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META1-V0L. VIII 

BMTIMORE TURĖS NAU
JĄ SEMINARIJA, 

V I E T A I N U P I R K T A 62 
AKRU ŽEMĖS. 

Planai sur inkt i vieną milioną 
dolieriu. 

B A L T I M O R E , Md., geg. 
20. — Nauja St. Mary ' s dva
siškoji seminari ja bus čia pa
s ta tydinta priemiesty Roland 
Park. Seminari ja užims seno
sios tuo' va rdu istorinės semi 
narijos, įsteigtos 1791 metais, 
vietai. 

Tam tikslui j au nupirkta 62 
akeriu žemės, Roland Parke , 
, , T i i respondentui teko pat i r t i , kad 
kur bus pasta tydinta keletas j 
reikalingi; butu. 

Norima Grąžinti Rusijai 
Monarchiją 

i 
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Tam Tikslui Vokietijoje Suor
ganizuota 170,000 Vyrų 

~ 

RUSU MONARCHSSTU SAKALBIUI VADOVAUJA 
GEN.LUDENDORFF 

LENKAI NORI UŽGROBTI 
DANZIGA. 

LONDONAS, geg. 20. — 
Vieno Amerikos laikraščio ko-

Baltimonės Arkivyskupas 
Curley pranešė apie pagamin
tus kampanijai planus. Nau
jos seminarijos pastatymmN 
bus renkamas vieno miliono 
dolerių fondas. Kampani ja 
bus p ra tę s t a t rojus metus. 
Rankant fondą reikalingi bu-
tai bus statomi. 

Šiandieninis seminarijos bu 
tas pas ta tydin tas 1870 metais. 
Yra vietos vos apie 3*i0 stu
dentų. Seminarijos autorite
tai daugelio atsišaukiančių 
iš Suv. Valstybių ir Europos 
negali priimti del vietos sto
kos. Tad nauja seminariją 
norima ' padaryt i ruiminga. 

St. Mary ' s seminarijų čia 
Įsteigė 1791 met. 4 kunigai 
Sulpieionai, kuriuos Baltimo-
rėn pakvietjė tuometinis vie
tos Vyskupas Carroll . 

Trečioji Plenare Baltimo-
rės Ta ryba šioj seminarijoj 
turėjo sesijas. Bėgant laikui 
kai-kurie seminarijos s trobe
siai pamainyti kitais. Bet se
minari jos koplyčia, kurių 1808 
metais Vyskupas Carroll de
dikavo dar ir šiandie tebesto
vi. Tą seną koplyčių nori
ma perkelti naujon seminari
jos vieton. 

St. Mary ' s seminarijoj mo
kslus <\jo 30 hierarchijos na
rių, i nemuš nabašninkų kardi
nolų Gibbonsą. Amerikos 
Bažnyčiai seminarija davė a-
pio 2,0'V) kunigų. 

rusai monarchistai su vokie
čių monorchistų pagelba, va
dovaujant gen. Ludendorffui, 
planuoja įsihriauti Rusijon, 
nuversti ten sovietų valdžių 
ir grąžinti monarchiją. Sup-

tur i 10,000 vyrvi. Kiekvieno 
būrio priešaky stovi genero
las. 
Didžiuma jų gali vadovauti 
naujiems būriams. 

Vokiečių planai . 

Visi vyrai yra karo vetera-
na i ir kuogeriausiai išlavinti. 

siektas orlaivių su aeropla
nais kombinuotomis. Pav., di
delis orlaivis galės si! savimi 
paimti ke le te greitų aeropla
nų, kurie valandoje nuskrinda 
iki 200 mailių. Paskir to j sto
ty orlaivis sustojęs iškraus B E R L Y N A S , geg. 19. 
prekes i r paštų. Ta i visa tuo-1 Danzigo mieste, kurs santar-
jaus į paskir tas vietas išve- vės valstybių pripažintas 

C H I C A G O S Ž I N I O S 

Berlynas nugirdo apie tuos 
lenkų planus. 

žios greitieji ae rop lana i . " 

Chicagos ateitis. 

Anot Burneiy, Chicagos atei 
t is y r a didelė. Kuomet Chi-
cago susisieks projektuoja
mais vandens keliais su jura , 
gi kuomet vienu kar tu išsivys
tys orime komunikacija, tai 
tas miestas bus lygus šian
dieniniam Londonui savo ek
sporto i r importo keliais ir 
patogumais. 

" la isvuoju mies tu , " lenkai 
mėgino pavergt i vokiečius ir 
visų miesto valdymų paimti 
savo rankosna. 

Kadangi Danzigas vokiškas 
miestas, gyventojai kuone vi
si vokiečiai, tad lenkams" ne
pavyko jų planai. Nepavy
kus planams, visi lenkai val
dininkai, kiek jų ten butą, at
sistatydino. 

Varšava tuojaus pakjėlė pro 
testą. Bet kų gelbės protes-

TRAUKINIS NUŠOKO NUO 
BĖGIU. 

Chicagos, Ijlock Island and 

PAŠALINTAS MIESTO 
INŽINIERIUS. 

Chicagos viešųjų darbų 
Pacific priemiesčių traukinis komisionierius Sprague sus-
smarkiai važiuodamas nušoko pendavo miesto inžinierių Al. 
nuo bėgių ties 87 gat. ir Vin-, Murdoch, kurį ton vieton 
cennes ave. Keletas vago
nų parvir to . Keliolika asme
nų sužeista. 

p i rm poros metų buvo pasky
ręs buvęs majoras Thompson. 

Miesto inžinieriaus parei-
Toj vietoj geelžinkelio py- £ a s e i t i pašauktas inžinierius 

lymas gana aukštas. Laimė, 
kad vagonai nuo jo nenusiri-
to žemyn. Tuomet nebūtų 

rantama, kuomet Rusija susi- Armija tur i 18-ka vidutinio 
lauktų monarchijos, tuomet ir didumo t ranspor tų . P i rmiau-

Anglija šiandie ne vien, tai, jei miesto gyventojų no-
darbuojasi išvystyti komercir | r a s nepaduoti lenkams valdy
mus orlaivius. Bet ta ipat su j ti miestų, 
paskuba darbuojasi pasiga- . Dabar gauta žinių, kad len-
minti oro laivynus šalies ap- kai planuoja tų miestų užimti 

apie Vokietijos monarchija 
butų pagalvota. 

175,000 vyrų. 

Korespondentui tų paslaptį 
atidengė vienas žymus rusas, 
kuris nepriguli jokiai rusų 
parti jai ir nesimaišo politi
koj. 

Pa t i r t a taipat, kati tam 
Rusijos puolimui Vokietijoje 
suorganizuota ir apginkluota 
170,000 vyrų. Ta armija va
dinasi " h e l m a t i n s t . " Prancū
zai žino apie tos slaptos ar
mijos gyvavimų ir bijo, ma
nydami, kad tai prieš Franci-
jų veikiama. Tuotarpu ta ip 
lįėra. Ą 

Visa ta slapta armija pada
linta į būrius, kiekvienas <jų 

sia norima užimti Kronštad-
ta ir iš ten pult i Pe t rogradu. 
Vokiečiai tiki, kad kuomet jie 
paimi Pet rogradu, tuomet jų 

pusėn pereis rusai valstie
čiai ir pat i raudonoji armija 
sut i rps kilusiame chaose. 

Bolševikai žino. 

Kaip tą armijų t a ip rusus 
monarchistus finansuoja vo-
kiečių monarchistų organiza
cija. / 

Bolševikų valdžia tai visa 
žino. Užtad ji visomis prie
monėmis šiandie darbuojasi , 
kad nepertraukt i gerųjų san-
Hykių su Anglija. Kuomet su 
Anglija ji butų gražiuoju, ti
kisi apsiginti . 

LONDONAS-CHICAGO 
ORO LINIJOS PLANAS. 

SKRIDIMAS APSKAITO
MAS 48 VAL. 

SANTARVĖ UŽ TURKUS, 

Anglijos vyriausybė remia 
projektą. 

L A U S A N N E , geg. 20. 
Santarvės valstybių delegatai 
taikos konferencijoje nuspren 
dė, kad Graikija būtinai tur i 
mokėti Turki ja i kontribucijų 
už Anatolijos plotų sunaikini
mų. Tos kontribucijos tur i but 
apie 50 milionų dol. 

Apie tai neformaliai pain
formuotas Graikijos delega
tas Vonizelos. Šis pareiškę, 
kad jei kontribucija bus įt
raukta sutar t im graikai pa-
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kels karų Turkijai . 

LONDONAS, geg. 20. — 
Oru susisiekimus Anglija šia
ndie turi su visomis Britani
jos imperijos dalinus. Netu
ri tik su K a n a d a ir Australi
ja. Su Kanada susisieki
mams jau daromi planai. Į 
tuos planus ineina vežioti 
žmones t a r p Londono ir Chi
cagos per Kanados miestų 
Montreal. Tur i išeitį Lon-
donas-Montreal-Chicago oro 
linija. 

Valstybėse terminale oro li
nijos stotis. Pirmiausia dėl
to, kad Chieago y ra ameriko-
niškų produktyvių plotų 
s t ra teginį širdis. A n t r a todėl, 
kad oro laivai tur i įsileisti 
toli sausžemio gilumon, kad 
prasilenkti konkurencijos su 
juros laivais. 

Anglijos programa. 
* 

"Mūsų, (Anglijos) p i rmas 
orlaivis bus padėtas ta rny
bon iš Londono į Egiptą ir 
Indi jų bėgiu ateinančių 18-os 
mėnesių," sako Burney. 
" K u o m e t išvystysime tų lini
jų i r išmėginsime tinkamiau
sius tam tikslui orlaivius, 
kuomet pavyks visi eksperi-

laiku irtėjo brangių kailių 
krautuvėn, 36 So. State st,, 

saugai. J ų verčia t a ip el(gtis varu, t a i p ka ip jie padarę su krautuvės savininkų surišo, 
Francija, kuri jau šiandie tu- ' Lietuvos sostine Vilniumi. 
ri stipriausių pasauly milita-l Varšava Danzigo karidoriuj 
rinį oro laivyną. Kas metai j turi sukoncentravusi nemažų 
tas laivynas vis didinamas.! kariuomene. Žinomas Vil-

DAR VIENAS SUKČIUS 
apsieita be žmonių aukų. PAPUOLĖ. 

Sakoma, nelaimė įvykusi į "kažkoks Er ie Olson prade- ' 
del sugadinto išsisukimo k i t an ' ^ g e k t į ž i n o n i ^ Bischoffų ir 

ke* ian* kitus tos rųšies sukčius. P ra 
dėjo nuo savo pažįstamų sko-

DIENOS LAIKU PLĖŠIMAS, iinti pinigus, žadėdamas 
"puikų nuošimt į" Atsirado 

Du jaunu plėšiku dienos \ lengvatikių ir jam sudėjo a-
pie keturis tūkstančius dole
rių, kuriuos j i s ir prašvilpė. 

