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METAI-VOL V m 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS Iš 
ANGLIJOS. 

LONDONAS, liepos 7. — 
Atsivertusių Šelpimo Dr-ga 
(Oonverts' Aid Society) čia 
turėjo pirmą metinį mitingą. 
Šios Dr-jos svarbiausias tiks
las patarnauti atsivertusiai 
anglikonų dvasiškijai. 

Mitinge buvo ir Kardinolas 
Bourne. J i s kalbėdamas pa-
reišlf% kad Draugija turi but 
pa s i ruošus da rba n. Trumpo j 
ateity pramatomas nemažas 
anglikonų bažnyčioj suirimas. 

Daugybė anglikonų kunigų 
gryž Katalikų Bažnyčion. 
Jiems bus reikalinga para

ma. 

Paaukštinti katalikai. 

Anglijos premieras Bald-
win du Įžymiuoju Anglijos 
kataliku paaukštino vyčiais. 

Tiedu yra : Francis Rohert 
Anderson, D. Britanijos Ka
talikų Švietimo Tarybos sek
retorius ir buvęs Londono a-
j»skrities tarybos viršininkas. 
Kitas — pulkininkas Archer 
Si'ce, parlamento narys iš Fi-
nsbury. 

Francuzai Užima Frankfurtą 
PASIUNTĖ NAUJĄ ULTIMATUMĄ VOKIETIJAI 

TAI VIENU GYDYTOJU 
REIKALAS. 

C H I C A G O J E . 

PARYŽIUS, liepos 8. — 
Vakar francuzų kariuomenė 
okupavo miestą Frankfortą, 
kurs skaitosi raktu briautls 
Bavarijon. 

Frankfortas yra svarbus 
geležinkelių centras. 

Kuomet gyventojai patyrė 
neišvengiama miestui pavojų, 
visas bankas ir brangenybes 
perkėlė Vokietijos .gilumom 

Frankfortas buvo geležinke 
lių centru užima pirmąją vie

tą Vokietijoje, neskaitant 
Berlyno. Iš Frankforto fran-
cvizai lengvai gali užpulti Ba
variją. 

Prancūzai bendrai su bel
gais pasiunta Vokietijai ulti
matumą. Kanclierio Cuno 

HELENA- MONT., liepos 
S. — Vietos federalis teisėjas 
Boiirąujn išsprendė, kad jei 
Kongresas tyido alkobolį var-

,.' toli medikaliams tikslams, tai 
r e l i niekas nedali gydvtojams ap-

kalauja, kad jis pasidarfcno- j H b n o t i i S r f l š y t i a l
-

k o h o l i o s e r . 
tų panaikinti okupantų ka
riuomenės užpuldinėjimus Ru 
hro teritorijoj. Jei atatinka
muoju laiku užpuolimai nebus 
pertraukti, tuomet Francija 
su Belgija atšauks savo am
basadorius iš Berlyno. 

Tai aiškus francuzų pasi
ruošimas užimti Vokietijos 
sostine Berlynu. Prieš oku
puosiant tą miestą reikalinga 
juk atšaukti ambasadorių?. 

gautiems. 
Tas teisėjas toliaus pareis-

kė, kao) Kongresas neturi tei 
sės nurodyti gydytojams ką 
jie gali, ko negali ir kai]) 
daug gali išrašyti gydy teė
jai. 

KINIJOJ PLĖŠIKAI VEIKIA 

KAC YRA Cll TA T M T M i C z a k i P»8 ira f iy^ sutarimą pa 
IVHO I HM OU I H I " U I Jf j Alinti tarp abiejų valstybių 

SĄJUNGA? 
NENORI KLAUSYTI 
SKRIAUDŽIAMŲJŲ 

BALSO. 

Tas paaukštinimas Įvyko 
del karaliaus gimimo dienos 
sukaktuvių. 

Pagerbtas. 
Sir AVilliam Dumi, buvęs 

Londono lordas majoras, ka
talikas, pagerbtas suteiktomis 
jam dovanomis — sidabri
niais daiktais, pasitraukiant 
jam iš Londono aldermano o-
fiso. 

Sir William yra pasižymė
jęs įvairiuose katalikų labda
rybės darbuose. 

Procesija. 
Palaiminto Oliverio Pbin-

ket pagerbimui Londono gat
vėmis Įvyko iškilminga proce
sija, kurioje dalyvavo daugy
be Londono katalikų. 

Procesija prasidėjo iš Šv. 
Patriko bažnyčios, Soho. ki 
ba/.ii\čia skaitosi istorine. Pa 
sibaigus katalikų priespaudai 
Anglijoje, ji pirmutine buvo 
at idarsia. 

* 

TAIKA SU TURKAIS š l £ 
SAVAITĘ. 

I^AUSANNIį l iepos 8. — 
Pranešta, kad santarvės val
stybių su turkais taikos sutar 
tis bus pasirašyta šios savai
tės pradžioje. 

* Aną vakarą pagaliaus susi 
taikinta turkų skolų atmokė-
jimo klausimu, kuomet francu 
zai delegatai atsiėmė reika
lavimą, kad skolos butų at
mokamos auksu. 

Taipat sutarta, kad kaip 
\eik Auroros valdžia ratifi
kuos sutartį, santarvės valsty 
bes apleis Konstantinopoli 
ir Dardanelius. 

Nuolat stovi skriaudėjų 
pusėje. 

garų mažumą, ungarus nuo 
savasčių atsavina. Ungarija i o 
tą klausimą njfėgino paduoti 
tarptautiniam tribunalui Ha
goje. Tečiaus Tautų Sąjun
gos Taryba atmetė tą skun
dą. 

nesusipratimus. Sakė Czaki 
nei nebuvo Įgaliotas pasirašy
ti sutarimą. 

Apponyi nurodymai. 

Kuomet T. S. Tarvbos na-
w 

riai ėuiė tvirtinti, kad suta
rimas turi but pildytinas, tuo 
met grafas Apponyi atkirto; 

" Y r a trys priemonės išs-
OENEVA, liepos 7. - T. I p r ę g t . ^ p r o b l p n l ) } . g ^ j g ^ j a j 

KVJUI.ROR Taryba tomis d.e- i ^ ^ t l . i | | l l n a l o i S s p r o m l i m u i 

""niis a t m r t ė Ungarijos skan- .p k .m i K.u.as 11(>?a|imas Ir 
dą, kart Rumunija peržengia Ha- feodrf y ( , i a a t v v k m t 

žinom, Neully taikos sntart). K a j p M J B R a ) i s u 3 r ) < 0 0 0 k a . 
Xes Ruminiija jai pripažintoj j r e i v i ( ) ;,. ^ a r m o ( u k a r i m , _ 
Transylvaniįoj persekioja n n - | t j m K n m u l l i j a > k u r i }iamUo 

turi 500,000 vyrų armiją ir 
.°,,000 armotu? 

"Pirstelkito į Mustaphą 
Kernai pašą. Jisai turi tik 
300,000 kariuomenės ir tai nie 
ko nedaro iš Sevres sutar
ties. Lausannos konferencijo
je jis turi lygybę. I r jei mes 
turėtumėm nors 300,000 karei 
vių, man rodos, aš čia nerei
kalaučiau tuščiai argumen
tuoti. Visos valstybės, turin
čios stiprias armijas, gali be 
niekur-nieko griauti sutarčių 
dalis arba visas sutar t is ." 

Sako negalima priversti. 
Toliaus grafas kalbėjo: 

" J u s nuolat mums tvirtina-
Ite: Nebijokite nieko. Jųs tu
rite T. Sąjungą ir tarptauti
nį teismą. Tuo tarpu pasiro-Į 
do, kad taip nėra. Mano šalis 
turi teisės imtis tokios ar ki
tokios priemonės apdrausti 
ungarus Transylvanijoj." 

Tuomet vienas Tarybos na
rys grafui atsakė, kad tarp
tautinis tribunalas negali but 
statomas aukščiaus už Rumu-
nijos konstituciją. Girdi, tri-
bunalo jurisdikcija nėr priva 
lumas. Rumunija atsisako ei
ti Hagon, jei Ungarija pasi-
rašie Briukselio sutarimą. 

Lord Robert Cecil ant galo 
atsiliepjė: Tribunalas nieko ne 
gali nuveikti, jei Rumunija 
atsisako stotį tribunalan. Pa-

VOKIETIS BUVĘS REDAK
TORIUS APKALTINTAS. 

1921 metais Chicagos vo
kiečių laikraščio "Staa tsZei -
tung" buvęs redaktorius Lo-
renz kriminaliame teisme ap
kaltintas už Amerikos Legio
no narių Šmeižimą. 

Bausmė dar nepaskirta, 
Nes apkaltinto advokatas rei 
kalauja atnaujinti bylą. 

Lorenz viename straipsny 
pažymėjo, kad Suv. Valsty
bių kariuomemenė karo laiku 
buvo sudaryta iš "bomų,' 
"žioplių" ir "valkatų." Su
prantama, jis neturvjo teisįės 
taip šmeižti kareivių — karo 

HONGKONG, liepos 8. — veteranų 
Anot Oanton-Kowloon gėle- į 
ži ūkelio plėšikai susistabdė 
traukinį ir pagrolnė apie 90 
kinu, priklausančių aukštes
nėms sferoms. , .__ * * . , * » . 

Mrs. • Mirime Bernato\vrcz, 
J 3332 Fisk ^t., keliais šūviais 
iš revolverio nužudė Mrs. A-
nna Andraski, 2807 So. Uni
on ave.. Tragedija įvyko šeš
tadienio rytą ties 28-ta ir Hal 
sted gat., kuomet Andraski 
laukė gatvekario važiuoti 
miestan. 

Mrs. Bernatowicz tuojaus su 
imta. Sakosi ji atkeršijusi 
Mrs. Andraski už jos vyro 
paviliojimą. 

L I E T U V O J E . 
ŽIAURI KRATA VILNIJOJ. 

MOTERIS NUŽUDĖ MO
TERĮ. 

Gegužės m. 30 d. vietos val
džia padarė ištisą eilę kratų 
lietuvių įstaigose ir privati
niuose butuose, būtent: Cent
ro Komiteto, Liet. Laikina-
najam Komitete, o taipat Bie 
liausko ir p. E. Vileišieniės 
butuose. Visur paimta tiek 
privatinė korespondencija ir 
kai kurie Lietuvos laikraščiai 
bei šiaip poperiai dokumen
tai. Centro Komiteto buvo 
klausiama, iš i kur gaunama 16 
šos komiteto įstaigoms laiky
ti ir ar turi santykių su Lie
tuvos vyriausybe. Laikinajam 
komitete darant kratą liudy
tojų atvežta iš savo buto ad^ 
vokatas Kymantas, kuris vi-

duris. Lyginant su senesne 
praktika, šį kartą policija bu
vo labai smalsi, klausinėjusi 
ir tyrinėjusi be galo, be kraš
to. (Ar nevertėtų mūsų lenke
lių pakratyti! R.). 

