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APAŠT. DELEGATAS 
UNIJOJ PAGERBTAS. 

KINAI KATALIKAI PAS
TATYDINS REZIDENCIJĄ. 

Tam tikslui visoj Kinijoj bus 
paskelbti subskripfcija. 

v 

PEKINAS, gec. 20. Iš 
šešiolikos kinų katalikų pa
sauliečių sudarytas komitetas 
Jo Malonybei Arkivyskupui 
Celsi Constantini pasiųlė did
žiai kilta ir brangią dovaną. 
Visų -Kinijos katalikų vardu 
komitetas Apaštaliniam Dele
gatui įteikjė ]>etieiją, kurioje 
pažymi, jog atsidėkodami &v. 
Tėvui už pirmojo Apaštalinio 
Delegato prisiuntimą ir reikš
dami prie Apaštalinio Sosto 
prisirišimą, nusprendę Apaš
taliniam Delegatui pastaty
dinti rezidenciją kinų katalk 
kų aukomis. Tai butų Kini
jos katalikų dovana, ir kaipo 
tokią komitetas prašo Arki* 
vyskupo,tai pripažinti ir pri-

imti. **?Mj|^ 
Toliaus komitetas prašo Jo 

Malonybes sutikimo tam tiks
lui visoj Kinijoj paskelbti 
subskripciją. Ne dėlto, kad 

.rezidenciją ^statydint i truk
tų reikalingų lėšų. Tai galė
tų sudėti nedidis kinų katali
kų būrelis. Bet dėlto, idant 
kiekvienam kinui katalikui 
duoti progos prisidėti nors 
bent kokia dalimi prie tos do-

Kas Bus Nauju Anglijos 
Premieru? 
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•• » i i » 

Kalbama Apie Sekretorių 
"v Lordą Curzoną 

ATSISTATYDINUS PREMIERUI - POLITINĖJE 
SITUACIJOJE KRIZIS 

FRANCIJA SUSIRŪPINUSI SAVO ŪKIMU. 

LONDONAS, g. 21. v—'AB- visus konservatistus vieny-

vanos. Tai reikštų, kad kiel^Į bus patvirtino. 
vienas kinas katalikas gyvai 
prisirišęs prie Šventojo Tėvo^j jo ilgą konferenciją su lordu 
prie Katalikų Bažnyčios ir A 
paštalinio Delegato. 

Pagaliaus konųtetas ' prašė 
Jo Malonybes parinkti tai 
rezidencijai vietą ir rezidenci
jos išvaizdą^ $Tuo savęs te-

glijos premieras A. Bonar 
Law atsistatydino. 

Atsistatydinimas sekė po 
tos rūšies oficiaho praneši-
mo: 

• 

"Mr. Bonar Law kelionė 
nepagerino jam sveikatos. 
Gr>žus namo Condonan, jį 
ekzaminavo gydytojai. Šie 
paskelbė tokį l)iuletiną: 

" Nežiūrint ramaus atilsio, 
premjero balsas nepatenkma-
ntisT" Abejojame, kad jis tru
mpu laikotarpiu pasveiktų. 
Premjero sveikumo padėtis 
bloga/' 

Biuletiną pasirašo trys gy
dytojai specialistai. 

Tai pranešus, premieras" 
tųojaus karaliui pasiuntjė sa
vo rezignacijos raštą. Kara-

Veikiai po to karalius turė-

bėn. Nes artinasi pavojus. 
Premieras Bonar Law pas

kui save palieka užsieniuose 
situaciją labai blogą. Kivir
čiai su Rusija, neaiški padė
tis artimuose^ Rytuose, tai 
karštieji reikalai. 

NEVY YORKAS SUSIDO
MĖJĘS PROHIBICIJA. 

JAUKIA GUBERNATO
RIAUS A k c i j o s . 

Ar pasirašys jis įstatymo 
atšaukimą? 

PARYŽIUS, geg. 21. — Čia 
nepaprastą įspūdį padarfc ži
nia iš Londono apie premiero 
Bonar Law atsistatydinimą. 
Kilo baimė apie pačios Fran
cijos likimą. Vienas francu-l 
zų kabineto narys numojęs 
ranka tarė: 

" Daba r ententė bus mi
rus. >f 

Franėuzai bijo, kad į pre-
niiorus nepatektų lordas Cur-
zon, kurs yra Fransijos prie
šas. Bonar Law Frančijai 
nors nebuvo pilnai palankus, 
bet ir neprieštaraująs fran-Į 

Curzon, užsienių reikalų sek-' c u z " l ikimui . Ir jei Franci-
retorium. Sakoma, Curzonas Ja * i šiolei sutikdavo iš ^n-
busiąs pašauktas į premierus, &W* Pus*s priešginiavimų, 

NEW YORK, geg. 22. T -
| Vietos gyventojų ausys at
kreiptos į gubernatoriaus 
Smith akciją. Ar pasirašys 
jis Bilių, kuriuomį New Yorko 
legislatura atšaukia valstybės 
proribicinį .įstatymą! 

Kaip _ žinoma, gubernato
rius atsargiai elgiasi. Pirm 
pasirašysiant ar vetuosiant 
bilių, pirmiau Jis nuodugniai 
įSklausvs* abiejų pusių argu-
menlų. Argumentus paduos 
**slapieji*' ir "*ausieji." 

Tik po to gubernatorius 
veiks. 

"Sausieji** aklai stovi už 
prohibiciją ir jos vykinimą. 
Svarbiausias jų žinomas or-
gumentas tai tas, kad prohi
biciją yra federalis įstatymas, 
valstylįė turi" gelbėti federa-
iiams autoritetams vykinti. 

"Slapieji*' gi faktais įro
do, kad prphibipija gyvuoja 
tik ant ptoperos, kad prohibi-
eijos vykinimui nėra priemo
nių, kad probibicinh* valsty-
l*t» įfitatvjoa.4 |mblik4 prati
na peržengti kitus įstatymus] 
ir jų negerbti, kad del to įs
tatymo tik graftai plinta. 

New Yorko val^tyh|ės mies
tų majorai ragina gubernato
rių patvirtinti bilių, ty. at
šaukti įstatymą. 

LIETUVAI PAGRAŽINTI 
FONDAI 

* 
i1 

WASHINQTON, V. 13 d. 
(LIB). — Lietuvai pagražina 
ti Draugija yra įsteigusi 
"Lietuvai Pagražinti Fon
dą," kurio tikslas yra rinkti 
aukas Lietuvos istorinėms 
vietoms atgaivinti. 

Kam iš lietuvių N nerupi, 
kad jų prabočių palikimai bu
tų atgaivinti, prižiūrėti ir pa
gerbti! Todėl neabejotina, 
kad tas gražus*^ sumanymas^ 
susilauks visuotino pritarimo 
Amerikos lietuvių v^suome-
niės. 

Laikinai aukas į tą Fondą 
priima kun. J\ Tumas, Lietu
vai Pagražinti Draugijos pir
mininkas — jo adresas yra: 
Kun. ^. Tumas, Vytauto Ba
žnyčia, Kaunas, Lithuania. 

Žinios iš Lietuvos 
LIETUVOS PROTESTAS AMB. KONFERENCIJAI 

IR TAUTŲ SĄJUNGAI. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
SVEČIUOSE PAS PREZ. 

HARDINGĄ. 

| ir jam bus pavesta suorgani
zuoti naujg kabinetą. Nežiū
rint to, yra dar ir kitų atatin-

čiaus nurodė, kad, jo nuomo-, karnų kandidatų į premierus. 
, ne, Pekinas butų atsakančiau-

.sias. Nes Pekinas Kinijai 
skaitosi tas, kas Roma Bažny-
f̂ tai. Krikščionybė Kinijoj 
pirmiausia prašvito Pekine. 

Arkivyskupas Constantini 
didžiai padėkojo ir str-pasių-
lymais pilnai sutiko. Ti£ pa
žymėjo, Itad namas butfc pa
statydintas kinų arkitekturo-
je, ne kitaip. Nes Katalikų 
Bažnyčia visose šalyse ir vi
sose tautose prisitaiko prie 
žmonių gyvenimo ir papročių. 

Londono konservatistų laik
raščiai susirūpinę partijos li
kimu. Bonar Law buvo sti
priausias konservatistų šulas, 
aplink kurį spietėsi visos pa
rtijos jėgos. Nežinia tad kas 
bus jam atsistatydinus. ^* 

Bet laikraščiai indorsuoja 
partijos programą ir saukia 

tai buvo lordo Curzono dar
bas. Lordas Curzon palailco 
kai-kuritfos nesusipratimus 
tarp Belgijos ir Francijos. 
Francijos nepavykimai arti
muose Rytuose taipat lordui 
Curzonui priklauso. Curzo-
nui premieraujant Francija 
veikiai pasijustų suvaržyta ir 
Vokietijoj. 

Militarinė Francija labai 
apgaili Bonar Law atsistaty
dinimą. 

WA§HINGTON, V. 12 d. 
(LIB). — Lietuvos Atstovas, 
V. Čarneckis, su Žmona va-
kar, gegužės rnėn. 11 d. buvo 
pakviestas Prezidento ir po
nios Hardingiemės apsilankys] 
ti į Baltąjį Namą, kur pakvie
stieji apie šimtas svečių — 
aukštųjų Amerikos valdžios 
valdininkų ir svetimų šalių 
atstovų, tune jo progos gerfc-| 
tie specialiai svečiams amreng-
tu interaaciojialiu teniso mat-
ch'u. 

GENE VA. — Lietuvos Vyriausybės protestas, kurį į-
teil^ė p. Galvanauskas Amlmsadorių Konferencijai ir Tau
tų Sąjungai del Lenkiios sienų nustatymo su Lietuva, pir
moj eilėj pabrėžia Lietuvos Vyriausybes lapkričio 18 d. no
tos iškraipymą, kuriuo Ambasadorių Konferencija^ n j ^ n a 
pamatuoti savo nusprendimą. Lietuvos Vyriausybe, visą 
laiką vesdama bylą prieš neteifįėta's lenkų protensijas į Vil
nių ir prieš jo okupaciją, niekados nedavė bent kokių kam 
nors įgaliojimų tą sritį atiduoti Lenkijai. Lapkričio 18 d. 

[nota pageidavo Lenkijos sienų galutino nustatymo, bet tik
tai atsižvelgiant į Lenkų jau duotus Lietuvai pasižadėji-A 

nms Suvalkų sutartyj ir gyvus Lietuvos interesus. To 
betgi Amb. Konferencija nepadarė. Toliau Lietuvos Vy-
riausyb£s protestas iškelia aikštėn pačios Tautų Sąjungos 
Tarybos vasario 3 d. rezoliucijos iškraipymą, kuriuo \Am-
basadorių Konferencija remia savo sienų pravedimą pa4a-
lytos neitralės zonos linija. Tas padalijimas tebuvo lai
kinas ir rezervavo Lietuvai jos teritoriales teises. 

