
(Lki i fvrc C i t i WT 

JM$ 1̂ 2 
• 
o 
o 
o 

ii 
o 
o 
o 

tftftatttg'*at*tgQfttttg.fwtHttfr*tjm 
41 DRAUGAS M 

. . • • • • • 

One Year . . . 
U ž Months . 

AT NEWS-STAlfDS 2 c A. OOPT 
DRAUGAS PUBUSHUfG OO, Ine* 

M*4 So. Oakley Ave., ChJcago, 111. 
Tel. Rooserelt 7791 

l į 
O 
,o 
o 

: : 
i i 
'S 

sttTOretfi^rasTn^riTra^ (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

v 

K^l«AA*SAaAtA^£AJlAAJSA&AlAP^aAMLfll 

o 

c* 

Kaina 
ce 

Centaig 

Centš (O 
(O 

5rmrmTr5r5Yrr5^^lW5^^ 

No. 131 CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 5 D., 1922 M. 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1913, AT CHICAGO, ELLIN OIS UNIvER THE OF ACT OF MARCH 3. 1373. 

METAI-VOL VII 

PRANCIJA NESUTINKA SU 
KONTRIBUCIJOS MAŽINIMU 

Parlamentas Reiškia Pasitikėji
mą Premjeru 

• 

PARYŽIUS, birželio 4. -—jtarvės valstybėms pasiųlė su-
Prancijos parlamentas didžiu-'mažinti Vokietijai abelną ka-

EOIPTO MOTERYS PASI
RENGUSIOS KARAN. 

Žilus revoliucijai ir jos stos 
kovon. 

ma balsų išreiškė pasitikėji
mą premieru Poineare ir jo 
vedama valdžia. Tas reiškia, 
kad jam palikta ir tolesniai 
vesti užsieninę politika taip, 
kaip iki šiolei jo buvo daro
ma. 

Be to, parlamentas patvir
tino valdžios politinį nusista
tymą ir buvusioje Genoa kon
ferencijoje. I r valdžiai paliko 
liuosą valią spręsti, ,ar Pran
ei jai butų naudinga, ar ne da
lyvauti Hagues konferencijoj. 

Pagaliaus parlamentas da
vė valdžiai laisvę veikti kaip 
'tinkamiausia Vokietijos kTau-
sinie, jei pastaroji mėgintų 
nepildyti Versailleso taikos su 
tarties. 

Atstovų balsavimai įvyko 

ro kontribuciją, kuri siekia 
132 bilionu, auksinių markių 
ir pertraukė savo sesiją iki 
ateinančio trečiadienio. 

Bankininkų komitetas atra
do, jog karo kontribucija taip 
aukšta, kad Vokietijai šian-
'die negalima skolinti didelių 
sumų. Nes paskolos dauguma 
turėtų but išmokama santar
vės valstybėms ir Vokietijai 
kaipir nieko nebeliktų. 

Prancūzų spauda pesimisti
niai atsineša į tarptautinę 
paskolą Vokietijai. J i apskai
to, kad ketvirtoji dalis pasko 
los turėtų likti Vokietijai. 
Vienas bilionas markių turė
tą tekti Belgijai, kitas bili
onas Amerikai apmokėti oku
pacinę armiją. Taigi iš bilįo-

po smarkių socialistų su na-j'no dolierių paskolos Pranci-
cionalistais ginčų. Socialistai r jai visai mažai kas liktų. 
smarkiai akėjo pfemierą oi jo 
imperialistinius žygius ir už 
militarizmą, kurs įsisunkia 
Prancijos kunan kaipo vėžys. 

Atstovas Herriot pareiškė, 
jog premieras yra atsakomas, 
kad Genoa konferencijai ne
įdavė tarptautinės paskolos 
klausimo. 

" I r neapsirikau," atsakė 

Pranei ja del to joV'iu būda 
'negali sutikti su sumanomuo
ju kontribucijos mažinimu. 