— Liejyklos (Ludwišarka) 
gat. num. 11 gyveno sau lie
tuvis krautuvininkas. J is mo
kėjo sutartą nuomą, bet sa
vininkui pasirodė maža. J is 
reikalavo padidinti nuomą a r 
kraustytis iš namų. Krautu
vininkas nesutiko pildyti neį 
viena neį kita. Tuomet namų 
savininkas grafas apskuno^ė 
policijai nelaimingą krautu
vininką, kad šis ir lietuvis ir 
bolševikas. (To jau gana buvo, 
kad kraut, per 4 valandas nu
tremtų. 

— Nuo birž. 5 d. magistra
tas pradėsiąs pardavinėti 

AREŠTUOS APIE 100. 

LONDONAS, liepos 8. — 
Atplaukus į Southampton S. 
V. garlaiviui Leviathan, An
glijos policija areštavo apie 
100 :T)i'onių iš to laivo įgu
los. vvA pabėgėliai anglai ju-
riuin-cai nuo Anglijos pirkly-
bos laivų, šiems esant A:sie-
rikos uostuose. 

PERDAUG KANDIDATU. 

Aiškios neteisybės. 
Grafas Apponyi, Ungarijos 

užsienių reikalų manisteris, 
reikalavo, idant tarptautinis 
tribunalas išspręstų, ar Ru
munija turėjo teises Transyl-
vanijoje užgrobti vieną mili-
oną akrų žemės nuo privati
nių asmenų ir įstaigų vertės 
33 bilionus lei. Bet T. Sąjun
gos Taryba nesutiko, kad tas 
reikalas butų paduotas tribu
nalui. 

Kuomet gi grafas Apponyi 
pareiškė grasinimų liūdnais 
rezultatais, tuomet Tarybos 
nariai išėjo slapton sesijon ir 
gryžę pranešiS idant Hunga-
rija paduotų Tarybai petici
ją paskirti komisiją ištirti tą 
visą reikalą. 

Kas laužo sutartis. 
Paskui Ungarijos užsienių 

reikalų ministeris reikalavo, 
idant T. Sąjunga apdraustų 
tautines mažumas nuo tiranl-
jos. I r kuomet tas negelbėjo, 
jis pareiškė, kad su santar
vės valstybių pagelba Rumu-

jnija peržengia taikos sutartį, 
LONDONAS, liepos 7. —jdėlto ir pati Ungarija nepri-

NEW YORK, liepos 7. — 
Tš demokratų partijos kandi
datu į prezidentus nori pa
likti ir McAdoo. Demokratų 
partija pasirodo turtinga 
kandidatais. 

sai prie Laik. Kom. nepriguli, miesto . gyventojams cukrų. 
Buvę nuvažiavę pas buvusj Kiekvienas asmuo gagėsiąs 
Laik. V. L. Komi t. pirminiu- pirkti tik 2 svaru cukraus, mo 
ką p. K. Stasį, tik jo nerado kant po 3,100 1. m. už svarą 
namie. Laik. Kom. bute rakto smulkaus ir 4,100 1. m. už 
nebuvę, tai policija išvertė svarą stambaus. 

BOLŠEVIKAI PRIĖMĘ RU
SIJAI KONSTITUCIJA. 

Stebėtina, kad jiems konsti
tucija reikalinga. 

MASKVA^ ikjpo* 7. — 
Bolševikų centrai i s ekzekuty-
vįg komitetas priėmė .paga
mintą federuotai Rusijai kon 
Mitueiją. Konstitucija, tai S. 

ja, Armėnija, Totorių respu
blika ir autonominės respub
likos Chiva ir Buchara. 

TURKAI NUSKANDINO 
GRAIKŲ LAIVA. 

PASIDARĖ GALĄ. 
Horward Hines, 33 m. J 932 

So. Ifermitage ave., prisirišo 
viela suvirs 3,0 svarų konkre-
to gabalą ir įšoko Chį"agos 
up'n nuo AVebster ave. tilto. 
Žuvo. 

UNDERVV000 NORI KAN-
DIDUOTII PREZIDENTUS. 
AIŠKIAI JIS SKELBIA APIE 

SAVO NORUS. 

Kritikuoja Prezidento Har-
d ngc politiką. 

kaip laitą karo laikais. Viso 
pasaulio politikoj Amerike 
pnvalo turėti balsą. 

J is sako, kad Prezidentas 
Hardingas nedalyvauja tarp
tautinėje politikoje. Vienok 
klaidžioja kaipo po tyrvnus, 
kad rasti kur-nors atspirtį. 

Neturi naudos. 

SOFTA, liepos 8. - - Is 
Konstantinopolio pran.e$ta. 
kad graikai rn^gino iš traną-

Valstybių konstitucijos npode- jportinio laivo išsodinti pulką 
lis. Kaip Suvienytų iVal- j kareivių Karą Barone, ties 
stybių konstitucijoje nie-. Dardaneliais. Turkai paloėtt 

Karo laikais Amerika pra
liejo daug kraujo ir šiandie 

WASHINGTON, liepos 7. 
— Senatorius Underwood, 

i x.- • • J 'nieko iš to neturi, sako sena-vienas is populenngiausių de j ' 
,nokratini„ senatorių, andai ! t o r , B R - T a i > ^ t i n ^ "tsitiki-
čia kalbėdamas aiškiai leido ,1 M S- ° ^ b u v o V™*0* d a l , S 
s 

Rusijos bolševikų atstovas į valo prisitaikinti prie sutar- įgaliaus tribunalas negali val-
Aąglijoje Krassinas atšauk- ties sąlygų. jstybei nurodyti, kaip ji vidu-
tas iš užimamos vietos. Jam Paskui pažymėjo, kad Un- jiniai turi valdytis.'• 
skiriama komisaro vieta Ma-, garijos vyriausybe atsisako 
sferoje. j pripažinti Briuksely grafo ' PLATINKITE "DRAUGĄ." 

,• i • i • _ i J x • I ką pelnyti. Amerika nereika uprasti kiekvienam, kad atei ' J 

'jmga naujų žemių arba putinančiais metais demokratų 
partijos nacionalėj konvenci
joj jis darbuosis gauti nomi
naciją kandiduoti į Suv. Vals
tybių prezidentus. 

Senatorius Underwood lan
kėsi Europoje. Tenai jis as
meniniai patynė visą padėtį. 
J is yra priešwilsoniuis ir ži
nomas konservatyvių pažiū
rų. 

Peikia Hardingo politiką. 
Underwood pažymi, kad 

šiandieninė Amerikos admini
stracija turi pasirinkusi labai 
blogą politiką. Anot jo, Ame
rika neturi reikalo prigulėti 
Tautų Sąjungoj arba kitose-

ko neminima apie žodžio ir 
spaudos laisvę^ taip yra i r 
bolševikų priimtoj. Suv. Val
stybių konstitucijoje' tuo lai
svės klausimu padėti amend 
mentoi. Taip, sakoma, ateity 
bus padaryta ir su federuo-
ros I?usijos konstitucija, ,]oi 
bus reikalo. 

Rusijos bolševistinėj kons
titucijoj pažymįėta aiškiai, 
kad neį viena federuota vals
tybė negalį atsimesti nuo Ru
sijos. Nes kiekvienai valsty
bei pripažinta tik nominale 
valdžia nnosavuose reikaluo
se.** 

Federuota Rusiją sudaro 
šios valstybės: Patį Rusija, 
inemus Siberiją ir Tolimųjų 
Rytų respubliką, Ukraina, 
Baltgudija, Gruzinų federaci-

kovą ir nuskandino graiteų 
laivą, 

LENINAS VISGI VIRSI-
NINKAS. 

MASKVA, liepos 7. — 
Nors Leninas serga, tečiaus 
jis ir toliaus paliekamas Fe-
deruotos Socialistų Unijos 
(Rusijos su jos dalimis) vir
šininku. 

KURSAS. 
Lietuvos 10 litu, 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mar. 

$1.00 
4.61 
6.21 
4.53 

.0004 
Lenkijos 100 mark. .0007 

L gų. Bet reikalinga jį turėti 
daug įtakos pasaulio politi
koje. Karo laiku Amerika ža
dėjo rūpintis demokratizuoti 
pasaulį, užtarti silpnesniuo
sius, palaikyti visur teisybę. 
Tuotarpu šiandie tų savo ža
dėjimų visai nepildo. Nepalai |S | 
ko savo garbingo žodžio. Tik j s = 
laukia, ką pats likimas nu
lems. 

Tarptautine politika. 
Suprantama, senatorius Un-1S 

derwood savo nominaciją d a r i r = 
buosis paremti tarptautine 
politika. Nes tik tarptautinėj 
politikoj dalyvaujant Ameri-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiNiriiiiiir 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau

sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

Pramonės Banką. 

į i i r o ^ ^ v a l s l y b i ų " sudaryto"- k a * a l i P a k i l t i i r ^ vardą, 
se politinėse kombinuotėse. Bet ar konvencijoje jis 

Bet ji turi ijntrgyvą dalyvu- j gaus progos iškelti savo bal-
mą Europos reikaluose taip, są, tai kitas klausimas. ¥ 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL I 
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiniuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiJiiiiiiii 
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LERTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" I 
Sis* Yaaifmą iaakynia nedėldienius 

PUMI Meti)...... $3.00 
Oi prenumeratą mokai iškalno. Lai
kai tkaitosi nao užrašymo dienoa, 
ae nuo Naujų Meti). Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir ienai adresai- Pinigai geriau-
ate aiuati iiperkant kraioje ar ex-
prese "Menėj Order" arba Įde
dant pinigui | regiatruota laiaką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley Avenut 

CJucago, Illinois 
Tel. Rooseveit 7791 

— • ii' i 1 1 • i ' i • i • 

TAUTŲ SĄJUNGOS KELIAI 

Prezidentas Kaulingas yra 
šalininkas kad Suv. Valstybe* 
įeitų į Tarptautinį Tribūnai;). 
J i s tvirtina, kad nors tas Tri
bunalas yra Tautų Sąjungos 

ji reikalinga griežtų reformų. 
Nes šiandieninė T. Sąjunga nė
ra Tautų Sąjunga, bet po karo 
įsigalėjusių Europos valstybių 
sąjungą. Kad taip yra, incs 
pažįstame Sąj. jai berišant 
Vilniaus klausimą. 

