebūnie 
paraginimu • visiems mūsų bro
liams ' ir" sėsertms katalikams 
uoliai platinti ir remti kątali-(J 
kiškąjų, spauda nes spauda, 
tai galybė. Tikybiniai ir tauti
niai busime galingi, jei turėsi
me galingąją, savąją- spaudą. 
Todėl visi to siekime. 

Kun. Petras Raščiukas. 
260 E. Main Str., 

Amsterdam, N. Y. 

—Saats T r f i sss 

Ramusis (Pacific) okeanas 
turi apie 68,634,000 ketv. mai
lių.. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susisiekyma 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai Ur Crreičiausiai.fH 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAL MANUFACTURiNG 
OISTRICT BARK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Tortas virš 17,000,000.00 

• i II * i • .ii r " ¥ -
i i i i i 
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P-ia Jessie Myers, 31 metų 
l amžiaus, gyvenanti Los Ange
les, Cal., sakosi esanti jauniau 
si a bobutė (močiutė) Su v. Val
stybėse. * 

r * r • • • <• i - 1 • t 

20 metų prityrimo 
Akiniu, pritaikymo mene 

SPECUALISTAS 
Dilovn, Motera Ir Vyre Lign * 

Vai.: ryte nuo 16 — 1S: ano 1—6 } 
po platų: noo 7—f;ia vakare. Į 
Nadelioml.: 16 iki 1. 

Telefoaas JDresei 3886 

ifiiHFToMiJS 
ToaeflMilHris M b i i prfi»Mi»ls 

t , - -be peilio, 

I t\ - * • kraojo, 
6,—be marinimo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikata 

o operacijos, pacljentaa gali tuo) 
eiti į darbą, 6«11 tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis. 

Jau pačiame įsisiūbavime 
Šokti pradėjau tyrinėti kas tas 
šokantis jaunimas. Lietuvis 
vaikinas papasakojo, kiek 
maždaug yra čia lietuvių: lie
tuvaičių vos, vos trys, o kitos 
visos lenkės, 'panienkos'. Vai
kinų lietuvių daugiaą įbuvo 
negu merginų. 

Rengėjų nekaltinu. 
Rengėjai darė tai, kaip ge

riausiai galėjo. Jeigu butų ne
įmaišyta lenkiškumo, nebūtų 
'panienkos' suėjusios pas "lit-
vinus" ir 'butų l>uve« mažas 
"gešeftas". Todeliai lietuviai 
ir panaudoja savo gudru n ras 
kad pagauti lenkus į lietuvis 
kų, bučį. O iš to draugijai iš
eina ant naudos. 
Nemandagus. 

Lenkai vaikinai dalyvauja
mi lietuvių baliuje turėtų ži
noti, kad tai lietuviškas ba
lius, o'ne lenkiškas. Bet j:e 
to nežino ir mano, jog Varša-

[voj gyvena, o ne Amerikoj, 
Lenkutis piėjęs prie lietuvio 
vaikino ir klausia: "kceš" 
tenčovae". 

Pirmininkas. 
Draugijos pirm. L. Serben-

a 

tas yra didis Lietuvos patrijo-
visa sveikata geresnė. Kuriem* ls 
Jniau toostlus, yra pilnai užganė-

Ligonins su įvairiomis iigomi«B| tas ir aukotojas tautos reika-
[pri j imu:— 

lien nno 1 Vai. po platų lai 
[9 vai. vakare. 

Nedeltomls Ir sarsdomis 
[uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRUROAa IR 

OBSTETTiUKAS. 
[1411 So. 50th A ve. Cicero, III.. 

"Literatūros Teorija" vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas 

; Kaina 60c. 
DRAUGAS PŪB. CO. 

