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METAI-VOL VIII 

Prezid. Hardingas Stovi už 
wy i I I • • • 

Prohibiciją 

UŽ REVOLIUCIJA KALTI
NAMA URANIJA, 

DEVRR, COI/O., birž. 26. Į šalies didžiuma stovi už pro-
— Prezidentas Hardingas va- hibieijos vykinimą. Taipat 
kar čia turėjo prakalbi! apie 
prohibiciją/ 

J i s pareiškė, kad prohibi-
cijos įstatymas be jokios a-
todairos ir griežčiausiomis 
priemonėmis turi but vykina
mas. 

Sakė, kad federalė vyriau
sybė nusistatusį prohibieijos 
Įstatyme a k i n t i , neatsižiu-
rint j išlaidas. Prohibieijos 
vykinimu tur*ės užsiimti ir at-
skirioa valstvbės. 

įsitikinęs, kad praėjusiais 
metais vykinime atlikta žymi 
pažanga. 

Jei dabartinėmis metodo-
mis, sakė Prezidentas, nebus 
galima atsiekti tikslo, tuomet 
bus įkurta federalė policija. 
Tos naštos dalį turės ant sa
vęs imti ir atskirios valsty
bes. 

Prezidentas lygiai nemano, 
kad prohibicijos įstatymas tu 

ZANKOV SAKO, STAMBU-
LISKIO VALDYMAS BUVO 

OPRESHA. 

Jis kurstė valstiečius prieš 
miestelėnus. 

• Prezidentas įsitikinęs, kad retu but sumodifikuotas. 
-SSV* 

Prezidentas Apie 
bes Idėją 

SAKO, AMERIKOJ PERMAzAI INTERESUOJAMAI 
R E L I G I J A 

DENįVKB, QOLO., birž. 25., tojai 1mvo labiaus religiniai. 

\ 

Prezidentas Hardingas su 
savo partija čionai atvyko 
vakar rytą. Entuziastiniai jis 
buvo pasveikintas daugybės 
pi liečiu. 

Prezidentas giliai buvo su
jaudintas pamatęs milžiniš 
kas žmonių minias, kurios jį 
karštai sveikino. Todėl susi
rinkusiems pasakė gražią pr& 
kalbą apie religija ir krikš
čionybę. 

Tarp kitko »jis kalbėjo: 
"Sakau jums, viengenčiai, 

• kad Šiandie pasaulis reikalin
gas labiaus palinkti prie Kri
staus paskelbtojo mokslo prin 
cipų. 

"Je įgu galėtumėm tautą 
tarpan įvykinti tokią brolybę, 
kaip Kristus mokino, pasau
lis tuojaus atgimtu. Gal tuo
met visai neturėtumėm karu 

Šiandie permažai interesuoja 
mės dvasios reikalais, bet per 
daug medžiaginiais." 

Žinovai tvirtina, kad Pre-
zidento kalbos, tai paruosi
mas šalies prie ateinančios po 
litinjės kampanijos. 

ANGLIJA NEPROTES
TUOS. 

LONDONAS, birž, 26. — 
Premieras Baldwin vakar pa
rlamente pranešė, kad Angli
jos vyriausybė nemano kelti 
protesto, kuomet Amerikoje 
iš anglų laivų, konfiskuojami 
svaigieji gerymai. Sakė, pri-
reikus Amerika turi teisės 
laužti antspaudas savo terito 
rijose. Taip galėtų elgtis ir 

SOFTA, Bulgarija, birž, 24. 
— "Užtikrinu jus, kad mūsų 
veikimas nėra kareivių arba 
makedonų veikimas, kaip dan 
gelis tvirtina ir mano. Tai 
naturalė prispaustos tautos 
reakcija. ;Tauta negalėjo il
giau atlaikyti Stambuliskio ir 
jo gaujos valdymo." 

Tokį pareiškimą korespon
dentams padavlė profesorius 
Zankov,'• naujas Bulgarijos 
premieras. . 

Zankov eina 50 metus. Tai 
mokslo vyras. J is nekuomet 
nesimaišęs politikon arba į 
politines intrigas. J i s gyve
nimą pašventęs ekonomijos 
mokslui. J is sutiko but pre
mjeru tik tndel, kuomet įsiti
kino, kad ąalis reikalinga vy
ru, kurie galėtų tautą paliuo 
suoti nuo tiranijos. 

•"N 

Zankov sudaru kabinetą is 
vienų specialistų, kurie palin
kę darbuotis ne kokiai parti
jai, Uit BuAga*i jos gerovei. 

Stambuliskio metodos. 
"Stambulisky vartojo savo 

stiprų personalumą ir papule 
rūmą mėgindamas sukelti di
džiausią neapykantą tarpe 
valstiečių ir miestų gyvento
jų ," sako premieras Zankov. 
"Kaipo valdžios galvą jis 
nuolat kartojo, kad visi bur
žujai yra Šaliai viena sunke
nybe ir jie turi but išnaikin
ti. J is ragino valstiečius ne-
susidėti ir nieko bendra ne
turėti su tais, kurie mėgino 

'priešintis proletariato val
džiai. 

kad visoj šaly jau gyvuoja 
tvarka. Vidujinių reikalų mi-
nisteriu paskirtas militarinis 
vyras, kuris gerai supranta, 
šalies administraciją. Mieste
liams ir sodžiams parenkami 
viršininkai, daugiausia inteli
gentai ir turį patyrimų. Anot 
jo, į keletą mėnesių Bulgari
ja pakils ant naujų stiprių 
kojų. 

Nenori saujų teritorijų. 
X 

"Mes nenorime teritorialės 
ekspansijos," sako prem. Za-
nkov. "Šta i mūsų kaimynai 
po karo įgijo naujas terito
rijas. Bet į ie nesijaučia lai
mingi taip, kaip butą pir
miau, v 

DU ŽUVO, DU KITU 
SUŽEISTA. 

DENVER, OOLO., birž. 20. 
— Už 25 mailių nuo čia kal
nuose žuvo du laikraištininku, 
kitu du sužeista/,Tie laikraš
tininkai lydėjo Prezidento 
Hardingo partiją. 

Automobilius, kuriuomį lai 
kraštininkai važiavo, prie/vie 
no smarkaus vieškelio užsiSu 
kimo plumptelėjo pakalnėn 
nuo aukšto pylymo. 

Žinios iš Lietuvos 
ŽYDU ŠMEIŽTAI. el>iasi kai kurie Lietuvos žv-

urti žmeižtams ir insinuaci
joms prieš Lietuvą, kurioj jie 
gyvena ir naudojasi visomis 
teisėmis plačiau, negu kinioj 
kitoj šaly. 

VILNIAUS RUPESČAI. 

TRAUKINIAI SUSIDAUŽĖ. 

DANVILLE, ILL., birž. £>. 
— Čionai susidaužė du pasa-
žieriniu traukiniu. Apie 14 

"Serbai sujudo, kuomet pas žmonių sužeista. Keletas pa-

Žmonija ženfje jaustųsi )aį.; ^"«"i.ia «u svetimų šalių «ar-
nri.iKii.". l a i v i a i s -

Toliaus Prezidentas išrodė, 
kad žmonija šiandie reikalin
ga aukso taisyklės priemonės. 
J i reikalinga nusikratyti f a 
natizmo ir šovinizmo. Pažy
mėjo, kad kiekvienos valsty
bės vystymosi pagrindan turi 
but dedama civilinįė ir religi
nė laisvė. Sakė 

HENRY FORD KANDI-
DUOJA. 

SAVANNAH, GA., birž. 26. 
— Su Savannah piliečių pa
rašais peticija, kuriąja kandi
datu indorsuojamas Henry 
Ford iš IJetroito, buvo pasių-

x̂  -.- , ^ 1 • .\Sta Ford'ui. Paklausta, ar jis 
Noriu pazvmeti, kad jei\ J 

sutinka su ta peticija. 
Henry Fordo generali? sek 

retorius atsakė, kad Ford tai 
peticijai nesipriešina. Reiš
kia, jis sutinka but kandida
tu. 

Si 

trokštame, idant Am. ir toliau 
paliktų tokia, kokios norėjo 
turėti mūsų pratįH'iai, jei tro 
kštame, idant mūsų įstaigos 
butų tokios, kokios buvo se
novėje, privalome būtinai pro 
teguoti žodžio, civilinę ir žmo 
gaus laisvę. 

"Kadangi yra žinoma, kad 
Amerika iškilo ant civilinės 
laisvės pagrindo, buvo susti
printa žmogaus laisvė ir pa
gal iaus apvainikuota religine 
laisve. * 

"Mūsų šaliai reikalinga 
daugiaus religijos. Pirm šim- vių' žada apleisti Europą šią 
to metų S. Valstybių gyven- savaitę. 

DAUG ATEIVIU PASIREN
GĘ AMERIKON. 

LONDONAS, birž. 26. — 
Arti liepos 1. Pradėjus tąja 
diena S. Valstybėse ateiviai 
bus priimami pagal naujos 
kvotos. Dėlto, daugybė atei-

mus pakeista valdžia. Mūsų 
pasieniu pradėjo koncentruo
ti kariuomenę. Tai jų reika
las taip elgtis, kuomet jie ne
žino mūsų siekimų. Dar kar
tą tegul jie žino, kad nauja 
Bulgarijos valdžia pilnai pil
dys visas sutartis ir konven
cijas, pasirašytas buvusios 
valdžios. 

"Bulgarija reikalinga uos
to Aigejos juroje. Tą uostą 
žadėjo mums santarvės vals-
tytyj&i, Lauksime, kuomet jos 
išpildys tą žadėjimą. Bet mes 
patys varu nesieksime jokio 
uosto. * Mes turime gražaus 
laiko palanki*." 

i 
vojHigai. 

NEW YORK, birž. 26. — 
Nuo visų čia atplaukusių sve
timų šalių garlaivių prohibi-
cpjos vykinimo autoritetai ko
nfiskuoja svaigiuosius gery-
mus. Palieka tik mažas dalis 
medikaliams tikslams. -

n Bet nauja valdžia nori pil 
nos visų klaaitj Visoj Šaly su-
tikmfės ir vienybės. Geidžlia 
tvarkos, kad pasekmingiau 
butų galima pagydyti žaiz
das, kurias padar)ė ilgų metų 
kąrąs. Kaip valstiečiai, taip 
miestelėnai būtinai reikalingi 
agrariniai- šaliai, jei ji nori 
tarpe civilizuotų tautų turėti 
garbingą vietą." 

Šaly pilna tvarka. 
Toliaus naujas premieras 

nurodė į pramatomas naujai 
valdžiai sunkenybes. Kaip ži
noma, Stambulisky visas lai
kas [tikino valstiečius, kad ša
lies skolų didžiausią naštą tu 
r i vilkti buržujai, gi patys 
valstiečiai tik menku kuo tu
ri prisidėti. 

Šiandie tad prisieis valstie
čius pertikrinti, kad taip nė-

S. V. KONFISKUOJA 
SVAIGALUS. 

2 ŽUVO RIAUŠĖSE. 

BERLYNAS, birž. 26. — 
— Mieste Eisleben, Saksoni
joj, komunistai sukėlė riau
šes. Du asmeniu žuvo. 

12 NUSKENDO. 

DrTFROIT, MICH., br. 26. 
— Šį sekmadienį Mįchigano 
valstybėje besimaudant upėse 
ir ežeruose nuskendo 12 as y 
menu. 

NĖRA REVOLIUCIJOS 
ALBANIJOJE. 

. KAUNAS. — Pastaruoju 
laiku kai kurie Lietuvos žy
dai pradėjo vėl užsieniuose 
griežtą akciją prieš Lietuvą, 
$kųsdanuesi, kad čia žydai e-
są baisiai persekiojami, jų 
teisės laužomos, visi pažadai 
jiems nepildomi ir tt. 

