
JLLLJL^ 
» * "DRAUGĄ! 

Pibliahed D»lly Bxc«pt Brmdayi 
O * Y«M, 16.00 
ttx Months 13.00 

AT NHWS-8TANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS PUBUSHINQ 00-, Ina 
nS4 8o. Otkley Am, Gklesfe, m. 

Tat Roosevclt 7791 

įmjmm i riMMMH 
•V 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) / 

i 

KAINA 2 CENTAI 

PRICE 2 CENTS 

= g - s 

No. 121 
• 

CH1CAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 23 D., 1923 M. 
ENTERED AS SECOND-CLASS *IATTER MARCH 41, |***, AT CHICAGO. ILLINOIS CNDER THE OP ACT OP MARCH 3, 1879 

METAI-V0L VItt 

v OLASGOWO ARKIvtfSKtT-
PUI SUTEIKTA VALDŽIA. 

= : 
=sš"»= 

fvyko gražios bažnytines 
apeigos. 

LONDONAS, geg. 19 (su-
vėlinta/). — Glazgovo metro-
politinė^katedra, dedikuota 
Šv. Andriejaus, Škotijos Apa
štalo, pagarbai, buvo gražių 
bažnytinių apeigų scena, kuo
met monsignarui Maekintosh, 
Glasgowo Arkivyskupui, įtei 

Anglijos Premieras -- Stanley 
Baldvvm 

CURZONUI PRIEŠINOSI DARBO PARTIJA 
BALDWIN MAŽAI ŽINOMAS POLITIKOJE 

LONDONAS, geg. 23. — ri vos 5T> metus amžiaus. I 
Stanley Baldwin yra naujas I Premiero vieta šiuo kartu 
Anglijos premieras. Karalius 

Baldwin mažai žinomas po
litikas. Vos kelinti metai, 

ktas Šventas Pallinm, kas v a k a * J a m P a s i " l ė P^miero 
reiškia jo Valdžia arkivysku- v i e t * . Bakhrin sutiko. 
pįjoje. 

Diocezija skaito suvirs pusę 
miliono katalikų. ;Tad tikin
čių į pamaldas susirinkimas 

^į buvo skaitlingas. Katedra 
keliomis valandomis ankš-
čiaas buvo pilna žmonių. Ka
nauninkams patarnaujant, 
Arkivyskupas klūpojo sauk-
tuariume, kuomet Pontifika-
les Mišias celebravo Argyle 
lordas Vyskupas. 

Arkivyskupas pakilo nuo 

buvo,gaminama lordui Curzo-
nui. Sakoma, patsai atsista
tydinęs Bonar Law jį reko
mendavęs karaliuį. 

Bet paskutiniuoju momentu 
kaip jis pradėjo darbų vy- j prieš Curzonų pakelta opozi 
riausybės ofisuose. 

Premieraujant Lldyd Geor
ge'ui, Baldwin buvo valstyhfės 
iždo sekretorium., Iškilus i 
prem. Andrew Bonar Law, 
kurs dabar del ligos atsistaty-
dyiK). Baldwin paskirtas iždo 
kanclieriumi. 

Baldwin lankėsi *Suv. (Vals
tybėse. Vedė derybas skolų 

! -cija. Tai darbo partija dau
giausia priešinosi.^ Ši parti-
ja nusistatė kovoti prieis pre-
mierą, kurs priklauso lordų 
rūmams, kurs yra tituluotas. 
Pranešta, kad darbo partija 
stovi už netituluotų vyrų, 
parlamento rūmų atstovų. 

Tad- nebuvo kitokio i'jėjimo, 
kaip tik prasilenkti su darbo 

M. GORKII APIE BOLŠE
VIKUS. 

• -

Laukia Amerikos pagelbos. 
' LEJE E i i s f ' lA n g l l 'a Ru0šjas Karan SB Ru8j'a 

BERLYNAS, >geg. 23. — "Vienybės" koresp. prane
šimu, iš patikėtinų šaltinių su-

Sarow-Pieskow sanitariume, 
v ,. . _ _ , fžnota, kad adv. Jonas Lopat-

„etohausm B e r i j o gydosr t Q a ^ ^ ^ 
Z,nomaS rusas radikalas rasy- ^ ^ ^ N e W y < ) r 
tojas^Maks.m Gorini, kurs a- ^ £ Į ,_ BiehMs ^ 

kelių tik eidamas pamoksli 
nėn, i i kur jis kalbėjo apie S . į m e n t e Atstovavo valdž 
Pallium* simbolizmų ir reikš
mę ir kaip jis priimamas. At
liekama prisiega būti ištiki
mu Šventajam Tėvui ir Baž
nyčios Konstitucijai. 

Pasibaigus Pontifikalėms 
Mišioms, įteikta Arkivysku-... I ^ ^ ^ ^ R , į ^ 2 3 . 
pui valdžia (investitūra). Ce-
Jebravęs Mišias Vyskupas už
dėjo jam ant pečių Palliumą. 
Paskui įteikti kiti valdžios 
ženklai. Ant galo Arkivysku
pas palaimino visus katedroje 
susirinkusius. 

, 

JAUNI KUNIGAI. 

BELLEVILLE, 111. geg. 23. 
— Praeitų sekmadienį čia Šv. 
Petro katedroje vietos Vysku
pas Henry Althoff įšventino 
į kunigus tuos jaunus semrina-

patvarkymo reikafe. Gi su partijos triukšmu ir skirti 
sirgus premierui, jis parla- preimeru netituluotų. \ 

nais metais Petrograde bolše* 
vikams tarnavo. 

Šiandie Gorki i nepalankiai 
atsineša į bolševikus. Bolše
vizmų jis tėčiaus perdaug ne
peikia. Tik šiaip sau pavir
šutiniai pavadina "odos li
g a / ' (Tudlarpu visam pa
sauliui yra žinoma, kad bolše
vizmas nėra vientik odos par
kos, bet biauri epidemįja, ku
rį naikina ne vien odų, bet 
patį organizmų. 

sulų Chicagon. 
Argi jau'turėtų sugriūti Chi-

cagiečių kandidatūros, kurių 
bent tuzinas save į konsulus 
perša? Dar nesenai jie geri
nosi p-niai D. Šleževičienei ir 

LONDONAS, geg. 23. — mainos. Kai-knrie karo ląi-
Angliškuose uostupse Cha- j vai iš Tarpžemių gūros pasu-
tham ir Portsmouth daromi kę ant Dardanelių. Matyt, 
pasiruošimai, idant kas mo
mentas butų galima į Rusijos 
vandenis pasiųsti lengvuosius 
skraiduolius ir minų šlaviėjus. 

pasiųsti į Juodųjų jurų. 
Tai visa nurodo, kad Amfr. 

lija rengiasi karan prieš bol-
ševistinę Rusija. Ar aktua-

Apie tai rašo Daily Herahi, lis karas bus, ar ne, tai^prigu-
darbo partijos organas. ,Tas lės nuo bolševikų akcijos. Bet 
laikraštis išvardina net> karo Rusijos pakraščiai pirm visa* 
laivus, koki bus siunčiami į ko bus blokuojami. 
Rusijos vandenis. Gi iš Maskvos pranešta, kad 

Toliaus tas laikraštis ūžti- bolševikai nen^ano pasiduoti 
< i 

IU. 

Gana dar gaunas vyras- Tu-
Tam tikslui parinktas Stan

ley Baldwin. 

ŠVEICARIJA GREITAI ATSAKĖ BOLŠEVIKAMS 
V0R0WSKY NEBUVO NElKOKIS DIPLOMATAS. 

.kyo vardu. |Tai botfrastines 
Rusijos lK>lševistin/ė valdžia 
andai Šveicarijos valdžiai pri
siuntė notų kas link bolševi
ko Vorowskyo nužudymo vie
name šio miesto viešbučių. 

Bolševikai savo notoje tie
siog kaltina Šveicarijų už bol
ševiko nužudymų. Sako, Švei
carijos valdžia nesaugojusi to 
diplomato, kuomet jam buvęs 
pavojus, kuomet Šveicarijos 
fašistai viešai pakelt grųsini-
mus. 

Tokios pat notos įduotos ir 
vietos taikos konferencijos at
stovams , kurie nepripažino 

Micbael Klimas, East St. bolševiku atstovo. Konferen 

propagandos fondas. Tuos 
'pinigus valdžia formaliai paė-
mfc savo žinybon. 

Tokius propagandos fondus v i ™ a E«°pb» vaistyta šau 
I;W;L-«; •„,.; ;*. v«nA*;^« kiasi Amerikos pagelbos. Ne 

Bolševizmas nėra paprastas 
odOs niežulys. Bet biauri] 
gangrena Rusijos valustybės 
kūne. 

Gorkii pramato, kad bolše
vizmas pats savaimi išftyk-
siąs. Rusijoje išsivystysianti 
demokratija, kai-kad įvyko S. 
Valstybėse. 

Gorkii laukia nurimstant 
Europos, Jis nori, kad Eu
ropos patvarkytų ateitų Ame
rika. Anot jo, Europa šian
die yra viena pamisielių įstai- -
ga, reikalingą atatinkamo ve 
dėjo-gydytdjo". Tiib 'gydyto-' 
jnmi tinkamiausia Amerika. 

. Y patingai' dalykas. Kiek-

k o n s ui a t o 7 magaryčios 
jiems brangiai kainavo, o čia 
Chieago gaus importuotų ko-
nsulįi 

Mes gindami chieagiečių 
kandidatus nenorėtume tikėti 
"V-bės" koresp. iš Kauno. 
Perdaug nemandagiai p-nia 
Šleževičiemė/"butų pasielgusi 

*su ebieagiečiais. Ne. Lauksi
me tikresnių žinių. 

y f krina, jog pastaromis dieno- Anglijai. Atsisako pildyti 

bolševikai turi ir Vokietijos 
ir Italijos bankose. Nestebė- reikalauja iš > Amerikos sau ^aip vienos savaitės savo už
tina, jei Voro^jsky kitūomet ' i o k i u patarimų, tik pinigų. įdarbio, yra išnaudojimo au-
nuvykęs Komon st> savimi at- Tu°*&rPU šiandie pinigų *be jkos iriandidataį pašelpai. 
sigabeno krepšius branfeių ak- ;Pa t a r i m iJ n i e k a s niekam^ne-

Louis; Julius Shoen, Belle-
villo; Anthony Keepes, Seba-

cijos delegatai į tai žodžiu at-
sakjė. Pažymėjo, kad kuomet 

stian, 111.; Stanislaus Kilar ir; s u Dardaneliais nžbaigtas rei-
Jobn Putas, Detroit, Mieb. k a l a s^ t a i bolševistinės Rusi-

Po bažnytinių apeigų kate- Į Jos atstovas buvo nereikalin-
dros salėje jaunų kunigų pa- S a s ir jis nekviestas. 
gerBimui į\yko priėmimas ir 
pietus. 

4PAŠTAL. DELEGATAS 
PAGERBfTAS. 

Nediplomatas. 

Šveicarijos valdžia veikiai 
atsakė bolševikams į jų notų. 
Atsakė trumpai. Vorowskyo 
valdžia nesaugojo, nes nebuvo 
reikalo ^saugoti. Jis nebuvo 

AVASHINGTON, geg. 19.— j jGks diplomatas. Antra, Vo-
Trejyt^s Kolegijos studentai rowsky buvo įspėtas apleisti 
pagerbė Apaštalinį Delegatų.̂ ^ šve icarų , kaipo negeistinas 
Arkivyskupų Fumasoni-Bion-, asmuo. Jis tunėgo gražaus 
du Delegato pagerbimui su- ]aįk0 tai padaryti. Įspėjimų 
rengta recepcija Kolegijos sa-

menėlių iŠNRusijos. : Tai visa 
pakeista pinįgais ir vartota 
propagandai. 

Conrady reikalavimas. 

Kapitonas Conrady, kuris 
nužudė Vorowsky, turi forma-
lį reikalavimų, bolševistinei 
Rusijai. Reikalauja u5 Rusi
jos vieno miliono šveicarų 
frankų už konfiskavimų Pet
rograde jo tfcvo savasčių. 