•LENKAI ŽUDO VOKIEČIUS. 

' BERLYNAS, birž. 4. -
'Prieš pat sumainymą ratifi
kuotos vokiečiu su lenkais su
tarties ^Aukštosios Silezijos 

premieras Poincare parlamen-' klausime, lenkai insurgentai 
to rūmuose. * Šiandie gali- tenai pakėlė naują terorą 
me, tėmydamies į atpildy-
mo komisijos tarybas ir į ban
kininkų konferenciją, puikiai 
observuoti pastangas tarptau
tinę paskolą padaryti nepri
klausoma nuo tolesnių mūsų 
nusileidimų Vokietijai. Šian
die mūsų reprezentantą atpil-
dymo komisijoj painforma
vau, idant jis jokiu būdu ne/ 
sutiktų su ta propozicija. , , 

prieš vokiečius. 
Rybniko apskrity pastaro

mis dienomis nužudyta 6 vo-
kiečiai. 

PARYŽIUS, birž. 4. —Banki
ninką komitetas pagaliau san-

PRIEŠKRIKŠČIONINIS 
VEIKIMAS KINIJOJ. 

PEKINAS, birž. 4. — Prieš 
krikščioninė srovė Kinijoj vi-
su smarkumu plinta ir darosi 
vis pavojingesnė. Pramatoma, 
kad trumpoj ateity pakils 
krikščionių persekiojimai. 

v 
K? 

RUSIJOJE BADAS -- MASKVOJE LINKSMYBĖS 
LONDONAS, birž. — 4. — 

Iš Rusijos apturima žinių, 
Nors inėjimas pasižiūrėti 

arklių lenktynių vienam žmo-
kad nežiūrint skurdo ir bado, gui atsiėjo vienas milionas 
kas ilgas laikas siaučia Ru-j rublių, tečiaus publikos susi-

CAIRO, Egiptas, birž. 4 . - -
Ponia Zaghloul, egiptenų ne-
priklausomybėsj veikime nar
suolė, karčiais žodžiais atsilie
pė apie anglų politinį nusista
tymą Egipte, kalbėdama su a-
merikonu korespondentu. 

Ponia Zagbloul turi apie 40 
metų. Kituomet ji turėjo ypa
tingą išžiūrą. Tečiaus kentė
jimai ir vargas jau žymius 
pėdsakius paliko joje. Buvę 
juodi nei varnas plaukai jau 
pražilę. 

Tai nacionalistų vado Zagh
loul pašos žmona. Jisj pats 
anglų ištremtas iš Egipto. Ne
patiko jis anglams. Nes kovo
jo už savo šalies nepriklauso-
mvbę. 

Nenori kalbėti angliškai. 

"Nors tamsta esį emeriko-
nas ," sakė jinai koresponden
tui, "bet aš angliškai nekal
bėsiu. Nes ta kalba yra mūsų 
prispaudėjų kalba. Turiu var
toti arabų arba prancūzų kal
bas. 

"Anglų valdž. pasielgimas 
ištremiant mano vyrą yra ly
gu jo mirčiai. J i s taip žiau
riai nubaustas už tai, kadan
gi kėlė balsą už tikrą šalies 
nepriklausomybę vieton ang
lų duodamos netikros nepri
klausomybės. Je i jis pažadė
tų but anglams palankus, be 
abejonės, ištrėmimo bausmė 
butų nuo jo nuimta. BeH, aš 
manau, mano vyrui prisieis ir 
mirti ištrėmime, Mes esame 
nusprendę verčiau mįrti,Jkaip 
pasiduoti mūsų šalies prispau
dėjams. 

"Mano vyras eina 68 metus 

rų rankose. Ęet atėjus laikui 
moterys bendrai su vyrais 
pakils kovon prieš prispaudė
ju^ už nepriklausomybę. ' 

"Mes norime, idant Ameri-
kos moterys, kurios naudoja
si laisve, suprastų mūsų pa
dėtį. Mes reikalingos ne vien 
simpatijos, bei viso pasaulio 
moterų pagelbos. Kaip ilgai 
jos neišgirs mūsų balso, taip 
ilgai meSj nei tos sielos siel
vartausime tamsybėse. ' ' 

Paša gimęs valstiečiu. 