Nukentėjusių pasidangavi-
liepf* jam tylėti i r išėjo b r a n - j m u Olson areštuotas. Teišė-
giais kailiais nešini. Krautu- j j as Barasa jį pavedė grand 
vininkas sakosi tur įs apie 6,- Įjūry i r paskyrė 10,000 dolerių 
000 dolerių nuostolių. I kaucijos. 

Anglija tuo žvilgsniu nemano niaus užgrobėjas 
pasiduoti. 

P A S K I R T A S N A U J A S 
SENATORIUS. 

D E N V E R , COLO., geg. 20. 
— Colorado ^rubernatorius fe 
deraliu senatorium paskyrė 
Aiva B. Adams, demokratų, 
vieton, mirusio senatoriaus 
Nicholson, republikono. 

J A U N A S VYSKUPAS. 

D U B L I N A S , geg. 20. — 
Raphole vyskupu Šventasis 
Tėvas paskyrė kunigą NcNe-
elv, kurs eina vos 35 metus. 
Tai jauniausias Airijos hie
rarchijos narvs . 

LOS A N G E L E S , CA., %ęg. 
20. — Areštuotas socialistas 
autorius Upton Sinclair pa-
liuosuotas po 800 dol. paran
kos. J o byla paskir ta birželio 
15 d. i 

Zeligowski 
pasiųstas Danzigan apžiuriėti 
" s t r a t e g i n e s " vietas apylin
kėse. Turbūt, norima j am 
pavesti miesto užgrobimą. 

Varsa vos valdžia t eč i aus tai 
visa užgina. Pažymi, kad ji 
neftrrrfiti tokių planų ir atei
ty apie tokius dalykus negal
vosianti. Girdi, lenkai nesi
kėsinsiu prieš Danzigo nepri-
klausomytje. 

Bet .kas čia , lenkams tikės. 
J i e ras progos tą tikslą at
siekti, jei Anglija ten nepas
ta tys stiprios savo sargybos. 

AMERIKOS LIETUVIŲ VI- dradarbiavimų, kas rezultate 
SU0MENEI PRANEŠIMAS, j davė Lietuvai apie du mijio-

I nų dolerių paskolos. 
Lietuvos Finansų, Preky-j K a r t u reiškiu vilties, kad 

bos ir Pramonjės Ministerija įr toliaus Amerikos lietuviai 
y r a nutarusi likviduoti Finan- atsilieps į Lietu/vos pra&^jftuj 
sju^Mįsijos rašt inę New ¥i**Csi4y nor ia i pdrks Lietuvoj 

P5NKI K L U X E R I A I A P 
K A L T I N T I 

ST. PAUL, MINN., geg. 20. 

— Vietos kluxeriar savo laik

raš ty apšmeižė miesto majo
rų Leach. Šis patraukė juos 
teisman. 

.Teismas apkaltino jų ^^*&V¥&*fr 

kis kriminaliame šmeižime. 

ke. Tas pavesta įvykdinti 
Lietuvos Atstovybei "NVashin-
gtone. Šiuo skaitau reikalin
gu pranešti Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad tolimesnis 
Lietuvos Laisvės paskolos bo-
nų pardavinėjimas, o ta ipat 
ir už tuos bonus prinokusių 
kuponų apmokėjimas y ra Mi
nisterijos pavestas sulig tam 
tikra sutart imi Baltic States 
Bankui, Ne\q Yorke (294 
Eighth Avenue, New York, 
N. Y.). Ta ipa t tam pačiam 
bankui sutar t is paveda ir Lie
tuvos Valstybės Iždo lakštų 
pardavinėjimą ir jų kuponų 
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I N D U S f R I N I N K A I Į S P Ė J A 
CUNO. 

Jie nepatenkinti siūloma 
Francijai didele suma. 

Iš Londono Chicagon oriai- ' keliautojų, 
viu žadama kelionę atlikti į 48; " L a i k a s įrodys, kad komu 

B E R L Y N A S , geg.> 20. — 
—Sufederuota vokiečių indus
tri jų gųjunga paskelbė čia sa 
vo rezoliucijų, kuriąja įspėja 
kanclierį Cuno, kad pas tara-

mentai, tuomet atsisuksime į ' sis vokiečių vyriausybės pa-
vakarus ir pradjėsime tarnybą siųlymas santarvės valsty-
su tokiais orlaiviais, kurių bėms — 30 bilionų auksinių 
kiekvienas ga|ėtų gabenti 200 \ markių, perdaug didelė suma. 

Finansis tas Hugo Stinnes 

vaiandas, taigi, į dvi pa ras . 
Kalbama, kad oro linija, kuo 
met ji bus įvykinta, bus did-

nikacija orlaiviais bus paran
kiausia. J i žymiai susiaurins 

per savo laikraštį Deutsche 
AJlgemeine Zeitung pažymi,! listų kišenius. 
Acg vokiškos industri jos ne ' 

resemann sakosi esąs kandi
datas į kanclierius. Nei neį-
donm, kad jo projektas pla
čiose miniose prigįja i r jo 
vedama kampanija tur i pavy-

kimų. J o projektą paremia 
kaikurie centristai i r liaudies 
part i ja . 

^ Socialistai kol-kas nieko ai
škaus nesako. J i e klausosi 
Stresemanno prorjekto ir įvai
rių jo žadėjimų. 

Nesenai Stinnes su Strese-
mannu draugavo. Šiandie jį 
vadina " juodąja av imi . " J į 
kritikuoja ir atakuoja. Dėlto, 
kad tas kėsinasi pr ieš kapita-

keliones garlaiviais i r geležin kuomet nesutiks nei jokio nau 
y. rausia linija ir komercijos keliais. Orlaiviais kelk nė bus 
žvilgsniu didžiai svarbi. 

ST. J O H N , N. B., geg. 20. Tais projektais darbuojasi 
Biržely, 1921 m., Kanado j į žymus Anglijos oro laivyno 

Įvyko gyventojų cenzus. Pas - j išvysi y u o šalininkas, Įeik' 
kelbta, kad Kanadoj y r a 3,- ; uant-<\ mmander C] aries Ti. 

rami, be aeroplanų keliamo 
tarškėjimo. Kelionės ljėšos tai
pa t nebus didesnės kaip ge
ležinkeliais a rba garlaiviais. 

" K u o m e t oru susisiekimas 
bus išvystytas, pirmiausia bus 

jo pasiūlymo, jei tas pąsiųly-
mas bus kiek aukštesnis už 
pastarų jį. Nes Vokietija ir 
ta ip neįstengs išsimokėti. 

Gustave Stresemann savo 
keliu veda kampaniją, kad vo
kiečius kapital istus varu pr i -388,663 katalikai . I Lurney. 

Kanada tur i viso 8,788,483 J i s sako, kad Chieągo atei-Į pasidarbuota t ranspor to g r e i ' vers t i dalis savo tu r tų paves 
gyventojus. , ty turės but svarbiausioji S. ' ' tumu. Tas grei tumas bus at- t i liaudies palengvinimui. St 

KINŲ PL&šIKU GRA
SINIMAI. 

S H A N G H A I , g. 19. —Ki
nai plėšikai pranea|ė paskuti
nį savo ultimatumą. Kad 
je i jų reikalavimai nebusią iš
pildyti, ta i ateinantį antradie- širdų ir uolą rėmimą Finan 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonai j a u y r a perduoti parda
vinėjimui Baltic States Ban
kui, todėl visi, kas noiįėtų tų 
bonų pirktis a rba gaut i pini
gus už savo prinokusius nuo 
pirmiau pirktų bonų kuponus, 
lai kreipiasi betarpiai aukš
čiau minlėtan bankan. 

Visi kiti Finansų Misijos 
reikalai bus perimti Atstovy
bės, o pilna Misijos atskaita, 
ją pat ikrinus bus persiųsta 
Lietuvon Finansų Prekybos ir 
Pramonės Ministerijai. 

Likviduojant Misiją, tar
nautojai y r a kviečiami užimti 
atat inkamas valstybines vie
tas Lietuvoje, kurios vietos 
jiems y r a • Ministerijos užtik
rintos. Misijos likvidavimo 
darbas bus užbaigtas' šio ge
gužės mjenesio antroje pusjf»-
j e . • ' 

Šia proga tur iu pareikšti 
Amerikos lietuvių visuome
nei gilios pacfcėkos už jos nuo-

kolas vis tiek kokiu keliu jos 
butų daromos, a r per Lietu
vos valdžios įstaigas, ar per 
visuomeninfės ir privatinės įs
taigas kuriuomis Lietuvos 
valdžia pasitiki. 

V. Čarneckis, 
• 

Lietuvos Atstovas. 

PALENGVINS DIVORSININ 
KAMS APSIVEDIMUS. 

S P R I N G F I E L D , 111., geg. 
18. — Legislaturon įduotas 

bilius panaikinti anais metais 
pravestą valstybei įstatymą, 
kuriuomi divorsininkams bu
vo draudžiama vesti nepraė
jus vieneriems metams. No

rima leisti kadir tą pačią 
dienų vesti, kuomet gaunamas 
divorsas. 

nį busią nužudyti pagrobti 
anglai ir amerikonai. 

sų Misijos darbų, suteikiant 
jai savo pasitikėjimą ir ben-

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Franci jos 100 fr. 0.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
oVkietijos 100 mrk. .0024 
Lenkijos 100 mark. .0020 

i š * - - - " 
ORAUGO PINIGŲ SIUN

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

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LieturoJ 
Išmokėti DOLERIAI8, relkU 

brangiau mokėti. 
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DRAUGAS 

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

"DRAUGAS" 
•užsiėmimų, kur jiems per va- formatorius ir politikierius 
sąra. bus uždarbių šaltinis.v šiandie apgalvoja 

Metama -\ . ..*». ,.*„*„• fi»W 
Piuei Metų 13.00 

Ui prenumeratą tuoksi Lškalno. Lai
kas skaitosi nno užrašymo dienos, 
n« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ex-
prese "Money Order" arba (de
dant pinigus 1 registruoti laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chieago, Illinois 

UI Eooseveit 7791 
— m .i. •.•—«» •» t*. -i' y r \ "\" i*'*^ 5T'1 

Ka s link transportacinio ju-
i dėjimo, tai iki šiolei geležin-

kasdiarą išskyrus nedeldieniu* keliais gabenta daugiausia sta-
tymo medžiaga. Bet kuomet 
miestuose sustos namų staty
mas, tai bus ir po judėjimo. 

Atrodo, kad tas gerbūvis y-
ra nuduotas ir perdaug išpu
čiamas. Yra svarbių priežas
čių. Ateinančiais metais įvyks 
prezideiicialiai rinkimai. Atei
nantį rudenį prasidės }X)litinė 
kampanija, kuri jau šiandie 
vedama patylomis. Tai bene 
svarbiausioji išpučiamo ger
būvio priežastis. 

SUV. VALSTYBIŲ GER 
BŪVIS. 