. » • •!! 

neklaussė, • tai patsai kaltas, 
lėje. Be kitų įžymių svečių D eĮ t 0 j Šveicarijos valdžia nei 
buvo ir Baltimoičs Arkivys- kiek nesijaučia, kad ji gafctų j 

but atsakominga už jo nužu
dymų. 

knpas Gurley. 

32.000 VOKIEČIŲ ANGLE 
KASIŲ STREIKUOJA. # • * - * 

ESSEN, geg. 22. — Dort-

TURKAI SUGRIOVĖ ADRI-
AN0P0LI0 TILTĄ, 

! 

ATĖNAI, geg. 23.,— Parė
jo žinia, kad turkai sudinami-
tavo skersai Maritza upės 
vienatinį tiltų, kurs jungė Ad^ 
rianopolį su Karagach, Tra
kijoj. 

Tuo atsitikimu čia labai su
sidomėta. Aiškus dalykas, 
turkai nemano pasiduoti grai
kams. Rengiasi naujan ka
ran, kokio graikai labai iš
troškę. 

mis parėdyta karo laivyne at- Anglijos reikalavimus. 

L I E T U V O J E . ! 

NEPAPRASTOS VAKA
RUŠKOS. 

*» 

KIRMĖLIŲ K., Raguvos 

C H I C A G O J E. 
POŽEMINIŲ GELEžINKE 

LIŲ KLAUSIMAS. 

Cbicagos mįesto taryba ga-

._•_ J 

SAMDOS TURI PULTI AR 
UŽMOKESNIAI KILTI. 

valsč., Panevėžio apkr. - - Iš vo visus, pagerinti mieste ko? 
šio kaimo rašo apie tokį atsi- munikacijai planus. Pavestai 
tikimų. Pilietis Ant. Gruz-' visa tai peržiūrėti specialiam 
dis darė pas save vakaruškas komitetui. Miesto majoras ir-
ir pasikvietė keletu jaunuo-'gi perkratys planus. 
lių vyrų iš gretimo Pailgami-, Požeminių geležinkelių rei-

WASHINGT,ON, g. 22. —; škio vienkiemio. Kirmeilų • kale pakelta du svarbiu klau,. 
Nacionalė socialio veikimo'kaimo, Raguvos valsč. tary-'gjyym. ^ r ^aį s geležinkeliais 
konferencija šiandie turi at- Į bos narys K. J. supykęs, kam' važinėjimas nebus brangus, ir 
kreipusi didžiausių domę į tie vaikinai atėję iš svetimo a r pasikasimas^po kai-kurio-

problemas, paliečiančias na- sodžiaus, paprašęs savo s o - ' ^ g vidumiesčio gatvėmis ne-
minį gyvenimų 8uv. Valstybe 
se 

džiaus vaikinų, kad padėtų pakenks didžiuliui butų pauyį 
jam sumušti A. G. s v e č i a ^^^ ,.<**) 

Bleecker Marąuette iš Cin- Tuo tikslu K. J. savo sod- į { tuodu klausime negauta 
cinnati, kalbėdamas apie auk- žiaua Vaikinams liepęs, einant galutinas atsakymas. 
štas samdas pažymėjo, kad vakaruškosna, pasiimti su sa-
tie žmonės, kurie kas nlėnesLvimi ir įnagių — akmenų, 
už samdas, turi išleis daugiau plytų, pagalių ir tt Pats l t 

duoda. 
•i i 

PAVOJUS ISMET PAŠOS 
GYVASČIAI. 

MARKIŲ KAINA PUOLA. 

NEW YORK, geg. 23. — K. J. ėmęs groti armonika, o 
Vietos biržoje (vienam šimtui pailgamiškiai vaikinai, nieko 
markių kaina paskelbta .0018. nežinodami, išėję šokti. K. J. 

J., kaip jų vadas pasiėmęs 
geležinį apkaltų baslį. 

Prasidėjus vakaruškoms 
kirmieliečiai <ėmę ieškoti prie
kabių ir progos pradiėt pešty
nes, bet nebuvę kaip. Tada 

PRIEŠ CUKRAUS BRAN
GUMA. 

Kitame Chicagoa miestą 
tarybos susirinkime bus įduo-. 
ta rezoliucija, kuriaja Prezi^ 
dėntas Hardir\gas bus ragina
mas pasidarbuoti cukraus at
piginimu. 

LAUSANNE, geg. 25. — T a i žemiau kaip lenkų mar-
\ i- * 

Turkų valdžia telegrafavo čia kių. 
savo delegatui konferencijoje, 
Ismet pašai, jog keturi grai 
kai ir armėnai keliauja Lau-
sųnnon jį nužudyti. 

Vietos turkų delegacija 
tuojaus apie tai painformavo 

staiga sustojęs groti ir suri
kęs, kad pailgamiškiąms ne-

I galima esų šokti ir kad turį 

APIPL&& OFISĄ. 

TORNADO PALIETĖ PIET- I išeiti lauk iŠ .gryčios. Pail-
VAKARUS. 

PropagaaidJos' fondas. 

Šveicarijos valdžia pradėjo 

GRAIKAI PASIRENGĘ 
ivAltAu, 

Dideli nuostoliai at-

AVICHCTA FALLS, Tex., 
geg, 23. —r Tornado siautė 

Lausannes policijos viršinin- pašaliais vakarinjės Oklahoma 
ka. Keturi detektivai paskir- sienos. 
tti Ismet pašų saugoti dieno- likta, 
mis ir naktimis. :J 

Šveicarijos pasieniais visi 
keliauninkai sulaikomi ir tar
domi. Policija turi įtariamų 
sųkalbininkų išvaizdų aprašy
mą. 

PROJEKTUOJAMA MILI-
TARINĖ MOKYKLA. 

PRANCŪZAI .KOMUNISTAI 
BADAUJA. 

Cbicafloje projektuojama 
steigti didele militarinę, Suv. 
Valstybių armijai ir karo lai
vynui, kolegijų. .Tai busianti 
Roosevelto Mijitarirtė Jstaiga. 

• ^ .a i -i 

PARYČIUS, geg. 23,— A š ,NE VISI TU&I LEIDIMUS, 
tuoni francffzai komunistai 
čia laikomi-kalėjime už prote-
stavimų prieš Ruhro okupuo-
tę 11-ta diena badauja. 

KINUA ATŠAUKĖ KAREI
VIUS. 

WASHINGTON, geg. 2^-— 
Suv. Valstybėse yra apie 150,-
000 gydytojų. Iš jų vos 35 
tūkstančiai turi valdžios leidi
mus išrašyti pacientams deg
tinę. 

^fgamiškiai atsakę, kad ne jis 
juoe kvietęs ir ne į jį jie at
ėję, todėl jis ir negalįs ji; 
išdaryti. Tada K. J. dar 
smarkiau surikęs, kad visi 
kirmeliškiai "atidengtų^ ug-
nį." Kirmeliškiai taip ir 
padarę ir "kaip žvėrys'' šokę 
mušti paipamiškius akmeni
mis, plytomis ir pagaliais ir 
pasiliejęs pailgamiškių svečių 
kraujas, kad pailgamiškiai 
vos gyvi beišlikę. 

Paskui K. J. sakęs todėl jie 
mušę >pailgamiškius, kam jie 
su Kirmėlių kaimo mergino
mis šnekų, su jomis šokų ir tt. 

Nejaugi Kirmėlių kaimo 
jaunimas toks tamsus ir ne-
susipratęs, kad tokiems lauki
niams darbams yra linkęs t 

mund distrikte uždarytos vi- distus, kurie iki šiolei šioj ša-
sos anglių kasyklos. 32,000 ly naudojosi prieglauda ir pil-

spausti bolševikus propagan- LAUSANNE, geg. 23. — 
Graikai delegatai taikd^ kon
ferencijoj tvirtina, kad ' jei 

vokiečių anglekasių streikuo
ja. Juos streikan išvedė ko
munistai del menko užmokes-
nio, 

na laisve. • » ; • ? * 

Vienoj Genevos bankoj val
džia susekė 15 milionų šveica
rų frankų, depozitų Vorows-

turkai neatsisakys kontribuci
jos reikalavimo, tai bus aiš
ku, kad jie nori karo. - Graiki
ja sutiks su karu. 

SHANGHAI, geg. 23. — IŠKIRTO VAIKUI AKĮ. 
Kinijos valdžia pagaliaus at
šaukė kareivįus, pasiųstus 

O'Leary Auto Sales Co.į 
2401 Logan boulv. ofisų ke
turi jauni plėšikai apiplpše 
surišę vielomis panaktinį 
John Smith. 

POLICIJOJE ATMAINOS. 

Chicagos policijoje prama-
tomos atmainos. Policijos 
viršininkas žada vietomis su
mainyti daugybę poliemonų ir 
perdėtįnių. Sakoma, bus pe-BENTON, jBL, geg. 22. -

prieš plėžikus. Pagrobtų sve- Fredo Duffo 18 n7(ėnesių ber- rkelti kapitonai, leitenantai, 
timžalių likimas nežinomas, naičiui gaidys užpuolęs išlesf I seržantai ir paprastieji polic-
Nėra žinių. vienų akį. / monai. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; maža atmai-. 
na temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100. fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0018 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyras 
šventadienius) nuo 9 vaL 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie-

- tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norkit kad pinigai butų LieturoJ 
limokėti DOLERIAIS. n lkU 

toimnfflan mokėti. 



LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

>» "DRAUGAS 
tbu fetdtot &kjrm ntdftldltniu-

FBMI Mrta IS.00 
M pran umaratą mokai iakalno. Lai
kai akaitoai nuo niražymo dieno*, 
M nuo Nauji} Matą. Norint pamai
nyti adresą yiaada reikia priarofl-
II ll NMI adraear Pinigai gerian-
aU aiuati ii perkant kraaoje ar « -
presą "Money Order" aite ide-
daal pinigus | regiatrnota iaiata. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oskley AYttam 

Chica^o, nUnoia 

ko8 piliečiais. Legionas sako, 
tokius žmones ne į piliečius 

riimti, bet deportuoti. 
Bet vargiai Legionas laimėk. 

Tas dalykas priklauso nuo 
Kongreso. Gi šis šruo klausi
mu neturi nieko išsprendęs. 
Dėlto tų svetimšalių natūrali
zacijai vargiai bus kokių kliu-
cių. 

S. V. PIRKLYBOS RŪMŲ 
NUTARIMAI. 

TtL looatvait 77H 
V^ki ^U&V.f.UzLf. 

i 

50,000 SVETIMŠALIŲ LAU
KIA SAVO LIKIMO. 

New Yorke įvyko S. Vals 
lybiu; Firklybos Bumų suva
žiavimas. Buvo ketetas tūks
tančių delegatų. Pirklybo? 
Rūmai šalies ekonomijoje lošia 
didžiai svarbią rolę. Deltc. 
ir suvažiavimo nutarimai y-
ra reikšmingi. Kalkuliuos čia 
reikia paminėti. 

D R A U G A S m1 " 
Trečiadiems Gegužio 23, 1923 

* * * » 
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A. IVAŠKEVIČIUS AME 
RIKOJE DIRBA. 

Z 

m 

Ateinantį rudenį sukaks pen 
keri metai nuo padarytų pa
liaubų Amerikos su Vokietija 
kovos laukuose. Dėlto, ateinan
tį rudenį daugelis svetimšalių 
Amerikoje patirs apie savo li
kimų. 

Suv. Valstybėse yra apie 
50,000 svetimšalių, kurie karo 
laikais šaukiami kareiviauti 
atsisakė įstoti armijon. Savo 
atsisakymą jie visi rėmė tuo, 
kad jie yra svetimšaliai, tad 
negali but verčiami įstoti ame-
rikoniskon armijon. 
Dėdei Šamui nepasisekė juos 

e 

patraukti savo pusėn, dėlto 
paskelbta jiems suvaržymų. 
Pasibaigus karui iš jų daugelis 
norėjo palikti S. Valstybių pi
liečiais. Tečiaus tas jiems atsa
kyta. 