2334 South Oakley Ave. 
Chicago, Bl 

» » » » » » * » » » » • • » » • • • • • ! « • * » » Į Į 

! DR. MAURICE KAHN 
•YDYTOJAS fR OHTRrjROA« 

4611 8a 

TaL Taraa 6664 
OFISO V AL.: 

t f>-4f v. fyta, 1—I k? T—f y. y. 
Hedallomis: nuo 16 y. ryta !M 

lams. Dr-ja irgi yra aukavus 
[J ir turi nupirkus Lietuvos Pas

kolos Boną. Tas jau liudija, 
juk yra gerų narių draugijoj. 

Paveikslai. 
Čionykščiai lietuviai dažino-

jc, kad p. Račiūnas žada pri
būti su krutamais paveikslais 
į Hammond, Ind. kalbasL ir 
laukia jo atvykstant, nes kiek
vienas nori pamatyti naujany-
b'ų. iš Lieluvos. 

jšimtys penki šįmet užbaigs 
mokyklų. Suviršum šimtas eis 
prie pirmos šv. Komunijos. 

Nepaprastais augimas. •••' 
P 

Draugijos auga kaip ant mie 
lių. Dr-jos Šv. Antano, Dievo 
Motinos Sopulingos, Liet. Vy
čių, Nekalto Prasidėjimo, Mo-

Į terų Sąjungos taip auga, kad 
riet stebėtis reikia. Į minėtas 
draugijas kas susirinkimą pri
sirašo po keletas naujų narių. 
Kas abejojate, ateikite paiiu-> 

rJti. Šv. Antano parapijom 
"spulka" taipgi puikiai ir 
sparčiai auga. Ypač dabar, ka
da išmokėjimą padarė į tris 
metus. ,, 

Paguodą ramdą meluose. 
Nesenai atsirado kažin iš 

kur koks tai nuplukusių 'Nau
jienų* "korespondentas". Ne
va savo '' korespondencijom 
11^'* norėtų nurodyti, kad 
Ciceros katalikai jau nepasiti-

fla savo vadais ir kaip žmoge
lis sako, jau "nesiduoda kirp-
ti". Tadgi, žiūrėk "N-nų" me 
lagi, į virš paminėtus»faktus. 
Spręsk savo Šlamšto "N-nų" 
teisybe. Obuolys nuo obels ne
toli ritasi. Koks mokytojas 

| toki ir jo studentai, fžydber-
nis, savo ^K'^iBaūis^^Setuvkr 
dvasią pasmardys, ibet nepato-
bulins. Cicerietis. 

\ 
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DARBINIKKC VARTOTOJ? 
B V£S VIEŠAS PA

REIŠKIMAS. 

GERAS DEL 
VISŲ 

Kadangi jie yra rūpestin
gai padaryti ir garantuo
ti, jog kiekvienas HEL 
MAR yra iš 100% Tyro 
Turkiško Tabako, HEL-
MARAI geri del kiekvie
no. 

HELMARAI yra geri del 
Jųs, kadangi yra iš 100% 
Tyro Turkiško Tabako. 

KadangVjie yra supakuo
ti kietuose skrynutėse, 
kas apsaugoja juos nuo 
susilaužymo ir susiman-
kymo, HELMARAI yra 
visados švieži. 

ATSIMINK SKRYNU1TĮ 

B VARDĄ 

SIMFCjOMAI PAREIŠKIA 
Akiu Ligas 

Ar jums skauda galva,? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smUUs aky

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

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Piatto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

» • • • » fC 

Išdirbėjai augščiausios rušiės 
Turkišku Ir Egyptišktj 

Cigaretu. pasaulyj. 

L JHichnievicz-Vidikiene 
KU*ERKA 

101 S. Halsted SI 
vampas 31 gatve j 
hone Yarda 1119 j 

Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
'gimdymo.Visoki pa J 
patarimai dykai 

Valandos: nuo 7 ryto, ikt 13, nuo f 
6 iki 9 vai. vakare. 

1 Į Į 'n gn'iifi 

Valentine liressmakiog GoUege 
S407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1041 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing blsniul ir na
rnama Vletoa duodama dykai 
Diplomai, Mokslas lengvais a t 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygetea 
Bianio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuoktte. 

SARA PATEK, pirm. 

