
**m 

l "DRAUGAS" 
Pnbliabed Baily Eicept Snndays 

One Year $6.00 
Six Months $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c A COPY 
DRAUGAS PUBLISHING 00., Inc. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago, 111. 

TeL Roosevelt 7791 

— 

f % 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

KAINA 2 CENTAI 
• » • » » 

PRICE 2 CENTS 

II I .-g • » . . • • i » 

No. 107 CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 5 D., 1924 M. 
EHTERED AS SEOOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE OF ACT OF MARCH 3, 1879 

METAI-VOL K 
. 'r = 

PRIEŠKARINĖ ORGANIZA
CIJA PRIEŠINGA MO. 

BIUZACIJAI. 
— i — • • 

Sako, gen. Pershing taiso 
karo mašiną. 

yfASHINGTON, geg. 3. — 
Amerikos nacibnalė karo iš
vengimo taryba paskelbė ko
vą didžiajai nacionalei visos 
valstyl>ės mobilizacijai, kokią 
suplanavo ir paskell>ė genero
las Pershing. Ta v i satiną 
mobilizacija turi įvykti šįmet, 
rugsėjo 12 d. 

Tą dieną kiekviename mie
ste ir miestely milionai,regu-
larės a linijos, naeionalės gva
rdijos ir organizuotos atsar
gos karininku ir 'kareiviu bus 
pašaukta tarnybon, tarytum, 
butu kilęs tikrasis karas. Ta 
pačią dieną ir visos industri
nės tautos spėkos turi but su
mobilizuotos. 

Kaltina Pershfngą. 
Tos rūšies visos tauto 

bilizacija sukoneveiks 
metu darbą taikos reikale, 
pažymi Frederick T.. Libby, 
karo išvengimo tarybos pir
mininkas. 

" T a i juk žinoma istorija," 
sako Libbv. \Tvliai ir ne-
pa flėmy tinai gen. Pershing 
stato milžinišką šioj šaly mi-
litarinę mašiną. |Tai reta 
pasauly mjiąitarinė schema. 
Tą mašiną išmėginti — ar ji 
j^alės veikti, paskirta jau die-

Belgijos Premieras Theu 
nis Londone 

AIŠKINA FRANCUOS PLANUS REPARACIJŲ 
K L A U S I M E 

P0 RINKIMU SANTARVE 
DECIDU0Š. L I E T U V O J E 

Tuo tiksiu bus premieru 
v » 

FRANCIJA PRIEŠ VOKIETIJA NORI SUVIENYTO 
F R O N T O 

mo-
visu 

na. • » 

Siunčiami atsiliepimai. 
K'aro išvengimo taryba iš

sprendė tuo reikalu tiesiogf-
niai kreiptis į Prezidentą Co-
olid'-ce ir į patį Kongresą, 
idant jie atmestų tos mobili
zacijos planus. (iai dar bus 
kreipiamasi ir karo departa
mentam 

Bet jei tas butą be pasek
mių, tai tuo reikalu bus atsi
liepta i visus šalies gyvento
jus. 

Nežiurint to, Karo depar
tamente mobilizacijos planar 
gaminami ir vargiai jie nebus 
vykinami. 

Nes taip nori gen. Per
shing. J is nori išmėginti sa« 
vo tą mil i tarinę mašiną ir 
tuojaus po to apleisti regida-
rę armiją. 

NORI PASIKEISTI VIE
TOMIS. 

. RYGA, geg. 4. — Iš Mnsk. 
vos pareina žinių, kad karo 
komisaras Trotzky užimsiąs 
naeionalės ekonomijos tary
bos pirmininko vietą, kurioje 
šiandie yra DzieržinskL. (ii 
šis kruvinasis budelis palik-
slas karo komisaru. 

Sakoirta, Dzieržinski mėgin
siąs arčiaus suartinti erezvi-
ėaiką su raudonąja armija. 

Kiek daug Tortzky turį su 
pratimo apie industriją ir e-
konomiją, kas čia gali pasą-
kvti. i 

PARYŽIUS, geg. 4. — Va
kar iš cia per Cherbourgo uo
slę Amerikon išvyko Kardino 
las Mundelein. 

LONDONAS,' geg. 4. — 
rlonai atvyko Belgijos pre
mieras Theunis ir užsienių rei 
kalu ministeris Hvmans. 

Apsistojo belgę ambasadoj. 
Turės konferenciją su Angli
jos premiem ALncDonaldu. 

Belgų ambasadoj surengta 
pietus, kūnuose dalyvavo ir 
amerikoniškas ambasadorius 
Kellogg. 

Paskiaus , išvyko į Chequ-
ers, kur premiej'as MaeDonald 
turi rezidenciją. 

Patirta, jog šiedu belgų dip
lomatu atvyko ne tuščiomis. 
Kaip žinoma, pirm vykimo 
Londonan jiedu konforavo su 
Franeijos premiem Poineare. 
Taigi, jiedu Anglijon atvežė 

Poincarės planus Ivas link re-
paracijų, k'as link ekspertų 
p!i ga n i uitų pi anų. 

i 

Premieras Poineare reika
lauja, kad pirm pripažinsiant 
ekspertų planus, santarvės vai 
stybes privalo sudaryti stiprų 
suvienytą frontą prieš Vokie
tiją. Kitaipgi Franci ja nega
li pripažniti ir vykinti tų pla 
nų. 

Kadangi be kitko Francir 
jai dar yra vienas svarbiausių 
dalykų ir karo skolų panai
kinimas, tai belgų svečiai kon 
fereneijoje su MacDonaldu tu 
rės paliesti ir tą klausimą. 

Vakar įvyko viena konfe
rencija. 

Argentinoje Kįla Generalis 
Streikas 

JUKNOS AIRES, Argenti
na, geg. 4. — Pranešta, kad 
Argentinos prezidentas tarią-
sis vvkinti pensijų istatvma. 

Tuotarpu tam įstatymui 
griežtai priešinasi organizuo
ti darbininkai, industrinlnkai 
ii visi pramonininkai. 

Darbininkai jau senai skel
bė jie pakelsią streiką, jei įs
tatymas- bus vykinamas. Gi 
industrininkai pažymėjo, kad 
jie uždarysią visas savo dir
btuves, kasyklas ir kt. 

Darbininkų unijos, kurios 
susidėjusios su anarchistine 
federacija, jau paskelbė ^ene-
rali streiką, k'aipo protestą 
įstatymui. Streikan ineina uo
stu darbininkai. -

nuošimčiai pensijų fondan. 
Sio miesto įžymesnieji pir

kliai ir verteiviai vakar ture 
jo milžinišką mitingą. Pada
rė rezoliuciją šiandie paskel
bti visame mieste generalį Jo
kantą, kaipo protestą pensi
jų įstatymui. 

Nes įstatymas reikalauja, 
idant darbdaviai nuo darbi
ninkų rinktų tuos 5 nuoš. pen 
sijų fondan išmokant uždar
bius. Už: neatlikimą tos parei
gos darbdaviams • įstatymu nu 
skirtos bausmės. 

Dėlto Argentinoje kįla ge
neralis streikas ir IoTFautas. 
Sustos visi darbai. Greitai ga 
lės pritrukti maisto. -v 

Praktikavai visi darbinin- i Tuo tarpu valdžia i indus-
trinius centrus koncentruoja 
kariuomenę. 

kai priešinasi, kad iš jų už
darbiu butu atitraukiama o 

SERBŲ VALDŽIA SMAUGIA konferaoja, apgalvoja prie 

KRIZIS. 

Parlamento sesija 
pertraukta. 

VTENNA, geg. 3. — Pre-
mierui Pašičui perorganiza
vus ministerių kabinetą, stai
ga parlaiTbentan $ryžo 90 kro
atų atstovių, kurie prisiekė se-
rlm karaliui. 

Parlamentas turėjo pradėti 
sesiją, bet premieras Pašič 
nebeleido atidalyti. Nes pa
sirodė, kad parlamente val
džia turi mažumą 

mones, kokiu būdu atsikratyti 
kroatų, kaip įgyti parlamente 
didžiumą. 

Nežinia, kas jųdviejų bus iš 
galvota. 

KUBA GAUNA AMERI
KOS PAGELBĄ, 

Pašič bijodamas, kad didžiu
ma nepaimtų savo rankosna 
valdžios, nebeleido parlamen
tui nei sesijos pradėti. 

Bet biržely parlamentas bū
tinai , turės susirinkti. Tad 

WASHINGTON, geg. 4.— 
Kubos salos valdžia kreipėsi 
Washingtonan leisti jai įsigy
ti Su v. Valstybėse ginklų ir 
amunicijos. Tas reikalinga 

atstove, i l g i n t i , sukilimus, atkreiptus 
prieš prezidentą Zayas. 

Suv. Valstybių valdžia prieš 
tai nieko neturi. Duos reika
lingos 'pagelbos. 

Chieagoje staiga mirė rau-
premieras su karalium dažnai nicipalis teisejfcs Wade. 

suvažiavimas. 
• 

PARYŽIUS, geguž. 3. — 
Francuos premieras paga-
liaus gavo viršų, kad eksper
tų planus Fraroraja galutinai 
apatrs tiktai po įvykusių rin
kimų franenzų pnrlamentan. 
Rinkimai įvyks gegužės 11 d. 

Taigi tik po to bus taria
masi, kas pradėti su tais eks
pertų planais ir k&ip į tuos 
planus atsinešti. 

Visa eilė klausimų. 
Santarvė reparacijų reika

le tur.ės išspręsti visą eilę 
klausimų, be kurių išsprendi
mo Franeija nesutiktų pripa
žinti planų. 

Svarbiausi klausimų šie: 
1. utilitarinės Ruhro krašto 

okupuotės stovyba. 
2. Bausmės, jei Vokietija 

ateity nepildytų sąlygų. 
3. Ruhro ir Rliinelando ge

ležinkeliams autonomija, kaip 
garantija apdrausti okupuo

tas kariuomenę. Į 
4. Rliinelando okupuotės 

stovyba. 3 

5. Karo skolos. 
ii. Franeijos apsauga. 

r 

Okupantą sutarimas. 
Žinoma, kai-kurie klausi

mai turės hut sprendžiami 
tuojaus, gi kiti bus palikti at
eičiai. 

Anglija su Italija norės nu
statyti galutiną kontribucijos 
sumą, kuri šiandie y ra perdi-
dėlė. Bet tam priešinsis An
glija. • 

Tas pat bus ir su Ruhro 
krašto okupuotės stovyba. 
Krašto nenori evakuoti fran-
euzai. 

Tomis dienomis čionai, kaip 
patirta, Ruhro • krašto okupa
ntai —\ franenzai su belgais 
sutarę: (i 

1. Neavakuotl Ruhro, kaip 
ilgai Vokietija neątmokės ko
ntribucijos. 

2. Reparacijų komisija te-
išsprendžia, kuomet ekspertų 
planai turėtų but -vykinami. 

Suvažiavimas. 
Pirmasis premieru tais vi

sais reikalais suvažiavimas ar 
tik nebus Italijos mieste Mi
lane. 

Gegužės 18 užsakytas belgų 
ir italų premieru suvažiavi
mas. Rasi, tan suvažiaviman 
vyks ir Franeijos ir Anglijos 
premieru. 

