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METAI-V0L VIII 

Viena rųšis busianti ir 
bereliginė. 

5 1 ™ Naujoji Bulgarijos Valia 
MOKYKLOS BUS PADĄ- I Q I fTl/l/On Q 

LINT0S Į TRIS RŲŠIS. Į U l g j f f U l I U 
i 
p 

Užginamos Visos Prieš Ją 
Atkreiptos žinios 

SOFT A, birž. 15. — Gantą patanjant Stambuliskio val-
žiniu, kad buvęs premieras džiai. 

i 

Stambulisky sulaikytas arti Iš visų Starhbuliskio minis-
Tater Bazardjik. Jis su sa- toriu nuo areštavimo išsisu-
vimi turi keletą šimtu vals- ko tik vienas Obov, ūkio mi-
tiečių gvardijos. Mėgina ko- nisteris. J i s suspėjo pal^g-
voti su naujos valdžios pasių- ti Rumunijon, 
sta kariuomene. Daugelis iš Aleksandr Botev, bulgarų 
ame jų pusiu jau žuvę. seimo pirmininkas, kurs mė-

Čionai oficialiai pranešta, gino prieš naują valdžią or-
kad praeito kovo mjėnesį iš'ganizuoti sukilimą, ties Rado-
valstyl*s iždo Stambuliskiui niir sodžių sugautas ir atga-

i 

išduota 4 milionai Šveicarijos bentas Sofijon. 
franku. Tie pinigai turėjo j I),.nuanov, agrarų atstovas 

ir kilu s v a r b a klausimų. ) m t ^ ^ y a M y ^ „ . J ^ ^ ^ 
(.ana to, kad katalikai vai- k a , a m s ^ . ^ S t a m b u I i s . yQ ^ . ^ ^ ^ ^ g u 

ka, apdrausti. Visus pnedi- kv p a v a r t ( ^ s v i s a i k i t o k i ( l J U S ^ M V O s u o r g a n i z u o h l bu_ 

KINIJOS PREZIDENTAS 
AREŠTUOTAS. J 

• — 

BALKANŲ PADANGĖS 
NIAUKIASI. 

i 

Naują Bulgarijos valdžia 
mobilizuojasi. 

PEKINAS, birž. 15. — Ki
nijos prezidentą Li Yuan-j 
hung jo priešai areštavo. Ne
leido jam nuvažiuoti Į Tient-! PARYŽIUS, birž. 15. 
siu. Valstybę laikinai valdo Parėjo patvirtintų žinių, kad 
penki įvairių ministerijų at- nauja Bulgarijos valdžia mo-

Anglijos-Francijos Krizis 
| 

Del Vokietijos 
ANGLIJA NORI TAIKOS EUROPAI 

COLOGNE, birž. 4 (suvė
linta). — Vokietijos katalikų 
vaikų mokinimas pradinėse 
mokyklose bus apdraustas. 
Didžiųjų politinių partijų 
vadai tuo tikslu padarė suta
rimą. 

Nors kompromlisas nepilnai 
pata'iikina katalikus, tečiaus 
bus ^steigtos konfesionalės 
mokyklos, kuriose katalikų 
vaikai liuosai bus mokinami 
savo religijos. 

Tečiaus dar nieko galutina 
neuutarta, kaip tos mokyklos 
bus steigiamos ir reguliuoja
mos, Dasraliaus vra daugvbė 

stovai. r 

TUŠČIAS DARBAS. 

nius klausimus aptars Reich
stagas. 

Trijų rųšių. 

Pagal partijų vadų sutari
mo, mokyklos bus trijų rų
šių. 

Pirmoje vietoje stovtės taip 
vadinamos "Gemeinsehait 
senule," arba valsčiaus mo
kyklos. Tose mokyklose bus 
mokinama abetfiosios religi
jos ir etikos, lx*t ne atskiriu 
tiU\jimų. Šias mokyklas ga-

tikslams. 
Stambuliskio namuose, ne

toli Sofijos, rasta daugybė 
kulkasvaidžių ir amunicijos. 

Pranešta, kad buvusio kabi
neto narių nuosavybės bus 
sekvestruotos. 

riu. Kaip tas, taip kitas bus 
karo teismo teisiamu ir, ma
tyt, bus nubaustu miriop. 

Armijos leitenantas Raspa-
lev, kurs su visa kompani
ja kareivių perėjo agrarų pu-
s1'!!, nusižudė, kuomet pama-

bilizuoja armiją. 
Tas faktas išjudino visas 

Bulgarijai kaiminingas vals-
tybes — Jugoslaviją, Graiki-

LONDONAS, birž. 15. — ja, Rumuniją ir.išdalies Un-
Anglijos darbo partija pasky- gariją. 
nė komitetą ištirti, kaip ang- p į r m o s i o s trys valstybės 
lai atsineša į prohibi<ciją. d a l i s s a v o a r n i i j ų koncentruo-

Komitetas paskelbė rapor- j a Bulgarijos pasieniais, 
tą, kad Angliją "saus in t i" Ungarija-gi paskellįė dali-
butų tuščias darbas. Retai nę atsarginių mobilizaciją, 
kas iš gyventojų linkęs prie Išanksto pasiruošiatna. Nes 
prohibicijos. ne laikas bus kariuomenę mo-

j bilizuoti, kuomet pakils Bal-
261 N AUTŲ KARININKŲ. ] kanuose vėsula. 

W E S T P W , N. ,Y., birž. j " * " * W s u i m t * * 
15. — Vietos karo akademijoj | Francijos užsienių reikalų 
pasibaigė mokslo metai. A k a - ' ^ ^ a s iš Belgrado turi žinių, 
demiją baigė 261 kadetas.! kad buk buvęs bulgarų pre-
Gen. Pershing jiems jteikjė 'mieras Stambulisky suimtas 

LONDONAS, birž. 15. — 
Anglų-francuzų krizis vakar 
paaštrėjo, kuomet Anglijos 
ministerių kabinetas po ilgo 
posėdžio nieko galutina nenu
tarė francuzų reikalavimų 

diplomas. 

NĖRA DARBININKŲ. 

Visoj šaly Stambuliskio tė» k a d b«» suimtas. 
valdžios skirti valdininkai pa Suimtas Stambuliskio brolis. 
šalinti iš užimamu vietų. Aini 
vieton paskirti nauji. 

Dimitrii Stanciov, Buįgari-
, . , , x. . . . ,. •• j™-pas iunt inys Anglijai, tai-
les lankvti įvairiu religijų• . , v ,. T . 

- ' k . V ! pat bus pasalintas. Jo vie-
vaikai ir nereliginiai, taigi, L T ., i -*• T ^ 

' tą Londone u* ims Ivan Gues-
rikscionvs ir nekrikščionys. , ,. u 

Į^olen, buvęs premieras, sian-
Antrosios rųšies mokyklos 

— tai vieniems nereliginiams 
vaikams. Tose mokyklose 
mokytojai turėsią laisvės lai-
svamaniauti. 

Trečioji rųšis. 

Trečioji rųšis, tai konfesio
nalės mokyklos, kurios bus 
idealės vokiečiams katali
kams. Tose mokvklose kata-
likų vaikai bus mokinami sa
vo švento tikėjimo tiesų. 

Tiesa, šios mokyklos bus 
vientik pradines (elementa-
T(^), bet tas katalikų vaikams 
ir yra svarbiausias dalykas. 

šioms mokvkloms šalies vy-
riausybė parūpins atatinka
mas tikėjimo dvasiai knygas 

die gyvenąs ištrėmime Švei
carijoje. 

Bus mokami bonusai. 

Naujas ministerių kabinę-1 

tas nusprendė iš valstybės iž
do išmokėti po 50 tūkstančių 

Taipat suimtas ir Stambu
liskio brolis, kurs buvo vienas 
smarkiausių savo brolio tvir
tumos gynėjų Slavonitzoj. 

Bulgarijos žinių agentūra 
pusoficialiai skelbia: 

' 'Nežiūrint skleidžiančių 
visur melagingų ir pramany
tų žinių apie naują valdžią, 
visoj šaly įvesta tvarka. Sta
mbuliskio šalininkų pasiprie
šinimai visur sutriuškinti. 
Nauja valdžia veikia ir turi 
šaly pasitikėjimo. Tas liųdi-

HARRISBUBG, Pa., birž. 
15. — Del darbininkių truku
mo šįmet Pennsylvania vals
t y b ė j neapakta 300,000 akrų 
žemės. 

ANGLIJA MOKA SKOLAS. 

NEW YORK, birž. 15. — 
Anglija šiandie Suv.. Valsty
bėms išmoka 70 milionų skolų 
ir nuošimčių. 

NAUJA VATIKANO 
MISIJA. 

Ieva visoms toms šeimynoms, ja, kad Ieva kaina ėmė kil-
kurios neteko namiškių vieš- t i / 1 

DAUG STAMBULISKIO ŠA
LININKŲ ŽUVO. 

Reikalaujama Jugoslavijos 
intervencija. 

VIENNA, birž. 15. — Iš 
Sofrjos čia atvykę svetimų 
šalių diplomatinių ofisų na-

tojai. 
Šion mokyklų rųšin ineis ir 

protestantų mokyklos. 

Bus skiriami katalikai m o k y - | r i a i pasakoja, kad revoliuci
niai kareiviai Sofijoje nužu
dę tris įžymius buvusio pre-
miero Stambuliskio šalinin
kus. Kiti uždaryti Sofijos 
kalėjimam VOKIETIJOS KATALIKŲ 

SEIMAS. 

Nežiūrint sunkenybių, katali
kai darbuojasi. 

COLOGNE. birž. 14. — Ge-
neralis Vokietijos katalikų 
seimas arba suvažiavimas šį
met įvyks čionai 
26, 27 ir 28 d. 

Be to, patvirtino žinias, 

ROMA, birž. 15. — Nešti 
pagelbą nelaimingai rusų tau
tai Vatikanas Rusijon siun
čia naują misiją. 

TELEFONŲ RATOS ATĮPIG 
SIANČIOS. 

kad šiauriuose nuo Sofijos] 
sekusi kova revoliucinių spė
kų su valstiečiais. Bet pa
čioje Sofijoje ramu. 

Iš Belgrado praneša, kad 
dideliės kovos bulgarų seka 
arti Radomir, Červenberg, 
Čumen ir Milatica. 

Sofijoj nužudyta šie įžy
mieji asmenys: Sofijos mies
to viršininkas Krum Popo v, 
slaptosios policijos viršinin
kas Stepanov ir geležinkelių'uia. 
ministeris Atanazov. 

Įžymių asmenų daugybė 
paimta kalėjiman. Karo mi
nisteris Muraviov, sakoma, 

Chicagos miesto advokatas 
Bifsch praneša, kad trumpoj 
ateity čia atpigsiančios tele
fonų ratas. Kad tik nebrrtų ki
taip. 

artį Petricb, Bulgarijoje. 
Kitose depešose pažymama, 

kad Stambuliskio gvardija pa 
sidavusi. Bet patsai buvęs 

premieras, persitaisęs mote
riškės rūbais, pabėgęs į miš
kus ir kalnus. 

Vietos bulgarų pasiuntiny
be nuo buvusio premiero Sta
mbuliskio, sakosi, gavus cif-
ruotą telegramą, kad jis yra 
liuosas ir turi pagaminęs pla
nus nuversti uzurpatorių val
džią. 

Naujai valdžiai nevyksta. 

Ta pati • bulgarų pasiunti
nybė, kuri atsisako klausyti 
naujos valdžios, paduoda ži
nių, kad naujoji valdžia kon
troliuoja vieną sostinę Sofi
ją. Gi visa šalis pasilikusi 
ištikima senajai valdžiai. 

Valstiečių laisvanorių ar
mija skaičiumi auga. Ta ar
mija apguls Sofiją. Nenori
ma nuėsto griauti šaudymais. 
Naujoji valdžia bus apgulta 
ir badu marinama. 

Taip tvirtina Stambuliskio 
pasiuntinybė. Bet apie tai 
reikia daug abejoti. 

Sakoma, sekretorius Curzo-
nas pasiuntęs Francijai notą. 
Pareikalavęs definitivės fra
ncuzų pozicijos. Mat, Angli
ja užtikrina Franciją, kad o-
kupuotės plotuose vokiečiai 

klausime kas link vokiečių j pasyvį priešinimąsi per-
pasyvės kovos Ruhro teritori- trauks, kuomet Franciją su-
joj. Prancūzai nori, idant tiks stoti į derybas. Bet 
Anglija bendrai su jais reika
lautų vokiečių pertraukti pa
syve kovą pirm visako. ,Tik 
po to Franciją galėtų pagal
voti apie derybas su Vokieti
ja. 

Anglų kabinetas turės dar 
kitą posėdį tuo pačiu klausi
mai. Bet i|ėra vilties, kad 
butų atsiektas geistinas rezul
tatas. I r patys francuzal 
netiki, kad anglai sutiktų su 
Francijos norais. 

Franciją sako, kad ji tik tuo
met pagalvosianti apie dery
bas, kuomet vokiečiai per
trauksią pasyvį priešinimąsi. 

Toks nuomonių skirtumas. 
Jei Franciją prisikibusi lai
kosi savo nusistatymo, tai 
delkogi Anglija neturėtų sa
vaip mintyti. Anglijos pre
mieras Baldwin nutarė nepa
siduoti francuzų norams. Jo 
nuomonę palaiko didžiuma 
ministerių. 

VOKIEČIAI PASIRENGI PERTRAUKTI PASYVE KOVA 
DARBUOJASI TUO BUDŲ ATSIEKTI TAIKOS DERYBAS 

BERLYNAS, birž. 15. — 
Patariant Anglijos vyriausy
bei, Vokietijos užsienių reika
lų ministeris Dr. von Rosen-
berg gamina projektą kom
promisui su Franciją reikale 
pasyvfės kovos Ruhro terito
rijoj. 

Iš autoritativių versmių pa 
tirta, kad vokiečių vyriausy
bė palinkusi pertraukti pasy
vį priešinimąsi tuo momentu, 
kuomet su Franciją bus pra
dedamos derybos ir jei vokie 

mu okupuojant Ruhro terito
riją. 

Kuomet vekiečių vyriausy-
bjė paskelbs pertraukti pasy
vį priešinimąsi, kaip figūruo
ja ministeris von Rosenberg, 
tuomet Ruhro teritorijoj i r . 
Rhinelande vokiečiai darbi
ninkai gryž darban ir visuose 
plotuose gryž normalė padė
tis. 

Bet svarbiausias klausi
mas, ar su kompromisu sutiks 
franeuzai, kurie sakosi neap-

eiu vvriaus1 

NAUJAS SKANDALAS. 
TRYS UGNEKALNIAI 

NERIMSTA. 
• 

m • n u n „ , M NEAPOLIS, birž. 15. -
Chicagos City Hali kilo nau TT i i • TT • i i . • , v ™ „ ,Ugnekamis Vesuvius kaskar-

jas triukšmas. Trys alderma 
nai kaltinami už kyšių ėmi
mus. Tas Chicagai menka ži-

/ . , "v,-! . , leisią Ruhro teritorijos taip _ t ..„ ybe bus užtikrinta,, . . . . . . . 
kad franeuzai evakuos Ruhro! " ' ^ *" * 
, , . . • ! , .„-«'. j išmokėsianti kontribucijos, 
teritoriją, kuomet bus įvykm-' * 
ta taika. 