= 
Dr. Anelė Kaushillas D. C. 

CHTROPRACTOR 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 

visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą., paralyžių, naktini 
eusišlapinimą, dusulį ir visa* kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata-

, rimai dykai. 
215* W. 21 S t , kampas Leavttt 84. 

Telefonas Rooscvelt 8135 
Valandos: 3:09 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki I I a. m. 

f Telefonas Tardą 1138 

Melrose Parkiečiams. 

Piktos valios žmonės sklei 
džia nepamatuotas paskalas,] 
įžeisdami Bendrovę ir ypatin
gai B-vės sekr. p. A. Jonea, 
buk tai p. Jonča pasisavinęs Į 
suma pinigų bei B-vės turto, 
Tad pareiškiame visiems, tos 
Bendrovės Girininkams, jog p. 
A. Jonča nėra pasisavinęs sjo-

Diena dar nežinoma, bet ži- kio Ben^įrovės turto ir kad 

UNIJA 9Broadvay. N ė v ^ r k . N ^ 

aSSslUETUVk v 

VAŽIUOKIT VISI PARAJTK1TJ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant t PMtava aplenkia 
Lenkų juosta (karidorius) 

Visa Trečia Klcsa Padalinta į Kambarįnš 
Ant 2-jų, 4-riu. i-šlų Ir 8-nių Lovn 

S. S. LITUAXIA įGeg. f 
S. g. POLONIA Gegužės 341 

Trečiai Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA flOf.M 

MKMEL Ir LIEPOJU S107.00 
Delai lalrakar. Ur tlnlų kralpk. aria savo ajfltt. 

STANLEY P 
M A f e M T g Ą 

GRABORID8 IR 

Tariu antomo-
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 

3319 Aubura 
[Ave, Chicago. 

j i ^ f ^ » » » » » • • » » » • . » • a 

41ft 

A. Masalskis j 
Cnborius ' 

• 

3307 Anburn Ava OhiMfO 
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leidžia i r berniukai.- Jiems "Drauge*? kiefc'vėliaus,. 
daug dirba ir jiems vadovau- Brighton Paska^ turėtų su-

VARDUVIŲ DIENA. 

Chieagos Arkivyskupo Jur
gio V. Mundelein varduvių 
diena (Šv. Jurgio glohfėjo die
na) vakar iškilmingai paminė
ta. J o Aukštoji Malonybė 
gavo šimtus sveikinimų laiš
kais, telegramomis ir kable-
gramomis. 

Asmeniniai Arkivyskupą 
pasveikintų Chicagon buvo at 
vykę 3 Arkivyskupai ir apie 
dešimts Vyskupų. 

IŠKELIAVO Į RYTUS. 

Lietuvos valstybės operos 
artistai — P . Oleka, M. Leš-
kevieius ir J . Jfcyra, praeitą 
šeštadienį apleido Chieagą, 
Iškeliavo Clevelandan. Tenai 
turės koncertą. 

Aplankę kitas lietuvių ko-
lionijas rytuose, ^gegužės pa
baigoje artistai kėliau? Lietu
von. 
. Iš Chieagos gerb. svečius 

išlydėjo dailus lietuvių patri-
*>tii, daitės mylėtojų būrelis. 

TOWN OP LAKE ĮVAIRU-
* MAI. 

Giltinė nemiega. 

Mūsų kolonijoj pergreit gil
ti n? atvyko, nes nemaža būre
li kaip senų taip ir jaunų 
pakirto. Ypač Šv. Cecilijos clio 
re turbūt per klaidą įsimaišė. 

[Mat dvi žydančias gėleles nu-
skvnė. 

Veikimas. 
Šiame momente patėmyth.'či 

kad kuodaugiausia veikia A-
lunai. Jeigu tokios gražios 
vienybės ilgiau laikysis gali
ma tikėtis užims pirmą vietą. 
J ie turi begalo tvirtą, stiprų 
atletų skyrių suorganizavę. 
Valio! 