Angliški laikraščiai iš 
VYashingtono skelbia, kad 
Suv.Valstybėse gerbūvis jau 
pilnai pražydo visa savo gro
že.- Sako, pagaliaus atėjo ge
nijų laikų era. Tai visi pri
pažįsta, kurie tik supranta 
prekybos ir pramonės gyveni
mą. Ypač tas vaizdžiausiai į-
rodoma smarkiu geležinkeliu 
jr.dėjinm. Dar niekuomet taip 

d a u g prekių nevežiota geležiu-
i 

keliais, kai kad šiandie. Te

vis naujus 
į r naujus gyventojams varžy
ti įstatymus. Tais įstatymais 
norima ^pataisyti mažiausia, 
valdžios nukrypima, apdraus
ti kiekvieną žmogaus žingsnį, 
nurodyti, kas jam galima val
gyti ir gerti; kada galima dir
bti ir kada miegoti arba link
smintis, į 

Butų laikas sustabdyti tą 
begalinį įstatymų leidimų. Nes 
tas gamina bereikalingas žmo
nėms išlakias, 4 

PERDAUG ĮSTATYMŲ 

Angliškoji spauda pagal iaus 
ima reikšti nepasitenkinimo, 
kad Amerikoje perdaug išlei
džiama visokios rūšies įstatv-
mų. Kas kiekvieni metai iš
eina tūkstančiai naujų įstaty
mų. Didžiuma jų turi menką 
vertę. Bet su jais visais suriš
tos išlaidos. 
Čia įstatymus leidžia ne vien 

šalies Kongresas. Leidžia juos 
j r visų atskiriu valstybių le-
gislaturos Anot Cbieagos 
"Dailv News" šįmet lllinoi< 
legislar'ura pagamins apie 250 
naujų įstatymų, kurių didžiu-

LABIAUSIAI APIPRUNKŠ-
TAS. 

— 

Rinkimai į Lietuvos Seimą 
įvyko g^g. 12 ir 13 d. Nutilo 
ir rinkimų audra "apsispjau-
dimo" laikas. Žiūrint į Lie
tuvos laikraščius, Seimo rin 
kiniuose.labiausiai tapo apt-lt*** Šleževičius atvykęs į 

čiaus daugiausia transportuo
jami dirbtuvių pagaminti dai-1,1IU j n i s nenaudinga. 

,'ktai. Ūkio produktų transpor-
taeija nors kiek irgi padidėju
si, bet ji visin v ra maža. 

prunkštas Mykolas Šleževičius, 
ponms D. Šleževičienės — 
viešilios Amerikoje, vyras, 
sandariečių ir Natkaus bei Žy
gelio "'bosas". 

Socialistų liaud. organas 
"Lietuvos Žinios" šoko ginti 
savo vadą ir nupiešė to kan
kinio tobuliausią portretą. 
Bet žmonės nebeįtikėjo į jo 
didenybės nuopelnus ir dažnai 
p. Šleževičiui pirtį sukūrė. 

k u r pasidėti pasislėpė pa, 
savo vienminčius, bet ir ten 
žmonės aptikę pareikalavo 
kad tuoj išsinešdintų. Naba
gėlis iš ten įlindo į lenkų 
lizdą. Ten žmonės nuėję 
tai pat reikalavo išsinešdin
ti. Gėdydamasis pasirodyt 
.miniai išspruko per užpaka
lines duris ir šuntakiais iš
bėgo iš miesto. Jo sėbrai 
nugabeno.automobilį ir tik 
ten gavo insisėsti ir išvažia
vo. • . i 

Taip nabagui nepavyko 
apvilt prien iečių, lygiai, 
kaip įstatymai aiškint. Tai 
jam ne seime! Taip jam ne 
lenkų bylos gint. 

Tikrai nepavydėtina bu 
vusio ministerių pirmininko 
padėtis! Bet reikia džiaugtis, 
kad lietuvių -liaudis jau prade 
da pažinti socialistus. Juk tas 
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Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 

Prienus, palieka automobilį 
priemiesty, o į Prienus sutin
ka eiti pėsčias, kad parodyti 
1 iaudžiaiv kiek jis vargsta ir 
aukojasi jos gerovei ir nau
dai. Ar neveidmainiaujama? 
Minia davė atsakymą. 

SPORTAS PASAULYJE. 

Užpereitą savaitę, pasauly, 
sportas labai aktualus. Fran-

Ce& 27 ei joje buvo i r tebėra interna>t *>' 
cionaliniai žaidimai bei "o -
lympiada." Anglijoje yra 
"golf" rungtynės. Ten ameri
konai ligšiol laiko viršų. A-
merikoje taipat gyvai sportas 
pasireiškė. % 

New Yorke užpraeitą subatą 
įvyko kumštininkų susirėmi- ! 

mai. Jess TVillard, buvęs sun-

L. VYČIŲ CHICAGOS BASE-
BALL LYGOS ŽAI-

. DIMŲ PROGRAMA. 

Namie 
47 su , 
5 su. 
8 su 

.Važiuos 
16 kp. 
4 kp. 

36 kp. 

kiosios vogos šampionas, su-

Birž. 3 
(Šią dieną rungtynės įvyk^ 

10:30 vai. ryto, nes bus Vy-
.įčių piknikas). 

4 su 
36 su 
16 su 

kojo sekančiai; 
S. Šimulis $10.00 
Kun. I. Albavičius 10.00 

Po $5.00: K. Ciervilis, A. 
Benaitis. kun. B. Urba, kun. 
P. Vaitukaitis, A. Petrulis. 

A. Viltrikait* $3.00. 
P. Laurinaitis $1.00. 
Ba'se-ball rateliui ' susitve

rus, mergaitės taipgi myliu 
čios atletiką, nori kuomi nors 
užsiimti. Kad sunaudojus va
saros liuosas dienas tyrame o-
re, tam yra tveriama tennis 
skyrius. Šiuo žaidimu galės 
naudotis ir mergaitės. Taigi 
18-tos kolonijos Vyčiai suju
do, ir šią vasarą visur pasiro
dys* su žaidimais, atstovauda
mi 18-tą koloniją. Lai gyvuo
ja Dievo Apv. parap. jauni
mas! Dul-dul-duldelė. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

"La i svė ' ' štai kaip pasakoja 
Tas pat laikraštis pažymi, j apie Prienuose sukurtą pirtį. 

kad Illinois legislaturai šįmet 
užtektų daugiausia vieno tu

sių metų 15 dieną balan 
džio ivvko Prienuose vals 

*• Darbo .departamento statis- 7įno įstatymų, kad sulvgti su 
' t iku biuras pareiškia, kad šį-j progresu, kad patvarkyti ge-
• met 780-se atsitikimuose pa- r į a u s valstvb.\s valdvma. 
didinta darbininkams užmo- Ton pačion legislaturon 
kesnis. Anot biuro, tas padidi- m e t įduota apie pusantro tu-
nimas turėjo paliesti keletą kstančio bilių arba įstatymam 
milionų darbininkų. Podraug projektų.Dauguma tų bilių. tai 
ir darbininkų reikalavimas 
pastaraisiais laikais padidėjo. 

Tas pat biuras pažymi, kad 
darbininkų streikų kaipir nė
ra, neskaitant mažųjų grupių 

individualiai arba kokių — 
nors žmonių grupių reikalavi
mai. 

Prof. Dicey, žymus anglas 
istorikas, pirm didžiojo karo 

" D r a u g o " 117 nr. kalbant a-
pie uKunigų Vienybės pro
testų", straipsnio paskutinia
me sakinv sakoma: "galu ga-
le teisyb'4 turės nusilenkti jė
gai" . Privalo būti: "galų ga 
le jėga tur3s nusilenkti teisy-

tiečiaj liaudininkų mitingas.; | )eį ', , , ę: 

Atvyko pati galva p. M. Šie j g ^ . t | ) r „ m ^ k a ] ) ) H T l t 

ževičius. Mat jis važiavo; ! a p j o M a r i j o n o g E a k a l l s k a į t ^ 

nekoncertinę dalį parašyta: 
"Laisvamaniai, kuriems p-lė 
Rakauskaitė nuoširdžiai tarna
vo, po koncerto gailiai apsi
verkė. "Aiškumo (lėliai, turi 

kad įkvėpti prieniečiams so
cializmą. Bet nabagėliui ne
pavyko, kaip paprastai Prie
nuose socialistam ir kitiems 

streiku. Kovo mėnesiu, anot apskaitė, kad Suv. Valstvbių 
biuro, butą 89 streikai. Tai | įstatymų leidėjai, kaip federa-
visai mažai palyginus su pra
eitais laikais. Šie mažieji strei 

liai, taip valstybiniai, kas me
tai išleidžia daugiaus įstaty-

kai daugiausia buvo keliami ! mu, negu ėmus krūvon: D. 
del didesnio užmokesnio. 

Keikia pripažinti, kad Suv, 
Britaniją, Vokietiją, Franci ją. 
I ta riją ir Austriją — Ungari-

ne 

jų sėbram. Mat Prienų pilie 
čiai gerai susipratę katali- \ K u t i . „ p . l ė ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ f j 
kai, todėl ir nesiseka'bolše-Į n l I 0 Š i r d ž i a i t a r n a v o laisvama-
v i k ( ' , , i a , n - . . . j niams, gailiai aps iverk . 

Pasirodžius socialistų gal-
vai ai*t trilmnos, tuoj visi j Valdininkac į keleiv/. — UV 
žmonės pažino Vilką avies mstos pasas falšyvas. Kelei-
kaily. Pradėjo šaukt: "§a- vis. — Ne tamsta, mano pa-

i 

lin žydų, lenkų ir lx)Iševi-1 sas geras, tik aš esu falšyvas 
kų s ' 'bre ' \ Nabagas nunė-j keleivis. 

pliekė Floyd Jobnsoiv Luis 
P'irpo supliekė Jack Mc Aulif-
fe. 

Šitas rungtynes surengė 
"New Yorko Pieno Fondas", 
ir atnešė tam fondui daug pel
no, būtent $349,997. 

Kumštininkai J . Willaixl ir 
F. Johnson gavo po $25,000. 
L. Firpo $15,000; J . Mc Aulif-
fe $7,000. 

Praeitą antradienio vakarą 
Chieagoje didžioje Coliseum 
salėje, Kd. Le\vis parito Rena
to (inrdrni. 

Šitos ristvnės buvo labai 
įdomios nes visi tikėjosi kad 
šampionas Bd. Lewis praloš, 
nes fisai buvo' sutikės nevar-
toti šitose ristynėse "bead-
lcck". 8u šita priemoli' bei 
griebimu jis visados iškurnė
davo. Bet visgi nors kad ir 
jo nevartojo, jo stiprumas ir 
vikrumas 'nugalėjo oponentą. 

Tą vakarą ir toje pat sveti
nėje pralošė ristynes vienai 
lietuvis, būtent "Tony Hat-
ches". Jį parito italas, Poggi 
Nazzerino. Šitos ristvnės buvo 
labai smarkios. 

/ 

Birž. 17 

47 kp. 
kp. 5 

PIRMAS LAIMĖJIMAS. 