Iš visako matosi, jog Fran
eija labai atsargiai atsineša j 
ekspertų planus, nors tie pla
nai jai gana palankus. 

Franci jai labiausia netin
ka tįk tas, kad ji liepiama o-
kupuotose teritorijose gra
žinti Vokietijai visus geležin
kelius. 

ST. PAUL, Minn., geg. 4. 
— Čionai del kokių tai neaiš 
kūmų uždaryta banką — Ca
pital Trust & Savings, turin
ti 5'mil. dol. depozitų. 

Gegužės I d., Chicagoj šve-
ntė-streikavo 10,000 rubsiu-

vių. 

LENKU NUOŽMUMAS VIL
NIAUS KRAŠTE. 

C H I C A G O J E L. D. K. S. 9-SIS SEIMAS 

Gūdy laikraščiu kon. 
fiskavimas. 

TRYS P0LICMGNAI 
KALĖJIME. 

CAMBRIDGE, Mass. — baJ. 
29 d. 9 vai, ryto dvasios va
das kun. F. Kemėšis atlaikė 
iškilming-as šv. Mišias asistuo 
jant dijakonui Pr. Strakaus-
kui ir seminaristui St. Kne-
žiui. Pamokslą pasakė kun. 
K. Urbanavičius. Delegatų ir 

se ir privatiniuose namuose Isve* iu- snsirmke apie 50. Sei-
užpuldinėjo žmones. Reikalą, i n 0 fcwWHniMB ^™kta 
vo papirkimą ir grasino are.š 
tiiotL 

Matyt, Visi trys gaus gei-% 
pamoką. 

Trys Chicagos ]>olicmonai 
— Bieze, Tempke i r Rusli ne 

I | vien suspenduoti tarnyboje, 
VILNIUS. — Išėjęs Nr. i6 | b o t d a r u^daryti kalėjimam 

gudų laikraščio "Holas Bie-1 ^e s susekta, kad jie gatve-
larusa ,> praneša, jog du prieš 
paskutiniai to laikraščio nu
meriai 14 ir 15 buvę sukonfis
kuoti. Nr. 14 už straipsni 
"Nepriklausomybė ir priklau
somybe. \' 

"Lietuvos Ry ta i " praneša, 
kad antrą savaitę Vilniaus 
lietuvių visuomenė terorizuo
jama gandais apie ištrėmimą 
visos eilės lietuvių visuome
nės veikėjų. Kas tiios leid
žia ir kam jie reikalingi — 
sunku sužinoti. Gal jie ir tu
ri pagrindo. Yra juk nema
žai šovinistų, kurie norį len
kų ir lietuvių santykius pri
vesti prie galutino įtempimo. 

KOMUNISTAI SUSTIPRIN
SIĄ PROPAGANDA 

PABALTU. 

NAUJOS RŪŠIES PLĖ
ŠIMAS. 

Michigan gatvėje dienos lai 
ku kažkokia puošniuose rū
buose ponia sulaikė prainanti 
19. metų H.. Bropliy, kurs ė-
jo iš darbo, ir pareikalavo a-
liduoti pinigus. Gi jei jis ne
duosiąs, tai ji suspygsiunti. 

Brophy atidavė jai 23 dol. 
ir ta su pinigais dingo. 

Va i kimu 

pirm.« studentas Danžvardis, 
m 

vice-pirm. &irk»a, rast. Vira-
kas, rast. pag. Sereika. 

Išduodami Centro V-bos ra 
portą u 

Bal. 30 d. — Skaitoma ir 
pi l imta naujai, ištaisytoji kon 
stitueija, gyvai svarstoma or
gano klausimas. " Darbinin
k a s " eisiąs po senovei — tris 
kartus į savaitę. Karštos dis
kusijos del Sąjungos namų. 
Daug organizacinės reikšmės 
nutarimų. 

Delegatai visi mąstantieji ir 
savo nuomonę moką pareikš 
ti veikėjai. Iš dvasininkų ma-

Geri santykiai esą nebe
reikalingi. 

" P r a v d a " žiniomis Tarp
tautinė organizacija revoliu

cijos kovotojams šelpti nuta
rusi padidinti paše*rf1Gs,*diuu-
mą Pabaltės valstybių komu
nistams. ' ^ 

Iš Maskvos pranešama, kad 
komunistinis internacionalas 
pareikalavęs iš S S Į S R vald
žios sustiprinti komunistinę 
propagandą Pabaltės valsty
bėse. Internacionalas nuro
dęs, kad dabar neliėra reikalo 
branginti geni santykių pa
laikymo su Pabaltės valsty
bėmis, kas buvo reikalinga 
pirmiau, prieš SjSSR pripaži
nimą de jure, kuomet reikėjo 
parodyti Vakarų • Europai, 
gas sugyvenimas su Rusija 
yra galimas. 

GALI BUT PAR0LIU0TAS. 

tosi: kun. K. Urbanavičius, 
s apio ta naujos rn- k m p K e m ė g i s > k u n . P r . J u 5 

Bl«s plė.šnu4 Fainfonnavo po- L . ^ ,< u n j S v a R Ž < l y s . k u n . 
licij*. J IK sakosi pabūgęs ne- Takvms> k u n . d r . L f v s a i . 
I.J<lyt. (os plėšikės reikalavi- ^ k u n p r V i r m a u s k a , . k u n . 
•mo. Nes jei jinai butų sus
piegusi, žmonių minia butų 
•jį užpuolusi už jos "insoltini-
mą" ir policmomis futų jf 
areštavęs. K. Urbanavičius, pirm. Vai-

Eolicija nusprendė p a s i t e i - | % u e k a s v i c e . ^ r m . š i r k ą 

liauti apie tą, ponią, jr ar vai 
kinas kartais niekų nekalba. 

Pamesta bomba ties krau
tuve, 1136 So. Western ave., 

plyš<lamla padarė nemažus 
nuostolius. 

Pr. Juras, kun. Petraitis, kun. 
Pr. Garmus. 

C-ro V-hon kitiems metams 
išrinkta: dvasios vadas kun. 

Kuomet Chicagos policija 
perdaug užimta miesto "sau
sinimu", tai čia plėšikai vy
sto savo piktus darbus. 

administratoirus Sereika, ižd. 
Putenbergas. Pirmasis redak
torius O ūdas, jo pag. Daužvar 
dis. 

Pirmąjį vakarą surengta 
iškilminga vakarienė su pra
kalbomis, antrąjį koncertas, 
kuriame be kitų vietos artis
tų dalyvavo Chicagos jau nu 
mylėta dainininkė ponia POle-

,na Narinkaitė-Rakauskienė. 

ATLANTA, Ga., geg. 4.— 
Federalio kalėjimo valdinin
kai tvirtina, kad buvęs India
na valstybės gubernatorius 
McCray, kurs nubaustas 10 
metų kalėlt, po 3 metų gali 
but paroliuotas, jei kalėjime 
būdamas pavyzdingai elgsis. 

TEIStJAS DOVANOJO. 

Lco Grai't areštuotas už 
girtavimą. Teisme Graft tei
sinosi, kad turėjęs šalti, norė
jęs pasigydyti ir todėl gerai 
" iš t raukęs ." Tečiaus tas 
jam įvykę pirmu kartu. Ža
dėjo /daujgiaus nesigydyti 
"nuo šalčio." 

Teigėjas išklausė nusiskun
dimų, įspėjo areštuotą ir nu
baudė vienu doleriu. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.38 
Franciįos 100 frankų G.46 
Italijos 100 lirų 4.48 
Šveicarijos 100 fr. 17.83 

Chicago neturi "ice crea-
ROMA, geg. 4. — Čionai 

Italijos karalius atidarė "In-" 
m o / galtakošės išvežiotojai tei-national Institute of Agri-
unistai streikuoja. Iculture" kongresą. 

Pranerta, kad Michigan a-! Pranešta, kad kai-kurios 
ve^ Cliicagoje, trafiką regu- ;Chicagos gatvės kas trečioji 
liuojančios šviesos pasiliks diena busią plaunamos. Tai 
ant visados. 'miesto svarinimas. 
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kia, kokia pritinka ItaHjai: 
nerami, karšta, kerštinga. 0 

" Mussoiinio dvasia dar padau 
gins vieną jos ydą — patrio

tai* kasdieną išskyras nedėldieniiiaj tizmą išaugins į šovinizmą ne 
16.00 įva ldomą. 
$3.00 

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

DRAUGAS 
SMMMBS 
Pns«i Metų 

Oi prentunerttą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti Ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 
Į DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tol. Roosevelt 7791 

Lietuviu tautai nepakeliui 
NU Mussolini ir fašizmu. Nors 
ii' m ūsų tautoje jaučiamas kas 
kart didesnis pavargimas iš 
krikimu valdžios, išdikiniu 
minios ir išdykavimu vald
žios. Nors kaikurie dairosi 
aplinkui jieškodami lietuvių 
tautoje stiprios rankos ir ge-
nialės galvos. Bet svekiau y-
ra tautai savo ydas, iškriki-

..mimnHwnimiHM.mnm.mni.nni.lD"1 s a u ™'f t vagiuSavini» ir 

T E U P I N I U K A I . n e r W < * f ^ * * * * * 
jaunimą, dabojant, kaip 'ak] 
žmonių dorą, negu visoms ne 
laimėms prašalinti imtis ker 
džiaus ir botago. 
4 Lietuvai Mussolini, jeįru 
toks atsirastų,- gal ir pagelbė 
tų šiandieną, bet rytojui jis 
neštų pavojų gal ir mirtiną. 
Nes kietos rankos botagu vai 
doma šalis neišaugtii savysto-
vial dora, o tautinės puiky-

K L A I P Ė D A . vieton v#%* parašyta foto. M)*> prie šiau4ieJ*nio f>re»į-
• • 12, bal. d: Užsie*tfų Eeikalų deato Coolidge. 

Visi lietuviai, tikri savo T« Mfcristerki supažiafcn* Semto į Atskilose valstyb*** reafca 
vynės mylėtojai, tiek Lietu-, Užsienių Reikalų Komisija s*]mi <fefc#ftat į M&tfi&k ie
voje, tiek išeivijoje daug ra- naujai gautu tekstu, 
šo, kalba Klaipėdos klausimu. Kuomet mūsų vyriausybei 
Jos svarba visiems žinoma. 

publikom* partijos konvenci
ją, kuri skirs kandidatą į pre 

Mussolini palaidojo Italijo
je demokratyby. Paskutiniuo
se rinkimuose, kurie sulyg jo 
recepto buvo daromi nedemo 
kratingai, jisai laimėjo par
lamente 62% savo šalininkų. 
Kitos partijos visos kartu su
dėtos turi mažne i'ik trečdalį 
to, ką laimėjo fašistai. Taigi 
Mussolini Italijoje dabar il
gam laikui galės daryti, kas bes užsikrėtusi, galėtų savo 

Buvo pamatuotos baimės,, 
kad Klaipėdos pilnai negausi
me, kad galingieji vers Lie
tuvą priimti jai žalingą kon
venciją. Lietuvos valdžios pas 
tangomis Klaipėda Lietuvai 
juridiniai, kurnėta. Prasidėjo 
diplomatine kova. Lenkai bū
tinai panorėjo gauti sau iš
imtinų teisių i Klaipėdą. Jų 
norams visada pataikaują 
franeuzai atsakė Ženevoje pa 
sirašyti Lietuvos ir Anglijos 
priimtąją Klaipėdos/ konven
ciją. Pasklido tuomet spau
doje įvairiausių gandų. Sub
ruzdo Lietuvos ir Amerikos 
spauda. Buvo kalbama, kad 
fmneuzai versią Lietuvą raš
tu atsižadėti Vilniaus lenkų 
naudai; buvo skelbiama, kad 
į Klaipėdos konvenciją bus į 
nešta nežymių, bet esminių 
"pataisų", suprantama, Len
kijos naudai. Lietuvos diplo
matai nesnaudė. Ir štai Lie-

sutiks del šių pataisų, tuo- ' zidentus. I r štaį į delegatus 
met Konvencijos tekstas bus ] daugiausia patenka preziden 
atspausdintas ir pasirašytos 
Ambasadorių vardu keturių 
Didžiųjų valstybių ir Lietuva 
tuomet formaliai pasirašys iš 
naujo Klaipėdos sutartj. 