Vokietija, be to, pareika
laus visatinos amnestijos po
litiniams nusižengėliams, ku
rie francuzų nubausti kalėji-

Tuotarpu okupuotuose plo
tuose gyvenimas vokiečiams 
darosi vis labiaus nepaken
čiamas, kuomet šiomis dieno
mis markės kaina visai nu
puolė. 

FRANCIJĄ NORI PRISIUS 
TI KARO LAIVĄ. 

tas vis labiau pradeda verž 
tis. 

Nerimsta . ir ugnekalniu | s a v o svaigalus pirm įplauk 

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Franciją apgalvoja, ar nebu-
tų galima į Amerikos terito
ri ai ius vandenius pasiųsti 
karo laivą, kurin pasažieri-
niai garlaiviai galėtų iškrauti 

galima nei nepaliesti. Ne- pabėgęs, 
leidžia aplinkybės, šalies pa- Bulgarijos atstovas Belg-
det.s ir sunkieji laikai, kokius r a d e Liudkanov reikalauja 
Vokietija turi pergyventi * Jugoslavijos įsimaišyti į Bnl-

Kard.nolo Schulte patari- g a r i j o s s u į r u t e s ir grąžinti 

DU LAVONU UPĖJE. 

Stromboli ir Etna. siaut New Yorko uostau. Gry 

mu, rengiamo seimo komite-
rugpiučio' tas praeitą mėnesį tmfejo su

sirinkimą ir pagamino sei-
Vokiečiams katalikams su

sibėgo didžiai svarbus reika-
mui programą. Programon 
šįmet neineis garsiosios pas 

lai, kuriuos reikėtų aptarti ir j vokiečius katalikus viešosios 
nutarimus vykinti. Tečiaus vaikštynės, pokyliai ir kito-
kai-kurių reikalų šiandie ne- kios rųšies pramogos. 

Bulgarijai Stambuliskio. vald
žia. 

feURGAS, Bulgarija, birž. 
14. — 20,000 žmonių, kaip pa
aiškėjo ilgus mėnesius tarėsi 

Ties Halsted gatve urteie , . , . . » .. , " t ųgnekalmų veržimosi 
rasta dviejų vyrų phuduriuo- j 
jaučiu lavonu. Kol-kas nei-j 
dentifikuota. Paimta apskri 
ties lavoninėm 

Laukiamas visų tų kalnų ' , ž t a n t svaigalus galėtų vėl pa-
baisus veržimasis. snmti. 

Žinovai tvirtina, kad eina j 
peno-; SLAUTA PROHIBICIONIS 

TŲ ORGANIZACIJA. 

PRAGAIŠO PANAKTINIS. 

REIKALAUJA TRIGUBO 
UŽMOKESNIO. 

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

PINIGIj KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100 mark. .0012 
Lenkijos 100 mark/ .0014 

NEW ORLEANS, La., bir. 
15. — Lousiana valstybėje 

BOCHUM, Vokietija, birž. prohibicionistai įkuijfc slaptą 
—T- j 15. — Recklinhauseno ir Wit- organizaciją vardu "Volstead 

Jau visa savaitiė nežinia ten distriktuose komunistai Vigilantes,' ' ty. Volstead įs-
kur pragaišo Charles Smith, anglekasiai reikalauja užmo- tatymo sargai. Organizaci-
L. Fish and Co., 19 )̂6 South kesnio patrigubinimo. Šian- jos nariai veiks slapta. Apie 
Wabash Ave., panaktinis. Ra- \ die jų kiekvienam dienoje susektus įstatymo peržengė-

. 

nuversti Stambuliskio valdžią.' si įis ar nebus pagrobtas pi-j mokama po 30,000 markių, jus praneš prohibicijos agen-
I r pavyko. / j ktadarių ir nužudytas. I J ie nori 100,000 markių. tams. 

ORAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyras 
Į šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norfcit kad pinigui buty LleturoJ 
llmokėtl DOLERIAIS. r«lkU 

brangiau mokėti. 



• 
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LUKTUV1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Veltiną iiaiynu nedėldienlus-

JSMAOIS ^ . . . . . . . Cl.TO 
Pmei Metų 13.00 

Ui prenumeratą mokai i&kalno. Lai
kai tkaito&i nuo užrašymo dienos, 
ae nao Naują Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinif ai geriau
sia siųsti Uperkaat trasoje ar ex-
vresa "Money Order" arba įde
dant pinigus I registruota laisk%. 

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 South Oakley Avenut 

Chicago, IHinoia 
Tel. Roosevelt 7791 

TIKRAI LAIKAS. 

Federacijos Centro Valdyba 
įgaliojo Chicagos Federacijos 
Apskritį rūpintis Federacijos 
Kongreso įrengimu. Apskritis 
darbuojasi. Jau pasamdė salę, 
parinko veikai;}, artistus su 
kvietė, vakarienei šeimininkių 
teiraujas ir t. t. Bet Federaci
jos Sekretoriatas pakol kas ne
atliko jam paskutinio Kongre
so dedamos pareigos. 

Bemaž kasmet pirmas Kon
greso posėdis sukelia bereika
lingų ginčų ir nemaž laiko 

kartus primintų visus reika-
ling-us formalumus kurie pri-

dar pakėlęs protestą, tvirtin-1 Dviejų kultunj įsrava. 
damas, kad Suv. Valstybės su j 

valo būti užlaikomi ir prieš j ta doktrina apdraudžia abiejų 
kuriuos paskui jokių pasiteisi-) Amerikų kontinentus. 
nimų nėra. 

Ar šį Kongresų nebepasikar
tos tos rųšies ginčai? Ar jau 
visa padaryta kad užbėgus už 
akių tokiems ginčams f Var-(.gandų prieš Suv. Valstybes. 
giai beišvengsime ginčų, nes 
ne visa padaryta kas nutarta 
ir. juo blogiau, kad tokiems 
ginčams progos duoda patsai 
Centras, 

Jeigu sakysime Fed. Kongre 
sas į vyksiąs rugpjūčio m<A',~ 
sio pabaigoje, tuomet štai ta 
spraga pro kurių gali veržtis 
ginčai. Pernai metų Kongreso 
nutarta: 

"Atei ty visi kandidatų į 
Į valdybų surašai turi būti pri
siųsti Feder. raštinėn ne vė
liau 30 dienų prieš Federacijos 
Kongresų, vėliau priduoti ne
turės vertės, gi Feder. sekre
toriatas išsiuntinės Feder. sky
riams- paraginimus trimis mė
nesiais prieš Feder. Kongresą 
(Muši] pabraukta). 

Kaikurių valstybių delegatai 
tuo pasitenkino. Bet'kiti — ar 
ba to nesuprato, arba nenorėjo 
suprasti. Šie iššaukė propa-

sugaisina. 
Skaitydami pernai metų 

Kongreso protokolų randame: 
"Išsaukus delegatus pasirodė, 
kad kai kurios organizacijos 
prisiuntė daugiau atstovų ne
gu Federacijos įstatai leido. 
Po ilgų svarstymų Kongresas 
sutiko priimti visus delegatus 
su pilnu balsu, bet išreikšta 
pageidavimas, kad ateityje vi
sos organizacijos prisilaikytų 
Fed. įstatų ir siųstų tiek de 
legatų kiek įstatai leidžia". 

Kodėl perdaug delegatų pri
siųsta! Mūsų manymu todėl, 
kad Federacijos skyriai bei 
priklausančios prie Feder. 
draugijos* nežino įstatų, gal 
net įstatų knygelės neturi, o 
Feder. Sekretoriatas nesisten
gė bent per spaudų reikalin
giausių informacijų apie Kon
gresų paskleisti. 

Nemažiaus bergždžių ginčij 
kilo paskutiniame Kongreso 
posėdy, kuomet prieita prie 
Valdybos rinkimų. Pasirodė, 
kad kaikurie Feder. skvriai 
įteikė kandidatų sąrašus į val
dybą Kongreso laiku, nepai
sant nustatyto laiko. 

Tie ir kiti ginčai lengvai pa
šalinami, jeigu, iš vienos pu
sės, Feder. skyriai geriam at
mintų įstatas, iš kitos pusės, 
jeigu Feder. Sekr. bent kelis 

vyz<lžio kaip reikia nutari
mus gerbti, ar galima reika 
lauti kad skyriai bei Apskri
čiai butų labiau pavyzdingi? 

Štai delko anuomet padarę 
paklausimų Ar ne laikas Fe
der. Sekretoriatui patiekti rei
kalingų informacijų Kongreso 
formalei pusei, šiandien mes 
sakome kad tikrai laikas. 

perdaug pučiasi, veda izolaciiie 
politikų, rūpinasi tik savo in
teresais. 

% Tie patys nenoramos tą pro- [ 
pagandą perkėlė Pietinės Ame
rikos spaudon. Spauda tad iš
judino ne vien patį kontinentų, 
bet propagandų permetė Ku
bos salon ir kitur. 
Wasbingtono vyriausybė do

miai seka kasgi pagaJiaus tu
rės išsiritnliuoti iš tos propa 
gandos. 

Tuotarpu pačioje Kuboje 
užsimezgė viena frakcija, ku
ri rūpinasi atsikratyti Dėdės] 
Šamo globos. 

Ta propaganda, suprantam^ 
ne vien kenkia Suv. Valstybių 
interesams, bet ir repnblikonų 
partijai, kuri stovi prie valsty. 

Nutarimas geras ir p i l d y t L j ^ ^ D e m o k r a t ų ^ y , . 
a s. Bet kuomet Centras nu

tarimų nepaiso ir nerodo pa
teikiamas j rankas skaudus į-
rankis. Tas ir yra blogiausia 
šiandieninei vyriausybei. 

Tečiaus taip nebūtų buvę, 
jei S. V. delegatai buvusioje 
konferencijoje butų turėję 
kiek takto. 

PROPAGANDA PRIEŠ SUV. 
VALSTYBES. 

Pietinės Amerikos valstybė-
[sc radikaliai elementai pakėlė 
propaganda, atkreiptą Suv. 
Valstybių nenaudai. Ta propa
ganda pastaraisiais laikais pa
sirodė taip atvira, kad diplo
matinėse sferose AVashingtone 
nemažai susirūpinta. 

KĄ KITI RAŠO. 
Neiškasti turtai. 

j 

Gili ir neištirta mūsų žemė, 
bet nepalyginamai gilesnė ir 
mažiau ištirta j r a žmogaus 
siela. Apie lietuvio sielos ne
ištirtus ir neiškastus turtus 
labai įdomiai rašo Senas Šau
lys, "T r imi to" 139 nr. Su jo 
straipsniu "Lietuvos potenci
j a " verta visiems susipažinti. 

"Kiekviena tauta, rašo Se-

Į tą klausima S. Šaulys 
atsako pirmiausiai netiesiogi
niai supažindindamas apla
mai su tomis aplinkybėmis 
kuriose augo mūsų tauta. 

"Mes gyvename ant sienos 
tarp Europos rytų ir vakarų, j 
tarp dviejų atskirų kultūrų 
tarp dviejų pasaulių. Rytų, 
daugiausia rusų kultūra, tai 
ne realaus gyvenimo ir ne re
alaus gyvenimo kultūra. 

Rusai darbe vaikai. Jų sie
la, jų tautos genijų žodžiai, 
parodo savo aukštąjį idealiz-

dabar, vis paliks eksportui už 
auksą 52 kartus* daugiau negu 
dabar" . 

Suprantama, kad padidinus 
eksportą žymiai praturtės 
kraštas. Gi lenkų priekaištas 
kad Lietuva neturi geležies, 
anglių, ir druskos kasyklų, a-
naiptol nemažina ekonominio 
tarpimo. Juk daug mažų Vals-

! | lybių neturi geležies ir t. t., j 
bet gyvena daug geriau negu 
Lenkija. Už pinigus visur gau
si. I r ramiu laiku kiekvienas 
nori parduoti, o malonę daro 
kas perka. 

. « 

Delko turtas neiškasta? 

MOKSLEIVIU ARENA 
aHataiiiuiiimnitiHiuuinmninimm 

mą, plačius sumanymus, daug 
iniciatyvos, gan platų ir kri- Į Kad tos visos galimybės tu 

| r i pagrindo, negalima nei a-
bejoti, o jeigu jos potencija 

tiška protą. 
Vakarų kultūra, tai ne tiek 

dvasinė, kaip materialinė kul- j nevirto aktu, labai teisingai S. 
turą. Ten aukšta teknika, ten Šaulys nurodo šią priežastį: 
sistematingas, tvarkingas re- "Lietuvos siela vergijoje mie-
alus darbas. I r ten realiame gojo". Gi didžiausiu slogučiu 

buvo lenkai, 
" J i e sugebėjo užvaldyti pa

čiam Lietuvos vidury geriau
sius že*mės plotus, sulenkino 
lietuvius bajorus, baudžiava 
apkaustė liaudį. Maža to. jie 
neišmokino lietuvį ukį vesti. 
Lenkas yra fantazioras, tingi
nys, paviršutinis žmogus, kiek
viename darbe* diletantas. Jų 
tautos neišnaudota potencija 
labai maža"...; 

Kaip anuomet ir šiandien 
lenkai yra žymiausia kliūtimi 

gyvenime daugiau x pasiekta, 
nors žmonių sielos ten yra 
sausesnės, siauresnės. 

Prie kurių kaimynų e>iame 
daugiau linkę mes, lietuviai? 

Paieškokime pavyzdžių tarp 
tų lietuvių, kurie yra patekę 

\\ svetimą įtaką nuo seno lais-
vesniuose kraštuose. • 

Sekdami tuos pavyzdžius, 
pastebėsime stebuklingai gra
žų dalyką. Būtent, kad lietu
vio sielai prieinamos yra a-
biejų kultūrų gražiosios pusės. 

tflimiHllllHlllllimifllilllllliiliiiHNiiim bj]0 f ^ kad vėl tarp mu-
sų nesusipratimai nekiltų ir 
kad po laiko nereiktų tušti 
protestai kelti, Šiandien nety
lėkim! Dabar laikas ir reikalas 
kalbėt. ' 

Vartydami "Giedrą" mato
me kad jos įtalpa, kaip ir 
" D r a u g a s " pažymi, pagamin
ta Europos moksleivių. Malo
nu mums yra skaityti bendra
minčių rastai, tečiaus, mums 
"Giedrininkams", tar> jokios 
garbės neduoda. Mes turime 
organą vien iš vardo, gi savo 
dvasios ten nei kiek neįdedam. 
Giedrininkai bndradarbiauja 
kitiems laikraščiams gi į sa
vo organą beveik nieko nera
šo. Nerašo turbūt dėlto kad 
mūsų organas mažai teišpla-
tintas ir menkai kas jį teskai
to. Kaip kiekvienas rašytoja^ 
taip ir mes norime kad mūsų 
raštai butų skaitomi kuodau-

Giedrininkarir Giedi*. 
Vėliausio "Giedros" nume

rio dar nemačiau, bet, kaip 
dienraštis ' ' Draugas ' ' rašo, 
buk "Gied ra" vėl kalba savo 

* 
gyvybės klausimu. 