Pabaigoje p. Galvanauskas pareiškia: 
"Lietuvos Vyriausybe viso pasaulio akivaizdoje kelia 

protestą tiek prieš internacionalės neteisybės, Lenkų su
kurtos, konsekraciją, tiek prieš pačios Ambasadorių Konfe
rencijos nutarimo (kovo 15 d.) formą, kuri Lietuvos Vy
riausybe pristato kaipo priėmusią iš anksto tą vienintįėlį nu
sprendimą. Lietuvos Vyriausybė iškilmingai pareiškia, 
kad ji nepripažįstu jokios galios Ambasadorių Konfermcu 
jos nutarimui ir kad ji integraiiai palaiko visas Lietuvos 
teises į savo seną sostine ir visą Vilnigus teritoriją. f^ 

PAGROBJFŲ SVETIMŠALIŲ 
LIKIMAS PAVOJUJE. 

LAZDIJAI. — kai. 16 die
ną Lazdijuose, Dumblio gat
vėje įvyko didelis gaisras. 20 
gyventojų ^sudegė visos trio-
bos, tvartai, kluonai ir visi ją 
padarai. Be to, daugelio .gy
ventojų sudegė: arkliu, kar
vių, ą^ių ir kiaulių. Žmonės 
mažai ką galėjo išftelblėti nuo 

seimą, kuri n pažvintiniečiai 
rinko tik kriVščionis atsto
vus. Ir traktierius uidanė t ik 
' . i* 

ačių apsjš\-ietimfui. 

PAGALIAU SUSftttATO. 

MOTERYS PRIEŠ TEISMO 
NUOSPRENDĮ. 

\ 

FOCH APIE SAVO KE 
U O N ? . 

AIIKČTI AMPRIKfK RFI 5 H 8 1 0 lėšų už amerikoniškos 
AUK5H AmcniMo n c r |okupacinė8 a r m i j 0 S į§iaiky. 

IALAVIMAI VOKIETIJOJE. 
REIKALAUJAMA APIE 

PUSANTRO BIUONO DOL. 

PARYŽIUS, g. 22. —Gry-
žo Lenkiją aplankęs maršalas 
Foch. Jis pranešė, kad Len
kija esanti tikrai "wielkie 
mocarst̂ v^o'* ir galinti visuo
met stipriai atsispirti prieš 
Rusijos atakas. ' 

iTas maršalo pareiškimas 
Varšavos lenkus kai sviestu 

Ton sumon ineina ir okupuok 
tės lėšos. 

AVASHI^GTON, g. 22. — 
Suv. Valstybių karo reikala
vimų sąskaita Vokietijoje sie
kia $1,479,064,313. tfokia šu~ 
ma įduota maišytai reikalavi-

! mų komisijai. Ta suma ga-
įlės but kiek padidinta arba 
sumažinta, kuomet komisija 

. „ ^ ^ ^ T T A , , M A Hiuodugniai perkratys visus ADBUNISTRACIJOS PRA- , ., , ° . F
 m , J , .. 

nutepė. 
4 LI 

NEŠIMAS. j reikalavimus. Tad galutina 
suma prigulės nuo komisijos. 

Rytoj Siaaspiutė." Del- Šion sumon ineina reikala-
to MDrau\JO,, ofisas bus at-ivimai, kurie neturi nieko ben-
dar^ vakare TIKTAI IKI 6 tdra su santarvės valstybių 
VAL. 

mą. . Šių lėšų klausimas dar 
neišspręstas* Suv. Valstybės 
tas I^šas nori gauti iš abelnos 
karo kontribucijos, kokios 
Francija reikalauja iš Vokie
tijos. 

Kiti Suv. Valstybių vyriau
sybės reikalavimai, tai nuos
toliai kilę karo laiku iš vokie
čių nardančių laivių veikimo, 
veteranų biuro apdraudos 
premijos ir geležinkelių admi
nistracijai. 

Paskui seka amerikoniškų 
bendrovių reikalavimai ip ki
ti, surišti su Lusitanios nu-
skandinimu. Pagaliaus pa-
vienių asmenų reikalavimai. 

Mažiausias iš pavienių rei
kalavimas yra vienas doleris. 

Taigi, Vokietija be abelnos 
karo kontribucijos, žiūrėkis, 

WASHINGTON, geg. 20. 
— "National W6men*s Tra-

[de Union League" čia. suva
žiavime išnešė rezoliuciją, ku 
riąja paliečia Aukščiausią 
Teismą už išsprendimą, kad 
moterims "minimum** uždar
bio nustatymas^ Columbia di-
strikte priešinasi šalies* kon
stitucijai. 

Moterų rezoliucijoje pažy
mima, kad tas teismo išspren
dimas skaudžiai palietįė apie" 
9 milionus moterų darbinin
kių. 

reikalavimais, išėmus $255,- kiek tu f̂ės atlyginti Amerikai. 

25 FANATIKAI NUŽUDYTA 

''MANILA, geg. 22. — Salo 
je Patą žinomi moro religi 
niai fanatikai, vedami savo 
dvasiškįp, užpuolė Philipinų 
militarinę policiją. Policija 
gindamosi 25 jų- nužudė. 

STREIKUOJA MŪRININ
KAI. 

rf 
NEW YORK, W 22. -r-

Čionai streikuoja mūrininkai 

Kinijo.s valdžia "atžagariai 
veikia. 

PEKINAS, geg. 2. — Ki
nai plėšikai, kurie svetimša-

Latviuse kyla susipratimas, 
kaip klaidinga bieiuoliaut su 

gaisro, kadangi oras sausas, j lenkais. Mat, lenkai pradė-
I namai visi dengti šiaudais, o 

\4ėįas putė kaip tik iž rytų. 
išilgai gatvės. 

Baisus buvo reginis. Va
kar šijjp laįku daj triobos sto
vėjo, o šiandie — grynas Įau

go reikalaut grynai latviškų 
žemių. Jau senai r̂ tk)ėjq lat
viams suprasti, kad lenkai ty
ko ne tik Lietuvos, bet bisos 
Pabalti jos. 

liūs laiko nelaisvėje, pirmiau- j k a g Nuostolių padaryta la-
sia reikalauja, kad jų nepul- ^ u d a u g ? j ^ ^ ^ l a i k u 

tų valdžios kariuomenė. K i - Į s u n k u b u t ų v i g k a g a p s k a į t yt i . 
nijos valdžia žadĮpjo plė'šikij a a i s r a s p r a s įdėjo iš J. Alba-
nepulti ir prieš juos pasiųstą j yitl8iVis kluono, bei iš ko ir 
kariuomenę atšaukti. 

Tečiaus vakar čia svetimų 
valstybių diplomatinis korpu
sas painformuotas, kad vald
žia ne vien saivo kariuomenės 
neatšaukė, bet dar) ta kariuo
mene apšaudo plėšikus. 

Tuo reikalu tuojaus kreip
tasi į Kinijos valdžią. Pa
reikalauta prisitaikinti prie 
plėšikų reikalavimų ir tuo bu 

kaip — dar nežinoma. 

^ 
LENKŲ PYRAGAI. 

Lenkai užgrobė daug sveti
mų kraštų. Nelenkaį nenori 
vilkt S&ktų jungo ir dažnai 
biursta ant lenkų. Kad ge
riau suvaldyt užgrobtus kraš
tus, lenkai stengias užimtose 

GAISRAS. 

VARĖNA. — Balandžio 11 
dieną, Pavočių kaime lenkų 
kareivis peršovė vieną mote-
rlške. Nors šiek tiek gyvą 
išveąė Gardinan, bet pasveik
ti njėra vilties, nes kulka per
ėjo per ranką ir per vidurius. 

X 
CHICAGO. — Šiandie pra-

matomas 'gražus oras; vakare 
laukiama atmaina. 

Matyt su Kinijos valdžia 
nebus nieko gera. Turės įsi 
maišytį svetimos valstybės į 
vidujinius Kinijos reikalus. 

U * V, l o j a l i I V H I U I U V J U I U 1 1 V U W W U - . | ^ H 

* į.; v , . vietose siųst savo driskius. Ne 
du palmosuoti pagrobtuosius.! . , .. . , . K£: 

r * ^ f senai leikų seimas paskyTe 56 
mHiardų markių lenkų karei
vių apgyvendinimui lietuvių 
ir lenkų gyvenamuose kraš
tuose, j 'Rrieš tai protestavo 
gudai ir ukrainiečiai. Užtat 
lenkų valdžia suėmė ne mažą 
gudų būrį ir pasodino juos 
Vilniuje, Lukiškio kalėjime. 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA 
NEPASIDUOSIĄ. 

MASKVA, geg. 22. — To
mis dienomis čia iš Francijos 

parvežtas bolševiko lavonas. 
Tad bolševikai gavo progos ir 

PAŠVINTINIEČIAI šįmet 
Skaito daugiau laikraščių, ne-

ye\ grasinti pasauliui. Šauk- gu pernai. Tame daug gera 
prie namų statymo. Jie rei-' ta, kad sovietinė Rusija ne- į padarė vietiniai kunigai, ra-
kalauja 12 dolerių darbo die- pasiduosianti Anglijai. | gindami parapijiečius rašytis 
noje> vieton 10 dolerių. 

LAUSNNE, geg. 22. — Čia 
taikos konferencijoje aptaria
mos amerikoniškos koncesijos 
Turkijoje. 

• ' gerusv laikraščius. Už tokį 
HAMBUĘG, jVokietija, g. Į darbą žmonfas labai dėkingi 

22. — Čionai internacionalia- Į savo dvasios vadovams, nes 
me socialistų suvažiavime nu-: is laikraščių "tuojau sužino, 
tarta socialistams vienytis Jr kame grudai, o kame pelai. 

fašizmu. Taip patvirtina ir rinkimai 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 Utų $1.0(i 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Frakcijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
oVkietijos 100 mrk. .0024 
Lenkijos 100 mark. .0020 

(DRAUGO PINIGŲ SIUN. | 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus j 
šventadienius) nuo 0 YBL{ 
| ryta iki 8 vai. vak. 

2334 So. Oakley Aventie 
Siunčiame pinigas doleriai! 

Į ir litais- per didžiausius Lie
tuvos Bankus: 

ŪKIO BANKĄ ir 
{PREKYBOS - PRAMONĖS( 
T BANKĄ T 
jNorkit kad pintimi butų IieturoJ \ 

Išmokėti DOLERIAIS, reiki* 
brangiau r.. kAtl 
^ 



• 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

DIENRAŠTIS 
Pačiame Anglijos parlamen

te pradėta murmėti. IŠ to ki
lo valdžiai interpeliacija. Val
džios atsotvas parlamente tik 
tiek paaiškino į interpeliaciją, Į 

DRAUGAS" 
•fcM ktodtot gakym ntdfldieofor 

Mrtuu... . . . . . . .«.»•».„,• HHJkad del to įvykio Anglijos su 
*•"•* *•** ••••• Franci ja draugingumas tikrai 

Ui prtnamoratą mokai itiudao. Lai-1 į ra. Jei Franci ja ima jau tiek 
kM įkaito* nuo išrašymo dieno., i įgnoruotį Britaniją, pastaroji 
M noo Naujų Metrj. Norint permai-
ajti %dimą visad* reikia prisii

ria siųsti iiperkant kraaoje ar ex-
prttt "Money Order" arba Jde-
dant pinicu i re«i«tm<rt4 kliką. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

8394 South O&kley Aveniu 
Cbicago, niinoia 

T t i. Roose velt 7791 

TZSJ5£LLL£E23* 
IŠ EUROPOS KONCERTO. 