šovinizmu tapti pasaulyje ra
kštis, kaip lenkai šiandieną. 

jam patinka. 

Galima pykti, ar džiaugtis 
Mussoiinio laimėjimais, tas 

nieko negalbės. Verčiau pažiu Ką tik pasirodžius Musso 
rėti į priežastis to laimėjimo Kimu n i e s rašėme, kad kraš 
ir 'pasekmes. tut;.nis patriotizmas neš na u 

dos patvarios nei darbininku 
| j . * 

j būviui pagerinti, nei tautos 
Neužginčijamas yra d a l y - j a u g m i m u i ? n e i katalikybei, 

kas, kad Italijos demokraty į j a u šiandie mus, tuomet pa-
bė prieš Mussoliniui įsigalint 
buvo virtusi kuone lenkišku 
pakrikimu. Streikai* riaušės, 
savitarpės peštynės, išdyki-

sakytejl ženižiai pradeda pil
dytis. Mussolini pamėgino su
sikirsti su Katalikybe, prisika 
b i nes prie mažmožio. Jų orga 

KAS KONTROLIUOJA RB 
P ^ B U K O N Ų PARTUĄ. 

Republikonų partija buvo 
stipri esant gyvam preziden-j * e n a i m a ž a i žinomai 
tui Hartlinfcui. J i s ėjo primą prezidentaudamas trumpu lai 
ją ketverių metų tarnybą. 

to Coolidge šalininkai. 
Partijos vadai praneša, kad 

prezidento Coolidge pusėj jau 

kios opozicijos turės, but no-
minuotas kandidatu į prezi
dentus. 

Pasirodo, kad tasai dar ne-
vyras 

S. t A l J f f i l Ų DIPLO-
J t A l f o g S V t t T O S UŽSIE-

JUtK>8E. 
••illl ir 

Su pagelba savo diplomą-* 
tinės tarnybos varba agentūrų 
užsieniuose, Suv. Valstybių 
valdžia turi tiesioginius san
tykius su visomis pripažinto
mis valstybėmis. 

Svarbiausiais Suv. Valsty-
ėsama daugiaus kaip reikia | b i ų a t g t o v a i s užsieniuose skai 
drfegatų. I r todėl jis be jo- f n s i . a m b a s a d o r i a i , paskui 

liniu kurjieru iš Paryžiaus 
Ambasadorių Konferencijos 
ištaisytą Klaipėdos konvenci 
ją. Užsienių Reik. Minisetri-

J am prezidentaujant beveik 
visai išnyko nedarbas, kurs 
po karo buvo begalo iškilęs. 
Dedto, republiko'nų partijos 
vyriausieji vadai apie kitką* 
nesirūpina, kaip tik šįmet 
prezidentą Ilardingą išnaujo 
piastatyti kandidatu į prezi
dentus. Bet nelaimei preziden 
tas Hardingas netikėtai mirė. I tai jau kitas klausimas. Tas 
Mes galime atsiminti, kokia'priklauso nuo piliečių nusi-
betvarkė ir sumišimas kilo statymo. Nes demokratų par-
republikonų partijoje. tija taipat stipri, dfcug ji dar 

Mirusio vietą užėmė vice- buojasi ir nemažai turi nuo 

tosi 
juos seka ministeriai arba pa 
siuntiniai. Suv. Valstybės tu 
ri ambasadorius: Argentinoj, 
Belgijoj, Ėrazilijoj, Chile, K u 
bos saloj, Francijoj, Vokieti
joj, Anglijoj, Italijoj, Japoni
joj, Peru ir Ispanijoj. Gi pa
siuntinius turi 361se kitose 
šalyse. Ambasadorius ir pa
siuntinius nominuoja preziden 
tas, patvirtina gi senatas. 

ku įgijo sau daug žmonių pa
lankumo. I r šiandie ne kas ki
tas, kaip tik jis, prezidentas 

Coolidge, valdo republikonų 
partiją. J b partiją kontro-' 
liuoja ir busimoji konvencija 
Cleveiande jį nominuos kandi] B e ambasadorių ir pasiun-jmą taip būna, o nuo 
ggjljj " jtinių diplomatinėje tarnybo- !glo viskas pasitaupo. 

Bet Ur jis bus išrinktas 
prezidentu ateinantį rudenį, 

um tammi 
Abudu tur t ingi 

t 
• 4. 

- Jonai, kada 
grąžinsi sko
lą? — 

- Negaliu, 
Brolau. — 

- Kaip tai, 
Juk rengiesi 

namus pirkti. — 
— Bet *aš namus perku už 

skolą. — 

Suramino. 
— Kaip sau norite, aš 

negaliu gyventi šitame kam
baryje, Tamsta. — 

— O kas jau darosi? — 
— PCčius šaltas, durnų ne

traukia, pagela.— 
— Niekis, Tamsta. Tik žie-

Jur-

je yra daugybė dar ir kitų vai p i 6 m e n a i t ė < 

dininkų. Ik i ambasadų ir pa 
siuntinybių sekretoriai ir 

tuva vėl laimi politinę kovą. 
12 balandžio d. Užsienių Bei- {prezidentas Coolidge, labai j pelnų. 
kalų Ministerija gavo specia- mažai žinomas visuomenei Demokratų partija visais 

ja, kaip praneša " E l t a " , suiylNes kandidatas privalo turėti 

mas visuomenėje; kyšiai, va- n a s j m a pa&fepti, kaip gird 
gystės ir tinginiavimas "de-
mokratingoje' ' valdžioje; 

ti, 6v, Sostą, už tai, kad Šv. 
1£vas paskyrė 800,080 lirų 

tai buvo priežastis, del kuriuj katalikų k | į u b a m s atgaivinti. 
vyras stiprus i r protingas ga
lėjo paimti i savo rankas vi
są šalį. 

Ar patinka, ar nepatinka 
kam, bet taip visujomet 'buvo 
ir bus kad ištvirkusią minią 
protingas ir stiprus žmogus 
ims valdvti. 

| 

f 

Mussolini yra stiprus ir pro 
tingas. Per trumpą savo vieš
patavimo laiką, jisai sumaži
no 90% streikų, pastatė Ita
lijoje pramone, ant kojų, pake 
lė jos turtą ir vardą pasauly 
je labai augštai, suvaldė įsi
karščiavusius instinktus ir da 
vė pavargusiai šaliai ramy
bės valandą. Žmogus gudrus, 
jis numano, ką reiškia savo 
nuopelnus išgarsinti. I r fasiz 
mas pučia visais trimitais po 
platųjį pasaulį apie savo ir 
butus ir nebūtus stebuklus. 

Karšia' ir greita Italija nie 
kuomet šaltai nemokėjo gal
voti ir negalėjusi tolimos a-
teitres pramatyti, šiandieną 
džiaugiasi, didžiuojasi i r gar 
bina Mussolini kaipo Tėvynės 
Tėvą. 

gino naujai atsiųstąjį tekstą 
su tekstu, kurs buvo Ženevoj 
Daviso komisijos išdirbtas ir 
Lietuvos bei Anglijos pasira-
sytas. Patirta, kad pataisos 
liečia išimtinai tik gramati
kos klaidas ir dviejii kalbų 
anglų ir franenzų suderinimą. 
Jokių esminių teksto pataisų 
nėra. Nėra taip-gi jokių nau
jų Ambasadorių Konferenci
jos siųlynių ar reikalavimų 
pasirašyti dar naujus protoko 
lus, kuriais Lietuva turėtų 
atsisakyti nuo savo teisių į 
Vilnių, kaip aį>ie tai buvo 
spaudoj rašoma. Reikia pažy-

Tautų auklėjimui ir krikš- mėti, kad visos pastangos da
romos tik fraaicuzų tekste, o 
anglų paraleliai einąs tekstas 
turi, rodos, vieną pataisą, — 

žmogus. I r tuomet partijos laikais lošė svarbią rolę poli 
itftial begalo buvo nusiminę,. tiko je. Teciaus karo laikais 
nebegalėdami rasti attatinka- ji žymiai susmuko. J i pati už 
mo kandidato į prezidentas. Į tai kalta. Savo priešakį n pas 

tatė tokius žmones, kurie 

— Maryte, ar visus par-
vairios rųšies patarėjai, paly-'ffiMfii žąsukus? Kiek jų y-
dovai ir kiti. Š i e /va ld in inka i . ^ - — 
kad patekti diplomatinėn tar-^ — Keturi, mainyte, nes pen 
nybon, privalo išlaikyti tam 
tikrus kvotimus. Gi jų paau
kštinimai daugiausia priguli 
mao jų pačių gabumų. 

dviejų rusių kvalifikacijas. 
J is tur i but labai gerai ži-

jM'ieš žmonių norą įtempė vai 
*tybc Europos karan ir tuo 

Šiandieną Mussolini nusileido 
nes dar matyt jaučiasi per 
silpnas. Bet sustiprėjęs tautiš 
kas šovinizmas Mussoiinio as 
menyje ims kovoti drąsiau su 
katalikybe. 

čion y be i yra pavojingas ir ca
riškas šovinizmas ir socialisti 
nis Internacionalizmas. 

nomas plartijai ir visuomenei, būdu begalo čia visiems gyve 
lygiai turi atsverti kjtos par
tijos kandidatą. 

Kcpublikonai vadai tų rei* 
kiamų Kvalifikacijų neįžiū
rėjo prezidente Coolidge, 
kurs pirm penkių mėnesių ša
liai mažai btivo žinomas. Nes 
vice-prezidentu nmžai kas į-
ilomauja. 

Atėjus politinės kampani
jos laikui,, Iš rep^btikonų par
tijos pakilo keičiu* šaliai pla 
čiai žinomų vyrų, kurie pra
dėjo darbuotis už savo kandi
datūras. 

Kas gi pasirodė? Tas, kad 
republikonai staiga atsisakė 
remti tuos žinomuosius ir pa-

TEISINGASIS JUOZAPAS. 
nhi* Ii, -"i 1 f - n M ^ l i • — • • 

himą apsunkino. Ta pati par
tija užleido šalį profesiona
liais fanatikais, susiaurino 
gyventojams asmenine misve, 
darė pradžią biurokratijai. 

