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METAI-VOL VIII 

APAŠTALINIS DELEGA
TAS KAUNE. 

CELEBRAVO IŠKILMINGĄ
SIAS MIŠIAS BAZILIKOJE. 

Pas žamaičių Vyskupą buvo 
parengti pietus. 

Lietuvos laikraščio Laisvės 
pranešimu, Kauno bazilikoje 
bąlami. 29, sekmadienį, iškil
mingąsias Mišias celebravo 
Apaštalinis Delegatas Lietu
vai, J , A. M. Arkivyskupas 
A. Zeeebini. 

Ties bazilikos durimis auk
štą sveria pasitiko J . M. Že
maičių Vyskupas Pr. Karevi
čius su visa Žemaičių kapitu
la, taipgi atstovais Senų ka
pitulos — kan. J . Staugaičiu 
ir d-ru Grigaičiu, Vilniaus vy
skupijos valdytojum kan. J . I 
— — - — i -m • w » • • ™ 

Turkai Koncentruoja Arini 

Karo Vesula Balkanuose 
Neišvengtina 

TURKAI KLAUSI* ANGLIJOS NUSISTATYMO 

ILLINOIS SENATAS PRI 
PAŽINO MOTINYSTES 

BILIŲ. 

Moterų darbo bilius- taipat 
pravestas. 

C H I G A 6 0 J E . 
NORIMA SULAIKYKI GAT 
VEKARIŲ DARBININKŲ 

STREIKĄ. 

GRAIKU KARO LAIVAI 
TIES DARDANELIAIS. 

TURKAI KELIA PROTEŠ 
TUS. 

KOXSTAXTIXOPOL 
24. Vakar arti Dar danei i u 

?•>"- . ->« 

Kukta, Kauno dvasiški ja , j pasirodė graikų karo laivai, 
klierikais. i Turkų valdžia formaliai i tai 

Žmonių prisirinko pilnutėlį j atkreipė domę anglų ir palrfė-
ruiminga bazilika. Jos var-!lė protestą del tos graikų pro
tai papuošti vainikais, tauti- vokacijos. 

Konstantinopoly turkai bai
siai nerimsta gaudami žinių 
apie graikų veikimą. 

T)ėmis ir Papos vėliavomis. 
Vidus taipgi išpuoštas vaini
kais. Tai zitiečių darbas. Mat, 
tą dieną supuola ir Šv. Zitos] : 
atlaidai su metine zitiečių LAUSANNE, ge^. 24. — 
švente. Choras p. Kačanaus- Ismet paša, turkų delegatas, 
ko vedamas gražiai pagiedo- klausė Si r Horase Rumbold, 
jo "Ecco Sa?erdos." anglų delegato, koks IULS An-

Ap. Delegato kalba. * ^ i 0 8 nusistatymas kilus ka
rui Graikijos su Turkija. 

Atlydėjns Šventojo Tėvo T u r k a į m i k i n a tiltus per 
Pasiuntinį per bažnyčią ir už- M a r i t z Q Trakijoje, kad pa
ėmus Vyskupo Sostą, Žemai- k e n k t i gfhfkų b r i o v i m n i s i > a . 
čių Vyskupas pasveikino gar- j n o t g a u t ų v.& o f i e i a l h l ž i n i ū 

bingą svečią prakalba. I š * - j J e i t u r k a i l i e a tsisakvs rei-
stė Žemaičių vyskupįjos i r , k a l a t l t i i § Graikijos karo kon-
katalikyhės istoriją Lietuvoje, j t r i l m c i j 0 S j k a r a 8 artimiausio-
pažynvdamas tas kliūtis, ko- j m į g d i e i l o m i s t u r e s k i l t i N e 8 

turkams siųlo priimti Kara-
gaeh, kai-kuriuos Maritza u-
pės vakarinius pakraščius ir 
geležinkelį, einantį iš Kara-
gaeh į Konstantinopolį. 

Rumbold tikisi, kad jam pa
vyks perkalbėti Venizelosą 
šiame atsitikime. Taipat ti
kisi, kad ir turkai sutiks su 
tais pasiųlymais vieton kon
tribucijos. 

Bet vargiai Venizelos su
tiks. J i s yra nuomones, kad 
šiandie tinkamiausia proga 
suklupdyti turkus. Nes pas
kui jie klupdys graikus. 

Pranešta, kad Trakijos pa
sieniais koncentruojamos Ju
goslavijos ir Bulgarijos ka
riuomenės. 

SPRINGFIELD, 111., geg. 
24. — Illinois senatas pravedė 
žinomą Shepard-To\vner mo
tinystės bilių. 27 senatoriai 
balsavo už bilių, 8 prieš, 4 gi 
visai nebalsavo. 

Motinystes bilius yra fede-
! ralis bilius. Jį ratifikavo jau 
daugelis valstybių.. Gydyto
jai ir šiaip suprantą reikalus 
žmonės tam biliui priešingi. 
Nes jis visuomenei nieko ge
ra neduoda, išėmus išlaidų di
dinimą ir daugeliui politikie
rių darbą. 

Aštuonių valandų darbo 
dienoje moterims darbinin
kėms bilių senatas taipat pra
vedė. Neatlikti joki pataisy-

Valstyhfės komercijos komi
sijos pirmininkas praneši'', 
kad atsižvelgiant į gatvekarių 
bendrovės pajamas už balan
dį, bendrove gali padidinti 
darbininkams užmokesnį ne-
nuskriausdama savęs. 

Aiškus daiktas, kad gatve
karių bendrovė šiandie ima 

I 

milžinišką pelną. Gi kuomet 
darbininkai rcikalau/ja dides
nio užmokesnio, tai bendrovė 
r.ori, kad jai butų padidintos 
ratos už važinėjimą. 

Be to, Chicagos finansistai 
da^fe suprasti bendrovei, kad 
gatvekarių darbininkų strei
kas mieste labai negeistinas 
dalykas. J r bendrovė priva 

ŠV. TĖVAS PADAUGINO 
KARDINOLU SKAIČįl. 

VIEŠASIS KONSISTORIUS 
BUS RYTOJ. 

Žadama pagelba pasauliui. 

tolesniam laikui. 
mai. Tas klausimas atidėtas j ]o taip patvarkyti reikalus, 

idant streiko išvengti. 

DAUG VANDENS AIKVO-
JAMA. • 

MOTERYS ŠAUKIA ATSTA
TYDINTI FRANCIJĄ. 

Pataria ignoruoti tuščius 
diplomatų: darbus. 

5 ŽUVO GAISRE. 

MKNTCALI, Žem. Cal., g. 
24. — Vietos teatre popiety 
ekspliodavo krutančių pavoi-
slų mašina. Gaisre žuvo 5 
žmonės. Arti pora milionų 
dolerių nuostolių. 

kias lietuviai sutikdavo nuo 
pradžios savo vyskupijų įkū
rimo iki pat paskutinių lai-
fcų darant pastangoms užmeg-
sti artimiausiųjų ryšių su A-
pastaliniu Sostu. 

Apašt. Delegatas, atsakyda
mas į Žemaičių Vyskupo pa
sveikinimą, ilgokai kalbėjo a-
pie reikalingumą Lietuvoje i 
t a rp visų jos gyventojii kata-

graikai visas laikas tvirtina, 
kad verčiaus jiems kariauti, 
negu mokėti kontribuciją. 

Graikų delegatas Venizelos 
pranešė santarvės valstybių 
delegatams, kad Trakijos fro
nte turkai koncentruoja armi
ją. Dėlto ir graikai Trakijo
je skaičių armijos daugina. 

Anglų delegatas Rumbold 
darbuojasi abi pusi sutaikin-

VIENNA, geg. 24. — Daug 
galvijų Austrįjon gabenama 
iš Amerikos. Čia amerikoniš
ka mėsa pigesnė, negu Aust
rijoj gaminama. 

— 

(WASHIN(1T0N, g?g. 23. -
"IVomen's International Lea-
gue for Peace and Freedom" 
vokiečių sekcija pasiuntė atsi
liepimą į Vokietijos gyvento
jus atstatydinti šiaurinę Fra-
nciją, apsilenkiant abiejų ša
lių diplomatų. 

Sako, vokiečiai bendrai su 
francuzais turėtų sudaryti 
būrius ir bendromis jčgomis 
atstatydinti karo sunaikintus 
sodžius, miestelius ir miestas. 

Anot atsiliepimo, šiaurinėj 
Francijoj griuvėsiai vis dar 
riogso todėl, kad abiejų ša-
lių industrininkai veda gin
čus apie pasidalinimą pelno, 

WASHINGTON, ge,g. 24. 

ROMA,\geg..24. — Vakar 
įvyko. slaptas Papos konsisto-
rius, kuriame priimta du 
nauju kardinolu — monsigno-
ras Luigi Sincero ir monsig-
noras Giovanni Battistį Na
šai Ii-Rocca, Bolognos Arkivy
skupas; 

Šv. Tėvas Pius XI pasal į 
jalokuciją konsistoriuje. Pa
žymėjo, kad J is visomis jėgo
mis ir priemonėmis darbuosis 
palengvinti įsitriukšmavu-
siam ir vargstančiam šiandie 
pasauliui. 

"MUSTJ tėviškos akys ," sa
kė Papą, "mato kovojančių 
miniose savo> geriausius vai
kus, del įvairių priežasčių A-

-

Public Ownership league 
miesto Cbicagos majorui re
komenduoja visuose mieste 
namuose įtaisyti vandens mo
terius. Nes šiandie perdaug 
vandens aikvojama. 

Ta lyga pažymi, kad su 
moteriais patys vandens var
totojai per 30 metų sutaupys 
daugmus 300 milionų dolerių. 

paštaiiniam Sostui mylimus. 
"Mes matome šventųjų sa

los (Airijos) vaikus, taipat 
angelų galos (Anglijosj) vai
kus, pirmiausia gimusius Ba
žnyčios vaikus (Franeįjos), ir 
vaikus katalikiškos j Vokieti
jos, kuri, nežiūrint pirm ke
turių šimtm. sunesveikėjimo, 
visuomet mums žinoma ir ar
tima, net baisaus karo laikais 
ir jos šiandieniniuose kentiėjU 
muose." 

Papą pažymėjo, kad Jis iš 
savo purtės darysiąs viską, 
kad tiems visiems Bažnyčios 
vaikams palengvinti gyveni
mą, sumažinti skausmus. 
Reiškė vilties, kad Jo pastan
gos bus atsiektos. 

Apie kenčiančius Rusijoje 
katalikų kunįgus Papą atsi-
liefiė su didžiausia pagarba. 
Žuvusių ir kalėjime, laikomų 
tikėjimas dar skaisčiau at
spindi. Apgailestavo ir rusų 
pravoslavu dvasiškijos kentė
jimus. 

Žinios iš Lietuvos 
I š K A U N O . 

— 
| kurie neparišti ir neturi ant-
' snukio. Gyventojai kai-kur 

Vienas žymiausių Rus i jo j priešinasi, bando atsipirkti, 
dailininkų Metislovas Dobu 
žinskas priėmė Lietuvos pilie 
tybę ir su savo kurinių pejro-1 
da vyksta Berlinan. J is yra 
kilęs iš Panevėžio apylinkė*. 

atiminėja iš šunininko vežimo 
belaisvius. 

AUTOISTAS PASIDAVĖ. 