Žydų delegacijų komiteto 
storokas biuletenis leidžiamas 
Paryžiuje š. m. gegužės mėn. 
15 d. pašvęstas išimtinai ta
riamam žydų persekiojimui 
Lietuvoje. Jame figūruoja da 
ugjausia buvusio žydų minis-
W i o Soloveičiko, S. Rozenba-
mno ir Garfunkelio kalbos ir dalimis, 
argumentai. Prieš .Lietuvos j _ X a u j į m i p s t o t a r v h o s į 
vyriausybę ir atskirus jos na-: p r e z k l o n t o rinkimai, manoma, 
rius paliesta visa eilė šmeiž- į v y k s i ę \ ^ r u d e i l į 

tų, kurie gali būti kriminali-

VILNIUS. — Miesto tar
nautojai pareikalavo iš magi
strato mokėti jiems algas, už 
kiekvieną mėnesį iš anksto. 
Taipat per dvi savai t i turi 
but išmokytos galutinai algos 
už balandžio ir gegužės mėn. 
Už tuos mėnesius algos tar
nautojams buvo mokamos tik 

v 

nių bylų objektu. 
Kampanija vedama dau

giausia tikslu diskredituoti 
pasaulio akyse Lietuvą, jos 
v.vr/ausybę ir visuomenę. 

Pamatinė prem., iš kurias 
išeina-biuletenis, yra paimta 

iš proi'. Voldemaro straips-

— Pabėgo vieno Vilniaus o 

LAUSANNE, bjrž. 26. — 
Paduota žinių, kad Albanijoj 
kilusi revoliucija. Albanų ge-
neralis konsulis tai užgynė. 

P0LICM0NAMS LEISTA 
IšSIVILKTI. 

TURKAI NEPATENKINTI 
FRANCUZAIS. 

KONĄTANTINOP., br. 26. 
— Turkai įtaria franeuzus 
utilitariniame, veikime Sirijoj. 
Traneija Sirijos apginklavi- J idant 

Chicagos vidumiesty per 
karščius trafikos policmo-
nams policijos viršininkas lei 
do išsivilkti. Viršininkas įsi
tikino, kad kaitroje negalima 
stovėti apsitempus uniforma. 

Tas paliečia tik trafikos po 
licmonus. Spauda reikalauja, 

Visiems poliemonams 
mui skiria dideles pinigų su- j per karščius butų duota pa-
mas. lengvinimų. 

TEGUL AMERIKA IŠMEGI-1 Iloyd George, %turi sąryšių 
įsu moderninnr^pasaTiliu. 

"Amerika kėlė kitokios rų-
NA PROHIBICIJOS 

ĮSTATYMĄ. 

Tokios Nuomonės Buvęs An
glijos Premieras. 

j sies eksperimentus,' ' sakė 

LONDONAS, birž. 26. — 
Buvęs Anglijos premieras L-
loyd George čionai viename 
susirinkime kalbėjo apie Suv. 
Valstybių prohibiciją. J is sa-
>tė, kad Anglija neprivalo 
maišvtis tan klausimam kuo 
met S. įV. autoritetai konfis
kuoja svaiginamuosius gery-
mus svetimų šalių garlaiviuo
se. 

Anglija neturi maišytis ne 
ra ir negalį but, kaip tvirti- todėl, kad tas prohibicijos 
no Stambulisky. Visiems gy- klausimas skaitosi vidujinis 
ventojams skirta vienoda 'Sun S. Valstybių reikalas. Bet tto-
kenybė. Premieras yra nuo
mones, kad valstiečiai visą 
pacįatį supras . ir atsikratys 
kreivų pažiūrų. 

Pagaliaus gis pažymėjo, 

d ei, kad Suv. Valstybes Isavo 
j>rohibicija yra pakėlusios di
delį ir svarbų eksperimentą 
(išmėginimą). 

Tas eksperimentas, anot \ sistatęs tan klausiniam*' 

sies ekspermentus, , , sakė jis. 
"Kai-kurie palyginamai tik 
nusprendė pakelti tokį eks
perimentą, kokio iki šiol ne
būta ant žemės. Tad duokime 
jai progos tai visa išmėginti. 

"Nesakau, kad eksperimen 
(as turptų pavykti. Galimas 
daiktas, kad tas bus modifi-
kuota^-iBet mes nesimaišyki-
me tan reikalam Suv. Valsty
bės skaito suvirs 100 milionų 
gyventojų. Aukštai apsišvie
tę ir progresyviai. Dėlto, civi
lizacijos reikalams reikalinga 
duoti joms laiką išmėginti tą 
svarbų klausimą. 

" J e i išmėginimas pavyks, 
Amerikai bus dėkingas visas 
pasaulis. Nepavyks, taipat 

bus dėkingas. Tuomet bus 
įsitikinta, kaip pasaulis nu-

— Prasidėjęs gegužės mėn. 
kuone 9 Ą^ saldainiu ir šekolado fa-

banko tarnautojas, kuris su 
savim išsinešė iš banko apie 
2,000 dol. 

— Didysis teatras (opera 
ir operetė) dabar uždarytas, 
nes orkestras del nesumokė-
jimo jam skolos, kuri prik-

nio, kuris čia visas prancūzų,' lauso iš direkcijos, atsisal^ė 
vertime paduodamas, ir kuris [ dalyvauti spektakliuose, 
turįs konstatuoti, kad Lietu 
ve« r t statymas esąs 
vienų Žvdų nuopelnas, u5 ku- h r i k u d a r b in inkų streikas da r 
rj dabar Lietuva atsimokanti t e b esi tęsia. Apygardos pro-
žydams jų teisių laužymu ir f e s i n i u ^ u n g ų taryba strei-
persekiojimais. Faktų, kur k u o j a n ^ i u s r emianti, suteik
tos teisės laužomos ir kur ap-j d a m a - j j e m s p į m g i n i „ pašel-
sireiškia persekiojimai, Biule-' 
tenis rengia >j>adavinjėti arba . •-

paduoda* tokių, kurie nieko LONDONAS, birž. 24. — 
neįtikina, tečiaus visas tonas Cunard linijos garlaiviu Ame 
yra griežtai agresingas ir n-1 rikon išvyko Bostono Kardi-
larmuojantis. Artimiausiu lai nolas O'Connell. Pirm iške-
kti paduodame platęsnes iš- liausiant pareiškė, kad jis at-
i rankas iš Biuletinio, kurion gavęs daug stiprumo aplan-
parodys, kokių priemonių gri- kęs Angliją. 

. i . J ? 

PASIBAIGĖ STREIKAS. Vakar mirė vienas. Bet daug 

Chieagoje streikavo atmatų 
išvežė j ai. Streikas buvo trum 
pais. "Nes Irasaros laikui tokio 
darbo sustabdymas yra nepa
kenčiamas. 

susirgo. 

GLASER NETEKO PILIE
TYBĖS. 

Gary, Ind., mieste advokatui 
Paul H. Glaser panaikino pi
lietybės teises federalis Indi
ana valstybės distrikto teis
mas. Glaser 1919 metais -gy
nė teismuose streikuojančius 
plieno įstaigų darbininkus. 
Distrikto teismas primetiė 
jam komunizmą, anarchizmą 
ir bolševizmą. 

Glaser, .kaip pranešta, a-
peliuoja Aukščiausian Teis
man. 

ft R A S . 
A G ( / ^ Š i a n d i < OHTCAGC/*"^- šiandie pra

manomas gražus oras; ne taip 
karšta, anot federalio oro biu 
r o pranešimo. { 

PINIGU K U R S A S ^ 

SEKMADIENI MIRĖ 6. 

Praeitą sekmadienį nuo kai
tros Chicago j e mirjė 6 žmo-
nps. Tarp jų yra : 

Stanley Kudris, 44 m., 1730 
So. Union ave. * * 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mark .0009 
Lenkijos 100 mark. .0010 

8 DRAUGO PINIGŲ 8.UH-
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
Šventadienius) nuo 9 vai 

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

Siunčiame pinj&us doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

George Rtfzonatis, 46 m JI "<««£* Ž S S R S T S S T 1 " 
Cicero . / / br*n«lau mokėti. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
B&M kasdis&s VJ»tyrni nedėldieniūa-

M«tama. . . . . . . . -^ .^ .«•.«. *§»•» 
P u t i Meti} 13.00 

OI prsnnmeratą moksl iik&lno. Lai
tas skaito*! nuo užrašymo dienos, 
M nno Naują Metą. Norint pamai
šyti adresą visada reikia prisiųs-
II ir senas adresas* Pinigai gerian-
•U ih|sti ifpcrkaat kraaoj* ar «x-
prast "Mon«y Order" irba įde
dant pinigus į rtfistniota. lakta. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8334 South OaUey Aveirat 

Chicago, Iiiinois 
Tel. Roosevelt 7791 

«c >t- f. * \ Ir r- i ąitfm mmmtsm J W T K 

AMERIKIEČIAI DAILININ
KAI PARODOJE. 

PARTIJŲ DERYBOS. 

Ligi šiol Lietuvos valstybi
niu partijų derybos, einant 
prie bendro darbo buvo veda
mos jų susirinkimuose ir pla
čiai visuomenei jų ginčai daž-, 
niausiai palikdavo paslaptimi. 
Tokia praktika pasirodė ne
tikusi. Viena, tokios derybos 
prasitęsdavo net kelis mėne
sius, antra, partijų atstovų kai 
bos neturėdavo reikiamos pre
cizijos, stengdavosi vieni kitus 
gudriais žodžiais supainioti, 
.diplomatiniai apnikti. Iš to 
vėliaus kildavo nemalonių su
sikirtimų, o net ir perskyrų. 

(Kad išvengus bereikalingų 
ginčų, k riks. demokr., ūkinin
kų *>ųjunga pasiuntė valstie
čiams* liaudininkams raštų ku
riame jie kviečia pastaruosius 
blokan bendram darbui i r 
valdžiai sudaryti nurodydami 
bendradarbiavimo sąlygas. Jų 
platforma aiški, griežta prisi
laikant realių gyvenimo reika-
Jų ir konstitucijos. 

J jų pakvietime atsako val
stiečiai^ liaudininkai dėdami 
savo pastabas bei papildymui 
Jų arogantiškas, pilnas nepa
matuotų pretensijų atsakymas 
nerodo nuoširdaus noro kope-
ruoti valstybiniame darbe. 
B t t nenagrinėsime valstiečių 
liaud. netikslių reikalavimų. Į 
juos labai vykusiai atsako 
kriks. demokr. i r ukin. sųjun 
ga. Tuotarpu tik kreipiame do
mesio mūsų skaitytojų j ra
šytus partijų derybų dokumen
tus, kurie nušviečia šešėliuose 
paslėpta valst. liaud. partijos 

veidų. *Li\!tįj& 

Gegužio 1 d. Liet. ^Sleno 
Kūrėjų draugija atidarė Sei
mo salėje Meno Parodų. J i tę
sėsi ištisa, mėnesį. Įžymus kri
tikas A. Jakštas. įvertina pa
rodų pirmiausiai paaiškinda
mas kodėl ji pavadinta Meno 
o ne Dailės paroda. 

Dailės paroda rūpinasi tais 
kuriniais kurie turi dailės žy
mių, tenkina žmogaus regėji
mų ir teikia jam estetiško pa
sigėrėjimo. Meno paroda — 
naujoji dailė, reiškia ne gro
žį, bet tam tikrus savo pergy
venimus, upų, daiktų simbolį 
bei šiaip jau profanams neat-
mezgamas mįsles. Kadangi 
mįslės menama, tad ir ši nau
joji dailė pavadinta meiu. Gro 
žio, harmonijos ten nei krisle
lio, liguisto iškraipymo, šlyk
štumo daugiau neg reikia. 

A. Jakštas paaiškinęs tų ne-
d gramą bttvo taip • sutvarkyta, visiems žinoma skirtumą tarp^sf ' % . . ; , 

. .,. " v i i *ad galėjo patenkinti ir lab-
dailes ir meno, pastebi, kad ° d r 
šiemetė paroda buvo ne vien 
meno bet ir dailės paroda. 