J tai visa atsižvelgus,' žmo
nėms yra baugu valstybes 
(priešaky išnaujo pastatyt i tie 
tnokratus, kuomet prie repu
blikonų šiandie nėra blogiau
siai. 

Už vieno-kito mėnesio jau 
tikrai žinosime, kas kontro
liuoja republikonų partiją ir 
kokį kandidatą iškels demok-
įatų r&rtija. Tuomet tai Jau 
bus ir kitokia kalba. 

Politikas. 
•Iii m ! • » 

klas taip smarkiai landė, kad 
Miskai.tyt negalėjau. — 

Prisisotinęs. 

— Ko verki, mažyte? — 
— Valgyt negaliu. — 

— Dėk į kišenių. — 
— J a u pilna. — 

Diplomatinių atstovų sveti
mose šalyse priedermės pi nuo 
je , vietoje yra politines. Nes 
jie turi progos tiesioginiai 
susisiekti, su 'aukštaisiais tų 
šalių valdininkais. Jie skai-
tbši Suv. Valstybių g"yv'eilto 

jų reprezentantai. Jie, kaip 
paprastai, nepaliečiami ir ne
priklauso jokiai jurisdikcijai 
tų šalių, kuriose jie Suv. Val
stybes atstovauja. 

Jų priedermė darbuotis pą. 
laikyti geruosius santykius tu 
šalių su Amerika ir kilus benC 
kokiems nesusipratimams, su 
gebėti kuogreiČiaus įvykinti 
taiką. 

Jie Washingtone yildžią in 
formuoja apie visokius politi
nius įvykins tose šalyse, ku- .'matinės tarnybos užsieniuose 
riose tarnauja. Jie turi per-1 laukas labai platus ir bega-
dėm įsigilinti į visą tų saliu lo šaliai naudingas kaip polį-

litinę 'atmainą i r visą politi
nę situaciją. Ir apie tai visa 
informuoti savo valdžią. 

Pastaraisiais metais diplo
matinė tarnyba apėmė dar ir 
ekonomines svetimų šalių pa
dėtis ir situacijas. Ambasa
dos ir pasiuntinybės darbuo-
jasi už savo šalies pirklybos 
praplėtimą, amerikoniškos f ir 
mos iš jų apturi reikalingų 
informacijų ir nurodymų apie 
abelną komerciją. 

Taigi S. Valstybių diplo-

politinį gyvenimą, turi žinoti tmiu, taip ekonominiu žvilg-
kadir menkiausią tų šalių po- sniais. 

• ihai M ~ — - * — M * . i . n . . — 

ISTORINĖ DRAMA. 
Septyniuose Atidengimuose. 

Parašė 
Kun. Juozapas 2ydanavičius 

Amsterdam, N. Y. 

(Tąsa). 

. SCENA 1IL 

PAItAONAS (vaikščiodamas!: O ge
rai butų, jeigu Juozapas išaiškintų man 
sapnus! Bučiau jam labai malonus. Ma
nau, kad mušu dievai nori man ką to
kio svarbaus apreikšti. Matomai, tie mu-
su kunigai —- vaidilos nepergeriausiuo-
se santykiuose su mūsų dievais. Kitoniš
kai negalima to suprasti. Kodėl jie nie
ko apie lai nepraneša mūsų vaidiloms ? 
O gal mūsų dievai ir patys to nežino?! 
Na, užgirsiu, ką izraelitas Juozapas pa
sakys (vaikščioja užsimąstęs). 

Vynyno užveizda sako, kad Juoza
pas geras ir doras jaunikaitis; sako, kad 
dešimtį metų buvo ištikimas. Kodėl gi 
jo neištyrė FutifaVas? tČod'el gi be ty
rinėjimo įmetė į kalėjimą? 

Neteisybė daroma mano viešpatijoje. 
Teisingus žmones sunku atrasti. Gal ir 
kiti kaliniai kenčia nekaltai?... 

Tą netvarką reikia būtinai praša
linti. Del tokhj ir panašių neteisingų ap
siėjimų viešpatijoje negali būti gerai. 
Teisybė, tai viešpatijos gerbūvio pama
tas. Valdoną teisybė gimdo meilę pa
valdinių širdyse, gimdo nieilę ir prisirir 

jos. Teisybė tai galybė, prieš kurią ne
gali atsilaikyti milijonai kardų, kurie ne
ša tik neapykantos ir keršto nuskriaus 
tųjų širdysna. Į tai būtinai turėsiu a t 
kreipti s'avo domės. 

PARAONA8 (žiūrėdamas į dur is ) : 
(Jalima įeiti. 

Tautos vienok nesintaino. 
Napoleonas galėjo genialiai 
užkariauti kuone visą pasaulį. 
Bet nesant jėgos fraheuzų tau 
toje netik savo laimėjimų ne
išlaikė, bet ir pats tapo iš 
Franci jos ištremtas. Mainosi 
pasaulio valdytojų likimas 
greičiau už darbininko žmo
gaus stovį. I r su Mussolini 
gaii neužilgo visaip atsitikti. 
Ypač su jo principais ir vals-
hbės valdymo sistema. Tegu 
tik jis pats pavargs, arba nu 
mirs. Jeigu į jo vietą neatsi
ras kito protingo ir stipraus 
vyro, sugrįž demokratybe to- šinią prie savo valdovo ir prie vįešpati-

SCENA IV. . 
1 TAUNAS (įėjęs nusilenkia Pa-ra-

onui): Juozapas jau atėjo ar gali įeiti^f 
PARAONA8 linksmai): Taip. Atves-

kie j | . 
I t a r n a s nusilenkęs išeina. Parąonas 

sėdasi į sostą. Netrukus įeina I Tarnas 
ir paskui jį Juozapas, gražiai aprėdytais). 

SCENA V. 
I Tarnas ir Joozapas, įėję, abudn že

mai nusilenkia. 
PAftAON.AS (švelniai): Ar mano a-

kyveizdoje stovi Juozapas, sunūs Jokūbo, 
Izraelitas ? 

JUOBAPA& Taip, Jūsų Malonybe 
tai aš esu {lenkiasi). 

PARĄONAS: Apie tave, jaunikaiti, 
pranešė mano vynyno užveizda. J is man 
sakė, kad tu būdamas kalėjime, išaiški
nai sapnus dviem mano tarnam — vyny
no užveizdai ir duonkepiui ir tie sapnai 
jiems tikrai išsipildė taip, kaip buvai 
jiems pasakęs, ^ r negalėtum ir m'an iš-
ai šk iMįmano ^ajpnų ? 

JUOZAPAS: Ne aš, bet per mane 
Viešpats Dievas, atisakys Šviesiam Val
dovui ir apsakys laimingus jĮrajiešiinm 

PAIUONAS: Taigi, klausyk, jatvrti-
kaitl ; tuos mano sapnus. 

Sapnavau, jog buvau prie upės Ni-
lio krašto. Man bežiūrint, išėjo iš uja?* 
septynios karvės labai gražios ir rie
bios. Išėję jos ganėsi pievoje. Toms kar
vėms besiganant išėjo iš upės Vėl septy
nios karvės, bet taip didžiai liesos, to
kios baisios, jog panašių nesu matęs vi
same Egypte. Tos liesos karves prarijo 
tas riebias karves... ir. paskui Hko tokios 
pat biaurioš ir liesos, kokios buvo prieš 
riebiųjų prarijimą. 

Po to prabudęs vėl užmigau ir vėl 
sapnavau. Iš vieno grūdo išaugo septy
nios pilnos Varpos, paskui gi septynios 
tuščio* ir dykos varpos ir dykosios var
pos prarijo pilnąsias varpas ir paliko to
kios pat, kaip i? pirma buvo. 

Tuos savo sapnus aš apsakinėjau 
jau daugeliui iš mano viešpatijos, bet 
nei vien'as iš tų mokytų pranašų nesuge
bėjo man pasakyti tų sapnų reikšmės. 

JUOZAPAS (linksmai): Tie sapnai, 
jusų mtolonybė, reiškia vieną ir tą patį. 
Septyniom riebios karvės ir septynios pi! 
nos varpos reiškia, jog bus septyni įlie
tai labai deiiingį, Gi septynios liesos kar
vės ir septynios tuščios bei dykosios Var
pos reiškia septynius nederlingus melus 
— dideli badą. 

Pirmiausia btts se$xtyni derlingi me
tai, o paskui jaos seks septyni nederlin
gi metai. I r bas tada. visokios duonos 
toks fledateklius, jog žmonės žns nuo ba
do, kaip musės. O, jeigu jusų vienas sap
nas tuoj sekė paskui kitą, tai yra ženk 
las, jog tas atsitiks labai trumpame lai
ke — metai po merų. 

.ftoigi mfcroku^ šviesusis Valdove, 

nužiūrėkite kokį gabų išmintingą žmogų 
ir duokite jam ant visos Egypto žemės 
valdžia. Lai jis išrenka vėl atsakančius 
žmones ir paveda jiems visose Egypto 
žemėse darbą. Jų pareiga bus per Septy
nis derlingus metus surinkti penktą dali 
visų javų, sukrauti juos į sandėlius." Vi
si gi J a v a i tegu būna nuolatinėje Para-
ono priežiūroje visuose Egypto nuėstuo
se. Tokiu būdu sutaupysite tiek javų, 
jog užteks visiems gyvenfojams laike ne-
derlingų^metų. 

PARĄONAS: Labai man patinka vi
si tie tavo, Juozapai, patarimai. Jeigu 
tau Dievas apreiškė tą viską, ką pasa
kei, tai ar gi galiu aš rasti labiau atsa

kant į ir Jabiau išmintingą vyrą, negru tu, 
Juozapai ? 

Tave 'aš pa skiriu viso Kgipto ir viso 
mano rūmo valdytoj u m:-. Visos mano vieš
patijos visi žmonės klausys tavęs. Vien 
tik Paraonų sostą sau palieku. Čia gi Pa-
raouas noima auo saro piršto žiedą ir 
dėdamas ant Juozapo piršto, sako): Tai 
yra ženklas, kuriuomi tu esi skiriamas 
karaliaus vietininku visame Egypte. 
(Po to liepia paduoti brangų bisorinį plo 
ščių arba pats nuima auo savo pečių ir 
uždeda jį aut Juozapo. Taip-gi nuima 
nuo savo kaklo aukso retežį i r uideda 
ant Juosapo, įsakydamas ( Taauui): Te 
gul parengia pu ik iausį vežimą. Jame va 
•žluos Juozapas su vežėju i r h*i duoda 

paliepimą, idant Juozapui, kaipo viso 
Egypto viršininkui, butų teikiama atsa
kanti garbė. 

(1 Tanias žemai nusilenkia ir išeina). 

(Bus daugiau). 
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C I G E R O J E 
Parapijos Piknikas. 

Šv. Antano parapijos meti-

Bal. 28 d. šv. Antano pa-
nųvijos svetainčjc buvo laidy
tas susirinkimas Nekalto Pra
sidėjimo draugijos. 