Šį nesmagų "Giedros" balsą J 
girdime jau ne pirmą sykį. 
Giedrininkai. jau ne kartą gir
dėjome apie mūsų organo ne-
užvydėtiną stovį. Laikuj bė
gant "Giedros" padėtis nei 
kiek negerėja bet atpenč. Del 
to, mes privalome į tai daugiai; 
atydos kreipti. Toliau <u mū
sų organu taip bud negali. Tu
rime ieškoti kokio nors išėji-

• 

mo. 

Lietuviai, patekę vakaruosna ' kuriant savo kultūrą. Bet* ne
iki Amerikos turi gera vardą, ! paisant jų statomų kliūčių, Lie 
kaipo tvarkingi ir geri žmo- ' tuva, kaip ištrukęs paukštis 
nės, kurie moka sistematingai i iš narvelio, pradeda kilti ir 
dirbti.... Rytuose pas rusus lie-i netrukus kils iki debesų. " O 

tas paukštis yra naujas pa
saulio tautų brolis sakalas,— 

I tai vra Lietuvai" 
• 

[Tokiu entuziazmu, įsitikėji-
Vienydami savo sieloje tas Į mu į lietuvių tm^oh 'potenciją 
dvi svarbiausias ypatybės, mes j baigia Senas Šaulys tą ytin 
nešiojame didžiausią neišnau-1 įdomų straipsnį. Tiesa, mūsų 

tuviai labai dažnai gauna auk
ščiausių vietų, ir yra žinomi 

| kaipo geri, sumanus organi
zatoriai ir administratoriai... 

" D r a u g a s " mums palaria 
jungtis su kitais žurnafciis ar
ba "Giedrą" sulaikius, įvesti į g ^ ^ dėlto parašę siunčia 
į kitą mums prielankų laikraš 
t į, " Moksleivių skyrių' ' . 

Žinau kad pirmam "Drau
g o " patarimui labai daug'Gie-
drinnkų širdingai pritars. Tai
pogi, ši dienraščio mintis, nė
ra visai nauja. Keletą metų 

me į tuo"fc laikraščius kurie 
turi daugiau skaitytojų. 

Taigi sudėjus viską į vie
tą mes matome kad sujung
dami "Giedrą" su "Vyč iu" 
ar kitu mums prielankiu lai
kraščiu, mes nieko nepralai-

atgal buvo pakilęs klausimas j m e s ime . Vietoj to, susispiesime 
jungti • • Moksleivį'' (dabar Į p r i e v i e n o tvirtesnio, gyvestiio 
"Giedrą" ) su "Vyčiu" . T e - ) l a i k r a S č i o ^ tampriau sujungsi-

Ligi nesenai įvykusios res-įnas Šaulys, taip pat kaip ir 
publikoj Chile Amerikos vals
tybių konferencijos, Suv. Val
stybės pietinėj Amerikoj buvo 
gerbiamos. Bet po konferenci

j o s staiga ta simpatija puola. 
Žinovai ieško priežasčių. Jie 

randa, kad toje konferencijoje 
netaktingai pasielgęs Suv. 
Valstybių delegatas Fletclier 
aptariant Monroe doktriną. 

Kaip žinoma, Suv. Valstybės 
tą doktriną savinasi. Konfe
rencijoje tad pakelta sumany
mas tą doktriną abiejose A-
merikose "sutarptaut int i" . Su 
tuo sumanymu nesutikęs Suv. 
Valstybių delegatas. Priede jis 

kiekvienas žmogms, susideda iš 
dviejų pagaulių. Vienas rea
lus, tai tas, kas yra dabar; 
antras nematomas, tai tas, kas 
gali būti, o dar nėra, tai tos 
neišnaudotos, laukiančios savo 

dotą potenciją". 

Ekonominė galimybė. 

filozofas Dr. St. Šalkauskis 
plačiai argumentuodamas is
torijos daviniais jau įrodinė-

Taikinant lietuvio sielos ga-1 jo, kad rytų ir vakarų kultu-
limas panaudoti jėgas prie že
mės ūkio išlygų ir lygindamas 
jas su Danijos, Olandijos, La
tvijos, Estijos išlygomis, Se
nas Šaulys daro tokią išva
dą: 

"Je igu gerai naudojamos 

ros sintezė {sujungimas) yra 
mūsų tautinės kultūros, užda
vinys. Bet Senas Šaulys tą i-
dėją populerizuodamas supa
žindina plačiąją visuomenę su 
tikrai pažintina ir panaudoti
na lietuvio sielos potencija. 

dienos jėgos, kaip paketas, o j žemės plotas Lietuvoje padi 
dar neišdygęs grūdas, kaip tas j dės du kart, o produkcija I 
kalnas, kurio turtai dar nė-' 
ra iškasti" . 

Taip aptaręs žmogų ir jo 

BAISI ŽINIA. 

čiaus, buk tai iš abiejų pusių 
radosi kokios tai kliūtys. Vie
nok, šiuo sykiu Giedrininkai 
tas kliūtys turime prašalint. 
J a s prašalint yra labai leng
va. Tik daugiau domesio į 
"Gied ra" — į mūsų pačių rei
kalus, gi kliūtys išnyks. 

Artinasi Seimas, dėlto orga
no likimą turime kelti ir gy
vai pagvildeni Pora metų at
gal perkeitę organizacijos var
dą daug triukšmo šukelėm. 
Kaikurios kuopos Seimo nuta
rimui nepritarė ir su nauju 
organizacijos vardu visai ne
norėjo skaitytis. -Tečaus, apie 
tų kuopų priešinimąsi, vien 
iš Centro sužinojom. Pačios 
kuopos ar jų atskiri nariai, 
per organą ar kitus laikraš
čius, rodos nei žodžio nepra

šė dvasines jėgas, ir mesime di 
dėsnį žingsnį pirmyn. 

Seimas netoli, svarstykime 
organo likimą. 

Audros Banga. 
Red. prierašas. — "Drau

g a s " mielai patarnaus moks
leivių opius klausimus begvil-
denant. Mes žinome, kad sa
vo mėnesiniame organe jums 
nelengva taip greit nuomo
nėmis pasikeisti, pasiginčyti 
kaip dienrašty. Mes nuo šir
dies užjaučiami gredrininkų 
reikalams linkime, kad jnm< 
paaiškėtų visi "Giedros" Sei
mo dienotvarkės punktai. Dėl
to ir organo klausimą ir or
ganizaciniai reikalai reiktų> 
būtinai išdiskusuoti. O jų, mu
ms rodos, begalo daug. Gal
vokime ir svarstykime. 

"Tėvynė" sužinojo baisią 
žinią: Gabrys — Paršaitis, 
kurs Amerikoje dabar panda-

kart, tai bils išprodukuota 
jau 6 kart daugiau negu da
bar. Dabar eksportuojama (Tš-

potenciją priskyTęs prie pas-i vežama) ne daugiau 10 pro-
lėptų, neišnaudotų jėgų ir ga-j centų pagamintų produktų, i vinėja elektrikinės bendrovės 
limybių, klausia S. Šaulys: j Jeigu bus gaminama 6 kartus "Galybė" šėrus, atvykęs su 
" A r dideli yra turtai, kurių Į daugiau, tai vidaus vartojimas slapta ir pavojinga misija. Gir
ines dar neiškasėm mūsų tau-1 tiek pat nepakils. Tegu kraš 
tos kalne? tas suv artos du kart tiek, kiek 

busiąs išrinktas į Seimą. 
Mes galime pranešti "Tėvy-

ne i " dar baisesnę žinią. Sprin-
gfielde šį sekmadienį laikys 
pirmąsias šv. Mišias nesenai 
įšvęstas kun. Junkeris. Jisai 
įvestas ne tam kad kunigau
ti... Klerikalai susitarę su pa
pą mano jį Lietuvos, karaliu
mi padaryti. O jisai priėmęs 
Vilhelmo Trečiojo vardą su

ku". Junkerio pavardė.... Ak 
tu Lietuva, Tėvyne masų! Kad 
tu būtumei tokia kvaila, kaip 

J Amerikoje laisvamanių "Tė
vynė", tave šunįs ant uodegos 

[butų senai nunešę!.. 

di, jisai atsiųstas tam, kad i jungs Lietuvą su. vokiečiais, 
užimti p. Čarneckio vietą, kurs Priparodymas geriausias, tai 

* t f M M 

1899 m. du vyra, Miller *r 
Walker, ant dviračio (bicycle), 
be perstojimo važiavo 2,733 
mailes. Pradėjo pirmadienio 
rytą ir baigė šeštadienio nak-
u. 

NAUJAS LIETUVOS KONSULARIS 
TARIFAS IR ŽYMINIS 

MOKESNIS 
Einant Lietuvos Konsuliaro Tarifo 

Įstatymo projektu priimtu Lietuvos Mi-
nisterių Kabinėto 1923 m. balandžio mėn. 
13 d. ir Užsienių Reikalų Ministerijos pa
rėdymais apie žyminį mokesnį Xo. 23543 
iš 1922 m. spalio mėn. 7 d. ir No. 6795 iš 
1923 m. balandžio mėn. 24 d., Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje skelbia jog šie įsta
tymai ir parėdysnai pradės galioti Ameri
koje nuo 1923 m. birželio mėn. 15 d. 

Sulyg šiais parėdymais žyminis mo
kesnis Atstovybėse ir Konsulatuose užsie-j 
niuose nustatomas 10 litų, arba 1 doleris. 

Lietuvos Konsularinis Tarifas. I Str. 

Imamiem* Lietuvos Atstovybėse ir Kon
sulatuose užsieniuose ir Užsienių Reikalų 
Ministerijos Raštinėje Lietuvoje mokes-
niams nustatomas sekantis tarifas: 

A. Pilietybė, Pasai Ir Vizos. 

Litų Dolerių 

1. Įsiregistravimo liudymas 5 
2. Pilietybės liudymas, galio

jantis iki vieno meto vie
nam asmeniui arba ke

liems tos pačios šeimynos 
nariams bendrai 15 

3. Pilietybės liudymas galio
jantis ilgiaus vieno meto, 
bet ne daugiaus dviejų 25 

žyminiu mo-
• kesniu) 

$1.50 

2.50 
i 

$3.50 

$5.00 
$3.50 

PASTABA; Pareiškimo del Lietuvos pilie
tybės išlaik\fmo priėmimas išlaikymo 
priėmimas ir įregistravimas atliekami 
nemokamai. 

4. Užsienių pasas 'arba jo 
pratęsimas: 
Vieniems metams 40 
Pusei metų 25 

5. Leidimas iki 6 mėn. (Iš
duodamas kelionei vietoje 
paso neturintiems pilnų 
pil. įrodančių dokumen-

y tų) 25 
6. Vienkartinė viza kii 6 mėn. 4 
7. Daugkartinė viza: 

iki 3 mėn 25 
iki 6 mėn 40 
iki 12 mėn 75 

(Kartu su 8. Amerikos pasu. viza iki 1 

$3.50 
$1.40 

$3.50 
$5.00 
$8.50 

metų: 
daugkartinė viza 
tranzito viza 

100 
. 10 

$11.00 
$2.00 

PASTABA: Kitų svetimų valstybių pilie
čiams mokesnis už vizas yra nustaty
t a savytarpumo pagrindais. 

4 

B. Liudymai. 
Liudymai duodami Lietu
vos piliečiams įvairiuose 
asmens ir turto reikaluose 5 

C. Palikimai. 
1. Palikimo aprašas, paskel

bimas, realizavimas ir vi
sokie kiti įpėdinių tei

sėms apsaugot daromi žy
giai, išskyrus palikimo 

persiuntimų: 
2% nuo palikimo verty

bes neprašokančios 25,000 
litų ir 3% nuo palikimų, 
vertesnių kai 25,000 li
tų, bet nuo kiekvieno 

palikimo nemažiaus 50 
2. Palikimo likvidavimo prie

žiūra ir Kontrolė, atlie
kant likvidavimą vietos, 

įstaigoms 1% mažiaus ne
gu p. 1. bet nuo kiekvieno 

$1.50 

$6.00 

palikimo nemažiaus 30 
t).' Saugojimas. 

1. Priimtų saugoti daiktų 
aprašas: 
1% nuo jų vertybės, bet 
nemažiaus 25 

2. Saugojimas: 
a) piniginių pakietų ir 

dokumentų: , 
1-5% nuo saugoti priim
tų pinigų sumos arba do
kumentų vertybės už kiek
vienų mėnesį arba jo dalį, 
bet išviso nemažiaus . . . . 5 
b) vertybių. i r įvairių 
daiktų: 
2-5% nuo saugoti priimtų 
daiktų kainos už kiek

vienų, mėnesį arba jo dalį, v 

bet išviso nemažiaus 10 

$4.00 

$3.50 

$1.50 

$2.00 
PASTABA: I Dokumentai, kuriuose ver

tybė nenurodyta, laikomi vertais 5,-
000 litų. 

PASTABA: I I Jeigu priimtam tur tui ap- , 
saugoti tenka daryti ypatingos išlai- I 
dos, tai jos apmokamos virS Siame j 
abzace nurodyto tarifo. 

PASTABA III Diplomatiniu paštu gaunami 
siuntiniai savaitės bėgy saugojami ne
mokamai. ?* 

ahzavimak (pardavimas iš 
varžytinių) arba šio re

alizavimo Kontrolė ir prie
žiūra: 2% nuo pardavimo 
sumos neprašokančios 25,-
000 litų ir 3% nuo dides
nių sumų, bet kiekvie, ' 
name atvėjy nemažiaus 75 $8.50 

E. Pinigai, Vertybes etc. 
L. Žygiai del pinigų, bei 

vertybių paieškojimo, j ų 
priėmimo arba įteikimo 
adresatam'i rezidencijos 

vietoje, pristatant pakvita
vimus: 2% nuo sumos, ne

prašokančios 25,000 litų, ir 
3 % nuo didesnių sumų, 
bet kiekviename atvėjy 
nemažiaus 10 $2.00 

j 2. Pinigų ir vertybių per
siuntimas: . v 

1% nuo siunčiamos sumos 
arba daiktų vertybės, bet 
kiekviename atvėjy ne

mažiaus 5 $1.50 

» 

\ 

& 

3. Priimta saugoti daiktų, re-
PASTABA: Persiuntimas pinigų Lietuvos 

Jūreiviam* vykdomas bemokamai. 

(Bus daugiau) „ 

- • 
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS MOKSLO MITU UŽBAIGA 
Kovo 2, 1923. 