Parodoje dalyvavo Dobužin-
skis — iliustratorius, dekora
torius; Dubeneckienė — por
tretiste; Didžiokienė, Didžio
kas, Kulvietis, Galdikas, Ja
nulis, Kalpokas, Varnas, Zales-
kaitė, Messenbliumas, Šileika, 
škleris, Šimonis, Žmuidzinavi
čius, Aleksandravičius, Rimša, 
Skapiškio juostų dirbtuvė. 

Iš menininkų mums labiau
siai įdomu kų A. Jakštas kal
ba apie mums pažįstamus a-
merikiečius: Joną. Šileikų ir A. 
Aleksandravičių. 

44Jonas Šileika yra išstatęs 
6* paveikslus. Visi jie liudija a 
pie šio dailininko talentų, bet 
ypatingai- jo kapitono St. Ši
leikos portretas nupieštas ne 
paprastai gyvai ir dailiai. A 
kį veria ir jo "Kaunas" , liAr
tojas pavasary" ir *'Panemu-

rudens metu". Kaipo svef-

Niekad nemesk purvo į šal
tinį iš kurio kada-nof-s turėsi 
gerti. — Žydų patarlė. 

n 
kas, ir tikrus talentas, Šileika 
karštai myli grožį ir nelinks
ta į modernų menų". 

" A . Aleksandravičius dau
giausiai yra davęs skulptūros 
dalykų. Iš biustų ypatingai 
gražus jo molinis J . ^Naujaiis, 
ir terrakotinė "Aneliukė", o 
taipgi Vaičiūno ir Basanavi-, 
čiaus profiliai. Kadangi Alek
sandra vič i a nevaiko skulptu-

8 vai. valyre įvyko gra
žios iškilmės ^šv. Kazimiero 
Akademijoje. Akademijos gim 
nastikos kambarys pakeista 
tam vakarui į *|įįtainę. Ste-
betmV kaip mūsų Seserys mo
ka /viską, panaudoti. Štai vie-
toje^j^enos parengė " d a n g ų " 
ir tai ne bile kokį, bet taip 
artistišką, spihdantį ir spal
vuotų, kad ir geriausieji tok-
nikai turėdami galybės pinigų 
ir priemonių pav. tokiame Clii-
cago teatre vargiai butų pra 

padėjėjas. Pirm apTašant pro
gramų,'" tforisi padaryti pasta
bų, nelromplimentuojant, bet 
mūsų lietuvės Seserys kur kas 
pralenki kitų tautų įstaigas 
taip savo mokslo Akademijoje 
planu kaip ir menu. Man pa
tinka jų platus užsimojimai, 
jų augštos* idėjos, va, kad ir 
mokslo matams užbaigti pro-

PROGRAMAS MOKSLO ME- kvailos-panos" buvo gerai su-
TAMS UŽBAIGTI ŠVENTO vaidintas. Mokinės stropiai 

KAZIMIERO AKADE- \ prirengtos kiekviena savo dalį 
MIJOJE. | atliko labai gerai. Pažymėti-
-—i—*— Ina 0 . Auškalnytė. Akademi-

virtadiey, bįrželio 14, į joje buvo daug gabių mergai
čių* ju. yra i r bus, bet Auškal-
nytė visuomet spindis it žvai
gždutė ant mūsų firmamento. 
J i tikrai Dievo apdovanota ir 
išvaizda, ir balsu ir dramos 
giliui supratimu. Sesuo Skolas-
tika tikrai gali didžiuotis sa 
vo mokne. Didžiuojasi ja ii\ 
vemtų visuomenė. 

V. Daukšaitė turi meliodin-
gų balsų i— tai priaugauti dai
nininkė.- C. Griuniutė skam
bino "Approaeliing Stora i" ir 
tikrai audringai jį interpreta-

lenkę Seserį Skolastikų ir jos j w>. Gabi iš jos pianistė. Juo
kingu du monologu deklama
vo R. Jurkšas, būdamas vie
nintelis vyras programoj e 
kiek nervavosi, bet savo atli
ko alright. Felicija Nausėdaitė 
skambino ' * Columbine " — De-
lahaye. Ačiū Seserims, iš jos 
laukiame irgi pianistės. Tai 
mergaitė su temperamentu, gy 
va ir kaip ant mažos mergai
tės užtektinai rodo "ne rve" . 
C. Ohnesorg dainavo "Delsar-
t e " . "Andant Reįigioso" iš
pildė Falicija Nausėdaitė (pia
nas) O. Auškalynytė (smuiką) 
ir V. Daukšiutė (cello). Mono
logų " K a s bailus". Natūraliai 
ir gyvai atpasakojo mažutė 
Felicija Nausėdaitė. Sekė vėl 
muzikos programa. "Nightin-
ga le" Lizt — Alabieff skam
bino žavėtinai E. Romanaitė. 
Sekė "Čigonių šokis", j f iš
pildė S. Grikšelytė, F . Nausė
daitė, E. Prosevičiutė, C. O-
hnesorg, B. Jablonskaitė ir E. 
Petkiutė. Šokikėms skambino 
A. Butkiutė. "Čigonių škois" 
išėjo tikrai artistiškai. I r ap
rėdai 'buvo gražus ir "čigo
nės" graikščios/it stirnos. Po 
to skambino 'Rustling Spring' 
Sindingo. Gražiai ir interesin
gai išpildė tų muzikos šmote
lį. Prieš baigiant sekė maišy
ta orkestrą. Josios "žvaigž
d ė s " buvo O. Auškalnytė, J . 
Bartkaifto, J . Mačiulionyiė, E. 
Prosevičiutė, E. Griuniutė 
" V y r a i " orkestrojc dalyvavo 
šie: Ed. Nausėdukas, R. Tu-
masonis, A. Kasmauskas, J . 
Ivasmauskas, J . Rimkus ir V. 
Zopelis. Orkestrai dirigavo V. 

i ausiai rafinuotų skonį bei in
teligencija. Vargiai mes visi 
įstengiame pilnai apibranginti 
tokios programom ^ s ų turinį. 

Pirmiausiai mokinių choras 
sudainavo "Trys sesytės" A-
leksio, Serenadų ir_ " Soldiers' 
Chorus" Gounod'o. I>ainavo 
sutartinai ir melodingai. 

Veikalas " Išmintingos ir 

orkestrantų — turėsime sa
vuosius iš šv. Kazimiero Aka
demijos. I 

"Numeris Šeštas" tai giliai 
dramatiškas veikalėlis; kurį to 
bulai išpildė O. Auškalnytė. 
J i tame veikale atvaidino be
rods keturias ypatas* ir kiek 
vienų įir visai atskirų tipų) 
puikiai interpretavo. Tai dar 
p i rmai nuotikis lietuvių gyve
nime šiojks> vieno žmogaus vai
dinimas kelių ypatų. Pereitą 
žiemų, viena svetimtautė pana
šius dalykus vaidino mieste ir 
sukėiė tarpe Amerikonų tikrų 
furorų. Mūsų Onytė tų pat pa
darytų daugiau pasilavinusi. 

"Sonata Op. 10 No. 1 — 
Beethoveno paskambino gerai 
J . Bražinskaitė, E. Romanai-
tė pasakė 1923 klasės atsisvei
kinimų. Užsibaigė programa 
vėlokai. Gerb. kun. Dr. česai-
tis pasakė (prieš suteikiant 
diplomus) tikrai jnasmingų 
ir įspūdingų prakalbą, ypatin
gai pritaikintų baigiančioms 
Akademijų. 

Jų užbaigė p-lės: E. Roma-
niutė, J . D. Bražinskaitė, Z. O. 
Jesaito^, M. K. Paznokaitė ir 
S. A. Žilvytė. J^omercijos kur
sų baigė: fTeodora Jasinskaitė 
ir Cecilia Kolesinskaitė. 

Aštuntą skyrių užbaigė: 
EI. Astrauskiutė, Br. Bartu-

šiutė, Ven. Bartkus, EI. Ben-
dikiute, Ant. Borus*, Ant. Bub-
naitė, VI. Dausinas, Juoz. Gai 
liūs, Kaz. Gečasį Eug. Griu
niutė, Br. Jabionakaitė, Rokas 
Jurkšas, Gert. Kaehler, Juoz. 

lių gamumais. Ačiū Seger in lgAKADBmit tSOEOAinZUO 
Kazimiejietėms, už pastatymų 
to mūsų tautos kultūros židi
nio ant taip augštos papėdės. 
Laimingi mūsų jaunuoliai, ku
rie turi progas lavinties savo 
tautinėje įstaigoje, globojami 
taip pasišventusių ir kompe-
tentiškų mokytoja. 

Abelnos p/^stabqs. 

Nežiūrint džiaugsmo, liude-
sis spaudžia širdi maatnt var
gų ir susikimšimų tų mūsų 
brangiausių tautos darbininkų. 
Koplyčios neturi. Svetainės 

JABI. 

Birž. 19 d. šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne jvyko nepap
rastas Akademijos Auklėtinių 
posėdis. Atsilankė skaitlingas 
moksleivių būrelis, beto kun. 
dr. Ign. Česaitis ir gferb. Sese
rys Scholastika ir Margareta 
Maria. 

Bus-mo tikslas — susiorgani- . 
zuoti jaunosioms lietuvaitėms 
kad bendromis jėgoms parėm
us tas mūsų sesutes, kurios 
nori siekti aukštesnio mokslo, 

neturi. Kamsoad kaip įmany- . b e t f i n a n s i l l i < ) nedatekliaus y-
damos, bet ilgiau varyti n e - | r a k l i u d o m o s Akademijos^ au 
begalima. Reikia būtinai sudė
ti užtektinai pinigų, kad pa

roj modernizmo, i a i p P. Rini 
ša, tai **Echo" recenzentas k 
paskelbė jo kurinius nevertu* 
daiV»s dalykų vardo. Bet tai 
neikiek nemažina tų skulptūrų 
vertės. Jos pasiliks dailios, 
kaip buvo. Žiūrovo akis, ge
resnis kritikas, negu p. Pcdro 
lino iš " E c h o " . 

f 
Mums malonu pastebėti, kad 

amerikiečiai lietuviai vra da-
vę tėvynei ne tik aukso, sidab
ro, bet tai pat gan žymų inte-
ligentinių pajė^fų yra išauginę 
kiekvienai gyveninio sričiai. 
Galima tikėtis, kad mūsų tau 
tinėms jėgoiys mažtant, mes su 
silauksime *^ -|ėvynės nauju 
darbuotojų/ kįįrie sustiprina 
mūsų pra nuėjusias eile& kovo
je už tautinius idealus. Čia 
įsigyvenusi inteligentija labai 
nutolo nuo lietuvių dvasinių 
reikalų ir doleris baigia juos 
marinti. * 

didinus tų mnsų įstaigų. Tė-
<vai, kurių vaikai lanko Aka
demija, ar dar žada lankyti, 
susimylėdami įtempkite jėgas, 
kad surinkus Teikaliiigus pi-

v 

nigus statymui. Seserys mu
ms pašvenčia savo gyvastį ir 
muksią. — kų mes joms už 
tai duodame!... Pamastykime. 

Antroji pusė medalio. 

Džiaugiamės mes, kuomet 
lietuvaitės baigia Akademijų. 
Baigusių jau turime apie 20. 
T a dvidešimtis buvo auklėja
ma taip rūpestingai ir taip 
sąžiningai per kelerius metus 
augščiausios rųšes idealisčių— 
lietuvaičių patriočių. Jok mer 
gaitėms davė geriausių kų tu
rėjo duot. Bet per tų laikų — 
kų gero tos alumnės padarė? 
Kokį dėkingumų jos Seserims 
parodė, kokiais gražiais dar-

Kančait^, Paul. Katauskaitė, ' bais pasižymėjo mūsų visuo-
Bol. Klimas, Pr. Kolyšas, Br. 
Konsevičia, Br. Krivickas, 
Mildred Lacey, Fel. Nausėdai
tė, Cecilia Ohnesorg, EI. Pet
kiutė, Kliara Petkiutė, Kar. 
Petkiutė, EI. Prosevičiutė, Em. 
Prosevičiutė, Sim. Raustis, J . 
Samoška, Alek.^ Šimk«s> -Kaz. išelpti ir remti savo Alma Ma-
ŠinVkiutė, Juoz. Šimkiutė Mar. 
Sveneiskaitė, Ap. Vaišviliutė, 
Juoz. Žioberis. 