J . E. Caminitte, 1108 Lar-
rabee st., automobiliu perva
žiavo Mrs. Blanche Welsh, 32 
metų. Sustojęs sužeistą mo
teriškę paėmė ir nuveža ligo
ninėn. Tenai savanoriai pasi
davė policijai. 

Pietuose dalyvavo suvirs 50 
asmenų. Aukštasai svečįas 
sėdėjo tarp valstyįąs prezi
dento ir universiteto pirmi
ninko. Toliaus buvo prelatai, 
ministeriai, universiteto rek-

likų santaikos ir meiles, neis- T. v. . , 
, . . . . . ,. | t i . J is žino, kad turkams ko 

skiriant nei vienos jos dalies, 
nei atskirų asmenų. Lietu
viai žmonės yra geri, maldin
gi, reikia tik toje dvasioje 
juos palaikyti 

Pamaldos. 
Pamaldos buvo labai iškil

mingos Ir darė gilaus įspuo 
ZlO. 

Prezbiterijoje visos kanau
ninkų sėdynės buvo užimtos 
prelatų ir kanauninkų su Vy
skupu Skvireckiu priešaky. 

Buvo valstybės prezidentas, 
ministeriai, Kauno burmist
ras J . iVileišis, universiteto 
prof. Šimkus, gen. Galvidis, 
Bykauskas, vals. kontr. Zub-
rickas, Aukse. Teismo pirmi
ninkas Krikščiukaitis ir kiti 
valstybės i r visuomenės vei
kėjai. 

(Pietus. 

Antrą valandą pas Žemai
čių Vyskupą Pr . Karevičių 
buvo parengti pietus Ap. d e 
legatui pagerbtu 

Kaip maisto, taip kitokių dai- j litinės partijos ir diplomatai 
ktų kainos 'Suv. Valstybėse ; turi nuosavus siekimus; kas 
nuolat kįla aukštyn. jiems galvoje gyventojų var-

gai; kadangi abiejų šalių ml-
PARYŽIUS, geg. 24.—Cio- litaristai ir nacionalistai nori 

nai prasidėjo iškilmės pami- ! tos ir kitos šalies gyventojus 
W t i žinomo mokslininko Pas- \ laikyti nuolatiniuose kivir-

Teisinasi žmogus; kad ne
koks turėtų paeiai iš rekon- laim*ė įvykusi, kuomet jis mė-
strukcijos darbo; kadangi po- ginęs prasilenkti su priešais 

važiuojančiu automobiliu. 

GRASINA STREIKU. 

ntribueija priguli ir turkai 
turi pilną teisę reikalauti. I teuro 100 motų gimimo sukak- rčinose. 
Taigi, vieton kontribucijos jis tuves. 

i.J 

Chicagos viršutinių geležin
kelių konduktoriai ir motor-
menai grasina streikuoti, jei 
iki birželio 1 d. jiems nebus1 

padidinta užmokesnis — 10c. 
valandoje daugiau. 

Tuotarpu gatvekarių darbi-

Linksmadvario milici j o s 
mokyklą ba i j^ 60 vyrų. Iš »jų 
10 gabesniųjų paskirti nuova-J 
du viršininkais. 

Kaune seimo posėdžių salėj 
nuo gegužio 1 dienos atidary
ta Dailės paroda, kuri tęsis 
visą mėnesį. 

BEPROTIŠKAI MYLĖJO. 

Pagaliaus įvairios notos, 
memorandumai ir konferenci-

sveikatą seminarijos vardu, jos neduoda pokių rezultatų. 
Šeimininkas Žemaičių Vysku- j Kad taip, tai abiejų šalių ninku streiko klausimas dar 

gyventojai patys tunėtų pasi-1 neaiškus. Įvyks dar konfe-
darbuoti atstatydinti sunai 
kinius poltus. 

Iš Šiaulių praneša, kad pra
ėjusią savaitę ten viena liau
dies mokyklos mokytoja pa
nelė išėjo iš. proto. PamiŠi-
mo priežastis — nenusisekusi, 
meilė. Vienas moksleivis pa-
žadėjęs ja vesti, Užtat įi ir iš' 
gimnazijos išstojusi ir lauku
si žadėto žodžio, bet paskiaus 
jis atsisakęs ją vesti ir pradė
jęs su kita vaikščioti. - Be to, 
dar prisidėjfO sunkios materi-
alės gyvenimo sąlygos. Ba
landžio 14 dieną nugabenta į 

m • • • . . . . . .. | Tauragės ligoninę, bet pagvti 
Teisingumo ministerija ru- ™ . 6 r J b* 

pinasi įsteigti pataisos, auklė-' lli's* yilUeB' "^M 
jinio bei drausmės įstaigą ne-Į 
pilnamečiams prasiž e n g ė-
liams. Tam paimta Šiaulių 
apskrityje Butniunų dvaro 
trobesiai su 43 hektarais že
mės. Rudeniop namai pradės 
veikti. 

Lietuva padarė prekybos 
sutartį su Čekoslovakija, 

O R A S . 

pas pakplė sveikatą visų atsi
lankiusių svečių valdžios ats
tovų ir tų veikėjų, kurių dėka 
pašalintos kliūtys, trukdan-

toriai, profesoriai burmistras, ' čios mūsų betarpius santykius 
užsienių r. ministerijos aukš
tieji valdininkai, kunigai. 

Pietų laike valstybes prezi
dentas Stulginskis latinų kal
boje pakėlė taurę už Švento
jo Tėvo P i aus XI-ojo sveika
tą, reikšdamas džiaugsmo, 
kad Šv. Tėvas paskyrė savo 
atstovą betarpiams santy
kiams su Lietuva palaikyti. 

Apaštalinis Delegatas pakė
lė sveikatą Lietuvos preziden
to, linkėdamas Lietuvos kata
likams pasisekimo jųjų dar
buose ir pastangose. Dvas. 
seminarijos rektorius prelatas^ 

'Mačiulis-Maironis, kė|ė svečio gon. 

su Šventuoju Tėvu. 

Kolfį laiką bus Lietuvoje. 

Pirm pietų Apašt. Delega
tui zitiečių vardu buvo įteik
tas kun. Dogelio ir dviejų zi-j 
tiečių valdybos narių adresas 
gražiame šilkiniame apdare, 
pagražintame Kalpoko pieši
niais. 

Arkivyskupas Zecchini lai
mino zitiečių draugiją ir lin
kėjo pasisekimo jų veikime. 

Apaštalinis Delegatas ma
nąs pasilikti Lietuvoje ilgesnį 
laiką. Paskiau važiuosiąs Ry-

MADRID, gcg. 24. — Susi
rinko sesijon Ispanijos parla
mentas. 

KRUVINOS RIAUŠĖS 
DORTMUNDE. 

DUESSELDORF, geg. 24. 
— Dortmundo distrikte ko
munistų sukurstyti streikuoją 
vokiečiai darbininkai kelia 
riaušes. Seka kruvini susi
kirtimai su policija. Yra ke
letas nužudytų ir daugybė su
žeistų. 

.Dortmundo distrikte strei
kuoja vokiečiai anglekasiai. 

reneijos ir pasitarimai. 

BUS STATOMOS DIDELĖS 
DIRBTUVĖS. 

Iš Hammond, Ind., praneša, 
kad Jonės and Laughlin Steel 

Corporation tenai nupirko 
441 akrus žemės, kur bus sta
tomos milžiniškos plieno dir
btuvės. Įstaigų pastatymas 
atsieisiąs apie 25 milionus do
lerių. 

Iš užsienio laukiama naujos 
medžiagos naujai milicijos 
formai siūti. 

3 ŽUVO SUSIDAUŽIME. 

Vidaus Heikalų ministerijoj 
eina skubus vidaus apsaugos 
reorganizacijos darbas. Vi
daus Reikalų ministerijos ži
nion pereina upių ir kelių mi
licija, geležinkelių iandarmev 
rija, žvalgyba, policinė pasie
nių apsauga, išuo krypsniu 
darbas jau baigiamas. Pir-
mon eilėn jau baigiama for
muoti tam tikra policinė pa
sienių apsauga. 

Ant kampo Milwaukee ir 
Crawford ave. automobilius 
susidaužė su gatvekarių. 3 as
menys, važiavę automobiliu, 
žuvo. 

Visoj Lietuvoj ir Kaune 
platinasi pasiutimo liga. pie
nas vaikas, vasario mėnesy 
šuns įkastas, net pasimiije iš 
to. Dabar miesto šuninin
kas atsidėjęs naikina šunis, 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

PINIfiŲ KURSAS, l 
Lietuvos 10 litu $1,00 

# Anglijos ster. svarui 4.63 
*Francijos 100 fr. 6.68 

Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0010 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaru kasdiena (išskyrus) 
Šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais] 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai > butų Uattnro) \ 
išmokėti DOLERIAIS, i-aikia 

brangiau mokėti. ^^m 
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\ DRAUGAS Ketvirtad. Gei 1923 
sese 

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

M 

gios jėgos i r gabumų: toks 
komunistas, kurs nemoka nei 
skaityti nei rašyti, bus pri
verstas savo knygas vesti, ki-
tas, kurs ligi šiol tik protinį 

darbą dirbo turės žagrę į 
rankas imti, ir t. t. ^ed bus 
auka iš pusės tų, kurie ir sa
vo gabumais ir protu ir taupu
mu stovi aukščiaus tiž kitus. 
Ar gi ne komunistų " r o j u s " 
steigiamas? 

Bet ne ši yra komunistų sva
jonė kurios nori Maskvos fa
natikai. ^Komunistų vadai no
ri išnaudoti žmonių mases pri
sidengiant tariamąja lygybe. 
Stambulski jiems siūlo taikę, 
išsižadant savęs, gi jie nori 
karo ir anarchijos. 

Bemaž visose Valstybėse gi- , Galima manyti, kad pirmie-

"DRAUGAS 
« s i ttftU** ****** Mtoldi*** 
i Matams .< - . . . . ^ . . . . . . . "-9m 

PVMI Mtta|. $3.00 
Ūl prenumeratą mokti Ukalno. Lai-
ta» tktltotl nno užiaijrmb dleftot, 
B« ano N aaj* Metą. Norint permai
nyti adresą visada reiki* prisiųs
ti ir tenai adresas- Pinigai geriau-
•« -» »» 11 . . „L m •• t t . i i . lm mm a r . 

v a uysn nponiiii KTVBOJV ar **" 
Vnm "Mbney Order" arba įde-

1334 South Oakley A venų* 
Ohicago, Illinois 

Tri. RooirevaK 7791 

¥RITAHIAMA BOLSEVl 
fcAMS. 

> 

iiamos nuo bolševiku propa 
gandos, užkertama kelias jų 
rojui. Tik bulgaru tarybos 
prezidentas Stambulski pilnai 
pritaria bolševiku norams, 
suvargintas jų reikalavimais 
ir nugązdintas bolševistine 
propaganda, jis pasirįžo įgy
vendinti bolševikų programą. 

Tuo tikslu Stambulski į ne-' 
I i bitlgarų Seiman įstatymo 
projekte kurs duoda galimy
bės realizuoti bolševikų sva
jones nekliudant Učiaus lutų, 
kurie nesutinka su bolševikų 
nuomonėmis ir nori protingos 
valdymosi formos. 

Sulyg tuo projektu, kuomet 
kaime atsiranda daugiaus ne
gu dešimts komunistų, jų 
nuosavybė nusavinama, suda
roma komunistinė bendrija į 
kurią visi bolševikai privalo 
įeiti, darbas frusiąs lygiai pa
dalintas tarp bendrijos narių, 
ir produkcijos vaisiai busią 
lygiai padalinti tarp komunis
tinės bendrijos narių. 