Vyriausybė nusprendė, kad 
toki žmonės netinkami į pilie
čius. Jei jie nori tokiais palik
ti, privalo S. Valstybėse išgy
venti netrumpiau penkerius 
metus pradėjus įvykusiomis 
paliaubomis su Vokietija. 

Paliaubos su Vokietija įvy
ko lapkričio 11, 1918 m. Tad 
ateinantį rudenį lapkr. 11 su
kaks penkeri metai. 

Po penkerių metų Dėdė Ša
mas sutinka norinčius priimti 
į piliečius. Tečiaus žinoma ka
ro veteranų organizacija — A-
merikos Legionas kelia prieš 
tai smarkią kovą. Legionas 
darbuojasi, kad tie visi sve
timšaliai, kurie karo laikais 
šaukiami tarnybon atsisakė 
kareiviauti tik dėlto, kad jie 
nėra šios šalies piliečiai, ne-

Tokią žinią perduoda socia
listų liaudį dienraštis Lietu
voje "Liet. Žinios". Gi no
rint sužinoti kaip A. Ivas čia 
dirba, del gardaus juoko štai 
kaip jis tenvapie save rašo: 

"Nes«nai buvęs Klaipėdoje 
p. Ivaškevičius dabar jau grį
žęs Amerikon. Jis ten važi
nėja po visas lietuvių koloni
ja*? ir rengia paskaitas apie 
Klaipėdos atvadavimą, Lietu
vos šaulius ir kariuomenę. A-
merikiečiai lietuviai tuo la
bai domisi ir kiek galėdami 
aukoja šaulių sąjungai ir Klai-

Suvažiavimas pareiškė, idant ^ ^ • g e l b ė j i l n o k o m i t e tu i"? 
Suv. Valstybės įeitų i Tarp. į M e g ^ ^ k f t d t f t i p ^ 

ropos reikalų žinovas. 
J i s aiškiai nusako naują 

Europai pragaištį, jei Franci
ja nepaliaus spaudusi Vokieti
jos. 'Franci ja sukels naujas 
karo liepsnas ir pati žus tose 
liepsnose. 

Pirm poros mėnesių francu-
sai kareiviai Kruppo įstaigo-
se, Essuose, nužudė trylika 

POLITINIAI BLOKAI. 

Nesenai Washingtone įvy
ko nacionalė iškilmė. Atideng
tas Aleksandro Hamiltono pa
minklas. Kalbėjo prezidentas 
Hardingas. 

Savo kalbą jis pašventė S. 
Valstybių politinei padėčiai. 
Pirmu kart jis aštriais žod-

tautinį Tribūnaią Hagoje ir 
po to sušauktų viso pasaulio 
valstybių ekonominę konferou 
ciją. Tas būtinai reikalinga. 
Nes be tokios konferencijos, 
be atatinkamų priemonių, pa
saulis jokiu būdu negalės at
sigaivinti. 

Nutarta, ^idant Kongr?sa« 
sumodifikuotų ateivystėo įs
tatymą. Taigi, reikia at.uvin 
iš kiekvienos šalies kvotą pa
didinti iki 5 nuošimčių vie-
ton 3 nuoš. 

Toliaus suvažiavimas atra
do, kad ekonominis chaosas 
pasauly neleidžia įsigyventi 
taikai. Dėlto, pirm vi sako vi 
sos didžiosios valstybės priva 
lo pasidarbuoti būtinai išsprę
sti Vokietijos kontribucijos 
problemą. Be tos problemos 
išsprendimo Europa negali 
sulaukti taikos. 

Ivas apie save blofnoja Lie
tuvos dienrašty. Nes nei vier 

nas rimtas 'sandarietis nebū
tų galėjęs per akis meluoti a-
pie p. Ivo darbus Amerikoje. 
Juk visiems mums čia gerai 
žinomą, kad, tiesa, p. Ivas dir-

. . v. . , . . , TT , . .. ziais akėjo kylančius republi-vokieem darbininkų. Vokieti-• 7.. * .•• t . ' , , . „ ..T , „. TT. konų partijoje politinius blo-ja užsiliepsnojo, kerštu. Visas 
pasaulis nustebo del tokio 
franeuzų žiaurumo. "%, 
Francuzai, kaip ir reikia, tei

sinasi. Už tas skerdynes jie 
kaltina j staiga viršininkus vo
kiečius. Sako, jie sukurMę sa
vo darbininkus prieš karei
vius. Francuzai savo milita-
rinin teisman į t r a u k ė Krup
po įstaigų galvą Kriipp von 
Bohlen ir kelis direktorius, 
Teismas visus aštriai nubaudė. 
Patsai Krupp nubaustas 15-ai 
metų kalėjimo ir 
markių. 

Buvęs Anglijos premieras 
tokiu franeuzų; elgimosi nega
li atsistebėtLPažymi, kad Fran 
cija rengia naują pragarą £u-
ropai ir pati graibstosi galo. 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Z A 

VIJURKAS SAKO. 
kus ir frakcijas (opozicijas).' 
Sakė, kad įvairios rųšies blo
kai ir frakcijos pačiame Kon-J 
grese visu smarkumu plinta. ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ į ^ ^ J ^ į ^ } 
Siekia dominuojančių, pozicijų, 

Gegužio 9, L. Vyčių 47 kuo
pa, atjausdama savo svaidinin 

kitų ir nešime naudą tautai ir 
Bažnyčiai 

Solo dainavo "Kur bakūžė 
samanuota", nekartą pasi/y-

ba, bęt ne Klaipėdos lietu-ljįs Europos istorijoj neraada 
viams ir šauliams. Jis su It. 
Norkumi keliose, bet ne viso
se, kolonijose rengė prakal
bas ir rinko aukų tik socia
listų liand. partijai. Tos jų 
prakalbos nesisekė. Publika 
nesilankė, nes tik savo partiją 
jis garsino, gi aukų nei tiek 
negavo, nes plačioji katalikų 
visuomenė socialistų biznio 
neremia. Beikia stebėtis kaip 
p. Ivas save "maliavoja" Lie
tuvos laikraščiuose. Bet atsi
minus kaip jis save rekonieir-
davo iš Lietuvos Anierikos 

tokio žiauraus, kaip tas; atsi
tikimo. 

Kitas atsitikimas buvusį 
Anglijos premierą dar labiaus 
purto. Francija savarankiai o-
kupuoja Ruhro teritoriją. Fran 
cija, neatsiklausiusi nei An
glijos, viena duoda atsakymą 
Vokietijai į šios taikos pasiū
lymus. 

Iioya George negali įsivaie-
duoti tokios Francijos atkak
lybės. Juk Anglija yra viena 
iš tų, kori daugiausia prisidė
jo prie Francijos išgelbėjimo 
nuo vokiečių. Šiandie Francija laikraščiuose, kaipo Klaipėdos 

Tai svarbus nutarimai. Juo j krašto sukilįmo vadu, lenkrva Anglijai tiesiog smogia vei 
labiaus, kad del ekonominės suprasti ir šį jo blofą. Tokiais į dan. Nesiklausia jos kontri 

blofais visa jo akcija iskimš- tmcijos reikale. Jos patarimus 
ta. Ar ne baidyklė? 

netvarkos Europoje ir pati A-
merika turi pragyventi sun
kiuosius laikus. Gi skelbiamas 
čia gerbūvis yra fikcinis. Taip 
ilgai negalės tęstis. 

Susirinkęs kongresas apie 
tai visa turės gerai pagalvo
ti. Turės imtis ar šiokių ar 
kitokių priemonių, kad apdrau 
sti šalį nuo ekonominių nepa
laimų. 

t t 

Anot New Yorko laikraščio 
New York Times," darbi

ninkų unijos namams statyti 
nutanė reikalauti daugiaus 
užmokesnio, nuo 1 iH 2 do-

verti but Amerikos Respubli-1 lorių dienoje. 

LLOYD GEORGE APIE 
FRANCIJA 

Hearsto laikraščiai paduo
da dažnai buvusio Anglijos 
premiero Lloyd George raštų. 
Tas buvęs ministerių pirmi
ninkas daug ražo apie einamą
ją Europos padėtį, ypač* apie 
kilusius iš karo klausimus. A-
kėja jis dažnai Francija už jos 
militarinį ir nežmonišką nu
sistatymą Vokietios atžvilgiu. 

Lloyd George pats yra gu
druolis, apsukrus diplomatas. 
Tai karo laikų premieras, Eu-

įgnoruoja. 
Taip Lloyd George išmoti -

rieja Franci jai. Daug tiesos jio 
reiškia. Bet Francija savaran
kiau^ ama remiasi žinomąja 
Versailleso taikos sutartimi. 
Gi tos sutarties koantoriumu 
>yra patsai Lloyd George! Ki-
tuomet jis pats išsivilkęs Fran 
cijai pataikavo, jis sutiko su 
aukšta kontribucija, jis Euro
pos valstybes skaldė. Šiandie 
atmaino savo pažiūras. Bet 
prie klaidų neprisipažįsta, 

Teisingai jis atsiliepia apie 
Francija. Tečiaus ir pats yra 
kalta*. 

vidujinėje šalies politikoje. 
Anot prezidento,-tą blokų ir 

frakcijų plitimą būtinai reikia 
sulaikyti, neatsižvelgiant:, kajp 
tas brangiai turėtų atsieiti. 

'Prezidentas tarp kitko kal
bėjo: 

"Je i kam teko įsigilinti į 
100 juiiioiiu 1 šiandieninę padėtį mūsų šaly

je, tas, be abejonės įsitikino, 
kad blokai ir frakcijos mūsų. 
šaly vystosi pavojingu greitu-

"Pastaraisiais laikais kilo 
čia frakcijos, kurios arba ty
koja prieš konstitucines kitų 
piliečių teises arba darbuojasi 
griauti pačią konstituciją. Tu
rime čia taipat frakcijų, ku 
rios daro pastangų atimti nuo 
mūsų ei vi les ir religines pri
vilegijas, be kurių nėra- lais
vės žemėje, kuomi iki šio lai
ko Amerika buvo garsinga, 

"Kas blogiausia, kad tos 
frakcijos bando mums išplėš
ti konstitucijos teises. Sakau 
junte, kad tauta, apnykta to
kių frakcijų, negali ilgai gy
vuoti". 

Toliaus prezidentas pažymė
jo, kad- su blokais ir frakcijo
mis kovojo ne vien Hamilto
nas, bet ir Wasliirigtonas. 

Kiekvienas Amerikos gy
ventojas turi pilnai sutikti su 
Prezidento pareikštais žo
džiais. Nes Šiandie gana aiš
ku, kad čia nuo žmonių nori
ma atimti visokią laisvę. No
rima gyventojus varžyti iiei 
kokioj antokratingoj šaly. I r 
kuomet tas pavojus jau gana 
aiškus, gyventojams reikia pa-
s i ruošti " neatleidžion kovon. 
Reikia ginti konstituciją ir 
jąja K garantuojamas laisvo 
žmogaus teises. 

karėlį Lietuvių Svetainėje. Ga-, balsas tvirtas ir malonus. Gar-
vęs pakvietimą nu-jau ir aš ' b} mums turėti savo tarpe to-
pasidatinti mintimis ir priduo- kių solisčių, 
ti energijos jaunuoliams. .Kalba baseball tean» mana-

Atsilankęs svetainėn jau ra- W r i u s K. Navardaaskas, pn-
dau skaitlingą įaunimo būrelį reikšdamas jog visi svaidinin-
bežaidžiant ir bešokant, grie- kai darbuojasi išvien, kad pas-
žiant L. Vyčių Orkestrai. tačius vietinę kuopą į aukščiau 

Toliaus vis daugiaus prisi- « * laipsnį žaidime. Šio sezono 
rinko jaunimo ir pabaigoje P ^ ž i a pasirodė gana gera, 
jau buvo atsakantis būrelis. Į * f v i s i žaidimai kiek žaista 

Apie 10 vai. vakaro vedėjai įlpimeta-
vytis J. Jakutis pakvietė vi, I & * • ' b a s e b a 1 1 t e a m o k aP l* 
sus prie užkandžių, taipfci su- [ *°nas J- D°cis, ^ t a W įs i 
sodinus visus svaidininkus ™™*« v e i k t i k j e k S*lM*mi, 
prie paruostų stalų, kaipo ^ ^ m a t o k a d ^ o s a t ^ u " U 
gerbiamus narius. Vakarieniau ^ padėkojo už surengimą 

' šio vakarėlio jų pagerbimui. 