Draugijos valdyba buvo at 

MONTELLO, MASS. 
Keturių metų darbuotė. 

Alontelto kįi* taip stebuk PaP* s * * « m a 

kiek bwte h&fo&ių, Ui tik j 
vieaas Otorm.to&m. Viena 
kart* einant Mygfctriu fca».{ 
Švagfe&Uri paaiUikė susitikti? 

|»\ažytis vaikelis. Kunigas pa-
tdaųsė; "Ku* eini, vaikeli t " 
Vaikelis atsake, kad eina Die-j 

vo tfžrnu&i. Kunigas Švag 
ždys paklausė: "Kas vaikeli] 
tave taip mokino?" "N*gį 

" atsakė vai-

nis piknikas įvyks nedėlioję, 'silimkiusi visa, išskiriant p-lc 
i* 

birželio 8 d., Bergnian's dar- KlitaUe, kuri darbavosi t$ va 
VA\ Riverside, Illinois. Prad- karą Vyčių "Bunco Par ty ' \ ] 
žia 11*90 vai. ryto. todėl jos vietoje tapo išrink 

Džiuginanti žinutė. Po šal- l« del to vakaro p4« Yuknai-
tos žiemos ir šiurpaus pava- *°» 

lingai, k'aip nei jokia kita ko
lonija negali taip kriti Do
re ja ir blaivėja ir ^h. d va 
šios reikaluose, kad niekas 
negali to aprašyt. Aš ftekal-

ffen apie senovės laikus, beĄ r a- Pamatykim šiandie. Jei 
_ 

sario, turėsime progos palikti 
sunikusius miesto nuirus ir iš
važiuoti gryno oro pakvėpuo-

N ti. Ten tarp žalių laukų ir ke
rojančių medžių, nelyginant 
Lietuvoj, gersime saldų gėlių 
kvapą ir draugingai pasišne
kučiuosime, mintimis vieni su 
kitais pasidalysime. 'Ten pa
jausime švelnaus vėjelio dve
lkimą ir skaisčiosios saulutės 
malonią šipsą, o medžių šake
lėse }>asislėpusi paukštutė pa
giedos mums įstabią giesme, i 
kuriai artimiausia yra lietu
vio sielos giesmė 

Taip, mus laukia vi.su* link 
sina dienutė ir pasipuošus ga-
mtuft* pasveikinti ]K> savo pa
stoge. Duok, Dieve, visiems 
sveikiems; sulaukti tos valan
dos. 

Ko K s p. 

t Šiame susirinkime prisirašė 
17 naujų narių ir geg. 4 d. 
1 vai. po pietų šv. Antano 
parap. svet. joms buvo duota Į 
"Itiitiatiou Party." 

Kaip jau buvo Ciceroje pir 
nriau garsinta gcg. 9, penk
tadieny, 8:00 vai. vakare Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. Pa
neles draugija rengia 6-tą pa
vasarinį balių. 

Visas pelnas nuo baliaus 
eis fondan naujo altoriaus 

Į Xeka!to Prasidėjimo, ir todėl 
visi valio į šį balių, nes tiks-

[las iš tikrų jų yra geras ir ver 
tas paremti. 

Šita draugija laiko tfavo su 
s i rinkimus pirmą pirmadienį 
krekvieno mėnesio. Ateinantis 
s u s i r i n k i m a s b u s l a i k y t a s g e g . 

5 d. 7:30 vai. vakare. 

kas. O kas' tarpe didelių bū
davo, tai saugok Dieve. Bu-

Įdavo sueidavo, tai pirmiau
sia pirma atidarymo mitingo 
nubalsuodavo, kad Dievo ne-

a*j kalbu api« dabartinį lai 
ką, kuris yra taip suUdru.J to ' k a d D i e v o n*r*> b e t n e d l 1 -
instęš, taip susipainiojęs vi-

| šokiais niekais. Ovis-gi yra 
keno nors valia, kad meta 
savo klaidas, meta savo pra-

[eities nesusipratimus ir grįž
ta ant tikro kelio,'kelio tie-
*>s i r laimes. Ne viena mote
rėlė šiandien su savo vaiku
čiais sėdi laimingai ir gar
bina Aukščiausį linksma k 

M. Kutaite, rast. 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulcvanl 1-»S« 

Dr.SA Brenza! 
4608 SO. ASHLAND AVENIE, | 

Chicago, 111. 
Vai.: t ryto iki 13 pK>t: 1 po 
piet iki 3 po plct. 6:30 vak. iki f 
9:30 vak. 

telefoną* Seeley 743i 

Dr, I, M, Feinberg 
Gydo specialiai naokias rjrų ir 

motery lytiška* Ilgas. 
1401 Madistm Street 

i u n p . Weatem ATC. — Chlcajro 
Valandos: S—4 po pietų T—• rak. 

Tel. Boulevard 2160 
DS. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Caicago, 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Y arda 0994 

Valandas; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Tel. BooJerard 6697 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tB ttt. 
Valandos ano t iki 11 diea*. n«o • 
Iki • vai. rak. Nedėtiem!* o«o t 

Iki • Tmi. po alėtu. 
V . . • • > • 

neturėjo sava gyvenime links
mesniu, ir laimingesnių diene
liu kaip dabar, džiaugiasi ir 
kartu vaikučiai su motina, 

siunčia savo balselius maldos 
Praamžiui ir šaukia:" Mano 
mamyte, koki mes jaučiamės 
laimingi šiandienę, k'aip ba
landėliai su savo tėveliais. 
Klausimas ko anie taip džiau 

katras l'aisvamanelis ir mąs-

sta balsuot. Atvažiavus kun. 
frragždžiui bažnyčion sueida
vo ant sv. Mišių 8 vyrai ir 18 
aaoterų. Pažiūrėkim dabar. 
ICožnas nedėldienis lanko baž 
nyčio suvirs 700' žmonių. Ar 

* • 
čion ne stebuklai kad per nie 
tus užaugo 150 parapijom*, j P i r M ^ i a g a uk keturių 
Tai -cia aiškus daiktas, kad 
žmoneliai mato kur yra tei
sybė ir kur yra tikresnis ke-

Ont k i tO p a s a u l i o g y v e n a , i t J ^ n ^ a ^ a ^ a ^ a m ^ , — — 
lias ir katruom. niekados ne

stovi. FVftncaeai irgi pa%uda- 'f 
vojo fortą, kurį jie pavadi
no Fort I>uqu%sae. 1T58 au
tais (Jenerolls Forfea v * 
dė pulką priež fortą ir apgu* 
iėju jį. Su Washingtono pa-
iarimu> vieta l)uvo pavadinta 
Pittsburgh pftg^rbti Britų mi 
nisteritį pirmininką. 

Ispanai rado San Francis 
ca, Catifornija pirmiau buvo 
dalis Meksikos iki 1848 m. 
1776 m. Franciškų zokoain 
kai Combon ir Polou padarė 
pirma nuolatinį apgyvenima 

^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ l a n t penknsulos kur miestas 
Westfield, Mass, ~ 5 - 11 ( k w ^ ^ ^ i r j i e i s t e 5 

gegulės, jgė Dolores misiją. Vieta pir-Į] 
Nashua, N. H. 5 — 11 de-jmiausia buvo ispanų pavadin 

guHo, 

uz suteigtą man pag^l^ W-
ke ligos, kaip tai Griniavi-
ėiams, Reniakiams, ^antoais 
ir kitienis. Aš pasveikęs sten 
^siuosi jums draugingai atsi
teisti. 

Su augšta pagarba, 
V. J . Juška, 

739 W. Leaington st. 
Baitimore, Md. 

KUNIGU MARUONį) 
MfSUy TVAIKĄ. 

Altiniu pritaisymo* aoienc 
29 matų prityrimo 

ta Yerba Buen (Peuuermlnt). 
, 0 i 0 Vardas uSan Franc^seo', bu-1 Ansoma geg. 12 — 18 geg. . . . 0 0 * * vo paimtas nuo uztaicos, ku-

Cleveland geg. 20 — 1 b i r l j r i gavo vardą "Švento Fra»-; | 
f>iškaus,, kuomet î spanų ras-

RAUGVTI AOUtKAI W ( K | t e 1 7 6 9 m ; l s ^ : k u r i e * ^ 
DYNĖSE. 

pakeliui. Daug darbo eionaį, 
padėjo gerb. ir visų mylimas 
k^n. klebonas Jonas Švagž-
tlys. Skolos išmokėjo, kurių 
buvo netoli $10,000. Skolas ap 
mokėjus papirko puikų par
kų, kad nereikėtų daužytis 
pas svetimus. Parke pastatė 

galionų puodyne, lygiais šo
nais ir be uždengalo. Nevar
tok puodynę su siauru kaklu. 

Ant puodynės dugno įdėk 
eilę krapų ir pusę uncijos kve j 
pianeių šaknelių (sptces), ir 
įdėk ant tų vieno didanso a-
gurkų iki dviejų arba trijų 
colių nuo viršaus. Ant to už 

|dėk kitą eilę krapų ir pusę į 
uncijos kvepiančių šaknelių. 
Ii* jeigu galima gauti, ant tų 

-iasi, ar gal daugiau v a l g y t ^ p u i J d * v i e t * £w}UaJMUn«-

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Clururgaat OH-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

^ 

D—B* 
t )— B* pdlic Ir b« 
D — B* kmaje , 
4)—Be i sk l e aavajaes _ 
R)—PMUeaioi aer«lkl« s M A . -pa-

II tuoj r%lMlU, ii f a l sttl I 
r a a r a e ««elt-atssj»s* (akBMol* toV*yj«) 

ir akm«a|s ilapumo puslaj* b« o- | 
peracljo*, ra tam tlkromii InokS-
Ulkomla prlemoaemla bei Talstala 

Apktirtotirmi rugrailna girdėjimą. 
Ckra* vlaakfaM liraa paa«kminsal. Ir Jai 

yra relkalaa daro oporacijaa, 
ProfeaUooalI patarnavimą talkia aaro 

ofiao: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofla&a atidarytas: kaadlen auo S raL 

po plot Iki t Tai. vakarą 
Nodollomla- tt sarodomta sflaaS 

ryta*. 
• • • i i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tclcr. Lafayotte 414S 
II Į • 

Tel. Boulavard 3686 

P R A N E Š I M A S 

ytiso Tel. Boulevard 96*3 
Resftd. Tel. Drfcvel » l t l 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS 0 1 

CHIRURGAS 
SpectaUstas Moterilko. tjt&tą 

Vaikę tr visų cbron|6kų Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Ralsted St 
Kampas 31st Str. 

Vsl.: 10—11 ryto: Jf—I po piet. 
T—I rak. Ned. l t — l t d. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofis$ po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: &-12 iš ryto 
Kuo % vai. fo piet Utį 9 ra*.',} 

Dr. GHARLES S U AL 
Perkėlė savo ofisą po avamerto 

|4729S.Ashlai<lAve. 
SPECIJAUSTAS 

Ožlorii. Motery tr Vyrų Lirų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—i.r* vakare 
Xed<M!omi3: 10 iki 12. 