Šiandie turime naują atsiti
kimą. 

Po karo santarvė Rumunijai 
priskyrė arba dovanojo Unga-
rijos provinciją Transylvaniją. 
Toj didelėj provincijoj mažai 
buvo rumunų. Bet Rumunijos 
valdžia greitu laiku sugebė. 
j o tuos plotus surumuninti sa
vo kolonizatoriais. Rum. val
džia Transylvanijoje atliko 
daug piktų darbų. J i pasisavi
no katalikų bažnyčių ir vie
nuolijų žemę. Ungarus žemvai-

UETUVOS PARTIJŲ 
DERYBOS. 

kadukai pabgėžfė, kad jie IT 
dabar dar socialdemokratus 

99 

Savo laiku mes įdėjome 
"Draųgan^ tris labai įdo 
mius dokumentus — d u krikš. 
demokr. ūkininkų sąjungos ir 
vieną valstiečių liaudininkų, 
— kurie nušviečia tikrąjį par
tijų veidą. Dokumentai taip 
aiškus, kad jakių komentarų 
(aiškinimų) nereikalingi. Bu
tų galima prie jų daugiau ne 
begrįžti, jeigu laisvamanių 
"Vicnyb t " nebūtų jų sufal
sifikavusi. 

Katalikų atstovai keliomis 
dienomis prieš Seimo posė
džius kreipusi raštu į valst. 
liaudininkus valdžios sudary
mo klausimu. Krikš. dem. ir 

džius atsavino. Panaikino ka- l\ lk g n l i r o d o tuos darbus, ku-
talikiškas mokyklas ir kita.< 
Įstaigas. Pagaliaus šiandie 
kuožiauriausiai apsieina su pa 

produktas, bet jis su T. Sa-jčiais nuskriaustais angarais 
junga negalį nieko bendra tu
rėti. Je i tarp T. Sąjungos ir 
to Tribunalo yra koki sąryšiai, 
tai, sako, reikia juos panaikin
ti. 

Amerikoje yra nemažai 
žmonių, kurie nori, kad Suv. 
Valstybės dar prisidėtų ir prie 
GL\ Sąjungos. Sako, Amerika 
vienur ir kitur oficialiai veik
dama galėtų paseknungiaus 
užtikrinti pasaulini taiką. 

T. Sąjungos Taryba šiandie 
posėdžiauja Šveicarijos įmes
to Geneva. Kuomet ji nugirdo 
apie prezidento Hardingo reiš
kiamus norus, giliai stebėjosi. 
Pažymėta, kad T. Sąjunga i? 
t a rp tau t in i s Tribunalas yra 
du neatskiriamu kūnu. Xuo T. 
Sąjungos priklauso Tribuna
las. Be Sąjungos jis negaii 
gyvuoti. Nes Sąjunga Tribu/ia-
lui pristato darbų. Be Sąjun
gos leidimo, tiesioginiai, nei 

i 

viena valstybė nedali kremlių 

(magiarais). , 
Ungarijos vyriausybė kele

tą kartų kreipėsi T. Sąjungon 
tuo reikalu. Reikalavo ten 
ungarams apsaugos. Bet nieko 
nepešė. 

Šiomis dienomis T. Sąjun
gos susirinkusiai Tarybai pa
davė išpiešti visą reikalą. Un
garijos atstovas reikalavo tą 
klausimą paduoti išspręsti 
Tarptautiniam Tribūnai ui. Te-
čiaus Taryba atmetė reikala-
* . . . 

vimą. J i pažymėjo, kad Tri
bunalas negali liesti Rumuni
jos konstitucijos arba jos vi
dujinių reikalų. Be to, Tri'm 
nalas negali spręsti Transyl-
vanijos klausimo, jei su tuo 
nesutinka Rumunija. 

Ungarijos delegatas paiviš-
Ikė, kad tam kiaušiniui spiv.-li 
belieka tik karas. Bet šiandie 
Unga rija negali kariauti su 
skaitlinga Rumunijos kariuo
mene. • 

riuos naujoji valdžia turtėtų 
padaryti. 

Į katalikų raštą atsiliepė 
valstiečiai liaudininkai. Jų 
kaikurios sąlygos buvo tiek 
keistos, vaikiškos, o net ir 
prieškonstitucinės, kad į jų 
raštą vėl katalikams atsakius, 
valst. liaud. susigėdo ir nu
tilo. Visi tie trys jurti jų do
kumentai ištisai tilpo "Drau-

" 

su reikalais Trbunalan. Be Są-1 Lygiai taip T. Sąjungos Ta-
jungos aprobotos Tribunalas 
nesvarsto jokio reikalo. Są
junga Tribunalui skiria reika
lingus teisėjus. J i paskiria tei
sėjams ir alga*;. 

Tad jei norima Tarptautinį 
JTribunalą pakeisti nuo T. Są-

ryba pasielgė Vilniaus klausi 
mu. J i pasakė, kad lenkai ne
sutinka eiti Tarptautinin {Tri-
bunalan,- Reiškia, ką jie užgro
bė, tai jų nuosavybė. 

Dėlto aišku, kokios vertės 
yra pati Tautų Sąjunga ir 

"Vienybės" falsifikatai, melai 
" V - b ė " 51 num. rašo: 
1. "Paleistų šmeižtų prieš 

valst. liaud., kad jie esą "su
sidėję su žydais, lenkais ir 
bolševikais," kadukai neti

ktai neapsiėmė atsaukt, bet 
dar išnaujo patvirt ino." 

Reikia pastebėti, kad " V -
b ė " kadukais vadina krikš
čionis demokr. Į šią preten-
siją katalikai atsako: ne šmei-
žtas,bet faktas, kad valst. liau 
dininkai susidėję su žydais, 
lenkais ir bolševikais nuver
tė vyriausybę. Prieš faktą ne 
papusi. Apie tai visi senai 
žino. Taigi fakto ncgali at
šaukti; jį tegalima užrekor-
duoti. Ką ir padarė kr. dem. 

2. " V - l ^ " toliaus porina: 
"Valst . liaudininkams parei
kalavus, kad į valdžią butų 
kviesti ir socialdemokratai, 

jungos nepriklausomu, reikia kam ji tarnauja. J i tarnauja 
pirmiaus pačią Sąjungą su- tik stipresnėms šalinis, idant 
griauti. Reikia ją visai panai- jos da r labiaus sustiprėtų. Ji 
kinti ir įkurti kokį-nors nau- neturi nei visoms tautoms ly
ja politinį kūną. gios teisybės. 

T. Sąj. naikinti neprivalu, bet "Tad jei Amerika norėtų įs-^gos veto 

toti Tarptautinin Tribūnalan, 
pirmiaus to turėtų atitaisyti 
T. Sąjungos neteisybes, skriau 
das, sprendžiant jas T. Tribu-
nale, neatsižvelgiant į T. Są

skaitą ' ' antivalstybiniais 
lementais. 

Meluoja '. 'V-bės" redakto
rius. Del soc. demokr. valsty-
biningumo krik. dem. sako*, 
"socialdemokratų valstybi
ngumas kelia labai rinitų a-
hejmių." I r toliaus pamatuo
ja savo abejones, bet galu
tinai priduria: " j e i Tamstos 
(valst. liaud.) žinote, kad so
cialdemokratai norėtų įeiti j 
koaliciją, galite juos kviesti, 
su jais mes tarsimės tomis 
pačiomis sąlygomis, kuriomis 
ir su jumis t ariamas." 

3. ",V-bfe" vis niekus tau-
zina: " Reikalavimo, kad vai-
džia sustabdytų bažnyčiose a-
gitacijas ir šmeižimus valstie
čių liaudininkų, kadukai ne
priėmė ir pabrėžė, kad tas bu 
sią "prieškonstucinis" žings-
nis. 

Krikš. dem. atsakė: "Mūsų 
konstitucijos 83 § taip kal
ba: "Visoms esamoms Lietu
voje tikybinėms organizaci
joms valstybė lygiai pripažįs
ta teisės tvarkytis taip, kaip 
jų kanonai arba statutai rei
kalauja, laisvai skelbti savo 
tikėjimo mokslą" ir 11. 

Suprask, skaitytojau, ko so
cialistai nori : jie nori, kad 
kunigams butų uždrausta baž
nyčiose užsiminti apie socia
lizmo pragaištingumą, butų 
uždrausta aiškinti krikščio
nies piliečio pareigas. I r su
pranti delko? Dėlto, kad vi
sokiems socialistams — bedie 
\iams butų lengviau tempti 
mūsų žmones į Markso gar
dą. 

4. "Lygiai taip pat, rašo 
"V-bė" , kadukai atmetfe valst. 
liaudininkų sekantį reikalavi
mą: "griežta kova su naudo
jimu mokyklos partiniams rei 
kalams ir politiniams tiks
lams. Tas ir busią prieš kon
stituciją ! " 

Netiesa, nes šią valst. liaud. 
pastabą prįėmė kaipo papildy 
mą greta krikš. dem. pasiū
lymo: "kova su mokytojais 
vedančiais antitikybinę asgita 
ei ją mokyklose.'' 

5. "Valst . liaudininkai rei
kalavo, sako *V-bė" — už
vesti geresnius, santykius su 

Užsienių Ministerijos specia
lių skyrių, kurie rūpintųsi lie 
tuvių amerikiečių reikalais. 
Kadukai ir litą reikalavimą 
atmetė (Mūsų pabr.) pasiža
dėdami tiktai "pagerinti san
tykius su Amerikos lietu-
viais. 

Kaip begėdiškai ir čia me
luoja "V-bė" . Skaityk pačių 
kr. dem. atsakymą: "19 rei
kalavimo punktas — pageriu-, 
ti santykius su Amerikos tie-
tuviais , , — principe priimti
nas, bet jųs nurodytieji ke
liai n/ėra vykę. Reikalinga ie
škoti kitokių būdų." Taigi 
reikalavimas pagerinti santy
kius priimtas, o ne atmestas, 
gi del priemonių kr.' demokr. 
skiriasi nuo valst. liaud. 

6. "Apie atšaukimą p. Čar
neckio ir pagerinimo politi
nių santykių su Amerika ka
dukai atsisakė kalbėti visiš
k a i " — pliauškia laisvamanių 
laikraštis. 