Neutralinis Anglijos nusis
tatymas Ruhro klausimu nepi
giai jai atsieina. Premiero Bo-
nar Law valdžia savo ypatin
gais nusileidimais leido fran-
cuzų militarizmui užsiauginti 
nemažus ragus. Anglijos vald
žia aiškiai žino, kad Francijos 
reikalavimai tiesiog nežmoniš
ki ir kaipo toki negali išsipil
dyti. Žino, kad Vokietija ne
gali atmokėti tokios aukštos 
karo kontribucijos, kokios 
Franeija prispirtinai reikalau
ja. Tečiaus apie tą faktą tyli. 
Diplomatinis mandagumas ne-

J leidžia Anglijos valdžiai reik
šti tiesos. Bijo Francijos val
dovų rūstybės. 

Kuomet Franeija neteisėtai 
savo ginkluotas armijas pasi
untė okupuoti Ruhro plotus, 
Anglijos valdžia tai|>at nereiš
kė jokio nepasitenkinimo. 
Šiandie ji lygiai tyli, kuomet 
francuzai militaristai terori
zuoja Vokietijos gyventojus. 
Anglija nei vieno protesto žo-

'. 

gali veikti viena. 
Bonar Law valdžios politika 

pasižymi ypatingu lėtumu.Tad 
gal si valdžia nepertrauks san-
tykių su militaristine Franei
ja. Bet Anglija trumpoj atei
ty susilauks naujos valdžios. 
Tuomet Francijai prisieis nau 
dotis šiandieninių savo darbu 
vaisiais. Ką ji šiandie sėja, at
eity turės tą ir valyti. Vokie
čių tauta negalės, ilgai kęsti 
šiandieuinės franeuzų provo
kacijos. * 

Anglijos darbo partija senai 
ragina savo valdžią įsimaišy
ti į Francijos — Vokietijos 
nesutikimus. Bet valdžia ne
klauso* Gi Franeija išdidžiai 
skelbia, kad jį nepakęsiąnti 
svetimo įsimaišymo. Tos par
tijos delegacija tyrinėjo oku
puotus Vokietijas plotus. Pas
kelbė, kad neišvengtinas nau 

ateiti laikai, kuomet atskiros 
valstybės gali%netekti savo au
tonomijos. Taip įvykus turėtų 
suirti ir pačios Suv. Valsty-
bes^ 

Bet daugelis į tai neatsi
žvelgia. Nežiūri valstybės lai
mingos ateities. Vis labiaus 
rūpinasi savo interesais. Toki 

(žmonės kenksmingi. Butų ge
ri aus kad jų visai nebūtų, ar
ba, kad jie nesimatytų šalies 
politikon. 

Paternalizmas yra aiškus 
pavojus Suv. Valstybėms. Tai 
tvirtina visi žymesnieji šios 
šalies politikai ir darbuotojai. 
Prezidentas Hardingas tuo 
klausimu sako: 

4 * Vienas iš šiandieninių pa
vojų šaliai, tai tendencija, at
kreipta į Washingtoną del da
lykų, kuriuos ir be Wasbing-
tono gali aprūpinti 48-ios mū
sų valstybės. Centralinė val
džia pastatyta tik šalies gyni
mui. Tegul ji tas pareigas ir 
eina . 

Kiti panašiai atsiliepia apie 
paternalizmą. 

Kad suprasti paternalizmo 
pavojingumą ir kenksmingu-

Francija nebus suvaldyta. 
Gi vokiečiai tvirtina, kad 

jei jie turės žūti, tai pirmiaus 
pragaišins pačius franeuzus. 

Ką Franeija paskui šauk
sis pagelbon, tai jai vienai te
žinoma. 

/ 

jas baisus karas Europai, j e i | » * ***• S*1"1"1 \™Wl š i u o 

pavyzdžiu. 
1922 metais (fiskaliais me

tais) iš federalio iždo išmo
kėta suvirs 112 milionų dol. 
atskiriu valstybių pagelbai. 
Tie pinigai duoti įvairiems rei 
kalams: kelių tiesimui, žem-
diibystei, žibalo laukų praplė
timui, socialei higienai, vi
suomenės sveikumai ir tt. 
Kiekviena valstybė, priimda
ma tuos pinigus, turėjo nuo 
savęs pridėti tiek pat, kiek 
gavo. {Tai yra už kiekvieną jai 
duotą dolerį turėjįo duoti do-

džio nereiškia, kuomet fra n- įjgad federalė VVashingtono j Kaip federalei valdžiai, taip 

KOVA SU PATERNALIZMU. 

Pastaraisiais metais Suv. 
Valstybėse plinta tendencija 
link centralizuotos arba biuro
kratinės valdžios Washingto-
ne. Tai tendencijai duotas pa
ternalizmo vardas, Reiškia, 

euzai Essuose provokuoja vo-
' kiečius darbininkus, juos žu

do, pasekmėje gi už tai kalti
na pačius vokiečius industri-
ninkus, juos militariniam tei
sme teisia ir baudžia kalėji-

I mu. 
Tečiaus taip ilgai negalės 

but. Tas Anglijos nuolaidu
mas ir jos neutralybė turės 

•'. pasibaigt. Anglijos visuomenė 
jau pradeda nekantraut. Ir 

f pati valdžia pagaliaus prade
da reikšti nepasitenkinimo. 

Šiomis dienomis Franeija 
į Anglijos valdžią pažemino ir 
* skaudžiai užignoravo. J Vo-
Z kietijos taikos pasiūlymus 
i Franeija, nepasitarusi Su An

glija, atsakė Vokietijai. 
•a* 

valdžia imtų vis labiaus "tė-i 
viškai" rūpintis visomis atski
romis valstybėmis, kad jų re
ikalus vis daugiaus turėtų sa
vo globoje ir kontrolėje. 

Tą paternalizmą platina 
daugiausia Kongresas, kurs 
praveda įvairios rųšies įstaty
mus, be kurių daugelio butų 
galima apsieiti. Pasiremiant 
tais įstatymais, sudaromos į-
vairiausios komisijos, visokios 
tarybos, boardai ir kom. Visi 
jie nepigiai apmokami. 

ir valdžioms taigas moka tit. 
A, patys žmonės. Dėlto, gyvuo

jant tokiai sistemai vL>ai IK»-
leikalo pas i dvigubina taksos. 

Kongresmonas Layton iŠ 
Delaware valstybės sako, kad 
jei nebus nusukta paternaliz
mui galva, tai trumr>oj ateity 
S. Valstybių gyventojai ne
teks pinigų savo išlaidoms. 
Viską turės atiduoti valdžios 
reikalams. 

Štai kas yra paternalizmas. 
Prieš jį šiandie jau vedama 

ARTIMIEJI RYTAI. 
> am ii i 

Turkai su dideliu nepasiti
kėjimu seka taikos konferenci
ją Losaiknoj. Kajp žinoma, 
graikų delegatas Venizelos to
je konferencijoj andai staiga 
pakeitė savo poziciją. Jis pra
dėjo grasinti karu turkams, 
jei šie neišpfldys kaikurių 
graikų reikalavimų. 

Venizelos pareikalavo, idant 
turkai grąžintų graikams pini
gus, kituomet konfiskuotus 
Smirnos ir Konstantinopolio 
bankose. Pareikalavo žmoniš
kiau apsieiti su graikais ka
ro nelaisviais Turkijoje laiko
mais. Pagaliaus jis nori, idant 
turkai neklaustu/graikų jokios 
karo .kontribucijos. 

Veniaelos pareiškė, kad jei 
turkai tuos reikalavimus igno 
ruošią, graikai kilsią naujau 
karan, neatsižvelgiant į pa-
seKmes. 

Tas graiko Venizeloso ka
ringumas suprantamas. Fran
eija visą laiką sėbravo sU tur
kais nacionalistais, kurie šian
die valdo Turkiją. Turkai ža
dėjo franeuzams visokių kon
cesijų Turkijoje. Graikijos vi
sai nepaisyta. Gi Franeija ir 
Anglija rūpinosi tik savo in
teresais. 

Palengva turkai prie savo 
geradarių franeuzų atšalo ir 
pažadėjimus sulaužė. Svar
biausias koncesijas pavedė A-
merikos finansistų grupei. Tad 
tarp franeuzų : iir turkų kilo 
dideli nesusipratimai ir kivir
čai. 

Štai delko Franeija staiga 
persimetė graikų pusėn ir sto
jo prieš turkus. Graikams, tu
rint už savo nugaros Franeija 
tepig grasinti turkams. 

Dar nesenai iš Graikijos 
pranešta, kad graikų finansinė 
padėtis labai bloga. Ta padė
tis neleidžianti nei mintyti a-
pie naują karą. Šiandie gi ki
taip jau skelbiama. Sakoma, 
kad ekonominė ir finansinė 

pavyko sugriauti mirusio ka
raliaus Konstantino valdžią tik 
todėl, kad ji graikų tautai ža
dėjo apdrausti nuo turkų Tra-Į 
kiją. Tečiaus nepavyko. Grai
kų valdžios nariai pilni ambi
cijos. Jie nenori pasitraukti 
iš užimamų vietų. Jie nori visą 
Trakiją atkariauti ir dar prie-
dan užimti Konstantinopolį. 
Tuo tikslu graikai laiko Tra

kijoje skaitlingą armiją. Su 
tąja armija jie gali išnaujo at
gauti rytinę Trakiją ir siekti 
Konstantinopolio. Gali jiems 
gelbėti francuzai. Bet graikų 
laimėjimas abejotinas. -. 

Angliji šiandie jau beveik 
gražiuoju gyvena su turkais, 
kuomet Franeija persimetė 
graikų pusėn. Anglija apval
dė žinomą Bagdado geležinke
lį^ Anglai okupuoja Konstan
tinopolį. Ir jei graikai kėsi
ntųsi imti Konstantinopolį, te
nai jie susikirstų ne vien su 
turkais, bet ir su anglais. Tur
kai su anglais bendrai gintų 
tą Turkijos sostinę. Tubmet 
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VIJ URKA8 SAKO. | TYČIŲ SVAIDININKŲ MA 
NAGERIŲ DOMBI 

Kolumbo Vyčiai Supliekti 

WAU!GBGAH, W2L — 
Gegužio 13 d. Electric Parfc 

darže, Vyčių 47 kuopa grū
mėsi su Kolunfbo Vyčių base-
J>all tymu. 