Ketvirtametjės gražų ir in-

vas Žmuidzinavičius atvažia-1 tė. , Sunkios dienos, 
vcs iš Lietuvos, Kun. Ig. Če- j Vasario 1, 1923. 
saičio ir Kun. I. Albavičiaus Antrosios mokslo metų da-1 teresingą patriotinį " p r ^ a " 
lydimas, aplanke Akademiją. l i e s darbas prasidėjo. Visos 
Gerbiamas dailininkas davė s u karštais, naujais pasiry

žimais stengiasi išmokti kiek 
gali. 

mokytojoms ir mokinėms įs
pūdingą prelekeiją apie Lie-, 

mą surengė 
garbei. 
Kovo 8, 1923. 

Šv. Kazimiero 

Gryžtama vėl prie darbo. 

Bal. 5, 1923. 

Pirmametės surengė pasi
linksminimo vakarą ketvirta-
met|ėms. 

Bal. 6, 1923. 

A K A D E M I J Ą B A I G U S I O S 
• 

Šv. Kazimiero Seserų vienuolynas ir akademija. 

* ŠV. K A Z I M I E R O 
A K A D E M I J A . 

šv. Kazimiero Akademija į-
steigta 11)11 metais. Jos už-

rį grįžta, stato daug kliūčių moderniškai įtaisyti. Akadc-
tautybei, be to, tikybinis Xau- mijoje mokinama tikybos, lie-
jojo Pasaulio indiferentizmas tuvių kalbos, anglų, francuzų, 
reikalingas stiprių religinių ispanų, vokiečių, lotynų kal

bų, biologijos, chemijos, t'izi-! 
kos, frziografijos, istorijos, \ 
matematikos, paišybos, dra-! 
mos, įr tt. Mokytojų 1923, še-1 
šiolika, skaitant pradinius 
skyrius. ; 

Akademijos pašalpos drau
gija, Š. K. A. R. D. duoda 
taip vadinamas stipendijas. 
Mergaitė baigusi lietuvišką 
parapijos mokyklą išlaikiusi 
kvotimus savo mokyklos ir 
rekomenduota gauna iš Drau
gijos stipendiją keturiems 
metams išeiti Akademijos 
mokslus. t 

Visa tai užtektinai supažin
dina mumis su Akademija. 

Įsitikinimų iš auklėtinių pu-
davinys dvejopas: bendras >vs. Bet pati įstaiga varto-
visoms valstybinėms viduri- ja visas priemones, kad aka-
nio mokslo (bigh sehool) įs- demikės galėtų pergalėti su-
taigoms ir ypatingas, kaipo tinkamas kliūtis, 
lietuvių katalikų švietimo ir Akademijos programon įei-
aukiėjimo židiniui. na lietuvių kalba, Lietuvos 

Nekalbant apie pirmąjį istorija, tikybos pamokos. Be-
kiekvienai tos rūšies mokyk- to, kaip Akademijos dieny-
lai privalomą uždavinį, bent nas rodo, mokinas turi laimės 
trumpai priminsime visuome- kvėpuoti tikrai tautine ir re-
nei antrąjį šios įstaigos sie- Ilgine dvasia. Atsimenant, 
kiamą tikslą. i kad religija yra tvirčiausias 

Mums atkeliavus Amerikon auklėjimo pagrindas, kilnaus 
grėsė ir gresia dvejopas pa- charakterio žmonių formavi-
vojus; netekti savo tikybos Juosi mokykla, pigu įvertinti 
ir tautybės. DidžhnV Kolų- ši nebepakeičiama lietuvai-

. • • • 
mbo žemė apgyventa įvairių tems įstaiga. 
tautų žmonomis, kurie atsine- Aplankius Akademiją gau-j liepia branginti ir remti šia 
šė netik skirtingą kalbą, kul- m įspūdžio, kad Seserys ją Sv. Kazimiero Seserų mokslo 
turą, bet ir tikybiniu žvilgs- rimtai apstatjė mokslo prie- \ ir auklėjimo įstaigą. 
i^u sudaro nepaprastą mozai- monemis. 
ka. Lietuviai įsimaišę į šim- Biblioteka dabar turi tris 
to milionų masę pasijunta tūkstančius tomų parinktų 
skęsta ir tautiniai ir tikybi- j veikalų. Seserų geradarių 
niai. Ačiū mūsų visuomenės j duosnumu, pereitais metais 
šaukliams — kultūrininkams šimtai tomų buvo suaukoti 
organizuojamos draugijos, 
steigiamos lietuvių parapijos 
ir mokyklos. Mokyklų naš
ta supuola ant mūsų lietuvai
čiu Sv. Kazimiero Seserų Tie

siam knygynui. Seserys-mo-
kytojos, dėkingos už šią pa-
gelbą jų mokymo darbe. 

Laboratorijos — Chemijos, 
Fizikos ir Biologijos — talpi-

nuolių. Be pradžios parapi- na reikalingų aparatų šiems 

Nemo. 

IŠ AKADEMIJOS 
DIENYNO. 

4**7**i* 
*ll,U'* i lt 1 
,0 / ) l /« Dul* 
JMilUHf* 

KOMERCIJOS KURSUS BAIGUSIOS 
' . _ . . _ _ L ^ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ i . 

• : 

A.v ''''•;! 

T eodora Jesinskaitė 

Viršuje iš kairės j dešinę: Juliona Brazinskaitė, Mariona Paznokaitė; vidury Emilija 

Romanaitė; apačioje Zofija Jesaitė ir Stasė Žilvitytė. 

Cecilija Kalesinskaitė 

jų mokyklų, kuriose seserys mokslams. 
muko, steigiama Akademija. I Naminės Ruošos Kambarys 
J į turi pavaduoti mūsų lietu- taipgi turi moderniškus įtai-
vaiU'ins viešąsias mokyklas,' symus. . Mokinės mokomos 
"high scbool." Čia jos ran- netik ką tyrinėti painias gam- j kademikių pareigomis. 
da. tą atmosferą, kurioje pro- j tos mokslo problemas, bet jos j Spalio 11, 1922. 
tinamos ir auklėjamos moki- j rengiamos ir prie praktiškoj Pradinės mokyklos moki 

/y 
Rugsėjo 7, 1922. 

Atostogoms pabaiga, grį
žimas mokyklon. Registravi
mai. Mokslo metų pradžia. 
Susipažinimas su naujomis 
draugėmis, lekcijomis ir už
daviniais. 
Rugsėjo 25, 1922. 

Gerb. Kun. Ign. Česaitis, D. 
D. Akademijoje pradėjo dės
tyti Lietuvos kultūros istori
j a 
Rugsėjo 2G, 1922. 

Gerb. Kun. I. Česaitis pra
dėjo Lietuvių Kalbos pamo
kas. 
Spalio 3, 1922. 

Ketvirtametės iškilmingai 
priėmę pirmametes į savo ta
rpą ir supažindino jas su A-

mai surengė programą pami
nėjimui Columbo dienos. 

Amerikos Atradimo Pami
nėjimas. Nebuvo pamokų. 

nės nevien jgija viešosios mo- šeimos gyvenimo. Paskirto-
kyklos mokslą, bet ir palieka mis valandomis mokinjės ver-
samoningos lietuvaitės katali-, da ; kepa, eina šeimininkių pa- Spalio 12 1922 
kiės. &taį delko mes brangi- reigas. 
name šią amerikoniškai lietu- Muzikos kambariai, dvyli-
višką įstaigą. |ka iš viso, turi reikalingus 

Kaip šiai įstaigai pasisekė instrumentus. Šiais motais' P **' 1922' 
atsakyti į šį antrąjį jos uždą-; Akademijoje mokino penkios Gerb. Kun. V. Kulikauskas 
vinį, šiandien peranksti sprę- muzikos mokytojos. Seserys 

Reikia vienok pastebė-1 mokina piano, dainavimo, 
, kad gyvenamasai tarpas iš (smuiko, mandalino, cello. 

kurio mokinės ateina ir į ku-Į Aštuoni klasės kambariai, 

pradėjo Tikybos pamokas.. 
Spalio 30, 1922. 

Garbingas svečias dailinin
kas ir Šaulių Sąjungos atsto-

tuvos grože ir meną. 
Vakare mokinių Hallowe'en 

Lapkr, 1, 1922. 
"Visų Šventų" diena. — 

Šventė. 
Lapkr, 22, 1922. 

Šv. Cecilijos garbei išpildy
ta muzikali s programas, mo
kinių tėvams ir pažįstamiems, 
pasilinksminimas. 
Lapk. 25, 1922. 

"Pat lėkos" dienos atosto
gos. 
Gruod. 18, 1922. 

Lietuvos Operos daininin
kas p. Petras (01eka aplankęs 
įvairias Chicagos vietas, ne
apleido ir Akademijos. Mo
kinėms davė lekciją. Stam-

»| biais bruožais palietęs praei
tie* muziką, plačiai diėstė Lie
tuvos liaudies ir naujovines 
dainas ir muziką. 

Gruod. 21, 1922. 
Kalėdų atostogos prasidė

jo. 

Sausio 3, 1923. . 
Po linksmų Kalėdų atosto

gų grįžtama prie mokslo. Pus
metiniai kvotimai artinas. 
Sausio 22, 1923. 

Mokinas važiavo į Audito
rium teatrą pamatyti "Fabi -
olą." 
Sausio 24, 1923. 

Antramiečių kliubas suren
g i "Buneo Pa r ty . " Aukštes
niųjų skyrių mergaitės daly
vavo ir gražiai pasilinksmi
no. 
Sausio 29, 1923. 

Vasario 12, 1923. 
Lincoln gimimo diena. Pa

mokų nebuvo. 
Vasario 13, 1923. 

Valentine Party. Ketvirta
metės surengė balių ir visos 
gražiai pasilinksmino. Puoši
mai pažymėtinai gražus. 
Vasario 16, 1923. 

Mokinas iškilmingai pami
nėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną. 
Vasario 22, 1923. 

George AVashingtono die-'3°« 
noj švęsta, nebuvo pamokų. BaL 4» 1923. 

Artistai 
Artistas p. Byra atsilankė; L i e t » v o s ° f r ° S 

Akademijon. Jisai mokinėm* atsilankė Akademijom 
dav£ gražų koncertą. Malo- Bal, 9, 1923. 
niai ir gabiai p. Byra grojo! Lietuvių kalbos, rašybos 
daug ant piano ir dainavo, vieši kvotimai. Ęgzaminato-
Seserims ir mokinėms labai r iai : Gerb. Kun. Ign. Albavi-
patiko muzikas. 
Kovo 25 ir 27, 1923. 

Vakari enbuti s — Akademi-
kių suvaidinta didelis veika
las, Šv. Jurgio svetainėje. 
Kovo 28, 1923. 

čius, Gerb. Kun. I. Česaitis, 
Gerb. Sesuo ' Margarieta-Ma-
ria, Gerb. Sesuo M. Anasta
zija, ponia A. Nausėdienė ir 
p. M. Bagdonas. Dovanas 
gavo sekančios: Ona Auškal
nytė, Zofija Jesaitė, Julė 

Velykų atostogos prasidė- Bražinskaitė, Ona Grigony-
i tė, Adolfina Gasiunaitė. 
U (Tąsa 3-me puslapy). 

KLASES KAMBARYS 

Akademikės pamokos metu. Tarp įvairių paveikslų kybo Lietuvos ir Amerikos vė-

Pusmfctinių kvotimu savai- Havos, gi jų viduje Lietuvos žemėlapis. 
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(Tąsa nuo 3-eio puslp.) 
BaU llt 1923. 

Pirmametės mokinės aplan
kė Field's. Muzėjų, o Antra-
met^s aplankė "Garfield Con-
servatory.y ' 
Bal. 29, 1923. 

A. R. D. Arbatėlė. Moki
niu mažas programėlis. 
Gcg. 21, 1923. 

ATSISVEIKINIMAS. 
Mylimieji Tėvai, Brangios 

Mokytojos ir Gerbiamieji 
Svečiai! 

Šį vakarę prisieina atsis
veikinti su brangiąja Akade
mija, kurios pastogėje per ke-
tveris metus skynėm jos mo
kslo ir kultūros vaisius. Lin-

BLAIVYBtS A 

l 
DELKO GUBERNATORIUS 

PASIRAŠĖ BILIŲ, 

ksmos ir ramios čia dienos 
Ponia A. Nausėdienė Aka-Į užsil>aigė. Einame į laukian-

deimkfnis dav)ė pamokę apie 
jų uždavinius lietuvių visuo
menėje. 
Geg. 17-24, 1923. 

Piano ir smuiko mokinių 
konfestai. Akademijoje šie-
inet muzikos mokinasi aštuo-
niasdešimts mokinių. Kas 
mėnesį ir metų pabaigoje, 
kiekvienas skyrius turi savo 
viešus kontestus. Muzikoje 
pasižymėjo K. Romanaitė, F . 
Nausėdaitė, E. Griunaitoė. 
Geg. 24, 1923. 

Ponas J . Babravičius, Lie
tuvos Operos tenoras atsilan
kė Akademijon. Mokinės jam 
dav>ė pro(gramėlį. Artistas 
irgi mokytojoms ir mokinėms 
padainavo. Jo nepaprastas 
balso švelnumas ir galybė ža-
Mėjo klausytojas. 
Geg. 25, 1923. 

Trečianiebės scenoj statė 
Shakespcro "Twelfth Night." 
Gcg. 31, 1923. 

Iškilmingas užbaigimas Ge
gužės Mėnesio, Marijos gar
bei. Mokinių procesija Vie
nuolyno daržan. 
Birželio 7, 1923. 

Akademikių iškilmingas 
sisveikinimas su ketvirtame-
tėins. 
Birželio 8-12, 1923. 

Dideli metiniai kvotiniai. 
Birželio 12, 1923. 

Alunmiečių suvažiavimas. 
Birželio 13, 1923. 

čia nlus žmonija. Tuos vai
sius mums meilingai ir duos-
niai teikiamus stengsimas ir 
mes duosniai juos dalinti. 
* Laukiame šios dienos. Su 
ilgėsiu žiūrėjome į ją kaip į 
tolimą žvnįgždę. Kaip ir 
kiekvienos mergaites einan
čios moksl., mes krgi laukėme 
šio mūsų mokslo metų apvai
nikavimo. Džiaugiamės jų 
sulaukė ir pal>aigc vieną mū
sų gyvenimo epochą. Šis va
karas įveda mus į naują gy
veninio periodą. T periodą, 
kuris palieka praeityje ra
mias, linksmas dienas pralei
stas globoj mokytojų ir drau
gių ir veda į tą arenąs kur 
reikalaujama dorų, drąsių, 
pasišventusių ir inteligenti-
nių moterų. Tam einame 
siųsdamos savo klasės obalsį 
prieš save — Non Famae, sed 
Charakteri, Ne garbei, bet 
Charakteriui. 