A. Ar pasisekė medžioklė? 
B. 1— Labai — viršaus 50 zui
kių. A. — Kad viršaus tai ti
kiu, bet kiek beliko T 

jant tapo ičpildytas ir trum
pas programėlis. Pirma daina
vo solo Ona Bukančiutė, akom
panuojant pianu varg. vyčiui 
N. Kuliui, "Ak Myliu (Tave", 
Dar jauna soliste, bet matyt 
ateity "gali but gera daininin
kė. Toliaus kalba vytis A. Pre-
činauskas. Kalba buvo turi
ninga, nurodant kaip yra rei
kalinga turėti sporto sekciją 
savo tarpo. . 

Vytis Ant. Oiapas, vieti
niams žinomas dainininkas ir 
solistas, dainavo solo anglis-
kai. Nors sakėsi turįs šaltį, 
•bet dainA išėjo £erai ir visiems 
patiko. I jį.. į 

Toliaus pakviestas kalbėti 
vietinis 47 kp. pirmininkas, 
vytis G. P. Bukantis. Jisai sa
vo kalboj pareiškė, kaip ma
lonu yra matvti tokį gražų 
jaunimo būrelį susispietus po 
Vyčių vėliava, ypatingai, čia 
augusiems, kurie nesisarmati-
na pasisakyti jog jie yra lie
tuviai. Turėdami sporto sky
rių iš tokių jaunuolių, kurie 
pirmi aus darbavosi svetim
taučių tarpe ir jiems nešė gar
bę, o mes buvome visai už
miršti. Gi dabar (įarbuodamies 
visi išvieno kaipo lietuviai, 
pakelsime savo vardą, o ne 

• ĮKYRI MOČIUTĖ, 
• — - • • • ' • > ' 

MONOLOGAS. 

Ką tik mačiau išėjo, kažin kur mo
čiutė. Tai dabar esu pati ponia, pati šei
mininkė, galiu daryt ką tik aš noriu. 
(Apsidairo) Vat, pasimieruosiu močiutės 
skrybėlaitę, štai ir akiniai, (dedasi skry
bėlę, žiuri į veidrodį, paskui uždeda ant 
nosies galo akinius ir sako). Vaįe, kokia 
aš baisi, juk kai tik močiutė; Mesiu šalin 
kad nepasenčiau. Geriau imsiu mamytės 
skrybėlaitę, tai bent busiu graži. (Ima ir 
vėl dedasi kitą skrybėlę, ^ėl žiuri į veid
rodį ir sako). Dabar tai kas kita. 

Bet kažin kur jį išėjot Bėgsiu pažiū
rėt (bėga ir žiuri). E, tik į daržą, ji tuoj 
sufgrįš, baisu ką pradėt kad neužkluptų. 
(Meta šalin skrybėlę). Jau ta močiutė 

* 
krapštytum: Mat ji pati vis namieje tai 
nei manęs niekur neleidžia ir dar nei mie 
got neduoda. 

Mamytė rytmečiais išeina darban, 
mane palieka bemiegančią. Jei ne ta se
na močiutė, tai galjėčiau miegot kiek tik 
aš norėčiau. Bet ta močiutė kas rytas ne
duoda man ramybės. Kai tik aštunta va
landa, tai jau ji pradeda giedot įkyrią 
giesmę, "Mare! Marele! Maryte! kelk, 
jau laikas eiti mokyklon1 \ O aš taip no
riu miego kad negaliu nei pasijudinti. 
Keliu, zurziu, trinu akis, krapštau galvą, 
virsiu Tėt į padtfeką, širdis alpsta. "Sa
kau ta močiutjė tai be širdies, netur jo
kio pasigailėjimo, neleidžia man ilgiau 
miegat Maniau sau, palauk, aš * pamė
ginsiu rytoj nesikelti, žiūrėsiu ką mo
čiutė darys. Gal matys kad negali manęs 
prikelti ir paliks lovoj. Taip ir padariau. 
Vieną rytą kaip ir visada apie 8-tą va-

krusf. Mokykloje mokytoja, o namieje mo
čiutė, tai tave per kiauras dienas mokina 
ir mokina prisimynusios, argi jau aš to
kia kvaila. Ne, tai jau ne. Sakau kad 
nors ta močiutė kada nors kur iškūprintų, 
tai nors atsilsėčiau, bet kur tau, neina 
niekur, o niekur, tupi ir tupi namieje kai 
kokia pelėda. Juk m su lazda jos neiš-

man be galo įkyi?ėjo, negaliu nei apsakyt. 
Juk kai ji namieje, tai aš negaliu nei landą, išgirdau kad močiutė rėkia." Ma

rele, Marele, Maryte! kelk, jau laikas į mo
kyklą eit". Aš sumurmjėjau užsimerkus ir 
bringt apsiverčiau ant kito šono ir vėl 
pučiu į miegų triubą iš visų plaučių. Ne
spėjau užmigti ir vėl išgirdau, "Mare! 
tu čigone, ar dar tu lovoj. Ak tu pone 
brangiausia, jau dabar, pasivėlinsi į mo
kyklą". O aš kai tik to ir norėjau* Ma-

f 

niau jei pasivėlinsiu atsikelt, tai nereiks 
nė eit, galėsiu miegot kiek tik norėsiu. 
Paskui atsikelsiu, pavalgysiu ir žaisiu sau 
ant gatvės kai ponia visą dieną. Taigi ir 
vėl apsiverčiau ant paskutiniojo šono. 
Užsimerkiau stipriai ir kad paleidau 
knarkti, pužkuoti, net lova bražįkėjo. Ma
niau kai močiutė ateis mane vėl kelt, ji 
pamatys kad aš taip skaniai miegu, pasi
gailės ir nekels sakys "tegul sau miega, 
mano kūdikis mielasis." Gludau, pūškuo
ju, knarkiu, kai su armonika, bet visgi, 
kažin ką tokį širdis jaučia. Na, jau ma
tai ateina Vėl moelutįė, aš dar smarkiau 
pradjėjau knarkt. "Įėjus suriko, kažin ką 
ir vėl padulkt per duris išėjo. Aš pakė
liau galvą, apsidairiau ir tuoj vėl bumt 
atsiguliau., Na, sakau dabar tai trauksiu 
į akį kiek tik širde|ė panorės. Apsiver
čiau kniūpsčia ir be baimlės užmigau, sa
kau jau viskas pasibaigė. Tik pajutau 
kad kaldrą man brūkšt ir šmaukšt, 
šmaukšt su diržu, Įkad net trilinka iš
lėkiau iš lovos, rodos žaibas mane išme
tė. Žiūriu kad jau stoviu pas lovą kai 
žvakjė, miego nei dulkelės neliko. Taigi, 
gerbiamieji, jųs manote kad jau tuomi 
viskas ir užsibaigė, o ne, tik dar vis 
pradžia. Žiūrėkit kas toliaus bus. 
\ Paskui močiutė §ako, "Na Marele, ap 

sireligk, papoteriauk. Pusryčius jau pra
miegojai, o pietus turi užsidirbti. Dabar 
į mokyklą jau pervėlu, tai gausi pietam 
bulves lupti". Susiraukiau ir sakau, "No, 
as^nenoriu bulvių lupt, ir gana". Močiu
tė tad man parodė ožkos asabą ir savo ku-
mpąvją lazdą,\aš tuoj atsidūriau pas bul
vių krepšį. Bet vistiek, aš sėdžių, neimu 
bulves į ranką ir tiek. Sakau, kai aš lup
siu, kad aš nemoku. Močiutiė vėl grūmoja 
man su lazda, sako: " Je i tu nenori bul
vės kailį lupt, tai aš tavo lupsiu. Turita 
but viena be kailio, burvė arba tu, be 
tc neišliksi". Mačiau kad meko nebus. 
Supykus pagriebiau didžiausią' bulvę kai 
avino galvą ir patraukiau su peiliu keletą 
kartų ir tuoj iš tos didelės bulvės beli
ko vat (rodo nykštį), šitiek. Sakau, "Še, 
tai nors bulvei atkeršysiu. Močiutė suri
ko nežmonišku balsų.: "Ką darai, tu va-
rijotka", ir tuoj pykšt, paukšt, man per 
nagus. Aš pradėjau dūdą pust ir murmė
ti, o ji man dar pridėjo pridečką per 
vieną šoną ir per kitą, sako: "Še tau, 
tu žydelka, aš tau ožius išvarys iai". Pas
kui močiutė atėmfc iš manęs peilį ir pa
dėjo ant stalo.. Mano net akys nušvito. 
Sakau, tai tik bus mano viršus, o ne mo
čiutės, galėsiu lėkt j lauką. Žiūriu kad 
močiufjė ie^ko kažin ko, aš vis verkiu 

Piano skambino anglas, na
rys Knight* of Columbus, p. 
Townsend. Jo vikrumas prie 
piano, labai visiem patiko, nes 
gavo antrą kartą skambinti. 

Kalba vakaro vedėjas J. Ja
kutis. Jo kalbo buvo lafoai tur
tinga, daugiausiai atkreipda
mas domės į svaidininkus, nu
rodydamas, kad visi laikytųsi 
vienybės, lankytų Iruopes susi
rinkimus, turėtų mintyje jog 
kuopa juos atjaučia, nesigaili 
išlaidų nupirkdama uniformas, 
ir tikisi iš jų turėti didelę nau
dą. » 

To'lUm pagrojo!afit burninės 
armonikos iš svaidininki^tar-
po p. Norkus, visus $»rįjiu>ki-
no. , 

Paskutinis kalbėjo skečias 
veikėjas tarpe katalikiškų ajr 
jų, p. P. Dapkus, Savo kalboj 
išreiškė t prielankumą jauni
mui, pasižadėjo remti kiek ga
lėdamas ir reikalui esant? kreip 
tis į kitas draugijas, idant* rein 
tų ir atjaustų Vyčių veikimą. 

Taipgi išreiškė savo mintis 
ir noro darbuotis šv. Antano 
draugijos pirm. K. Vosylius. • 

$u šiuo vakaras užsibaigė 
sudainavus chorui dainelę, va 
dovaujant varg. N. Kuiiiii. 

Vijurku. 

garsiau ir garsiau trittbiuu. A, sakau gal 
ji ieško saldainių kad nustočiau verkt. 
Nugi atneša, atneša seną, seną supelėju
sią kantičką ir sako, "Še, tu beždžione, 
sakai nemoki bulvių lupt, tai gausį man 
giedot. Pati atsisėdo bulvių, lupt, o man 
atskleidė karunką ir sako, "Nenorėjai 
darbo dirbt, tai nors Dievą garbink, o 
už dyką pietų negausi". Aš viėl susirau- * 
kiau, žiūriu kreivom akim į kantičką ir 
sakau, "kaip aš giedosiu kad (gaidų ne
žinau". Jį atsakė, " ta i giedosiva papun
kčiu. Aš moku iš atminties". Kai bema
tau užtraukė "Kas nor Panai Marijai 
služyt". O man sako: " tu sakyk, "O jos 
asabiyvai milosninku but", ir tuoj rodo 
man lazdą. Mačiau kad nieko nebus, pra
dėjau giedot. Užbaigėva karunką, pridė
jo dar Suplikacijas ir giesmę Šv. Jac
kaus, sako, "del apturėjimo tau vaikeli 
Dvasios Šventos". Ir taip viską užbaigė-
va. Paskui močiutė ištušino bulves su pi
pirais ir česnakais ir visokiais lapais, ge
rai prisivalgiau ir po pietų i*ėjau į mo
kyklą. Sakau tegu ją galas, daugiau nie
kad nelauksiu iki močintė ateis mane tre-* 
tį kartą iš lovos kelt, užteks man ir vie
no. 