Tuotarpu kitaip protauja 
kr. dem. Jie sako: " T a i p pat 
reikalinga pasakyti i r del 
Čarneckio. Mes turime nusis
tatyti bendradarbiavimo prin 
cipus, o ne kalbėti apie atski
rų valdininkų pašalinimą. Tai 
atskiro ministerio sr i t is ." 

7. Galop " V - b ė " iš piršto 
išsilaužia didžiausią kr. dem. 
nuodėmę." Ypatingai svar
bus buvo valst. liaudininkų 
sekantį trys punktai: 20) Vai 
džia privalo vesti reale už
sienio politiką, 21). Vilniaus 

atgavimas; 22) Klaipėdos 

atgauti priklausomas mums 
teritorijas; 2. Užmezgimas ar 
timesnių santykių su draugiu 
gomis valstybėmis; 3. Atsto
vybių, sutvarkymas, Atstovy
bių etatų sumažinimas". 
Mes klausiame. Ar " V - b ė s " 

redaktorius nebežino kurios 
mums priklausomos žemfcs 
reikia atgauti? Kur nežinos, 
kuomet net pienburniai, vai
kai apie tai žino. Rašyti buk 
kr. demokr. nepaiso mums 
priklausomo Vilniaus, reiškia 
per akis meluoti, falsifikuoti 
rašytą kr. demokr. dokumen
tą. Ar "V-bės" redakt. žino 
kuo kvepia pinigų bei šiaip 
dokumentų padirbimas f Ar 
"V-bės" redakt. žino kaip va 
dinasi toki paukščiai, kurie to 
kiu amatu verčiasi? Žino, tai-
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AMERIKOS LIET. STUDEN
TŲ DOMEI. 

Yra vargais*bėdojančių stu
dentų. Baigią tokią ir tokią 
mokslo šaką, ale neturį kas 
jiems padedą — kas juos su
šelpia. Kiti skundžėiasi savais 
žmonėmis, kad jų (studentų) 
negelbsti. 

Tiesa, mažai iki šiol rūpin
tasi lietuvių studentija Ame
rikoj, bet dabar jau rūpinama
si daugiau ir gyviau. Ypatin
gai susirūpino L. K. Federaėi 
Ja. J i jau šelpia net kelius A-

V 

. . argumen-jo tokiu Vilniaus 
t u " prieš krikš. dem. " P r a 
leista begalo laimingas mo
mentas nuplėšti kautyi nuo 
kadukų partijos veido." 

Gerai, kad "V-bės " redakt. 
bendraminčiai nrra toki lies-
megeniai ir nepastatė savęs 
tokion paikion situacijon, 
kaip "V-bės " red. save 
ir savo editorialą. Jis nuplė
šė nuo savo veido teisingumo 
kaukę ir melais, falsifikuoda
mas kr. demokr. dokumentą 
pasirodė kuomi esąs. 

merikos liet. kat. studentus bet 
tik giedrininkus. 

Nutarta, kad Federacija 
, duos stipendijas reikalbv 

T a r i . - n ^ n i '£riems ir vertiems studentams I r " V - b e s " redakt. b a r a , ^ L 

,. , , , v. • , tik per Giedrą — giedrinm-
v. liaud. kad sic nepasinaudo- L % , 

kams. Jei Giedros centro val
dyba atsišaukusį pašalpos re
komenduoja, - tai Federacija, 
jei gali, duoda tokiam pašal
pą. 

Tad studentai, ir mokslei
viai, kad -be reikalo nereiktų 
skųstis ir bėdoti, prisirašykite 
iš anksto prie Giedros. 

Jei reikalinga informacijų, 
rašykite į Giedros centrą. 

Kun. A. Linkus. 
XII GIEDRININKŲ SEIMAS 

Šiuonri turiu garbės pareikš-
. . .. . , , ., . ti. įog Dvyliktas Giedrinmkų Ar ne pikta, kuomet reikia i ' . . ! .. T , o r i . . . . .V1 ! Seimas jvvks liepos — July29. 

atkartot! visuma aiskųs p a r - l ^ j r 3 1 į, M a i r o n i o p a r k o par
tijų derybų punktai. Ligi šiol 

krašto atatinkąs Lietuvos tei;mes jųs nesame aiškinę, nes 
sems ir interesams sutvar-

kvmas. Ant šitų — svarbiau-
siu punktų kadukai neatsakA 
visiškai. 

Apie Vilniaus atfĮavimą ka
dukai nedrįso nei pusę. žo
džio derybose atsakyti!" 

Ar bereikia biauresnio fal
sifikavimo kr. demokr. min
ties? Kr. demokr. paskutinia 
me rašte į tuos ir kitus pun
ktus tiek atsako: "Ki t i jusų 
reikalavimai yra tik detaliza
vimas (ėjimas į smulkmenas. 
" D r . " red.) ar pakartojimas 
mūsų sąlygų išdėstytų mūsų 
rašte gegužės mėn. 30 d.,,,'* 
Juk tik nebent aklas neišskar 
tė kokius pagrindus pa<įėjo 
kr. demkr. užsienio politika!. 

amerikiečiais, įsteigiant prie i J ie pareiškė: 1. "Siekimas 

juose paslapčių nėra ir jie taip 
suprantami, kad tik nebent 
kreivos sąžiafės žmogus galė
tų jiems duoti kitą prasmę, 
juos iškraipyti, kaip pasielgė 
p-nas Sirvydas. 

Iš to straipsnio, skaityto
jau, suprask koki žmonės sto
vi laisvamanių priešaky, skai
to save "tautininkų" vadais, 
kaip informuoja "pažangio
j i " spauda savo skaitytojus. 
Išvadas patsai pasidaryk. 

"Literatūros Teorija*' vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, I1L 

30 ir 31 dd., Maironio Parko 
svetainėje, Worcester, Mass. 

Kviečiu visus dalyvauti sei
me ir konstatuoju, kad šis kon
gresas bus labai svarbus, nes 
reikės išrišti daug gilių klausi
mų, kurie, jeigu sėkmingai pa
statysime, gali būti išeivijos 
aureole. Kiekvieno rimto klau
simo gvildenimas reikalauja 
tvirtų pajėgų. Tad stenkimės 
kuoskaitlingiausiai susirinkti 
ir visus pateiktuosius klausi
nius rimtai išdiskusuoti. 

Kuopos ir atskiri nariai tvir 
tai pagvildenkite organizaci
jos padėtį, pagaminkite rimtų 
įnešimų ir jeigu patys nebusi
te, pasiųskite juos seimo rengi
mo komisijai. 

Valdybos ir komisijų nariai 
prirenkite savo darbuotės me
tinius raportus į pateikite juos 
seimui. 

Petras P. Dauivardis, 
Gied. centro pirm. 

SENOVĖS LIETUVIU MUZIKOS 
KONCERTAS. 

Skudučiai, ragai, kanklės. 

Užbaiga 
Kun. Sabaliausko nuomone, dūdų 

orkestrą geriau esą tiktų vadinti ragu 
orkestru, nes dabartinįės dūdos iš ragų iš-
sivysčiusiosJRagų pagrindinis komplektas 
taip pat penki. Be šių dar vartojama liau
dyje vamzdis su trimis skylelėmis, birby
nė su liežuvėliu, ožio ragas — piemenų 
dažniausia vartojama. Zanavykuose da-
fcar ragas vartojama tik šaukiant žmones 
per kryžiaus dienas (kryžiaunas), kur 
prie kryžiaus kaimo žmonės susieina Visų 
Šventų litanijai giedoti. Švilpa primena 
fleitą, galas jos kiauras; pas mus sako 
švilpynė. . % $ 

Šitų senobinės muzikos įrankių vieną 
rinkinį kun. Sabaliauskas yra nusiuntęs 
j Petrapilio caro Aleksandro III-jo Mu-
zejų, kitą paaukojo Mokslo Draugijai Vil
niuje. , - #T# 

Pastebėtina, kad šokiai prasidėjo ta
da, kai skudučiuoti ėmė tankesniu, grei
tesniu tempu. Pas mus polką pradėjo šok
ti apie 1867 metus. 

Prieš grojant ragais, padarytais tur
būt iš suriestų beržų tošių, apvyniotų plo
nai, kaip kokiomis pakelaitėmis, išdrožto

mis pušų, eglių šaknimis, kun. Sabaliaus
kas pastebėjo pub likai, kad ragų grojimo 
geriausia esą klausytis už kokių 5 kilo
metrų, o girdėti net už 7, gi skudučiais 
palyginti, girdėti tik 1 kilometro. 

Užgrojus pasirodė, kad ragų balsas 
gana savotiškas, dykokas, kaip ir ne
šlifuotas; tuoj jauti, nors i r nematytum, 
jog tai ne metalinio instrumento balsai. 
Motyvai vėl gi buvo primityviški,* ritmi
niai savotiškai.Publikai tatai labai savo o-
riginaiumu patiko, audringos katutės ilgai 
nesiliovė. j M 

Po didesnės pertraukos, uždangai 
pakilus, išėjo scenon> apstatyton sodžiaus 
gražia dekoracija,senas kanklininkas Pus
kunigis su kanklėmis rankose. 

Tai jau senyvas žmogelis, kilęs iš Za
navykų iš Katilių kaimo, Griškabūdžio 
parapijos, kurį laiką vargoninkavęs Skria-
udžiuos. Ten būdamas jis dirbdavo kank
les Veiverių seminaristams, kurių keletas, 
ypač Juozas Geniušas, buvo išmokę nuo 
Puskunigio kankliuoti. . 

Puskunigis trumpai papasakojo kank
lių praeitį. Kanklės — grįčios muzika, 
mandriau sakant, salioninė muzika, gi 
skudučiai, ragai, birbynės — laukų. Biržų 
apskrityje kanklės buvusios su penkiom 
stygom. Pas mus, mano gimtajame kaime 
Rygiškiuose Jablonskių tėvukas Bernotas, 
kurs mėgdavo man vis "apie senus česus" 

apie prancūzmetį, pasakoti turėjo senas 
kankles su 11 stygų. 

Kanklėmis skambindavo senovėje jau 
Rimvydo laikais vaideliotai, vaideliotės 
per kunigaikščių didikų puoats, šiai 
žmonės per vestuves, iškilmes. Mūsų tė
vai dar atmena kanĮvles, gi mūsų jauno^ 
ji karta jau jas užmiršo, apie jas tik raš
tuose kur paskaito, bet jomis nesidomi, 
kankliuoti nesimoko, o pamėgo rusiškas 
balalaikas, ispanų gitaras, paskui man-
daUnas, citras, armonikas ir kitus ins
trumentus. 