Klases spalvos — mėlyna ir 
auksinė. Klasės obalsis — 
Non Famae, sed Characteri. 
(Ne garbė, bet karakteris). 
Klasės golė — žimėliai. Auk
sinius medalius (Akaden^Tjų 
baigusios) už pavyzdingų pa
sielgimų) pelnė: J . Bražinskai
tė ir S. Žilvytė. Auksinį me-
<lalį už pavyzdingų mokslų duo 

Daukšiutė ir tasai darbas ,jai ta A. R. D. pelnė E . Roma-
labai tinka. Orkestrantų gabu- naitė. 
mai sprendi jiems muzikalę a- Išsiskirstėme visi kupini 
teitį. Kų manote už kelių me džiaugsmo ir sujaudinti gra-

menėjef... Ar ne lajkas butų 
mūsų Akademijos alumnėms 
susiorganizuot ir "pajudinti 
žemę"!—Su tokiu išauklėji
mu, kokį gavo Akadėmikės, 
lengva joms butų nuveikti ir 
'dideliausius darbus* — ypač 

tų nebereiks samdytų svetimų zia programa ir mūsų jaunuo-

ter. Tai jau netik priderėtų, 
bet šventa priedermė reikalau
ja tų daryti. "Pražiūrėjome 
akeles.',— prarymojome ranke
le s " belaukdamos visuomeni-
ninkių iš akademikfų — ar 
greit jų sulauksime? — Vis-
vien lauksime ir tikėsimės — 
jos muaų negali užvilti. 

Radio. 
Red. prierašas. — Mes ga

vome labai įdomių koresp. ir 
dar daugiau esame nugirdę 
negu koresp. parašyta, kad A-
kademikės organizuojasi ir tu 
rėsime laimės susilaukti iš jų 
gražių darbų. Koresp. pavėla
vome, nm neturėjfpme vietos. 

klėtinės* bei šiaip Seserų Ka
ži mieriecių mokyklas baigu
sios turi didelės simpatijos 
šiam kilniam tikslui, bet netu
rėdamos organizacijos nesuge
ba jo siekti. Dabar ii jaunų,ir 
energingų lietuvaičių draugija 
pasalina kliūtis. 

Tiesa, jau senai yra į nik u 
rusi Akademijos Rcmėjų dr-
ja, tai mūsų motinų ir šiaip 
jau vyresnių draugija turinti 
tų patį tikslų, J i daug pasidar
bavo ir darbuojasi, kaip paro
dė Ak. Rem. VI Seimas. Bet 
joms reikalingos pavaduoto
jos, pagelbininkės. Juk mes 
jaunosios l igi šiol norėdamos 
prisidėti prie vyresniųjų, gi 
dabar turėsime savo atskirų, 
nors ir tampriais* ryšiais su-
megstų, draugijų su Akad. Rė
mėjomis. Me^ žinome, kad mu-
Ų̂ jėgos nesugebės tiek nu

veikti kiek įsigyvenusios Ak. 
Rem., bet nmsų troškimai ir 
ambicija parodys kų mes ga
lime. 

Laikinon V-bon išrinkta: 
pirm. p-lė Jadv. Urbiutė; raš-
tin. p-lė Ona Jovaišaitė. 

Aptarus svarbiausius reika
lus išrinkta Komisija įstatam? 
pagamimU^p-lės p . Auškalny
tė, O. Freitikaitė, S. Žilvitytė, 
Jadv. Urbiutė ir sesuo Marga
reta Maria. 

Kitas sus-mas įvyko birž. 
22 d. Apie jį bus pranešta. 

Cicerietė. 
Red. prast. — Ačiū Cicerielei 

už gražiai parašytų koresp. Ne 
galėjome jos greičiaus įdėti 
dienraštin. Bet ji savo intere
so ir šiandien nenustoja. 

/ 

Jersey City, N. J . — Kalkių 
nešėjai buvo išėję streikan. I r 
laimėjo algos pakėlimų. Pa
kelta $1.00 į dienų. Dabar gaus 
$8.Q0 į dienų. Suvirs 2,0(10 dar
bininkų streikavo. « 

DERYBOS DEL VALDŽIOS 
SUDARYMO. 

Valstiečių liaudininkų frakcijai Seime 
pąr Valstiečių Liaudininkų Sąjungos Cen
tro Komitetų. 

Kadangi Lietuvos valstybės vidaus 
ir užsienio jmdėtis reikalinga visų val
stybiniai nusistačiusių žmonių bendro 
darbo, tad Ūkininkų Sųjungos ir L. Krik
ščionių demokratų Seimo frakcijos siulb 
Valstiečių Liaudininkų frakcijai bendra
darbiauti Seime ir vyriausybėj. 

Paskutinio Seimo praktika parodė aiš
kiai, kad be galo daug laiko buvo sugai
šinta frakcijų deryboms, neprivedusioms 
prie jokių teigiamų, rezultatų. Šalis lauk
te laukia tvirtos valdžios, kuri maža te
kalbėtų, bet atsidėjusi dirbtų, tvarkyda
ma šųlygas šalies ūkiui pakelti, valdinin
kų, karių, ir darbininkų būviui pagerinti, 
stiprinti šalį viduje, kad galėtų tinka
mai atsispirti įvairių priešininkų puoli
mams ir kuogreičiatfsia atstatyti pridera
mas mnsų teritorijai sienas. 

Išeidami iš to mes manome, kad frak
cijų derybos turi pasibaigti ligi Seimo 
posėdžiams, pras ius iant ir siūlome že
miau paduodamas bendradarbiavimo sų-
lygas. Pasikalbėjimas žodžiu turėtų pras
mės tik tuomet, jei mūsų paduodamos 
sąlygos bus Jūsų priimtos bent principe, 
arba esant reikalui išsiaiškinti kai ku
riuos tų sąlygų punktus ar susitarti del 
asmenų statomų į Seimo prezidiumų ir 
jninisterių kabinetų. .Valstiečių liaudinin

kų frakcija gali duoti papildymų prie 
mūsų sųlygų. Bendradarbiavimo platfor
ma turi Imti viena. 

Bendrabiavimo sąlygos. 
I. Seimas. , 

1) Valstiečių liaudininkų frakcija sto
ja į pozicijų ir eina visas Seimo narių pa
reigas, kokios Seimo, ar Seimo komisijų 
jos nariams vus uždedamos — ar tai įs
tatymas referuoti, ar užimti be t a u r i o j 
komisijoj prezidiume vietų ir t. t. 

. 2) Valstiečiai liaudininkai, priėmę 
nurodytas pirmam punkte sųlygar* gali už
imti Seimo prezidiume pirmo viče-pirroi-
ninko vietų. 

Del informacijos pranešame, jog kan
didatu į prezidentus mes statysime kata
liką. ± 

II. Valdžia. 

Valdžiai statomi šie artimiausi užda
viniai i r darbai.: 

Žemės uMo srity. 

1) Griežtas ir skubus žemės reformos 
ir servitutų likvidavimo įstatymo įvykini-
mas. 

2) Miškų sutvarkymas1 tuo&udu, kad 
'gyventojai butų lengvai aprūpimi kuru ir 
statomąja miško medžiaga. Varžytinių pa
naikinimas, '• . i 

3) Žemies ūkiams kreditas. Naujaku
riams pagalba. 

4) Žemės ūkio produktų eksporto rė
mimas'. Palengvinimas tarifų žemės ūkio 
reikmenims. > 

p) Žemės ūkio kultūros kėlimas. 
6) Visiškas rekvizicijų ir pastočių pa

naikinimas. 
7) Nuo ugnies draudimo priversfimi-

mo panaikinimas*. 
8) Tikslesnis žemės į rųšis padalini

mas. 
9) Organižavimai ir palengvinimas 

>.tatyti trobesiu*? iš nedegamosios medžia
gos. 

dO)-Dva|g pasidalinimo aktų revizija. 
Darbo ir socdalės apsaugos srity: 
1) Darbininkų draudimas: senatv., ne

laimingų atsitik, ir tt. 
2) Drausmės ir darbingumo kėlimas, 
3) Pensijų kasos kariams i r valdi

ninkams. 
4) Karo invalidų ir žuvusių karių šei

mynų aprupinimasi. 

Finansų, Prekybos ir Pramonės srity: 

1) Išlaikyti lito pastovumas. 
2) Didinti prekybin iobatenso aktyvu

mų, remiant eksportų ir siaurinant im
portų. 

5) Remti Lietuvos pramonę. 
4) Remti i r palaikyti kooperacijų. 
5) Pertvarkyti palaikų mokesnius. 

H 6) Kova su spekuliacija. 
7) Organizuoti ir remti smulkų kre

ditų. 
\ 7) Sutvarkyti muitus palankiai žen^ės 
ūkiui. 

• 

Švietimo srity. 

1) Eiti* prie visuotino priverstino mo
kymo. 

i ) Statymas mokykloms trobesių. 

3) Mokytojų disciplinavimas ir jų pe- [ zija. 
dagoginio išsilavinimo kėlimas 

4) Kova su mokytojais, vedančiais 
antitikybinę agitacijų mokyklose. 

i 

5) Steigimas specialių mokyklų, rei
kalingų mūsų gyvenimo sųlygoms. 

Teisingumo srity; 
Reformuoti ir tobulinti teismų tuo 

»udu, kad teismas butų greitas, teisingas 
ir visiems prieinamas. 

Vidaus politikos srity: | 

1) Koordinuoti savivaldybių darbus 
su vyriausybės darbais. Savivaldybių dar 
bų ir biudžeto sutvarkymas. Savivaldybių 
įstatymo revizija. 

2) Taisyti kelius, tiltus, tiesti nau
jus geležinkelius. 

3) Valdininkų skaičiaus sumažinimas. 
Valdininkų būvio pagerinimas. 

4) Griežčiausia kova su anarchizmų 
platinančiais /gaivalais. Valdžios autorito 
•saugojimas r* palaikymas. 

5) Pasų revizija. Valymas Lietuvos 
nuo neleąaliai įvažiavusių svetįmšalių. 

6) Miestų patuštinimas, išsiunčiant iš 
jų žmones, neturinčius aiškaus riboto dar
bo surišto su tuo miestu. 

7) Griežčiausia kova su banditais ir 
vagimis, taikant jiems aštriausias baus
mes. Parengimas tuo reikalu atatinkamų 
įstatymų. 

Tokia pat kova su valdininkais ky
šininkais. Nusikaltusių valdininkų teis
man traukimas. Kova su valdininkų sau
valiavimu. FM m., 

8) Valstybinių įstaigų griežta revi-| gegužes mėii, jJ3 d. 

9) Kova su girtybe. 
10) Viešosios doros apsaugojimas. 
11) Bendra vyriausybės taktika: 

teisėtumas ir griežtumas. Vyriausybės 
politika turi būti grynai ir aiškiai tautinė. 

Užsienio reikalų srity. 
1) Siekimas atgauti priklausomas mu

ms teritorijas. 
2) Užmezgimas artimesnių santykių 

su draugingomis mums valstybėmis. 
3) Atstovybių sutvarkymas. Atsto

vybių etatų: numažinimas. 
Tai mūsų teikiamo valdžiai darbų 

plano bendri bruožai.; Iš jų bus ganėtinai 
aiški mūsų politika. Priėmus tų planą, 
valstiečiams liaudininkams siūloma mi-
nisterių kabinete dvi vietos: sasisiekimo 
ministerija ir teisingumo ar užsienio rei
kalų ministerija. 