Telefonas MJdway 2880 

I 

turi, ar yal gražesnius dra-
l)užčlius turi. Taip tą' jaa ga
vo, bet ne drabužiais anie 
taip džiaugiasi, no vargiu taip J 
anie džiaugiasi, anie taip yra 
laimingi ir džiaugsmingi, kad 
I u tėveliai pametė girtuoklia 
vc, kad eina kartu į Dievo 
ruimą ir maldauja AukšČiau-
io kartu su mamyte ir su sa 

puiki, salę, kur purina* tu-J^,: ^ ^ į į ^ i M 
pų. A*t dugno ir galima dėti 

ti, o parapijai neša gerą pel
ną. Parkas papirktas jau 3 
metai, bet dar šį metą dapir-
ko daugiau, kur bus padary-

{ta del boles graminio ir tai-J 
pogi aptvers. Tada tas par 
kas bus vertas apie 65 tuks-J 
taneius dol. Jau dabar yra 
viskas išmokėta, nėra para
pija nei vienu centu niekam 

TeL Cannl 025V Vak. Canal 211S | 

DR. P. L ZALAT0R1S Į 
Lietuvis Gydytojas 1> 

Chirurgas 
1821 80. Halsted Str. 

• 1 
Vaandos: 10 iki 12 ryte: 1 Iki t 

po pietų; $ iki 9 vakare 
• ąa I J I «Įway^aiaeeej»aj^w»wi> f | l 

t. 

vo mažyčiais vaikeliais. Tai | S ° m g a 

ko jie džiaugiasi ir jaukia
si raimingi! O tam visam dar 
l)u\ reikėjo pasišventimo, rei
kėjo ne kartą pamąstyti apie 
tokius žmonefius, kurie buvk) 
paskendę purvinam gyveni
me, kurie buvo nariai tų ke-
li^, kurie veda i prapultį, iš 
kur niekas negali jau ištrau
kt. Reikia darbo, švento dar
bo niekuomet nesustojančio ir 
daug kas padaryta ir ko to-] 
lyn, to eina tas darbas geryn 
ir palieka ant naudos. Per 
šhios ketverius metus padą-j 
ryta daug naudingo darbo 
Dievui ir žmonėms. RakaJbe-
4m kas tą viską atliko ir dar 
nenuilstančiai darbuojasi. 

Kaip man žinoma, tai Man 
telloj gerb. kun. klebonas Jo
nas Švagždys, kurs jau gyve
na apie 4 metus. Atvažiavus 
Montellon reikėjo ne kartą pa 
mąstyti apie pavojingą gy
venimą. Iš vienos pnsos pa
vojus buvo nuo bedievių, iŠ 
kitos pusčs nuo girtuoklių. 
Būnant, čionai kun. K. Ur
banavičiui rašė laiškus grą>- \ 
sindami mirtimi. Atvažiavus 
kun. J. Švagždžiui patįs para 
pijonys rengdavo išvažiavi
mus. Tai būdavo pirmiausia, 
nuveža keliolika bačkų sYai-
^inan^ių gėrimų ir keldavo 
tokius piknikus. Kun. .J. 
Švagždys pamatęs tą, nors | 
^al nie^o tuom kartu nesakė, 
bet jautėsi nelaimingu tarpe 
tokią parapijonų. Pižiurėki- J 
me dabar 'ar tas yraT Tie pa-J 
tys parapijonys paliko pirmu 
timai blaivininkai, paliko did 
/iaasi priešai alkolio. Ar čion 
ne puikus darbas, ar čion ne-
tevkia pridėt savo darbo irj 
pasišventimo. Tai ga|jm* tik 
ra | pasakyt, kad stebuklai. 0\ 

Jau prie Dievo. 

UMFTOMAl PAILKUKIA 
Aklų Llgaa 

• r Janu «ka»ėa falvųl 
• r juaų akya ašaroja? 
Ar n u uiOefftoa? 
Degtna ar nleit i t 
• r skaitant akyt fr«lt pararg 

idlaa 
Ar kvaišta galvaT 
Ar matote kaip Iv pi u 

taškus T 
Ar atmintis po truputj mažėjat 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir amHtli aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant roknT 
Ar turit katarakta? 

1 Ar turi srairas akisT 

gyvefto vietą aplink Aitą, Ca-
Įlifornia, pripratę duoti var
dus vietoms sulig bažnytinio 

I kalendoriaus. * 
P. L. I. S. 

BALTIMORE, MO. 
Vieša radėka. 

•Šiuomi reiškiu mioširdžios j 
padėkos "Draugo" Adminis
tracijai už siuntinėjimą man 

Jį Jogoninę laikraščio. Būda
vo daug linksmiau ir malo
niau pasiskaičius žinių iš lie
tuvių gyvenimo. 

Dabar jau grįžau namo svei 
kesnis ir jau mėginsiu padir-
bėti. 

Taipat tariu nuoširdžiai 
ačiū draugam ir pažįstamiem 

vynnogių lapus. Daryk šory-
mą iš vieno svaro druskos, 
3 čvertis kvortos acto ir 10 
kvortų vandens. Uždengti rei 
kia su lenta arba toriclka ant 
Irurios akmuo uždėtas. Jeigu 
agurkai įdėti puodynėj šilu
mos laipsnyje vertėtų į dešini 
ts dienų aprugti. Reikia s« 
šaukštu nuimti putas, kuo
met pasirodo. Agurkus gali
ma po tam įdėti į bonkas ir 
gerai užlipinti arba sušildy
to parafino ant neuždengtos 
pįuodynės viršaus. 

AMERIKOS MIESTŲ 
VARDAI 

Pittsburgho vardas sujung
tas su Jurgiu Washingtonu. 
Jurgis Washingtonas, buba
mas aficieriu kolonijališkais 
laikais, 1753 m. buvo guber
natoriaus Dinwiddie iš Virgi
nijos, pasiųstas persergėti 
Francuzus nepereiti rube-
žius. Kitais metais milicija 
pasiųsta pabudavoti fortą 
kur šiandien Pittsburghas 

GAVO PINIGUS UETOVGJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" S U ASMENJS: 

Kenstavičia J. (Braddoek, rS.) 
Lukoševičienė L. 
Malaškeviee Jokūbas 
Sapkauskienė P. 
Pabijianskas St. 
Domeika J. (Medicine Hat, Altą, telegrama 

y Žukauskas Juoz. 
8taponaite Elena 
Ginotiene EI. .,,A c 

Žvirgždynas St. 
Kasiulis Jonas 
Budis. F . ! | 

Valiulis Alex. 
Juškevičius Jg. (du siOnt.) 
'Baltuška J. 
Ražinskas Petras ; ^ 
Vaivada K. 
Bileviče Juozas (Cicero, Itl.) 

^ r- Sutkus Ant. 
*• .. g N. N. 

M Niedvaras Kaz. 
Palijanskas Ant. *" v 

3* Varakas Pntnas * % 

Bikinaitė Teklė 
L D R A U O O PINIdC BIUOTIMO SCTRIUS 

2įįt So. Oalday Ava TaL K****!; KZ) 
MKW Uz&mą* î skyrug jrc^dJAniM Utt 5 v- T• 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas 
CICEROJ 

Užlaikau g-eriausios 
rūšies maliavų prireng 
ttf, tr neprrren*tu ma 
llavojlmul, taipsri tu
riu aliejaus, galionais 
Ir pussallonais, gražiu 

siestoms išpuošti oopleros ir viso
kių smulkių g-eležlnių reik
menų. 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ava. Cicero. 

n užpakalio 
^ Phone Cicero 8003 

^ ' i ' • i . i i I I 

laierikos Liefuviy Mokykla 
3106 So. Halsted Str. 

Mokinama; Anglų ir Lietuvių kai 
bu: Aritmetikos. Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewritmg, Plrk-
lybos Teisių, Laiškų ftaSymo, Su 
vienytų Valstybių Istorijos, Abel-
nos Istorijos, Geografijos, Poli
tinės Ekonomijos .Pilietybės, Dai-
lrašystės. Gramatikos, Literatū
ros, Retorikos Etimalogijos Ora
torystės. 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų. 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai. 

Dr. <Jan J. Smetana 
AKJlfTD SPECIALI8TA* 
IMI So, Ashland Ave. 

Kampas 1S gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap 
tiekos, kambariai 14, 16. 14 ir 17 
Valandos nuo t ryto iki • vakare 

NedėliOmis uždaryta. 

DR. 0- VAiTUSH, 0 . D, 
LTJBTUVI8 AKIŲ RFECIAI.I8TAK 

Palengvins visų 
aklų tempimą 
kas yra prležas 

Įtosl skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, ekaudanclus ir užsidegusius 
karieia akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis i n dedam 
Daroma agasminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas.. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti mataa-
tltms pagelbsta. Sergėkite savo re-

S'jjlme ir veikos einančius mokyk, 
n. Valandos: nuo 19 iki 9 vakaro 

Nedėliomls nuo 14 Iki 11. 
1545 W. 47 81 ir AsManH Av 

Tel. Lafayette 4MS 

P L U M B f N G 
Kaipo liotavys, lietaviafns visa

dos patarnauju IruogerjAosia 
M. YL 6KA 

Siag West gs-tk Street 

Telefonas Ganai 7238 
PETRAS CIBULSKIS 

Mallavojimo Kontraktoriui 

6 A Z Ų 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų blanio 

augintas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams 

^ ^ ^ ^ ^ patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalifl Kontraktorius, 
statytojas ir senq namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

11 CUNAR>0 
AR MANOTE ATSmiTI OI 

MINĖS I AMERIKA? 
Lietuvos kvota jau yra pasibai- j 

gus, bet dabar laikas prisirengti 
prie naujos kovotos, kuri prasidės 
liepos 1 d.. 1924 m. 

Mūsų ofisas Kaune pagelbsti iš
gauti pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn. 

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Mūsų laivai 
išplaukia Iš Europos kiekvieną sa
vaitę. 

Cunard tikietai yra geri del ke
leivio ant AQXTTANIA, BEREN-
GARIA ir MAURETANIA. Grei-
Čiausls jurų patarnavimas pasauly. I 

Del informacijų kreipkitės prie J 
mušu vietinio agente arba prie 
mūsų ofisų. 

Oonsrd One, j x 

190 N. 
89. CW«a9» 

r * 

S. B. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graborius 
1814 W. Slrd F t 

o**** m. 
Patarnauja laido* 

tuvėee kuopigiauMe. 
Reikale meldžiu' at-
sisaukti, o mano 
darbu bosite užga
nėdinti. 

IVtl 
I t t f 

—^^i 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LLMMENTAS 

Uaudojamai nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulu. 

Nuo skausmų krutinėję :r pečiuoac*. 
Kuomet reumatizmas jusu muskulus 

sutraukia i mazgą. 
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos ąnaitormų. 
Nuo išnarinamų ir numusimų. 

NBO dieglių ir skausaų. 
Patrinkit juomi — Pravys akausmą 

salio.-
Visuomet laikykite' 'hoiifca no Ttnka— 

niekuomet negalit *inoti, kada jis 
juras bus reikalingas. 

85c. it 70c. ui bonką aptiekoae. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 So. 4th St.. Brooldya, N. Y. 

» 
MOTERIMS IR MERGINOMS! 