Birž. 24 
- 47 su 

16 su 
8 su 

Tolesnę programą 
Lygos pinu. 

Pr. Pakulis 

5 k p. 
sudarvs 

8 kp. j U Vyčių 5 kp. svaidininkai 
i žaidė su 4 kp. svaidininkais, 

5 su 47 kp. j gegužio 13 dieną, Lincoln 
4 su 36 kp. i Parke. 

16 su 8 kp. | Žaidimas buvo gan įdomus, 
iries iki 5 " inn ingo" abi kuo-

36 kp. I pos turėjo po 4 punktus, bet 
4 kp. ' palų gale Northsidiečiai iš

sijudino ir jie laimėjo rezulta
te 11 — 4. 

5 k p. sviedė jai buvo Br. 
r* 

Nausėda, kuris pirmą kartą 
žaidė kaipo "p i t eher" ; labai 
puikiai pasirodė M. Andriuške
vičius ir J . Daugirda. 

4 kp. sviedėjai .buvo Šurna 
ir Pr. Laurinaitis. 

Reikia pažymėti kad tai 4 
kp. pirmas bandymas ir iš-
tikro geras pasirodymas svai-
dininkų. Nežinia kaip jie pasi
rodys kituose žaidimuose, bet 
jėgų jie daug turi ir ateitis 
jiems yra daug žadanti. 

K. M. S. 

IŠ 18-TOS KOLONIJOS. 
_ . i 

Dvasiškija Prisideda. Smar
kus Veikimas. 

Ketvirtadieny g^g. H) d. 
1923 m. įvyko L. Vyčių 4 kuo
pos susirinkimus, l 'pas visą 
gerais nes tikisi laimėti Vv-
čių vajaus dovaną už prirašy
mą naujų narių. Šiame susi
rinkime prisirašė dvylika nau-1 
jų narių. 

Base-ball ratelio kapitonas 
Pr. Laurinaitis pranešė, kad 
ratelis pilnai yra suorgani
zuotas ir įstojo į Apskrities 
Lygą, ir jau žaidimai prasidės 
27 d. geg, Turiu pažymėti, kad 

v 

p. Laurinaičiai, Šemaitis, Bo-
Lietuvoje sportas taipat vei- j v[ršh energingai dirba kad 

ręs galvą pastovėjo, o mi- Jautr i ponia. I r tamista j klus. šauliai ir Lietuvos FL | šitą sezoną paliktų laimėto-

Valstybėse pagerėjo Iaikai.Bet ją. Anot jo, Amerikos gyven-
tiek, jau daug, kaip kapi- tojai kas metai sulaukia apie j 

istų leidžiami laikraščiai j 200,000 naujų statutų ir pa-
Nėra bedarbiu. VA 

tai 
nušvieeia. 
nant šiltoms dienoms daugeli 

rėdvmų. 
Po karo las pat. Kai kas sa-

darbo žnioniu farmose gauna j ko, kas blogiau. Kiekvienas re

niai vis dar šaukiant šalin 
pardavike, noroms, neno-
roms reikėjo poneliui eiti 
iš mitingo nieko nepelnius. 
Jam einant minios reikala
vo, kad tuoj apleistu. Prie
nus. Nabagas neturėdamas 

turi širdį piauti šias aveles? 
Bučeris. — Ar ponia norė

tum jas gyvas valgyt? 
A. Ar pasisekė medžioklė? 

B. — Labao viršaus 50 zuikių. 

zinio Lavinimosi Lyga daro vi 'jais. Uniformos yra užsaky-
sokias pastangas kad pasiun-Uos, ir visi reikalingi daiktai 
tus gerus atletus atstovauti j žaidimui kurie nemažai kai- rateliu gaukite per telefoną: 

Cicero 8003. 
šv. Antano Ratelio Atletai. 

r 

(Ryt tilps daugiau). > 

Lietuvą į pasaulinę olyjnpia- \ m i os . Kuopoje pinigų tteftt-
dą, kur visos tautos eis lenk- j tenkant, kuopos- nariai atjaus-

A. — Kai viršaus tai tikiu, tynių. (darni sporto reikalą, sudėjo au 
bet kiek beliko? Senas Atletas. kų uniformoms nufurkti. Au-

— - • 

L A I M Ė J .p. 

Cicero, — Sekmadieny ge
gužio 31 d., Šv. Antano svai-
dininkų tymas supliekė L. Vy
čių 24 kp. jaunamečių tymą. 
Kadangi jaunamečiai Vyčiai 
stojo prieš suaugusį Šv. An
tano tymą tai ir pralaimėjo 
30 — 5. 

Norint žaisti su Šv. Antano 

"KVARBOS" IR "KVARMOS" 

MONOLOGAS. 

(Skiriu manančioms apie tai) 

(Jau pagyvenusi, bet dar su "visom 
pretensijom" pusinteligentė pana, pirma 
buvusi ypatingai pabažna, o dabar svajo
janti apie skrybėlę ir apie vyrą). 

("Razuiimai" ant pirščiukų atėjus) 
Jųs gal girdėjot apie Švenčionių pane
lę, kad yra Švenčionyse panelė... Tai ši
tai aš! aš gi šitai! (nustebusį Ar ne

inu, bet jau svarbu, kad šitai aš., aš pa
nelė Dartjė, o anot tų dvie-širdeįė, ar uo
gelė, o gal dar ir duselė DziuU), Durte... 

Nu tai dabar pasakykįt visi, kokia 
labiausiai skrybėlė tiktų Švenčionių pa
nelei? Šitai jau, kaip tas sako, atsižvel
giant į tos skrybėlės "kvarbą" ir 
"kvar imi" . Kokios "kva rbos" ir kokios 
"kvarmos"? Aš tai viena ką gi? lau
žiau, laužiau galvą, sakau išsirinksiu to-

Duokim dabar juodas.. Obo užsidėk j bet sendina ir gana. O tai kaip gi, čia 

kią, kuri visiems nepatiks, tai ir nustos . bele... ne, ne, man negalima. Gal tiktų ir 
Aladine panelė., nu o to netekt — kaip 
ir nesinorptų... 
# Tai pasakykit kokios gi "kvarbos" 

girdėjot da r ! Nu va t tau, jau kas, kas, j įr kokios "kvarmos"?. . Reiktų jau, kaip 
jie dar negirdėijo... Egi visi gerai žino, 
kad Švenčionyse nebent yra panelė, obo 
dar kokia.. Taigi, taigi — šitai aš. Da-
rately*1.. Daratėlė, o jau anot visų j)anelė 
Dartė... o dar geriau anot dvie tokių.. 
Kai]) čia jums ir trumpiau i r teisingiau 
pasakyti., anot dviejų labai geni, nieko 
.-au vyrelių, tai "širdelė Dziutė, uogelė 
2>ziutė — jau šitą mane taip jau švelniai 

tai sakos, gal ir baltos., tik tas mano 
pašjėlęs veidas, kaip tai prieš laiką pa
tamsėjęs — ot tamsus ir gana. Rodos 
jau ir patrinu nesigailėdama, nei krei
dos, nei rankos, nei laikelio nesigailiu., 
bet ot vis nenubals; vis tau tamstelia ir 
tamstelia. Maniau mano veidrodis pa&lęs 
juodžiau išrodo. Nuėjau pas Joselį kur 
juos perdavinėja Imk jau pirkt, tai į 

vadina.. O kitas jau., tik tu, galva, su-1 kožną įsižiūrėjau, kiek ten jų buvo pri-
prask, ką pasakyt nori tas kitas.. Kam tu 
sako ją, šitai jau mane, kam, sako, ją to
kiais žodžiais dūri.. Nedurk gi sako, o 
tai Dziute, Dziute.. 

Taigi as Švenčionių panelė; pirma 
vis buriavo Paringie garsi buvo. o dabar 

tik juodą skrybėlę tai ištikrųjų už tų 
pašėlusių davatkų niekur nepereisi — gis 
pirštais-badys. Va, sakys, vis gi kai buvo 
Darata davatka, taip ir pasiliko, netiesa, 
sakys, ką žmonlės jau triubijo, kad išsi
mėtė, išsimetė, nedavatkauna daugiau — 
panele išvirto. Egi, sakys, vis "žalabnai 
nešioja, vis įjuodai. Tai ne, ne, jau aš pa
ti žinau, ir jus nepatarsit kad juodą skry-

krauta — vis tamsus ir tamsus veidas, ! 

kaip nelyginant sakytum kažko.!. Joselis 
net užpyko, sako "Švenčionių panelė, tik 
vartai ir vartai (nuduoda) o pirkt — 
neperki. Na o. aš, mano galvelės skaus
mui persitikrinau, kad ir kreida nieko ne-

aš.. N n ko bus ar Paringio ar Švenčio-1 pad£s. Hn tiek to... 

reiktų tokio, bet vien už davatkų negali
ma. Obo, jų akys tuoj pamato.. Taip ir 
s iutu: per kablukus, per trumpas sukne-
Lis, per plikus kaklus. O čia tiioj dava-
žiuotų ir iki pačiam pakaušiui. O" jau 
man prisimint mano pirmasai "želabnu-
mas" , tai kaip ir brr, brr (krato galvą), 

Nu kažin kad margas kokis? Ne, jau 
vely be nekokio.. Delko?.. 6 užtad, kad 
su marga skrybėįe tai ir panele nebucia 
ir " tuos d u " pragaišinčia ir visi jau 
" b o b a " vadintų. Kur gi ten tau marga 
skrybėlė! Egi tuoj puskapis metų prisi
deda — taip pasendina. Kaįj) užsidėjai," 
— taip ir bobutė, net i r sakysim, rauky
k i atsiranda., nors jų (pagriena ranka 
per kafctą) kaip tai sakos... Kas jų ne
turi!.. (Palengva) Nu bet šitai tai jau tie
sa, kad margos skrybėlės pasendina.. Ne
žinau jau, ar čia j is pats kaltas, a r pati 
panelė kaltoka, ar žydo darbas pasteles, 

žmogus nuolat susirūpinęs kaip suma-
žint, kaip vis vaikauti.. o>čia užkart — 
bobutė.. Pašėlimas but, ne kas kita. Ne, 
ne, jau tik ne inargas... 