Gelėti* 
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Trečiadienis Gegužio 23, 1023 
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U LABDARIŲ DAKBUO 
m. • 

Oroero, IU. — Geguiuo 20 <l. 
įvyko L&bd. Sygoa o kp. su-
sirinkun&s:. Sus-me dalyvavo 
visų draugijų atstovai. 

Išdavus raporte iš centro 
pasirod\ kad kuopa BtĮftli 
dalyvauti Centro piknike, aes 
ty durna pripuola vietinės pa
rapijos pikatkas. 

Kaslink vainikų dienos tai 
kuopa rengias-i visomis išgalė
mis. Stengsis padaryti du syk 
tiek įeigų kiek pereitais me-
tais. 

Del stokos rinkikių nutar
ta sušaukti viešę vien moteru-
merginų sus -mą, geg. 28 d. 

Šv. Antano diena matyt bus 
I»asekminga, nes iškalno ren
giamasi. 13 d. birž. bus išdalin
ti konvertai. Tuose konver-
tuose bus naudingas pasiskai-
tyiuui laiškai, kurį ilėmus bus 
galima įdėti auką ir užrašyti 
savo varde ant konverto, o 
birž. 17 d., sekmadieny, kon-
vertai bus surinkti. 

Iš vjtkaro rengto bal. 19 d. 
pelno liko virs 80 dol. Tai per 
p-lės M. LevinckaitOs pasidar
bavime. Tad kuopa tarė jai 
širdingiausia aciu. Taipgi kuo
pa yra dėkinga p. Mikolainie-
uei už jos pasidarbavime kuo-

Koresp. 

WE&TVILLE, ILL. 

Lietaviai Daktarai 

Amerikos Lietunų Daktarų 
Drau^ijot nariaL 

Tel. Blvd. 7043 
1 Dr. C. Z. Vezelis 

L T B I T V f S DENTISTAS 
4719 SO. ASHl iAJn) A V E N U E 

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

» 

• 
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Dr. M Stupnicki 
3197 So. Morgu Street 

va landos - I Iki 11 Ii ryto 
pa ptetu i m t 

Įvairios žinelės iš mūsų 
miestelio. 

Teatras. ' 
Gegužio 10 d. Vyčiai suren

gė vakarą. Perstatymas buvo 
vykusiai atvaidintas. Visi vai
dilos buvo gerai išsilavinę ir 
savo roles tinkamai atliko. 
Jaunuomenei buvo daug juo
kų. Ale tik ne kas genesnie
siems, kurie anglų kalbos ne 
supranta, nes veikalas buvo 
atvaidintas anglų kalboj. Ži
noma, akims pasigėrėjimas, 
gi dvasiai liūdesys, kad nesu
prantama. 

Angliškai selo dainavo Mi
siūnaitė; duetą J. Karpiutė įi\ 
O. Pociukė. Lietuviškai mo
nologus juokingai pasakė Ja-
nukiukė ir Rumšiukė. Rauktai-
tė ant piano paskambino gra
žių gabalėlių. 

Ant galo jaunimas pasilink
smino su Šokiais. 

Įžanga buvo veltui. 

Naujas vargoninkas. 
Senajam vargoninkui atsi

sakius, tai jis iki geg. 10 d. 
tik sekmadieniais ir šiaip rei
kaluose atlikinėjo vargoninko 
pareigas. Kitu laiku užsiim
davo savo kasdieniniu darbu. 
Nuo gegužio 10 d. čia jau var-
goninkauja gerb. Kudirka. Jis 
jau parodė savo pirštų dideLį 
miklumą ir gražų išlavintą 
balsą. Jau ir mūsų vargonai ta 
rytum naujai perdirbti: Lauk
sime iš jaunimo dar smarkes
nio veikimo. Jis jau buvo pra
dėjęs silpnėti giedojime. 

Bambizų permainos. 
Buvusiam jųįų "vyskupai',-

Mickevičiui kojas pakrati'is, 
paneiakas padžiovus, jau ma
tyt, kad jo vietą Cliicagoj už 
• i i " J. . .'!» U I 

ėmė eia buvęs Levinskas, o; 

čion sugrįžo badai pirmiau 
buvęs Mikalauskas. 

Bambiznyčia dabar turi ir 
vargoninką. Jaunas, maiciu-
kas vyriukas, ale chorą ta; 
didelį diriguoja. Jaunimo nė 
ra, tai iš moterėlių. Matyt bus 
pasekmingas ir įdomus. Vie
ton gaidų, tai vienoj rangoj 
laiko beibę, o kitoj didžiulę 
maldaknygę. Pamatysime kaip 
gerai jis išsilavins. 

Balius. 
Gegužio 26 d. S. L. U. K. 

Moterų dr-ja rengia balių, Šo
kius. Jaunimas, taisykite pa
dus, nes muzikantai bus iš pa
ties Kauno. Madneno pati. 

• • mm • • 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietu vis Gydytojas 

$303 South Morgan Btraet 

i 

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

uis v 
vai.: l t ryto lkl l t po ptaft. 
t tai T ral vakaro, 
v a i : t lkl 4 po platu-
419S Atcfcer a*e . 
TaL L a f e j e t t e M I I 

— • « - " • 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS ¥R r U D * TOGAI 

4442 So. We«4*ra Ave. 

Telef. LafaycUe 4146 

• * 

aai 
piety tr T-i 

j nlala t iktai a e 
SS>^— • • • • • • • ! 

rytais, l - l po 
Hedeldie-

I tkt I « S 

RENOIA IŠVAŽIAVIMĄ. -
NAŠLAIČIAMS AUKOS. 

Eina prie organizavimo 
apskričio. 

iJlevetoaid, Ohio. —.Sus. L. 
R. K. Am. 50 kp. rengia pik
niką birž. 10 d. ant West Si-
de State Road. lž Public. 
Square reikia imti vVest 25 
St. karus ir važiuoti iki "car 
barns'VTen paimti State Road 
karus kurie davežš prie vietos. 
Vieta yra labai puiki. Kiek
vienas atvykęs į pikniką jau
sis lyg esąs lietuviškame so
dne. Visi be skirtumo yra 
kviečiami į pikniką, kur pu-
kvėpuosite šviežiu oru, pa
klausysite paukštelių žavėjan-
čių giesmelių, pasišnekučiuo
site ir jaunimas galės pasišok
ti gražioj salėj prie puikios or
kestro^. .. / \ 

Komisija dirba kiek galėda
ma, kad tas piknikas kuoge-
riausiai pavyktų. 

Kuopa yra nutarusi užkvies-
ti Clevelando S. L. R. K. A. 
8 kp. ir Akrono, O. Susivieni
jimo kuopę. Čia susipažinsime/ 
ir aptarsime dalykus kaslink 
organizavimo Susiv* kp. aps
kričio. 

G e r i a u s l 
Cigaretai! 

Surengime šit) vakarėlio 
daug pasidarbavo p-lė Mar. 
Stogiutė. Ji nevien darbavosi 
kaifx> seimininkė, bet ir laiš
kais sukvietė svečius. Taipgi 
padėjo darbuotis p-lės M. Vii-
kiutė ir Miliauskiute. 

Jurffinėlis. 

St. Lauraitienė 

Įžymi .dainininkė, kuri vaidins mergaitės rolę operoj 
"Sienapiute'*, kurią scenoj stato L. Vyčių Cliicagos Aps. 
kričio choras, šį vakar, gegužio 23 d. C. S. P. S. salėj, 1126' 
W. 18-thSt, Ckicago. 

— — 

6V. KAZ. AKAD. REM SKY
RIAMS ŽINOTINA. 

K A I P A R & f l K I A 
Akiq l i g a s 

Ar Jums skauda ga lva T 
Ar Jūsų akys aSarojaT 
Ar yra u§dė*i©»? 
Degina ar niežti? 
Ar akait&ot akya t r e i t parara-1 

• t a t 
Ar kvaiš ta s a l v a ? 
Ar matote kak* i r piukandlusl 

tanku* f 
Ar atminti* po truputi m a l ė j a ? ! 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jeutaate kaip Ir smil t is aky | 

s e ? 
Ar yra balta dėme ant r o k ą ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi Žvairas ak i s? 

JOHN J. SMETANA 
AKTNIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Are . 

K a m p a s i i gatvės 
Ant trečio augSto virt PlaUo ap-
tiekos, kambariai 14. 15. 1* ir 17.. 
Valandos s u o f ry to lkl • vakarą. 
SepUntadleniaU 9 r. iki 12 dienos 

S. L. K. K. A. 50 kp. yra žinomą dainininką K. Sabonį. 

•asrw 3B5S 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 

I Š I M U TONSILUS 
TtiilliislMls Mills irlisHlnis: 

tr—be pelSD, 
%- -be kraujo, 
s>*as 
4 ,—ae 

^ * * — 
SUS 

DR. P. Z. ZAUT0R1S 
LtotnTis Gydytojas Ir 

OLizturgas 
tsst 

Talaaaas: l t tkl l t ryte: 1 Iki S 
po platų: l tkl 1 vakare 

! - - • ' >mm mm 

f mm—t 
Tf». Btvd. t t t t . M a k t Canal 2111 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SSS1 So. Halsted St., CbJcago 

* t U r 1 i K u o l t iki 11 diena, 
a n a 1—t po pietų, nuo S—t rak. 

Kedenant is l t tkl l t diena. 

P o operacijos, pacijentas sal i tuo 
eiti \ darna, s a l i tuoj š a l t y t i ; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
v i sa svetkata s t r e s a s . Kurtėms It-

miau tonsUna, f r a pilaaJ u iaanė-
dlnti. 

U f o n l n s sa {vairiomis Ilgomis 
j l m u : — 
Kasdien nuo t t a i . po pls ta ik 
vai. vakarą. 
Nedėl lomls ir •ersdomkf 

uždarytas. 
_DE. AL. M. RACaUB, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
OBtfTJDTRrjKAS, 

Į1411 So. tatto Ava. Ocaro , ID. 

DR. CHARLES SE6AL 
Ferkėi* savo ofisą po numeriu 

47 a» SO. S S H l Ą s T P A V Ė S t SJ 

SPEOJALISTAS 
Diiova , Moterų tr Pyru I d S l 

Vai.; ryto nuo l t — Vk\ nuo 2—I 
po pis tų: n u o 7—-t;t# 
Nedaliomis: l t ikf 1. 

Telefonas Dre ie l SSSS U 
m m m m >i 

- v * . 
^ • ™ II 
Dr-MStrikorisI 

Lietuvis j 
GYDYTOJAS ir 

• t so. 
t 

i" 

CHTKCRGAS 
Anhlaad Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: j iki 4 ir t iki g 

Ked. 10 iki 12 
Namai: M41 So. Albany A vena e 

TeJ. S^tospect l t t O 
Val . : pasa i sutartį. 

tmm+mmmm m • • • • * • 

» * • • » > 1 
Wsaia tel. Vsa» Buren 

Ofiso tel. Boulevard Pe«3 

Dr.AAROTH 
2UT8AS GYDYTOJAS tv 

OH1RUKGAS 

SSSS a Halsted St. 
WmL: l t — 1 1 re ta : I — t p e 
oi**. »—.tvatt. itad. i » — I f d. 
R e s . 1139 Indcpendeace Blvd 

airių 
k a s yra prletaa^ 
tiesi skaudėj imo 

s a l v e s , svaigulio, aptsmlmo. nervo-
tuma, skaudančius ir uis ldecustus 
kartelu a k i ų - k r e i v o s Skys katarak
ta, nemisa lo : net ikras ak i s indedam 
Daroma aaaamlnas a l tktra parodan
t is n t*U^T**- klaidas. Akiniai prl . 
taikdml teisingai. toU ir ak i matan-
Uems pasalbsta . Sergėkite eav* re
gėj imo Ir valkus einančius mokyk.. 

ton. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Meeel iomis nuo l t lkl 8 vai. v a k a r e 

1546 W. 47 81 ir Ashland A v. 

DutaruKi kad kiekvienas kp. 
narys nusipirktų tikietą. Jei 
jis negalės atvykti, tai galės 
tikieta parduoti kitam. 