Atsakymų prašome siųsti šiuo antra
š u : M. Krupavičiui, Ožeškienės g-yė Nf. 
3-

Jei rasite reikalingu kai kuriais klau
simais pasikalbėti žodžiu, aukščiau nuro
dytomis sąlygomis, malonėkite pranešti 
kur ir kada toks pasikalbėjimas turės į-
vykti. Da^kartų pabrėžiam, kad visos per-
traktacijos turi baigtis ligi Seimo pirmo 
-posėdžio, kuris mūsų žiniomis įvyks š. 
m. Birželio mėn. 5 dienų. 

P. Mikšys 
Ūkininkų Sųj. frakcijos įgaliotinis. 

1 M. Krupavičius 
L. Krikščionių Demokratų 

frakcijos įgaliotinis.* 
rtaunas, 1923 
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NAMUČIŲ BASEBALLO TY 
ORGANIZUO 
J AMAS. 

? * ™ ? ? ^ ? . Y ? i ^ - . J i ^ ? " kP- I a i k* m ė n - susirinkime 
Narių į sus-mą atsilankė daug. 

Pirmiausia buvo priėmimą* 
naujų narių į kp. Tolįaus sekė 
įvairių komisijų raportai: Są> 
ryšio, T. Fondo, Naš. Fondo, 
Spaudos, Choro, baseballo, iš
važiavimo ir bizniavo pikniko, 

Cleveland, Ohio. — Birž. 11 
d. Lietuvių svet. L. Vyčių 25 

• • • 
— — * — — — • r •• , • Į - n , , - • , , -

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

mėtf į fcį piknifcą, kad žinotu- sykiu su klebonu ir Vyčiais, 
mėtė kokioje vietoje įvyks. kad, kaip ateis ruduo, kad ga-

Besvarstant šiuos, dalykus lėtu clevelandiečiams jau pa* 
į suknia atvyko ir mūsų dva- rodyti ką Vyčiai gali. Nors 
šios vadas, kun. V. Vilkutaitis. dabar ir Šilta lankytis j repe-
Nors gerb. klebonas sus-me ir 
neilgai tebuvo, bet jis labai 
gražiai ir prielankiai išreiškė kad ir šilta ,— susirenka kas 

ticįjas, bet mugu Vytė* ir Vy
čiai mažai į tai kreipia domės 

savo mintis Vyčių naudai. Pa
skiau klebonas išdavė raportą 
kaslinF'dainų,, kuris buvo pri-

, nas pareiškė, kad dainų tu-kuns jvykį< liepos 4 d. s. m,, I . , į. 1A. . ..v ., . /resiąs užtektinai, tik reikia 
Walters G rovė darže. CIeve 
landiečiams reikėtų kreipti do-

r TeL Bivd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
l 

LJBTUVlS DENTISTAS 
4711 SO. A S H L A N D AVENTJE i 

arti 47- tos Galvės 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 yak. 
Saredomla n u o 4 iki 9 vakare. 

Cei. Gasai 1*7, Vaav Ganai S U S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydyto jas Ir 

Chirurgas 
Valandoa: 14 lai 11 ryta: 1 Iki S 

po plato: • Iki t 

L 

Tel. Boulevard 0»37 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena. nuq 6 
iki S vai. vak. Nedė l iomis nuo 8 

Iki 2 vai. po piety. 

!•—. D r . M . Stupnicki 
3187 So. Morgan Street 

C H O A G O , ELLOIOII 
Tetofsaas Var* . &0SS 

Valandos — I Iki 11 Ii ryto 
na r ietu I tai I rak. Hedėllooila 

-i 

mm^mmmmmmmmmmimmmm* m m - • -
Telefonas Ikmlevard l t S t 

D r, S, A Brenza 
4408 So. Ashlamd Avemie 

Chicago. Iii . 
Vai. r 9 vyto Iki 12 piet: 1 po 
piet iki i p o piet: 6:30 rak . iki 
9:30 vak. 

] I — ^ w m m m » * m W m m j m m t m m m i ^ 

DR. MAURICE KAHN 
•TVDVTfVAB I R CHIRURGAS 

4431 So. Ashland Ave. 
TeL 

Tel. 
OFISO TAJUl 

S — l t v. ryto, 1—S ts> f—• '. ę, 
Wed*l!omle: n a * l t * . ryta Iki 
l vai po e i e t * 

D U A. L. YDšKA 
1900 So. Halsted S tr. 

f 

Sus 
Ofiso vai.: l t ryto Iki 12 po piet, 

I iki 7 vai v a k a r ą 
vai.: t Iki 4 po p ie t į . 
4 1 t l Archer Ave. 
TeL Laiayet te 1198 

TeL Boulevard M 4 S 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m . 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

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

Valandos: N u o 10 iki 13 diena, 
n u o 1—t po piety, nuo 8—9 vak. 

Nedėl iomis l t iki 12 dieną. 

I Š I M U T O N S I L U S 
Tobuliausiomis atkilo •rltntiials; 

1,—be peil io, 
9, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4 ,—oe skausmo, 
K,—be Jokio pavojaus sveikatai . 

operacijos, pacijentaa sa l i tuoj 
elU J darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininku balsas tampa malonesnis , 
visa sve ikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius M Jvalrlomls Ugomls 
pr i j imu:— 

Kasdien nuo 3 vai . po platu iki 
9 vai. vakare . 

Nedė l iomis tr šaradomis ofl 
uždarytas. 

DR. AL. M. RACKT78, 
GYDYTOJAS, C H I R U R G Ą * I 

OBSTETRIsLsVB, 
1411 So. 50th Ave . Cicero, 1 

mokytis. 
Kp. nusitarė rengti kitą šei

mynišką išvažiavimą, bet lai
ko nenuskyrė, ilk išrinko ko
misiją Yietai surasti. 

Šiame sus-me nutarta svar
bus dalykas — suorganizuoti 
jaunameeių vaikučių Vyčių 
baseballo tymą, Tam darbui at 
likti likosi išrinko dn jaunu 

—^;yvrmku:<J. Baltrušaitis ir S. 
Pangonis. Kp. juodu paskyrė 
naujo tymo organizatoriais. 
Nors. abudu dar jaunu, bet 
pilnu Vyčiu dvasios ir patrijb-
tizmo. Jiedu prisižadėjo, žut 
but, bet suorganizuoti tymą. 

Dabartinis tymas gerai gy
vuoja* kas sekmadienį tenka 
imtis su kitataučių tymais. 

Šiame sus-me atsirado dide
liu pajrijotu, kuriedu paauko
jo Vyčių labui: J. Kuzas $5.00, 
A. Grigaitis $10.00. Kuopa iš
reiškė Jįrdingiausią ačiū už 
juodviejų tokią suteiktą do
vaną savo kp. 

Vyčiai jau pradeda rengtis 
ant rudens su programomis, 
paskui, kad nebūtų vėlu. Pats 
gerb. klebonas dabar mokina 
Vyčių chorą, kad prisirengus 
gerai su dainomis^ 

Taipogi ir gerb. viet. varg. 
R. J. Adomaiti*, darbuojasi 

repeticija gana skaitlingai. 
Begalo Vyčiai, / džiaugiasi 

turėdami tekį galių kleboną, 
nitas su padėka. Gerb. klebo-Jkaip,$erb, muziką ̂ un. V. Vil-

kutaitį. Kadangi klebonas ne
tik moka ant smuiko groti, bet 
ir ant piano ir kitokių in>tru-
metnų, tai jis netik Vtyčių 
chorą/mokina, bet pa . orkes
trą^? Tautiiką bena. 

^Taipogi gerb. klebonas da
bar daug darbuojasi su par. 
knygynu, kuris bus par. svet. 
Tatgi reikėtų sis prakilnus 
darbas visiems remti. 

Šiame sus-me prie kp. prisi
rašė du nauju nariu. 

v Granitas. 

BAIGUSIEJI SV. ANTAKO 
PARAP. MOKYKLĄ, CICE 

RO, ILL. 

= 

B0XE8 
of 
10 
or 
20 

Dr.MStrikol'is 
l i e t u v i s 

GYDYTOJAS i* CHIRURGAS i 
4401 So. Ashland Avcnue 

Tel . Bouievard 7820 
Vai.: 2 Iki 4 ir 6 iki S* 

Ned. 10 Iki 12 
Kamai : 4041 So. Alhany Avetrae 

Tel . Prospect 1930 
Val . : pagal sutartj. 

— — * — < — — i • • « » • • • • • 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkėla savo ofisą po a a m e r i o 

47SS SO. ANHLAHD AVKMUB 

SPECIJALISTAS 
D U O T U , M o t ė m ir Vyrų L«g« 

VaL: ryto nuo 14 — 11: nuo 8—4 
po pietų: nuo T — 8 : i t vakarą. 
Nedėl iomis: l t Iki 1. 

Telefonas Drese l M M 

Rexld> tel . Van B o r e n 0294 
Ofise tai. Boolevard S M S 

Dr.AAROTH 
sTOSAS G Y P T T O J A S *> 

CHIRURGAS 

f a i k ą fer visą 
Ofisas: SSSS 4. H * N. 

Vai.: l t — l t ry te : 
i»tet. T—t vak. Kad. l t -
Res . U M lndepewaence 

ą g s ^ y p j f i 

iee ™ JT 

Beckwith Jonas, Balčius 
Ant., Birgeliutė Ona, Dovi-
dau^kiutė Zop., Gedžiutė Ant., 
Uerdžiunas Ant., Gailius Juoz., 
Juknis Pr., Junčius Pet., Jun-
čiutė Gen., Kairys Al., Kinas 
Juoz., Kasmauskiutė Ona, 
Kisielius; Juoz., Kavaliauskas j 
Alek.s., Kvederis VI., Laz^au- Į 
skaitė Ona, Mozeris Juoz., Mi-
kalainis) Jonas, Metrikas Ant., 
Markuniutė M ar., ^ Mikutis 
Edv:, Petrauskas AI., Poškaus-
kas Jonas, Kašinskaitė Pr., Ra 
siukevtčius V Juoz.« Šliauteris 
Pet., Šemetulskis VI., Sesnaus-
kaitė, Kaz., Besnauskaitė Alb., 
Skiriate Ona, 8kiriutė Juoz., 
Seputė Kat., Siminauskaitė 
Br., Tamašauskas Pr., Taporau 
skas Jonas, Užkuraitė " Zuz., 
Vaišnoraitė Pet., Vaišnoraite' 
Dom., Žukauskas Jonas, Žu-

j kauskaitė Stef., Žilyičiutė Em. 
Obalsis — Viskas dideUiei 

Dievo garbei. 

! 

Į ^ UKVTOJAI, kurie supranta 
kas gera pasirenka HELMAR 

Cigaretus, nes HELMAR patenkina 
ir labiausia nepatenkinamus vyrus. 

Turkiškas tabakas yra švelniausias 
ir labiausia tinka Cigaretams. Pirk-
damas HELMAR Cigaretus gauni 
gerumą. Pirkdamas paprastus tft-
«aretus gaujai'tik skaičių. 

HELMAR Cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir sumanky-
mo. 

ASraiMINK SKRYNUTC IR VARDĄ 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymuii įsu Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFAGTURfN 
OISTBICT BAIK 

1113 W. 35-th St. dhim«». 
Turtu Tiri $7,000,000.00 

^ 1 1 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

S. W. B A K % d 
ADVOKATAS 

7 t W. Monroe Street 
Roosa 404 - Telef. Raodolph SMO 
Vai: Kuo 9 ryto iki 6 po plati} 
Vakarais: SMS So. Halsted Ssr. 

Telef. Yarde 1414 
Chicago. 

Dearbaaa M£ 

A. E* 
ISTASULANli 

ADVOKATAS 
VidonaaiestlJ Ofisas 

jRoom 1724 Chicago Temple Rldg. 

[77 W. Washlngton St.j 
OH8A8 CICERO 

1&45 So. 44- lh Ooart 
[PanedėUo, Seredo ir Petnyč ios vak.] 