Mūsų Lietuvos Vyčiai visgi 
supliekė šį smarkų Amerikonų, 
tymą. Rezultate: L. Vyčiai 47 
kp. 12 punktų, Kol. Vyčiai tik 
i 

Pat pradžioje maniau, kad 
mano tymas praloš bet ne. 
Lietuvių pasiryžimas ir miklu
mas išlaimėjo. Šitos kuopos 
base-ball tymas turi vien lie-

, .,, . i .. _, .tuvius zaidikus, kaip girdėjau 
kiltų pavojinga situacija. P a - ' . Tr _. . 
x! taj!IL£!riZ*iI!L J L - i j kitose Vyčių kuopose yTa ir 

svetimtaučių base-bollininkų. 
Nors šis tymas pradėtas ne 

labai fenai, bet visgi jau turi 
gerus žaidėjus. Docis, gaudy
tojas, labai gerai savo pozi
ciją laiko. Unovičia ir Kuz
mickas meta bolę it iš armo-
tos. Junčius tai tikras lietuvių 
"Babe Ruth", jisai gauna po 
"home-run" kiekvienose rung
tynėse. Vijurkas. 

ti Europa pakliūtų pav«jun, 
kuomet pakiltų Balkanų vals
tybės. 

Jei graikai taip labai pasi
ilgę karo, aišku, jie dar nega 
vo praeity puikios pamokos. 
Juk ta pati Anglija su Fran
eija įgundė Graikiją užkariau
ti Turkijos plotus ir juos pa
sisavinti. Kuomet graikai pa
klausę įsmuko* nelaimėn, tos 
valstybės nuo graikų užsisuko. 

Argi graikai turėjo pamiršti 
tą skaudžią painoką? 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
MO/i'SLETVIŲ~VAKARAS. 

Cicert>, HL - Geg. 16 d. 
Giedrininkų 16 kp. surengė 
koncertą ir šokius, ftiMikos 
atsilankė vidutiniškai. Pasiro
do, kad moksleiviai turi ne
mažai prietelių. Taipgi buvo 
atvykę moksleivių ir prietelių 
iš kitų kolonijų. (Tokis drau
giškumas yra tikrai malonus. 

Vakaro vedėju buvo " Gied
ros' ' redaktorius, kun. A. Lin-

L. Vyžių Cĥ  Apsk. fease-
ball Lygos managerių susirin
kimas įvyks antradienio va 
karą. gegužio 22 d. Dievo Ap-
veisdos par. svet., 8 vai. Rei
kės galutinai prisirengti prie 
sezono/ kuris prasidės sekantį 
sekmadien]. Susirinkimas yra 
laitai svarbus, todėl komandų 
vedėjai kviečiami atsilankyti. 

1>r. J. PalitOi*, pinn. 
• _ ^ 

fc. VYOIŲ JAUNAMBČIŲ 
SVffIDININKŲ RATE-

LIAM8. 
w 

X 

1TAOTAS TYMAS. 

' St. Louit, Mo. — Vyčių SO 
kp. suorganizavo labai smar
kų base-ball tyn>%. Šitame ty
me Augiausiai darbuojasi An
tanas Raskevičius, įr Jonas 
Kika. 

Geg. 13 diena buvo pirmos 
rungtynės su svetimtaučių 
tymu, būtent Cleveland High 
School. Vyčių 80 kuopa su
pliekta. Rezultatas — 14 prieš 
6. 

Šeštadieny, gegužio 26 d., * 
vai. vak., Aušros Vartų par. 

Jsvet. įvyks svarbus susirinki
mas L. Vyčių Chicagos Aps
kričio jaunamečių skyrių, svai 
dininkų ratelių managerių ir 
kapitonų, kad sudarius jauna
mečių svaidininkų lygą, Chi-
oagoje. Šiame susirinkime 
sprendžiamąjį balsą turės ma-
nageriai ir kapitonai nuo 12 
iki 16 metų amž., nes to am-
žiaus skaitosi jaunamečiais. 
Netik yra svarbu, fiet ir rei
kalinga turėti Vyčių jauname
čių svaidininkų lygą. Jie yra 
priaugantieji darbuotojai mū
sų visuomenei. Kurios kuopos 
neturi jaunameeių skyrių, tai 
stengkitės kuogreičiausiai su
organizuoti. 

V. AudrijaiUskas, 
. Svaid. Jaun. Lygos 

Organizatorius. 
. v 

kus. Tarp kita ko labai tei-
Graikijos padėtis žymiai page-l singai išsireiškė, kad, dažnai 

Dėlto federalė valdžia Wasli-' kova. Ta kova pirmiausia tu
ri užsiimti patys žmonės per ingtone vis daugiaus centrali

zuojama ir vis didesnės kas 
metai darosi išlaidos. Jei ta 
valdžios centralizacija savo 
laiku nebus sustabdyta, gali 

atskirų* valstybių legislaturas. 
Turi naikinti pulkus dykaduo
nių — biurokratų, kurie min- j svarbias koncesijas 
ta gyventojų lėšomis. 

rėjusi. Tai įvykę po to, kuo
met Venizelos pradėjo tur
kams grasinti karu. 

Pasirodo, kad Grakija nori 
karo ir eis karan su turkais, 
nežiūrint turkų -nusileidimo. 
Ją karan pastums pati Franei
ja, kuri ITurkijoje pralošė 

"KVARBOS" IR "KVARMOS" 
Šiandieninei graikų valdžiai 

renkama pinigai moksleiviams 
gelbėti, o tie pingai netenka 
Amerikiečiams moksleiviams, 
išsiunčia į kitą kraštą. 

Dainavo šie įžymus daini-
ninkai-ės: K. Sabonis, S. Lau-
raitienė, K. Raekienė ir J. 
Gudas. Ant balalaikos pagrojo 
Pr. Vitkus. Solistams pianu 
akompanavo L. Sabonienė, B. ] kiek liko. 

- • — : — • • - - - -

Kiras geras mūsų tymo metė
jas. A. Simanavičius. 

BRIDCKPORTO JAUKAMS. 
«H7 TTMAB. 

Vyčiai pusėtinai gerai pasi-[ L. Vyčių 16 kuopa turi labai 
rodė prieš studentus kurie smarkų jaunuoliu, tymą. J&n-
gerai yra išsimiklinę. Jonas nuoliai yra .nuo K) — 14 me-

tu- l s jų galima bus sulaukti 
gerų žaidikų. 

Iš visų žaidimų Šis jauna
mečių tymas pfalaimėjo tik 
1, išlaimėjo 5. 

Jaunamečių valdyba yra: 
E. Jeselskis kapitonas, J. O-
verlingas mgr., C. Žemgalis 
rast. Tymas susideda iš Šių A. 
Kamskis, J. Redeckas, M. Pi
lipavičius, B. Budrikas, G. Pe
traitis, J. Raudonis, S. Jesels-

Lauraitis ir O. Švaikauskienė. 
Solistai puikiai pasirodė. La
bai žmonėms patiko pirmą kar 
tą šioj kolonijoj pasirodęs p. 
Sabonis. Žmonės, kiek teko 
pastebėti, trokšta vėl išgirsti 
šiuos moksleivių prietelius. ^ 

Po koncerto buvo šokiai. 
Pelno, kad ir nedaug, visgi 

Kiaurpadiv. 

ta. 

MONOLOGAS. 

(Skiriu manančioms apie tai;) 

Užbaiga. 

I Matai anot jo kuprelė... o garsė-
-J'tas gi kam?. Ar gi jis* nepadaro iš lan-
» ko ienos f! Oho ir daf'feaip, gal dar ne-
\ mėginot — pas mane tai jau gatava. Nu, 

£ b e t dabar skrvMę renkam Švenčionių pa-
nelei — rytoj išrinksim gorsetą. 

Nu kokios gi "kvarrnos! Tik jau ir 
• ne pailgą... Susimildami — ne pailgą.., 

N-nes tada tai jau but po visam. "Va kada 
į l sakyt, tai jau visos "kriukos". Pirma 

*-'pus(ė buvo, o dabar kaip reikia visas..* 
Numanot jau patys ir neaiškinsiu, kodėl 

' pailgo tai]) baidaus... Nosis gi... nematot 
j nosies?.. Ar šitai dievulis, Inr įau eia 

Dievulis, jau užtai tiktai Dievas ir ne mie
liau... ar tas, sakau, Dievas turėjo "mie-

; relę" man nosį darydamas?.. Kokia jau 
"Čia miera.. Čia visai be mieros darytos.. 
p t sulenktos (nuduoda)) kažin kaip, pri

lipdytos., ot tau ir nosis. Jau čia aš nei 
fnkstu ant žmonių nei niek, kad kriuku 
vadina.. Gal gi čia nesimato, — juk ne
paslėpsi... Kam čia — kriukos ir gana.. 
Na., o dabar užsidėk susimildamas pailga 
skrybėlę, tai kas?.. Nu kas?.. Nu nieko 
daugiau, kaip tik kriukas iš priekio, ir 
kriukas iš užpakalio — aplinkui kriukas.. 
fce, ne, čia ir kalbėt apife pailgą skrybėlę 
neišpuola.. Jau kam, kam — tik ne man 
pailga skrybėlė. 

O gal", sakau, siaurais sparnais ?.. taip 
sau per plaštoką, ar per trejatą pirštų., 
kad daug maža.. Bjėdeljė bus su kasom, 
ar tikriau sakant su dulia.. ar galų gale 
teisybę pasakius su kaltūnais. Žinot gi 
mane., mano plaukus jau senai velniai 
nuo galvos nurovė., dar prieš "panialia-
vimą , ,, o kai panelė tapau, tai kaip gi be 
plaukų., jau nors arklio uodegos, o vis 
reikia. Tai vat ir prisisegiau arklio kartį., 
suvėliau kiek, kad ne taip ženklu but — 
tai niekas ir nepažjsta, o pažiūrėję į gal
vą (nuduoda): tai, sako, Dievo dovana 
— tai plaukeliai, tai lineliai, tai šilkeliai 
— ne plaukeliai.. Taigi, taigi — ne plau
keliai ir ne Dievo dovana, o tik' arklio 

kartis ir arklio dovanojimas. Na dabar/ 
paimk siaurais sparnais — tai nekaip ir j 
nepaslėpsi to karčio* — karailiuos kur I 
nors, galai irx gana. O kitas ėiupt — ir 
nusispiaus supratęs — ot tau tada ir po 
visam. Ne — taigi jau ne siaurą skrybė
lę.. Na nįėginkim plačiais sparnais (mąs
to) J)uokim per sprindį, ar per kitą kaip 
grįžk, negrįžk, kaip suk, nesuk, jau čia 
veidas — tikras snukis ir gana.. Akys gi 
tos giliausiai įdubusios net nesimato — to
kios duoby^ios — priderink gi ta dabar 
plačius sparnus... tai ir bus tos pačios a-
kys kaip už versto. O kiekvienas gi tuoj 
iš akelių sprendžia., kaip 'panejė, ar mo
teris?, ar dar kažin kas? Vis mat razum-
ni — pažįsta. 