Clevelando katalikiško* dr-
jos užlaiko Našlaičių Fondą. 
Mūsų atstovė, M. Smigelskie 
nė, išdavė raportą iš to Fon
do veikimo ir paprašė aukų. 
Visi mielai sutiko ir nors jau 
buvo pradėję skirstytis vienok 
sumetė sekančias aukas r po 
$1.00: M. Smigelskienė ir T. 
Šalčius; po S0e.: J. Cmicas, J. 
Stagniunas,aA. Špokas, P. Ja-
nušaitis, A. Švedas, J. Beru-
šaitis; Ĵ. Bortnikas 45c. Viso 
su smulkiomis $9.03. Valio 50 
kp. nariai, kurie nepamiršta 
tautos ir kitų kilnių reikalų. 

Rast. (P. aiu-nė. 
• • • 

C H I C A G O J E 
WEOT SIDĖS SKUAUTTJO 

Paskui kalbėjo dvasios va 
das kun. F. Kudirka. Jis nu
piešė L. Vyčių tikslą ir linkė
jo, kad Aušros Vartų par. vi-
nas jaunimas priklausytų prio 
L. Vyčių prakilnios organiza
cijos. r' ! 

Po jo kalbos dainavo. Kastas 
Sabonis. Apde jįjį nėra reika
lo nei rašyti. Jani padainavus 
viena, dainelę., aplodismentai 
pradeda piltis taip, kad jis 
priverstas yra būtinai keletą 
kartų vėl dainuoti. Žinoma, 
tokių dainininkų kaip Kastas 
Sabonis mes beveik daugiau 
ir neturime. 

Toliau, p-lė F. Stogiutė 
gražiai skambino piano. Pub
lika jai gausiai ploj6. Paskai 
dar kalbėjo p. K. Sabonis ii 
S. Žibąs. 

KŪDIKlv 
KOVES S K Y R I U ^ 

5=3533555 

»•"»" . » • ! > • ! 

M . MAURIGE KAHN 
• T l > V T < W a s m OHIROBGAS 

4SS1 So. a s h l a n d Ave. 
Ttt . Tards SS04 

OFISO TAJUt 
• — I i f. ryto , 1—S ir T—t e. v 
HedtMomti: n s a I I v . ryte lkl 
1 vaL po S f f m 

\mm m m m m *m <» m > » > « mm • » • * • » • 

81 mm » » • ! • » » • • ! 

Z Telefonas Boulevard l t 3 9 

Dr.SABrenza 

L. Vyčių šeimyninis vakarėlis. 
Geg. 17 d. L. Vyčių 24 kp. 

buvo surengusi pasilinksmini
mo vakarėlį j kurį atvyko ne
maža jaunimo — Vyčių. Visi 
puikiai žaidė lietuviškus žai
dimus. Kiek pažaidus buvo už* 
kandis ir programa. Pirmiau
sia kuopos pirm. J. Judickas 
paaiškino vakarėlio tikslą ir 
pradėjo programų. 

P-lė Silvija Saboniutė, gra
žiai paskambino piano. Jų su
sirinkusieji lydėjo gausiu del
nų plojimu. Po to mūsų įžymi 
dainininkė lakštutė — p-lė 
Šauliutė sudainavo solo. Jai 
jaunimas nesigailėjo aplodis
mentų. Reikia, pastebėti, kad 
p-lė Šauliutė ištikrųjų turi 
puikius dainininkės talentus. 
Josios balsas yra švelnus, maitos so. Ashktfii Aveaue 

CbJcago. IU. 

3 $ i £ - r £ 5 . - , V ! t t » į 8511 fonus, tyras ir dikcija graži. 
9:30 vak. 

po plet: 6:30 vak. iki 

it V-U Sauliutė lavina 'baisa pas 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR eTV 

KŪDIKIŲ SVE1KATOS.J 

Artinanties Šv. Kazimiero 
Akad. Rem. Dr-jos Seimui,: 
kurs įvyks biržeKo 17 d., rei
kalinga yra kad skyriai kurie 
negalės prisiųsti delegates, pri 
siųstų raportus raštu. Taipgi 
pageidaujama iŠ kiekvieno 
skyriaus, kuriuos ir delegatės 
atstovaus, kad raportus iSduo-
tų raštu. Išanks^p sutajsykit 
raportus, kad kuomažiausis 
laiko teišeikvetų Seitt^ 

Lai kiekvienas skyrius pri
duoda naudingų sumanymų. 
Jei kas negali dalyvauti Sei
me, o turi gerą sumanymą, ga
li prisiųsti Centro raštininkei. 

Maloniai prašoma tą visą 
išpildyti. 

Šv. K. A. B. Dr-jos Centro 
raštininkė: 

Z. Jurgaitė, 

4622 So. Wood St. 
Cfhica^o, BĮ. 

>n 1 

Kansas City, Mo. — Unis-
tai karpenteriai reikalauja pa
kėlimo algos $1.00 į dieną, 
kas padarytų jų algą $9 į die
ną. Tas apeina 2,000 vyr^ Ga
li iškilti streikas kurs apim
tų visą miestą. 

= 5 = 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ė S 
Geuk patarimą D-ro V a n F a t a g , Sveclallsto kuris su-

pranta tavo stovį Ir kuris patars tau kaip paslgelbėtt 
Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų m e 

tų prityrimą ehronišku ir viduriniu Ugrų, l a i ' tave 
serai išegzaniitrooja, 

Ta-vo kraujas ir š lapumas turi būti egsemlnuojamas 
mieroskopų. Jeigu keoti nuo Chronišku Ligų arba s i lp
numo lytiSku Ugrų a r užslnuo"<!lijlmq kraujo, tau reika
lingus speciali* gydimas. Seruni p lektrą 

»R. 4. vhf'.mgna'' 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 Išryto iki S -vai., vakare 
— » » W ^ ^ « P ^ < 

3101 South Halsted St Telefonai Yarda 111» 

STRAIPSNIS X X I 
Baudimas 

Auklėjant kudtk} reikia vengti žiau 
raus pabaudimo, kadaruji jie nieko ne 
žino kas gera, kas bloga. Kūdikis se* 
ka savo pal inkimus, ir jei jie nuve
da ji negerom lmfcmėn, tai tėvų pa
reiga yra parodyti gerą. Perdaug tė
vų yra apimti taip vadinamo "ne
daryk" įpročio. Jei tokie pašvęstų tik 
pusę tiek laiko parodymui kaip n u 
kreipti kūdikio noringą domę į kur} 
nors sveiką ir norrnališką kelią, tai 
tirėtų kur kas l inksmesnius vaikus. 
Kūdikis yra opus tvarinys ir turi 
visus suaugusio nous bei palinkimus. 
Jei š ie pal inkimai nuolatos yra 
draudžiami, tai jis verstinai turės 
ieškoti kokio nors negeistino kel io 
ir išeigos. 
Pagrindai Prižiūrint Serganti Kūdikį 

Jaunas kldikis, gavęs karštį, turi 
būti tuojv guldomas j lovą vės iame 
ramiame ir g-erai išvėdintame karaba-
ry. Rstkia jam leisti llafetis Ir miego- ' 
ti kiek tik nori. Kūdikis, kurs nera
mus, piktas, turi kokj nors skaudu
li, bet be karščio, irgi taip pat lai 
daro. 

Sergančio kambarį nereikia pavers- ' 
ti i susirinkimų ruimą kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirgtų 
l impama liga, bet gerial&ia reikia jj 
atskirti nuo ki tų va ikų iki liga 
pažjsta.'.na. Sekant šitą atsargą bus 
ga l ima išvengti 'daugelio l impamų li
gų plėtimosi. 

J Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nervuo-
j jasi ir nerimsta?y Jei taip,- t a i - vei

kiausia jo maistas j a m netinka. Jei ne i 
gali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 

neauga Iš krūtų pieno, duok j a m Bor- a 

dens Kagte Pieną — pieną, kuris lai
mingai išauklėjo š imtus tūkstančių 
kūdikių. Lengrvai pagaminamas — i 
tik, a tmieš k virintu vandeniu kaip 
m o k i n a m a Per €5' metus motinos da
vė Eagle Pieną kaip Vieną milšinis-
ką sveikatos dovaną savo vaikams. 
JJ gydytojai rekomtttduoja kūdi
kiams, kurie menki ir sirguliuojan
ti, nes j is lengvai suvriškomae ir 
teikia pi lno maist ingumo. 

Boto kad t inka kūdikiui j is dar 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Pažymėt i tyrimai vesti mokyk
los vaikų tarpe rodo, kad vaikai mai
tinami Eagle Pienu padidėję afeel-
na i imant septyniais svarais daugiau, 
negu tie, kurte penėti paprastu "bon-
kų pienu. Sek savo valką atedžial. 
Pasverk į dažnai. Atmink, kad neda-
sveriąs vaikas yra nedapenimas. f a u 
nas vaikas turi gauti d u šaukštu 
Eagle P ieno kasdien atmieštu tri
mis ketvirtadaliais puodelio Salto 
vandetts. Duok paryčiais ir po pie
tų. Senesni vaikai dažnai jj labiau 
mėgsta su ginger alfe, vaisių sunka, 
suplaktu kiaušiniu ir skanskoniu. 
Skaityk Situs straipsnius k a s savaitę 

pasidėk a iHčla l . 

MHM 

Express' Pitarnavimas 
E U R O P O N K 

A'TT* »aauLAftiAf iš-
l a p U u k l a k a s suba 

>»> ta. Laivai aple idžia < 
prieplauka S Ir 4 
Hdboken. Dideli 
greiti laivai. Oeras 
valg is -— ruimingi 

» kambariai. Norint 
patogią .kelionę va
žiuok U. B. valdžios 
laivais. 

Gctfueės 26 

i 
m 
Roosevcl t 
America 
Fi l lmorc Biržei. 
Harding Biržei. 
ArthUT lliržel. i ą 
Wasltington Biržei. 2.1 
Kortnt tnformaoljy •*»• dMSBS tr t t 

UNITED STATES LINES 
46 Broadway N e w r o r k City 

MiMHtslns Optrmtmn for 
TJ. S. 8HIPPINO BOABD 

1 ! L lichaievicz-VidikleDe 
OlellU 
01 B. H a l i t o d S t 

3 1 g«tv« 

o n i T a v d i l U f 
Vienam* ofise sn 
Dr. J . F . Tan 

P s i n g . 
Sąžiniškas pa-
aavimas prls 

mdymo.Vtsold pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki l t , nuo 
• iki e 

j { » • — ^ m • > • — • i , • • » • • • • • • » • • % 

Drreemss ing Cotlege 

Beeley l a a t 
Bluvlmo. Pat tsraų klr-

Vletoe duodama žykai. 
[Diplomai. Mokslas 
|mok<;jtmais. Kleeoe 

Reikalaukit knyge le* 
lo tr Naminiai kursai Skrybe-

Korta* 
ar te le fonuoklta 

e 

Yards l i a g 
.STANLEY P. 

MAŽEIKA 

Tarty automo-
* m u s visokiems 

prieinama. 

3319 Autom 
Y*. CHiioftffo. 

• • * » • • • • • • m* 

• mm • • • 

8. D. LACHAWIOZ 
LDZTUVI8 O B A B O R I U 1 

OI 
į ė j i - ' 

t t U W. 11-rd FL 

Baikale metd l te gtei ian 

!

> » • • • • • • ••••• • • » • » > " i i 

^ - ^ A. Nassiskts 
ataboriu 

• 3307 Aubmi Art. Ohict^o i 
4 • m»i • » » » . 