Ministeriu "pirmininko pro
jektas tuo būdu suteiksiąs ko
munistams t6kį gyvenimo bū
dą, kurs kasdien nuo jų rei
kalausiąs daugeriopos aukos, 
pirmiausiai komunistinis gy
venimas reikalausiąs įgytos 
nuosavvbės aukos, naudai sa-
vo kaimyno kurs. jos neturi; 
tai busianti asmeniško turto 
auka naudai tu, kurie pliki, 
kaip tilvikai; darbo aukos 

ji kurie pasipriešins Stambul-
skio projektui busią patys ko
munistai. 

AMERIKOS MIESTAI 

Suv. Valstybių gyventojų 
skaičius nemąžta. J* s vis di
dingas. Bet paskutinio gyven
tojų sąrašo rezultatai ro įo sa
vo nįšies konkurenciją tarp 
didžiųjų miestų. 

Pirmieji šeši miestai palai
ko savo vietas. Xe\V-Yorkas 
stovi miestų prieky su 5,927,-
G2f) gyventojais; Chicago ant
roje vietoje su 2,886,121 gyv.j 
paskui Philadelphia 1,992,788, 
Detroit 995,66^, Cleveland 
888.519 ir Saint Loitis 803,853. 

Toliaus eina Baltimore, 773,-
S(X>; Boston 770,400; Los An
geles 606,853; Pittsburg 613,-
442; San Franci sco 539,058. 
Buffalo ' 536,718; Milwaukee 
484,699; Minneapolis 409,-
125; Cincinnati 406,312; New 
Orleans 404,575; Kahsas City 
351,819. 

Tarp miestų išaugusių, kaip 
grybai plačiame Amerikos 
lauke, lenktynės įvyko. Balti 

N A « Ų S T A T Y S \W&-
TOJA. 

V •SS. 

Pastaraisiais kėliais ni§ne-" 
šiais Chicagoję, ir kituose mie
stuose kuoplaeiausia išvystyta 
namų statyba. Žmonės galva
trūkčiais skolino "bairkose pi
nigus ir ^ta-tSši haliiuš. "Sta
tant daugyba namu pradėjo 
vis daugiaus branginti* visokia 
medžiaga. Kudmet ėmė trukt i 
darbininkų, pradėta jiems gra
žinti karo laikų užmokesniai. 

šiandie apsižiūrėta, kad tb-
kia padėtis negali ilgiaus tęs
tis. Žmonės pradėjo skolinti 
iš bankų pinigų sumas tokias, 
kurioms nėra atatinkamos ga
rantijos. Taipat pasirodė, kad 
nelabai kas nori pirkti mor-
gičių. Nes atpigus namų sta
tymui, daugelis morgičių gali 
atsidurti pavojun. 

Dėlto šiandie bankos jau 
pradėjo siaurinti paskolas mor 
gičiams. Kiek palaukus, namų 
statymui paskolų nebus gali
ma gauti. Nes namų statymas 

kad šianplie namų statymas feeneologiją (gimimo ntetri-
vra 9fr nuoš. aukštesnis už.kus)' . *'Laisvė" rašo: "Gri~ 

S 1913 m. statymą, s a f y r ą , jeitgaftis baisiai pyksta, kad 
1913"metais puikins namelius ' 'La i svė" jį Vadina Ihiokti 
buvo galima pasistatydinti už generolu. Turim pažymėli j kad 
4 tūkstančius dol. (neskaitant, gerą žodelį "šmokaš ' ' lalkras-
žemės), tai šiandie toki namu-
kai iš tokios pat medžiagos at-
Steiha fečpie '8 tūkstančiai dob 

Vfebj šaly susteb*hiii d i 
desni fr mažesni -statymai dėl" 
medžiagos ir darbininkų bran
gumo. New Yorke sustabdyta1 

100 miliontį dol. vertės visb-į^, fca*i achrelb&i l ink" 
kių namų statymas. Chicagoje gali rašyti, kaip jam užorde-

iijMi fvfedfe l&tf inetais patsai 
Grigaiti*, i r prilipo tas žodis 
prie paties TSrigo. 

H8fc, Smėl i s yra tai šutvei 
rimas, kurio, vokiečių rašyto-
jbuGustavo Freytago žodžiai^ 
tariant, '-kanti schrelben recli-

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

LIB^IJVOJS. 
—.-. 

• i» 

— 75 milionų dol. Batuose mies 
tuose didesnės IT mažesnes' 
sumos. ' 

Abelnas gyvenimas taipat 
darosi brangus. Bet dirbtuvė
se darbai varomi taip, kaip 
senai butą. Kai-kas numato 
krizį. 

KĄ KITI MŠO, 1 

riuota. Tame aniatė *Grig^ 
nieks nesukirs. M' gali būti' 
sviete didesnis šmokas už tą, 
kuris vVilsoną norėjo suženyti 
su Marksu, kuris šiandien ke-| 
lia ginklą už rvlaipėdą, sykiu 
su vyčių generolais, o rytoj 
piktinasi, kad Klaipėdos a-
vantiura išperėjo Gabrį.". 

I r toliaus "La i svė" teisi
nas dellfo j i . vaitoja usvola-
cių M 

1 ' Mes Tiusikalstume prieš 
darbininkių visubtne'ne, jeigu 

šiandie del medžiagos ir dar- ' ŠMOTAS IR SVOLAčiUS". §mok^ nevadintume šmoku ir 
bi ninku brangunlo tiesiog ne
apsimokąs. 

Vienas lia Šalie street, CM-
cagoje, bankininkas tuo klau 

\ i m u pareiškia: 
"Ka ip bankininkai, taip ir 

įvest ininkai yra nuomonės, 
kad statymo brangumas per
daug aukštai iškilęs. J ie tiki, 
kad šių metų pabaigoje tas 
brangumas turės nupulti že
myn. Šiandie perdaug speku- k a i s - *a> W šiuo kartu nena-
latyvių namų buvo statoma, ^mes ime kurie iš jų yra ne-

^jįetgu hienševiką, su&itiiai jtt-
Social. bolševikų spauda došiaujantį/ sužiniai dehunci-

dažnai susikerta. Nors ir viena juojantį, sužiniai virstantį Is-
ii kifa ant Markso kurpaliaus feariotu, nevadinkime svola,-
painauta (vieni ii* kiti tuo gi- čium. Tą epitetą uždėjo ant 
riasl), bet riejasi, kaip Micliel- menševikų kaktos ne ka^ ki-

Sla^ianipolė. — Lietuvoje 
SfkTtfu l>rftdeda 2ih*e1.aaUtis. 
Žinoma, pradžia visados sun
ki. Trūksta ir literatūros, i r 
sporto įrankių, ir svarbiausia 

" D r a u g o " mim. 112, kaz 
koks "Matęs ir girdėjęs" ap 
rašo svaidhiinkų rtmgtyne: 
tarp h. Vyčių 36 rr 18 kso 

K. 
i L. j • _t pos. Aprašydamas jisai labai 

asmenų, kurie tą sportą orga- į" v. . •nizuotų ir jį vestų. I r aš mk-
nau, 5iH svarbiausia. Žmonės, 
yjjatiri^ai jauttimas, neturėda
mas kuo užsiimti, * praleidžia 

I 
laiką sėdklami alinėse ar 
traktieriuose. Kad tą laiką, ku 
rį praleidžia alinėse ar t rak to
riuose, permainytų kuo links
mesniu, įdomesniu — Lietu
voje nfebutų taip išsiplėtęs gir
tuokliavimas. 

Pas mus Mariarnpolėj įsi
kūrę trys moksleivių organiza-
cijos: Ateitininkai, Aušrihih-
kai ir Skautai. Kiek rūpinasi 
sportu Aušrininkai — tikrai 
nežinau. Itodos nieko. Gi Atei
tininkai ,-m Skautais pradėjo šonas su fcliakiu. "N-nų" so- ^ s , bet dd. Leninas ir F r o e , U t ^ ^ &&&,& M 

cialistai save vadina tikrai-. kis 
sįais Markso kūdikiais, gi 
"Laisv.ės" bolševikai save 

vėjus pavasariui §ios organi-
Ir dar nepasitenkinusi "Lai- Į g i j u s t ^ r s i ^ i ė t ė iš Kaurio 

s v ė " savo stipriu žodynu, pri- v i e n ą ^ o r t i n ^ j ^ , ^ ^ ^ ^ 
skaito legaliais Markso vai- deda niekšas, pr ie la iu in i V d a u g ž a i d i m u ihmMn^ D a . 

Nekilnojamų savasčių pasko
lų pardavimas žymiai susilp. 
nėjo. Jei bankos abejoja apie 
tokių paskolų garantiją, jos 
negali skolinti pinigų. Bankos 
šiandie apsiriboja skolinimu 
<iideliems apartamentiniams 
butams ir vienbučiams statyti. 
Verteiviai taipat gudresni. 

teis Ha i užgimę. Svarbu jų žo
dynas. O jis nepaprastas! 

.nore sukirto Bostonę, Los S u P ™ " " ™ ^ butų statymu 
Angeles prašoko pramoninį 
Pittsbur^h miestą, San Pran-
cisco paėmė Buf^alos vietą. Mi 
nneapolis pralenkė Cincinnati 
ir Xew Orlean'ą. 

Yra dar Suv. Valstvbėse ke-
ruriadesunts aštuoni įiiiestai, 

kuomet darbas bus lygiomis kurių-gyventojų skaičius sie-
paskirHtas tarp žmonių nely- kia nuo 350,000 ligi 100,000. 

s 

jie susilaiko". 
Pasirodo, namų statymas 

šiandie pasiekė aukščiausios 

vitkas ir 1.1. 
Neginant <nei vienos pusės 

įdomu pastebėti, kad "šmo-
KAB ' yra gimęs iš p. Cirigai-

Nesenai " L a i s v ė " BŽklm&ėVčio ir "svolačius" iš 'trockio 
"N-nas" . Bolševikai nesiskai-
lo su žodžiais, kerta net rūks
ta. <dN-nosV į tai tik tiek pa
stebėjo, kad pirmas "La i svės" 
straij)snio žodis - ."žniokas ' ' , 

kokia etika. 
* ' l a i svė" į "H?$t |" trumpą 

pastabą iškerta gan ilgą 
straipsnelį " Žinokit, kokia 

bei Lenirto. Tečiaus toki žo 
deliai nei vieniems tėvarhs 
garbės nedaro, kuomet jie 
f>ereina į liettrvių laikraštiją. 
Jeigu ir galima kartais pa-

gi paskutinis "svolačius". Šrt teisinti savo įsikarščiavimą 

brangumo viršunės. Toliaus mufcų etika! ' ' Ten įrodinėjama 
taip negali but. Sustabdžius 'fe k u r ^ r a kilę žodžiai "šmo-
nanuj statymą, ta pramonė tu j k a s " ir "svolaftits". 
rėsgryžti normai ;*nva£on. Bet! Kalbos tyrinėt o jahis bei A-
kaip veikiai, tai klausimas. metikos ldikfaštijas istorikams 

* * , *• *% •*• • f ^ - , . -• " i — . 

NA GI PAŽIŪRĖSIM. 

Mff&OLOGAS. 

(Pagyvenęs sodietis patrijotas, kalba ieš
kodamas ir gindamas teisybę). 