Kažin kad rudas?.. (Nusiminus;) Do 
gi saulė niekados už debesų neužeina, vis 
tokios vasaros giedrios., tari p ir svilina., 
nemačija nei su ragaže prausimasi, nei 
iiiek.. Taip nudegina saulė, kad kakta 
kai "miedr inė" pasidaro taip pageltonuo
ja, taip nuruduoja. Tai užsidėk tada rudą 
skrybėlę.. Kaktą ruda, skrybėlė ruda, tai 
norom nenorom jau žomčines pirštinėj* ir 
geltonas čeverykas taip ir nusimauk, nes 
tuoj kale pravadins... va, sakys, " rud-
ka" , dabairė — " r u d k a " (nuduoda...) 
Ciucka — na, sakys, " r u d k a " " r u d k a " 
Nu «o kaip gi be žomčinhj pirštinių ir be 
geltonų čeverykų dabar apseit... juk be 
jų dabar niekas ir mėšlų kratyt neina.. 
Taip, taip, čia teisytyė kaip ant delno/ -

Nu tai vat ^o " k v a r b a i " o dabar 
KVARMAS kartu visi _ išrinksim. Neži
nau kaip jums, nu man prieš riestas briau
nas — tai jau nėr skrybėlės. Vis noris 
riestom briaunom ir gana. Tik kad ries
tos. Va tik rodos užsidėjai (nuduoda) 
čia tik riesta, linkta, suraityta, va tik ke-
lia visur ir gana. Tai but lengvumėlis ir 
kojynos tos lengviau veiktus, ir galva už-
siriest ir dar kažin kas. Žodžiu -r- labai 

but gerai skrybėlė riestom briaunom. Nu 
tai aš riestom, o jųs gi savo Švenčioniš-
kei panelei kokią skirsit?.. 

Tik jau ne apšlepusį. Geriau davat-
kaut, negu apšlepusė skrybėlė.. Taip dar 
niekaip žmogus neišsitiesi, neišsitempi — 
vis riečia ir riečia krūvon, o čia dar ap-
štepusė skrybėlė., na tai tik pasispyrei 
lazdelę ir atsistojai kur kanapėsna žvirb-
blių baidyt — tiktai baidyt. O kaip gi ši
tai suderint su Švenčionių paneli), juk vi
si supras, kad nedera. (Nusiminus sie
kia sau nugarą) Ek to kupra, tai kupra.. 
galima butų da r ir apšlepusė skrybėlė... 
vis dar gal kai ką ir pasupti nuo veido, 
šį, tą nereikalingą pamatymui vyrų žin
geidžiom akun.. bet kupra, ir taip jau žy
mi, o dar skrybėfc apšlepusi, tai i r vis
kas kupron susilies ir bus tada... jau vely 
ir nesakyk... Kitas tyčia ant gatvės pa
sitikęs dar ir nesisveikinęs užklaus: Nu, 
sakys, Švenčionių panele, bet visgi kupra 
nei dilsta, nei mažėja., o dar priešingaf.. 
štai jau taip ir taip". . . Dar žiuUėk ir ne-
baigtų, o toki s nebaigimas dar labiau er
zina, negu visas pasakymas. Jau sakytų 
stačiai: žinai, panele, jau kitai vietą reik
tų užleisti., matai kuprele (nusiminus) 
kad jau senatMele ir bobufjėlė... (Pyksta) 
Matai anot jo—kuprel į , o garse, 

' (Bus daugiau) 
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S P R I N G F I E L D , LLL. j i ių priėmimas. ši : iškilmė buyo styliaus, ant 1,000 se\iynių, 
labai interesingai surengta, 

i Dalyvavo " V y č i o " red. Ig. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖ. 

Motinų diena. 

Uegužio 13 d., "Mot inų Die !Sakalas, ir Centro rast . Vinc 
no j e " , Moterų Saj . 56 kp. so- ĮRukStelis. Pr i imta į kuopų 100 
rengė gražų vakare . Atvaidino n a u j u narių. Plačiau apie šį po 
išpudingų scenos vi ' ikal«Į"Mo- kili žadėjo parašyti gerb. sve-
tinos Š i r d i s " . Art is ta i visi be ,xįaį iš Chicagos. Linksmutė. 
skir tumo savo užduotis altiko 
gerai . I r t a i p : Motina — Kat-
ii Kuperienė, Marė — Ona j 
( iudauskaitė , Onutė — Bronė 
Jakubauska i tė , Barbora — Ju
lija Gedminaitė, Pe t ras — 
Pet . Stirbis, J o n a s — Jonas 
Adomait is , Skuekis — Ant . 
Kuperis , t a rnas — Jonas»Žin-
telis, dak ta ra s — Alek. Stir
bis, ir Anufras —A. Repšys. 
Vakaro vedėja —• Ant. Žinte-
] i e n \ 

Patvir t inimo sakr. suteikė. 

Akron, Ohio. — Gegužio 9 
d. Clevelando vyskupas atlan
kė Šv. Pet ro liet. bažnyčią ir 
arti šimtui asmenų suteikė pa 
tvirt inimo sakramentų. Vieti
niui kun. kleb. M. Cybulskiui, 
be vietinių svetimtaučių kuni
gų, pagelbon atvyko ir Young-
stown liet. par. kleb. kun. F . 

Apie Moterų Sąjungos nau- Alinskas. Akronieeiai džiau-
dingumą vaiadžiai pakalbėjo giasi savo kleb. kun. Cybuls-
< kVyčio , > redaktorius , gerb. kiu kurs labai darbuojasi pa-
Ignas Sakalas . Visoms moti- rap . labui. ' 
i'oins, kaipo ženklas motiniš
kos pagarbos išreiškimui, bu
vo veltui prisegamos gėlės. 

P r i e surengimo šio gražaus 
vakaro daug pasidarbavo San 
vailienė, Arnašienė, Stin>io-
M i ' n \ ' K u p e r i e n ė ir kitos. Va
karas visapusiškai nusisekė 
u'crai. 

Iškilmė. 

vertės $150,000. Iki rūgs. 1 ei. 
reikia sudHi $40,000 ir tų.die
ną galėsime apvaikščioti k-er-
linio-akmejis pašventinimą. Iki 
kito meto gegl 1 ck reikės su
dėti kitus $40,000.. Kokj $10,-
000 sukelsime įvairiomis pra
mogomis, o kiek t ruks tai pa 
siskolinsime. Kas duos $1,000, 
tas bus Šv. Antano parap. gar
bės narys, kas duos $500, tas 
bus paliuosuotas nuo parap. 
mokesčių. 

Taipgi svarstė apie parapi- L veiklios ir šviesios moterys bei 

Apsigyveno veikėjas-. 
Iš ūkiu atvyko ir Akrone 

apsigyveno Pet*. Vienys. J i s 
yra veiklus darbuotojas Lie
tuvos laivui ir geras katal ikas. 
Dayton'o lietuviai gerai pažįs-

ta JI. 

Pakėlė algas. 
Gatvekarių darbininkams pa 

jos pikniką kurs įvyks birž. 
10 d. Bergman 's darže, River-
skle. Norima k a d šis piknikas 
pelno duotų $3,000. Ten bus 
visokių įvairumų, kokių tik ei 
eeriečiai tegali išmislyti. Ne
tik visi eieieriečiai, bet ir elu-
cagiečiai yra kviečiami atvyk
ti į šį kermošių. 

Juda . 
Lietuviai čionai daba i yra 

sujudę statut i namus. Bet ga-
I'tii i r dar daug daugiau sau 
gušteles šioj kolonijoj auga. 
Ypač lietuviai katal ikai turė
tu tuo labiau sujusti, i r jie ga-
lėtą .{Jaugiau apimti. Si kolo
nija auga ir augs, o kai baž
nyčią pastatys, tai ir dar la-

(ifgužio 14 *1. Šv. Vincento; vai. 
sve t įvyko Vyčių 48 kp. Va- ' 
• v 1 * * * * 

kėlė užmokesnį už daib«r5e. į j biau pakils. Ateit is šiai kolo-
. n i ja i šviesi. A. Valančius. 

jaus užbaigimas ir naujų na 

Lietuviai Daktarai 
•e -e * 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Darbai čionai dabar eina 
labai gerai. Tžmokcsniai geri. 

Geri katalikai pradeda apsi
gyventi apie bažnyčią. 

Vergų vergas. 

STAMBUS ŠV. KAZ. DR-JOS 
NARIAI . 

i 
CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Tel. Blvd. 7043 I 
Dr. C. Z. Vezelis \ 

LIETUVIS DENTISTAS 
4711 » 0 . ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Scredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. M- Stupnicki 
3 1 0 7 So . Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOIi 
Telefoną* Tftida 50«1 

Valandos — • UU 11 U ryto 
s* pi«tų f iki t vak. *edellomis į 
oflsa* uždaryta*. 

Nauja bažnyčia, piknikas. 

(leg. 13 d. įvyko Šv. An
tano parapijos sus-mas. Tame 
sus-me vienbalsiai nutarė sta
tyti naują bažnyčią, gražaus 

• « 

TeL Boalevard M M 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytoja* 
3303 South Morgan Street 

chioago. m. 
, i , - T 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

- » 

f d Canal 111* 
Ofiso vai.: l t ryto iki 11 po plei. 

I iki 7 Tai vakaro. 
vai.: S Iki 4 po pleiu. 
419S Arc'cer Ave. 
Tel. Lafayette 9*18 

i 
TeL Ganai » ? , Vale Canal 1118 

DR. P. Z, ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
[ «Tl>YTOJA§ IR CHIRURGAS 

414^ So. Wcstarn Avc. 
I 

Tclef. Lafayette 414S 
v*aan4os: 8-11 rytais, 1-8 po 

\ pietų ir 7-8 vakarai*. If edėlrtie-
aian tiktai po pietų I iki i TB1. 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

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

Po operacijos, pacijentas gali tuoj] 
eiti i darbą, gali tuoj valgyti; dai-J 
nininkų balsas tampa malonesnis,! 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-j 
ėmiau tonailus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Jvalriomls ligonini 
prijimu:— 

Kasdien nuo 8 vai. po pietų Iki] 
3 vai. vakare. 

Nedėliotais Ir seredomls ofisai I 
uždarytas. 

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

OBSTETRIKAS, 
1411 So. 50 th A ve. Cicero, 111. 

Philadelphia, Pa . -— 1) M a i . 
Jvimkienė įsirašė pat i j r a. a. 

savo vyra, Juoz^ liimkų\ įraš,"> 
amžinaisiais — tikraisiais na
riais ir įmokėjo $100; 2) Mor
ta Ališauskaitė $35, 3) Kot. 
Danelevieiutė $35, 4) Kaz. E-
rikis $35, 5) Zofija Dileriutė 
$35, G) M ar. Uždavinien* $35. 
ir keletas metinių. Tai veik
liausias skyrius Amerikoje. 
Visiems nariams i r skyriaus 
valdybai, tar iu didžios padė
kos ir pagarbos žodžius. 

Kun. P . Kašciukas. 

CHICA60JE 
N A U J A MOTERŲ SĄ-GOS 

KUOPA. • 
» ••• r -

West Pullman. — Sekma
dienyje, gegužės 13 d. Šv. Pe
tro ir Povilo parap. mokyklos 
kambaryje įvyko susirinki
mas besiorganizuojančios M. 
Saigos vietinės kuopos. !X>ka 
pasidarbavimui Chicagos Aps
kričio Mot. Sa-gos įgaliotiniu 
p-nios Klimienės ir p-lės O. 
Nevulyt^s išsijudino West-
pullmanietės moterys, vii ge
gužės 13 d. galutinai įsistei
gė M. S. kuopa, kuri numerį 
iš Centro gavo 7-tą. 