šiaip kitų d raug ia , organi-j c i l e s » v - P o n i u t ė 
zacijų veikimas silpnokas. Ka- j paskambino piano. Sekė va i ^ 
me priežastis? [dinimas komedijos "Dvi ku 

ja Simonas Žibąs ir Andrijau
skas. J ie rodosi mokina ma-
žuosios Vyčius gimnastikos 
kas savaitė. 

Jaunamečių Vyčių mergai
čių šeimyniška vakarienė. — 
Sekmadieny, bal. 22 d. Aušros 
Vartų par. svet. Vytės suren
g i šeimynišką vakarienę su 
įvairia programa. Joje dalyva
vo keletas ir didžiųjų Vyčių 
kuopos narių. Jaunųjų Vyčių 
susirinko apie pusantro šimto. 
Vakaro vedėju buvo p. S. Ži
bąs. 

Skaniai užkandus prasidėjo 
programa. Pirmiausiai M. Pet-
ruškevičiutė gražiai paskam
bino pieno. Po to O. Kupriutė 
inMatuzaitė puikiai suvaidino 
komediją "Čigonės atsilanky
mas" . Juodvį labai daug juo
kų pridaiv. Paskui B. Gaspar-
kiutė jausmingai padeklamavo 

gražiai \ 

aukoti katalikiškai Lietuvai 
nemažiau $500. 

Vardan , rengėjii komisijos 
J. K. Enderįs, pirm., 
Jonas Klimas, rast. 

BALIUS. — PRAIZAI. 
KILJTC DRAUGIJA. 

POLICIJOS "REIDAI. » > 

6i sekmadienį Chieagos po
licija miesto apvalymui atli
ko daugybe " r e i d ų " (netikė
ti puolimai). Areštuota su
virs 500 asmenų. 

ŽUVO NUO 'MOONSHINE" 

Iš po nakties rastas lovoje 
negyYas John AVarnicek, 44 
m., 4334 So. AVood st. Aalc 
jo tuščias nuo "nronshine" 
butelis. Išvakaro su "drau
g a i s " gerai išlupo ir užmigo 
amžinuoju miegu. 

O kur Vyčiai dingo? Nema
tyt jų veikimo spaudoj apra
šant. Liūdni pranešimai gir-
(ližiama kasi ink Vyčių. Ko! 
kas reikia patirti ar tai tiesa. 
Jei taip, tai būtinai reikės pri
duoti skęstančiam ranką. 

Atlaidai. 
40 yal. atlaidai prasidėjo 

sekmadieny bal. 22 d. ir baig
sis antradieny bal. 24 d. Senai 
laukiama tos brangios iškilvj 

i 

mės. 
Jauni tuokiasi. 

Po Velykų lyg audra pakilo 
jaunieji pradėjo tuoktis. 

Tuibut pavasario vėjalis pa-1 čionai dabar daug kalba aph 
putę. Rodos dar visai nesenai! nepaprastą atsitikimą. Vadina 
apleido pradinės mokyklos suo 
Uis, o jan tuokiasi. Tiek to. Lai 
mingos kloties. 

mutės", kurią atliko Ona Ku
priutė, O. Veroniut'' ir O. Ku
priutė. Vaidinimas pavyko ge
rai. Po to A. Gasilioniutė pa
deklamavo eiles. 

Po programos buvo įvairus 
žaidimai. Pasižaidę linksmai, 
išsiskirstė namo. 

Girdėjau, kad ir jaunamečių 
Vyčių berniukų kuopa rengia
si prie panašaus vakaro. 

'Vaidyla. 

MOTERIS UŽPUOLIKĄ. 
/ 

"Bobų skandalas". 

Brighton Park. — Žmonės 

Bridgeport. — šv. Onos pa-
šapani? moterų dr-ja mirengė 
balių Mildos svet. bal. 7 d. — 
Balius buvo lietuviškas. Už 
lietuviškus kostiumus ir šo
kius duota praizai. Balių gra
žiai parėnu? šv. Jurgio pašaipi 
nė dr-ja savo atsilankymu. Šv. 
Onos d r-jos narės dėkingos y-
ra jurgiečiams. 