Jau stačiai atsistojai duryse ir sto
vėk... Bet maža dar stovėt, reikia ir kum
štis gerokai suspaust (rodo), o šit na tada 
ir lauk sau atsistojęs ir žiūrėk kas kur 
dedas, ai* nemėgins kuris keltis ir bruktis. 
oran. 

Nu brač, jei tik kuris pasikėlė ir eina^ 
prieis prie durų ir oran mėgins sprukt, tai 
jau tada nieko nereikiaj laukt.. nė r ko 
laukia; paėmei už karčio ir klausk — 
kur? ko?... Kam tave rinko., kam Seime 
pasodino?., kati posėdį ardytum., kad d a , 
lyko nebaigęs oran spruktum... Kas — su
sitart negali... Neklauso tavęs-... Nenori ta
vo risčiai but kaip tu... A, taip.. Nu kad : 

taip. tai laikydamas už Jtarčio paėmei su
krutei, sumalei gerai, paskui nutempei jo 
vieton, patubdei, priplojai (nuduoda) ge-

inišimą... Sitai tas pats kaip ir revoliucija.. 
(Tvirtina) Aha — revoliucija., jau skan
dalas... prieš mus,., prieš tautą... Maitai, 
o kai alga auksinėlių plokštelis tai nieko 
sau., taip ir plaukia... ^ Ir portfeliukas 
sau (nuduoda) pašonėj... ir vardas, matai, 
atstovas., girdi atstovą.. Lietuvos., girdi 
Seimo., o kaip dabar tai jau Parlamento... 
O matai kaip jis atstovauja., pasikėlė 
ir eina.. Negerbia, girdi, mano "bolševiz-
mos" tai einu vely sau kur pasivalkiosiu, 
ar sau, girdi, pamiegosiu... ot matai., at
stovauja... 

Ne brač, tik nei kam., pagavai už 
sprando, ar už karčio ir... nežiūrėk kad at
stovas — jis ne atstovas jei tik ardo, o ne 
daro pagavai... ir., ant vietos.. Teneardo.. 

1 

kad išrinktas.. Matai bolševizmą;.. Matai 
/kur., kur., jau ir Lietuvoj.. J i čia *iesenai 

atgijo, atsigimė, susitvarkė., o čia vėl jau 
ardo., ir do kas-atstovas.. pats atstovas... 
Ne — už karčio Ir atgal.. 

(Išsitraukia laikraštį ir kiek pasis
kaito. Nu tai gi, tai gi matai ardyt ir 
jau kelintą kartą.. Kada tik būdavo nepa-

Įdomu kiekvienam žinoti* bus idomu patirti §ių žodžių 
r mr •. - r,• • .- - - i i ' •• t • • • , • r t i i , m . - • 

vartbjant stipraus riubšimčio' 
žodžius tfei ahaiptbt negalima 
duoti jiems pilietybės teisių 
laikraštijoje, kaip to nori 
"Laisvė" . Pakol miisų skai
tytojai bus tokiu žodynu rie-
nimi patel mes neišbrisime iš 
barbarizmo laikų. 

bar moksleiviai, turėdami liuo-
so laiko, gal 's linksmai pa-
žaisti. 

Dar yra pas nius J'Šaulių SQ 
junga", kuri ir gi šiame da
lyke heaj^ile'idžia. Taip, kad 

i sportas Mariarnpolėj gana 
Sparčiai auga. Kėikib. tik pa-
lirikėti ir tdliaus sėkmingos 
kldtiės. 

įžeidžia L. vVyčių 18 kuopa 
vadindamas ją nekultūringa. 
Jisai net juos išvadino 
"Stoekyardiniais". Galop dar 
sako,kad visi nariai minėto ty
mo nėra Vyčiais. 

Tadgi gal ne vienas sfcaity-
ic įas pamanė blogai. Tiesos šia 
nie šmeižte nėia nei vrenos ki
birkštėlės. 'Matęs ir gmlėjęs' 
matyt nesupranta base-ball 
-žaidimo. Kiekvienas suprantąs 
iino, kad žakiėjias veda mana-
fteris ir kapitonas, irgįetns ne-
nlpi pašaliniai žiūrėtojai. Jei-i* 
gu kokie vaikėzai pašaliniai 
šūkauja ar kas gali jiems ger
kles uždarftrt Nebent polic-
monas. I r jeigu kas nori žino
ti kad tai tik bobų plepalai 
buk žaidėjai nepriklauso prie 
iyrttb\ tai ateikite ir pažiūrė
kite į miriC'tds kuopos knygas. 
Kadangi p-Hai " 1 t . l G . * vadi
ni šit^ tymą 'stotkvardiniais' , 
ta i iš ^ut- tu r)onirs parviizia 
v a i l Gal iš Califothijos, ar 
^ i l m fceach "Floridai mi tam
sta apsig^vtmai Bftickstone 
vieŠTttttv ar Drevei vieSbutV! 

Aš ndrėčiau su tainsta pasi
matyti, be^ itttth pasiteiravus • 
sužinojau, kad tamsta dirbi 
Stock Yarduose, kaip ir aš, 
taigi bus lSbai gera prflgtt su-

; 

T* 

Alhambra yra Granadoj, 
Ispanijoj. 

•Į ' iMj'rrTrMTTnnrff trirn ivnv 
• • » • r 1 - • i • ' " ' T ' " 

si tikt i su tamsta. 
$*llOTfe" feAlD&dfAl. ;j L Vyčių 13 ktiopai, "kuri y-

v,f,r\r--r ; ra labai daug nuveikusi, šta-
&<*£*>, m. čioitai Vy- lydajna koncertus, veikalus, ir 

čių 14 kto. ir (Jiedrihirikt} 16* 
tep. organizuoja " t ė n h i s " žai-
dėjtj ratelius. Kažin ką kitor, 
ktiopbs veikia? (lai butų gal?-
nia kadk 'sure'ngti " tenms 
touHiam^nts'' f «akėlaš. 

kiiri veikta sporto srityje išsi
juosusi, toki šmeižtai tie^ri-
liniife. Alfbnsas 

j y i f i i •• • i.f. >.wąimx 

Italijos lemonsų derlit| nema 
žai pia.gadino vėtros. 

sybė nes mes., kaipo bolševikai, mes no-
Tim, kad Lietuvoj butų pekla ir melas.. 
Tada girdi, tada viskas suirs, viskas pra- ; 

žus ir ateis tavoriščiai tie mūsų mieliau-j 
si bolšev i kėliai i r bus labai gerai ir išėjo 
iš posėdžio.." #. 

(Rūstinąs) E nebuvo ten manęs, e 
nebuvo kitų rinkikų ,— taigi nebuvo. O 
kad būtum buvę, tai paėmei, girdi, ttli-, 
ną, ar gerą baslį ir kai tik jie prie du
rų, tie eįeilistai, tai tuiriu per nugarą, per 
sprandą (nuduoda) kur jųs!.. Ko.jųs?. . 
Atgal jųs... B jųs bolševikai, ė^jųs... Mas-

sau nmtai, susikišę rankas į kišenius, pa-t 

sikišė portfelį pašonėn.. ir nuėjo matai.. 

stovas Seime.. Ot tvarkė, darbavos.. Nu 
matai ir tavoriščiai kviest ir tai darbas.. 
Atstovas... -

E e e., (krato galvą) pats ant savęs 
žmogus pyksti, kad taip dedas, kodėl pas 
mus tiek tų durnių, tiek tų sumuštagalvių.. 
Kodėl tvarkos nėr.. Kodėl galų gale tos 
vargšės teisybėlės niekas neužlaiko, ne 
myli, šalin nuo savęs varov.. Kodėl! ko
dėl? kodelf.. Žinok gi kodeL. nu žinok... 

kvos pusberniai., e jųs.. Matai ta ii atsto- ot sau susikišo rankas kišenėn, portfelį 

Jau kaip griebtam, tai griebtum (nuduo-
da) už karčio tokį atstdv%, toi4 tavoriš-

Pasikėlė ir nuėjo., ot matai atstovas., at- čių ir klaust nebiit kada kur eina, ką da-

vai... matai tau iš žio.. matai.. 
(Po valandėlės vis karštai) NepriimaJ matai Seime.; 1 

pažonėn ir jisai matai -jau atstovas., "jau 

matai mūsų " r o j a u s " — matai nlusų pe
klos ir melo... Nenori matai bolševikų, tų 

Nu dabar jau žinojom kas daryt., 
kaip kam ir lcas rinkt.. Nu ir iš rinkom gi 

mūsų mieliausių tavoriščėlių įsileist.. Ne- jau., jau girdi antrą seimą išrinkom.. par-, 

Tai iš inčaus, kad jau nekrustelt ir pali- posėdžio, posėdžio viduj kai, kai balsavo 
už teisybę ir tvarką jaunoj Lietuvoj ir kai... 

I r palikai, sakau... Tegu žino ','razum-
ims" būdamas^ kad jeį posėdis, tai s.;*}ėk 
ir neardVk... Neardyk, sakau... Ne tam ta
ve išrinko, kad kasdien posėdžius ardy
tum ir per mėnesį, per visą bracia,'mėne
sį (stebiasj vieno klausimo neužbaigtum... 
(Prispyręs) kam girdi, tave rinko,... Nu 

nori matai, kad butų taip, kad matai nie
ko nebūt.. Tai mes išeinam., išeinam ma-
tai, iš posėdžio.. Nereikia nei posėdžio., 
nei Šeimoj nei nieko, tegul būva .matai 
badas^ ir mirtis kaip* mns\j miėlia«siej Ru
sijoj.. Nereikia —išeinam.. Ne, neišeisite.. 

imsi laikraštį vis skaitai., (skaito) Viduj už karčio ir atgal... išrinko jus ne. oran 
eit, ne tavorščių^kviest, bet Seiine sėdėt 

tikrino ir., ir skaitė kvorumą, tai visi ci-
cilistai.. tie miisų bolševikai (į šalį), e 
durniai; tie mūsų bolševikai pasikėlė ir 
išėjo oran iš posėdžio, sakydami, kad 
"svolačiai ," švolačiai", "svolačiai" i r sa
ko, kai girdi., sako girdi kai kvorumo 
nebus, tai Ir, tai girdi ir nenubalsuos,x 

ir darbą dirbt..' 
•(Vėl pasiskaito, paskui pasideda) ftu 

ką gi darysi., nieko nepadarysi.. Tada. ma
tai buvo pirmi rinkimai.. t*irmą kart~ t)a 
čia žmogus nežinai kur, kaip, kas, kam., 
kaip rinkt, kas balsuot., kokius ir ką jie 
ten darys., kas išeis. Tai matai ir vai-
kiojosi porą metų kada kas norėjo tai iš kvorumo nebūt.. Tai -duodu žodį nereiktų 

lamėntą' išrinkom.. Balsavom:, rinkoni;.. 
Ha, ir vėl kasdien skaitysiu Seimo, o kai 
dabar Parlamento darbuotę.. Ką reikia-.; 
ką daro.. 