Na Ir mes np durnesni, vis gi skry
bėlę išrinkom.. dabar tik nupirkt ir 
"spriskos" arba magaryčėlės išlakt. Tai 
pasėd£kit gi tenai pas Rabinavicių gal ir 
ibmausim po burnelę., juk, žinot gi, Šven
čionių panelė ir nuo to, kaip sakos, ne
tolima. Neužmirškit., visgi matai burnelė 
bus... (išeina). 

I Niekniekis, 

\ '• 
ELIO ŽODŽIAI. 

-
Ant Vilijos kranto žilas senutis 
Ir jo vaikučiai sėdėjo;. A l N 

Jis, ašarėlę karčią nubraukęs, 
Taip mažytėliams kalbėjo: 

— Štai augštas kalnas, o ant to kalno] 
Senieji riogso ten rūmai; 

Aplinkui auga medžiai visoki, 
Tarp jų žaliuoja vėl krūmai. 

Bet tai ne rūmai! Tai-Gedimino 
Pilis senoji statyta, 

Ir jau nuo amžių žmonių šviesiausių 
Lietuvos sostu skaityta! 

Ten gi pakalnėj matot, vaikeliai, \ 
Bokštų, bažnyčių daugybę, 

Namų i r rūmų, sodnų ir medžių 
Ir žmonių didę galybę. 

Tarp anų. bokštų—Ašmenies Vartai— 
Motina Jėzaus ten šviečia; 

Ginti Tjėvynę ir seną Vilnių 
Lietuvius meiliai Ji kviečia; 

Mūsų .kaimynai rusai ir lenkai, 
Žmonės |ai godus, nedori, 
Tą Gedimino sostą brangiausią — 

Vilnių išplėšti mums nori! 
v* 

Jie iš mokyklų ir iŠ bažnyčių 
Išmetė kalbą inųs seną, 

Ir per bažnyčias ir per mokyklas 
Siūlo nuodingąjį peną!.. 

Baltutis -r- "Boltue", Baiattdfc *'Bo-
^ • lomir* 

Darko taip kalbą seniausią 
Ir "Vardan Tėvo" jie "Vina Ojta" 

Iškreipia žodį švenčiausiai. 
Laukan "globėjus"! ir darbą j.jjų 

Laukan išmesim nuodingų! 
Ginsim Tėvynę su seim Vi'mhii?, 

Sėsime sėklą naudingą! 
Kol gyvi-busim, ginsime Vairų — 

Sostą Tėvynės žilosios^.. 
Taip mums padėkie, Dieve, sii'aitkti, 

Krašto ramybės saldžiosios! 
28 — VH — 1920 m. KiWV. Vanagulis. 

Red. prierašas. — šios mu^ų patrioto 
Ksav. Vanagėlio eilės pirmą"kart;Į spattz-
dinamos. Nors jos ragytos 1920 m., bet jų 
turinys visad gyvas, ypač šiandien vi
siems savo mintis įdėjus sostinėm "Sene
lio -Žodžiai" rankraštį .imiius įdavė gero. 
kun. Aleks. Skripka, šv. Kryžiaus parap. 
Klebonas (Clncago). Labai ačiū. 

.v 
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MILtINliKAI PARAMi 
KATALIKIŠKĄJĄ 

ftPAin)4. 
— 

Bet dar tik pradai*! 
Amsterdam, S . Y. — Ton 

garsiausion kolonijon Ameri
koje ir man teko atskrysti ir 
13 u\ gegu&io kalbėti. Iš prie
žasties vizitacijom vyskupo ta 
nir mieste ir paveikslų rodymo 
publikos buvo vidutiniškai, 
bet pasekmės labai riebios, i^ 
štai jos: 4 garbės nariai: 1) 
didžiai visu. gerbiamas klebo
nas kun. Juo*. Žydanavičius 
$100; 2) Jie va Tamašiuniuke 
$HX); 3) Ant. Kazlauskaitė 
$100 ir 4) Ona Koncerevieia-
U' $100. Amžinųjų narių 11, 
lutent 1) Kar. Aleksandravi
čiūtė $33,2) Sal. Gusčiutė $35. 
..) Alena Kibartienė $35, 4) 
Ant. Rabaciauskiutė $35, 5) 
Em. Rozembergiutė $35, 6) 
l" re. Liberiukė $35, 7) Vinc. 
Valikuniukė $35, 8) Mikas 
Kerbelis $35, 9) Aleks. Kisie
lius $35, ir 10) Mar. Stanke
vičiūte 11) prašė pavardės nes 
kelbti, $35. Metinių 40. Dau
guma pavienių asmenų ir ka 
talikiskųjų draugijų pasiža
dėjo tapti stambiais nariais. 
Jie greit pasirodys spaudoj©. 

Mat brangus tautiečiai ir 
ere rieji katalikai Amsterdamo, 
nenori užsileisti savo broliams 
ir seserims Bostoniečiams, ku
rie kol-las dar turi pirmenybę 
6v. Kazimiero Dr-jos Kaune 

parėmime, nes įsirašž 10 gar
bės, 78 amžinieji ir 100 su
virs metinių. Iš visko matyt, 
kad tą skaičių garsus ir stip
rus lietuviai katalikai Amster
damo netik privys, bet rr pra
lenks, jei bertt Bostono 6v. 
Kaz. Dr-jos skyrius, parodytų 
ka gali i r neužsileistų. Lauk
sim ir matysim kurių bus vir
šus. *Xuo sykiu gerb. kun. kleb, 
Žydanavieiui ir visiems gar
bės, amžiniesiems, metimams 
nariams ir visoms ir visiems 
narių užrašinėtojams tariu di
džios padėkos i r aukštos pa
garbos žodžius. 

Kun. Petras Kaščiukas. 

Pažymiu, jo£ mano pastovus 
nuolatinis adresas bus: 260 E. 
Main Str., Amsterdam, N. Y. 

DR-JOS PARAPIJAI DAR
BUOJASI. 

visas vargonų kasos stovis 
siekia apie 600 dol. 

Vyturys. 

NORTH SIDEJ. 
—» 

• 

Lidoviai Daktarai 
. *+«. 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Drausijot nariai. 

r m m m*m » i 
Tei. Bl id. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LTOTUVIS D E J m S T A S 

4T11 « 0 . ASHLAND AVBNUE 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lkl 9 vakare 

Milwaukee, Wis. — Geg. 9 
d. įvyko Šv. Gabrieliaus pa
rapijos komiteto narių ir dr-
jų atstovų susirinkimas. Sus
inu atidarė kun. kleb. A. Ba 
linskas. Pirmininku buvo iš
rinktas Ant. Kratavičius. Da
lyvavo par. sekr. Kaz. Virbic
kas, ižd. F. Morkūnas, V. Bal
kus ir Mockevičius. Nuo Šv. 
Jurgio dr-jos: J. Stankevičius 
ii Br. Babinskas; 8v. Kazimie
ro dr-jos: P. Virbickas ir J. 
Beržanskas; Moterų Sa-gos 
kp.: E. Morkūnienė ir S. Moc
kevičiūtė; Dailės Ratelio: V. 
Jaivdiegis ir Ona Ziziutė; 6v. 
Cecilijos choro: Alena Ale-
Juškaitė, K. Mockevičiūtė ir 

i A. Aukstinaitė 
Tarėsi apie pagražinimą ba

žnyčios vidaus. Nutarė surenk 
,,gti pikniką kuriame ims daly-

JUSTAS BALSIS 
L. Vyčių Chicagos Apskričio režisierius. Operoj "Šie

napjūtė" vaidins I vyro rolę. 

kuomet visi taip energingai 
imasi darbo. Galima tikėtis 
kad ir gerai pelnysime. 

Ten buvęs. 

C H I C A G O J E 
"DATETT' DIENA. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

Valandos — 1 
po pUtų I tki 5 

į l i i r y t o 
MtJteUomki 

vuma ir parapija ir draugijos. 
Draugijos pasižadėjo piknikui 
paaukoti $100, kai-kurios ir 
daugiau. Malonu darbuotis, 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTO*** m raiRITRGAg 

4443 So. Westcm Are. 
Telef. Lafayctte 41441 

TeL 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvi* Oydytojii 
3308 South Morgan Strttt 

m. 

. — » » -

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

11M 
•ai.: l t ryto Iki II popiet. 
I Iki T T I I vakaro. 
vai.; i iki 4 po pietų. 

41 t t Arcirer A f a 
Tat Lefayette t t t l 

t - l i mala , l - i po 
pietų Ir T-l vakarais. Nedėldte-
afcu* tiktai po sietų I lkl I vmL 

Kiekviena savaitę sereda 
Chicagos jaunimo laikoma 
*' date 'ų'' diena. Sereflos vaka
ras, jaunuoliai skubiai paval
gę vakarienę, skutasi barzdas, 
pucuojasi, kad geriau patikus 
mergaitėms su kuriomis turi 
padarę ' i date *us' \ Mergaitės 
gi plaukus raito sulyg naujau 
šios mados, gražina veidelius, 
rėdosi geriausiais drabužiais, 
kad geriau patikus vaikinams, 
kurie jas ves į teatrą., 

L*. Vyčių Chicagos Apskri
čio choras stato scenoje operą 
)"Šienapiutę" seredos arba'renginio' komitetą. Laike ba 
"date V ' vakare. Jaunuoliai-

! ' • • ' • ' • • • ' - ' ' ' t ' i • 

tebėjau, kad kas nors butų šį 
tą parašęs apie Aušros Vartų 
par. choro balių. Ižtikro labai 
gaila, kad toks svarbus dar
bas, ir pasekmingas, kurs bu
vo rengiamas vargonų naudai, 
šiandie pasirodo kad užmirš
tas. Aš buvęs ir matęs viską 
šiek tiek noriu pasidalinti, 
mintimis. Ištikro, kur ir kiek 
balių esu matęs, tai niekad ne-
pastebėjau tokio kaip kad bu
vo Aušros Vaitų parap. choro 
surengtas. Tikrai tai pavyzdis 
kiekvienam, kad čion augusio 
jaunimas, kaip vaikinai taip 
ir mergaitės, dėjo didžiausias 
pastangas, kad kuodaugiausia 
pelno padaryti. 

Negalima praleisti nepami
nėjus vardU tų, kurie taip 
smarkiai darbavosi, kaip P. 
Zaura, J. Dačiolas, J. Kolesin-
skas, J. Laučius. Jie įėjo į 

Nepasiduoda. 

Northsidietės merginos ir 
moterys nepasiduoda vyrams. 
Pereitais met. vyrai susitarę 
įtaisė gražią mėlyną kapą ir 
palijynmimui velione. Gi da
bar merginos ir moters susita
ri usios įsteigė gražią aukso 
audeklo kapą, kurį klebonas 
partraukė iš Francijos. Taip
gi A. Ignotavičienė įtaisė to
kį pat arnotą, o Emilija Nau
sėdienė palaiminimui velioną. 
Nemažai joms tas viskas at-

siAjo, bet -užtai joms parūpi jo-*p 
nai yra dėkingi trž tokia gra-

•žią .lovaną. Rep. 