Zaghloul paša, kurs anglų 
ištremtas, yra; gimęs valstie
čiu. /Tečiaus jis kilo užimda
mas vis aukštesnius laipsnius 
šalies valdžioje / 

Antijukart anglų ištremtas 
už JQ veikimą nepriklausomy
bės klausimu. Pirmukart jis( 

buvo ištremtas Malta salon. 
Šiandie-gi vienon salų grupėn, 
šiaury tuose nuo Madagaskaro. 

Anglų valdžia tvirtina, kad 
tas ištrėmimas nepaliečia jo 
sveikatos. Nes jis yra Mahfe 
saloje, kur karo laiku buvo 
gydomi ligonys. Kad tenai 
klimatas sveikas. Dienos lai
ku paunksnėje temperatūra 
84 laipsniai, gi naktinis — 68. 

SENATAS STOVI UŽ DI
DESNI ARMIJį. 

WASHINGTON, birž. 4. — 
Senatas 49 balsais prieš 21 
nubalsavo už 133,000 armiją. 
Taigi, 18,000 kareivių ir kari
ninkų daugiau, kaip nuspręs-
*ta žemesniųjų kongreso ru-
'mų. . 

Be to, paskirta 13 milionų 
lakunybės tikslams. 

MEKSIKOJE SUIMAMI SĄ 
KALBININKAI. 

FASCISTI APLEIDO BO 
LOGNA. 

JUAREZ, Meksika, birž. 4. 
- Meksikos valdžios parėdy

mu areštuota du amerikoniš-
*ku lakūnu ir vienas buvęs 
Meksikos armijos karininkas 
už sįkalbį sukelti revoliuciją. 
Be to, du meksikonu piliečiu 
nužudyta. 

Meksikoje naują revoliuciją 
rengia gen. Felix Diaz. Pir
miausias jo tikslas — pasis-

*kelbti provizionaliu preziden
tu. 

cija prasidėjo gegužės, 8 die
ną, Žemaičių vyskupo rūme, 
pirmininkaujant Apaštališka
jam Delegatui ir dalyvaujant 
vyksupams: Žemaičių P. Ka
revičiui ir gen erai-vi karui J . 
Skvireckui, Seinų A. Karosui 
ir Vilniaus vyskupo atstovui, 
kun. Kuktai. 

IŠKELIAVO Į ŽEMGALĮ. 

BOLOGNA, Itahja, b i r ž . 4 . p a l i 
• Fascisti per kelias dienas 

čia palaikė terorą. Mieste gy
vavo pesiaufea. i 

Fascistų vadas, prof. Mu-
ssolini, pagaliaus įsakė savo* 
valdiniams apleisti miestą ir 
apylinkes. Taip ir padaryta. 
Mieste ir vėl atnaujintas rei
kalų vedimas. 

PARLAMENTO NARYS IŠ
KRITO IŠ TRAUKINIO. 

CHESTERFIELD, Anglija, 
ir sirguliuojąs. Kas mielą v a - ' b i r ž 4 _ p a r i a m e n t o narys, 

sijoje ir smaugia gyventojus, 
Maskvoje bolševikai triukš
mauja ir linksminasi nei se
novės caro laikais, kuomet 
Rusija buvo pilna visokių ge
rybių. 

Maskvoje bolševikai kelia 
pokylius, kitur milionai vals
tiečių neturi duonos ir badu 
miršta ne šimtais, bet tūks
tančiais. 