•Nejaugi Dievuliau ir vėl tas „pats bus>. 
Vėl pasikels, rankas, 'kojas kišeniun, port
felį pašonėn ir., nugiliavo... Nujaugi, sa
kau, vėl.. Nu jau neduok Dieve, kad vėL 
tas pats butų, tai, duodu žodį, šusiren-
kany vyrai kurie balsavom, važiuojam 
Kaunan — stalyčion, einam Seiman (sau). 
a man Vis tas pirmutinis Seimas., su sa
vo tavoriščiais, (į visus) einaui r'arlamen-
trfn, stačiai tenai ir laukiam tegul tik^ ku
ris suardo posėdį, "tegul.kelį ir išeina, kad 

kur tai panažu s u a r d y t ^ s ė d į . . Kelt su- kad butų jaunoj Lietuvoj tvarka ir tei- posėdžio, tai iš pačio Seimo..'. Pasikėlė jam toli e i t . nė nereikt kojos vargint.. 

ro... Jau mes jam "Tazuino" į&ėtum gal
v o j jei jis atgtbvii Jtaj)cs jo ttetiitt.. Už 
karčio ir įbe ^tsiJ>rašin§ji»io a^a l . . . O jau 
tenai kai kra#eHttm, 'tai 'klfesTelttItti į 
minkštą kt,?slą atgal... hesikeft jfcrti jis, he-
ardytų :}x*Sėdžio... i š s ė d i iki ^altti. J a u 
būtinai aatrą kart Hgttiėgint feVoliucrjos 
kelt.. 

O iš kitos imsės tižmiršt gal lrr savo 
mieliausius tavoriščėlius ir a|Jre savo rtejų 
nesapnuot,. Pinigėlius ittia, tai sėdėt sau 
šiltai 'minkštai ir darytų kvarką ir teisy- »• 

(Atsidusįs) Iva taip jau "buitj, taip 
darėsi., taip Va ir laikrašty skaitėm, bet 
"fei dtesir jau ačiū Dievui he Seimas, bet 
Parlamentas.. Parlamentas ki jau Dievui 
ačiū... t a i g i jau <iabar žiūrėsim kaip bus.. 
Kaip j ie tėn tuos posėdžius atlikinės... 
K a i p nrplhsis tais. kurie juos ten išrinko 
ir pasodino. Jau kiekvieną dieną tą laik
raštį nuo a lig z kelius syk perkrėsihi ir 
vis rašinį kaip jie ten tam parlamente... 

feettelė gi bus i r jiems ir mums, j e i 
vėl rankas, kojas kišertiun, portfelį pap-
ažastiu ir... -per duris, ;kad kvorume «u-
ardyt.. Tai jau čia ir pasižadėt maža.. Cia 
stačiai f^isiekt reikia, kad jau tokis svei
ka nosimi negrįžt savo vieton ir neardyf 
toliau posėdžio.;. Na gi pažiūrėkim. 
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as 
gijų reilgititnas piknikas para
pijos labai. Pikniko daržas yra' 
ant kampo Center ir 14 g-vių, 
arti Tortiiinrtl g ė l e l i o . Pik 
nike fous^ubdaihaTisoįrių do-
vanųT Atvykę ^pamatysite. Tas, 

KANTAI I M B I A SCENOJ. Alentfs rolę. Ypatrhgai £rtr-jg?tir&; gferąl imtthnrjr D a l u m ą i iaįmį]{įs gali ir jums tekti*' 
tižioje vaidinimo ji net nuste- geriau vaidino negu tikėtasi, Kviečiami neMk vietiniai, l*t 
•Wno publiką savo įsigilinimu 

— « J « I A I PAVYKO 

fetetuv^s gynėjams. 
CIfcVSIimd, OhiO. — Gegužio 

Ii <1 Moterų Sąjungos 26 
kddpa scenoje statė gražų vei
kalą "Kantri Alena''. Ši* vei
klias latp fee'rai pavyko atvai
dinti, kad n?t nė sandarieeiai 
nedrysta kritikuoti. Net ir jų 
laikraštis "Dirva", kurs vi
suomet rodos tik ir laukia ka 
nors nepasekmingo paitėmyti 
katalikų veikime ir jį išpusti, 
dabar tyli. 

Sekanti dalyvavo vaidini
me: Alena — Jie* a Zorskienė, 
.VntOnijus *— J. Sadauskas, 
Klarisa — J. Sakalaiiskiut", 

i vaidinimą ir svetainėje urnai 
taip paliko ramu, kad rodės, 
ftlitrr buvęs girdėti musės 
skraidintas svetainėje, nors 
buvo kaip kimšte prikimšta 
svetainė. Jos visas judėjimas 
ii* išvaizda labai pritiko Ale
nos rolėje. 

Antroje vietoje turbūt ne-
klysiu pasakęs, kad tai buvo 
P. Glugodienė, Enriko motinos 
ffclėje. Ji labai įdomiai per
statė senos motinos troškimą 
perkalbai sūnų, kad nevestų 
]*aprastos mergelės sau už mo
terį. Kartais, taip tikrai, at
rodė savo veikime, kad pub-

hors buvo galima ir dar geriau 
vaidinti. 

Koncertinė dalis. 
Pertraukose gražiai padai

navo p. Greičienė, pianti pri
tariant p. Greičiui. ApiėlCrei-
cienės gabumus, kaipo daini
ninkės, nereikėtų nė rriinėti, 
nes ji netik Clevelandė yra 
atsižymėjusi, bet ir kitose lie
tuvių kolonijose, tečiaufc ga
lima pastebėti, kad arti&3 yra 
žymiai pagerinus savo tmlsą. 
Dabar jos baisas visai aiškus 
ir švelnus. 

Enrikas — J . Zarski, Yvty— H k a suuž juokais, tai vėl la-
P. Glugodienė, Vatsonas — 
K. Zykus, Marijona — E. Žil-
kiutė, Pakontjus — J. Jakštai 
tis, Dustonas — F. Baranaus
kas, Leonas — J. Ivuzmauskai-
tė, ftankutė — A. Orintien-, 
Dagas — K. Mizareviėius, Lon 
giiias — J. Petkunas, }*a]ydo-
Vai ir jmsiuntiniai — D. Ja-
nušaitis ir V. Gluogdas, suplio 
rius —S. Baranauskas ir re
žisierius — J. Klimavičius. 

Pasižymėjusieji. 
Tarp atsižymėjusių vaidini

me galima patėmyti pirmoje 
v tetoje Zorskienę, kuri turėjo 

ir Harvey, Stegm- lietuviai į; 
šį linkšrmį pikniką, &<etik pa
silinksminsite, bet ir kibių rei
kalą parėmsite. . j 

Nelabai senai Šioj kolonijoj 
apsigyveno lietuvis gydytojas 
(Jo pavardė? Red.). Dabar 
lietuviams, progai prisiėjus, 
galima kreiptis prie savojb 
žmogaus. Šnipas. 

MARGAS VAKARAS. 

£HJT. OPEROS ACTISTŲ ATSISVKKIinaiO ŽODIS. 
_ 

Apie pusmetį išbuvus Amerikoj, įgijus daug nfaloriių įs
pūdžiu, sUsipažimis su mūsų -brolių iSetvitį pa l t imi , grįžta
me atgal į $ėVpię — Lietuvą, 

Važiuojant Amerikon nesPtikėjom sutikti liek imc&rdH-
mo, tokios malonios paramos, kokią patyrėme besilankant po 
Hdk. kolonijas Amerikoj. 

Už inusiį koneertų pasisekimą dėkuojame: laikraščiams:. M 
"Anrerik^s Lietuviui", "j»arbminkui", "Dirvai", "Drau-j 
gui'>, "Garsui", "Keleiviui", "Tėvynės Balsui'^, "Tėvynei" 
"Vienybei" ir kitiems; taipgi prie hiufelj koncertų pasiseki- ĮJ 
mo prisidėjusioms orgsmizaci joms, draugijoms, gerb. kunigam 
klebonams, gerb. muzikams i r gerb. darbuotojams: 

.' Petras Oleka, ' \ * 
Iftykolas **&kfcvitt08, 

Jona.v Byra. 

l l l l l l l l l l l i • f r T I W f l B H 

nNtGIiS LlETuvuN 
Nusiunčia 

Tiesioginį Susisiekyma 
Boleriaifi ir Litak 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Vfctufeiet SiųBkite per 

CENTRAL MANUFACTURIU6 
D1STRICT B m 

1112 W. 36-th 6 t Cnicag9. 
Turtas viri $7,000,000.88 

i - - mmi 

Lieloviai Daktarai . 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

> » » » • • • » • • • ^mi-m»m\'» m m mm m'mjkm 

bai ramu. 
Trečią vietą turbūt teks 

Žbrskiui, nors jis labai arti 
pinuos. Jo rimta išvaizda, tvir 
tas, augStas sudėjimas, dar nė 
žodžio netarus pareiškė asme
nį karaliaus. Jam karaliaus 
rūbai labai pritiko, tik gyvu
mo truputį stygo. Matomai 
Zorskis buvo susirūpinęs savo 
ilga role, gal todėl jam išpra-
džių ir drąsos maždaug tru
ko. Bet vėliaus vaidino gana 
drąsiai. Dar galima pridėti, 
kad p. Zorskis netik ką rū
pinos savo role, bet ir kitų. 
Scenoje vaidinant jis visuomet 
bandė neužstoti kitam vaidv-
lai ant kelio, ką dauguma vai-! Ius tinkamus parūpino, ištik 

Taipgi tarpais gražiai ant 
smuikos pagrojo A. Šūkis, pri
tariant 'O. Kahčiutei. Nors 
sis vaikinas dar visai jaunas, 
bet grojo gana gerai. "Nega
lima pamiršti nepaminėjus Šu 
kio ir Šukienės, kurie gana 
skaitlingą šeimyną turėdami, 
įstengia lavinti savo vaikučius 
muzikoj ir patys darbuojasi 
visuomeniniame veikime. 

Kitų pasidarbuota. 
Ta neregiama jėga, kurios 

tik darbai matomi, tai buvo 
8. Baranauskas, Štaupienė ir 
T. Skužinskiūtė ir jų pagelbi-
ninkai. J. Klimavimis tai tik 
ra darbo bitė. Negana to kad 
jis rūpestingai visus mokino 
vaidinti, bet dar ir visą tvar^ 
ką scenoje bei vaidylų aprėdą-

I Tel. Blvd . . 7042 ? 
4)r» C. Z. Vezejte { 

LUffTCVIS DENTISTAS 
4712 » 0 . ASHLAND AVENTJE 

arti 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto Iki f vak. 
Seredomis n u o 4 iki 9 vakare. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Strcd 

dmcAoo, tuLnron 
TeiefoaM Tardą M M 

f aiandoa — t iki 11 « ryto 
» o pietų I HtJ t rak. Hadė l lomu 
oflaaa uždaryta*. 

rMįtr*Mtn ~ ~ -— — » - — - Į 
•ftL Bottleratd t l S « 

Wk A. J. EARAUŪ8 
Lietuvis Gydytojui 

8303 Seuth Morgan Bti^et 

• * • • - • ; , 

• » • » » • • » mm ti m » • » » » ' • • • - »ĘĮ 

ULILTIIU 
1100 Bo. HalBted 8tr 

T€l Oteal flllt 
•Al.: t ^ r y t o l k i l l p o p t a a . 
6 tkl 7 vai vakaro, 
• a i . : 1 Iki 4 p o ptatu 
4 t M Arebe* frte. 
Tai. Urfayaua • • » « 

dylų visai nė mintyje neturi. 
Pagaliaus J. Sadauskas irgi 

gerai pataikė į Turkų cieso
riaus rolę. Jam kaipo augstam 
vyrui ir turint didelį bals<% o 
dar uždėjus augštų turkišką 
kepurę, išrodė e.Sijo labai di
delis ir Žiaurus turkas. 