Kuopos valdybon išrinktos 

mergaites. Štai jos : pirm. O. 
Meškauskienė, viec-pirm. A." 
Škigaitė, nut. rast, J . Useliutė, 
fin. rast . K. Ša lkausk ien \ ižd. 
B. Jutkevičiutė, iždo glob. O. 
Ališauskaitė ir. R. Kastant ina-
viėienė, tvarkdarė B. Zutkevi-
ėienė. J a u iškarto valdyba pa
sirodė labai vykusiai ir neabe-
jo.ja-me, kad West * Pullmano 
Mot. Sa-gos kuopa nejuokais 
ir tai į trumpą laiką išaugs į 
skaitlingą kp. Mot. Są-gos. 

(laila, kad pirmiau AVest 
Tu U mane nepasidarbuota kaip 
reikiant — senai jau ten butu 
gal\jusi susiorganizuoti mo
terų kuopa, nes ištikniją AVest 
Pullmane darl>šėiij ir susipra
tusią moterą nestoka. 

Valio naujai 7 kuopai ir jo
sios šauniai valdybai! Viešnia. 

MOKYKLOS PAŠVENTINI
MO IŠKILMĖS. 

i 

! 

DR. MAURICE KAHN 
•YDYTOJAB IR CHIRURGAS 

4631 So. Asliland Avc. 
Tel. Yards 0804 

TleL YILTAM •*•« 
OFI80 TAU: 

• — l t T. ryto, 1—t Ir 7—i r. v. 
Hedėllomi»: nao l t w. ryt« lkl 
1 vai. po plotų; 

» » » » » » » » » • • • • » » » • į į 

Trele 
— • - - - « 

*f<»nas Boulevard 1030 

Dr, S. A Brenza 
4608 So. Aslilatnd Avenue 

Chica«o. IH. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

m i t soatfe Halsted Street 
Talando*: M iki 11 ryja: 1 lkl 4 

vakaro 
. . . • • - • » 

po plotų: • lkl t 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

3201 So. Ualsted St., Chicago 
Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
nuo 1—3 po piety, nuo S—9 rak. 

Nedėliomia 10 iki 12 dieną. 

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

C T^-. Palengvina vi«j 
/ > S ^ Y J W ^ n 2 \ a k i u tempimą 
|^Wj*# \w5CjR^ k a a m priežaa 
9^0įf* ^ ^ ^ S > 0 umi skaudėjimo 

| ž » " ' » - » - * » » » » » » « » • « » » » » » » - g | gaivos, svaigulio, aptemimo, nervo* 
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akya katerak-
to, nemiegi o; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl-
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
gėjlmo ir vaikus einančius mokyk 

DR. CHARLES SEGAL 
1 . 
Perkėlė savo ofisą po anmeriu 

4720 SO. ASHLAND AVEMUB 
; * S P E C I J A L I S T A S 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo II — 13: nuo 3—-6 

! po pietų: nuo 7—8:3t vakare. 
^Nedėtomis: 10 iki 1.. 

Telefonas Drezel 2880 
B - - - • 

lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nodėliomis nuo 10 iki & vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Brighton Park. — Labai 
Hosinagu darosi kad ta ip re
tai teinatyt korespondencijų 
laikraščiuose apie veikime 
Brightun Parke, o iš kitų ko
lonijų korespondencijos tai 
plaukt* plaukia kasdien. Bri-
gliton Parkas irgi nesnaudžia, 
vis užsiėmęs visokiais dur
imis Tėvynės ir visuomenės la
bui. T ik pasirodo, kad mūsų 
jaunutė parapija lyg neturėtų 
korespondento, hes kaip auk-
šėiau minėta, mūsų veikimas 
retai aprašomas laikraštyje. 
Turbūt ateityje j au taip nebe
bus. * 

Tokiu būdu liko spaudoj 
neaprašytas pašventinimas mu 
sų Nek. Pras . P . Šv. par. mo
kyklos, gegužio G d. Ceremo
nijos prasidėjo 4 vai. p . p., ku
riose dalyvavo Chicagos Ar
kivyskupijos kancleris, gerb. 
kun. dr. Du nne.Pamaldose da 
lyvavo daugelis svečių kunigų, 
iš vietinių lietuviška parapi
jų. Mokyklosi vaikučiai, Įvai
rios , bažnytinės draugijos ir 
parapi jonai puikiai pasitiko 
iš bažnyčios ^išeinantį gerb. 
kun. Dunne, ir grašiai užsilai
kė per ištisas pamaldas. Mo
kyklos ruimai gerb. Seserų ir 
mokinių pastangomis buvo 
gražiai išdabinti gėlėmis ir 
gražiais paveikslais. 

Sugryžus bažnyčion kun. 
Dunne, anglų kalboje" sveiki-
no visus . parapijonus išgirda-
mas jų puikių, darbuotę, kad 
tokiu t rumpu laiku įsitaisė 

šiuos: " D r a u g o ' J Adm., " V y 
č i o " Ajdni., Lietuvos Preky
bos B-vės ofise, Baltučio ofise 
Bridgeporte, Dargio ofise 1S 
kol., (iadeikio krautuvėj , Rose-
lande, Bagdono krautuvėj , 
Bridgeporte, Mureikos ręsto-
rane Nortb Sidėj, A. Pociaus 
konservatorijoj, 3259 So. Hal-
sted St. ir Cicero "Darbinin
k ų " Užeigoj, pas S. Laurai-
tienę įr\T. G u d ^ Be tų minėtų 
vietų da r galima gauti tikie-
tus pas visus choristus ir Vy
čių org. narius. Valdyba. 

Ii I ) T > W * * M ^ — i i ^ » I I I I 

KASTAS SABONIS 
Įžimus lietuvių dainininkas, kurs II-jo vyro rol£j da

lyvaus L. Vyčių Chic. Apskr. Choro statomo j operoj "Š ie -
n a p i u t ė " ge(g. 23 d. C. S. P . S. svet. 1126 W. 18 st. 

vienų puikiausių lietuviškų 
mokyklų Chicagoje. Gerb. kle- grėbleliai pataisyti , "^ i ena 

J a u dalgiai išpustyti ir 

bonas Briška irgi pasakė pri-
laikintji pamokslų, kviesdamas 
parapijomis į didesnę talkų ir 
vienybę, nes aiškiai supranta
ma kiek galima nudirbti jeigu 
vjenybj viešpatauja visų tąr-
1)0-

Toliau kun. Dunne laikė iš : 

* * 

kilmingus mišpai*us, asistuo
jant kun. Krušni ir kun.A. 
Skripkai . Choras labai puikiai 
atgiedojo mišparus, kad net 
) ažnyčių purtė, v a d o v a u j a n t 
varg. St. Žyliui. Žmonių gi bu* 
vo }>ilnutė bažnyčia. 

Viskas puikiai išrodė per 
visas iškilni 'S, ir t a diena ii-
gai užsiliks visų atmintyje. 

Tauragio Sesutė. 

Š IENAPIŪTĖ. 
-

p i u t e i " vadovauja žinomas 
muzikas p. A. Pocius. Daly
vauja grėbikės s o l i s t ą — dai
nininkės: p-lij Berec^n tė , p-ia 
Lauraiticjiė i r p-lė Vilkitftt. 
Dalgiais švytruoja solistai: p. 
Ramanauskas, p. Balsis (rezi-
sierus) i r , p . Sabonis. 

J iems antr ininkauja kebas 
dešimts dainininkių-ų ir 30 
asmenų orkestrą. Laukai nuo 
dainų, t ikrai , linguos... 

O po "š i enap jū tės" , kaip 
paprastai , bus pabaigtuvės - -
šokiai. Vytis. 

N U S I P I R K I T E T I K I E T U S 
I S K A L N 0 . 

Vienas žodis ne šnekta, vie
nas vyras ne ta lka — sako 
priežodis. Gegužės 23 d. Chi-
eagiečiams "Š ienap iu t ė " . J:;, 
rengia Chicagos Vyčių Aps 
kri tys. X ta lka eina Vyčiui, 
Vyčių prieteliai i r visi dainos 
bei meno mėgėjai. 

Vyčiai! 
. Tai mūsų vakaras . Mūsų ir 
pirmutinė .pareiga skaitlingai ' 
atsi lankyti į "Š ienap iu tę" . 
Kmie , nesant svarbioms klin
tims, neatvyktų — tie paro
dytų, kad jiems nerupi vyčių 
hendri reikalai, vyčių garbė.. 
Kuris vy t i s ,— marš į '4Šienn-
p iufę" ! 

*. 

Y y i i ^ prieteliai! 
Ne kartų jųs esate paroJ«;> 

nuoširdžios užuojautos vy
čiams ir jų užmanymams; n«j 

karta parėmėte vyčių rengia
mas pramogas. Neapvilkite ii 
šiuo kartu. Į lanka ranka maz-

K 

goja, kad abi baltos butų. 

Dainos mėgėjai! 
J u s mėgiate dainos i r meno 

puotą; nes menas galingas ir 
stebuklingas: džiugina širdį 
ir gydo skausmus. Taigi, neuž 
mirskite i r šios progos. 

J a u nekartą pranešėme, 
kaxl L. Vyčių Chicagos Aps
kričio choras rengia operą 
" Š i e n a p i u t ė " geg. 23 d. C. S. 
P . S. salėj, 1126 W. 18 St. Jei
gu da r nekurie neturi te nusi
pirkę tikieto minėtos operos, 
tai galite gauti p i rk t i pas 

, •' t i 

Nes ikank ink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutioeje 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų,, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Ejq>eUerk tari 
INKARO vaisbaženklį. 

i = 

30 metų pri tyr imo 
Akinių pritaikymu mene 

. S. D. LACHAWICZ 
LIKIUVIS GRABORIUl 

2314 W. M-rd PI. GtOoaco, OI 
Patarnauja laldotarėM knopl-

Staasla. iUUale meldžia ateMan-
ktl, o mano darbą busite aiga-
nėdlntl. TeL Oaaal 1171—J l t * 

n—g 

^ -

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Soutbampton ant Mllimij 
laivų 
AQUITAN|A MAURETANIA 

BEREN6ARIA 
Apleidžia New Yorką kaa Utarnln 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškal lydėti 
Plllaia (3čia kl. 106.50X.aal extra 
r M I 1 1 * (2ra kl. $ 150.00)karės tak-
KELIAUNINKAI Ifi LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
į Southamptoną Ir ten persėda ant 
Milžinu laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Inforraacjas kaslink kalnas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apiellnkėj: 

Ounard Line, 
140 N. Dearborn 
St. Chicago. 

' 3 

SIMP1\JMAI FAIU lhRIA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jUsų akys ašaroja? 
Ar yra užbėgtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmintis po truput) mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

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

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15. 18 ir 17. 
Valandos nuo 8 ryto Iki 9 vakare. 
Septintadiąniais 9 r. iki 12 dienos. 

L lichoievicz-Vidikiene 
AKUŠERIU 
101 S. Halsted St 
ampas 31 gatvd 

Phone Tardą 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. 
aiag. 