Tai brangiai senovės muzikai atminti, 
matyt, ir surengtas buvo šis koncertas. 

Puskunigis vienas, skambindavęs 
kartu kanklėmis, padainavo 6 dainas: 
Paklausykit jųs lietuviai, Kanklininko 
himnas, J au pagyvenęs Lietuvos žmogelis, 
Vaideliotas, Jaunos dienos ir Kudlius. 

Šių dainų žodžiai labai gražus,, taip 
ir norėtųsi juos skaitytojams išrašyti, tik 
stoka laikrašty vietos. Publika -buvo kaip 

Į numirus, dainavimo metu net prilaikė al
savimą, taip godžiai klausė kanklių balsų 
ir kanklininko žodžių. Kanklininkas, pa
sirodė tikras kanklių maestro: skambina 
lengvai, mikliai, net su foršlakais ir kitais 
galimais tuo instrumentu pagražinimais. 
Balsas lengvas, tiesioginis, aiškus, be jo
kių gudravimų kretenimų, labai gražiai 

tinia. Je i koks artistas, leiskim, butų mė
ginęs visais balso gudrumais prie kank
lių pritarti — visai but pagadinęs puikią 
sutartinę; but reikėįę vyt nuo scenos, o 
Puskunigiui viskas natūraliai lengvai 
gražiai išėjo. . 

Dainų " J a u pagyvenęs" ir "Kud l iu s " 
motyvai linksmi ir žodžiai lengvos saty
ros turį — jas turėjo net bisui dainuoti. 
Visų kitų dainų žodžiai ir visą sunkiąją 
gadynę primena, praeitį, tėvynę, kank
lininkus apdainuoja; daugeliui net blaks
tienas gaili raselė vilgė. Ištikro buvo sa
va ir gražu!„ 

Paskui skambino kanklių Orkestras, 
penkiese: pat kanklininkų vedėjas Pus
kunigis, jo sunūs ir trys, matyt, Puskuni
gio išmokytos merginos iš Skriaudžių apy 
linkės. Visi buvo senoviškai tautiškai 
pasįrėdę. Orkestras paskambino penkis 
dalykėlius: 

Paklausykit jųs lietuviai, Kudlių, Su
ktinį, Aš artojas lietuvis, Maršą: Šioki 
medžiai toki medžiai. Taip ramu, taip ge
ra buvo klausytis! 

Žodžiu — koncertas pilnai pavyko. 
Tai ne pirmas, tai jau antras Kaune tok
sai kanklių (tik kanklių!) koncertas. 1915 
— 16 m. žiemą studentas muzikas Kazys 
Banaitis vokiečių okupacijos metu suren
gė lietuvių dainų koncertą, savo paties 

prie kanklių tiko. Dainų turinys irgi rink- komponuotų chorui dainų ir kanklių kon

certą. Vokiečiai labai gėrėjosi lietuvių dai 
noms i r kanklių muzika: "Das ist hubscn, 
das ist wunderschon!" Da r prieš karą 
Kaune, bene 1912 ar 13 m., taip pat su 
kanklėm koncertavo Puskunigio 8 metų 
dukrytė: skambino ir dainavo. Jurbarke 
prieš karą kanklėmis koncertavo Juozas 
Geniušas per vakarėlį. Šiaip daugiau ne
su girdėjęs kankliuoto jų. 

Labai gaila, kad ši- muzika mūsų taip 
buvo pamiršta. Gaivinkim tat nors dabar 
ją. Reikia prašyti, kad kun. Sabaliauskas 
ir Puskunigis dar kartą geriau parekla
mavus duotų progos Kaunui išgirsti seno
vės muzikos koncertą, ir kad pavažiuotų 
į Mariampolę, Šiaulius, Alytų, Panevė/į ir 
kitus Lietuvos kampus supažindinti mūsų 
moksleiviją, visuomenę su tautine muzika, 
kad visuose tėvynės kampuose užsikurtų 
noras kankliuoti, rinkti dainas ir kitokią 
tautosaką. 

Girdėjau gen. Nagevičius pakvietė 
Puskunigį mokyti karo invalidus kankliuo 
t i, kurs laikinai gyvena Kaune. Mokslei
viai turėtų pasinaudoti proga irgi pasimo
kyti kankliuoti. 

Pradžia puiki! Tik vystykim susitarę 
kanklių muziką toliau! 

"Lietuva >» 
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MOKSLO METŲ UŽBAIGI 
MO VAKARAS. *~7 

Aplamai imant programa 
buvo įvairi, gražiai ir nuose-
kliai išpildyta. Jauniems artis
tams ir artistėms publika ka
tučių nesigailėjo — plojo tiek 
ir tiek. 

Džiaugsis tėveliai ir tauta. 

Už tą viską tebūna širdin-
t. 

gas aciu geroms sesutėms ku
rios taip sumaniai ir gražiai 
vaikelius lavina. Trejetas me-
tų atgal, kolei čionai neSmivo 
sesuėių — mokytojų, niekas 
negalėjo nei sapnuoti kad bu
tų galima suruošti tokių gra
žių programėlių vaikelių. Bet 
šiandie jau netik kad nesą])-

• 

nuojame apie tą, bet matome 
Pantamimas ir solo, a- , ' s a v o akimis ir tuomi džiaugia-

Dar toliuu mokysis. 

Chicago Heights, 111. — 
Mokyklos užbaigimo vakarė

lis įvyko birž. 24 d. vak. Se
kanti programa buvo išpildy
ta: 1. "Giesnv Saldž. Širdie* 
V. J ." ir 'kBlossom M i s " - -
mergaiėių choras* '2. Monolo
gas, "Nesiimk už svetimo dar
bo" — S. (jodeliutė; .'5. J vai
rios dainelės — maži vaikiu
kai; 4. "Wand drilius" — pa
augę vaikiukai; 5. Drilius, 
"Kevel of the Naiads" — pa
augusios mergaitės. 5. Drama, 
"Ir aš nepaisau" — aštunto 
skvriaus bernaičiai ir mergai

tė ir Elena Levickaitė. 
yfsi bernaičiai ir mergaitės 

augšeiau išvardinti žada dar 
ir toliaus mokintis. Te Dievas 
padeda jiems. 

Gero velijantis. 

SUGRYfcO. — SVEIKA 610 
NAI GYVENTI. 

r>" 

konųianuotas pianu ir smuiką 
A. Podžuviutė, S. (iauėaitė • 

ir P. Dapkus; 8. 'Fan Kairios M 

— mažesnės mergaitės; J). Dai
nos, "Just Little Pansy' ir 
"O Lietuva numylėta" — 
bernaičiu ir mergaiėių elioras; \ 
10. Solo, "Sudiev gimtinė" — 
S. (Jauėaitė, smuikomis akom 
panavo V. Areiškas ir Ed. Za- , 
ranka, pianu — AI. Arcišaus 
kiutė. 

Driliu ir dainų laike 

mės. Užtad dar sykį tebūna a-
tiu sesutėms mokytojoms.Taip 
pat tebūna garbė tiems tėve
liams kurie leidžia savo vai-
kelius i savąja mokykla. (Jai 
kada jie patys ir mūsų tauta 
džiaugsis jų vaikelių gražiais 
darbais. 

Žmonių buvo susirinkę gana 
skaitlingai. Užsilaikymas irgi 

! buvo pavyzdingas. Parapijai 
įminėtas vakarėlis davė grynoj pianu * 

ftia, reikalas ne menkos ver
tės. Tai sprendimas kokią, "vie
tą užima Augščiausias Teis
mas Amerikos valdžioje. Čia 
si-ekiama pačios valdžios šak
nys, JTad visiems balsuoto
jams labai reikia apsisvarsty-
ti. 

Reikia žinoti, kad Suv. Val
stybių konstitucija šalies val
dymą sudėjo į tris, viena nuo 
kitos neprigulmingas įstaigas: 
įstatymų leidėjus, įstatymų 
vykintojus ir Teismą. 

Visų šalių konstitucijos tai 
rodo, ^ t nei vienoje šalyje 
tos 4staigos neliko taip viena 
nuo kitos neprigulmingos kaip 
Suv. valstybėse. 

Kitose šalyse tai viena, tai 
kita paėmė viršų valdžioje ir 
varžo kitą. Amerikoje to iki 
šiolei nebuvo. Nekuriose šaly
se senosios konstitucijos pra
nyko, jų vietą užėmė naujos. 
Suv. Valstybių konstitucija ta 
pati kaip ji buvo 136 metai 
atgal. 

!To pasekmė yra tai, kad 
politinis vystymasis ir pažan
ga čia eina ramiai. Pavienių 

VVaukegan, 111. — Liepos 4 
d. Jonas Pocius parvažiavo iš 
Montreal, Canada. Jis tenai 
mokytojavo metus laiko viešo
je mokykloje (public school). 
Dabar sugryžo paviešėti savo 
mvlimiausiame ir sveikiausia-

w 

me mieste, Waukegan, 111. Mu
ms yra smagiau kai mūsų tar
ne yra daugiau inteligentijos. 
Sveikiausias miestas. 

Kad Wa\ikegano miestas y-
ra gražus ir sveikas tai gali
me matyti iš to: čia yra lietu-
vys kuris jau turi 110 metų 
amžiaus ir dar nelabai kas j žmonių laisvė ir teisės liko 

jas prievarta ar apgavystę iš
gėdina, palieka jai pažemini
mą visam gyvenimui; ir jei 
toks susektas, tai jį teismai 
nubaudžia nuo $25 iki $100 pi-
nigino bausme. Jie to mažai 
paiso ir medžiokle varo toliau. 

Ar nereikėtų, galutinai, mo
terų organizacijoms stoti į ko
vą su tokiais medžiotojais ir 
jų lyties žemintojais, ir išrei
kalauti, kad tokiems butų bau 
smė kosunkiausia, kaipo pro
fesiniams sielų žudytojams. 

Čia moterų pasidarbavimas 
butų labai vietoje ir didelės 
vertės. 

tos tokiu jų lyties paaukštini- CHICAGO HEIGHTS LIKTU-
mu. Tuo pat parodoma, kad 
moterims vis plačiau ir plačiau 
ima atsidaryti durys į valdiš
kas vietas. 

N A U D I N G A S 

VIAMS ŽINOTINA. 

SMARKIAI (PATENKINTOS. 