Jei mes išeiname iš šios įs
taigos kupinos aukšto supra
timo apie pasaulį, ypatingai 
apie Lietuvių pasaulio reika
lus, ir savo kaipo Lietuvaičių 
pareigos atžvilgiu į tuos rei
kalus, tai ačiu mūsų mokyto
joms. Jųs, gerbiamos Moky
tojos, mus pratinote susido
mėti gyveniniu. Jųs savo 
darbais ir žodžiais mums ro-
(tėte kame mūsų lain^ė ir ka
me mūsų pareigos žmonijai. 
Kur mūsų takai vingiuos, kur 
teks mums darbuotis žmoni-

Klasės diena ir Trečiame- j J o s l a b u L J u s u pavyzdis ir 

New Yorko vaistytas .gu
bernatorius Al Smith pasira
šė bilių, kuriuo' atšaukta to» 
valstybės i)rohibicinis įstaty
mas. Prohibicionistai ir An-
ti-Saloon League profesiona
liai reformatoriai už tai jį 
drabsto purvais. Girdi, jis 
nusižengi1 šalies konstitucijai. 
Kaikurie jo priešai už, tai jį 
vadina net " išdaviku. " 

Bet Al Smith to nežiūri. 
Jis žino, kad bilių pasirašy
damas teisingai pasiel^j. Vi
si užpuolikai patys nežino, ką 
daro. Tokiems reikia atlei
sti. • \ •• 

Štai delko New Yorko gu
bernatorius pasirašė tą .bi
lių: 

1. To reikalavo Ne\v Yor
ko valstybes piliečių didžiu
ma. 

2. Valstybei prohibieinis į-
slatymas nebereikalingas, 

valstytyės ' prohibieinis įstaty-
mas. 

Pirm pasirašysiant tą bi
lių, prohibicionistai jam įvai
riais budais , grasino. J ie 

! kuomet tos rūšies t'ederalis į-

af-

čių atsisveikinimo puota Ket
virtame t^ms. 
Birželio 11, 1923. 

Mokslo metų užbaiga. Mo-
kiiįės scenoj stato "Išmintin
gos ir Kvailos Panos ." 
Birželio 11, 1923. 

Penkios užbaigė Akademi
jos kursus, dvi Komercijos ir 
trisdešimtspeuki aštuntą sky
rių. 
Baigusios keturias Akademi- \ 

}&S kursus: 

Emilija Konstancija Roma-
naitė, Boston, Mass. 

Julijona Darata Bražins
ką i tė, Homestead, Pa. 

Zofija Ona Jesaitė, Bright-
og Park, Chicago. 

Marijona Klementina Paz-
nokaitė, Roseland, III. 

Stanislova Agnietė Žilvi ty-
tė, "Bridgeport, Chicago. 

taikinimas bus sumuš visados. 
Norime savo mokyklos pa

geidavimus išpildyti, norime 
savo tautai pagelbėti. Bet 
jei tų troškimų neatsieksime, 
tegalėsime save kaltinti, nes 
besinaudojant čia gausiai į-
gytomis žiniomis nevalia 
mums apvilti savo Mokytojų. 

Tad su giliausia pagarba ir 
dėkingumu tariame SudiOY, 
Jųs Geradarės, mušu. bran
giosios Mokytojos, mūsų iš
tikimos Palydovės. Sudiev ir 
jums, suolo draugės, atsisky* 
rimo valandai išmušus. 6i 
Akademija mus švietjė ir auk
lėjo. Švietė nevien mūsų pro
tą, bet auklėjo ir širdį, rengė 
prie gyvenimo uždavinių. I r 
štai mes surištos mėlynos — 
ištikimybės ir aukso — tikro
sios vertės ryšiais. Lai vi
sados tie mėlyni ir aukso ry- [ 

_„ . . - . , j šiai mus riša vieną su kita ir 
Dviejų metų Komercijos kur-\ A i _ j :._ ,..._. .v 

sus baigė: 
Cecil. Kalesinskaitė, West 

Side, Chicago. 
Teodora' Jesinskaitc, North 

Side, Chicago. 

su Akademija kuri mus iš- Vienas garsiausių šiandie rės. I r jis laimės, jei su juo 
augino, o per ją su mūsų bra-

j ngiąja Tauta i r Tėvyne! 
Dėkojame ypatingai savo 

I nosi mums tikslo besiekiant. 

šioj šaly, už kiekvieną do-' kurie pagelbėjote'šiai Jstai-
lerį kurs praleidžiamas ant gai arba mus lengvinote ei-
knygos, praleidžiama 27 <dol. 
ant **chewing gum". 

Viena mergaitė Siindwieli 
salose nuplaukė 40 mailių ir 
dar prieš bangų plakimą. [ dyse* 

nant mokslus. 
Taigi paskutinį kartą Su

diev Šv. Kazimiero Akademi-
ja. "Tavo malonus atsimiui-

statymas gyvuoja ir jis pa
liečia visas valstybes. 

3. Valstybės prohibieinis į-j 
staiyiuas žmonėms buvo ne
teisingas. Todėl, kad žmo
gus už vieną ir ią prffį nusi
žengimą galėjo Imt baudžia
mas du kartu. Pirmiausia 
nusižengęs galėjo but baud
žiamas pasiremiant federaliu 
įstatymu, paskui — valstyl^s 
įstatymu. Taip išaiškino 
A&kščiausias r&*kma£r 

4. (i ube r na tomis Smith tvi
rtina, kad prohibicijos vyki-
iiimas nesiseka. Dėlto, kad 
prohibicijos įstatymas prilie
čia personales žmogaus tei
ses. J is sako. " T i e įstaty
mai, kuriais norima tvarkyti 
personali kiekvieno ^atskiro 
žmogaus elgimąsi, gali turĮrti 
pavykimo tik tuomet, jei jie 
bus paraleliai nustatyti tik su 
Dievo įsakymais/* 

Taip nėra*"su prohibiHjos į-
statvmu. 

5. Valstybės įstatymo pa
naikinimas nepaliečia i'edera-
lio prohibicijos įstatymo. 

Gubernatorius Al Smith 
pagali aus tvirtina, kad pro
hibieinis įstatymas yra fana
tikų darbas, idant mažuma 
galėtų spausti didžiumą. 

Žinomo Bryan'o užsipuoli
mą Ai Smith vadina fanatiš
kuoju. Sako, kiekvienas fa
natikas niekuomet neprisipa-
žįs atliekąs klaidą savo tvir
tinimais. Kuomet fanatikas 
pradeda plačiau apie ką-nors 
kalbėti, veikiai netenka gal
vos ir iškrypsta iš temos. 

Švilpikai. 

kreipėsi net į patį Preziden
tą llardingą. Padavė suges
tijų gubernatorių Smith su
spenduoti. Nes, girdi, $•] 
priešinasi prohibicijai, taigi, 
ir pačiai respublikos konsti
tucijai. ' • 

Bet gubern. Al Smith ne
pabūgo tų gązdtiiimų. I r kaip 
jKisirašė bilių, daugeliui re-
publikonų ir blusos sustingo. 
Gi prohibicionistai pradiėjo 
jį drabstyti purvais. Prohi-
hieionistų priešakiu atsistojo 
žinomas juokdaris Bryan,, il
gus metus buvęs kandidatas 
į Suv. Valstybių prezidentus 
iš demokratų partijos. 

Kepublikonų partija bijo, 
kad A l Smith nepanorėtų but 
kandidatu į Suv. (Valstybių 
prezidentus 1924 metais. Re-
publikonai adoruoja Prezide
ntą llardingą. Gamina jam 
antrąją tarnyba. Hardingas 
nori eiti su "kuosausiausia" 
platforma. 

Tuotarpu šalies gyventojų 
sentimentas nuolat e i n a 
{'<fagpiyn»'' I r jei Al Smith 
pakiltų su "drėgnąja" plat
forma, savo pusėn patrauktą 
kuone visus balsuotojus. 

Dėlto, šiandie Al Smith lai
kraščių reporterių visur ir 

Į klausiamas,, ar jis nori but 
kandidatu f 

Tomis dienomis Al Smith 
buvo Chicagoje. Čia jis smal
siems reporteriams atsake, 
kad nenori ir nebus kandida
tu į prezidentus. 

(Jai buf,* kad jis teisingai 
atsakė. Yra svarbių kliūčių. 

i 

Pirmiausia jis nenori suskal
dyti demokratų partijos. Pie~ 
tinėse valstybėse demokratų 
partija yra stipri, bet did
žiumoje ji ten "sausa . ' ' Tai-

Ve kodėl Al Smith pagar
sėjo šalies politikoje. J i s pa
garsėjo dar ir todėl, kad pil
do norus daugumos gyvento
jų, kurie jį išrinko guberna
torium. " Taip labai retas žmo
gus elgiasi. J is stovi už tei
sybę ir demokratiją. Per tei
sybę įgijo garbę. Pulvis. 

ALKOHOLIO NUODAI. 

: J'- AL. SMITH. 

i tie "saus ie j i" demokratai 
kartais galėtų atsimesti nuo 
šiaurinių "ddėgnųjų" demo
kratų. <Tas palengvintų be
reikalingą republikonams lai
mėjimą. 

Antra — Al Smith yra ka
talikas. Kataliko kandidato 
į prezidentus čia dar nebuvo. 
Suv. Valstybių protestantų 
fanatizmas šiandie dar tiek 
didelis, ka4 jie visomis ketu
riomis kovotų prieš tokį kan
didatą. Dėlto pasisekimas 
rinkimuose labai abejotinas, 
nepaisant nei "drėgnojo" se
ntimento,. Reiškia, katalikui 
kandidatui laikas dar nepri
brendo. 

Tečiaus Al Smith galės 
kandiduoti į Suv. Valstybių 

Užsinuodijimas alkoholiu 
arba apsvaigimas yra biau-
rios girtuoklystes pasekmė. 

Apsireiškimai. 
Užsinuodijimą bei apsvaigi

mą galima pažinti sulyg šią 
reiškinių. Burna paprastai pa 
raudonavus ir išsiputus, bet 
kai kada ir nuolankus. Oda 
šalta ir tankiai drėgna. Akių 
lėlės naturališkos arba dide
lės. Akys raudonos, bet ne-
jauslios. Kvėpavimas, kaip 
paprastas, kuomet nuega. Pu
lsavimas silpnas ir tankus, 
bet gali būti ir retas. Kva
pas tvirtas ir dvokia. Para
lyžiaus tokie negauna. 

Apsiėjimas 
Jei yra abejonės, ar apsvai-

svaigimtis yra jįlkoholinių gjė-
rimų ar apopleksijos pasek
mė — visuomet reikia'gelbėti 
kaipo su apopleksijos ir taip
gi saugoti ir nedaleisti lįgo-
niui nusivemti, kadangi tas 
padidins kraują smegenyse. 

Pasigėrus iam, jei pajėgia 
pasikelti, tuosyk reikia duoti 
ką tokio, kas verčia vemti, 
kaip ve — mustardos ir van
dens arba drungno vandens. 
Tas gerai. 

Paskui tvirtos kavos arba 
aromatiško spirito amonijos 
(aromatic spirits of anuno-
nia). 

Karštas bankas aplink -Ik 
• 

gonio kūną. 
Paskui pašaukti daktarą, 

kuomet jau nuo pirmo pavo
jaus apsaugotas. 

Apopleksija ir smegenų 
sužeidimas. 

Apopleksija tai sutrynimas 
kraujo indelių smegenyse. Iš
bėgęs kraujas si>audžia ner
vų centrus ir iššaukia apople
ksiją. Sužeidus smegenis, su
sižeidžia ir nervų centrai. 
Kaip apsisaugoti nuo apople
ksijos, butų per ilga pasaka. 

MOTERIS IR MENAS. 

Žmogaus sielos inteligenci
ja, jo visos širdies jautriau
sios stygos kuria meną. Už
tat menas ir yra žmogaus 
dvasinio gyvenimo reflekto
rių. Menas vaizduoja mūsų 
sielos kilnybę, jos kovą ir 
kančias, įos džiaugsmus, tro
škimus ir siekimus. Chemi
kui įdomus vandens lašelis. 
Su tam tikru aparatu jis ga
li atskirti to vandens gazines 
ypatybes. Gi vėl paėmęs dvi 
dali hydrogeno ir vieną dali 
oxygeno, kurių negali užčiuo 
pti, nei pamatyti, nei pauos- j ]^[ Jenny Lind — švedų lak 

Carreno. Tiesa, nepaliko 
mums rapsody'ų pertekliaus, 
bet turime daug, daug jų jau
trių, širdį glostančių meliodi-

tjų. Taip, kiekviena moteris 
Į garbina -vyro meno klasikus, 
bet kuomet kai Rubinsteinas 
pasakoja, kad su moteries įsi
kišimu į muzikos kompozici
ją, prasidėjo klasinės muzi
kos puolimas, galime prikišti, 
kad šių laikų bliaunanti diso
nansais " j a z z " yra vyriškas 
produktas pasipelnijimo tiks
lais. 

Gi dainoje, kas užginčyk 
pirmenybę tokiems vardams 

tyti, ir suvienijęs juos pasi
daro vanduo. 

Dailininkas gilinasi į žmo
gų, jo sielą, tą išminties ir 
meilės substanciją, ir vaiz
duoja jos veikimus * medžiagi
ne forma. Kokia pažintis 
yra taip jautri, kaip vienos 
sielos su kita siela? Taigi 
idant pažinus sielą reikia jau
trumo, ir dėlto juo labiau dai
lininkas gali atjausti ir įlie-j 
ti tuos jausmus į savo kuria
mąjį veikalą, juo vertesnis 
tas veikalas meno srįtyje. 

Neįstabu tat, kad moteris, 
per visus laikus simpatinga 
menui. Jos jautrumas, kuris 
pasiekęs intuicijos laipsnio 
lengvai pasisavina meno iš
reikštą mintį ar jausmą. 

Ten jį girdi aidą savųjų 
troškimų — ten jį mato pa
slaptį savo esybės. Teisin-

|"gai "tat sprendžiama",~ kacf mo
teris lošia daug didesn/c ir 
svarbesnę rolę meno tobulini
me negu mokslo (sciencios) 
dirvoje. Daina, vaidinimas 
ir literatūra jai labiausiai 
mėgiamos sritys. /Toliaus 
muzika ir paišyba. Skulptū
roje ji mažiau nuveikė, te
čiaus jos veikalai čia žymus 
ne tik savo ypatingu dailumu, 
bet ir rimtumu. 

Gana svarbią vietą moteris 
užima paišyboje. Francų tau
ta turi saū už garbę didžiuo-

Paprastai smegenų sužeidi- į t i s d v i e m svarbiausiais var
mas įspėjama kaip ir kiti su

stingate; Mara — Vokietijos 
didžioji dainintyė; Malibrau 
didi franeuzų tautos vaidinto
ja ir solistė; Adelina Patt i \-
žymiausioji devyniolikto šim
tmečio dainininkė; Marietta 
Alboni, Schuniaim-Heink,- Ne-
vada, Sembrich, Garden, M«l-
ba, Tettrazini, Calvė, Galli-
Curci. Dainos vainikas bliz
ga moterims, kurios savo ge
nijaus žavėsiu linksmino jm£ 
šaulio besiblaškančią sielą. 