Ypač gegužės mėnesį Mask
voje bolševikai turėjo gra-bPravda pažymi, kad ko pana-
žiuosius laikus, kuomet ten 
surengta , arklių lenktynės. 
Bolševikų moterys savo puoš
niais rūbais toli pralenkė ki
tą šalių turčių moterįs. 

rinko skaitlingai. v 

Tenai grota " Internaciona
las ' ' ir kitos socialistinės dai
nuškos apie socialistinį rojų 
proletariatui. 

Arklių lenktynių pasižiūrė
ti susirinko kuone visa Mas
kvos komisarų plutokratija. 
Kortuota, girtauta ir kitaip 
triukšmautai 

Patsai bolševikų laikraštis 

sąrą jis turėjo važinėti gydy
tis į Carlsbadą arba* Vichy. 
Pastarajame laiške jis pažy
ma/jog tenai neturįs kam jį 
slaugyti, kad pasigendąs ma
nęs. Bet stiprus dvasia ken
tėtojas. Tam jis pašventys sa
vo gyvenimą. Pagaliau jis pa
reiškia, jog mes nieko neturi
me pralaimėti šiame gyveni
me. Žut-but turime kovoti už 
Egipto nepriklausomybę^ 

Moterys prieš anglus. 

"Mes, moterys, kuone kas
dien turime mitingus ir apdir
bame programą kovai su ang
lais. Nors musulmanų mote
rims dalyvavimas politikoje 

Sir J . D. Rees, 67 m., iškrito 
iš važiuojančio traukinio ir 
mirė nuo susižeidimo. i . 

SUSIRGCS LENINAS. 

SEATTLE, WASH., birž. 4. 
— Kapitonas Roald Amund-
sen, žinomas keliauninkas, iš 
čia iškeliavo į šiaurinį žem-

"NIEKO NEGIRDĖJO OPIE 
PROHIBICIJĄ. 

Žinios iš Lietuvos 
VILKAVIŠKIS.. Del kilusio, KONFERENCIJA. 

dvaruose streiko, gegužės, 3 d.; 4 
Vidaus reikalų ministerijoj į-j Lietuvos vyskupų konferen-
vyko Vilkaviškio apskr. dvari
ninkų atstovų ir dvarų darbi
ninkų įgaliotinių susivažiavi
mas. Tarpininkaujant Darbo 
ir Socialėš Aps. D-to Darbo 
Skyriaus viršininkui Akelai
čiui ir Vilkaviškio apskr. Dar
bo ir Soc. Apsaugos inspekto
riui,''Grabauskui, abi pusi tarp 
savęą bendrai susitarė sekan
čiomis sąlygomis: 

Darbininkas gauna metams 
bendrai javų nuo 35 iki 38 cen
tnerių, sulyg žemės rųšies. Pi-
"igu. paprastas darbininkas 
gauna vieną tūkstantį auk
sinų, španiokas (prie arklių) 
1,200 auks., laikosi 2 avi ir 5 
kiaules. Pašaras lieka *įulyg 
S t Seimo įstatymų, bet kiau
lėms gauna į mėnesį 60 svarų 
pelų. Kurui gauna 6,000 min
tinių durpių, 32 colių ilgio ir 
pločio ir 4 colių storio arba 
kastinių 10,000. 

Darbo dienos ilgumas bend
rai Q vai. Bus dirbama: sau
sio mėn. 6 vai., vasario — 7, 
kovo — 8, balandžio — 10, 
gegužės — 11, birželio ir lie
pos 12, rugpiučio — 11, rugsė
jo — 10, spalių — 8, lapkri
čio — 7 ir gruodžio— 6 vai. 

Lietuvos konsulas Hambur
ge praneša, kad iš Parkallee 6 
jis persikėlęs naujan butan. 
Vadinasi dabar' toks adresas: 
Hamburg 5, Hansaplatz 12, 
Litauisches Konsulat. 

Kanauninkas J. Kukta, pas
kirtas valdytoju neužimtosios 
Vilniaus vyskupijos, apsigyve
no Kaune, prie Šv. Trejybės 
bažnyčios. 