Tel. Cicero 0448 

S. ANAKGYROS 
Dirbėjai nufj.sčlauNios ruSic« sviete Turk tik Ų 

'* I^g.vptiikų Cigaretu. 

\ 
1 

Dr. A. L Rntkanskas 
GYDYTOJAS I B CHOLURGAS 

4442 So. Western Av*, 
Telef. Lafayette 4144 

• • tmmmmmmmmM i » t » — # * — — I 

•4 AR ŽINAI KAD 
kad Lietuvos Seimo atstovai 
Lietuvoj važinėjasi gelžkeliaįs 
veltui! AT žinai kad Turkiš
ka* tabakos yrą pasauly ge-
riaueias tabakas cigaretams 
gi Helmar Turkiški Cigaj^ 
tai turi savije 100% grynai 
Turkiško tabako! f / 
•,v> ^(Apgr.) 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LDETUTIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 514-514-127 K. Dear-
born Str. Tel. Randolph 55S4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
RosekMd Tel. fMUmao 4977 

Tel. Dcarbora 4057 

A. A. S L A K U 
ADVOKATAS 

Ofisas vkmrmiestyje 
CHICAGO T E M P l i E B i l L D D f G 

77 West WasbJngton 
R o o m 1724 

Valandos t ryto iki I pe pietų 
K a m * Tat. Hyde Park IStS 

Ummmm N > » » — « M M » a l i — • » • • » »• 

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

s>-«< 

29 South La Baile Street 

Telefonas Centrai 4SM 

t Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Y arda M I I 

mmmmmmmmmm m< « • » » » • « • • — mm m mį 

FP BRADCHUUS 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas v isuose Teismuose. 
Padaro visokias dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI 12 S. Halsted St., Chicago, 

Tclepbone Yards 2 4 M 

ŪKININKU SĄJUNGOS IR KRIKŠČIO
NIU DEMOKRATU FRAKCIJOMS 

SEIME, 
Per p. M. Krupavičių. 

(Kaunas, Ožeškienės g. Nr. 3) 
Valstiečių Liaudininku Sąjungos frak 

eija Seime, apsvarsčiusi jūsų raštą, gaut^ ̂ ^ vien su Lietuvos priešais bolševikais J stybei, kuoskubiausiaa steigimas. 
š. m. gegužės 30 dieną, su pasiūlymu ben- ir lenkais. Kadangi tie tvirtinimai, nekal- i ^ 2) Uždraudimas gabenti užsii 

bant jau apie kitus užgauliojimus, kaip dradarbiauti Seime ir Valdžioje, nutarė 
pranešti Jums, ka&' seka: 

Valstiečių Liaudininkų frakcija-yra tos 
nuomonės, kad šiuo at^akomingu momen
tu, kuomet Lietuvos Respublikos užsienio 
ir vidaus padėtis yra itin sunki, kuomet 
ekonominis ir finansinis mūsų valst^ės 
stovis yra labai apverktinas, kuomet visi 
mūsų krašto gyventojų sluoksniai reiškia 
dideliausio nepasitenkinimo dabartine val
džia ir tvarka, o padėtis bežemių, mažaže
mių, naujakurių ir vidutinių ūkininkų, ku
rie neša dideliausia valstybės naštos" dalį, 
stačiai nepakenčiama, kuomet Lietuvoje 
tvirtai įsiviešpatavo biurokratizmas, ne
teisėtumas ir sauvalė — geriausia išeitis 
tik bendradarbiavimas valdžioj vigų Sei
me reprezentuotų valstybiniai nusistačiu
sių partijų. Tasai bendradarbiavimas- pri
valo apsireikšti koalieinio Ministerių Ka
bineto sudaryme, kuris vykdintų bendrai 
priimtą demokratinę programą ekonomi
nio ir teisinio krašto atstatymo. 

Valstiečių Liaudininkų Sąjunga vi
suomet buvo koalicijos šalininkė Valsty
bės darbe, todėl frakcija ir dabar yra pa
siryžusi eiti koalicijon ir daryti visus ga
limus iiTtsiieidimus ir kompromisus tam, 

ka<l sudariu^ besitariančioms šalims pri
imtinas, beiutradarbiavimo sąlygas. 

Su pasigailėjimu frakcija turi primin
ti, kad laike praėjusių rinkinių ir ligi 
šiol ūkininkų Sąjunga ir Krikščionys de
mokratai per savo spaudą (" Ūkininkas *', 
"Tėvynės Sargas'', "Laisvė'?, "Vieny
bė", "Tiesas Žodis'')j mitingus* savo par
tijų narius' ir agentus viešai ir slaptai 
skleidžia ir tvirtina, kad Valstiečių liau
dininkų Sąjunga yra* susidėjusi ir veikia 

kad toji programa bendruose bruožuose 
yra nuims priimtina,7 kadangi su kai-
kurioniis pataisomis ii papildymais1 ji a-
tarinka mūsų partijos nusistatymui ir tai 
platformai, kuri buvo pasiūlyta Jūsų fra
kcijoms Pirmojo Seimo Valstiečių Liau
dininkų frakcijos kaipo derybų bazė tarp-
trakciniuose, pasitarimuose. * 

JToji programa bet gi privalo but pa
pildyta dar sekančiais dėsniais :> 

1) Ypotekos Banko, dalyvaujant Val-

uzsienin nus-

žydberniai ir t. p., yra tiesioginis kalti
nimas mūsų Sąjungos Valstybės išdavi
me, tai frakcija pareiškia, kad atšauki
mas tų tvirtinimų iš Jūsų pus^s' yra vie
na iš sąlygų sudarymui tarpusavio pasi
tikėjimo Lr gerbimo, be kurių negalimas 
bendras darbas. 

Valstiečių Liaudininkų Frakcija yra 
tos nuomonės, kad Socialdemokratai, o 
taipog veikianti išvien su Jumis ir artima 
Jūsų frakcijoms Darbo Federacija yra val
stybinio nusistatymo partijos; todėl Val
stiečių Liaudininkų frakcija klausia, ar 
prisilaiko Jusiį frakcijos to pat nusista-1 
tymo ir jei taip, tai ar padaryti tems 
frakcijoms pasiūlymai del bendravimo 
Seime ir Valdžioje. MUHU nusistatymu abi 
tos frakcijos turi but kviečiamos ir įeiti 
koalicijon. 

Mūsų frakcija pilnai pritaria Ju^ų 
pasiūlymui, kad frakcijų derybos butų at
liktos kuoskubiau&iu laiku ir galėtų už
sibaigti dar ligi Seimo posėdžiams prasi-
dėfeiant. 

Kai del Jūsų patiektos Valdžios vei
kimo programos, tai frakcija pareiškia. 

Lietuvoje. 
20), Valdžia privalo vesti realę už

sienio politiką. 
21) Vilniaus .atgavimas. 

ko. 
3) Tam kad padidinus Emisijos Ban

ko svetimos valiutos fondą ir tuo būdu 
išleidus apyvarton daugiau litų suteikti 
Emisijos Bankui monopolines svetimos 
valiutos keitimo teises. 

4) Aktyvaus^ balanso pasiekimui už
drausti įvežti Lietuvon prabangos daly
kus, o taipogi visus gaminamus krašte [ 
žemės ūkio produktus. 

5) Nuodugni ir griežta Akcinių bankų 
revizija ir nuolatinė jų kontrolė. Bankų 
nuo&imčių ir komiso ėmimo reguliavimas. 

%) Bankinių kontorų uždarymas ir 
griežta kova* m nelegalėmis pinigf biržo
mis ir jų agentais. 

7) Įvedimas Mokinių sistemon pro
gresyvumo prineipų. 

8) Bėmimas Žemės Ūkio Itaaugijų, 
Tvredito, Gamybos ir Vartotojų Koopera
tyvų, išduodant jiems ir Vaistytas lėšų 
paskolas, o Žemės tJkio Draugįįoms ir 
pašalpas kultūros reikalams ir sudarant 
tinkamas sąlygas „toms įstaigoms veikti 
ir >plėtotis. v 

9) Karo stovio viso j Lietuvoj panai
kinimas. 

mas. i 
11) Apskričių valdymo suvienodini

mas, būtent: sujungimas Apskrities Vir
šininko pareigą su Apskrities Valdybos 
pirmininko pareigomis ir apibendrinimas į 2'į) Klaipėdos krašto atatinkąs Lietu-
visų kitų apskrities valdžios atstovų vei-( ves teisėms ir interesante' sutvarkymas. 
kin\pf/feuteikiant apskrities Valdybos pir- 23) Prekybinįųx sutarčių am svetimo

mis valstybėmis sudarymas. 
24) Išleidimas įstatymo, kuriuo pi

lietybės teisės gali but atimamos tiktai teis 
mo keliu. 

Jei išdėstytos sąlygos krikščionių de
mokratų ir Ukiiiinkų Sąjungos frakcijoms 
yra principe priimtinos, tai Valstiečių 
Liaudininkų frakcija tinka tarti*'del ben
dradarbiavimo Seime ir valdžioje. 

Ministerių Kabinete frakcija reika-
.lans sau šių trijų Ministerijų: Vidaus Rei
kalų, Teisingumo ir Švietimo. 

Kai del Seimo prezidiumo, tai Vals
tiečių Liaudininkų frakcija rezervuoja sau 
jame vieną atsakomingą vietą, jei Prezi
diume gaus vietą sočiai, demokratai arba 
mažumos; jei nei socialdemokratai, nei 
mažumos Prezidiuman su sprendžiamuoju 
balsu neįeis, tai frakcija reikalaus6 Sau 
dviejų vietų prezidiume. 

Pagalios frakcija turi pareikšti, kad 
jos nuomone. Respublikos Preeidento kan-

mininkui — viršininkui priežiūros ir kon
trolės teisiįsv / 

įa^Išleidrmas įstatymo apie prieška
rinių skolų ir skolų padarytų markrimis 
likvidavimo būdą. 

13) Jūsų pasiūlymą Švietimo srity 
§ 4 pakeisti taip: griežta kova su nau
dojimu mokyklos partiniams reikalams ir 
politiniams* tikslams. 

14) Mokykla privalo but vedama val
stybinėj dvasioj ir auklėti valstybingumo, 
tėvynes meilės; pilietingumo ir toleranci
jos jausmus. \ 

15) Suaugusių fcvie^imas. 
16) Sporto bei fizinio lavinimo rė

mimas. 
17) Uždraudimą* įstatymo keliu poli

tinės bei partines agitacijas bažnyčiose, 
kadangi, toji agitacija vengia bažnyčias 
mitingavimo vietomis ir giliai įžeidžia ti
kinčiųjų tikybinius jausmus. 

18) Įvedimas civilinio stovio aktų j didatura privalo but nustatyta sutartinai. 
greta bažnytinių aktų. ' 

19) Pagerinti santykius su Amerikos 
lietuviais. Tuo tikslu: l 

1 a) įsteigti prie Užsienių Reikalų Mi-

10) 

nisterijos specialių skyrių, kuris rūpintųsi 
Lietuvių Amerikiečių reikalais. 

b) Atšaukti atstovą čarneckį iš Ame
rikos ir pasiųsti tenai atatinkamą nepar
tinį asmenį; „ 

c) Iiekti įstatymo keliu Lietuviams 
įviavimo laiko su^umpini-l Ameariįiečiams įgyti nekilnojamąjį turtą 

Reikalingų paaiškinimų ir informa
cijų galime duoti raštu ir žodžiu. 

p. M. Sleževičius, 
Ž. Toliušis. 

Valstiečių liaudininkų frakcijos var
du. 
Kaunas. Birželio 2 d. 