Van 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 

~gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai 

Valandos: nuo 7 ryto, iki I2t nuo 
C lkl 9 vai. vakare. 

lemtine Dressmaking (Jollege 
140? W. Madisoa Street 
Telefonas Seeley l«4S 

Moko Siuvimo, Pat temų kir 
pimo, Designlng blsnlul Ir na
mams. Vietos duodama Jykal. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokejimals. Klesoe dienomis ii 
vakarais. Reikalaukit knygeles 
Bisnio Ir Naminiai kursai Bkrybe 
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirai. 

Telefonas Tards 11SS 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUB I B 
toje* 

Dr, M. Strikol'is* 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
160 1 So. Asliland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
Namai: ««41 So. Albany Avenue 

Tel. Prospeot 1930 
Vai.: pagal sutartj. 

t 
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lUzid. Ui. Van Buren 0294 
OHao tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAI lt 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų tr rtsą chronlakų Ilgi. 

Ofisas: SSS5 S. Halsted St. 
Vai.: lt^—11 ryto; J— I po 
plat, 7—svek. N s d I i ,—11 A. 
Res. 1139 Indepcndcnee Blvd 

Chicago. 
, . . . , . , i , , , , . , . , M 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ė S 
Gauk patarimą D-ro Vau Paing. Svocialisto kuris su* 

pranta tavo stovj ir kuris patars tau kaip pasigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti Ilgos' PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų me

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

Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egzeminuojamas 
mieroskopų. Jeigu kenti nuo Chronišku Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinūodijimo kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VA?T PAING 
Ofisas ir Laboratorija 

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

Pakirpti plautai ir pleiakaiios nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. t, 

L 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelid 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskoiios. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rufks. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centu* prisiunelame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F AD. RICHTER, * CO. L 

104-114 So. 4th 5t. Brooklyn, N. Y. 
i i • i II • 

Torių automo
bilius visokiems 

prie! 

8319 Aūburo 
Ave. Chicago. 

» m * • • • • 

» » * » » y » « • • • » • ! 

relefooas Boalevard 4iaa ' 

' ^ ^ A. Maniškis 
Ormboriua 

i 
• 

Ir kUao-t 
reikalaoee* 
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sezono kuris prasidės sekant] 
sekmadienį. Susirinkimas yra 
labai svarbus, todėl komandų 
vedėjai kviečiami atsilankyti. 

Pr. J. Paliulis, pirm. 

P. J . BOBRAVICIAUS KON 
CFRTAS. 

Geg. 18 d. p. J . Bobravi-
čius antru kart koncertavo 

Orchestra hall. Didžiulį salė 
buvo bemaž pilnai publikos už 
imta. Apie jo dainavimą nė
ra reikalo kalbėti. "Draugas ' ' 
pirmą jo koncertą Įvertino 
savo tikslia recenzija. J i s vis 
tas pat — "Dievo malone 
dainius," kuriam lygaus mes 
čia Amerikoje nebegalime ra
sti. Nebent Kipras Petraus
kas gali su juo konkuruoti. 
Kaip po pirmo koncerto labai 
prielankiai atsiliepė didžioji 
anglą spauda ir apie antrą 

jo koncertą Chicago Daily 
Tribūne koresp. rašo: 

"Juozas Bobravičius gTy 
žo į Orchestra hall antrąkart 
dainuoti praeitą naktį. I r iš-
naujo visiems įrodė, kad jis 
yra ne vien pirmosios rūšies 
operatinė medžiaga, bet kad 
jis skaitosi ir gana įžymus 
tenoras, kokį nelengva butų 
rasti išlauko operos, ir daug 
geresnis už daugelį esančių 
pačioje operoje. Kas link pa
čios definicijos, jis priguli ly
riniame pertikrinime, toles-
niai, jis turi gabumus ir jis 
yra nuoširdus, teisingas gie
smininkas, turįs pagarbą to
nos nustatymui ir emocijos ga 
limyhėms. * 

"Dalis jo programos lie
kas uždaryta knyga, kuomet 
jis labiausia atsidavęs lietu
vių įr rusų dainos darbams, 
kas šiame kontinente mažai ži 
noma. Bet jis save atidengė 
arijoj iš "Trav ia ta , " kai-ku-
riomis Tosti dainomis ir pui
kiuoju Grečaninovo vei
kalu "The Dreary S teppe" 
(Nykus stepas). Pastarąjį jis 
dainavo angliškai ir puikiai 
angliškai. J is užsitarnauja 
dažnaus pasiklausymo.'' 

Po koncerto skaitlingas in
teligentijos būrelis nulydėjo 
su artistu, pasidalinta minti-
artistą į Auditorium viešbutį, 
kur prie skanios vakarieulės 
mis apie p. J . Bobravičių ir 
eilė prakalbų pasakyta. 

Gdlfininkų vardu sveikino 
p. Dr. Žymantas i r Dr. K. 
Drangelis įteikė golfo setą. 
Kalbėjo taipat adv. Kl. Jur
gelionis, J. J . Elias, kun. dr. 
I. Česaitis, p-nios Gugienė ir 
Jurgelioniertė, p-|ė Norman-
taitė 

Svečiai atsisveikinę išsis
kirstė po 12 v. 

WEST SIBĖS SKLIAU
TUOSE. 

Vaikų Pirmoji Komunija. 
Aušros Vartų parapijos vai-

DIDELIS DEFICITAS. S T O R A S 

L. VYČIŲ CHIC. APSKR 
PIKNIKO KOMISI

JOS DOMEI. 

geg. 21 d., 7:30 
kūčių pirmoji šv. Komunija j v a l vakare, Dievo Apveizdos 

v \ - , n . parapijos mokyklos, kambary 
bus gegužio 27 d. 8 vai- ryte. saukiamas L. Vyčių Chieagos 
Šįmet pirmą syki priims šv. 
Komuniją 50 mergaičių ir 30 
vaiku. 

Mokyklos užbaigimas. 
Aušros Vartų par. mokyklos 

užbaigimo mokslo metų vaka
ras su programa įvyks birž. 
17 d. Meldažio svet. Girdėjau 
busianti labai graži programa. 

Katal. Spaudos Dr ja. 
Kat. Spaudos Dr-ja • nors 

neperskaitlingiausia nariais, 
bet pukiai darbuojasi. Bal. 29 
ii. buvo surengusi vakarą pa
rapijos naudai. Pelno liko 
$125.05. Tai puiki parapija 
parama. 

Programą išpildo Cicero L. 
Vyčių kp. artistai. Užtai jiems 
reikia ištarti širdingiausią a 
" l u u^ JA pasišventimą. 

Rengiasi į "š ienapiutę" . 
AVestsidiečiai rengiasi va 

žiuoti į Liet. Vyčių Chieagos 

Apskričio pikniko l;omisijo? 
susirinkimas. Visi komisijos 
r.ariai prašomi būtinai suva
žiuoti. Ignas K. Sakalas, 

Chicagai pramatomas: šį 
met nemažas deficitas. Kal
bama tad apie taupumą, mie-! pirkti. Atsišaukite 

. ., 323 So. Kedzie Avenue 
sto departamentuose. 

ANT PARDAVIMO saliu-
nas 'geras uždarbis norinčiam 

Chicago, 111. 
RETAI ATSITINKANTI 

B AE GENAI! 
PARDAVIMUI 2 augštų ^fcmro na

mas po 6 kambarius; kieto medžio 
užbaigtas; viskas įtaisytas pagal nau
jos mados; namas statytas 5 me
tai; karštų vandeniu • š i ldomas su 2 
boleriais; skiepas c imentuotas su 
.fkalbyk'.ioms; kaina $11,000; vertas 
$13,000; pusė ar daugiau reikia į-
mokėti , kitus ant morgičio. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
m a s 2 flatai v ienas 6 kambariai o 
kitas 7 kambariai; puikiai ištaisytas 

A p s k r . p i r m . Į su gazu, elektra, maudynėmis ir ki
tais parankumaia, yra augštas skie
pas; dviem automobil iams garadžius; 
namas randaįi ant Western ;

: bulva
ro netoli 35 gatvės ; kaina $10,000; 
vertas $12,000; nereikia visų spiningu 

parap. svet., panedely, geg. 21 Į tUrėti. 
d . 7 : 3 0 V a i . V a k . A t s t o v a i - Č S Norėdami toliau sužinoti kreipki-
prasorni skaitlingai susirinkti. 

-ANTT PARDAVIMO groeer-
ne ir kendžių krautuvė sker
sai angliškos ir lietuviškos 
mokyklos. Labai gera vieta. 
Atsišaukite 
4619 So. Hermitage Avetrae 

Ž E M Ė 

ROSELAND. — Kat. Fede
racijos 27 skyriaus mėn. susi
rinkimas įvyks Visų Šventų 

Valdyba. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

Pardavimu arba mainimu 3 
pagyvenimu mūrinis namas po 
5 kambarius aukštas, cemento 
beismontas aukštas stogas 
kaina $6,900 randasi netoli 
Šv. Jurgio bažnveios mainv-
siu ant bueernės arba lotu. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 So. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

t ies dicr.a a r v.il.arajy sekanč ia i . 
BRIGHTON REALTY CO. 

J . Yushkewit2, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie Califomia Ave.) 

A N T R A N D O S 

PARDUOSIU A R B A MAINYSIU. 
60 akrų farmq, 2 3 mylios nuo Chi
eagos geri budinkai, 10 karvių, 3 ar
kliai, 20 kaiulių, 63 vištos, 7 antys 
visos mašinos, k a s tik reikal inga ant 
ūkės. Mainysiu ant namų arba ko
kio nors biznio. 

C. P . SUROMSKIS, & CO. 
3346 So. Halsted Str. Chicago, III. 
Tel. Boulvtl. 9 6 4 ! . 

Ant ramios 2 flatai po. 8 
kambarius. Su naujausiais j -
taisymais steam-heat, elektra, 
ir vanės. * 
Atsišaukite sekančiu antrašu: 

2322 W. 24-th Street 
1-mo flato. 

arba 
"Draugo" Ofise, 

2334 So. Oakley Avenue. 

REIKALINGA 
MERGINOS 

REIKALINGA 
VYRAI. 

Prie apgumuotų dratiį. Pri
tyrimas nereikalingas. Gera 
apmokama alga iš pradžių. 

Kreipkitės: 
BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Western Ave. 
Chicago, UI. 

Leiberiai Diena ir Naktį su 
paprastą dienos alga ir bonus. 
Atsišaukite superintendent 

A. M. CASTLE & CO. 
1300 N. Branch Str. 

Nr. Division Str. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

f FPBRADCHUUS! 
ADVOKATAS 

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

Veda bylas v isuose Teismuose. 
Padaro v isokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus, i 
į SI 12 S. Hals ted St., Chicago. 
I Te lcphone Yards 2S90 

prie vynojimo sviesto. 
Atsišaukite 

geg. 23 d. CSPS. salėje, 1126 
\V. 18-tli St. Mat šis veikalas 
begalo gražus ir primenąs mu
ms kaip mes kitą sykį piovė-
n;e ir grėbėme šieną. 