KUPIŠKIS. Balandžio 30 
d. čia atsidarė vietos pradžios 
mokyklos mokinių rankų dar
belių paroda. Be paprastų 
paišymo vaizdelių ir mergai
čių rankų siuvinėjimo darbelių t 
yra dar šis tas ypatingo. Pa
žymėtinai gražus šiaudiniai 
dirbiniai langams puošti, ne-

PETERSBURO, W. VA., 
birž. 4. — Prohibieijos agen
tai šiose apylinkėse areštavo 
kožkokį Henry Hoųrs už al
koholio gaminimą, taigi už 
prohibieijos įstatymo peržen
gimą. 

BERLYNAS, birž. — 4. — 
Gauta čia žinių, jog staiga 
susirgęs Rusijos bolševikų gal 
.va Leninas. 

* 

Del to Maskvon kuoveikiau 
iŠ čia išvyko komisarai Litvi-
nov, Radek ir kiti bolševizmo 
vadai. 

MOTERYS GALI BUT 
,TEISSJAIS . 

LONDONAS, birž. 4. — 
draudžiamas, nors mes per ii-į Anglijos vyriausias prokuro-
gus šimtmečius išlavintos but r a s S i r E r n e s t p 0 n 0 ck, pas-1; 

šaus nebūta carų laikais. 
I r tiesa, bolševikai ne kam 

'kitam, bet sau rojų pasigami
no. Tečiaus su tuomi rojumi 

'jie nenukeliaus tolokai. 

užsidariusioms savo na
muose, tečiaus šiandie mes at
liekame savo dalį. Nes mūsų 
širdys yra kovoje už savo ša-
u. 

"Mesj priverstos susirinki
mus turėti privatiniuose na
muose. Nes valdžia draudžia 
žmonėms viešas mitingus, kur 
jie galėtų reikšti savo troški
mus. į#r . 

" I k i šiolei mes tenkinamės 
anglų boykotu, Šiandie tinka-

kelbė,, jog Anglijoje kvalifi
kuotos moterys gali but teisė
jais lygiai kaip vyra1!. 

BAIGIASI LOKAUTAS 
ANGLIJOJE. 

Hours didžiai nustebo, kuo
met jam pareikšta, kad jis 
areštuotas. 

"Už kągi?" klausė jis. 
"Už alkoholio gaminimą," 

'atsakyta jam. 
" J u k aš per keturiasdeši-

mts metą gaminau alkoholį ir 
iki šiolei manęs niekas neareš
tavo." 

"Gal nežinai, kad Ameriko
je gyvuoja prohiEicija?" 

"Pirmukart girdžiu apie ko
kią tai prohibiciją". 

—4 
ANGLIJOS LAIVAI VEIKIA 

paprasti durims puošti klevų 
Nedirbamų dienų darbiniu- l a P " išpynnnai ir ypatingi rė

mai paveikslams. Visa padą-
ryta iš paprastos medžiagos, 
tečiaus visa labai dailiai at
likta. Paroda tęsis ilgesnį 
laiką. . (Elta). 

BELFAST, Airija, birž. 4. 
— Anglija į Ulsterį prisiun
čia daugiau kariuomenės. Ai
rijos pakraščiais ima smar-
Jkiau veikti karo laivai. 

kas gauna 3 dienas vasarą ir 
3 dienas žiemą. Žemės norma 
lieka sulyg St. Seimo įstaty
mo. Sutartis turi galios nuo 
balandžio 23 d., š. m., ligi tai 
pat dienai busimųjų metų. A-
bi pusi iki pasibaigsiant su
tarčiai, pasižadėjo vengti vi
sokių nesusipratimų. 

Dvaruose streikas tęsėsi 
nuo 20 iki 25 d. balandžio. 
Nors darbas buvo prasidėjęs, 
bet tuo pat laiku tęsėsi ir de-
rybo^. Esant sausam orui, sku 
biai buvo varoma sėjimo dar
bai, y 

Gegužės 1 d., nors buvo 
švenčiama, bet ir mieste, ir a-
pylinkėje praėjo ramiai. Mi
licijos vado įsakymu, mieste 
visos smuklės buvo uždarytos. 