Kiti visi mažesnėse rolėse 

DR. A. K. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJAU TO n T T R r R G A * 

4442 So. \\'c!.tern Ave. 

Tclef. Lafayette 4146 

•aanAoa: t - 1 1 rytai*. L t po 
platų Ir 7-1 vakarai*. Nedeldla-
olaia tiktai po platų B Iki I wL 

f » * « — — — — — — — » į l mlįį 

jm '* 'i *»4 • *iii taa « - tM0$ • M 
TW. Čaaal 1*7, Vak. Oaoal 1118 

BR. P. Z. ZALATORIS 
Liet uVte Oyd^Jtt Ir 

OnlmrgM 

m — . 

I M I flovttk Bal»ted Street 

I Talandos: l t tai l t ryt*: 1 ikJ 4 
po piatų: i iki t T t t a r a 

n T « . 
» » » » • I M » » » I » » » I ^ » « » • ' » * » » * M 

Blvd. B05t.' Nakt . Canal 2118, 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
• 2 * 1 So. Halsted St., Chlcafro 

Valandos: Kuo 10 iki l t diena, 
nuo l — 3 po pttetv, nuo 6—t Vak 

Nedė l lomis 10 iki 12 dieną. 

Dr, M, Strikol'is 
Lfc t a r t i 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4*01 *So. AsldaJUl \ \ i i i u e 

TH. Bonlevard 7810 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6041 So. Albany Avonue 

Tel . P r o s p e c t lBtO 
Val . : pag^il sutartj. 

ISlifTūNSILUS 
TohuliiiKitfflis mhH frimouemis: 

1,—be peil io, 
1,- -be kraojo, 
8,—be martnimo, 
4 ,—oe skausmo, 
5,—be joldo pavojata sveikatai . 

I P o op^racijoa, pacijentaa gali t u o j 
eiti J darbą, g a l i t n o j talg-yti: daJ-

Inininkų balsas tampa malonesnis , 
visa sve'kata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tobsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ug-onha sa įvairiomis Ugomia 
Įprtjimu:— 

Kasdien nuo t vai. po plotų iki 
Į t vai. vakare. , 

Nedėl lomis Ir ssrsdomla ofisas 
[uždarytas. 

DB, AL. lįRAeKtm, 
O Y D Y T W A S ^ į m i 7 R € M L i ER 

Į14U So, Koth Ąve. C4cero. m . MM 

rujų vargiai sajungietės kada 
nors galės atsimokėti J. Kli
mavičiui ir tiems kitiems už 
XXixidarbavima, jų labui. 

P. Štaupienei kaipo komi
sijos pirmininkei, tekp visi 
nesmagiausi darbai ir visoki 
pasiskundimai. Bet ji suma
niai ir pasišventusiai dirbo. 
Tai kp. tikras ramstis. 

Dar ir gražaus pelno vaka
ras davė. Pelno liko virš -dvie* 
jų šimtu. Ir kaip visada taip 
ir šį kartą sajungietės žada 
pasirodyti tikromis savo tė
vynės mylėtojomis — Lietu
vos gynėjams, Šauliams žada 
paaukoti net $25.00 iš to vaka
ro pelno. Z-kutis. 

Sį)ring Valfejr, ttiinofc. — 
Gegužio 6 d. įvyko IŠ v. Onos 
choro vakaras pagelbstirit' 
varg. A. P. Stulgai. Programos 
vedėja buvo Pet. Origalaitė. 
Programa buvo sekanti: atida 
rymas sa daina (a) "Stokim 
broliai tuoj Į darbą" ir (b) 
"Geras drūtas darbininkas*'. 

Sekė komedija "Laižybos". 
Vaidino sekanti: Švahas —j 
Pet. Ivanauskas, Švaniėnė — 
įPet. Grigalaitė, duktė Zofija 
— ifieva Juodsnukaitė, Imas 
nepažįstamas — IfonasNšislaus-
kas, 2-ras: nepažįstamas— J. 
Vasiliauskas, gydytojas G4o-
bvs — Ant. Jokubauskas. 

Sudainavo duetas^M. Griga
laitė ir Ona Gleveekaitė "Sau
lė Nusileido", pritariant vi
sam chorui, ir dar vietią dai-
ną "(Vi žalia, žalia,^rirelė" su
dainavo visas ėhtfras. 

ToIiattH buvo vaidini mits o-
p^tmėa *' Kuprotas Oželis' f, 
*uris nemažai prijuokino pu
bliką. Visi veikėjai savo roles 
atliko kuopuityausiai. Visa 
padėka priklauso mūsų gerb. 
varg. A. P. Stulgai, kuris ne
nuilstančiai darbavosi idant 
šis vakaras pavyktif. Vaidino 
sekanti: Mžtina — Ona Gle
veekaitė, duktė Onutė — Ona 
Juodsnukaitė, Jonukas — Ant. 
Stulga, piršlys — Pet. Ivanau
skas, našlys — Juoz. Deltu-
vas. 

Ant pabaigos cltoras padai-

BRAU6IJŲ 3>rKKIKAS. -
tiIETITVlS 0Y0Y1SD 

JAS. 
— 

ChičagoTĖeights, Illinois. -
Gegužio 27 d". įvyks Visų dfau-

• ' • ' • • mm m. 

DR, CHARLES SE6AL 

SPECIJAUSTAS 

Perkė lė savo ofisą p o numerin 
4729 SB. ABfiLA|Ti> « Y E H l « 

ll 

Džiovų, Moterų ir Tyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19 — 12: nuo I — t 

7—8:19 vakare. 
ėliomla: l t iki 1. 

Telefonas Drezel 9889 

i > i » i . . « . . f . ; . . l . ; . . . i 

OR. MAURfCE KAHN 
•TT>TTrjwa9 IH CtiircuTfGiM 

46S1 So. Ashland Avc. <-
Tel. "Sartis 0904 

OFIH& TAI* 
J h - l S v. ryto. 1—1 Ir 1—« • . v. 
fre&Aiionifr: ntao i s -V. ryta iki 
1 Tai. po pietų. 

Į I U I • ' >i m 'm^mrt-m^mmjmtilmV.t, "t V JTS \ 

[ Telef oiii 

DrSABrenza 

navo ^ŽfBa mano trys'sesy
tės" ir Lietuvos Himną. Tuonu 
vakaras ir užsibaigė. 

Nors žmonių buvo neper-
daugiausia susirinkę, vienok 
visi buvo patenkinti ir su ne
kantrumu lauks kito tokio pui
kaus vakaro. 

ĖJ>. korespondentė. 

C H I G A G 0 J E. 
• i — 

I š KAT. APAUDOS DR-JOS 
VEIKIMO. 

West Si^e. — Geg. 20 d. 
Aušros Vartii par. mokykloje 
įvyko Kat. Spaudos Dr-jos 
14 kp. mėn. susirinkimas. Sia
me sus-me buvo išduotas ra-

[Teiefoiids ijouicvard 1939 j ; portas is įvykusio vakaro, bal. 
29 d. iš vakaro rengimo komi
sijos paaiškėjo, kad vakaras 
pilnai pasiekė. Publikos su
traukta pilna svetainė, Cice
ro L. Vyčių artistai atvaidi-

4608 So. Ashland Aveirae 
Chieago. 111. 

Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 4:30 vak. iki 
9:30 vak. 

f • » • — » » ^ . . • > » » > » 

Rešid. tel. \%n l iurcn 0294 
OflSb tel. BouJovara 9693 

Dr.A.AR0TH 
R l l i A S OYDYTOJAI U 

CH1KUROA8 
8|»ecialistas Moteriškų. TyrUkų 
Talkų te vUq ckrooiakn l%ų> 

Ofisas: BSSS S. Halsted St. 
• a i . : l t — 1 1 ryto; I — • po 
m«t. T—«vak. Ms4 i s . — i i d. 
Res . 1139 Independence Blvd 

Chloaso. 

^ d k i — r.Tinrf m — U i i 

j N E B U K 1 I G 0 N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą D-ro Vau Paing. Sveclalisto kuris BU- < 

pranta tavo stovį ir kuris pa tars tau kaip pasigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi . i lgų m e 

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

Tavo kraujas ir š lapumas turi butl egzeminuojamas 
mteroskopų. Jeigu kenti nuo Chronišku Ligų arba si lp
numo lytišku Ilgų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialia gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VAN PA1XG 
Ofisas ir Laboratorija 

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

ho veikalą kuopuikiaiisiai, o 
pelno padaryta $125.05. Tai
gi $100 paskyrė par. naudai, 
o $25. pasiliko >dr-jos kasoje. 

Šiame sus-me Kat. Spaudos 
Dr-jos 14 i«p. išreiškė širdin
giausią padėką L. Vycin 14 
kp. artistams už š^vaidinimą 
AŠv. Akvilinos Kankinės Mir
tis". 

Nutartą, surengti šeimyniš-' 
k į išvažiavimą ku r uors miš
kuose, kad pakvėpavus tyru 
vasaros oru. Tam tikslui iš
rinkta komisija. iTaipgi tame 
išvažiavime bus padovanota 
rašomoji mašinėlė. Taigi kas 
norės gauti mašinėlę, tai lai 
nepraleidžia šios progos. Išva
žiavimo diena bus paskelbta 
laikraščiuose. 

Kat. Spaudos Dr-jos 14 kp. 
išrinko delegatus į Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų sei
mą ir paskyrė seimui įteikti 
$10.00. f i 
Kun. F. Kudirkos išleistuvės. 

Kat. Spaudos Dr-ja išgirdu
si, kad mušą gerb. klebonas 
kun. F. Kudirka birž. pabai
goje keliems mėnesiams išva
žiuoja į Lietuvą, pakėlė klau
simą surengti jam šaunias iš
leistuves. Kadangi gerb. kle
bonas labai daug darbuojasi 
mūsų parapijos labui ir su vi
sais parapijonais kuopuikiau-
siai sugyvena, tai manome, 
kad visos draugijos prisidės 
prie šių išleistuvių surengimo. 
Girdėjau, kad pereitame pir
madieny, jaunųjų t L. Vyčių 
mergaičių skyrius išrinkęs ko^ 
misiją prisidėt prie rengimo 
to bankieto. 

Taigi matyti, kad šios išleis-
tuvės bus labai trukšmingos. 

Vaidyla. 

. i - o u i s a a i Z 
- u . — 

JAUNIMAS DARBUOJASI. 
KUOPA AUGA. 

Bridgfefk>r\ — Geg. 9 d. į-
vyko Liet. Vyčių 16 kp. su
sirinkimas. Sus-nias buvo skai
tlingas, visų liarių ūpas paki
lęs, nes mato geras pasekmes 
savo darbų. Kadangi kuopa 
žymiai kas kartas auga na
riais, taigi jaunimas dar dau-
giaus pasiryžo darbuotis, kad 
t i k d a u g i a u n t t u j ų n a r i ų pri-_ 

r a š y t i p r i e k u o p o s i r l a i m ė j u s 

Cejntro pirmą doVaną., Jau ne
kartą 16 kuopa buvo pirmuti 
nė savo darbais, taigi ir da
bar, naujų narių vajuje, nėra 
abejones, kad ši kp. nebūtų 
pirmutinė. 