Bevielinis. 

P R A N E Š I M A I . 
VISOMS LIETUVOS VYČIŲ 

CHICAGOS KUOPOMS. 

FELERACIJOS APSKR. 
SUS-MAS. 

Geguž. 22 d. utaminke įvy
ksta Chi. Federac. Apskr. sus
inąs. Be kitų svarbių, klausi
mų bus gaminama programa 
L. R. Kat. Federacijos Žei 
mui. Visi kviečiami atvykti. 

Ateinančią seredą, geg. 2o 
d. mūsų Apskričio choras sta
to scenoje komp. Miko Pet
rausko operą "Sienapiutė". 
Šiuomi pranešame, kad visų 
Chieagos Vyčių kuopų, pri
klausančių Apskričiui, narių 
pareiga yra dalyvauti tame 
vakare kuoskaitlingiausia. Ka-
dangi Apskričio chorą sudaro 
veik visų kuopų mylintieji dai
ną nariai, narės, kurie vaka
rais, negaudami jokio atlygini-' 
mo, važinėja į praktikas, tad 
mes, Vyčiai, nieku kitu, kaip 
tik skaitlingu •atsilankymu 
įšreikšime savo chorui prielan
kumą ir užtikrinsim pasiseki
mą. 

Dar syki pabrėžiame, kad 
visų Chieagos Vyčių pareiga 
yra dalyvauti Apskričio kon
certe. 
• L. Vyčių Chieagos Apskr. 

Vahlvba: 
Ignas K. Sakalas, pirm., 
Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

SUSIRINKIMAS. 

CICERO BARGENAI. 
Parsiduoda 2 pagyvenimu 

mūrinis namas po 5 ir 6 kam-
, barius randasi 48 Court ir 13 

Apsk. rengiamą operą Siena- \Q&į& P a r d u o s i u už $7,500. 
p iu te" kuri įvvks seredoje,! Atsišaukite: 

L. JARUSZ 
4922 So. Ashland Ave. 

BARGANATPAS 
JONĄ KLIMĄ 

Ant pardavimo medinis , 4 kamba
riu vieno pagyvenimo, namas aukštas 
basementas su caradžiumi del dvie
jų karų arti Lietuviškos bažnyčios, 
kuiną labai pigi. 

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, neto'.i naujai s tatomos mo
kyklos Eleetra, pasas ir van i kaina 
13,500.00. 

Ant pardavimo medinis n a m a s dvie 
jų pagyvenimų po 5 kambarhis ce
mento fondamentas, eleetra ir grasas 
prlepat ietuviskos bažnyčios u i piįjik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 nnW»" muro na
mas 6 ir 6 kambarių: viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15.-
200. $7.500 mortgage ba^ancas ant 
ISmokeščio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno i 
aukšto namas; aukštas basementas iš | 
kurio gal ima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra Ir gasas. N a m a s ran
dasi Brighton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis' na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
ir gasas. Šildomas furnace ši luma, 
aukštas basementas. Kaina $11,500. 
$3,000 mortgage namas randasi ant 
54-tos netoli Kedzie ave. 

Pardavimui blznjavas medinis na
mas; geras salimui su svetainė, ran-
dos neša $100.00 j mėnesį , kaina 
$8,300.00. 

. 
Pardavimui b u č e m e s biznis su na

m u ar be, netoli lietuvių bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace ši luma, lotas, 33x150 f t. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 61-st ave. Cice
ro, 111. * 

n 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na

mas po 6 kambarių ant Campbell 
ave. netoli vienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. ' 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai š i ldomi; namas ran 
dasi Brighton Parke netoli Western 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernės biznis antBridgeporto lie
tuviais apgyveni oj vietoj parsiduoda 
už $2r500. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS. 

4414 So. Califomia Ave. 
Tel. Lafayette 5976 

KAUNE REIKALINGAS 

V I E Š B U T I S 

Kaune nėra kito tokio de
gančio reikalo, kaip pastatyti 
puikų viešbutį. Ta ip sako visi 
kurie buvo Kaune. Tam tik
slui susiorganizavo bendrovė 
ir reikalinga apie 15 žmonių 
prisidėti su nemažu kapitalu 
prie pastatymo T fotelio — Vie
šbučio Lietuvos sostinėje Kau
ne. Prisidėjusiems bus darbas 
užtikrintas šioj įstaigoj. Norin 
tieji prisidėti arba gauti pla 
tesnių informacijų kreipkitės 
laišku: 

VIEŠBUČIO KAUNAS 
AK-NĖ B-VĖ, 

3241 So. Halsted Str. 

Chicago, 111. 

Blue Valley Creamery 
700 South Clinton Str. 

Mr. Nash — Superintendent 

R E I K A L A U J A M A DAKTARO. 
Geras sąžiningas l ietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie D-ro Rač-
kaus, Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curicullum 
Vitae. 

D R . AL. M. RAČKUS 
1411 So. 50- th A v e Cicero, m . 

MERGINOS 
prie kirpimo megstų sijonų su 
Eastman eutter. Darbas leng
vas $15.00 pradžiai. Galima 
gauti ir daugiau įsidirbus. 

Freidlander Brady Knitting 
Mills 

511 South Green St. 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

Į|- r - — — — — j 
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V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• -** 

BARGENAS parsiduoda 2 
flatų namas po H kambariu* 
kiekvienam, viduj viskas ar-
žuolių t rimuota lotas 50 pėdų, 
atsišaukite pas savininką 
5329 W. 23-rd St. Cicero 

REIKALINGI 

. 

v 

R E I K A L I N G I 
1WEAVERS 
VIENAS LOOM 
GERAS DARBAS 
PRIE VILNŲ 
STANDARD PRICE LIST — 
NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
TARP DARBININKŲ NĖRA 

SOUTH BEND VVOOLENS 
COMPANY, ' 

SOUTH BENO, INO. 

Fabriko leiberiai. D a r b u pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

HYDRO STONE CORP. 
5821 W. 66-th St, 

(Clearing) 

' REIKALINGOS 
merginos ir moterys kurios 
supranta ir kalba " angliškai 
dirbti prie mažinu kurios už
deda vata ir šilką ant drato. 
Prityrimas nereikalingas, nes 
turime tam tikrus instrukto
rius kurie jus išlavins. I>ienj} 
arba naktj. 

Kre ipk i t e : 
BELDEN MFG. CO. 

* 

4625 W. Van Buren St. 
Chicago, 111. 

Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
K am baris 530 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fonas: Tardą 4681 

f Tel. Dcarborn 0057 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisai vldumiestyje 
CHICAGO T E M P L E BLILDING 

77 We>t YVashhiKton Street 
R o o m 1726 

Valandos 9 ryto iki K po piety 
N a m ų Tsl . H y d e Park SI9S 

» 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

LIKTTJVIS ADVOKATĄ* 
Dlen. : R. 514-516*127 N. Dear-
horn Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Waba*h A 
Rose land Tel. Pu l lman 6377 

. 1 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCO. 

CHORISTAMS LR VYČIŲ 
KUOPOMS. 

Prašau visų, kurie buvote pa
ėmę tikietus L. Vyčių Chiea
gos Apskr. choro operos 
"Sienapiutės", sugrąžinti man 
kaip greit galite. Choristai ir 
Vyeių kuopos kurie negali pri
duoti mana asmeniškai, atsiųs
kite žemiau nurodvtu antrašu: 

VYČIŲ SVAIDININKŲ MA-
NAGERIŲ DOMEI. 

K. J . Oervilis 2005 String St., 
WEST SIDE. - geg. 21 d. Chicago, 111. 

tuoj po pamaldų, Aušros Var
tų par. svet. įvyks L. Vyčių 
24 kuopos jaunamečių skyr. * 
mergaičių sekcijos susirinki
mas. Yra svarbių reikalų ap
tarimui. Visos atsilankykite. 

B. Pestininkaitė, 
Jaunamečių sk. mergai-

Q:U sek. veefeja. 

L O T A I 
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1 Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo | 
| [rengimus iš A t sakom ingos Firmos 
3BS —: 
55S -^^^ 

S Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jutu pinigai visuo- j 
g met grąžiname jei jus nesate patenkinti arba materijolas apmai- ® 
f noma s. Mes skoliname ir permainome įrankius, g 

809 W. 351h Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

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

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•» Parduodam Laivakortes. 9 

r Tel. Lafayette 4223 

Duokit mums pa
bandyti ir persi-
tikrinkit patys. 

Jei vieną sykį 
pirksite nuo mū
sų visada pirksi
te čia. v 

m 
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P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa 
dos patarnauju kuogerlausia. 

M. YUSKA 
S228 West 38-th Street 

8 
D-ro R A C K A U S I Š R A D I M A S . 
Ilgą laiką Dr. Račkus galvojo, tru-

*k, išrado ir Iftbandė geriausius vaistu* 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir Jie veikla ant plau
ku štai kaip: 

l ) -Lž iwuša mikrobus, kurie ėda 
i p lauku šaknis . 

2) -Sust iprina plaukų šaknis . 
3) Išjudina kraują galvos skalpo J e 
- ir priduoda p laukams daug gy

vumo ir l icgų. 
4 ) -Sustabdo plaukų s l inkimą. 
5 ) -Aug ina plaukus . 

Kurie nori gauti tų vaistu; tai tu-
rl prisiųsti su laišku: — savo amžių. 

11 keletą nusltnkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų, šių vai
stų uptlekoM aesnuifcit. Kreipkitlea tie
sios prie mūsų FIRMO& 

KAINA $5.00 ui vaisti's .r a i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigu* si«-
skite šiuo adresu: 

: DR. KACKl'S Medkdaal lAboratory, 
i 1411 So. 50th Ave., Cieero, III. 

m 

i 

st 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 
. po 25x125 lab.ai žema kaina. * 

a 

L. Vyčių Oi . Apsk. bąse-
bali Lygos managerių susirin
kimas įvyks antradienio va
karą, gegužio 22 d. Dievo Ap
veizdos par. svet:/&-vaL Kei
kės galutinai prisirengti prie 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca
l i fomia bulvaro priešais bažnyčios 
daržo, lotas neša $96.00 jeigu per me
tus už labai žemą kaina. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 South Cal i fomia Ave. 
Telef. Lafayette 5970 

ANT PARDAVIMO lotai 125x125 S. 
W. kampas 70-tos ir 100x125 Wash-
tenaw ir Marąuette Road ir 6<j. 

Atsišaukite: 
Mrs. M. O'CONOR. 

7044 So. Lpomis St. 
TeL Stewart S4ft7 

Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str-

TeL Calumet ^692 R 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI ' # | 
iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiura 

KAS PRISIUS MUMS 
savo t ikr į adresą; ir porą atl-
resų savo pažįstamy; i r pas
tos markių už 2 centu, — ta< 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Račkus. Ta. knygutė sugė
dys jums turto. 

Kreipkitės Šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAČKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, IU. 
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