1 (Elta) 

VISKĄ IŠLEIDO VESTU
VĖMS. 

REZIGNUOJA SUPERIN
TENDENTAS. 

darįtiavių paduotas sąlygas i r 
miausias įnagis Egipto * mote- [gryžti darban. 

Miestelio plgin viešųjų mo
kyklų superintendentas visgi 
atsistatydina, kuomet prieš jį 
pakeltas neapsakomas triukš
mas už mokytojų pašalinimą. 

PAMINI KONSTITUCIJOS 
SUKAKTUVES. 

LONDONAS, birž. 4. — 
'600,000 unistų prie inžinieri
nių darbų, kuriems darbdaviai 
pirm vieno mėnesio paskelbė Vakar Chicagoj gyveną da-
lokautą, nubalsavo priimti nai paminėjo keturiolikos me

tų sukaktuves, kaip Danija 
įgijusi laisvą konstituciją. 

PLUTIŠKĖ, Mariampolio 
aps. Čia apsigyveno vienas 
fietuvis iš lenku okupuotos 
Punsko srities. Pasakoja ne
girdėtų daiktų apie lenkų žiau 
rūmą. Tat pasirodo lenkų dar
bai — geriausias agitacijos 
būdas prieš jų valdžią. (Elta) 

Kažkoks Wm. Chelmengos, 
1524 So- Spaulding ave., apsi
vedė. Vestuves surengė to
kias dideles ir triukšmingas, 
kad joms išleidoVpie 4 tūks
tančius dolerių, ty. visus sa
vo sunkiu darbu sutaupytus 
pinigus. 

Apsivedus pritruko darbo ir 
duonos. Jauna pačiulė ėmė iš
metinėti savo vyreliui. Tas jai 
pagrūmojo. Jinai kreipėsi tei
sman. Teisėjas įspėjo vyrą 
paskirty laiku pasirūpinti dar
bą ir pačiai duoti užlaikymą. 

Tai kaip kai-kurie žmonės 
gyvena. 

ŠIAULIAL Geg. 4 d., 6 v. 
ryto į Šiaulius atvyko Pope-
žiaus Nuncijus Zachini, kurs 
išbuvo Šiauliuose iki 1 vai., 
lankydamas vietos katalikų 
bažnyčias. Pasitiko ir išlydė
jo Nuncijų žymesnieji valdžios 
atstovai, dvasiškiai, i r šiaip 
nemažai tikinčiųjų. Miestas 
buvo pasipuošęs tautinėmis 
vėliavomis. (Elta) 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

BUKITE GAILESTINGI. 

Suvienytosios Chicagos Ar
kivyskupijos Katalikų Labda
rybės tikslams renkamos au
kos. Aukokite Labdarybei. 
Ęukite gailestingi. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų Šalių pinigą vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
birželio 3 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijo"s 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 markių .37 
Lietuvosj 100 auksinų- .37 
Lenkų 100 markių .02 
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"DRAUGAS" 
Ona kasdieną išskyros nedėMienias 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama ._.... . $« ° ° 
rnsel Motų $ ^ M 
Prenumeratos mokaai iSk&lno. LsJ-

fcas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ao nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
br seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar erprese 
"Mouey Order" arba įdedant pini-
(us i registruotą laišką. 