O Bėkime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis ii t»vo sielvarto! 
Taoiau gerfcs drangas patart 
Tlaellaif^et) 
a B n g w i r a ^ 

pleiskana mirtinąjį priedą. 
Suvilginkite Ruffles savo g*l-
Tor.̂ dą iiasdieu per kekią 
savaite; laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Nandoldte 
BoBte nnolaloa ir po to, ir 
tuo "budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukas gražiai* k *vil-
^aučiąis. 
Kama 65o. antiškose, arba prisiųs-
ktto Tai. tiesiai j lai 

F . A D . « I C « T E R et CO. 
1 0 4 - U 4 S o . 4th St . 

N. Y . J 
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CHICAGOJE 
Riililiniiltiilliiiiiilllliiliniiiliilllllllllin komisijos pusės viskas .varo-
AI RACIJOS PRA- 1 m a gaî , sėkmingai. Iššauktieji 

NEŠIMAS. 
> i 

ii 

šiandie "Draugo" ofisas bus 
atdaras tik iki 6 vai. vakare. 

uiiiinsiuiiiiitiiiiiiiiiiutiiiiiuuiiiiiiuuift 
UEffUVOS ARTISTAI 

IŠVAŽIAVO. 

P. .Olekos pranešimu perei
tą šeštadienį, geg. 19 dr Lie
tuvos operos artistai: p. P. 
Oleka, J. Byra ir smuikinin
kas M. Leškevirius laivu " Ge
orge AVashington" iškeliavo 
tėvynėn. 

Beto šį mjėnesį išvažiavo 
Europon J. Butėnas, p-̂ ė Šo-

Jiniutė, p-lė"E. Aušriutjė, p-nia 
J. Jankienė. Taigi chicagie-
tės p-nia O. Pocienė ir p. V. 
Brueienė praskyrė kelią į Eu
ropą dainos ir muzikos talen
tams. Geriausios kloties. Tei-
išsipildo jų troškimai ir mušą 
lūkestis. 

STREIKO KLAUSIMU. 

Gatvekarią ir viršutiniu ge
ležinkeliu; bendrovės Chieago-
je vakar -pradėjo derybas su 
konduktorių ir motormėnų u-
niją atstovais. Svarbiausias 
leikalas, tai užmokesnio klau
simas. | į 

Chicagon atvyko komerci
jos komisijos nariai, kurie nu
stato ratas už važinėjimą. 

Miesto majoras Dever dar
buojasi, idant streikas ne^vy-

iš eilės kuopi} atstovai irgi 
pridūrė, jog dirbą išsijuosę, 
kad tik pavyktu choro vaka 
ras. -

Kitas raportas iš bizniško 
pikniko kuris įvyks Birž. 3 
d.r National darže, Riversfde. 
Čia ir pasirodė kad dirbama 
serijos pardavinėjama, ypač 
tuo pasižymi 14 kp., iš Cice
ro. 

Aptarė tinkamai ir apskri
ties tradiiijinį, met. išvažia
vimą kuris įvyKsta -kasmet 
liepos 4 (k Šįmet veikiančioji 
komisija pareiškė, jog nužiū
rėjusi tinkamą vietą Lyons 
UI. Jos nuožiūrai mažai kas 
prieštaTiavo, ir palikta jai vy-
kdinti ir toliau. 

Šiuos raportus užbaigus eina 
sporto sekcijos reikalai. 

Išpradžią dalyvių ūpas vis 
buvo patvarus, kol neužsimin
ta atletu reikalai. Juos svars
tant prisiėjo pasiginčyti ir į-
sikarščiuoti. 

Veikiančioji komisija dar 
pranešė, kad ji atradusi nau
dinga patarti Apskričiuii pas
kirti iš apskrities iždo 100 dol. 
tam baseball tymui, kuris lai
mės lošimus. Čia dalyviai nu
tarė šimtą doleriu skirti, v: 
(W kartą apkalbėti ir surasti 
budus kaip tas šrmtas pasiektu 
savo tikslą. Tuomi baigtas su
sirinkimas. 

Sekantis sus-ma^ įvyk* P"e 

35 kp., AVest Pullmane, birž. 
!> d. * 

Korespondentas. 

)moterų. Altoriai skendo gyvo- sirinkti visos Sąjungietes, bei 
se' gėlėse ir -buvo nušviesti e- Šiaip mpterys įdomaujančios 
lektros žibučiais ir žvakių Sąjunga. Jūsų visų atsilanky-
švie*sa. mas parodys, kaip mokate ap-

Per atlaidus šv. Komu* I vertinti savo reikalus. Į gusi-
niją pT-iėmo apie 1,800 asmenų.'rinkimą atsilankys dvasios va 
Išpažinčių išklausyta apie 100 das gerb. kun. J. Čužauskas 
vaikučių kurie pirmu syk pri 
ims- šv. Komuniją geg. 27 d-. 

Aukas duodami katalikai" 
Turbūt lenktyniavo. Nes per 
šiuos atlaidus bažnyčioje 
(taip mažoje parapijoje) au
kų sudėta net apie $2,o00. Tai 
net stebėtina. 

Sykiu su atlaidais, geg. 13 
d. viet (Roselando) $v. Pet
ro ir Povilo dr-ja buvo parcn-
gus iškilmingą pikniką, Gard-
ners Parke, 123 g-vė ir Mi
eli igan ave. Bet katalikų nuo 
bažnyčios lankymo piknikas 
neatitraukė. J. S. 

LABDARIŲ DIRVOJE. 

Praeitą sekmadienį visos, 
Chicagos arkivyskupijos baž
nyčiose, buvo renkamos aukos 
"Sujungtų Cbicagos Labdarių 
Draugijų for. ian. 

Dar nežinia, kiek šįmet bus 
surinkta. Arkivyskupas ka
talikus ragino surjėti arti mi^ 
Ijoną doleriu. Perniai buvo 
surinkta suvirs 600,000 dole-
rių. Ir visas fondas pavar
totas našlaičių ir senelių įstai
gų užlaikymui ir pavienių šei
mynų šelpimui. 

-

DIDELĖS BENDROVEI 
IŠLAIDOS. 

• 

Pennsylvanijos geležinkelio 
bendrovė padidino savo šop-
menams užmokesnį, 3 ir 4 cen
tus valandoje daugiau. 

Dabar praneša, kad tas pa
didinimas bendrovei atsieis a-
pie 4 mdlionus dolerių per me
tus. 

— 

ŠĮ VAKARĄ. 

Ilgai lauktoji diena, dainos 
diena, jau a/t\io. Šiuomi daro
me paskutinį pranešimą gerb. 
C liieagos lietuvių publikai,kacf 
šį vakarą, t. y. gegužės 23 d. 
C. S. P. S. salėje, Cbicagos 
Aryčių Apskričio choras stato 
scenoj operą "Šienapiutę". 

Kaip po dienos karščio, nak
ties sulaukus, gailioji rasa 
atgaivina žolę ir medžius, tuip 
Šį vakarą, po sunkių kasdieni 
nių darbų ir vienodo pilko
je gyvenimo musij sielas at
gaivins daina, tikra lietuviška 
tautinė daina. Taigi, ateikite 
visi. 

Beto, didelė Sympbonijos or 
kestra, prieš operą, kaipo pro
logą, grieš ilgą klasinį muzi
kos kurinį. Pradžia lygiai 
8:15 vai. vakare. Nepavėluo
kite! / 

Po progra*mos bus šokiai 
kuriems grieš ta pati Sympho-
nijos orkestrą. 

Apskričio vaidyba. 
— 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRITIES SUS. 

' 

> 

Cęgužio 12 d. Aušros Var
tų par. salėje, L. Vyčių Cliic. 
Apskritis turėjo susirinkimą, 
į kurį suvažiavo netoli pusė 
šimto atstovų iš 7 Vyčių kp. 

Neatsilankius apskr. pirmi
ninkui Ig. Sakalui, liko išrink
tas posėdžiui vesti Al. Pana
vas. 

(Perskaičius protokolą, pra
si deda, raportai. Ypač daug 
kreipta domės į Cbicagos aps
krities cboro statomą operą 
"Šienapjūtę", kuri įvyks geg. 
23 d. C. S. P. S. salėje, 1126 
W. 18 St. Apskr. choro pirm. 
K. Oervilis raportavo, kad iš 

APIE IŠKILMINGUS AT
LAIDUS. 

Roseland. — 40 vai. atlaidai 
prasidėjo sekm. geg. 13 d., bai
gėsi antr. geg. 15 d. 

Daug svetimų kunigų buvo 
atvykę vietiniam klebonui į 
pagelbą. 

Dalinai atlaidai jau buvo 
aprašyti "Drauge".^ 

Antradienio vakarą proce
sija buvo labai puošni, rupes
niu Šv. Kazimiero viet. Sese
rų mokytojų ir vaikučių t^vų. 
Dienomis ir vakarais žmonės 
bažnyčion labai skaitlingai 
lankėsi į pamaldas. 

Bažnyčia buvo gražiai išva
lyta ir išpuošta pasišventusių 

VISIEMS CHICAGOS VY 
ČIAMS. 

Visi nariai ir narės kurie 
turi paėmę pardavinėti bilie
tus / opera "šienapiutę", ku
rią Apskričio jehoras stato sce
noj šiandie vakare, gegužio 23 
d. C. S. (P. S. salėje, prašome 
pinigus ir neparduotus bilie
tus grąžinti prie kasos lange 
lio ši vakarą 7 vai. Nesugrą
žinti koncerto vakare bilietai 
skaitysis parduoti ir už juos 
bus reikalaujama pinigai grą 
žinti. Jokio teisinimosi Aps
kritys nepripažins ir nepriims. 

Taipgi laikome reikalinga 
pranešti, kad atsilankymas vi
sų Chicagos Vyčiu, narių } o-
perą yra mūsų pareiga. 

Apskričio ir Ap.s. choro 
Vaidyba. 

Ir Mot. SQ. Chicagos Apsk. j-
galiota komisija. Nėra abejo
nės, kad Town of Lake Są-
jungos 21 kuopa susitvarkys 
ir neduos save išbraukti iš. ki
lų kuopų tarpo. 

Sutvarkymo,kuopos kom. 

LABD. SĄJ. CENTRO SUS. 
\ —* 

Liefr. R. K. Labd. Sąj". Cen
tro susirinkimas, sulyg nutari
mo, įvyks trečiadieny, geg. 
2?, d., Aušros Vartų parap. 
svet. Kviečiame is kuopi} at-
stovus-es atsilankyti skaitlin
gai, kad gerjaus butų galįma 
prisirengti prie. rinkliavos Vai 
nikų dienoje ir taipat prie pik
niko kuris įvyks birželio 10 d. 

VaMyba. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

- « , — 

BARGANAS PAS 
JONį KŪMA 

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

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, netoli naujai statomos mo
kyklas Eleotra, gasas ir vau* kaina 
$3,500.00. 

Ant pardavimo medinis namas dvie 
jų pagyvenimų po 5 kambarius ce
mento fondamentas, eleetra ir gasaa 
priepat ietuviškos bažnyčios už pigiU 
kaina. 

Ant pardavimo 2 •u*>«*« niuro na
mas 6 ir 6 kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15,-
200. |7,500 mortgage balancas ant 
Išmokeščio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas basementas iš 
kurio-' Kalima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir gasas. Namas ran
dasi Brfghton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą, elektra varomos mašinos. Vie
ta išdirbta per 15 metų. Jeigu per 
savaite suvirs $100.00. Parduosiu 
pigiai užtat kad važiuoju Lietuvon. 
Atsišaukite 

S. VIRKITIS 
ai9 W. e7-th Str. Chicago. 111. 

ANT PARDAVIMO saliu-
nas, biznis nuo seno išdirbtas 
ir randasi geroj vietoj. Atsi
šaukite: 
2551 Emerald Ave. Chicago. 

1 i r i , - • • — 

PARDUOS I r arba mainysiu. 5% 
automobilių talpinanti garadžiu. Ran
dasi 95 ir Loomis. Mainysiu ant na
mo arba kokio nors bizno. 