1923 metų. 
7*"* 
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CHICAGOJE 
PAŠOVĖ PAČIA IR PATS ' ^ maldaknyge, nuo kun. Al-

NUSIŽUDĖ. !bavičiaus, kaipo atmintį mo-
* : kyklos dienų. Kitų dovana bu-

Tonv Stec, 45 m., 554 W. IV0 bal inta labai daug. 
%A w. . v . ^ i Mokyklą baigė: Ad. Alabur-
14 st, apmuse ir palove savo į . ' . & 

v. N,A o M x- ! da, J. Beinens, J. Bladikas, S. 
pactą, 40 m., 8 vaikų motina, j ^ ^ A J a n k a u s k a s > j. U u 
ir pats tuojaus nusižudę. \ y - ka> A L ^ ^ C ^ y . Mališaus-
riausiam, vaikui yra 14 metų. k a s ? B Miliauskas, V. Nagelis, 
Jauniausias — dviejų savai- s. Pakutinskas, A. Petronis, 
čių kūdikis. Kūdikis paimtas 
6v. Vincento įstaigon. Gi ki
li vaikai gavo laikiną prieg
laudą pas kaimynus. 

Pašauta moteriškė paimta 
ligoninėn. Gydytojai tvirtina, 
kad jinai pasveiksianti. 

Stec ilgas laikas su pačia 
nesutiko. Pastaromis dieno
mis jinai jį traukė teisman 
del žiauraus su ja apsiėjimo. 

h 

ARBITRAI TURI SESIJĄ. 

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių bendrovės Cbicago-
je su darbininkais vakar pra
dėjo taikinti arbitrų teismas. 
Arbitrai vakar pradėjo pir
muosius išklausinėjimus už-
mokesnio įreikale. 

Abi pusi dar kartą vakar 
pranešė, kad pasiduosią ga-

.lutinam arbitrų išsprendi
mui. 

Paskiau pranešta, kad iš
klausinėjimai atidėta ligi lie
pos 9 d. * t $J§ 

L. Pečiuhs, E. Rimkus, K. Tve-
rijonas, L. Tverijonas, J. Tvir-
bntas, A. Vaškevičius, A. Vid-
montas, A. Zienis, S. Balsevi
čiūtė, P. Bernotaitė, Mar. Ger-
raitė, Mik. Gerčaitė, S. Jakš-
taitė,sp. Klisiutė, 0. Kamins
kaitė, K. Jjeskauskaitė, E. Pa-
prickaitė, A. Rašinskaitė, P. 
Savickaitė, J. Sireikiutė, A. 
Stankiutė, M. Živatkauskaitė 
ir P. Živatkauskaitė. Viso 35. 

Obalšis: Darbai, ne žodžiai, 
Spalva: Žalias ir ruzavas,. 
Gėlė: Ružava rožė. 
Gerb. sesuo M. Lucija iš

leido į platfjjį pasaulį jaunų 
busimų inteligentų būrelį. 
Dauguma jų nepasitenkina tuo 
ką žino ir žada siekti augštes-
nio mokslo. 

Jeigu neužmiršite ką gmlė-
davot nuo mokytojų bei kuni
gų, tai netik ką busite ateitis 
mūsų tautos, bet sykiu ir sau 
daug naudingesni. 

Alfa. 

NUSKENDO BESIMAU
DANT. 

Netoli Eigin vienoj gilioj 
kūdroj besimaudant nusken
do Dr. Thorwaldson. 

NEŽINIA KAS NUŽUDĖ. 

Namų priešaky, 3412 No. 
Harlem ave., sekmadienio va 
kare kresėj besėdint nušauta 
Mrs. Mary Lawrence, 37 m. 
Vaikai ją rado negyvą. 

MOKSLO METŲ UŽBAIGI 
MO VAKARAS. 

. 

Par. mokyklą baigė 35. 

merg.; 
6-tą skyr.; 14 bern., 

merg.; 
5-tą skyr.: 20 bern., 

merg.; 
4-tą skyr.: 20 bern., 

merg.; 
3-čią skyr.; 22 bern., 

merg.. 
2-rą skyr.: 30 bern., 

merg.; 
1-mą skyr.: 56 bern., 

merg.; 
Pradinį skyr.: 15 bern.. 

merg. 
Viso 201 berniukas, 218 

gaičių. 

13 

22 

38 

32 

30 

39 

19 

mer 
: ' .ZL 

, DARBUOTOJAS SIEKIA 
AUKŠTESNIO MOKSLO. 

TOWN OP LAKE. — Alumnų 1 
kp. sus-maa bus antradieny, biri. 26 
d. Davis Sąuare Park svet. Pradžia 
8:00 ,yal. vak. Tie kurie dabar už
baigė! 8 skyr. esate kviečiami atsi
lankyti ir prisirašyti prie Alumnų. 
Lauksime skaitlingo atsilankymo. 

Z. Jurgaitė, rast. 

ie-rti; BRIDGEPORT. — Susivienijimo 
Draugijų ant Bridgeporto pusmetinis 
susirinkimas įvyks antradieni, birž. 
26 d. s7:30 vak. Mildos svet. 3140 

So. Hajsted St. Visi delegatai susirin
kite laiku, nes turime dUu'g svarbių 
reikalų aptarti kasllnk statymo Au
ditorium svetainės. 

Ą. J. Lazauskas, rast. 

PARDAVIMUI. 

i^tr&di9W Biržijo 26. 1923 

Pu krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
zart st. netoly ksirhpo parsiduoda la
bai pigiai. 

Du krūvoje po 80x125 lotai ant 
California ave netoli lietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingų namas 
neša, fendos $100.00 į mėnesi. Kaina 
tik 18,800.00. 4 

JONAS KOMAS 
4414 South California Ave. 

Telef. Lafayette 5974 

N A M A I 
SUSTOK IR SKAITYK! 

R A U N D A I 

ŠV. PETROMR POVUVO PA-
RAP. MOKYKLA, WEST 

PULLMAN. 

Penktadieny, birž. 22 d. 1923 
m. westsaidiečiams ir visuo
menei gerai žinomas veikėjas, 
Pr. L. Savickas, per pereitus 
du me\u Metropolitan State 
Banko užsienių skyriaus vedė-
jas ir L. Vyčių Centro Sporto 
Sekcijos rast., "The Booster 
business mgr., pradėjo vak a 
rais> lankyti De Paul Universi 
tetą — mokintis teisių. 

M 

IŠ NORTH SIDE. 

Mokslo metų užbaigimo 
vakaras. 

Aštunto skyriaus šjmet ne
turėjo. 

Mokyklą lankė: 
7-tą skyrių,: 8 bernaičiai, 5 

mergaitės; 
6-tą skyrių: 14 bernaičių 

9 mergaites;. 
5-tą skyrių: 13 bernaičių, 8 

mergaitės; 
4-tą skyrių: 17 bernaičių, 

15 mergaičių; 
3-čią skyrių: 15 bernaičių, 7 

fmergaičių; 
2-rą skyrių: 9 bernaičiai, 10 

mergaičių; 
1-mą skyr.. 20 bernaičių, 23 

mergaitės. * 

Mokslo metų užbaigimo pro 
gramą buvo sekanti: 

Veikalas "Daina be galo", 
Dievo Apveisd^ Parap. — «j o n as šmikas^, didžiųjų 

Birž. 17 d. 8 vai. vak. parap. 
svet. įvyko parapijinės moky
klom mokslo metų užbaigimo 
mokinių vakaras. Nepaisant 
šilto oro, žmonių buvo prisigru 
dus svetainė, kitiems nebuvo 
vietos nė kur stovėti. Mūsų 
žmonės žino kad Sesutės vi
suomet surengia ką nepapras
to. 

Programa kaip visuomet bu
vo Mga, turiningai pamargin
ta. Visko negalima aprašyti. 
Nemažai žmones prijuokino 
komedijos "Malevoja Kėdę" 
ir "Busiu Lietuvos Preziden
tas'\ Begalo buvo gražu žiū
rėti į mažas mergeles šokant 

mergaičių drilius/mažųjų mer 
• gaičių drilius/ "Tėvas, ir su 

Šį vakarą, par. svet. lygiai 
7.45 vai. įvyks parapijinės mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mo vakaras. Vakaro programa 
bus labai įvairi. Kalbės Tėvas 
P. Andziulis. Bus galima gau
ti atsivėdinimui šaltakoš**>s ir 
gardžios lemonadoK. Taipgi vie 
sumui įvesta elektros vėdyk-
los. Ta.dgi, valio visi į mušą 
mokyklos metinį vakarą! 

N. S. 

AR ŽINAI KAD 
Azija turi 850,000,000 gyven
toju, Europa tik 380,200,000! 
Ar žinai kad paprasti eiga-
retai duoda tau kiekybė gi 
Helmar Turkiški Cfgaretai 
duoda tau kokybe L (Apgr.) 

V • • ! • 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

VYRAI 

dirbti diena ir naktimis 
rai apmokamos vietos. ge-

VVESTERN FELT WORKS 

mis 11 

4115 Ogideu Avenue 
"Little Tommy Tump-lArti 22JTOS įr 6rawford Ave. 

kins", didžiųjų choras, ma
žųjų choras, eilės, įvairumai. 

KUN. KLEB. ALBATIčIUS 
PRIE "OLD-TIMERIŲ". 

Plačiai žinomas visuomenės 
darbuotojas, gerb. kun. kleb. 
Ig. Albavičius, įstoja į "pld-ti-
merių" tymą žainti su Vyčiais, 
liepos 4 d., Beverly rįills. Visa 
Aštuonioliktos kolonija va
žiuoja į Beverly kalnelius lie
pos 4 d. ir "rulins" už savo 

REIKALAUJAME 
100 taikų 

• • « 

suvirs 16 metu> amžiaus ir 
jaunu vyrų dirbti naktimis 

įkrauti kanas, duodame "plece-
work". 

50 vaikų suvirs 16 metų dir
bti dienomis. 

CONTINENTAL GAN CO. 
5411 West 65-ta Street 

m vi imą kleboną ir, žinoma, tuo 
Gegužinį šokį. Kiti driliai irgiįpa(rm s v k i u > u ž v i s f t « o l c U i _ 
buvo puikus, kurių buvo la-

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
MOKYKLA, WEST 

SIDE. 

menų" tymą. 
bai daug. Tai mūsų Vienuolių K a ž i n * k o d e l YyHų L y g a 
nenuilstančio pasišventimo n e p a r f c e l W a k o k į { y m a ^ i r k t 
nuopelnas. . p r i e S <<0id_ tjm e r i u s" f 

Ant galo buvo išdalinimas "Old-timeris" 
diplomų bei dovanų. Prieš iš-
dalysiant gerb. kun. kleb. Ig. 
Albavierus pratarė keletą žo
džių į tuos kurie baigia. Be 
diplomų ir kitų dovanų kiek
vienas liko apdovanotas pui-
~> < * - " • • • " • * 

KAS RADOTE? 
Nedėlioję, birželio 28 d. Liet. Pi

liečių D. Pašalpos Kliubo piknike |-
rykusialme National Darže. Riversi-
de, 111. pamečiau Pocket-book. ku
riame buvo žiedas ir raktas. Prašau 
sugrąžinti, už tai duosiu davanų. 

MORTA GRAŽINSKATTĖ, 

Eeikalingi 
malioriai u-
nijistai. Dar 
bą užtikri
nu visai va
sarai, tiktai 
patyrę lai 
atsišaukia. 

Kreipkitės 
pas 

Aštuntą skyfrių baigusiųjų 
vardai pavardės jau tilpo 
'*Drauge*' su aprašymu mok
slo metų užbaigimo vakaro. 

Mokyklą lankė šįmet: 
&-tą skyr. 7 bernaičiai, 7 

mergaitės, 
7-tą *skyr. 17 bern., 18 

P. M. OIBpLSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

REIKALAUJAME 
100 moterų diFbti naktimis 
prie dėjimo kanų, prityrimą* 
nereikalingas. 

Reikalingos 50 merginų ir 
jaunų moterių prie inspektavi
mo ir sortavimo. 

CONTINENTAL CAN CO. 
5411 West 65-ta Street 

RAKANDU BARGENA8 

Geriausia proga Jaunoms porom a 
jsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios ' mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
giamojo kambario, karpetai, grindinė 
la)npa, paveikslai, fonografas su re
kordais, parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite Sio 
bargeno. 