ChicapFojc "collec,tor of in-
ternal revenue" yra paskirta 
moteris, Mrs. Mabel Reinecke. 
Ji esanti labai gabi, energin
ga ir darbšti. Visoje Ameriko
je moterys yra labai patenkin-

WAUKEGAN ,0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

drystų stoti su juo imtynėsna. J nepajudintos ir pilnai apsau-
Bijunelis. j gotos. Kam dabar turėtu būti 

tas konstitucijos pamatas pa-

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th Street) yra įga
liotas- atstovauti Lietuvių dien-

UOLIAI PLATINA KAT. 
SPAUDĄ. 

skambino Marė Zarankiutė ir Į* 
Marė Raudoniui'. Protarpiuo
se programos skambino pianu 
Krone Bemloriutė ir kitos mer-

pelno 120 doL 
Sekantieji vaikai ir mergai

t ė s baigė mokyklą ir gavo dip-
I lomus: Dom. Gestautas, Kaz. 

Amsterdam, N. Y. — Liepos 
ji d. įvyko Šv. Kazimiero dr-
jos narių susirinkimas. Jį ati
darė pirm. J. Mačiulis. Maldą 
atkalbėjo kun. Kašciukas. Per
skaityta ir išaiškinta Įstatai 
ir reguleminas. Tartasi pasek-

Lieluviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos nariai. 

.Lileikis, St. Bašinskas, Dama- • 
f* , , v, , , T. , 11nungesnių spaudos platinimu, 
asas Meškauskas, Juoz. Fondo-. *\ r 

i . %. » ,. * , , . .. Co j Dalyvavo gerb. klebonas kun. 
mule, Anele Zukauskiute, St. i . 

>x, . . . . . ,> , . , . , . I J. Zydanavieius, nepaprastas 
Vesehute, Ant. Paulikaite.1- v f~ . 
r, e f i v .. . n e a i • \ ̂ v- l v a z . Drjos pnetelis ir 
Zot. (iaueaite, Zof. bungadai-S . 

- » 

i Tel. Blvd. 7012 

/ Dr. C. Z. Vezelis ' 
LIETI'VIS DENT1STAS 

4712 fcO. ASUI \ M ) A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Tol. t a n a i 157, Vak. Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Liet avis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1111 8 o a t k Halsted Ktreet 

•alandDa: 14 iki 14 ryta: 1 Iki 4 
po platų: 4 tkl » vakarą 

Rczftd. tol. Van Buron 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9493 

Dr. A. A. R0TH 
KltfAM GYDYTOJAI Ir 

CHIKI RGAM 
Bpeciallataa Moterišką, Vyriška 
Valkų ir vftaų ckrotilaka U***. 

Oflsaa: 8SS5 8. Halstcd St. 
Tai.: 1»—11 ryto: S—• pa 
p!»t. 7—«vak. Wad. 19 1» «. 
Uos. 1139 IndopomloiU-e Blvd 

Chloaco. 

« l 

m-

. 
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Dr. A. K. Rutkauskas!-
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tolof. Lafayctte 4146 

K 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

C H C A ( K ) , ILLT1IGI9 
Telefoną* Y arda &9S4 

• a l a n d o a — t Iki 11 14 ryto 
po platų I Iki 4 rak. Nadėllomla 
oflaaa aždarytaa. 

1 * . « » « » . • mmmmimįį 

Tel. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedoliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

rvmojas. Emilė RozenbergiiUė 
įrašo amžinaisiais nariais sa
vo tėvelius: 1) Pet. ltozember-
gę $35 ir 2) Bogumilę. Kozein-

.bergienę, $35. Keletas metinių 
Skyriaus valdyba ir naria* 

I>asirįžo uoliai platinti katali
kiškąją, spauda, skatindami 
save obalsiu poeto: 

"Dirbkim broliai mylimieji. 
Lai gyvuoja mųs spauda; 
Šalin šlamštai nešvarieji, 
;Nes šie neša vien skriauda". 
Nuo širdies linkiu skyriui ir 

nariams savo pasirįžime ištesė
ti. 
i 

(ierb. kleb. kun. Žydanavieiui, 
j E. Rozembergiutei už paramą 
j ir skyriui už veikimą tariu di-
Idžios padėkos ir pagarbos žo-
I džius. 

Kun. P. Kašciukas. 
260 E. Main Street, 
Amsterdam, N. Y. 

judintas? Iš to ėjo visai šaliai 
palaima ir gerovė. Ar tai tie 
reformatoriai norėtų tą gerovę 
griauti! 

Jei šis užat ak avimas Augš-
čiausiojo Teismo galės nusi
sekta, tai butų suparalizavi-
mas paties strenkaulio Ameri 
kos konstitucijos, tai butų 
prašalinimas iš pamatų kam-
pinių akmenų, kad griūtų ra
mybė, laisvė, gerovė ir asme
ninės žmonių teisės. 

SKAITYK TOLIAU! 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 18,000 žodžių, 
Knygeles didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieroa 
spausdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaij 
tapti Amerikos piliečiu, taip 
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir mokį 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškaį ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras iria-

Norėdami pirkti "Draugą" 
arba "Laivą" gulite gauti 
kasdieną pas.-

JONĄ NORKŲ 
Kamp. 14 ir Wentworth Ave., 

Chicago, Heights, 111. 
i •• " . i . ' 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

*tTcl. Ocarbmu 9057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
VklurmicMij OflMS 

[Room 1726 Clilcaffo T c » p l e BMĘ.\ 

Į77 W. Washington St, 
OFISAS CICERO 

1505 So. 4§-th Oourt 
[Panedėllo. Seredo ir Pėtnjč los ymk~\ 

Tel. Cicero 804S 

rcl . Dearbora §05? 

A. A. S L A I I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vii lnrmlestjje 
OHICAGO T E M P L E BUILDINC 

77 West W«sliinpton 
R o o m 1726 

Valandon t ryto lkl f po p\Mų 
Namų T«l. Hyd© Park 1891 

raštį "Dranga" Waukegan'eĮbai n e ž y m u s k u o m e t j ; ^ ^ . j 
ir apielinkėje. Turint į "Drau- kišeniuje. 
e&' reikalų, galite prie jo . . . . . . . r . . Jo kaina labai pigi tik vie-
kreiptis. 

"Draugo" Administracija. 

MOTERŲ APSILEIDIMAS. 

Ar moterys yra apsileidu
sios, ar menkniekiu laiko, kad 
jų lyčiai daroma baisi panie
ka ir darytojai menkai bau
džiami. 

Yra .šlykščių, supuvusių, iš
sigimusių vyrų, kurie daro me
džioklę ant jaunų merginų. Jio 

LIETUVON PER 10 DIENI] 
Vienintel is randeniu kel ias Lietu
von per Southampton ant MUžinu. 
laivų 
A0UITAN1A MAURETAN1A 

BEREN6ARIA 
Apleidžia N e w Yorkjj. kas Utar-
ninkas. Greitas persodymas South-
amptonc. Lietuviai ypatiškai ly
dimi, 

lteguliariai išplaukia tiesiai J 
Hamburgą 

(I rUiav« f IM.ftO) Kiiri-s Taksai 
3 • " (l Hambarjoi 103.50) $6.00 

KELK1VIAI I š LIETUVOS 
8*da laivan PiiiavoJ važiuojant i So-
uthamptona ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kaa savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnų ir rcikalinpų 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms RHlitc Rauti nno bile agento. Ilei-
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-
plelitlkėj. 

Gunard Line, 
140 TU. Dearborn 
St. Chicago. 

N 

nas doleris. ($1.00). 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Ave. 
Chicago, 111. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvina rlei) 
akli) tempimą 
kaa yra priežaa 
tinai akaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nęrvo-
tumą, nkaudančiUH ir užsidegusius 
k&r&čiu akių kreivos akya katerak-
tp, neniiegio; netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias* klaidas. Akiniai prl-
ta ikomi . te i s ingai , toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

§ » « • « • # — t • * • • • • • > • • • » • • * * ' 

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

»»~» 
Ofisas DidndeatTlt 

29 South La Salto Streat 
Rarabarts fcM 

Telefonas Centrai 63 t0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4681 

J. P. WAITCHES 
L i wy er 

LIETUVIS ADVOBATAS 
Dien.: R. 614-518-187 If. Dear-
horn Str. Tel. l U n d o l p h 6684 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
itoMiand Tei. Pu N man 8377 

a»»*»" "•» * * »ft 
S. W. B A N S S 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street 

R o o m 904 ~ Teief. Raodolpii 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 3993 So. Halsted flt». 

Tclef. Yards 1016 
Chicago. 

• >Į 
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DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

T d . Oaaad 2118 
Ofiso vai.: l t ryto iki 12 po pftfla, 

8 iki 7 vai vakaro. 
vai.: 1 lkl 4 po pietų. 
4198 Archer Ave. 
Tai. LAfayette 9 t»8 

' • • m m mįį 

Tel. Boulevard 8180 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Strart 
Chicago. OI. 

Telefonas l ioulcvard 1039 

Dr.SABrenza 
4608 So. AshlaDd Avenne 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 

i U:30 vak. 

ŽADA BUT AUDRA. 

• • - ' H 
Tei. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3315 So. Hals ted Street 

Valandos: N u o 9 iki 3 diena, Nuo 
7—9 vak. 

Nedėl iomis 9 iki 12 dieną. 

Dr* Maurice Kahnį 
Gydytojas ir Chirurgas S 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 S 

I Ofiso Vai.: 
Jį—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. I 
| v . Nedėliomis: nuo 10 v. ry-# 
| to iki 1 vai. po pietų. 

NUSILPNĖJIMAS 
IJeviani is gyvybe vyrų ir moterų 

greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No. 1 — vyrams 
ir No. 2 moterims. Sveikata prigu- i 
'.i .nuo gero sveiko raudono krau- ' 
jo ir vaistų kurie prašalinag si lp- , 

1 numg, gyvasties organų padarant' 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, st iprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Prisiųsk $1 | 

i ant 10 dienų gydymo. 
"HEALTH R E M E D I E S " 

3101 So. Halsted St. 
a — 

Cl i l cagp . 

relefooa« Zafdk i i » 

• 
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Dr, M Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenae 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki i ir 6 iki S 

Ned. 10 iki 12 
a.-.mal: 66-11 So. Albany Aveoiue 

Tei. Prospect 1»30 
Vai.: pagal sutartį. 

•^m » » • • . • • • • * • • » j į • » *<—^ 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė tavo ofisą po numerio 

4739 SO. ASHLAND AVEMIK 

SPECUALISTAS 
Diiovn, M o t ė m ir Vyrų Llgij 

Vai.: ryto nuo 19 — 11: nuo 1—I 
po pietų: nuo 7—8:19 vakare. 
Nedėl iomis; 19 iki 1. 