Ką reikia sakyti apie mo
teris ir vaidinimą! Kiekvie
na tauta didžiuojasi vardais, 
kurie puošia jos sceną, o jų 
tarpe daugiausia moterų var
dai. Visos tautos turį savo 
atstovę dramoje. Francija 
turk'1 j o savo Rachel, kurią va
dino "/Tragedijos Mūza" ir 
šiemet ji palaidojo savo Sa^> 
rah Bejrnhardt. Italijos dra-

|mą nepaminėsi be vardo A-
deloidė Restori, ir tą garbin-

fgą tebegyvenančią klasikę E-
leanora Duse, Anglija neuž
miršta savo Cushonau, Sid-
dons, Russell, Carter Fiske. 

I r ką? Vos keli vardai, 
(visų gog neišskaitliuosi)^ o 
betgi kokią didelę įtekmę pa
darė meno išsitobulinime — 
progrese? Kuomet imame 
domėn kokią į s varą menas tu
ri į tautos gyvenimą, jos poli
tinį solidarumą ir žmonių į-
pročius, vtuomet galima su
prasti, kodėl menas yra žmo-

. 
> 

j vice-prezidentus, jei jis to no- Bandymas mos'ykuoti ranko-

žeidimai. 
Apsireiškimai. 

Apopleksija užeina tankiai. 
Smegenų sužeidimas gali 

liudyti galvos sužeidimo isto
riją. 

Sužeidimas smegenų gali 
pagimdyti krajatekį iš no
sies, ausų, burnos ir akių. 

Nebetenkama sąmonfcs. Bu
rna: raudona nuo apopleksi
jos, nnblankus nuo sužeidimo. 

Akių lėhps dideles, nelygios. 
Akys nejautrios. Kvėpuojant 
knarkia. Pulsavimas pilnas 
ir paprastai neskubus: Vie-] 
nos dalies kūno paralyžius 

Suv. Valstybėse politikų, tai bus pastatytas " d r ė g n a s " 
| New Yorko valstybės guber
natorius Alfred Smith, demo-

kandidatas į prezidentus. 
Išanksto jau žinoma, kad 

Tėveliams, kurie daug rupi-, kratas. Visa spauda apie įį busimuose prezidento rinki-
fašo, republikonų partijos va- muose pirmoje vietoje stovės 

Dėkojame ir Jums visiems,, dai negali m i e š t i . Reporte- j prohibicijos klausimas. Ta 

tipo. Apie ją yra sakyta, 
kad "idealesifis artistas ne
gyveno." Jos piešiniai žavi 
savo malonumu.-

Sako kad muzikoje moteris 
bejėgė, nėra moteriškės Bee-
thoveno, Chopino, Liszto. Tu
rime Chaminade. Turime 

| dais šioj dailfg — Rosa Bon- j nijos reflektorių. Svarbią, 
heur ir Madam Lebrun. Bon- neužginčijamai svarbią rolę 
heur pasižymi gyvulių pieši- moteris lošė ikį šiol meno sri-
me. Jos gyvi bruožai pilni e- j tyj — bet kaip toliau? Ar 
nergįjos, veikimo. Ant dro- j politinė laisvė nenustelbs jos 
bės rodos, kad jos arkliai re- jautrumo? Teisingai galime 
aliai kruta. Lebrun kitokio spręsti, kad ne. Šis ' i š t ikr4 

moteries "Renasanso" ( a t g i ^ 
mimo) amžius atidarys jai 
vartus ir parodys kelią į auk
štesnę tobulybę. Kur ji ne-

Įdriso pažvelgt, ji dabar ke
liauja, ko ji nedrįso trokšti, 
ji dabar siekia. 

Safira. 

DIDELĖ NELAIME — 
MOONSHINES AUKA. 

ms ir kojoms. Je i suparaly- j 
žiuotas parpuls, nebegali gel
bėtis. 

Apsiėjimas 
Pašauk kuogreičiausia dak

tarą. Ligonį paguldyk į ra
mų, tamsų kambarį, jei gali

n a i visur jo žingsnius lydi J partija laimfės, kurios kandi-j ma. Paguldyk augštielninką, 
Kiekvieną ištartą jo žodį tuo- Į datas stovas už- prohibicijos j galvą ir pečius augščiau, pa
jau perkelia į laikraščius. 

Al Smith nesenai guberna
toriau ja. Staiga jis pagar-

sumodifikavimą. 
Ilepublikonų partija įžy

giavo " s a u s a n " kelian ir šia-
sėjo, kuomet patvirtino Ne\Vjiidie nebežino kaip i š jo iš-

dedant apačioje priegalvius. 
Dėk ledo ir šaltas palas | 

prie galvos. Karštas bonkas 
prie šonų. 

mai pasiliks nuolat mUsų"šir- Yorko Legislatitros pravestą j sukit. Bijo, kad Al Smith jų1 Paakstinimas nereikalingas. I 

ATORCESTER, Mass. — 
Birželio 9 d., V. Mankėvičie-
n?ė 40 metų senumo ant 18 
Burto n gat. atrasta negyva. 
Atvykus -Dr. A. J., kurisaį at
vyko policijos ambulance, da
ktaras pasakė, kad nuo alko
holio ir širdies ligos miilė. 
Bet atvykus kitam daktarui 
of Medical Examiner F . H. 
Baker'iui, pasirodiė, kad mote
ris apdaužyta. Spėjama, kad 

bilių, kuriuomi atšauktas tas 

nukrito laiptais ir užsimušė. 
Atsilankius ir detektivui -pa-'žudė alkoholio budelis. 

dytoją D. Skirniškieiįė kuri 
sykiu girtuokliavo. Taigi 
matote, kad moonshineriai 
nei po mirties nuo policijos 
negali pasislėpti, dar ir ki
tiems kaimynams padaro ne
smagumų, kurie viename na
me gyvena. 

Gera proga buvo girtuok
liauti, nes U. Mankevičienjės 
vyras su trimis vaikučiais ir 
su visais stubos rakandais iš-

| važiavo į kitą miesčiuką, o 
moteris pasiliko dar su savo ^ 
kaimynka paūžti ir taip t*'sw^fj1 
linksminant iš jųjų vieną nu-

neaplenktu,. F. L. L S. šaukta kitą moterį kaipo liu-
• - * — i — 

Beport. 

i^HMBH^H^^^H^H PHMOHUHB 
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IŠ JAUNIMO DAKBUOTĖS. joms pagelbėti: J. Kazakevi- j ilstanti veikėja St. Žiivičmtė; 
ižd. yra pasišventęs veikėjas 
Pr. Svaikauskas. Į komisijas į 
eina darbštus nariai. Beveik 
kiekvienas narys kiek išgalė
damas darbuojas^ kp., visos 
organizacijos ir vietinės kolo-

Cicero, Dl. - - Birž. 13 d. 
Šv. Antano par. svet. įvyko 
L. Vyčių 14 kp. mėn. susirin
kimas. Narių vidutiniškas 
skaičius ; jusi rinko. 

Išvažiavimai. 
Iš raportų paaiškėjo, kad 

kp. pereitas šeimvniškas išva- w „ • Mi 
^ r J Nare ligoninėj. 

žiaviuias buvo vykęs. Parbš-
Tiosios šeimininkės, B. Jurgi-
laitė ir M. Gudaitė netik kad 
gardžius užkandžius paruošė, 
bet nuo to kp. dar atlikę 5 dol. 
suvirs. 

čių ir A. Rimšą. . 

Svaidininkai. 
Kuopa turi daug keblumų 

organizavime svaidininkų ra
telio. Dabar išrinko l'jmisija 
par i rūpinti tuo reikalu. Koin. 
įėjo pirm. J. Gudas, kun. A. 
Linkus ir Pr. Zdankus. 

viams jos reikia. 
Kun. Petras Raščiukas. 
260 Kast Main Srr. 

Anv t̂ferdiim, N* Y. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

šv. Jurgio parap. sus-mas. 

Kartais parapijų susirinki
muose esti karštų; ginčų, ku
rie palieka blogą įspūdį, bet 
pas mus visai k«s kita.*'Birž. 

Sus-me surinko keletą dole
rių nupirkimui gėlių kurias 
komisija: B. Jurgi laite ir M. 
Skiriutę nuvežš ligoninėn ir į-

I teiks kp. darbščiai narei, O. 
į Dainei i ut ei, kuri serga. 

Sus-mas nutarė kitą išvažia- Į 
vimą daryti toj pačioj vietoj, Į.pynHįs svečiai. 
Rivervide, 111., prie pirmojo 
upelio už Desplaines upės. 

Į šį sus-mą atsilankė du į-
žviniu svečiu: klierikai Ant. 

nijos labui. I1Q d į v y k o g v j u r g i o p a r a p > 

pusmetinis susirinkimas ku-
Iriame labai rimtai aptarta pa 
j rapijos reikalai ir veikimas. 

Nauji nariai. 

Daug narių prisirašo prie 
kp. Šiame sus-me prieme i i j -. v. . . .. , . V rasirode, kad vitskas yra tvar mią šios kolonijos darbuoto-

nikas , ,f Well, šiais metais 
metinis piknikas ir automobi
liais padovanojimas įvyks lie 
pos ((Jul3i) 1 d. National 
darže, Riverside, 111. Šis pik
nikas bus vienas didžiausių 
ir puikiausių kada ir kur 
yra buvę. 

Komiteto nariai darbuoja
si išsijuosę, kad šis piknikas 
atneštų kuodaugiausia pelno. 

Moterų Są-gos 55 kp. na
rės ruoš skaniausius valgius. 
Tad valio! visi piknikam 

Ž-tis. 

Vals. New Mexico turi 122,-
634 ketv. mailes. 

ją Ona Valaitę ir vieną nese-, 
n ai iš Dievo Apveizdos' kolo
nijos persikėlusią čionai gy 
venti kurios vardo pavardės 
nežinau. 

Plunksnos stūmėjas. 

birž. 17 d. Visi susirinks rr Karužiškis ir Vikt. Mikaitis. 
važiuos 1 vai. p. p. Valgį kiek
vienas narys bei narė pasirū
pins. 

Liepos 4 d., į L. Vyčių Chic. 
Apskrities išvažiavimą, Be-
verlv Hills važiuos su t rok u. 
T roku pasirūpins B. Lenartas. 

Juodu pasaka po gražią pia-
kalbėlę. 

Kai tik pasitaiko sus-me 
svečių tai kai-kurie nariai ne
išlaiko rimtumo. Tas pasikar
tojo ir šiame sus-me. Palieka
ma psichologams išrišti šį da
lyką. 

IR VĖL KRŪVA STAMBIŲ 
NARIŲ. 

šeimininkėmis išrinko šias 
darbščias nares: St. Ži 1 vičiuty, į Valdyba darbšti. 
J. Rekašiūtę ir M. Skiriutę; j §įn i et kp. turi darbščią val

dybą. Nuo pat atsikėlimo į šią 

Lietuviai Daktarai 
- » • - » • 

i 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

/ 

Tel. Blvd. 7012 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SSO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

• • — • • » • • • » • • • » » ! • • • • » » » fl| 

J i 1*7, Vak. Ganai S U S 

DR. P. I . ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirorgas 
ISS1 govtfc Halsted BUKU 

Valandos: l t iki l t ryt*: 1 Iki 4 
po ptetn: I Iki I vakar* 

> » » » • » » » » » » * » » » » » » » » » » » • » S 

D r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

OtnOAGO. CLIJSOIB 
Telefoną* Vardą ftOSS 

- t • a i a n d o s -
po platų < iki t 

1 ofisas atdaryta*. 

iki 11 l t ryto 
Nedėl iomls 

—a 

parapija gerb. klejaonas kun. 
H. J. Vaičiūnas yra kp. dva
sios vadu; pirmininkauja e-
nergingas Juoz. Gudas; jo pa-
gelb. yra pasižymėjęs kp. 
darbuotojas Aleks. Krencius; 
nut. rast. vra veiklioji Pr. Bie-
liauskaitė, fin. rast. vra ncnu-

I Š I M U TONSILUS 
Tobulianslimls mok»lo prittnėinis: 

1,"—be pelito, 
S, -be kraujo, 
S,—be marinimo 
4 ,—oe skausmo, 
5,—be jokio pavojams sveikatai 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj 
eiti ) darbą, ga.ll tuoj valgyti; dai
nininkų balsas taiųpa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems i* 
ėmiau tonailus, yra pilnai užganė 
dintl. 

Llgonlna su Įvairiomis Ilgomis 
pr i j imu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po pietų iki 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomls ir eeredorais e>l 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, ( H l K I K G a l 

OB8TETRULAS, 
1411 So. frOth Ave. Cicero, 

DR. A. L TOŠKA 
1906 So. Halated Str 

Tel. Oaaal U I S 
Ofiso vai.: l t ryto iki l t po plas. 

i iki 7 vai vakaro. 
B*a> vai.: 1 Iki 4 po pietų. 

4 1 M Archer Ave. 
Tel. Laiayet ts e e t s 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė tavo oflsa po numeri n 

4 1 M SO. ASHLAND A VEJI l E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 

Yal. : ryto nuo l t — 11: nuo t — t 
po pietų: nuo 7 — t : t t vakare. 
Nedėl iomls: l t iki 1. 

Telefonas Dre ie l M M 

Amsterdam, N. Y. — Birž. 
10 d. įsirašė amžinaisiais na
riais, katalikiškosios spau
dos, šv. Kazimiero draugijos, 
sekanti asmenys: 1) Marijos 
Dukterų Dr-ja (dar tik pirmo
ji Amsterdame, nes Bostone 
beveik visos katal. dr-jos įsi
rašė), $35, 2) Ona Koncerevi-
ėiutė su drauge įrašė Šv. Juo
zapo Vienuolijos seserį Angel-
la ainž. nare ir sumokėjo $35: 
3) Elz. Pelikam*kaitė, $35; 4) 
Jomv-t Varnas, $35, 5) Kaz. 
Kerbelienė, $35; 6) Ona Kiu-
rienė, $35; 7) Juzė Labiems 
$35; 8) Juoz. Mačiulis (Šv. 
Kaz. Dr-jos skyriaus pirm. ir 
žymus veikėjas), $35; 9) jo 
žmona, Anastaziją Mačiulienė, 
$35; 10) Jadv. Mikulaioiukė 
(čia augus, $35; 11) Jurgis Ta
mašauskas (biznierius ir uo
lus darbuotojas katal. draugi
jose), $35; 12) Petr. Babrau-
skaitė, $35 ir 13) Bronė Var
nienė $35. Metinių 20 narių. 