Gal jus turit Gclt3BQs plaukus.' O gal jtjs plaukai jra jtiodi! 
Af kaštaniniai Rudi, ar Auksinės panos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni.' Vienok nežiūrint kokio* spalvos jie nebūtu, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų grasunio! 

Rufttm* atliks tai, jei jųs tik Įniks nub laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jųs savo plaukui dar tel>c<lertt supintus j Vass, ar su
suktus j maagtj, ar gal jau esat trumpai DU«ikiri»e. vienok jųs nega
lite daleisti, kad nesvarios, iškrik c pleiskanos suffa/lytų Ju«ų iJvaii-
ds 1 Jums aereikis kentėti aoiaaatruiuo dclei niesejimo ir besilupimo 
galvoi odoo, jei naudokite R,mffl*». ' 

Netikskit mūsų žodžiui. Nusipirkit 6»c bonką ir pačios per-
altifcriakjte, kad Rmffht yra mirtinu pricSu ittaiskairų tr kart« yru 
pu Oriausiu plakų fenilu, kokį tik kada esate naudoje.' Galima 
gaut| aptiekite. 

F. AD. RICHTER Jb CC. 
104-114 So. 4t» Street • • Br-oalre, N. Y. 

http://vi.su*
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Pinpad., gegužio 5 d., 19-H 

tfi šV, dar%#, Mes torime'svetainėje l ^ j į ^t^abaiisia 

ĮKAfiDINOLO SUTIKIMO 
REIKALE. f 

K 

r Chicasos arkivyskupijos o-
licialiamo organe "The New 
World" paskelbta parkeliau-
įane'io Kardinolo Mundelein 
patikimo iškilmių programa. 

Iš tos programos reikalin
ga pažymėti tuos svarbius 
faktus. 

Laikas: įSekmadienį, gegu
žės. 11, po pietų, 2:30, Chfca-
go$ laikas. 

Paradas eis Michigan avo., 
nuo 12 gat ligi North ave. 

Kiekvienas parade dalyvau
jąs turf'S vienodus ženklus, 
ant kurių bus parašas "Wel-
eoroe to <1ar<linal Mimdele-

VYčIŲ BASEBOLININKŲ 
VAKAUAS TUKiJO DID
ŽIAUSIO PASISEKIMO. 

»» 

Draugijos, kurios dalyvaus 
jparade, turi susirinkti į pas
kirtas vietas kaip 1:30 po pie 
tą. Patsai paradas prasidės 
kaip 2:30. 

Parado tvarka bus tokia: 
v Raitoji policija. 
- Gaisrininkai. 

Vyriausias parado marša
las su štabu. 

3Iilitariniai būriai. 
lloly Name ilraugija. 
Knights ot' ('olumbus. N 

Catholie Orders of Fores-
ter*. 

Ancient Order ot* Hiberaf-
I 
jaus. 

Catbotk4 Kniffhti of Amen-

!ea. 

-

Čekų J)i-aiigi,j,ų Sąjunga. 
Lietuvių Katalikų Federa

cija. 
Lenku "Alma Mater." 
Slovakų Katalikų Federaci

ja-
Z Italų draugijos. 

Gegužio 2 d. įvyko Vyčių 
Daseball ratelio metinis šo
kis. Jūsų korespondentui te
ko ten būti ir jis skaito rei
kalinga pažymėti, jog lietu
vių gyvenime Chicagoje yra 
atėjus nauja e*a; nes tai buvo 
pirma; kartų kad lietuviai jš-
drįso ptenaudoti vieną iš did
žiausių salių savo pasilinksmi 
nimui. Tas šokis įvyko* Dre-
amJand salėje, buvo apie du 
tūkstančiu žmonių, visi jauni, 
daugumas čionai gimusių. Mu 
zika tiknai amerikoniška, 
negrų orkestrą ir jie taip ge
rai šokiams groja, jog ir žmo 
,<ius t u r i n t i s r u m a t i z m a , t u r v -
tų Šokti. Be to, buvo žymių 
artisčių — "Harmony giria" 
— kurių gražus balsai jau 
ant radi o daug kartų buvo 

girdėtis, — jos padainavo 
keletu <lainelių. 

Bet kas puola jūsų kores
pondentui daugiausia į akį ir 
gal prie širdies, tai mūsų lie-
tuvaičhi gražumas. MŪSŲ pa
nelės — čionai gimusios — i£ 
tikrųjų gražiai pasirodė — 
tvarka kogeriausia. Matyt, 
jog viskas buvo gerai apgal
vota ir suplanuota. Čion tai 
Vakaro Rengimo Komisijos 
nuopelnas, šis vakaras pasta 
to čionai gimusia januomenę, 
kuri jau pradeda imti vado
vaujančią rolę vyčių gyveni
me į rimtas vėžes. Toki vaka
rai yra pagirtini. Lai gyvuoja 
(ryčių Apskričio Baseball Le-
agne! Gamatėm. 

džiaugtis, kad galimo dirbti 
tą darbą, kurį Mesijas mus iš 
mokino, kaipgi ir kitus kvies
ti prie jo. 

Sekantis kalvęjo ' adv. ?įį 
Brenza. Mes žinome kįek daug 
p-ai Brenžai yra pasidarbavę 
labdarybėje ir kiek pinigiškai 
jie gelbėjo, taipgi pažymėjo,, kais labai reikalinga. 

ave. Nepamirškite atsilankyti, 
turime daug svarbių reikalų. 

TaiDgi kviečiam ir naujus 
narius ateiti ir prisirašyti, 
*̂eigu norit* būti šios šalies 

piliečiais. Šis Kliubas sten
gias pagelbėti išsiimti pilie
tiškas popieras, kas šiais lai-

i 

5 Traukinis su Kardinolu 
ww 

atvažiuos kaip 2**00 (Chiea-
gos laikas) ties 55 gat. (Gar-
field boulv.) Baltimore and 
Ohio geležinkeliu. Iš ten 
Garfield boulvardu važiuos 
Knk Micbigan ave., paskui pa
suks link 12-os gat., kur tno-
jaus prasidės paradas. 

Kuomet parado priešakis 
pasieks Chieago ave. ir North 
Jfichigan ave., tuomet jmrado 
koliumnos skirsis pusiau ir 
savo tarpu praleis Kardinolą 
su palydovais. 

BRIDGEPORT. 

. Nereikia lietuviams pamir
šti vieno svarbaus dalyko: 

Parade dalvvaus Lietuviu 
Katalikų Federacija. Tam 
tikslui Federacija Lš visų pa
rapijų surenka virš 500 vyrų 
**r JU ėjimui nustato reikalin
gą, tvarką. 

Bet Kardinolo pasitikime 
atskiriai dar ir kiekviena pa-
jrapija dalyvaus. 

Pagal oficialės programos 
lietuvių parapijoms paskirtos 
šios vietos: 

Šventojo Kryžiaus parapi
ja (supr. draugijos, kuopos ir 
tt.) susirenka 55 gat. (Gar
field boulv.), tarpe Loomis ir 
Ada gat. 

Šv. Jurgio parapija Michi
gan gat. tarpe 51 ir 50 gt. 

Gi parapijos: Aušros Var-| 
tų;, Šv. Petro ir Povylo, Šv. 
Mykolo Ark.. Šv. Juozapo Ir 
Nekalto Prasidėjimo, tepasi
renka sau tinkamiausi ag vie
tas kur išilgai 65 gat, kuria
ma ' važiuos Karrtmoias. 

Labdarių Vakarienė. 
Bal. ?A) d. s. m. šv. Jurgio 

parap. *voi. įvyko labdarin
gos Są-gos S kp. vakarienė. 
Žmonių prisirinko vidutiniš
kai. Pradėjus vakarieniauti 
L. Vyčių Chicftgos Aps. Cho
ras vedamas p. A. S. Pociaus 
padainavo keletą dainelių iš 
'•Klaipėdos Julės". Toliaus 
tarpe karbų irgi linksmino 
Vyčių solistai savo gražiais 
balsais: plės E. Jovaišaitė, 
Pestininkaitė, V. Volteraitė ir 
p-as J. Balsis. Pijano paskam
bino p. A. S. Pocius. — 
Kalbėtojai. 

Pirmiausia kalbėjo adv. 
B. Mustauskas, pažymėdamas, 
jog istorijoj nežinoma labda
rybė prieš Kristaus atėjimą 
ant žemės. Lygiai ir šiandieną 
^ežinoma tose šalyse, kuriose 
Kristaus mokslas mažai žino
mas, kt. Afrikoj ir kitur. Bet 
Išganytojas atėjės išmokino 
pirmuosius krikščionis dirbti 

kad jie savo žodžio nemainys 
kaslink našlaičių tol, kol ne
bus įsteigta prieglauda. 
Abiejų kalbėtojų išvada: jei 

gu mes turim bažnyčias, mo
kyklas, mokytojas, vadus ir 
tuom visu turtu džiaugiamės, 
kodėl mums, bendrai dirbant, 
neturėti našlaičių prieglaudos 
su ligonine? Jau surinkta tam 
tikslui virš $20(^000.00. Susi
rinkusieji išreiškė norą, kad 
greičiaus tas įvyktų suauko
dami $298.00. Stambiausią au 
ką $100.00 L. L. B. aukavo 
pašei pine Moterų Ražancavos 
Draugija. Pavyzdis kitoms dr-
j o m s . A u k o t o j ą v a r d a i t i l p s . 
Seimininkės. 

Prie surengimo tokios pui
kios vakarienės reikėjo nema
žai darbo ir pasišventimo. Tas 
visas krito ant šeimininkių: 
U. Freitikienė, M. Vainauskie 
nė, (jaunoji) Vainauskienė, 
Kunčienė, Sekleckienė, Sma-
gurienė, Grigonienė, Astraus
kienėj B. Majauskienė, Ag. 
Adomaitienė, Ur. Lazdauskie-
nė ir Alena Lazdauskaite. 
Tam sunkiam darbui prigelbė 
jo darbščios mergaites k t. K. 
Garuckaitė, O. Grigoniutė ir 
kitos. 

Mūsų šeimininkės per su
siną kovo 23 d. ^įsižadėjo dir
bti ir kitus raginti prisulėti 
prie darbo. Savo pažadą iš
pildė: stalai buvo apkrauti 
visokiais valgiais, gėrimais ir 
gėlėmis. Tie valgiai buvo ge
raširdžių; biznierių suaukoti; 
žinoma, šeimininkėms teko 
tas 'aukas rinkti. Jeigu butų 
daug tokių geraširdžių mote-
rų kaip viršui minėtos, tai 
darbas butų lengvesnis. 
Baigiant vakarieniauti gerb. 

kleb. kun. M. L. Krušas va r 
du našlaičių tarė visiems pri 

Valdyba. 
- t — 

•-r ; ROSELAND. 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . 