Telefonas Dre ie l M 9 0 
••» l a m u a Į X M JU> ' 

Vis dažniau ir dažniau ten
ka pastebėti spaudoje, kad se
kantis kongTesas matys pas
tangas ."sumažinti Augščiau-
siojo Teismo galę". Tai reiš
kia, teismas neturės galės pa
sakyti, kad toks ir toks kon
greso išleistas įstatymas nesu
tinka su šalies konstitucija. 
Senatorius La Follette prive
siąs kongresą prie to, kad jis 
dviem trečdaliais balsų panai-
kįs Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendį nekonstitucinio įs
tatymo atžvilgiu. 

Kiti nori palikti teismo ga
lę nepaliestą; tik reikalauja, 
kad vienbalsiai arba šešiais ar 
septyniais 'balsais, o ne plika 
dauguma butų sprendžiama, 
ar įstatymas sutinka su kons-
stitucija, ar ne. I 

Atmainos negali įvykti, ko-
Įlei prie konstitucijos nebus 
j pridėta pataisa. , , j 

PATARNAVIMAS! 
DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE | 

Esame padarę sutartis su didžiaisiais Lietuvos g ] 
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus } visas Lietuvos dalis. 

* — 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- [g 
ti draftą (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. ?=j 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuntus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. 

Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 

\ 

Nuvyk skaus
mą Šalini -

RaiSas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iS-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Sk*at-
no. Tačiau patry
nus truput} 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paia-Eipelleris ir 
i k s a w t yra nirttai priešai. Nusipir
kite jo bonka šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
anV pakelio mūsų Inkaro 
vaisbasenklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER k C0. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn. N. Y. 

n STANLXY P 
MAŽEIKA 

GRABORIt • I B 
Balsamnotojaa 
Turtu automo-

bUloa visokiem* 
reikalam*. Kaina 
prieinama. 
3319 A l b u * 

ve. Chicago. 

& D. LA0HAWICZ 
LIETUVIS GRABORITJS 

IS14 W. S*-rd n . Chioaco, OI 
Patarnauja laidotuvės* kuopi-
ausla. Reikale meldžia ats i iaa-

ktl, o mano darbą busite a i g a -
V nėdlntL Tel. Ganai 1171— U i t 

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

i 

Tcleftmas Boulevard 41SS 

A. Masalskis 
i 

Graborius 

! 

j 3307 Auburn Ave. Chicago 

Patarnauju lai- j 
dotu vėse ves - ! ' 
tu vėsa. krlkSty - J 
nėe Ir k i t u o s e } 
reikaluose. Kai* V 
nos prieinamos. Ą 

cago.l 

Fabriko Išpardavimas 
IŠ Fabriko 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

®llllllllllll®llllllllllll®llllllllllll®^lllllllllllBllllllllllllalllllllllll|[±lll, 

Tiesiai 
Vartotojui 

l^ES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniskaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BOTTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų nėra, 

Waterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelig vario kubilai. 

Dirbti ir garantuojami 
ALBAUGH — DOVER 0 0 . Chicafo. 

2100 Marshall Blvd. , Tel. Rockw«U 6800' 
• * w e e a » w e * a » 
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POŽEMINIO GELEŽINKE
LIO CNICAGOJE KLAU

SIMAS. 

Chtcagos miesto kontrolie
rius Martin O'Brian miesto 
tarybai pristatė reikalingų 
statistinių žinių ir išrodp, kad 
kuomet Chicagoje bus pradė
tas tiesti požeminis geležin
kelis, tuomet miestas dar la-
bians ims vystytis pramonės 
ir pirklybos atžvilgiu. 

Anot kontrolieriaus, nuo
savas miesto požeminis gele
žinkelis prisidės prie išspren 
dimc transportacinio klausi
mo mieste. Taipat nebus jo

kių finansinių nesmagumr.. 

šiandie miestas tam tiks 
lui turi suvirs 28 milioims do
lerių fondą. Gatvekarin bend
rove miestui kalta už gatvių 
naudoj imą, suvirs 8 milionns. 
Pasidaro suvirs 36 milionų 
tnima. 

Su tokia suma galima len
gvai pradėti požeminių gele
žinkeliu dirbimą. 

UŽEITA "MOONSHINE" 
DIRBTUVĖ. 

Choras. 
Neperdedu sakydama, kad 

choras yra gerai išsilavinęs. 
Laike iškilmių giedojo Leo-
nardines mišias. Puikiai ir su
tartinai giedojo. Nors mažas 
būrelis choristų vienok turi 
didelius balsus. Solistė tikrai 
gražiai pagiedojo. Chorui va
dovauja varg. A. Šlapelis. 

žmonės. 
Čia žmonės yra begalo duo-

snųs. Štai stengias įsigyti nau
jus vargonus. Nesenai pradėjo 
aukas rinkti, o jau surinko su
virs $15.00 dol. Vargonai kai
nuoja 3,000 dol. Beabėjonės 
kitą puse neužilgo sudės ir 
gruod. 1 d. kiekvienas galės 

Sugryžę, radom kitus Vyčius 
bedainuojant. Mūsų kuopoj y-
ra netik gerų muzikante, bet 
ir gerų dainininkų-ių. 

Bedainuojant ir bežaidžiant 
netikėtai užpuolė mus lietus. 
Nenusiminėme. Ėmėm drobulę 
iš troko, ir užskleidėm visų 
užimtą plotų žemės. 

Po drobule linksmai pralei
dom laika 'bešokdami ir bėdai-
nuodami. 

Taip buvom privargę ir iš
alkę, kad džiaugėmės kada mu 
sų darbščios šeimininkės p-lė;? 
Jurevičiūtė ir Mastavičiutė, 
paskelbė vakarienę. 

Šaltos staltiesės, skanus val
giai, sustiprino mūsų apetitus 
taip, kad linksmai šnekučiuo
dami, ganažiai valgėm. 

Vakarienės metu buvo pra
nešta, kad p. A. Pocius, Beetho 

PAIEŠKOJIMAI 
PA'tĖŠKAU savo tikru seserų Onos 

Teofilės Mikeltoniučių jos paeina iš 
Lietuvos Smafl iunų kalino, Veisėjų 
Valsčiaus, Šeipų Apskričio. Girdėjau, 
kad jos gyvepa ten kur apie Pit ts -
burg, Pa. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas Žino pranešti sekančiu antrašu: 

JUOZAS MIKELIONIS 
12S N. Lehigh St. Shenandoah, Pa . 
- • i k . . - , , . . — . — , • • - • - • — • - • •• 

P R A P U O L Ė 
mažas rudas šunhikas turintis bal
ta lopelj ant kairės ausies ir baltos 
kojos. Kas radote arba matėte toki 
šuniuką praneškite šiuo adresų: 

P E T R A S J O k l ' B A U S K A S 
2322 South. Oakley Avenue 

(Apačioj ) 

BRIGHTON PARKO \ " f c * " mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaiga/' . Ka i 
na tik 15c. 

Patart ina visiems įsigyti ši
tą naudingą knygutę. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
Chicago, UI. 

2334 South Oakley Avenue 

ven Konservatorijos direkto-
pasidžiaugti naujais vargo-' . , ., • • • » , • „ „ 

irus, kompozitorius, ir įžymiau nais. Geriausių pasekmių. 
Matytis kad kleb. ir parapi-

jonai gražiai santaikoj sugyve
na. Kada vienybė viešpatauja 
tada ir galybė pasirodo. 

Omega. 

LABDARIUS PARĖMĖ. 

Policija areštavo Frank 
Coney, 15 metų, 3526 Ver-
non ave., kur užeita didelė 
"moonshine" dirbtuvė. Tas 
vaikištis su kitais septyniais 
vyrais, kurie paskui areštuoti, 
gamindavo "moonsbine" ir 
pardavinėdavo. 

Basemente policija rado 3 
milžiniškus katilus, daug rau 
galo ir apie 50 galionų "mo-
onshine." 

VIENAS PAŠAUTAS, KI
TAS PASIDAVĖ. 

Brighton Park. — Liepos 1 
d. š. m. įvyko Labd. Saj. 8 
kp. piknikas Nek. Pras. P. Šv. 
par. kieme. Piknikas puikiai 

i 

pavyko, nes diena buvo graži 
ir žmonių nemažas būrelis at
silankė. Apmokėjus visas bilus 
našlaičiams pelno lieka $109.10 

Visiems kuomi nors prisidė
jusiems prie šio pikniko kuo
pa taria širdingą ačiū. 

Komitetas. 

šias pianistas prisirašys prie 
mūsų kuipos ateinantį sus-mą. 

Baigus vakarieniaut, dangus 
ir vėl prakiuro. Galima buvo 
laukti audros. Visos kitos kuo-
n n o rpno-p^i v a ž i u o t i n a m o n Med:nls namas. 5x5 kambarių ant 
pos rengėsi \ a/iuou numuii, Į c e m e n t 0 s t a t y t a s n e t o l y lietuviško* 
l'ret . m e s , p a s i t i e s ė m d r o b u l e 11* j bažnyčios labai gražioje vietoje tik 

i - i i - i i v - U \ "* 17.800.06. 
p r a l e i d o m J a i K $ l a b a i J inKS- Kampinis lotas su dvjom mediniais 

blzniavais namais po 4x4 Ir 5x5 kam-
barius geras šiaučlųl Ir barberniat 

LEIBERIAI 
įtaigai ingi Sliipping Room 

pagelbininkai. Rakandu teplio-
tojiai. Atsišaukite. 

ALBERiT PICK & CO. , 
1200 W. 35 Street 

BARGENAI! 
(Prie California Ave.) 

PARDAVIMUI 2 aug&tų muro na
mas 2 flatai po 6 kambarius; karš
tų vandenių ši ldomas su 2 boileriais; 
visur ištrimuota kieto medžio; na
mas apie 5 metai kaip statytas pagal 
naujos mados; kaina $11,000 yra 
$4,000 morgičio; namas yra vertas 
$13,000 pagal šių laikų. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas po 6 ir 7 kambarius; yra augš-
tas skiepas t inkamas padarymui sto
ro; yra 2 automobil iams garadžius; 
neša virš 12%; k a i n a $10,000, pusę 
reikia j mokėti, kitus ant morgičio. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas po 5 ir 6 kambarius su garų 
š i ldomas; yra 3 automobil iams ga
radžius; viskas jtaisyta pagal naujos 
mados; rendos neša $144.00. j mėnesj ; 
kaina $12,500; yra $5,500 morgičio, 
nereikia visų pinigų turėti; namas 
statytas ant pusantro loto. 