Visiems nariams už milžiniš
ką paramą katalikiškosios 
spaudos tariu didžios padėkos 
ir pagarbos žodžius; ir visus 
broliu^ ir seseris katalikus ma
loniai kviečiu rašytis į Šv. Ka
zimiero Dr-j*% Lietuvos kata
likų spaudos tvirtovę. Spauda 
galybė, o Lietuvai ir lietu-

ikoje. Klebonas kun. J. Čižaus-
kas buvo susirinkimo vedėju. 
Ta darbą atliko labai pavyz
dingai; kartais net juokų iš
krėsdavo, kas susirinkusiems 
patiko. 

Fin. rast. A. J. Petkus iš
davė 5 mvnesių atskaitų, iš 
kurios paaiškėjo, kad per 5 
mėnesius skolos atmokėta net 
5,000 dol. Kadangi Šv. Jurgio 
parapijonai turėjo parapijai 
paskolinę virš 22,000 dol., o 
daugumai prisiėjusi reikalui, 
pinigus atsiima, tai nutarta 
paimti paskolų iš banko ir 
visiems parapijonams atmokė
ti. Parapijai bus parankiau. 

Nutarta išmaliavoti mokyk
lų, svetainę ir Seserų namus. 

Aptarta piknikasi kuris bus 
birž. 24 -d. Abyšalos darže. 
Viskas ^prirengta kuogeriau 
šiai, bus įvairių dovanų. Taip
gi nutarė rengti antrų piknikų 
ir jame padovanoti Fordų. Pa
likta komiteto nariams suras
ti dienų. 

Pasirodo, kad kai-kurie ko
miteto nariai gana daug para> 
pijai darbuojasi patys atlikda
mi sunkius darbus. Tas. para
pijai daug gelbsti iš skolų iš
eiti, (tarbė tokiems komiteto 
nariams. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad 
reaų savo pažįstamų; ir paė 
tos markių už 2 centu, — ta? 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Raėkus. Ta knygutė sučė-
d/s jums turto. 

Kreipkitės Šiuo adresu: 

DR. AL. M. RACKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, IU. 

AR ŽINAI KAD 
Gegužės menėtsij šių metų Per 

sijoj buvo didelis žemės dre
bėjimas, kur dauguma miestui 
tapo sunaikintų 1,000 žmonių 
užmušta, gi tiktai keletą va
landų tęsėsi. Ar žinai kad Hel-
mar Turkiški Cigaretai yra pa 
daryti iš grynai Turki š io ta
bako ir parduodami už prieina
ma kaina. (Apgr.) 

PIRK LOTĄ I 
Puikioj Parknolme Subdivlstfoj, S 
tarpe 48-tos Ir 62-ros Ave. ir H f 
ir 19-tos Cicero, 111. % 

Vanduo, šalygatvial, grazna ir@ 
kiti jtaisymai, v iskas apmokėta. j | 
Kainos nno $1,000 ir aujtflnMau.^ 
Nepraleiskite šios progos. Ucika-1 

laukite informacijų pas 
JOHN O. SYKORA 

R E A L ESTATE B R O R E K 
2410 So. 52-nd Ave. Cicero, 111. 

Telefonas Cicero 81.Vi 
į atdara Nedėl . iki 4 vai po pietų 

TeL Boalevftrd M M 

DR. A. J. KARALIU8 
Lietuvis Gydytojai 

S303 South Morgan Strtt: 
ChJcago. Dl. 

i-- a 

Tel. Blvd. 5052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3315 So. Halstcd Street 

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
nuo 1—1 po pietų, nuo 6—0 vak. 

Nedėl iomls 10 iki 12 diena. 

II « 

Dr M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

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

Ned. 10 iki 12 
! famal: 6641 So. Albany Avenue 

Tel . Proapect 1930 
Val . : pagral sutartį 

Rezid. tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9093 

Dr. A. A. R0TH 
R D S A 8 GYDYTOJAI t* 

CHIRURGAS 
Speclal laua Moterišką. TrrlOcį 
Valka Iv vl«q ckroalAk« Ug%. 

Ofisas: S33ft S. HaLsted S t 
Tai.: lt—-11 ryto; 1—I p« 
plet. T—trak. įfad. l t — l t A. 
Rcs . 1139 Indcpendcnce Blvd 

Chlcaco. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tclcf. Lafayctte 4146 

Tel. Boulevard OSS7 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo t 
iki 8 vai. ^ a k . Nedėl iomis nuo S 

Iki 2 vai. po pietų. 
• 

I « » » I » « I » I I • * 

Mokyklos vaikų vakaras. 
Birž. 17 d. Šv. Jurgio par. 

svet. bus labai graži progra
ma. Parapijos mokyklos vai
kučiai vaidins gražią operetę 
ir baigusiems mokyklą bus da
linami diplomai. 

Programa prasidės 2:30. 
Kas norite pasigerėti šio va
karo programa pasinaudokite 
proga. į Vytis. 

1 C H I G A G O J E , 
Ifi WEST SIDĖS PADAN 

GĖS 

| Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4608 So. Ashland Avenue 

t'hlcago. UI. 
, V a l . : 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 

piet iki 8 po piet: 6:30 vak. Iki 
I 9:30 Vak. -\ 

• » » » ' » » < a » ^ » » * • « » « » « • • » » < ( 

DR. MAURICE KAHN 
••YBVTCMAP m OBIRURGAJ 

46S1 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0 t t 4 

Tel. *mt— N H 
OFISO V A U : 

• — ! • ». rfta . 1—f Ir T—I v. w. 
HedAMotnta: no« i i v. ryta iki 
1 vai. o© platu 

= aat 

Remkite tuos biznierius, ku-

rie dažniausiai garsinasi 

dienrašty "Drauge". 

! 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą D-ro Van Palng, Specialisto kuris su 

pranta tavo stovj ir kuris pa tars tau kaip paaiselbėti 
Norint Išsigydyti reikia rasU llfroa PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi Ilgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu lifftf. lai tave 
serai išeg^saminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi butl egzerainuojamaa 
mikroskopu. Je ieu kenti n u o Chroniškų Ligų arba s i lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau re ika
lingas specialis gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VAW P A D f G 
/ Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki « vai. vakare 
3101 South Halated St. „ Telefonas Yards 11 l t 

Mokslo metus užbaigiant va-
karas. 

Šiais metais Aušros Vartų 
par. mokyklos mokinių va
karas bus vienas gražiausių 
vakarų kada yra kokių bu

vę. Seserys Kazimierietės labai 
rūpestingai juos priruošė 
prie programos. Programa su 
feideda iŠ įvairiausių: vaidini
mo, eilių; monologų, dainų, 
drilių ir kitokių dalykų. Tai-
#i vertėtų visiems ateity ir 
pamatyti ką gali padarytį 
mūsų mokyklos vaikai. Savoj 
atsilankymu mes priduosime; 
jiems energijos ir tolimes-, 
niam veikimui. 

Pelnas parapijos naudai 
j Parapijos Piknikas. — Visi 

tik klausia ir klausia, ^kada 
bus Aušros .Vartų par. pik-

RexklenciJos Tel. Brun>wkk 4887 
Dr. S. YUCIUS D. 0. Ph. C. 

CHIROPIlACTiC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-12 
1570 Milwaukee Avenue j 

Kamp. Robey ir North Ave. 

hxpress' Patarnavimas 
E U R O P O N ! 

R EGULARIAI iš
plaukia kas suba 

jM ar — ta. Laivai apleidžia 
y j | P ^ | prieplauka 3 ir * 

Hoboken. t>ideli 
greiti laivai. Gera? 
valgis — ruimingi 
kambariai. Norint 
patogia kelionę va
žiuok U. S. valdžios 
laivais. 

S. S. LeviaUian Wrt>os 4 
George Waahington . . Birželio 23 
S. S. America Bir ic l io au 
President Rop«ovelt . . Liepos 7 
FiH^idcnt Fi l lmorc . . . . Liepos 10 
Pri'sidcnt Harding . . . . Liepom 14 
President Artluir Liepos 21 
Norint InformacTjij apie d i e n u Ir te 

rąžyk 

UNITED STATES UNES 
45 Broadway New York City 

Managing Operatore for 

U. 8. SHIPPrNO BOART> 
• — — > - — 

TYRAS—LENGVAS 
—ŠVIEŽUS 

Helmarai yra pasismaginimas del 
t^, kure gėrėsi rūkydami geriau
sius cigaretus. 

Ęelmarai yra is lengviausio ir ge
riausio tabako del cigaretų. Jie ne
padaro sunkumo, kadangi Helmars 
yra pagaranti iš to jiustabaus Tur
kiško tabako. 
Helmarai yra visados šviežus, ka
dangi jie yra supakuoti kietose sk 
rynutėse, kas apsaugoja juos nuo 
susilauSymo ir užlaiko skonį, kva-
pa ir šviežumą 100% tyro turkiško 
tabako. . , 

ATSIMINK SKRYNUTC 

IR VARDĄ 

Išdirbėjai augščiausios 
rnšies Tnrkistiu ir 
Egypt i šky Cigare-

tų pasaulyje. 

BOXES of lOor20 

C>K 

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

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CO. 

809 #. 35Hi SI, Ghicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

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

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. % 

PINIGUS LIETUVONI 
i? Siunčiu per didžiausius Lietu-: 
K vos Bankus. 
w Padarau legališkus dokumentus!^ 
^patarnauju pirkime ir pardaviJf^ 
| t n e namu, lotų ir farmų. 
I . , * , . « „ »..n..A NOTARY PUBLIG , 
& Užsiregistravęs Lietuvos ats to- į į 
| > y b ė j e . j | 
I Taipg i užlaikau Draugo di- ^ 
^džiaus io knygj-no skyrių su di-jjf 
^džiausiu rinkinio knygomis. Už- 3£ 
^prenumeruoja Draugą. 

Jonas Klimas # 

S4414 South Califomia Ave 
Tel. Lafayette 5976 i 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

6IMF1UMAI P A K h l š R l A 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva ? -
Ar matote kaip ir pluk&nčlus 

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

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

JOHN J. SMETAKA 
AKINIU SPECIALISTAS 
IMU So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadlenials 9 r. iki 12 dienos. 

g . . . . . . . ,.» a 
D-ro RACKAUS IŠRADIMAS. 
Ilgrą lalk% Dr. Račkua galvojo, tru-1 nė, i6i ado ir laband* geriausi ua vatsto« 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai ta* nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaua ir jto veikla aat plau
kų štai kaip: 

1)-L'žnruša m i k r o b u s , k u r i e ė d a 
p l a u k u š a k n i s . 

2 ) - S u s t i p r l n a p l a u k o š a k n i s . 
3 ) I š j u d i n a k r a u j ą g a l v o s s k a t p o f e 

i r p r i d u o d a p l a u k a m s d a o g g y 
v u m o ir J legų . 

4 ) - S u s t a b d o p l a u k ų s l i n k i m ą . 
5 ) - A u g i n a p l a u k u s . 

Kurie nori gauti tų valstq; lai tu
ri prisiųsti su laliku: — savo amžia, 
keletą nusllnkuslu plaukų tr pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat aausi ar, 
riebua ir ar yra pleiskanų. Sių vai-
etų apUekose negauttit. Krotskitiea tie
siog prie mu«q PIRMOS. 

KAINA S5.00 u i vaistus ir mž pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite fiiuo adresu: 
DR. RACKUS Medicinai 

1411 So. 50th Ave., 
» - - • . - « - • - . 

Olcero, m . 

Nuvyk skaus
mą šalin! 

Baisas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, i&-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaas-
•M. Tačiau patry
nus truput j 

PAIN-EXPELLERIU 
aut tkauiamoB vietos Bkausmas bus 
greitai pasalintas. PsavEiaalhris k 
• ts iaan yra aurta* srieSaL Nusipir
kite jo bonka šiandien TSSSSSSSSSt 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio mušu Inkarą 
vaisbašenklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER it CO. 

104-114 South 4tk SU 
N. Y. 

Tel. Lafayette 42SS 

PLUKĖM 
Kaipo lietsuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju knogeriansia. 

M. YUSKA 
SS28 West S8-th Street 

SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

http://ga.ll
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įt TO ROSELAUO PICNIC , ^ ^ 

^ V A L I O VISI I VISU ŠVENTU PAR. PIKNIKĄ 
Kuris įvyks B i r ž e l i o - June 17 d., 1923. ę* 

G A R D N E R|S P A R K E , 123 rd ir M I C H IG A N 
\ŽL 

,»*m»»~m mmm — < » » » » » » » » • mm+m»mtm<m-*»»*mmym*mmimm*m&m. mm>mmmm »• »•- . ^ » ^ ^ < i » » » « » » » * » » » * » » » " » — » » » • » » » » < 

Valio, visi i GARSŲJĮ ROSELANDA atsikvėp ti grynu oru, dailiai 
TEN BUS VISKO. 

gražiai pasilinksminti. 
• 

Neužmirškite tat Rožių Žemės ir jos piliečių .aplankyti. 
Kviečia širdingai RENGĖJAI. 

. 

:~i 

L HIC AG OJE 
i.s 
MIESTUI PALENGVINIMAI 

Chieagoje platinama \Vater 
gatvė. Tas praplatinimas 
fctsieis apie 22 miliomi dole
riu. Circuit teismo teigėjas 
Torrison išnešė ištarmę, kad 
tos sumos 35 nuoš. padengtų 
miestas. (Ji (>•"> nuošimčius 
turi padengti savasčių savi
ninkai. 

Apskričio trada ijinio Išvažiavimo ko
misijos, kuriame bus sudaryta galu
tina tai dienai programa. Sus-man 
kviečiama atvykti L. Vyčių Chieagos 
ApskriCio Base t a! 1 Lygos v a d y b a . 

Apskričio valdyba. 

PLYŠO KATILA3. 

- T i e s Alapplewood ir Mil 
vaukee ave. namuose eksplio-
davo katilas, kuriame l>uvo \ 
gaminama "nioonshine/ K i- • 
lo gaisras ir namai sudes^'. ; 
Policija atrado daug paga
mintos "nioonshine" tvartu- i 
kv. 

VVEirr M I K . — L. Vyčiu 24 kp. 
jauna mečių skyriaus svarbus rusi-
rinkimas jv\ ks penktadienio vakare, 
birž. IJ d. ' vai., Aušro.-, Vartų par. 
svt-t. Visi jaumamečiai būtinai susi
rinkite. Po sus-m o bus / .aidžiai . 

S. V. ž ibąs. 
L. V. 2 4 kp. jaun. sk. vcuVjas. 

UIIIDGEPORT. Kat. Federaci
jos 2C rkyr. n^papra *.»i r.varbj.-j 
-i.s-uuio įvyks fteStadieni, birž. 16 
d. 7:30 vat. vak., šv. Jurgio pa.apijob 
t;v< t. Vi :ų draugijų atstovai bei jn 
valdybos prašomos Lutinai susirink-
*i. I.aul:-i"ie ct.-.tovų ir iŠ draugijų 
dar n* prikandančiu prie Ked.. be* 
norinčių priklausyti. Valdyba. 