C. P. SI ROMBRIS & CO. 
3346 So. Halsted St. Clileago, I l t 

Tel. Bonlevard 1M141 

R E I K A L į N 6 

LIBTUVIAI ADVOKATAI 

mmmmn^mm' 

TFP BRADCHUUS 
ADVOKATAS 

(Btiv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Ve4« bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus \\ 

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

TeJephone YairLs 2390 
Cm^m > • • • • • • • • • • • '"» 

• 

S. W. B A N B S 
ADVOKATAS 

7§ W. Mcmroe Street 
Room W4 - Telef. Randolph 2»0u 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yardi 1015 
Cblcago. 

GEGUŽINIS RALIUS 
* Rengiamas —— 

, fiv. Kazimiero L. Globėjo 
NED. GEG. MAY 27 D. 1923 

Helner Hali Svetainėje 
Ant 15-tos ir .FiUmore'gat., 

Gary, In4. 
Pa f̂al Pennsylvanijos -

Geležkely 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

atsilankyti ant šio puikaus ba
liaus u* išmėginti savo laime. 

Kviečia visus 
Rengimo Komitetas. 

TOWN OF LAKE. 

Sajungiečių domei. 
Kažrkodel šiog lQl(Mi]joj Mo

terų Sąjungos-21 kuopa taip 
apsnūdus, kad neparodo jokio 
veikimo. Jau pasirodo, kjul 
centir yra net suspenduota. 
Tok/ apsireiškimas mūsų mo-
ten/ taTpe tiesiog apgailėti
nas. Kitiems darbams bei 
Klraugijoms, mes moterys, kar-
tais net ir perdaug pasiŠVn-
eiam. Oi kodėl mūsų paeių ge
rovė ir vardas turėtų4l>ut už
mirštas ir nustumtas į šalį f 
Turėdamos Moterų Sąjungą 
kaipo vienintele organizaciją 
savo tarpe turėtume ją nžvis 
lafciaus branginti ir jai pasi
švęsti. Yisnoroet ir vi/ur pasi
taiko įvairių;* klaidų kurias vi
sados galima prašalinti. Tad-
gi ir Met. Sąj. 21-je kuopoje 

"jeigu įvyko kokie nesusipra
timai būtinai reikia juos. pra
šalinti ir įvesti reikalingą 
tvarką. 

Tuo tikslu ketvirtadieny, 
geg. 24 d. 8 vai. vak. mokyk
los kaino*. įvyks moterų susi
rinkimas. Yra kviečiamos su-

PASIŽYMfcJĘS UETTJVYS 
VADOVAUS CUNARD — 

EKSKURSIJA LIE
TUVON. 

Cunord Unijos kita ekskursija 
Lietuvon į+ykn Geffrrios 29 o*, laivus 
Maurct:iniji lAptauks ta (Itena vado
vaujant visiemn iiHomam p-nui C. 
Q. I.ukAiui. Atvažiavęs Southamp'to-
nan pasažierial tuomet pers*»s kitan 
laivan ir važiuos f. Pillava gi tenais 
traukiniai jn laukifv QA«r gralis kiek
vienas lengvai pasiekti savo tėvi*kę. 

< Apgrr.) 

Pardavimui 2 aukMu mūrinis na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
Ir gasas. šildomas furnace Šilumą, 
aukotas basementas. Kaina $11,500. 
$3,000 mortgage namas randasi ant 
34-4os netoli Kedzie ave. 

Pardavimui bizniavas medinis na
mas; geras salunui su svetainė, ran-
dos ne*a $100.00 i mėnesj, kaina 
$8,300.00. t 

Pardavimui bučernes biznis su na
mu ar̂  be, netoli lietuviu bažnyčios 
Brightoa Parke. Parsiduoda/labai pi
guti. 

Pardavimui mūrinis 2 aukStu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace Šiluma, Uotas 33x150 ft. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant j4-tos ir 61-st ave. Cice
ro, 111. 

Pardavimui 2 aukfitų mūrinis na-
*maa po 6 kambariu ant Campbell 
ave. netoli vienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip plrkėlui 
tiks, cash ar Išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukStų namas po 4 
kambarius peniai Šildomi; namas ran 
dasi Brightoa Parke netoli Western 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernės biznis antBridgeporto lle-
h>vials apgyvenioj vietoj parsiduoda 
už $2,500. 

AtsiSaukite pas: 
JONAS KM MAS. 

44t4 So. Californla Ave. 
TVI. Laraycttc 5076 

_ \ 

RETAI ATSITINKANTI 
, BARGENAI! r > 
PARDAVIMUI 2 augStų muro na

mas po 6 kambarius; kieto medžio 
užbaigtas; viskas jtatsytasjpagal nau
jos mados; namas statytas 5 me
tai; karStų vandenių Šildomas su ? 
buleliais; skiepas etmentuotas su 
skalbyk'ioms; kaina $11,000; verjas 
$13,000; pysė ar daugiau reikia J-
mokėti, kitus ant morgU'io. 

PARDAVIMUI 2 augStų muro na
mas 2 flatal vienas 6 kambariai o 
kitas 7 kambariai; puikiai ištaisytas 
su gasu, 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 e dier.a ar vn.l oraiy sekančiai. 
BRIGRTON REALTY CO. 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue^ 

(Prie Califomia Ave^ 

L O T A I 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

St. po 2 5x125 lab.ai žema kaina. 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca
lifornla bulvaro prieSais bažnyčios 
daržo, lotas neSa $96.00 jeigu per me
tus už labai žema kaina. 

AtsiSaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 siMith Californla Ave. 
TH«f. Lafaycttc 6»7t 

WEAVERS 
VIENAS LOOM 
GERAS DARBAS 
PRIE VILNŲ 
STANDARD PRICE LIST — 
NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
TARP DARBININKŲ NiRA 

SOUTH BENO VVOOLENS 
COMPANY, 

x SOUTH K N U N O j 
"" REIKALINGA 

Kalvos, Heaters. 
Atsišaukite 

Mechajiical Mfg. Co. 
39 ir Loomis Str. 

Chica*jo, UI. 
~ ~ VYRAI 
reikalingi prie generalio dar
bo divonu fabrike. 

])arbaV pastovus. 
OLSON RUG CO. 

1508 W. Momt>e Str. 

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

« - * • 
Ofisas Didmiesty): 

29 South La Saite Street 
K a m b a r i * ftM 

THefona .4 C e n t r a l 6 3 9 0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4481 

• 

I! 
Ii 
| 

• 

Tel. Dfcarbom 90&1 
A. A S L A I 1 8 

ADVOKATAS 
Ofisas TidumiestyJ* 

OHICAGO TEMPI.E BUIL.DDTG 
77 West WashlnRton Street ' 

Room 1726 
Valandos f ryto iki I po pietį) 

Namų Tai. Hyda Park MM 

— 

RFJK ALINGI 2 siuvėjai 
prie vyrišku kostumersku dra
bužiu, nuolatinis darbas. Atsi
šaukite tuojau s 

K. LAUČIUS 
3305 Auburn Ave. 

REIKALINGI 

Fabriko leiberiai^ Darbas pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

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

(Clearin*) _ 

S T O R A S 
ANT PARDAVIMO saJiu-

nas geras uždarbis norinčiam 
pirkti. Atsišaukite:f 

323 So. Kedzie Avenue 
Ohicago, UI. 

~ANff PARDAVIMO grocer-
ne ir kendžių krautuvė sker
sai angliškos ir lietuviškos 
mokyklos. Labai gerar vieta. 
Atsišaukite 
4619 So. Hermitage Avenue 

_ ' t * 

PAIEŠKOJIMAI 
KAS ŽINOTE? 

kur <tabar randasi Juozas Jaunko 
(Jankus) angliakasis — nainerys a-
pie 35 metij amžiaus. If)l4 metais 
jis gyveno Ledford, 111. Labai svar
bus reikalas, praneškite. 

THOMAS SHEA 
j 916 N. 9-th Str. East St. I^ouis, TU. 

' i i m , i K n M i II Į 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morffičlų labai pri
einamomis kalnfimis. 

1 B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

^ » n . • » - - - • • - • « - • x 

«• t 'K 
M . BALAIŠIS 

mirė gegužė- 20 d., 1923 
7 vai. ryte amžiaus 34 me 
tų. 

— Paėjo iš Kauno Redy-
bos Ukmergėj apskr. Sa
lių parap. Gudžiūnų kai
mo. Ajnerikoje išgyveno 
16 metų. 

Paliko dideliams nuliū
dime moterį Ludvika, 2 
dukteris ir 1 sūnų. 

Laidotuvės įvyks ket
vergė, gegužės 24 d. iš na
mų 728 West 14-th Piace 
į Dievo Apveisdos bažny 
čia 7:30 vai. ryto. Po na-
maldų bus< nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, dram f̂us ir raž/'s-
lamus dalyvauti laidotu
vėse. ;į 

Nuliūdę: 
Moterie Ludvika 

Balaišienė ir vaikai 

J. P. WA1TCHES 
L i w y e r 

LDETL VIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 614-616-127 H. De*r-
bnrn Str. Tel. Rsndolpb 6684 
Vakarais t 107M S. Waba.«h A 
RosettUHl T d . Ptfllman 6871, 

4 » ^ — ^ — — — ^ » * m * * ^ * ~ t m m » ^ — * m m « ^ 

įi • I .1 i'" - > - ' • * — -

NORĖDAMI 
PtRKTl, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKIT1S 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS, 

L. FABIONAS CO. 

• = 

809 W. 35111 SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes, 4 

- • 

T T*'l. liafayette 422S 

P L U M B 1 N 6 
Kaipo lletavys, HoUivJams ihm* 
dus patamaujg knogt>rlau>la. 

j M. YliSKA 
į 8228 Ves t 38-th Street 

I)-ro RAČRAl'S IARADTMAS. 
Urą laiką Dr. Raukus ra tvojo, tru-

PLAUKAMS, 
ąt>, išrado ir iibandė gttrtauatua vaistu* 

i 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Raokaua Ir Jie veikia aųt plau-

. kų etai "kaip: 
l ) - l i i m i s a mikrobus, kurie ė d a . 
plauko šaknis. 

2 )-Sustrprtna plauku Šaknis. 
3)Išjudina kraaiją galvos skalnoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegu. 

4)-Sustabdo plauku slinkimą. 
6)-Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų valery; tai tu-

6^= 

y 
i 

^ E m" 
ii Miko Petrausko Operete 

J ama* BBl ^ ^ S B ^ B B ^ ešal asea i 

S I E N A P UTE » » 

Su Simfonijos Orkestrą 

Stato Scenoj 
LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKR. 

Po vadovystė p-no A. Pociaus 
•• 

v C. S. P. S. Salėje 
Šiandie Gegužes-May 23, 1923 

Pradžia 8:00 vai. vakare 
1126 West 18-th Str. 

Šioj operoj dalyvauja solistai — artistai: pn. S. Lauraitienė, Ona Vilkiutė, A. Bereckaitė pp. J. Rama 
nauskas, J. Balsis K. Sabonis, A. Benaitis, St. Gadeikis ir kiti. Taipgi didelis Vyčių Apskr. Choras. Šį operą pir
mu ir paskutiniu karty statoma Chicagoj. Nepraleiskite šios progos nepamatė jos. 

Kviečia visus • UET. VYOŲ CHIC. APSHL CHORAS, 

• 
ri prisiųsti su laišku: — eavo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų Ir paijrmė- ' 
tl ar tie plaukai yra nuolat eausi ar 

{ rlebųa, ir ar yra pleiskanų. Stu vai-' 
stų aptiefc««e BcsauKlt. Kralpetlti** tie- * 
šios; prie mūsų FIRMOa 

KAINA $6.00 už v&lstne H- u i pa
tarimus kaip užlaikyti plauktu. Daug-
žmonių mums ctekaveja. PinHnte ei«- . 
skitu šiuo adresu: 
DR. R A t K l K MrilrtpMll iAbonRory, 

1411 8o. 50th Ave., Cicero, 111. š 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resu savo pažįstama; ir pas
tos raarkių už 2 centu, — ta? 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
STOIKATA. 

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

Kreipkitės Šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAČKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 6*41i Ave, 

Cicero, SL 

U 
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i, 