Taipogi turimo daugiau gerų na
mų, didelių ir mažų po visas l ietu
vių apgyventas apielinkės. Atsi lan
kykite diena ar vakarais pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, vedėjas* 

4034 Arcner Avenue 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

1 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 

B I Z N I S 
PARSIDUODA bucernė ir 

groernė labai geroj Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Del pla
tesniu informacijų kreipkitės j 
laišku ar ypatiškai pas: 

ATRASIMAS 
9253 Cardini Avenue 

Detroit, Mich. 

809 W. 35th St., Ghicago 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

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

Pasekmingai s iunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

h 

mai. i »v 
12,800.00 

« I 

IŠVAŽIAVIMAS } BEVERLY 
KALNUS. 

Du plėšiku dienos laiku už
puolė su pinigais einantį vie
no laivakorčių ofiso klerką. 

Ant laimJės tuo momentu 
pasisuko poliemonas. Vienas 
plėšikas pašautas, kitas pa
sidavė. 

Bridgeport. — Liepos 4 d. 
visi Vyžiai 16-tos kp. susirin 

i 

Bevažiuojant namon, daina- parsiduoda UŽ IO.SOO.OO 
, . j mortgage. 

V O m i r Š a u k ė m , " L a i g y v U O j a Du mediniu namu ant vieno loto, 
I priSakiniame esti saliuno biznis ir na-
| mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
'kampin iu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžlumi parsiduoda la 

| bai pigiai ir Jabai lengvomis salygo-
! mis.. 

Didelis bargenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimu namas 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžius stik-

y liniaia porčiais netoli nuo \Vestern 
Bridgeport. — Gerai žinomi JBuivd. tiktai UŽ $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
lectrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 katnbartus ant stulpų $5.000,00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas 
flatas furnaee Šildomas, randos neSa 
$95.00 j mėnesi netoly 55-th St. $12,-

i 500. 
Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-

' mentu 6x6 kambarių su vi.«ais moder
niškais į taisymais $12,500.00 turi par-

• duotas ar mainytas ant mažo biznio. 
Parsiduoda bučernės biznis su na-

j mu ar be namo lietuvių apgyventpj 
namu ar be namo biznis 

L. Vyčių 16 kuopos nariai! 

Jaunutė korespondentė. 

ATIDARĖ GĖLIŲ KRAUTU 
VC. 

pp. Urbai nesenai atidarė gėlių 
krautuvo šioj vietoj: 3324 So. 
Auburn Ave. 

R. 

FED. APSKRITIES SUS. 
ATIDEDAMAS. 

R A K A N D A I 
R A K A N D U B A R G E N A S 

Geriausia proga jaunoms poroms 
jsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
glamojo kambario, karpetai, grindinė 
la)npa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite šio 
bargeno. 

1922 South Kedzie Avenue. 
1-mos lubos. 

Dr.A.Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I , 
Kolorado ir Hawaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 

Akinių pri ta isymo m e n e 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Akių Ligas 

Ar Jums skauda galvą T 
Ar Jūsų ak^ys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežt i? 
Ar į k a i t a n t akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir plukančlu* 

taškus ? 
Ar atmint is po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip tr smilt is aky 

• e ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

John J . Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Plat to a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

'» 

<> 

Rezkleneijos Tol. I lrunsuick 4887 f 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. j 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
B e gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-12 
1579 Mihvaukee Avenue 

fiamp. Robey ir North Ave. 

•.•« • • • • 

L O T A I 

PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius Lietu

- v o s Bankus. & 
>$ Padarau legal iškus dokumentus, ^ 
^patarnauju pirkime ir p a r d a v l - ^ 

srne namu, lotų Ir farmų. I 

5 
5 
M 

Užsiregistravęs Lietuvos a t s t o - ^ 
vybeje. 

Taipg i užlaikau Draugo dl-
.,«.dŽiausio knygyno skyrių su di-
^džiaus iu rinkinio knygomis . Už-

i . Michaievicz-Vidjkiene 
AKUŠERIU 
hlOl 8. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Plione Yardi 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F . 

^Palng. 
Sąžiniška* 

t a r n a v l t \ a s 
-gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki IX. nuo 
« Iki 9 vai. vakare. 

Van 

pa-
prie 

K — — v 

NOTARY PUBLIC 

ksti i.š ryto, būtent, 9 vai. Tei-
syb' 
kaip 9:3()? bet laukėm pasivė 
lavusių. 

Kat. Federacijos Chicagos j Jįe^J
0

e
0Ju 

ko j šv Junno par kien n-1 Apskrities susirinkimas atide- Parsiduoda bučem/> netoiy street 
,M , . -#» J • i kario linijos lietuvių apgyventoje vie-

damas iš liepos 10 d. \ p«nk-1 t o j e , a b a i p l g i a j 
i t a H i o n i n v a i r a m l i t r i n e 1 ^ rl Reikalauju namo apie vienuolyną 

buvo nutarta išvažiuoti tadienio vaKara^, liepos 16 a., \ p a t f y v e n i m u p o 4 k a m b a r i U 3 nori 
nes tą dieną Chicagon atvyks- Į mokyti apie $ir,,ooo.oo. 

. . Reikalauja namo Brighton Parkb 
fra Giedrininku Centro pinii. j medino 5x5 kambariu apie 17,500.00. 
P e t r a s D a U ^ V a r d i s k u r s TTLŽi Medinis dviejų pagyvenimų namas 

. Dešimta visi pradėjom sėsti • r e i ' r a s ua,uzvarais> K"*3 V;**1 

Du krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
! zart st. netoly katmpo parsiduoda la-
I bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
Į Ca'ifornia ave netoli l ietuviškos baž-
I nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda sal iuno biznis ir namas I ̂ prenumeruoja Draugą 
i su maža svetainė del mitingų namas 
J neSa re»dos $100.00 i imTiesJ. Kaina 

tik $8,300.00. & 
JONAS KLIMAS 

4414 so.ilt n California Ave. 
Tclef. I.afnyetn- įg-ją 

Jonas Klimas 
3^4414 South California Ave J 
| Tel. Lafayette 5976 ^ I 

••r Tel. Lafayette 4223 

PLUMB1NG 
Kaipo llet'uvys, l ietuviams visa-
dos patarnauju kuogeriansla 

M. YU6KA 
S228 West 88-th Street 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
licnrašty ^Drauge" . 

Penktadienį po pietų per 
Chicagą praūžė vėtra. Daug 
nuostolių mieste padaryta. • 

į troką, kurs feovoJSpuoSt. ve- ***"< P * ***** kolonijas 
liavomis, Amerikos ir Lietu-'moksleiviu vajaus reikalais ir 
vos. Trokas priklausė p, Bag-j J i s * v a k a r ^ padarys praneši-

GRAŽIOS IŠKILMĖS. 

West PuUman. — šios para
pijos globėjų šv. Petro ir Po
vilo atlaidai prasidėjo birž. 3Ū 
d. ir baigės liepos 1 d. Kasmet 
švenčiama par. globėjų diena, 
fcet teko nugirsti, kad nė vieną 
met$ taip iškilmingai nepami
nėta kaip šįmet. Matytis visais 
žvilgsniais ėionai daroma pa
žanga. 
Pamaldos. 

Šeštadienio vak. birž. 30 d. 
įvyko iškilmingi mišparai.Juos 
laikė svečias gerb. kum P. Vai 
tukaitis. 

Liepos 1 d. pirmas šv. mi
šias atlaikė gerb. kun. kleb. 
J . Paškauskas. Sumų, atgiedo
jo gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. 
J i s taipgi pasakė du pamoks
lu. Westpullmanieeiai :17a į-
giasi kad. gerb. kleb. pakvietė 
tokį gabu pamokslininką. Va
kare mišparus laikė gerb. kun. 
J . Skripkns. Pamokslą pasakė 
gerb, milijonierius kun. P. An 
džiulis. J o pamokslų tai jau vi
si mėgsta klausyti! Žmo
nės labai skaitlingai artinos 
prie Dievo Stalo. 

don ui kurs, reikia pastebėti. a-
yra musn kuopos vytis. 

Tarp j kiru narių knrie va-
į žiavo, turėjom ir sveėia. p. Stul 
'ga, iš Spring Valley, 111. J is 
mums papasakojo kaip jis mo
kina vaikučius lietuvių kalbos. 
Klausytojai labai domėjosi. 

Apie 10:15 išvažiavom ibe-
šaiwlydami "torpedoes", be
dainuodami, ir 'koncertinkai' 
begrojant. 

Atvažiavom į Beverly kal
nus beveik pirmieji. Pasirin
kome geriausią vietą po dide
liu medžiu, pakabinom lentelę 
ant kurios buvo parašas, " Lie
tuvos Vyčių 16-ta kuopa ' \ 
Visiems nariams pasikabinus 

ant medžio šakų ką kas turėjo, 
ar skrybėlę, a r ploščiu. ir šei* 
mininkėms padėjus valgius po 
medžiu, ėmėm žaisti įvairius 
žaidimus. Mušu linksni urnas 
užkrėtė ir Htas kuopas kurios 
buvo suvažiavusios. Pabaigiu 
žaisti, apie mus susitelkė ir ki
tų kuopų nariai. Užgrojo mu
zika kurį kvietė visus Šokti. 
Nors muzika buvo tik koneer-
tinka, bet prisišokom kiek tik 
norėjome. 

Besilstant, pasklido naujiena 
kad "old-timeriai" ir north-
sidiečiai pradės žaisti."Užmirš
dami nuovargį, vėl į pulką ci
nam pažiūrėti "'baseball ^a- ̂  

Feder. valdyba. 

po 5x5 kambarius prie pat l ietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
Išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 

4414 So. California Ave. 
Chicago. 111. 
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(Jeigu Manot įvesti į Savo Namus ApsišildimaJ 
{Darykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas! 

Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknygę: 

"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 
Kaina $2.25 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois 
— u 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuo j aus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonka Ruffles savo aptiekoje šiandie už C5c., arba prisiųskito 75c. 
paisto žeukleliais tiesiai j labaratoriją. 

P. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 th S t . Brooklyn , N . Y. 
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Ž A I D I M Ų K N Y G A . 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkami} žaismių. Štai, dabar ką, 
tik gavome ją, iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai * labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokia, naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGASĮ" PUB. CO. ; . * 

2334 South Oakley Avenue Ghicago, UI. 
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Mes tikime turėti truku
mu šį rudenj del namų ap-

, šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

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

a 

a L*vy & Company 
| Kampas 22-ros ir State Str. 
| Td. Calumet ° f J | 2 

| MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
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