Sidabrinis doleris turi apie 
'48 centų vertės sidabro. 

,r Jin"? - j " . i i > . , , i . ' j j 

AR ŽINAI KAD 
likaščiai Sveikatos apsau

gos sulyg paduotos sąskaitos 
Nalional Budget Cominittce, 
pernai meta mieste Pou^hkeep 
sie atsiėjo kiekvienam į>yven-
tojuj po $2.51! Laucaster, Pen-
nsylvania rr Waterloo, ]>>\\a 
kur iškasčiai.ąieka 9 centus; 
Ney Yorke 8.5 centai: Chicugoj 
86','Philadelphia 49. Pittsburg-
he $1.14 BufMo $1.26 Los An
geles 56; San Franrisco 42 cen 
lai? Aplamai .imant atsieina a 
[>ie 71 centas. Ar žinai kvl 
Kuomet rukai Ilelmar esi dau 
giau užgancklintas negu pap 
rastais cigaretaisf 

- (Ąpgr.) 
—— 

* 

IŠ IMU TONSILUS 
Tibillmlimis iiksli irfinenėmis: 

l . _ b e peilio, 
a, -be kraujo, 
8,—be martnlroo, 
4,—oe akMuBno, 
5,—be Jokio pavojaus SYeUcatal 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Ohlmrga« 
I M I 

Valau**: M ttd 11 *F%* 1 Urt « 
po plttų: • lkl t 

•»m<m mm 
T«l. Bird. 6062. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SMl So. HaL*ted St., Cbicago 

Valandos: Nuo 10 lkl 13 dieną, 
n u o j — t po piety, nuo •—* •**. 

NedėliomlB 10 lkl 13 dieną. 

IPo operacijos, pacljentaa galt tuoj 
Įeiti 1 darbą, g-ali tuoj ralgyti; dai 
[nlninkų balaas tampa malonesnis, 
j visa ave«kata geresnė. Kuriems 16-
[ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
[dinti. 

l igonius su Įvairiomis Ilgomis 
>rljlxnu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po pietų lkl 
[9 vai. vakare. 

Nedėliotais ir šaradomis 
| uždarytas. 

DR. AL. M. BAČETJS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAM IR 

OBSTETRIKAS, 
So. ftOtk Ave. Olcero, 111. 

ės, kurie jau turite padarę 
"date*us", užuot važiavus į 
kokį didmiesčio teatrą, kvie
čiame atlankyti operą. Čionai 
netik pasigėrėsite- daina,'bet 
sykiu galėsit iki soties pasi
šokti. ' 'Date Y ' padaręs. 

i ' i 

CHORO (PASILINKSMINI
MAS. 

— 

Narių pasidarbuota. 

West Side. — Praslinko sa
vaitė ir k i ta i r niekur nepas-

M i l * SEGAL w — — i 

FerkėJė tavo orisą po numerio 
4720 SO. ASHLiAND AVEHLE 

J , SPECUAUSTAS 
Dilovą, Motenj Ir Vyrų Llgu 

Vai,; ryto nuo H — 11: nuo I—B 
po pietų: nuo 7—8:10 vakaru. 
Nedaliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel SSSO) 

S » ^ " » ' 

Dr, M. Strikol'is 
I I 

4 1 
Lietuvis 

O Y P Y T O J A S ir C H I B I R C A S 
4401 Su. AstxIaod Avenae 

T d . Boolevard 7 i i 0 
Vai-: 3 iki 4 ir 6 iki S 

Ned. 10 Iki 13 

~ 4 
t 

Namai: #441 So. Vlbany Avenae 
Tel. **©spec4 1OTO 
Vai.: pagal sutartį wtj. 

Meaki. tel. Vaii Bilren 0294 
Ofiso tcl. Douievard 0603 

Dr. A. A. R0TH 
afišas OVDVTOJAI u 

CHIRIROAM 
•poctel tstM Moterišku. Vyriiaij 
Valksi Ir vi»q <ts1»isiaiM l i g * 

Ofisas: 1436 8. Hststed St. 
Vai.: tO—II' ryto: 1—I pe 
r>f»t f ^ t v a k . Ned. 1 0 — l t d. 

1130 Independente Blvd 
Cbioago. 

l 

DR. MAURICE KAHN 
arDTTOJAB nr oraRnioai 

4431 So. Ashland Ave. 
Tel. Uards 0004 

TeL ka 
orrflo VAL.: 

! <#*-10 v. ryto, 1—t ir T—t • . ¥. 
Nsdeliotnis: m * 10 v. ryta iki 
l vaL po pietų. 

Į . - . - , . . • » • • , , . — 
S 

Telefonas Boulevard 1080 

4608 So. Ashbvnd Aveime 
Clilcago. IU. 

.Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

liaus mergaitės, prie confetti: 
M. Zakiutė, S. Samoliutė, A. 
Šiauliutė, A. Januškaitė, G. 
Bagdžiunaitė, A. Šemvi<«iutė ir 
K. Zauraitė, taip ir prie baro 
varė didžiausią biznį. Taipgi 
ir kiti vaikinai, ir prie durių, 
ii prie drabužių, stengėsi pa
laikyti gražiausią tvarką: M. 
Kuncė, J. Kareiva, J. Nauja
lis, kad susirinkusį jaunimą 
patenkinus kuogeriausiai. 

-
Labiausiai iš mergaičių dar

bavosi ir triūso padėjo, tai tos, 
kurios dirbo prie baro kaip 
M. Bukiutė, S. Samoliutė, o 
prie tikietų: E. Petrauskaitė 
ir S. Dočiuliutė. Tos mergai
tės tai tikrai pavyzdingos ir 
vertos didelio pâ ry1**1110- Ži
noma, nepeiksįa nei kitų. 

Didelė garbė yra turėti tokį 
įžymų dainininką, K. Sabonį, 
vargonininku. 

Baigdamas, linkėsiu, kad 
kuodaugiaūsiai tokių pasilin
ksminimų surengtų ir kad 
Aušros Vartų parap. choro 
vardas skambėtų visoje' Chi-
cagoje. Kaip girdėjau, tai gry
no pelno atliko apie $190, o 

GERIAUSI 
IŠ 

GERIAUSIŲ 
<tt •» ' 

— =5 S3= 

Tur&škas Tabakas yra geriausias ir 
garsiausias tabakas sviete del cigaretų. 

Geriausias 100% tyras Turkiškas taba
kas yra sudirbtas* į Helmar Turkiškus 
cigaretus, didžiausios vertės eigaretus 
Amerikoje. 
Kad naudotis geriausiu, jcs turit ruky? 
ti Helmar Turkiškus Oigaretu*. 

20 Helmarų kainuoja truputį daugįau 
negu 20 paprastų cigaretų, bet su kiek
vienu Helmaru jųs gaunat keliolika kar-
tų daugiau malonumo. 

ATSIMINK SKRYKUTC 
IR VARDĄ 

Išdirbėjai augščiausios 
J \ njgles TurkL^ku ir 

E^yptišku Cigare
tų pasaulyje. 

BO^EScflOWjO 

:&A 

< Tfk 

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 Van Paing. Švecialisto kuris su

pranta, tavo stovj ir ktirie patars tau kaip pasigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgrų me* 

tu prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai t&vi 
gerai ifiegzaminuoja. 

TaVo k r a u j a s Ir š l a p u m a s t u r i bu t l e g z e m i n u o j a m a s 
mleroskopų. JeigTi kenti nuo Chronišku tygų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Sei-um Elektra. 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakar* 
3101 South' Halnted St. Telefonas Yards 1110 

RALTIJOS-AMERIKO; 
U LINIJA 9Broadvay. Nev^tork.NYI 

VAtICOKJT VISI PARAMltlŲ IB 
TOEBIŲ HJKLIU 

Lietuviai važiuojant i Piliavą aplenkia 
Lenkų juosta (karklorius) 

Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 
Ant 8-Jų, 4-Hų, o-šių ir 8-ntų Jjarų *. 

B i r i d i o 13 

T 

S. S. I»OIX>BiIA . 
S. S. LTTUANIA 

Trečios 
HAMBURGĄ f 103.50 

I* 
• PTLIAVA $10# M 

ir LIEPO^TJ S197.00 
lų krMtfk. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusimrfia 

Tiesioginį Susisiekimą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet fiiijikrte per 

GEKTRAL MARUFACTORIffi 
DISTRICT m t 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas Tiri $7,000,000.00 

20 metu prityrimo 
Akinių prltaistmo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda gaiva? / 

Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Dsgina ar plttžtl? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukancius 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja T 
Ar akys opios šviesai? 1 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

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

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1S01 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvei -
Ant trečio augšto viri Platto ap-
tiekos, kambariai II , 15, K ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto lkl 9 vakare. 
SepUntadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

, 
< « » » • » » • * • « • * * * • 

Delsi laivakoi. ir Halų prie savo agen. 

i . Michnievicz-Vidikiene 
KUeERKA 

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

Palng. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
•Fgtmdymo.Visokl pa 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto. Iki 12, nuo 
< lkl 9 vai. 

Ji « 
; ; . - . - , , . . , . , . , , . , , , 

MOli.^KIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir lininge 
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng
va Išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama 

J0S. P. &ASH1CKA, Principal 
MASTER TA1LORING SCHOOL 

lfONorth State Street 

i 
ttine Di 

S407 W. 
Telefonas Seeiey 1«4S 

Moko Binvimo, Patternų I 
pimo, Deslgnlng bisnlul ir 
mama. Vietos duodama lykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-| 
mokėjimais. Klesos disnomis 
Vakarais. Reikalaukit 
Bisnlo ir Naminiai kurss 
Uų Taisyme. Norint 
rašykite ar toiefonuokits, 

BARA PATEK, (pina, 

knygelės.] 

mrbrmadijyl 

* = » 

Telefonas Yards H M 
STANLCTP.j 

MAŽEIgA 
GRABORIUS I R 

TSriu Automo
bilius visokiems 

3319 AUbum 
ve. Ohicaco. 

R i • ' • • • • • • • » • » » • • • • - • • • • « • • 

8. D. LAOHAWIC« 
LIKTUTIS GRABORUJi 

1214 W. 28-rd PL Osloago, Dl 
Patarnauja leJdelsvsse k sopi - j 

Reikale msldtls atslsaa-
kti, o mano darbą bnslts mžga-
nėdlnti. TeL Ganai 1971—11M 

l~ 

41tf 

A. Mistlskis 
Oiaborius 

lai 

3307 Antram At*. Ohici4*o 
• • • i j u t t s t * 

v / '' 
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pagerbti musę parapijos ru- rą "ftienapiiitė&dturi mis ge-. 
pestingcjją galvą, ' gerb. kun.l gūžto 23 d. C. S. P. & salėja 
kleb. Aleks. Skrypku. jo var- 1126 W. 18-th 8t . Aatai dien-
dinėse. Pelnas parapijai. Bilie- Taičio "Draugo" , visas perso-
tu jau daug išparduota. Daly- rialas, arti^ dvidešimts žmonių 

AR BUS STREIKAS? Į kaip lietuviai, ypač jaunimą/. 
Kas gali sakyti, kad tas rao-. 