&tai kas jau yra jpadafyta 
laike vajaus: priaugančių jau-
ramečių VyČfų skyritis tapo su 
organizuotas, naujų narių pri# 
kuopos per tris sus-nlus prira
šyta 40, baseibblinihkų suda* 
i t t a 3 *' tymaiM. Dviem ty 
mam jau iiniformos įtaisuos, 
taipgi ir^itolfin sfJbHo JTah-
kių. T»s viskas kuopai kaina \ 
vo sitvirš $300. Daugiausiai 
sporto reikalais darbuojasi vy-« 

* # 

/ 

tis PT. Ge^agtttaafe; 

Kp. rengiasi visu smarku 
mu prie ateinančio baliaus^ 
kuris įvyks % gegužio, suba-
tos vak, 'Tai bus vienas gra-' 
žiausių balių, nes bus puikiau
sia muzika ir kitokie įvairu
mai, taip kad nei vienas nesi
gailės atsilankęs į tą vakarą. 
Pelnas nuo to vakaro skiria 
nnaš sporto reikalams. Tadgi 
jaunime, į dafba, į^vienybę, 
nes kur Vienybė, ten ir galy
bė. 

Parodykime dar daugiaus 
pasišventimo, įtempkime vi
sas jėgas, kad sutraukti vi*ą 
katalikišką jaunimą po mūsų 
brangios L. Vyčių organiza
cijos vėliava, tuomet galėsime 
pasidžiaukti dar didesniais sa-
Vo darbo vaisiais. 

— 

Ponia. — Prašau stiprio^ 
materijos / sukniai. 

Krautuvininkas. — Ši mate
rija yra labai stipri, ji maiio 
krautuvėje guli jau 12 metų 
ir neplyšta. | ,v" 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant mbri lč ių laba) prl-
clnumoinis kainomis. 

8 J - ~ 

' • ja. J L * 

Tel. Kildare 5804 
• » * » » » • » • • ^ • • • ^ 

« - I I -

- 1 -

- - - II ;l V r • ^-ą ČTt m K i — • 
Kczidoncijos Tel . ltruiisMiek 4887 
Dr. B. YŪCIUS D. d. Ph. C. 

CHIROPRACTIC G Y D ^ t O / A S 
B e jrvduollŲ. be pttcrmeijtis i 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. ftveutad. f 
1379 *hlw*Ukee Avonue 

Ttatrtp. ItobeV ir HWrrk Ave. 

• • • i i i — 

į^^^į-^^|^^^^^^^N^?^^^^^ 

PINIGUS 

NOTARY 
"A* 
j " . 

5)7 Siunčiu per didžiausias £.ietu- į? 
&vo8 Bankus, 
3C (Padarau ftgrališkus dokumeiitt^. -̂  
^patarnauju pirkim© Ir p a r d a v i - ^ 
fmfc pamu, lotų ir faririų,' 
I 
5C I 
3£ UžBireglKtraves Lietuvos atsto-l^ 
:«jvybčje. X 
3I3 Taipg l užlaikau Dratiffo di- 3C 
^rfZiausio kitygyno skyri^ Su d i - § 
^^žlaūsiu rinkinio knygomis . Vt-Ę 
|£prenjumeruoja Dradgą., % 

Ji* 

30 melų prityrimo 
Akitt*i pr t tažyo lo mene 

SIMPTOMAI P^AItEfflKIA 
Akių Ligas 

Ar jutas skauda galva? 
Ar juau akys ašaraja? 
Ar yra oždėgtoat 
Degina ar niežti? -" 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir piukančius 

ta ikus t 
Ar atmint is po truput} m a l ė j a ? 

• Ar akys opibs šviesai t 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

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

JOHN J. SBrfETANA 
, ARINIU 8PEOLftMSTAS 

1801 So. Ashland Ave. -
Kampas 18 gatvės 

Ant trečio augfito virS Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septi n tądien ials 9 r. iki 12 dienos. 

r**** 

A. lichnievicz-VMikiese 
UUSERKA 
101 8 . Hals ted S t 

Kampas 3 1 ga tve 
nė YaJUs 1119 

Viename ofise sti 
J. F . V a n 

Sąžiniškas pa-
<3 *tarnavimsis prie 

*•• ' , -gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki I I , nuo 
6 iki 9 vai. vakare. 

K 

Htne Dre*sttiafcb«g €o l l 
2107 W. MadiMn Btreo 
Telefonas Seeley 1*42 

Moko Siuvimo, Patternų kir-j 
Įpimo, Designing blaniui Ir na- | 

Vietos duodama 2ykai. 
[Diplomai. Mokslas lengvais a t - | 

loktfjlmajs. KlesM dienomie tel 
Reikalaukit knyge lėa] 

lo tr Nemie la i kursai Bkryb*, 
[iių Taisyme. -Norint Informacija; 
I rašyki ta ar tWef onedKtte. 

82 

Jonas Klimas 3 
g 
|:4414 South Califorftift A*e. 
| Tel. Lafayette 5978 

y 

Expfeft' *«t»navjinas 
EUROPONS 

^ į ' ^ G U L A R I A l iš-
l \ p l a u k i a kas snba-

*•> ta. Laivai aple idžia 
•prVeplauka t ir 4 
ttobdken. Dideli 
greiti htĮvai. Geras, 
valgis — ruimingi 

> kambariai. Norint, 
patogią kel ionę va
žiuok U. B. valdžios 
laivais. 

Roosevėl t Geguies 2^ 
Aiperii-a fclttfctio 
FiUmbre T BirSel 
Harding 'Birtol. 
ArtJiiir Birbei. 16 
i^asl i tngton "BlrSei. 2.v 
Nortat Informacijų *Į*» ^SmŠM Ir tt. 

UNITED STATES UNES 
4 6 «Bromiway Nevr York City 

Managfaae Operatora f or 
>ARD 

MOK^KIJS GfeRO AMATO 
kuris moka nuo $35 Iki $50 savai 

J i ė j Krtpėjal, Kišenių ir Ir l inlhgo 
dirbėjai, Kotų^Presserial ir elektrą 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng • 
va išmokti, diena ar vakarais, g e 
rai apmokama 

JOS. F . KASNICKA, Principai 
MASTEH TAiLORING S€HOOL 

l»0North State Street 
, .^apap.Ą^ake Str . ,4 flepr. 

Telefonas Yards U t t 

3STANZJBY P. 
MACEIKA 

j ORĄ BORTUS I R , 
Balsamtiotojea 
Turlų automo- J 

Dilius visokiems j 
raikalama. Kaina j 
prieina, IT». 
Z319 Aubuni 
Ave. Chiotgo.} 

S. D. LACHAWK» 

2214 W. 2»-rd FL Ohioago, fll 
Patarnauja ialdotuveee knopl-

RelaaJe meidira atsttaa-

ikti. b m a n o darbą busite eSga-
nėdlntL .TeL Oaoal 1»11—•I1H 

• » # • • • • » • • • » » mm » - - » • • . • • * - ! * 
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BKSOCIS Ketvirtad. Gegužio 94, 1923 
• i • 

u 

Į 18 gat., ir Union Ave. Visos 
kuopos malonėkite atsiųsti at
stoves, j r tai punktualiai. 

O. A. Neviilytė, 
Apskrities, pirm. 

NETEKO KITOS KOJOS. 

George Davis, 10 m. am
žiaus, High st., Blue Island, 

i 

pirm penkerių metų neteko 
vienos kojos. Sumalė Roek 
Island geležinkelio traukinio 
ratai . 

Tomis dienomis jis žaidė 
svaidinį ties Illinois Central 
geležinkeliu. Vaikščiojo su 
krukiais. Jam einant sker
sai tjėgių paimti svaidinį, pa
gavo traukinis jo kitą koją. 
Priede smarkiai sutrenktas. 
Turi Įlaužtus smagenis galvo
je. Vargiai ištiksiąs gyvas, 
anot gydytojo. 

sų turi apsivesti" vaidinto
jais buvo: tetos rolėj natūra
liai vaidino E. Maskolaitienė, 
auklėtinės — O. Valunaitė, 
Kristupo — J. Lebežinskas, 
Ferdidento — P. Maskolaitis. 
Juoku buvo iki soties. Ant 
galo pašoko ir pažaidė. 

Gaila, kad žmonių netiek 
prisirinko kiek buvo tikėtasi, 
nes turbūt, kad buvo stoka is-
sigarsinimo. 

Buvęs ir girdėjęs. 

500 RUSŲ KELIAUJA 
AMERIKON. 

Rengia. 
• 

Seserys mokytojos rengia 
mokyklos vaikučius prie pir
mos &v. Komunijos, kuri bus 
sekm. birž. 3 d. Taipgi uoliai 
rengiamasi prie iškilmingo 
mokyklos užbaigimo vakaro, 
kuris greičiausiai įvyks birž. 

Pardavimu arba mainimu 3 
pagyvenimu mūrinis namas po 
5 kambarius aukštas, cemento 
beismontas aukštas stogas 
kaina $6,900 randasi netoli 
Šv. Jurgio bažnyčios mainy
siu ant bučernės arba lotu. 

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

Tel. Boulevard 9641 

BARGANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ ' 

MANILA, geg. 24. — Tran
sportu Merritt 500 rusų palie
gėlių iš ėia iškeliavo Ameri
kon Amerikos Raudonojo 
Krvžiaus žinyboje. 

e/ * *J 

24 diena. Rep. 

APSNŪDO. x- MĖGINS 
SUŽADINTI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

Pikniką:, ar gegužinė? 

žodis. Bet Lietuvoje maža 
kas žino, ką tas reiškia. Ten 
pikniką vadina gegužine.! 
Mat, gegužes mėnesi, papras
tai, jie prasideda.... 

Dievo Apveizdos parapija 
rengia ir pikniką ir gegužinę; 
tikriau sakant, gegužinį pik
niką, kuVsai įvyks sekm. ge
gužio 27 dM Xational G rovė, 
Kiverside, UI. 

Tai pirma proga žiemos 
dulkes nusikratyti, tvrn lauku 

e/ m fc. 

oru pakvėpuoti, pavasario 
gamta pasigrožėti.... 

Juo labiau įvairesnį bus 
pramoga, nes ten pat įvyks 
4 su 5 Vyčiu, kuopų baseball 
rungtynės. Pradžia 11 vai. 
rytą. Be to, kaip paprasta; 
bus žaidimai, lenktynės, šo
kiai, išlaimėjimai, karšti val
giai su šaltais gėrimais ir ki
tokių dalykų. 

Jeigu cicerieeiai ir kiti VA\-
da atsilankyti, tai ką mums, 
aštuoniolikieėiams, bekalbėti ? 

Juk savi marškiniai vis ar
čiau kuno. 

AM nori iolikietis. 

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

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, netoii naujai statomos mo
kyklos Electra, gasas ir vani kaina 
13,500.Q0. 

Ant pardavimo medinis namas dvie 
jų pagyvenimų po 5 kambarius ce
mento fondamentas, electra ir gasaa 
priepat ietuviškos bažnyčios ui pigik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 n n v**" *nuro na
mas 6 ir 6 kambariu; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15,-
200. $7.500 mortgage balancas ant 
išmokeščio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukSto namas; aukštas basementas iš 
kurio galima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir gasas. Namas ran 
dasl Brighton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700 

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

Pardavimui biznlavas medinis na
mas; geras salimui su svetainė, ran-
dos neša $100.00 J mėnesi, kaina 

u t į ! Dabar pradedama budm- , 
. ' Pardavimui bučernes biznis su na-

t! 1S s a l d a u s m i e g o , t a d ir Šail- ||mu ar be. netoli lietuvių bažnyčios 
Brighton Tarke. Parsiduoda labai pi
giai. 