Beje, Sv. Jurgio pašai p. dr-
ja yra viena seniausių mūsų 
parapijoje, prisideda ir remia 
virus gerus* darbus. Joje pirmi
ninkauja per 17 metų p. Kaz. 
Naugžemis. Ši. draugija turės 
savo jubilėjinę pramogą bal. 
29 d., sekmadienyje. Draugija 
verta paramos, užtai pataria-
ma visuomenei jų pramogą at
lankyti. Report. 

REIKALINGI 
Leiberiai ir Pagelbininkai. 

Į prie foundrėis, jauni vyrai ku
rie norite mokytis, čionais ge-

| ra ^rogą — darbas pastovus. 
Atsišaukite: 

LINK BELT 
329 W. 39-th Str. 

2 blokai į vakarus nuo VVent-
worth Ave. 

REIKALINGOS 
Lietuvių šeimynos prie pas

tovaus darbo, gera alga mer
ginoms, moterims ir vyrams. 
Šis miestas randasi Moka\vk 
Valley and New York Central 
R. R. apie 40 mylių į rytus 
nuo Utiea. Rašykite 

Bailey Knitting Mills 
Fort Plain, N. Y. 

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

B R A N G I N K I ^ SAVO 
SVEIKATA. 

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, UI. 

= 

GIEDRININKAI DŽIAUGIA. 
SI. 

DIDINA UŽMOKESNĮ. 

Pennsvlvania geležinkelio 
bendro\v šiaurvakarinio regi
ono darbininkams padidino 
užmokesnį nuo IV2?. iki 21

/£c. 
darbo valandoje. , 

(PAŠAUTAS SALIUNE. 

Saliuninkas \V. Kmotek sa-| 
vo saliune, 4336 So. Marsb-
field ave., pašov-ė "kostume-
r i " John Maža. 

LUEDER VĖL PASTOS 
VIRŠININKU. 

Vakar Chieagos pastos vir
šininko vieta išnaujo užėmė 
Lueder, kuriam nevvko kam-
panija į Chtcagos majorus. 

DIREKTORIUS SUOTEN-
DUOTAS. 

Studentai-ės. 
Mus kolonija turtinga ir 

laiminga savo moksleiviais-
'•mis, kurie lanko aukštąsias 
mokyklas. J n čia vra didelis 
>kaičins. Jie yra' pilni ambi
cijos, ir ju užbrėžti tikslai, 
pienai labai gražus. Linkėti
na gero pasisekimo. Craži* at
eitis! Šviesių,'mokyti) žmonių 
netruks ir visokiems bedievu-
kams socialistams vietos nebe
bus - turis slėptis su savo 
mulkinimu. To\vn of Lake 
studentų armija kaskart didė
ja. T ôok out! 

Nevyko. 
Nelabai senai norėta suor

ganizuoti "senbernių" kliubą. 
Nepasisekė. Mat "senbernių" 
organizatoriui nusitverta uz 
sprando ir tapo pavaryta* iš 

.kolonijos. Gerą darbą atliko, 
nes nereikia žeminti mus kolo
nijos. Omega. 

V7EST SIDĖS PADANGĖJ. 

Jloseoe C. Andrews, laiki-
Bąjį prohibicijos direktorių 
Illinois valstybėje, prohibici
jos komisionierius Haynes su
spendavo. 

UPĖJE LAVONAS. 

Ties Belmont ave. upėje 
rastas nežinomo apie 40 metų 
vyro lavonas. Policija dar
buojasi jį identifikuoti. 

ANT PARDAVIMO 
ar randos "shoe-shine" parlor 
Visos naujos mašinos, gera 

Iš jaunamečių Vyčių veiki 
mo. — Nors nesenai susitvėrj 
jaunamečių Vyčių 24-ta kp. bet 
gana smarkiai auga ir 'bujoja. 
Mūsų mažieji Vyčiai-berniu-
koi laiko savo susirinkimui 
skyrium, mergaites Vytės taip
gi skyrium. Praktika parodė, 
kad perskyms yra gerai. Mat 
merg. nori bytinti berniukus, j 
o pastarieji mergaites, ir taip 
belenktyniaudami smarkiai dil
ba ir auginasi savo kuopas. 