* - * " i> • i , '•» i 

APSAUGOJIMAS 
t*vo pinigu jelg'u. pirkai sekamus £*_ 
t a u s . .•*••• 

PARDAVIMUI naujas kąmpia& 
mūro narnas su visais vėliausios' ma
dos parąnkumais; 2 f'atai po„ 6 kam 
barius; karstu vandeniu Šildomas iu 
dviem boileriais; namas yra- staty
tas geriausioj Brightou Parko lietu 
vlu apgyvento) vietoj; reikia pini
gais tik 15,000, ar daugiau, kitus 
lengvais išmokėjimais. • 

PARDAVIMUI pulkus muro oia. 
————— j mas 2 fialai po 5 tr 6 kambarius; 

F e d e r a c i j o s ' V i e t i n i o S k y f . nanuis budavotas pernai pagal nau-
jos mados; randasi netoli nuo lie
tuviško vienuolyno; reikia Jmokėt 
|7,00, kitus lengvais išmokėjimais. 

PARDAVIMUI dviejų pagyveni 
rnij namas;» budavotas 2 metai at
gal ant trijų lotų; randasi pakraš
tyje miesto tik vienas blokas nuo 
Archer Ave., gatvekarių; vieta ap
gyventa lietuviais; labai gera vieta 
auginti daržoves ir laikyti naminius 
gyvulius; kaina $6,500 apie puse pi
nigais reikia; savininkas priims lotų 
kaipo dalį įmokėjlmo. 

Non'darnl pamatyti minėtus na
mus apsilankykite dienų ar vaka
rais pas*. 

BRIGHTON REALTY 
COMPANY 

REAL ESTATE 
NORĖDAMI 
PIRKtfL PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS . KRCIPKJTtS 
PAS MŪS. TA^ JUMS BUS 

ANT KAŲDOa 

svarbus susirinkimas įvyks 
geg. 5 d. 7:30 vai. vakaro pa
rap. svetainėje. 

Visų draugijų atstovai ir 
valdybos kviečiami dalyvauti. 

Valdyba. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMK! 
TE LAIKUS. 

ėiu. Po to vl^i linksmai išsis
kirstė. Vincukas. 

P R A N E Š I M A I . 

sidė jusiems prie vakarienės a-J 59*8" Patupa Vįetor 
605 Radžiui Jonui 
607 Rėkus DomLnik/ 
013 Rudauskas M, 
G14 Sapynsk&s Jul . 
615 sargis Oabriol 
616 8avickien6 Mrs, Julia 

Kadangi gegužės 18 d. jvy- 622 Sbirvickio UTSUIC 
ksta šįA Kazimiero Vienuoly- 625 Stulimei Petronėlei 
no koplyčios kertinio akmens 629 Sveikauskia M. 
pašventinimo iškilmės, todėl [633 Urbonaitė Ana 
Labdaringo* ^Sąjungos Centro j c a 

Cnicagoi pafite (vidumleity) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randam atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau Įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galimą atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatves 
{ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viriau* 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami lajftko paduokite laifc 
ko uum., nes su juo greičiau 
Uifiką suras negu su pavarde, 
4329 Knasluineris Jonas 
503 Balčiūnui Jortui 
505 Raugas Math 
506 Renis M. 
507 Reneikienė Jozupa 
510 Bliedia Adolph 
512 Blazis Peter 
513 Rlausdis Jonas 
523 Daracunas T.' 
530 Dunauskis A. Martinas 
557 Jeviackas Stasys 
558 Jozaitis M. E. 
559 Jurgaičiui Stasiui 
560 Juškevičienei Onai 
561 Jurevicene $ebpite 
564 Klezevieius Amanas 
565 Klubine Petronėle 
566 Kiskunos Juozapas 
576 Laukas Magda 
577 Leokadja Just 
580 Linkeviė.iene Bronislova 
588 Mileika Zigmuntas, 
589 Hikeyanis Jokas 
595 Norkui Antaim 

J. Yushkewitz, vedėjas. 
4034 Archer Ave. prie Cali 

fornia Ave. 

809 W. 35tfi SI., Cliicago 
TeL Boule?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
S) Parduodam Laivakortes. % 

piknikas, kurs buvo rengiamas | ANT PARDAVlMt) naujas 
ioi dienoi neivvks apartment namas 4 flatai, 2 
loj dienoj, neįvyks. ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 

B, beklechis nioderniškas. (iajadžius, va-
A. Nausėda por šiluma su 1 boileriu. 

2101 S. 59tb Ave, Cicero, UI. 
Lietuvių Amerikos Politi- PARSIDUODA garadžius, 

ko, Kliubo ant North W * j ^ į S f f l P į & f i T € 
Side mėnesinis susirinkimas j- ri,u du. 
vyks R«gužio 5 d. 7:30 vai. j SS^^irCJ^§A^V 

, v , r , , . . t 2 0 4 6 W . 2 2 n d b t r . 
yak. sv. Mykolo parapijos T e l R00Sevelt 2148 

PARSIDUODA naujas, namas po « 
kambarius įtaisymai sulig naujos ma 
don pirmas flatas Šiltu vandeniu 
ftlldomas. Savininkas ryvena po num. 

4407 So, Arteslaa Ave. 
S lubos. 

4 FLATŲ muro namas 
parsiduoda prie 64th ir Cam
pbell ave. cash reikia įnešti 
tiktai $£500.00. Bildingas y-
ra naujas, vėliausios mados 
įrengimai. Pasaukite Rebub-
lic 5705 arba Lafayette 1271 

PARDAVIMUI 
R A K A N D A I 
ANT PARDAVIMO 

Oeležin<\s lovos — sudedama 
loya ir ranka skalbiama ma
sina. 

201d So. May Str. 
2 lubos. 

PARDAVIMUI LOTAS! 
Minėtas lotos yra 30x125 ir 

randasi apie 3 blokai nuo Je 
fferson'o miškų; pusantro blo 
ko nuo Milwaukee Ave., gat 
vekarių; vieta labai smagi; 
kaina $600.00. Atsilankykite 
pas savininką diena ar vaka
rais. 

JOSEPH YUSHKEWITZ 
4034 Archer Ave. Chieago. UI. 

P I A N A S 
r-. 

— f4 
i 

n . i i . . ri 

Michael dasnauskas & Go. 

REALESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farmas ir biz 
nius, skoliname pinigus, in 
Siunname namus, Įaugus ir 
rakandus j geriausias kom
panijas. 

P r i e l a n k u s i r t e i s i n g a s p a 
tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

ad«f in: 2259 W. 22nd Str. 
Phone Canal 1295. 

Chieago, 111. 

A D V O K A T A I 
Telefonu Yards 2S90 

F, P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda l/ietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halsted St. Chlcoffo, III. 

S. W. 
A P V 
7» W. 

Room 904 -
Vai.. Nuo 9 

B A N E S 
O K A T A S 
Monroe Street 

- Tel. Itandolph 2900 
ryto iki 5 po pietų 

Vakarais S203 So. Halsted Str. 
Telef. Yards 1015 

Chieago. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

¥ • * * byisa TISUNC TeUm 
Abstraktus. Padar* 

i* D«kummtDi tr 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telef opias Randolph S2«l 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

PURITAN 
M A L T 

EXTRACT 

TPRHT PAHPUOTI tu t jaų | P}a-
y«r Piftn^ pfrmos kiesos *i*įvy .1^°* 
player pianus, suolelis, kabinetas ir' 
90 muzikos rollij. Ant išmokėjimo. 
Kaina 9X^.00. / i ' l . 

; 3Š24 JT. >IarshfK'Jd Avr. H, 
, 1 : — / , • , / • • , ' • , , • • • • • • » • ' . , nniiv 

Parsiduoda Gkroserls. 
Visokia tautij apgyventa' vie
ta; biznis calima gerai dary
ti. Priežastr pardavimo pa
tirsite ant vietos. 

Kreipkitės &iuo adresu: 
491S W. 14 stv Cicero, m. 

ICE CREAM parlor, Grocery. ir 
Tabokos fttoras parsiduoda ui puse 
kainos, arba mainysiu i automobi
lių ar lotus prie pat mokyklos. Biz 
ois gerai išdirbta. 

1000 FcrNhJug Road 
Telef. Lafayette 1271 

D I B E U S BARGENAS, 
Parsiduoda buoernė ir grosernė labai 
pigiai 1A priežasties, kad einu J di-
desnj blznj tai turiu būtinai parduo
ti į trumpą laiką. Kas pirmesnis tas 
lakinės. Atxi&auktte: 

•759 Ko. Ashland Ave. 
Telef, Prospect 199€, 

**Aaig5c4aHslo» RiiSfe:!!. 
Vienas išmėginimas Puritan 

o nekuomet nenorėsite kito 
vartoti. 

MILTINGAS, STIPRIS ir 
SKIRTINGAM nuo kitu—vi
suomet jo reikalaus^. 

Pamėgink, tai žinosi. 
Puritan atsako už savo rusi. 
Dviejų ru*iu—Plala Puritan 

Malt Eztraet 3-oz. apyniu pa
kelis tr Puritan Hop-FIavoml 
Malt S*igar Sjrropa^. 

Mot 
byra 

S y n i p 

MALT Playn 
Eat 
ratt 
sa 

Šviežiai* 
\i»> niais 

Aunfti JausioM Rusies 

SEE 

C. V, 
A 1 

C H E S N U L 
D V O K A T A S 

Metropolitan KUite Banko Hame 
2201 W. 22nd St. TeL Canal 8699 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybe* Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 6699 

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

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 630 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas VidurmlestrJe 
CHICAGO TEMPLE BIILD1NG 

77 West U'a>blugion Street 
Room 1726 Tek Dearborn 9057 
Maniu Tel. Hyde Park 3395 

*.' . ' ' • 

Ar*you self-conscious 
obout the impression 
you make on people? 

PERSONAL appearance has a lot 
to do with the way you feel. 

CJothes counr, of course. But still 
there is one thing so many people 
overlook—tomethmg that at once 
branda them ąs either fastidious o r 
careleM—the teeth. 

Notice today- now vou, yourself, 
watch another person s teeth when 
be or she is talking. U the teeth are 
not well kept they at once become a 
liabili ty. 

Ldttrim* Tmtk P*»U tUan t*ttk m mtm 
M l . 41 Ust mir tk*mi*tt kev ditc—r»4 m 
ptUtkimM Ut**itę*t thmt rtatty cltoui wilk-
Mf tcrtttkimt th$ «—m$h-m 44ffiemkpr»H»m 

^ | 9 a » w ^ *#iV|Pa»« 

A large t ube pf Listerine Tooth 
Pa»te i« only 2S cent«; at your drug-
tut't.—LambertPharmacalCo.,Saint 
Louii, U. S. A. 

JOSEPH 0 . SOBOL 
A D V O K A T A 8 

Veda bylas visuose Teismuose., 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkinio ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
Room 1518 Ashland Bloek 
Telefonas Dearborn 4766 

Vakarais: 2341 \V. 23-rd Place 
Telefonas Canal S589 . 

Ceutral 6800 
A. E. 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldunniestij Ofisas 
Room 1703 Chieago Temple Bldg. 
7 7 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedello vak 
1314 S. Cicero Av, Tet. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais rak 
3236 S. Halsted S t. Tel. lioui. 6737 

1 -
J. P. VVAITCHES 

L a w y e r 
LIETUVES ADVOKATAS 

Dien.: D. 514—516—127 N. Dear
born St. Tel. Randolph- 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. Pullm&n 6S77 

THE GEEVUM GIRLS 
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