A. f A. 
Metines Sukaktuves. 

Nuo A. a. PRANO BUT
KAUS mirties sueina me
tai birželio 16 d. Paminė
dama savo brangus* viena
tinio sūnelio metines su
kaktuvės, už o dnšia į-
vyks pamaldos birželio 
16 d. Aušros Vartų bažny
čioje 8 vai. ryto. Taigi vi
sus jojo draugaus ir pa-
žįstomus1 širdingai kvie
čiu dalyvauti šiose pamal
dose. Ypatingai kviečiu 
dalyvauti tuos dr*>"rijų 
r; rius kuriozo jis priklau
sė. 

Nuliūdusi, jo motina 
Valreija Butkienė. 

AR ŽINAI KAD 
Pirmasis Lietuvos Presidcntas 

ANT PARDAVIMO 
Netoli nuo Vienuolyno, 2 lubų m u -

- L O T A I 
D u 30x125 lotai ant Caafornia bu-

LIETUVIAI ADVOKATAI 

b u v o A n t a n a s S m e t o n a k u r i s rinis namas, po 5 kambarius, š t imuj 
tapo išrinktas Balandžio 4, 1 i i ldon,as- e.ektra. vanos ir tt. 
m i n i A JT— • 1 1 t r ~ » ~ , I - Kai-na $12,500.00. l 
tVlifl ĄT ZU\a\ k a d J i e l m a r Briį?hton Park Mūrinis 2 l u b ų h v * r o netoli l ietuviškos bažnyčios I 
T u r k i š k i C i g a r e t a i d u o d a t a u i ; a m a a p o 3 kambarius, elektra, v a - ' Brightoų Parke, parsiduoda labai pi-
kokybe gi paprasti cigaretai nos ir tt. Kaina $ii,'5oo.oo. «iai. 

i e l . l*«*ii-b«Miii t»057 

tiktai kiekybę? (Apgr.) 
__s./ — * • 

REIKALINGA 
V Y R Ų 

Reikalingi 
malioriai u-
nijistai. Dar 
ba užtikri
nu visai va- Ganai 1603 
sarai, tiktai 
patyrė lai 
atsišaukia. 

Kreipkitės 
pas 

Cicero Medinis 2 lubų namas, 5 
ir 6 kambariai, elektra, vanos, ce
mento fundamentas, renda $82.00. 

Kaina 7,800.00. 
Bizniavas medinis 2 lubų namas, 

6 ir 6 kamb., Cementinis fundamen
tas, elektra, vanos 
Kaina $7.500.00. 

Mūrinis 2 lubų namas, 5 ir 6 
kamb. elektra, vanos ir garadžius. 

KaLna $9,800.00. 
Manydami pirkti namų, senų ar 

naują, kreipkitės pirmiau paa mus: 

Dargis & Dargis, 
726 W. 18th Str. 

Lotas su garadžiumi del dviejų 
karų prie California bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

i r U" 

Atsišaukite pas: 

JONAS KLIMAS. 

4414 So. California Ave. 
Tel. Lafayette 5976 

MIESTO TARYBA UŽ ALŲ 
IR VYNĄ. 

Chieagos miesto taryba 37 
balsais prieš 8 prizmė rezo
liucija, pasiųsti Kongresan 
peticiją, kad jis šaliai grąžin
tu alų ir vyną. "Sausųjų" 
visos pastangos niekais mįė-
• 
30. 

MAJORAS PASKIRS TRE
ČIĄ ASMENĮ. 

"Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių bendrovės ir darbi
ninku viršaičiai sutiko paski-
rti po vieną asmenį arbitra-
cijos komisijon. Pagaliaus 
sutikta, kad trečiąjį asmenį 
paskirti} majoras. 

Ta iš trijų asmenų arbitra
cijos komisija arba teismas 
aptars darbininkų reikalavi
mą padidinti užmokesnį — 10 
centų daugiaus darbo valan
doje, ir paskelbs savo nuos
prendį. Abi pusi turės prisi
taikinti prie to nuosprendžio. 

52 SVETIMŠALIU LAUKIA 
TEISMAS. i 

. Cbicagoje areštuota 52 sve
timšaliu saliuninku už prohi-
bicijos įstatymo peržengimą. 
Jie bus traukiami teisman. 

Kalbama, kad svetimša
liams grasina deportacija. 

P R A N E Š I M A I . 
APSKRIČIO CHORISTAMS. 

L. Vyrių Chicagoe Apskrities cho
ro praktika bus birii. 15 d. Mark 
"VVhite Parko salėj, 7:4T> vakare, ši 
praktika yra labai svarbi, nes turime 
prisirengti su programa ant 4 liepos, 
L. Vyčių Chicagos Apskrities išva
žiavimui. Todėl visų choristu prašo
m e butl ant minėtos praktikos. Beto 
bus tartasi apie choro išvažiavimą. 

Valdyba. 

I* V Y « V CHIC. APSKR. T R A D I d -
JHilG IŠVAŽIAVIMO KO.V-

IK»TEI. 
Penktadienio vakare, birž. 15 d. S j 

v a i . , Ig . S a k a l o b u t e , 4 4 5 6 S o . T a l -
man ave. (ant 2-rų lubų) , SaukiamaaJ 
yra susirinkimą* L. Vyčių C h i e a g o s ' 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIU JS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Deveikis Augustas 
Rimkus Mykolas (Burnliam, J11.) 
Lauraitis .Juozas (Maspeth, L. J.-
Marcinkevičius Jonas 
Deksni* Pranas 
Ignatavičius Konradais 
Malaškevičius Jokūbas 
Šlauta Juozapas 
Jareckas Stanislovas * 
/grunda Kazim. (Kenosba, AVis.) 
llinckienė Marijona (Port WarJiington, Wis.) 
Biidriis Kazimieras 
Žaromskaitė Viktorija 
Masiliūnas Petras 
Linkus Antanas 
Daujuotis Vincentas (\Vestville, 111.) 
Striško Fabijonai 
Kunskienė Elzbieta ('(iary, Ind.) 
Snsnickienė Joanna 
Adomaitis Mykolas (Pniladelplua, Pa.) 
Shack A. G. 
Metrikis Petras (Mclrose Park, 111.J 
Saunoras Juozapas 
Vaškunas Pranai 
Rabačausikas* Jonas 
Šiaulys Juozapas 
Mačiulis Juozapas 
Vitkauskas Juozapas 
Kernezickas Pranciškus (Mt Greemvood, 111.) 
Žvirždinas Stanislovai 
Urbanavičius Ildefonsas (Bradley, III.) 
Molis Ei. 
Strzynecki F. K. (Melrose Park, 111.) 
Navickis Stanislovas 
Kastėnai Kastan. 
SlušnLs Steponas 
Savickaitė Ona 
VVabol J. F. 
Jatužis Mvkolas 
Brazas Juozapas (E. St. Louis, UI.) 
Šakys Petrai (Morgan Park, 111.) 
Tamošauskaitė Alena 
Daulienė Domicėle 
Jablonskis J. <St. Louis, Mo.) 
Kazimieras Bagdonas 

* 

Gestautas Antanas 
Vitartaite Barbora 
Martinkus Izidorius (Ckero, Ib.) 
Kiržgalvis P. 
Vilavičius Juozas 
Brazauskas Juozas 
Valatkienė Ona 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. CJaifil 7233 

DIDELIS BARGENAS! 
PARDAVIMUI 2 augStų greras mu 

ro namas 2 datai po g ir 7 ka,mba- Į 
rius; v'i pasų, elekt>a h" maudynėms; ' i 
auRfttas beismenta3 t inkamas padary
mui Storo; yra garadžius dviem mu
rinoms; namas randasi ant bizniavos 
iratvės (VVestern Ave. netoli 35-tos, 
priešiai8 bulvarų); kaina $10,000, a-
pie pusė reikia Jinokčtl kitus ant \ 
mirgičio, atsi lankykife diena ar va- 1 
knrais pas 
BRIGHTON REALTY CO. 

J. Ymrhkevvitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 

k. Michnievicz-Vidikiene 
I U U Š E R K A 

1̂01 8. Hahted St 
KsrnpHf* 81 įfatvė 

i'houe V arda 1119 
VicMMM ofise su 
Or. J. F Van 

Paing. 
Sąžiniškai v* 

\ * i nav iT a* prie 
•^gimdyrni.VlHOic! pa 

pat>»rimai dykai 
* ValttiuloM nuo 7 rv to . Iki I * r n -

1 »ki t» ral vakare. 

A. E. 
STASULAN1 

ADVOKATAS 
Vidurmiestij Orisas 

itooin 1726 C h k a g o Temple Bldg.l 

n W . Washington St 
OFISAS C ICERO 

1505 So. 49-U» Court 
ipanedėlio, Scredo ir Petnyč ios vak. j 

Tel. Cicero 6048 

I 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

LIKTU VIS A D T O I A T A * 
Dlen. : R. 514-51«-127 N. I>e»r 
boru Str. Tel. Kaiidoiph 5584 
VakaraLs: 10736 S. VVabash A 
Koseland Tel. Pul lmau 6377 

r. i. 

i 
. . . . . v 

Dearbom U057 

K. K. S t A K • « 
l D V O K / I T 4 « 

Ofisas vidurmiestyje 
CH1CAGO 1KM1 r.E BtTLDINO 

77 \Ye*t WasliiHKton Street 
R o o m 1726 

VnlandO" 9 ryto Iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park I8»6 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI bucenie 

^rrosernė. Vieta atsakanti. 
Kreipk i t."'s į 

DRAUGĄ 
2334 So. Oattey Ave. 

J. D. 

n 

PARSIDUODA grogernė ir pieninė 
l ietuviškoj kolonijoj, biznis gerai ift-
dirbtaa per ilgus metus. Parduosiu ui 
pirma paaiulijima. Priežastis parda
v imo esu "nurse" ir krautuvės dar
bas per sunkus . 

1413 Pout l f 4 t Co»in 
CicoM.'TlI. 

BAR6ANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ 

• 

Didelis barmenas, medliHs ant dvie 
Jų pagyvenimų namas t*4 kambarių 
e'ektra, vanos, cementuotas gara
džius del dviejų karų, sti l luotas vor-
čius, randos nesą $60.00 } menes) 
vienas blokas ntio Western Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 
gre i t . 

Medinis, ant dviejų labų namas; 
elektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.00 

Medinis vieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dviejų karų garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis , gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 aupirkt ga-

J lma inešant tik $3000.00. 
Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 

su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace Šildomas, randos neša 
$45.00 } mėnesj, namas netoli Ke-

balancas mokamas kaip randa.!dz,e lr 55th at- parsiduoda tiktai UŽ 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

K a i n a $ 1 2 , 5 0 0 . į P a Š a i l k i t e M r . | Medinis namas penkių kambarių, 
, su elektra, vana, netoli naujai sta-

5 9 1 0 I r V i n g P a r k B o i l l e v a r d . • tomos viešos mokyklos Brighton 
j I Parke. Tik už $8500.00. 

Ben Jovais, Johnson Bros.! J O N A S K J ^ A S 
•n I "o v - J i c / m 4 4 1 4 Soath California Ave. 
T e l . P a l i a a O e 1 5 6 9 I T e i e f . Lafayette 5»76 

NAMAI 
$2,500.0d CASH 

Nuperka 5 -f- 5 kambarių 
moderniška;* n&rinis namas; 

Vartoti Autcmobi iai 
Imami ant morgičių labai pri- ' 
e inamomis kainomis. 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 ' 

" I L l - - 1 

le l t*ou*» Vmrda 11 SU 
STANLEY P I 

MA2EIKA 
G R A B O K U t , m J 

Balaamuotojaa 
Turlų autome 

blllna rlaoklems 
raikalama Kaina j 
prteinazua 

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

Ori<«» tHfimi»*ty} 

V9 Soutb La Baile 8tre«' 
KamtaH» ftao 

Telefonas Central 63»0 

Vakarais 3223 S Halsted St. 
Telefonas: Vards 4681 

3319 AuburD 
Ave Ohicago. 

• 

Didelis ir Puikus Piknikas 
• 

— Rengiamas 

1 

Garfield Parko Lietuvių Kliubo 
NEDALIOJ, BIRŽELIO (JUNE) 17 D. 1923 

National Darže, Riverside, 111. 
Pradžia 10 vai. ryte. , 

Vksokios draugijos ir parapijos rengė piknikus bet dar 
tokio pikniko nei vieni nesurenge kaip šitas bus, net ir 
mu.<u kaimynai Cicerieeiai pabūgo dagirdę. (5ros 15 mu
zikantu kur jaunimas galės smagiai pašokti, bet to bus 
kalbėtojų, mažu vaiku choras ir įeiti smagumai. Už gra-
giausia pašokimą bus duodamos dovanos. Taigi nei vie
nas nepraleiskite šio pikniko. 

Kviečia visus 

1 

] S. D. LAOHAWIOZ " 
LLETTTVla O R A B O R I U t 

SS14 W. 2»-rd Fl. Chlca^o, Dl 
Patarnauja laidotovėsa knopl-

gkavala. Raikai e meldžia atallaa 
ktl, o mano darbą buaite "iga 
nėdintL Tel. Ganai HWI i J U l 

B ^ ^ w > # a < M M > > » — < * > » • • • • • » • • • I' 

Telefonas Boulevard 4138 

A. Masalskis 
Graborius 

(Patarnauju lai- j 
(lotuvėse v e s - , 
tuvėse. krtkšty-1 
nėe ir k i tuose} 
reikaluose. Kai- . 
uos prleinaroopi. j 

I (Buv. Vilniaus lr Kauno Apygar- • 

FP BRADCHUUS 
i 

ADVOKATAS 

du Teismo Teisėjas) 
Veda bylas visuose Teismuose. 

Padkro visokius dokumentus 
I Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI 12 S. Halsted St., Chicago. 

Telephone Yards 23»0 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
R o o m 804 — Telef. Randolpta 2800 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėj imas 
20c. už mylių 

2218-2223 So. W e s f e m Ave 
Telefonas Conal 4400 

K 
I 

^ « . . . . « . . « ^ » - . . » - « . M [ 

KOMITETAS. i 
'<Li UI JJli i.. M. 

• 

. I 

. 

Žylius Antanas 
Mickienė Domicėlė 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

11 

" LIETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Lito. 

Turtas ir atsakomybė 30,000,000 Litų. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoje. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu įdėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole
riais, bankas, gražina tais pačiais pinigais. 

Lietuvos Ūkio'Bankas turi korespondentinius ryšius 
su didžiausiais pasaulio Bankais. 

Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 
ŪKIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 

Adresas telegramoms: UKBANK, KAUNAS. 

j3307 Aubum Ave. Chicago. į SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

i » * » * » a » » i » » » » » » » » ^ ^ » » » o < 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

lesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
Tikrai džiaugsies! mekaniškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BUTJTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų n/ė ra. 

Waterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilas. 

^JuiprERrBr 
Dirbti ir garantuojami 

ALBAUGH — DOVER CO. Chicago. 
2100 Marsnall Blvd. Tel. Rockvvell 6800 

M M * 
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