Mergaičių kuopos pirm. yra 
veikli vytė Ona Kupriutė, bet 
taipgi labai daug dirba ir vei
kia vytė B. Pestininkaitė. J i 
rodosi veda mergaičhj gimna
stikos skyrių. 

}\ bobų skandalu. Sulyg jų pa 
sukojimo atsitikę taip. 

Bal. 10 d. š. m., apie 4 vai. 
po* pietų, p. Vaicekauskienė; 
gyvenanti po num. 4507 So. 
California ave., buvo nuėjusi 
pas siuvėjų (cleaning house) 
ir savo reikalus atlikus grįžo 
namo. Tada staiga išbėgo iš 
savo namų p. S* Stirvienė, gy
venanti 4427 So. Fairfield ave. 
11 žbėgo Va ičekanskienei\ ant 
kelio Ir rėžė su akmeniu į vei
dą, tqip kad sudatfle Vaice
kauskienės akinius ir sužeidė 
jos poakį. Taipgi sukruvino) 
veidą ir drabužius. Tada p. 
Vaicekauskienė grįžo atgal 
pas siuvėjų kur p. Kaminskie
nė užtaisė jai žaizdą kad ga
lėtų pareiti namd. 

Sužeistoji moteris parėjusi 
namo, tuojaus pasauk} polici
ją kad suareštuotų užpuolike, 
bet kai policija pribuvo, tai 
užpuolike prasišalino. Vieftok 
vėliaus ji vistiek buvo suareš
tuota. P-ia Vaicekauskienė 
padavė ją į teismą už veido 
sužeidimą ir akinių sudaužy
mą. Nežinia ką užtai teisėjas 
pasakys užpuolikei. P-ia .Vai
cekauskiene galima dažnai 
matyt darbuojanties katali
kiškose moterų draugijose 
Brighton Parke, o p. S. Stir
vienė, kaip žmonės kalba, e-
sant tikra "Naujienų" auklė
tinė ir skaitytoja. 

Senas kareivis. 

Mano draugas, Petras Gel
gaudas, dar iš gavėnios buvo 
pratęs lindėti. Dar niekuomet 
nebebuvau matės jį parodžius 

hdantis. 
Bet aną dieną skaitant lai

kraštį "Draugą ' ' mano Petras 
saldžiai ir nusijuokė. Mat jis 
pats yra komisijoj Giedrįnin
ku Chic. Apskričio* vakaro su
rengimo, o kada' pamatė, kad 
taip daugelis domisi šiuo va
karu tai mano Petras jau jau
čia, kad bus geros pasekmės. 

Petras turbūt jaučia kad 
•bus daug ir gražuolių, tai jo
jo ir batai nenueis ant vėjo. 
Man Petras sakė^ kad labai 

snappy" muzika griešianti. 
Giedrininkas. 

REIKALINGOS 

MERGINOS 
i 

Del lengvaus fabriko darbo j 
geriausios algos visam mieste. 

Atsišaukite 

JASLYN MFG. CO. 

3700 So. Morgan Str. 
Chicago. 111. 

REIKALINGI 
Coremakeriai bresinei fondrej, 
Darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
Mr. GIBBS 

5650 W. Roosevelt Road 
Chicago. 

Prityrė langu plovojiai. Gera mo
kestis*. 

Aetna Window Cleaninjc Co. 
422 South State St. 

Raatd. UI. Vau Buren §*•* 
Oflao tel. Boulevard » f t t 

Dr. A. A R0TH 
KUBAS GTDYTOJAB tr 

CHIRURGAS 
Specfallataa Moteriško. Tyritkų 
Vaikq Ir Tisg ckroniikq U*%. 