" D R A U G A S ' PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Ohicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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•MiiuiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiii j uolumo ir pasiaukojimo liep-
UDLTUV1V KATALIKŲ DIENRAŠTIS | ^ ^ ^ n e m a t o i n e Ž i d i n i o . Žf-

dinys kurs įliepsnoja jos šir
dį ir veda ją prie tokios au
kos, tėra apaštalo Pauliaus žo
džiais tariant: "Man gyventi 
yra Kris tus" . Ne tik Dievo ir 
Bažnyčios įsakymai, bet ir E-
vangėlijos patarimai, vienuolei 
virtę neturto, klusnybės ir 
skaistybės įžadais, skaidrina 
jos mintį, kaitina jos valią 
siekti krikščioniškos tobuly
bės viršūnių — Dievo ir arti
mo meilės. Šit jos išsižadėji-
mo,pasiaukojimo židinys. 

Turint omeny vienuolės už
davinius, pigu suprasti džiaug
smą kuriuo mes sutinkame 
naujai besikuriančią seserų 
Pranciškonių kongregaciją. 
Ligi šiol lietuvaitės seserys 
Nazarietės 'prie lenkų prišli ju
stos, gi nun Pranciškonės, re
gis, galės tinkamiaus suderinti 
savo religinius ir patriotinius 
į>itikinimus bemokytojauda-
mos lietuvių mokyklose. 

Reikia tečiaus iš kalno pri
sirengti prie didesnių ar ma
žesnių kliūčių, nepasisekimų. 
Kiekviena kilni įstaiga sopu
liuose, gema, bet jeigu Dievui 
patiks, ji išaugs, sustiprės ir 
pražydės. 

NAUJA VIENUOLIU ŠEI
MYNA. 

įMusų dedamas Atsišauki
mas pats už save kalba ir ne
reikalingas ilgų pastabų. 

Reikia tečiaus pabrėžti, 
kad tai yra įžymus mūsų ti
kybinio ir tautinio gyvenimo 
reiškinys. Vos vieną Seserų 
Kazimieriečių kongregaciją li
gi šiol mūsų išeivija teturėjo, 
o kiek gražaus ir kilnaus dar 
bo nuveikta švietimo ir auk
lėjimo srityje! Ne visi kata
likai įvertina seserų — moky-
t ;ų pasišventimą Bažnyčios it 
Tėvynės naudai. Ar gi yra kas 
nors sunkesnio, labiaus var
ginančio kaip mokinti mažus 
vaikus, 

Kame jų platusis gyvenimo 
akyrat is! Gi keturios mokyk
los sienos. Kame jų neramioji 
ambicija? Gi pasislėpti savo 
mokinio sieloje, kuomet šis pu
blikos yra sveikinamas gausiu 
delnų plojimu. Kame jų išsva
jotoji karjera! Gi sėti mokslo 
ir doros grūdą, jį per dienų 
^ienas, metų metus auginti ir 
'iauklėti šviesų, teisingą, tvir
to budo jaunikaitį, mergaitę. 
Kame jų džiaugsmas? Gi lai
mė įr pasisekimas tų, kuriems 
j i aukojo visą savo amželį, e-
nergiją, kamtrybę, jautrią šir
dį, patyrimą ir mokslą... 

Bet tai sunku, nepakenčia-

A T S I Š A U K I M A S ) L I E T U V I ? 
K A T A L I K ? V I S U O M E N Ę . 

s 
jLietuviai yra viena iš vėles

niųjų tautų, kuri priėmė Kris
taus mokslą. Lietuviai likę 
krikščionimis gan greit pateko 
po lenkų globa. Lenkams glo
bojant lietuvius, daugiaus 
jiems rūpėjo lenkiškumą išpla
t in t i tarp lietuvių, negu Kris
taus mokslą. Dėlto lietuviams 
Katalikams iki šiai dienai 
trūksta dar daug įstaigų pra
platinimui ir palaikymui Kri
staus mokslo. Rusai šimtmetį 
atgal, užgrobę Lenkiją ir Lie
tuvą paliuosavo lietuvius nuo 
lenkų globos, bet patys lygiai 
norėjo surusinti lietuvius ir 
neleido steigti tikybinių švie-
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l imo bei dorinimo įstaigų. 