1922 South Kedzle Aventie. 
/ 1-mos lubos. 

B I Z N I S \ 

PARDAVIMTTI puikus vieno pagy
venimo namelis su keturiais dide
liais kambariais; su gasų, elektra, 
maudynė, beismentas ir išgrysta ant-
stoge; statytas tik pusantrų metų at
gal ant cementinio pamato; namelis 
yra medinis labai tvirta? statytas: 
randasi ant Archer Ave., bizniavos 
gatvės netoli nuo Ked*ie Ave. Reikia 
įmokėti $1,000 pinigais o kitus ant 
lengvų išmokėjimų taip kaip randa; 
nepraleiskite šitos retai atsitinkan
čios progos. * 

PARDAVIMUI puikus 2. augštų 
muro namas po 6 ir 7 kambarius; 
augštas skiepas; dviem automobi
liams garadžius su namais randas ant 
bizniavos gatvės Western Ave., netoli 
nuo 35-tos gatvės; kaina $10,000 y-
ra vertas $12,000 pagal šių laiku>pu-
sę reikia pinigais o likusia suma ant 
morgičio lengvais Išmokėjimais. 

FA.RDAVIMUI 2 augštų "stueo" na 
mas po 4 ir 5 kambarius; namas sta
tytas 2 metai atgal pagaly naujos ma
dos: yra iš viso lotai yisl po 30 pėdų 
pločio; namas randasi pakraštyje mi
esto netoli nuo Archer Ave!, gatve
karių; puįtkl vieta laikymui naminių 
paukščių V auginti daržovės; kaina 

A. f A. 
A. MAKARAVIČIENf 

(Po tėvais Kudirkiutė) 
mirė subatoj 3 vai. ryto. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyra Kajatoniį, Ma-
karevičiu, sūnų Kazimiera 
ir dukterį Antanina. 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke. birželio 26 d. iš na
mų 3436 So. Union Ave. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę. 
Vyras Makarevičia 

Ir vaikai. 

NORĖDAMI 
PTRKTI PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. JAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS, 

S. I . FABIONAS CO. 

£== 

$5,5&0 apie pusė ar maįiau pinigais r * : 
oN kitus lengvais išmokėjimais. PEKARNt 

Parsi duodas pekarnė go
riausioj vietoj tarp lietuvių ir 
lenkų. Biznis jau išdirbta per j 
septyniata mefij. 

Atsišaukite Šiuo antrašu. j Yusihkewitz, manadzierius, 

IŠMOK 
AMATA. 

Mokantt nuo |35 ; 

iki $50 savaitėj, len
gvas darbas trumpų 
laikų išmokamas. 
Mes (mokiname kirpimo siuvimo 
prosijlmo, kišenių dirbimo ir siu
vimo ant Bfectric Power Mašinų. 
Atsilankykite diena ąr vakarais. 

JOS. F. KASNICKA, Principai 
MASTER TA1LORING SCHOOL 

190£orth S U te Street 
Kamp. Lake Str. 4 floor. 

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Roulevard M I I ir 0774 

PADAROM PIRKIMO I g PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam ptaigos ir 
1 D„^HA^am Laivakorte. V Parduodam Laivakorte 

PINIGUS LIETUVON1 

Siunčiu -per 
vos Bankus. 

didžiausius Lietu-; 

Padarau lecališkus dokumentus, J 
^patarnauju pirkime 
#rae namu 
Į t 

lotų ir farmų. 

NOTARY PUBLIC 
Užsiregistravęs Lietuvos atsto

ja vy bėję. 
S Taipg 1 užlaikau Draugo di-
^džiausio knygyno skyrių su di-
Jdžiausiu rinkinio knygomis. Už-i 

prenumeruoja Draugą. 

Nore-dami pamatyU viršmlnėtus 
barnus atsilankykite diena- aV tai va
karais pas 

BRI6HT0N REALTY 00. 

B. VISOTSKIS 
4550 S. Wood St. Chicago. 
«OMA15~RUS 'TAVO L.UMEJIMASI 

PARDAVIMUI ar išmainymui* ge
rai apsimokantis bučernes ir grocer-
nl<^ biznis; yra pig* renda ir gerai 
padarytas lysas; randasi Brigrhtoh Par 
kp-̂ , lietuviu apl«*1nk^je: savininkas 
parduos ar mainys ant lotu. automo-
bilo. namo ar tai ko kitko; prie
žastį pardavimo patyrsite ant vie
tos. Pasimatykite su J08EPH YI'SH-
WEWtTZ. 4034 Archer Avemie Chi-
cago. III. 

BIZNIS SU NAMU 

4034 Archer Ave. Prie 
California Avenue 

Didelis Bargenas 
Ant Nf mo 

DIDELft PROGA. 
Gražioj dalyj Cicero, Parkholme, 

parsiduoda^ naujas namas, du flatai. 
po 6 kamtiarius, su naujausiais i š 
taisymais. Lotas 30x125. Kaina pri-
einama. Atsišaukite pas savininką. 
A. Miliauskas, 1247 So. 4^-th Ave., 
Cicero, UI. 

PARSIDUODA puikiausias ant h 
Bridgeporto kampinis, 3 augštų mu- !<• 
rinla namas su Saliuno bizniu. Šu
lių nas labai geroje vietoje, daro apie 
$100.00 biznio per diena. Puikus fix-

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 
Med.'nis namas 5x5 kambarių ant 

sierai, Pianas, Biliardas^ Cąsh Regis- ! cemento -statytas netoly lietuviško* 
ter. 3 Pumpos, visi geriauai jtaisy- į bažnyčios labai gražioje vietoje Uk 
mal i f ' fltymu apšildomas. 8 dideli 
flatai po 5, 6 ir 7 ruimus, su toHe-
tais ir prausiny«Moinis, pečiais ap
šildomi. Namas gražus, iš abiejų gat
vių press brick, augštas po visu na
mu baaementaa. Kaina namo *u \>i* 
ntų $30,000. Pats biznis su visai* |-
taisymais, vertas $6,000. taip kad na
mas atsieina tik $2.'»,000. Kiek truks 
pinigų nupirkimui, savininkas panko- Į 

— . 

L Michflievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatvf 
Phone Yardi 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

Paing. 
Sąžiniška* pa-

larnavii \as prie 
aimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki i \ , nuo 
f Iki » vai. vakare. 

v 

I Jonas Klimas 
$4414 South California Ave. 

Tel. Lafayette 5976 

Telefoną* Tani 

le diena gali būti parduotas. 
Atsišaukite' pas A. OL8ŽEW8KT. 

3285 S. Halsted St., 2-nd Floor. 

ATEITIS 
Parsiduoda mažiau negu už 

pusę prekės 2 dideli lotai ne
toli nuo gražios Marąuette 
Parkės ir 63-6ios gat. Šitų lo
tu prekė trumpame laike, bus 
daug kartų didesnė, nes dabar 
jau yra parduodama lotai po 
$2,000 ir daugiau tik už 3 blo
kų nuo šitų lotų. Dabar dar 2 
lotus galima gauti po $400. 
Kas nupirks tai padarys dide
li pelną. Nepraleisk šitos pro
gos pamatyti ir i>ersitikrinti. 
Savininkas parduos ant leng
vų išmokėjimų, tai tokia pro
ga retai pasitaiko, už tai pa
sinaudok. Atsišauk greitai po 
numeriu 6243 SOUTH WES 
TERN AVENUE. 

lins ant pirmo mortare^io, be komi- 'kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
šen. šita narna jau keli dera. Tžtnl c e m e n t u o t u garadžlumi^ parsiduoda la 
norintis turi pasiskubinti, nes jis bi-, D a j pt^tai ir labai lengvomis sąlygo

mis. 
Didelis "bargenas, medinis ant dvie

jų pagyvenimų namaą 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžius stik
liniais porčtais netoli nuo AVestern 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
leetrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas 
flatas fufnace šildomas, randos neSa 
$95.00 1 mėnesj netojy 55-th St. $12,-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenlnjų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais jtaisymals $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernės biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namo biznis 
$8,700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario linijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15,000.00, 

Reikalauja namo Brlghton Parke 
medino 5x5 kambariu apie $7.500.00. 

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat lietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
Išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 

* 4414 So. California Ave. 
Chicago, 111. 

už $7,800.00 
Kampinis lotas su dviem mediniais f 

blsnlavuis namais po 4x4 Ir 5x3 kam
barius geras šlaučiul ir barberniąi 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. 

Du mediniu namu ant vieno loto, 
prlfta kiniam e esti saliuno biznis ir na-

, mal tik $8,800.00. 
Medinis vieno pagyvenimo namas 

Y arti* H M 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
anABORiua m 

Balsamootoja* 
Tūrių automo

bilius visokiems 
taikai a m s, Ealna 
prieinama. 

3319 Auburn , 
Av«. Chicago. 
• • . i • • m • • • m m . Į 

lRexidcnt<jos T«'I. Brnns»ick 4HH1 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
lie gyduolių, be pperacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9-12 
1679 Mllwaukee Avenae 

Kamp. Robey Ir Hortli Ave. 

nėdlntl. 
I<* » • m. m m • 

Tel. Canal 1971—1199 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUft 

9S14 W. 2»-rd PI. Ckloago, 111 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

daaala. Radikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite alga 

Telefonas Baulevard 41S9 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai- ' * 
dotuvėse ves- f 
tuvėse. krtkšty- ? 
nėe ir kituose { 
reikaluose. Kai- t 
nos prieinamos. 

J 3307 Auburn Ave. Chicago. j 
įP«a»-«— mt iw — i i— — ^ i I^I « i mm \m m m wm MW m i • W 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mena 

SIMPTOMAI PARK1SKIA 
Akių I.igas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar Just] akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukancius 

taškus ? 
AP atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant voku? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akla? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
ihOl So. A-sliland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, J 6, 18 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septinta dieniais 9 r. Iki 12 dienos. 

f — —-UI 

PIRK LOTĄ 
Puikioj Papkholme SubdlvizijoJ, 
tarpe 48-tos ir 5 2-ros Ave. Ir 16 
ir 19-tos Cicero, III. 

Vanduo, šalygatviai, gaaas Ir 
kiti įtaisymai, viskas ~ apmokėta. 
Kainos nuo fl.OOO ir augsčiau. 
Nepraleiskite šios progos. Reika
laukite Informacijų, pas l 

JOHN 0. SYKORA 
RE Ali ESTATE BRORER 

2410 So. S2-na Ave. Cicero, III. 
Telefonas Cicero 8 J 54 

atdara Nedėl. iki 4 vai po pietų 

VVHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėjimas 
20c. už mylią 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4400 

JĮ— »~'*w m m m m — 
Tel. Lafavetti 

T? 

A • 

Tel. Lafayette 422S 

PLUMBIN6 
Kaipo Ifetmvys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriausia 

M. YU6KA 
8228 West S8-tn i Street 

A. 
VIEŠA PADĖKA 

Širdingai tariame ačiū už puiku patarnavimą mūsų 
mylimos dukters Onos Jasulaitės laidotuvėse: Kun. J. 
čžauskui, Mergaičių Kliubui, ypatingai pirmininkei 
E. Blinetetytei, M. žemaičiutei, taipgi tariame ačių 
tiems kurie pirko gėlės. Taigi dėkingi esame visiems 
giminėms ir pažįstamiems, už dalyvavimą laidotuvėse. 
Taipgi adiu ir graboriui Ig. Zolp už gerą patarnavi
mą. 

Su p^graba 
Jasulaičių šeimyna. 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

hesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telelonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia jnašina. 
Tikrai džiaugiesi mekairiškaja konstrukcija šios plau

namos masinos BUTtTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų mėra. 

Waterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilas* 

Dirbti ir gkcan4juojami 
ALBAUGH - DOVER O0L Chicago. -

2100 Marsnall Blvd. Tel. RockweU 6800 

\ 

i 