OflsMt SSS5 S. Halsted 8t. 
•a l . : lf—11 ryto: S—t po 
oi«t 7—«T«k. N*d. r t — l t a. 
Hmm. liti lndapandanaa Blrd. 

Ckicago. 

REIKALAUJAMA DAKTARO. 
C.eraa sažinlnijras lietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Ra/1-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curicullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RAČKUS 
1411 So. 50-th Ave Cieera; III. 

< > 

,,MA5TER 
SY5TEM 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo 
dirbėjai, Kotu Presseriai ir elektra 
siuvamu mašinų operatoriai. Leng 
va išmokti,, diena ar vakarais, ge 
rai apmokama 

JOS. F . KASNICKA. Priiu ipal 
MASTER T.\ILORING SCHOOL 

190North Stale Street 
Kamp. Lake Str. 4 floior. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Dr. J . Van P a i n g 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujlnių,| 
kroniškų ligų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku- | 
rie gali but ne nuo toa ligos. Pa
sekmingas išgijimas priguli nuo 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su Exray. Gydau su radium, 
^erum ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

Valandos: irto 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedėllomis: 10 iki 12. 
Telefonas Yattjs 1119 

OR J , K, RUTKAUSKAS = 
GYDYTOJAS TU OBDtOlO&l 

4441 flo. Weatera A r e n a 
' Telef. Lafayette 4144 

Va*n4os: t - l l rytais, 1-1 90 
platų Ir 7-1 rakaraia NedėldJa-
alaia Ūktai po platų I iki I vai. 

fr-

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

« 

Telefonas Yards 0091 
ANNA »I. feONDZINSKI 

Bcauty Shop 
Veido ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marcell Garbiniuojami 

Manlcuring 
Cohimbla Colloge aiotoda 

1 4631 Siouth Ashland Avcnuc 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket- • 

verjsre ir Subatos Vakarais. 

» • * « • - K 
D - r o R A Č " K A r S I Š R A D I M A S . 
IlRą, laika Dr. Ratkoa palvojo, tru-

aė, išrado ir iSbandė geriausius vaistus 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaua ir jie veikia ant plau- J 
ku štai kaip: 

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

2)-Sustiprina plauku šaknis. 
3)I.šjudina kraują palvos skalnoje J 

ir priduoda plaukams daug gy- I 
vumo ir jiosnj. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. 
o )• Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų Ir pažymė- . 
tl ar tie plaukai yra nuolat sausi ar f 
riebus, ir ar yra pleiskanų- &ių vai- f 
stų aptiekose npjraot.it. Kreipkities tie- J 
slog prie mūsų FIRMOS. • 

KAINA $5,00 už vaistus ir už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sfų- ! 
Rl-ite Šiuo ndresu: 
DK. KACKL'H Mrdicinal TAttoratory. J 

1411 So. 0OH1 Ave.. Cicero. III. J 

— H 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lieta vys. lietuviams visa-

{ d<»«« patarnauju kuogeriausia. 
M. YlftKA 

j 3228 Wcst 38-UJ Street 
»>V 

do-ui s i r e e Į 

SUSIRINKIMAS. 

Romkite tuos biznierius, ku 
rie dažniausiai 
*l " U r n ų * * " 

garsinasi 

S. D. LACHAWIOZ 
LIETUTIS GRABORIU8 

2314 W. 98-rd PI. Chicago, Dl 
Patarnauja UJdotnvėaa kuopi-

laaaia, lUikale meldžia atalšan-
* kti, o mano darbą buaite užga-
1 nėdintl. Tel. Gavai 1271— 21M ) 

• • • • • • '• 

Skaitykite ir platinkite vie
nintelį lietuvių katalikii laik
raštį Amerikoje, t. y. "Dran
ga/ ' , kuris jumis aplanko 
kožna diena. 

Bridgeport. — Susivienijimo 
Draugijų ant Bridgeporto mėn 
susirinkimas įvyks antradieny, 
lai . 24 d. 8 vai. vakare, Mildos 
svet. 3140 So. HaJsted St. Visi 
delegatai-ės, malonėkite atsi
lankyti paskirtu lajįku, nes y-
ra daug reikalų apsvarstymui. ] 

A. Lazauskas, rast. 

X? Antwerp-vartai į Europą. 