Ar bus Chicagoje gatveka- įkslo vjrras netiesą rasė. Kai
rių ir viršutinių geležinkeliu, j gali sakyti, kad lietuvis ne-
konduktorių i r motormenu, 
-streikas I 

Tai svarbus ehįcagieeiams 

myli dainos ir nedainuoja nuo 
ankstyvo ryto ligi vėlaus va
karo nežiūrint kokį darbą <Hr-

klausimas. Tas Mausimas! ™Ų. 
šiandie bendrovių, su darbinint Šienapiutė. Žvanga dalgiai. 
4ų vadais sprendžiamas. Ry
toj bus galutinai išspręstas. 

Šiandie tiek težinoma, kad 
gatvekarių bendrovė atsisako 
didinti darbininkams užmo-
fceanį. jei negaus daugiaus 
Tmo publikos už važinėjimą. 
Bendrovei norisi gauti 8c. 
vieton 7c. už važirtėjimą. 
i Reiškia, jei darbininkams 

bus padidinta užmokesnis, 
tai tas bus atlikta publikos lė
šomis. Bendrovė nieku ne
prisidės prie nžmokesnio. 

gula \ pradalgius pakirsta ža
lia žolė. Klausai, jau vienas 
šienapiovių traukia liaudies 
dainelę: 

/ 

v UŽPULTAS IR SURAI
ŽYTAS. 

Frank Conroy, 1451 West 
Congress st., trijų nežinomų 
piktadarių gatvėje užpultas ir 
peiliais suraižytas. Gydyto-

• 

jas tvirtina, žaizdos pavojin
gos. 

NAUJI KOMUNIKACIJOS 
PLANAI. 

Chieagos miestas turi nau
jus komunikacijos planus. 
Juos pagamino inžinierius 
KelkelT Planai apima gatve-
karių ir viršutinių geležinke
lių pratesimą į atokiausias 

• 

miesto dalis ir požeminius ge-

4 'Man dalgelė vieno plieno, 
Prisipjoviau žalio šieno. 
Valioj pie*a pievytėle, , 
Valioj baltas dobilėli. ' ' 

Vienam pradėjus, Jutas pri
taria ir tuojau visa plati pie-1 

va daina skamba. 
Xepasilieka nei grėbėjėlės.. 

Jos dainoj bernelius pašiepia, 
o tie, neiškentę, atkertą jome 
atgal. Visiems smagu, malonu. 

Gyvenant Amerikoj mums, 
lietuviai, netenka šieno piauti, 
mergaitėms grėbti. Vietoj dai
nos, mūsų ausis kasdieną kur
tina dirbtuvėse mašinų užimąs. 
Laukų darbai, nuolatinė prie 
jų daina pasiliko mums tik 
atminimuose. 

4 

Chieagos Vyčiai, ta labiau
sia mylinti dainą jaunuomenė 
pasirįžo surengti didelę puotą, 
Kad mūsų sielas,, pasilgusias 
laukų dainų, pasotinus liau
dies dainomis, tomis pačiomis, 
kurias ir dabar anapus jurų 
imisų berneliai —dobilėliai ir 
sesutės — lelijėlės dainuoja. 
Ta puota mūsų sieloms paso
tinti, įvyks ateinančią seredą, 
g<»g. 23 d., Č. S. ? . S. salėje, 

vaus visi Šv. Kryžiaus para-
pljonai-nės. Bus ir svečių. Be 
card/ių valgių bus ir malo
naus turinio programa: kal
bos, muzika, solos, monologai, 
deklamacijos i r t. t. Tas visa 
įvyks p. Letukienės Jsvet., 
4533 S. Wood St. P-ia^ptukie 
nė apteikė veltui svetainę. Ti
kimės gražių rezultatų. 

Piknikas. 
Liepos 8 'd . įvyks parapiji

nis piknikas, National darže, 
Riverside, 111. Berods, dar dau
giau negu mėnuo iki pikni
ko, o jau town-of-leikiečiai 
vienas kito klausinėja — kai 
ba apie jį. Laukia pikniko. 

TjrlA. 

darbininkai* taipgi jau "pasira-
pino įsjgyti bilietų. V 

O tamista, ar jau turi bilie
tą? Jeigu ne, tai prašomas 
tuojau įsigyti, arba ryt a*nkš 
čian ateiti prie kasos lange
lio. Bilietų pardavinėjimas 
prasidės 7 vai. vakare. 

Vienas kom. narių. 

skaičiuje, jau užsisakė vietą. 
Kitų mūsų įstaigų vedėjai i r s ta i ant kiekvieno 1,000 - i$22 

AR ŽINAI KAD. 
pernai 1022 metus mirčių skai 
čius buvo mažiausiais Suvie-. 
nytose Valstijose ir Kanadoj 
išėmus tiktai vienus metus sū
ry J? paduotos Metropolitan Li
fe Insurance Kompanijos sta
tistikos! Kaina buvo 8.8 vpa-

metais, gi 1921 kaina buvo 8.7 
ypatai. 

(Apgr.) 

RIN KIKĖ MS DĖŽĖS. 

UŽSISAKĄ VISTAS. 

Visi dainų mylėtojai išank-
sto jau užsisako vietas į ope-

Vainikų dieną, gegužės 30 
d., "prie Šv. Kazimiero kapi
nių, Labdaringos Są-^os dar-
buotojos-ai rinks aukas. Toms 
rinkikams dėžes galima gauti 
pas graborių 'St, P. Mažeiką, 
3319 Auburn ave., Bridgeport, 
Chicago. Pasirūpinkite laiku 
pasiimti tas dėžes. 

Kom. 
H5TS 

\ 

ležinkelius. i< 1126 W. 18-th St. 
Planai įduoti miesto tary- N > p Q m W k i t t o s d i ono j >> n ~ 

bai ir majorui. J ie apima a- p a m i r ^ i t t o v a k a ^ y ^ k a s 

400 mihonus dolerių lėšų. | d a i n a ^ a t e i k i t ^ ^ 

DIDINA UŽMOKESNĮ. 

Piliečių komitetas Chicago
je padidino užmokesnį, ketu-
riolikai amatu unijų, kurių na 
riai užimti prie namų staty
mo. Tos unijos dirba bend
rai su neunistais darbinin
kais, ty. rjripa^įsta "open 
*hop" darbą. 

Užmokesnis padidinta nuo 
10 iki 20e. valandoje 

nas pasotinti savo sielas liau
dies dainomis, kuriomis yra 

^išpintas gražus perstatymas — r 

"Šienapiutė". 
L iūna i 

13 SUŽEISTA. 
— • 

Praeitą/ sekmadienį nelai
mėse su automobiliais 13 as 
menų sužeista. 

Šįmet ligi geg. 21 d. Chica
goje nelaimėse su automobi
liais žuvo 247 asmenys. 

jį Iki šiandie Chicagoje Šįmet 
"moonshine" 94 žmones nu
barė į kapus. 

Chicagoj minč 82 metų am
žiaus Dr. Florenz Ziegfield, 
įžymus muzikas ir Chicago 
Musical College įkūrėjas. 

VISI, KAS DAINĄ MYLL 

• 

— . 

PASAULIS MARGAS. 
I 

> 

' — 

Vieni pametą muziką ir įsi
velia į politiką, o kiti pameta 
politiką ir imasi muzikos. Vi
si dar gerai atmename kuo
met kaip tik pasaulinė karė 
pasibaigė, garsusis muzikantas 
— pianistas Ig.. Paderewski 
pametė muziką ir įsivėlė į po
litiką, o tuo tarpu Chieagos 
Bridgeporto politikieriai metė 
^politika i r pradėjo praktikuo
ti muziką." -

Vežimas dunda. 

a t* 

-v" 
TIKIE-

TAI. 

• 

Įžymus Suomių prof. Niemi, I 
didelis Lietuvos prietelius ir 

Bridgeport. — Šioje kol. 
tikietų į rengiamą komp. Pe-
trauko operą "Šienapiutė" 
galima gauti pas P . P. Baltu
tį, prieš šv. Jurgio bažnyčią ir 
V. Stulpiną,"L. Prekybos B-
vės ofise, 3313 So. Halsted S t 

Laikas jau nebetoli, nes 23-
je šio mėnesio ta opera at
vaidinta bus garsaus L. V. 
Ap. choro kuriam vadovauja 
komp. A. Pocius. Todėl svar-1 

bu įsigyti tlkietus išanksto, o 

kį malonų veikalą pamatyti. 
Kom. 

mūsų liaudies dainų rinkėjas, 
dar prieš pasaulinį karą v a ž i l ^ P P 8 ^ k fkyenan i to-
nedarna* po Lietuvą ir rankio
damas dainas, rašė, kad nei 
viena vsalis neturi tiek daug 
ir taip gražių liaudies dainų, 
kaip Lietuva; kad nei viena 
tauta nemyli taip savo dainų 
ir taip. gražiai nedainuoja/ 

B T0INOR LAKE. 
Vakarienė. 

Birželio 3 d. bus parapijos 
vakarienė. fTiksias vakarienės 

, GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER -DRAUGĄ" ŠIS ASMENIS: 

Stasiūnienė Ona A
 ( 

Anužienė Morta 
Susis Juozapas (St. LoutS, Mo.) 
Viršilas Steponas (Spring Valley, 111.-

' Jareckienė Vincenta 
Kvietkus Petras \-
Kudulienė Juzefą 
Lubert Petronėlė 

^ Šinkūnas Antanas 
Čiurlis Longinas 
Kana verskis K. ;*} i 
SadbarasvAntanas , 
Saunoras Kazimieras - u -i 
Kuzas Jurgis (Cleveland^Ohio) 
Tamošaitė Magdalena (Hartford,* Conn.) 
Ulis įfykolas 
MakstuŲs Antanas (Prankfort Heights, 111.) 
Žvmytė Kai-olina (Racine, Wis.) 
Gaižauskis Julius (Farmington, » . ) 
Rokas St. \ 
Jankauskas S. K. (Worcester, Mass.) 
(tepelis Vladislovas 
Nikšienė Marijona 

f Janušauskas M.-
Budris C. 
Vaivada Kazimieras 
Neverdauskis J . . 
Zupka A. 
Berkelis Juozapas 
Balčiūnas Jonas (Rockforci, 111.) 
Malinskas J . 
Kavaliauskas Juozapas ^ 
Burba Kazimieras (Gary, Imi.) / 
Žižminskaitė Agota (Racįae, Wis.) 
Skipitis Jonas 
RurjŠlaukienė T. (Racine, Wis.) 
Mockus Jonas (West Frankfort, 111.) ; 
Kiela Matas (Sandoval, UI.) 
Višinskienė Zofija 
Loveikis Jokūbas 
Dr. A. K. Rutkauskas (Vilniaus našlaičiams) 
Nugaras St. 
Gilvidas Stanislovas (Cicero, UI.) 
Yudys Jonas 
Šležas Klemensas , ! 