REIKALINGA 
Kalvės, Heaters. 
Atsišaukite 

Mechanical Mfg. Oo. 
39 ir Loomis Str. 

Chicago, UI. 

VYRAI :• 
reikalingi prie generalio dar
bo divonu fabrike. 

Darbas pastovus. 
OLSON RUG CO. 

1508 W. Monroe Str. 

REIKALINGI 

Fabriko leiberiai. Darbas pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

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

(Clearing) 

Proga moterims pasirodyti. 
Town of Lake kadaise gy

vavo Moterų Sąjungos kuopa, 
liet re i k i a su a pga i lė j imu sa-
kyti, kad ramiai miegojo jau 
netoli metus laiko. Argi ne gė
da, tokioj garsingai, didžiu-

Piknikas - p a p r a s t a s mums | ](, • k o I o n i j o j M o t s . t j k p # ^ 

REIGALINGOS 
Moterys prie valymo fabri

ke, neturinčios 40 metų am
žiaus. Turi būti švarios. 
Friedlander — firady Knitting 

Mills 
511 So. Green St. 

Chicago, 111. 
KAS ŽINOTE? 

kur dabar randasi Juozas Jaunko 
(Jankus) angliakasis — nainerys a-
pto 33 metų amžiaus. 1914 metais 
jis gyveno Ledford, 111. Labai svar
bus Nreikalas, praneškite. 

THOM.VS SHEA 
916 N. 0-th Str. East St. Loiiis, III. 

"Call Up" 
The Home Folks! 

Ar nobodu t au ! 
i ' į 

Ar rūpiniesi apie saviškius namie, ar a-
pie savo draugus toliau gyvenančius? 

Ar norėtum palinksminti savo motina? 

Ar norėtum su jft pasikalbėti? 

Tas labai lengva padaryti! Tiktai pa
šauk long distanee telefoną. Operatorka 
į keletą, minutii sujungs jus. 

Trumpas pasikalbėjimas long distanee 
telefonu palengvins tau rūpesti ir suteiks 
džiaugsmi}, tam kuri šauki. 

Patelefonuok šiandien. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

~ 8 

• 
i FP BR ADCHUL1S 

ADVOKATAS 
(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar

dų Teismo Teisėjas) 
Veda bylas visuose Teismuose. 

1 Padaro visokius dokumentus 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
8112 S. Halsted St., Chicago. 

Telephone Yards 2390 

"Station-to-station' long distance calh meet almost 
every reąuirement and the day rates are about 20% 
lower than/or^person-to-person" calls. Evening roles 
are about 50% and night rates 75% loraaer than day 
ratesfor "station-to-station" cal/s, but no rate is re-
duced belovo 25 cenls. Consult the Ulephone directory 

įorjurther details or call "Long Distance" 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

)
7t W. Monroe Street 

Room 904 — Telef. Randolpb 2900 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1016 
Chicago. 

' t W. RUTKAUSKAS ' 
A D V O K A T A S 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 

kiamas Mot. Sąj. nariu ir tu 
kurios ją į.domauja, susirinki
mas, ši vakar, #eg. 24 d. tuoj 
po pamaldų. Tikiu, kad bus ir 
sveriu — moterų, kurios pa
dės atbildinti kp. Town of La
ke motervs skaitlingai atsilan-
i 

kykit ir pasirodykit. 
Omega. 

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

A. h. R. K. MOTERŲ SĄ-
CiOS Chieagos Arskrities su
sirinkimas įvyks 27 d. gegužio, 
2 vai. po pietų. Dievo Apveiz
dos par. mokyklos kambaryje, 

PARDAVIMUI. 
STORAS 

MOTERŲ SAGOS VAKA 
RAS. 

ANjT PARDAVIMO groeer-
ne ir kendžiu krautuvė sker
sai angliškos ir lietuviškos 
mokyklos. Labai gera vieta. 
Atsišaukite 
4619 So. Hermitage Avenue 

PARSIDUODA teverykų taisymo 
šapą, elektra varomos mašinos. Vie
ta išdirbta per Iii metų. Jeigu per 
savaitę suvirs $100.00. Parduos iu 
pigiai užtat kad važiuoju Lietuvon.) 
Atsišaukite 

S. VTRKITIS 
219 W. «7- th Str. ChiraRo, 111. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace ši luma, lotas 33x150 ft. kaina 
$13,500.00 mortgragre $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 61-st ave. CMcc-
ro. III. 

Pardavimui 2 aukšti) mūrinis na
mas po 6 kambarių ant Campbell 
ave. netoli vienuolyno $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

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

Bučernes biznis antBrldgeporto lle-
h'viais apgyvenioj vietoj parsiduoda 
ui $2,500. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS. 

4111 So. m I i romia Ave. 
TVt. Lafayette 597* 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

Ofisą* Didmlestyji 
29 South La Salle Street 

Kambaria 5*0 
Telefonas Cejitral 6300 

| Vakarais 3223 S, Halsted St. J 
Telefonu: Yards 44MI 

- i _• 

PEARL QUEEN KONCEETINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Husų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukiioti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grarha-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų >'• smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7399 

Tel. l>earbora 9057 % 
A. A. S L A E I S 

ADVOKATAS 
OflMM rldnmiestyj* 

CHICAGO TEMPLE BUILDING j 
77 \Vest Waehington Street 

Room 172« * 
Galando* t ryto lkl i po pietų t 

Namų Tel. Hyde Park tSII 
lt k 

} . P. WAITCHES 
L a w y e r 

LBBTUVM ADTOKATAC 
' Dfen.: R. 614-516.127 N. Dear-

born Str. 1>1. Randolph 6584 
Vakarais: 10736 S. Waba*h A 

l Rosrland Tel. PJllman 6377 

N U O R Ė D A M I 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

LOTA! 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

St. po 25x125 lab.al žema kaina. 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca-
Ufornia bulvaro prleAais bažnyčios 
daržo, lotas nesą $96.00 jeigu per me
tus už labai žemsj. kaina. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 South Californla Ave. 
Telof. I nfovette 5976 

^t!ii!iin:^^tjiiiiiiiiif:^iiniif fiifi^niiiiiiiiiiE^iiiiiiiiiiii^siiiHiiniii^PBiiiiifiJiiif^^iiiiiiiiiiiiii^^uHiiiifiii^sitiiiiiititt^ 

|Jeigu Manot įvesti j Savo Namus Apsiši Idimą J 
SOarykit Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas 

809 W. 35111 S I , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 9 

:% 

REIKALINGA 

North Sids. Moterų Sąj. 
vietine kuopa surengė vakar.*} 
c;eg. G d. par. svet. Artistai-
prfėgėjai j trumpą laiką prisi-
ren«v, išmoko ir puikiai atvai
dino gražu veikalą "Nutruku
sios Stygos", ir komediją, 
**Vienas iš mušu turi apsives
t i " . 

Veikalo "Nutrukusios Stv-
gos'* vaidintojais buvo: naš
laitė Klara — U. Šia jute, tė
v a s Vigrius — P. Sriubas, 
kunigaikštis, Oskaras Pr. 

ANT PARDAVIMO saliu-
nas geras uždarbis norinčiam 
pirkti. Atsišaukite: 

323 So. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

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

REIKALINGI 

(leri stiprus vyrai prie tem
pimo springs u? prityrimas ne
reikalingas, darbas pastovus. 
(Jera mokestis. 

Englander Spring Bed Co. 

39-th & Lowe St. 

N A M A I 
2 bloqĮcs esaest of Ashland Av. 

Chicago, 111. 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI naujas 2 augštu 
muro namas 2 flatai po 5 kam
barius; cimentuotas skiepas su skal-
bynėms; puikf pastogė; visi įtaisy
mai pagal naujos mados; kaina 
$11,000, apie $4,000 reikia jmokė-

Maskolaitis, p-nia Varvalienė i ll k i t u s a n t l en°v l* ^mokėjimų kaip 
~- E. Maskolaitienė, tarnas 

roles atliko gana gerai, o ypa
tingai p-lė U. Šlajutė ir Pr. 
Maskolaitis, kurie savo rolė
se puikiai dainavo. Vaidinant 
buvo girdėtis jausmingai gro
jant S. Šlajaus smuiką ir 
varg. J . Brazaičio pianas. 

Komedijos " Vienas iš mu-

renda. 
PARDAVIMUI geras medinis na-

, mas 2 augštų 2 flatai po 4 kamba^-
A l . M o n s t a v i ė l U S . V i s i SaVO . rius ir vienas 6 kambariai; yra ga

sas, elektra ir maudynės; kaina $4.-
500, pusę turint galima pirkti, ki
tos ant mortgičio. 

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
medinis namelis 5 geri kambariai; 
kaina $2.000. 

Norėdami toliau sužinoti ar pama
tyti namus krelpkitles diena ar va
karais sekančiai. 
BRIGHTON REALTY CO. 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 

R E I K A L I N G 
WEAVERS 
VIENAS LOOM 
GERAS DARBAS 
PRIE VILNŲ 
STANDARD PRlCE LIST — 
NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
TARiP DARBININKE N2RA 

SOUTH BENO VVOOLENS 
COMPANY, 

Mes tikime turėti truku
mų sį rudenj del namu ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir. sutaupy
kite pinigu. 

Mes taipgi turime visą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi
j o j bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 

•«m 

%M 

f Tel. Uifavette 422S 

PLUMBING 
f Kaipo HeUfvys, lietuviams visa

dos patarnauju kitoerrlaasia. 
M. YLSKA 

822* \Vest S8-th Street 

I>-*o I t A L K A U S IAKA1I1MAK. 
l\g% laiką Dr. R&čkua galvojo, tru-

I «ė. Išrado tr l i tand* geriausius vaistu* 

I PLAUKAMS, i 
I tl humbukai, bet daromi po 'priežiūra J 
] D-ro Račkaus ir jie veikia ant plau- f 
9 i . , b . i • - •••i • 

Tie vaistai tai nėra kokie patentuo
ti umbukal, 

-ro Račkaue 
kg etai kaip: 

1 )-l;žnru£u miktobus, kurie ėda 
plaukų šakute. 

2)-Sustiprina plauku šaknis. 
3 >Išjudina kra-ują galvos skalpoje f 

' ir priduoda plaukams daug gy- { 
vumo ir iiegu. 

} 4)-Sustabdo plauku slinkimą, 
5)- Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistu: tai tu
ri prisilieti su laišku: — eavo amžių 

. keletą nuslinkuslų plaukų ir pa?.ymė- . 
* tl ar tie plaukai yra nuolat sausi ar I 

riebus, ir ar yra pleiskanų. 8lų vai- f 
stų aptiekeae negauslt. Krelpkitles t i e - ! 

. Slog prie mūsų FIRMOS. * 
KAINA $5.00 už vaistus .r o i pa-

! tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
"* žmonių mums dėkavoja. Pinigus eių- l 

skite šiuo adresu: 
PU. KACHU8 Medicinai laberatory, T 

1414 So. 50th Ave., Ci4-ero. III. I 

t 

g 

/ 

M. Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

0645 Te!. Calumet įįai 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
SOUTH BENO, INO. ^ M I I I U M ^ 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tiskr^ adrese; ir pore ad
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATA. 

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

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 504h Ave. 

Cicero, BĮ. 
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