DIDELIS TEATRAS 640 sėdinių su 
visais vėliausios mados įtaisimalg,— 
biznis išdirbtas - metu, — renda 
pijfi. Savininkas priverstas parduoti 
j trumpą laiką: — neauk geresnė* 
progos. 
M. J. KIRAS. 33.16 So. Hulsted Str. 

Telef. Yards 68»4 

Ant pardavimo $158- player 
pianas labai pigiai. Taip pat 
uarsiduoda saliunas. Atsišau
kite: 

6K0. M. H0EN 
5858 So. Ashland Ave. 

Chicago. 111. 

TĖVYNĖS GELBĖJIMUI. 

vieta. Atsišaukite: ->-^« -, 
2305 W. 22nd St., Chicago. Mergaitės dirba,-bet neapsi 

Brighton Park.. — Aukos 
katalikiškai Lietuvai vis plau-
kfa. Pirmiau buvo paskelbta 
surinkta $4,300. Dar atnešta 
$12.00 daugiau, tai pasidaro 
$442, I r dar vis atneša dau
giau. 

Visų aukojusių dolerį* ar 
daugiau, vardai bus paskelbti 

REIKALINGA 
REIKALINOA mergaitė daktaro 

ofise, mokanti lietuviu, lenku, ir ang
lų kalbask 

Atsišaukite laišku: 
Dr. .MAKARAS 

1444 Wentworth Ave. 
Chicago Heights,:il l . 
Arba Tolephone 494 

Reikalingas geras vargonin
kas. Su išlygomis kreipkities 
šiuo antrašių: 

Rev. George <*. M. česna 
1011 Dousrlas Street 

Sioux City, Iowa 

ISlKALmGFPORTERIAI 
Vyrai kurie nebijo darbo. 

Geros darbo sąlygos ir geros 
valandos darbui. 

THE ROYAl. TAILORS 

731 g. WeHs Str. x 

Chicago, 111. 

y 

Peraitą pusę šimtmečio, dau
giau keleivių iš Europos ieškan
čių naują namų Amerike, plaukė 
Red Star Linijos laivais, negu ko
kios kitos kosnpanijos. 

šiais metais Red Star T.inijV 
Šventė savo pusę šimtmečio tar-

4 

nystės, per kurj atvežė milijonus 
europiečių ir amerikiečių per van
denyną, įvedant naują 27,200 tonų 
laivą Belgenland J tarnystą, di
džiausi laivą, kuris kada plaukio
jo Scheld upe j Antwerp. 

Belgenland pirmoj kliasoj tu K 
visus patogumus žinomus didiems 
laivams, taipgi puikias vietas ant
ros îr trečios klia*os pasažierams. 
Antroj kliasoj yra šiltas ir šaltas 
vanduo, pasimankštymo vieta, ele-
veitorius, ir didelis valgomąjį kur 
galinta ir šokt. 

Trečioj kliasoj randasi dalykų 
nepaprastų kitiems laivams. Taip
gi turi atidarą valgomąjį, kur su
telpa 750 žmonių? rūkomąjį kam
barį ir didelį pasilsio kambarį, 100 
pėdų ilgio, ir viso laivo platumo."-

Ši&me kambaryje yra minkštos kėdės, staleliai, gražiai ištepliotos sienos ir dideli, puikus paveiks
lai. Visi miegakni kambariai yra uždaryti privatiškai. 

Pirm išplaukimo iS«Antwerpo pirmu sykiu, kardinolas Mercier pašventino Belgenland, balandžio 2. 
Pirmas išplaukimas iš New Yorko buvo balandžio 18. 

Laivas plaukioja mainais su 18,500 tonų laivu La pland ir pirmos kli&sos laivu Zeeland. 

& » 
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Antwerp — vartai i E^iropą. 
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