Cibulskis Ladislovas ' į 
Kajutis Silvestras (Melrose Park, UI.) 
PabiJonaitis Petras 
Domeika Jonas (Medicine Hat, Altą Canada) 
Augulaitė Marijona 
Brazauskas Antanas 
Šilaitė Veronika 
Collins J . (Taylorville, 111.) 
Lauraitis Pranas (Broooklyn, X. Y.) 
Česna Sergijus 
Marciejauskis Pranciškus 
Am{)rozaitė Placeda (Cicero, 111.) 
Klimaitis Jurgis 
Gūdžius P. (Melrose Park. 111.) 
Malekauskis Pranciškus 
Kripas Pranciškus y 
Micevičiutė I^ufrozina 
Kesminas Juozas (Raeine, Wis.) l 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKJTRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Ta i Rop«evelt 7791 

v 

Atdarau kasdieną, ifiskyrua Sventadkpios \kl 8 v. T. 

PAIEŠKOJIMAI . 
KAS ŽINOTE? 

kur dabar randasi Juoxas Jaunko 
(Jankus) angliakasis — nainerys a-
ple 35 metų amžiaus. 1914 metais 
jis gyveno Ivedford, m. Labai svar
bus reikalas, praneškite. *' 

THOMAS SHEV 
916 X. t-th Str. East St. Loliis, III. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

CICERO BARGENAI. 
Parsiduoda 2 pagyvenimu 

mūrinis namas po 5 ir 6 kam
barius randasi 48 Court ir 13 
Gatvė. Parduosiu už $7,500. 
Atsišaukite: 

Ą L. JARUSZ 
4922 So. Ashland Ave. 

i : 1 

KAUNE REIKALINGAS 
V I E Š B U T I S 

Kaune nėra kito tokio de
gančio reikalo, kaip pastatyti 
puikų viešbutį) Taip sako visi 
kurie buvo Kaune. Tam tik
slui susiorganizavo bendrovė 
ir reikalinga apie 1.5 žmonių 
prisidėti \su nemažu kapitalu 
prie pastatymo Hotelio — 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-NS B-VĖ, 

3241 So. Halsted Str. 
Chicago, 111. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

BARGANAS PAS 
JONį KLIMĄ 

Ant pardavimo medinis, 4 kamba
riu vieno pasyvetolmo, namas aukštas 
bosementas su garadžiumi del dvie
jų karų arti Lietuviškos bažnyčios, 
kaina labai pigi. / 

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, netoli naujai statomos mo
kyklos Electra, grasas ir vana kaina 
13,500.00. 

Ant pardavimo medinis namas dvie 
Jg pagyvenimų po 5 kambar'.us cer 
mento fondamentas, electra ir g-asas 
priepat ietuvlSkos bažnyčios ui pig1k 
kaina. 

Ant padavimo 2 snV»*" »nuro na
mas 6 ir $ kambariu; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
ftv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15,-
200.' 57.500 mortgage balancas ant 
ismokesčio. S 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas basementas i5 
kurio galima padaryti pagyvenimą; 
vanay elektra ir gasas. Namas ran
dasi Brighton Parke getoli npo Lie
tuviškos bažnyčios; kabia $5,700. 

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

Pardavimui bizniavas modlnis na
mas; geras salunui su svetainė, ran-
dos neša $100.00 j mėnesi, kaina 
$8,800.00. 

Pardavimui bučernes biznis su na
mu ar be, netoli lietuvių bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace šiluma, lotas 33x150 ft. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir €l-st ave. Cice
ro, 111. v 

Pardavimui 2 aukštų mūrinis na« 
mas po 6 kambariu ant CampbeM 
ave. netoli vienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai šildomi; namas ran 
dasi Brighton Parke netoli VVestern 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernes biznis ant Bridgeporto lie-
l«»vlais apgyveni oj vietoj parsiduoda 
už $2,500. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS, 

4414 So. ealifomia Ave. 
Tel. Lafayette M>76 

RETAI ATSITINKANTI 
^ BARGENAI! 
PARDAVIMUI 2 augštų muro na

mas, po 6 kambarius; kieto medžio 
užbaigtas; viskas {taisytas pagal nau
jos mados; namas statytas 5 me
tai; karšty vandenių šildomas su 2 
boleriais; skiepas cimeutuotas su 
Bkalbyktoms; kaina $11,000; vertas 
$13,000; pusė ar daugiau reikia j -
mokėti, kitus ant morgičio. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas 2 flatai vienas 6 kambariai o 
kitas 7 kambariai; puikiai ištaisytas 
su gazu, elektra, maudynėmis ir ki
tais* parankumais, yra augštas skie
pas; dviem automobiliams garadžius: 
namas randasi ant Western bulva
ro netoli 35 gatvės; kaina $10,000; 
vertas $12,000; nereikia visų piningų 
turėti. \ 

Norėdami toliau sužinoti kreipki-
t'ž«.« die**** ar vrvl arnk* sekančiai. 
BRIGHTON REALTY CO. 

J . Yushkewite, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 

A N T R A N D 0 S 

ADVOKATAS 
(Buv. yiiniaus ir Kauno Apygar

dų Teismo Teisėjas) 
Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI 12 8. Halsted 81., Chicago. 

Telephone Yards 23*0 
& 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

7t W. Monroe Sftreet 
Room f04 — Telef. Raodolph 2»00 
Vai: Nuo S ryto iki 6 po pletg 
Vakarais: 3208 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1013 
Chicago. 

' l % RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

. i r-

Ofisas Didmiesty!: 
89 South La Salia Street 

Telefonas Central 63»0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

t Telefonas: Tards 4M1 

TeL Dcarbom §057 
A A S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidainlestyle 

CHICAGO TEMPLE BUILDINO i 
77 West Washmgton Street 

Room d723 | 
Talando^ t ryto 11d I po pistų 

Namu Tai. Hyde Park S t t l 
' j m • • • » » • • • • • • • • • » » » • • • • * « f e 

> • • < * » 

\ 

Ant randos 2 „ flatai po 8 
kambarius. 8u naujausiais į-
taisymaifr steam-heat, e lek t ra , ] į , 
ir vanės. 
Atsišaukite sekančiu antrašu: 

2322 W. 24-th Street 
JLmo rlato. 

arba 
1 'Draugo" Ofise, 

2334 So. Oakley Avenue. 

TETŪT I IUT 
WĖAVERS 
VIENAS LOOM 
GERAS DARBAS > 
PRIE VILNŲ 
STANDARD PRICE LIST — 
NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
TARP DARBININKŲ N4RA 

SOUTH BENO W00L£NS 

1 P. WA1TCHES 
La w y e r 

LDKTUVDJ ADVOKATAS 
Dfen.: R. 614-616-137 N. Dear-
born Str. Tel. Randolpb 6664 
Vakarais: 107S6 S. AVsbash A 
Roscland Tel. Pullman 6377 

« ^ « » » ^ * ^ * * • • » , • • • » • • » » » • 

NUORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI ARAMAI-
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CO. 

;• COMPANY, 
SOUTH BEND, IND. 

809 W. 351h SU Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. % • # 

= =4= 
! » » » • » » » » » » • • • » » • » - - » ' 

• r 

L O T A I 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

8t. po 25x125 lab.ai žema kaina. 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca-
tifornia bulvaro prieSais bažnyčios 
daržo, lotas neSa f 96.0ft jeigru per me
tus už labai žemą karna. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 Sonith California Ave. 
Telef. Lafayette 5676 

S T O R A S 
ANT PABDAVIM0 saiiu-

nas geras uždarbis norinčiam 
pirkti. Atsišaukite: 

323 So. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 

ANjT PARDAVIMO grocer-
ne ir kendžių krautuvėj sker
sai angliškos ir lietuviškos 
mokyklos. Labai gera vieta. 
Atsišaukite 
4619 SoNHermitage Avenue 
PARDUOSIU arba mainysiu. 50 

automobilių talpinanti garadžiu. Ran
dasi 95^r Loomis. Mainysiu ant' na
mo arba kokio i^ors bizno. 

C. P. SUROMSKK A CO. 
6646 So. Halsted St. Chicago, IU. 

Tai) 

REIKĄI4NGI 2 siuvėjai 
prie vyrišku kostumersl^u dra
bužiu, nuolatinis darbą*. Atsi
šaukite tuojaus 

K. LAUČIUS 
3305 Auburn Ave. 

REIKALINGA 
VYRAI. 

Prie apgumuotu dratų. Pri
tyrimas nereikalingas, dera 
apmokama alga iš pradžių. 

Kreipkitės: 
BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Westetn Ave. 
Chiča«o,IJl. i 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo Iletuvys, lietuviams visa
dos patarnaujŲ ktioicoriattsla. 

61. YU6KA 
6228 West 6S-th Street 

REIKALINGI 

Fabriko leiberiai. Darbas pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

HYDRO STONE CORP. 
5821 W. 66-th Št. 

(Clearing) 

REIKALINGOS 
merginos ir moterys kurios 
supranta i r kalba angliškai 
dirbti prie mašinų kurios už
deda vata; ir šilką ant drato. 
Prityrimas nereikalingas, nes 
turime tam tikrus instrukto
rius kurie jus išlavins.- Dieną 
arba naktį. 

Kreipkitės: \ 
BELDEN >OTJ; CO. 

4625 W. Van Bumi St. 
Chicago, IU. 

—a D-ro RAČKAUS IfiK.\DIMAS. 
lln 1»1V» I^. R»«k*i« c&lTojs, t m - • 

**, l i iado ir libandO fi«riausi«« vaistus 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti bambukai, bet daromi po prieilura 
P-ro Račkaua ir Jia veikią ant plau
ku etai kaip: 

l)-l"žnru!*a mikrobus, kurie ėda , 
plauku 6a kuls. i 

S)-Sustiprina plaukų Sakais. 
S)ISjudina krauj* galvos skalpoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegu. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. j 
5)-Augma plaukus. 

Kurie nori šauti tų vaistu; U i to
ri prisiysti su laišku: — savo amžių, 
keletą nusilakusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. 8ių Vai
stų aptlekoee •e*a«t4t. Kreipkitle* tle-
SIOK prie mūsų FIRMOa 

KAINA IS.0O u i vaUtus it v i pa- , 
tarimus kaip užlaikyti pjaukus. Dau« 
žmonių mums dėkavoja. pinigTis sių
skite filuo adresu: 
DR. RACKU8 Medicinai lAboratory. 

1411 So. 50tb Ave., Cicero, 111. 
18*** • - * * » • » * » » - » • » • » • ' • - • • - • P 

r: '• - ' ' f ' •'" — 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad-
*resų savo pažįstamų; ir pas
tos niarkių už 2 centu, — ta? 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATA. 

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

v 

_ Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, UI. 

'¥ 

, 