Pasibaigus Amerikos Suvie
nytose Valstijose naminiui ka
rui, lietuviai iš savo tėvynės 
pradėjo emigruoti į Ameriką. 
Amerikoje irgi lenkai norėjo 
paimti lietuvius į savo globą. 
Daug kliūčių lietuviai turėjo 

Plymouthe pas a. a. kun. Bur
bą 1897 m. pavesta buvo a. .a, 
kun. M. Kraučiunui atskirti lie 
tuvaites Seseris Vienuoles nuo 
lenkų. Šis tai atskirimas ir 
traukėsi per 25 metus. Penkio
lika metų atgal lietuviai kuni
gai negalėdami to atskirimo 
padaryti, subūrė šv. Kazimiero I nei kiek neatidėliojant pra 

gali be jokio vargo pereiti iš 
Nazariečių šv. Šeimynos lenkų 
vienuolyno į Šv. Pranciškaus 
lietuvaičių Vienuolyną. Dabar 
jau šv. Pranciškaus lietuvai
čių Vienuolynan persikėlė nuo 
Nazariečių 9 seserys profesės, 
8 "naujokės ir 3 kandidatės. Po 
12 mėnesių nuo šios dienos šv. 
Pranciškaus lietuvaitės Vie
nuolės tampa pilnai nepriklau
somos su atskiru savo moti
nišku namu, kuriam jau Pitts-
burgho vyskupystėje nupirkta 
žemė ir rengiama viską kas tik 
galima, kad motinišką namą 
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Lietuvaičių Vienuolyną. . Bet 
iki šiam laikui Šv. Kazimiero 
Vienuolyno Seserys nesuspėja 
patenkinti lietuvių katalikų 
reikalavimų—užimti visas lie
tuvių mokyklas. Reikalaujama 
daugiau jėgų. 

Todėl pradžioje šių 1922 m., 
kuomet po įvairių mėginimų 
ir darbavimosi, galutinai ne
pasisekė atskirti lietuvaičių 
Vienuolių nuo lenkų Nazarie
čių Šv. Šeimynos Vienuolių, 
tapo. ĮSTEIGTAS LIETUVAI
ČIŲ VIENUOLYNAS sulig 
šv. Pranciškaus regulos arba 
trumpai sakant, tapo ĮSTEIG
TAS ŠV. PRANCIŠKAUS 
LIETUVAIČIŲ VIENUOLY
NAS, kurs laikinai (pakol mo
tinišką namą pastatysime) yra 

likiskoji visuomenė, neabejo-J savų bažnyčių. Susitvėrus jau Šv. Pranciškaus Vienuolyne, 

iš lenkų pusės bekurdami sa-
Taigi linkime naujai seserų j ™ parapijas. Tos kliūtys bu-

vienuolių įstaigai geriausios! vo pergalėtos, šiandien lietu-
kloties ir pasisekimo, gi kata- j viai Amerikoje turi apie šimtą 

ma. 

J a u paskelbtas L. Vyčių 10-
tasis Jubilėjinis Seimas. Vy
čių Centro pinu. Pr. M. Juras 
skelbia Seimą įvyksiant De-
troit, Mieli, rugpjūčio 21, 22 
ir 23 dieną. Geros kloties. Tie-
skime ranką tai jaunimo orga
nizacijai, kurios rytojus daug 
žada. 

ma... Taip, ypatingai kuomet , 
, . / .. «.*_. -i Joki pareiškimą vra padaręs užuot padėkos ji nedėkingai• . . . . rri. , r _,. 

v . v . . .„ ° i Laimėjimo Tėvas M. Clemen-
uzmirstama, visas jos pasisven į 
fcimas neįvertinamas, o net kar
tais ir pasityčiojama iš jos 
kruvino prakaito... 

Kame gi jos sunkenybių už
mokestis? Mes matome jo.-; 

tinai, duosniai atsilieps su sa- j keletai lietuviškų parapijų 
vo finansine ir dorine para- Amerikoje, pasirodė tuojaus 

reikalas savų mokyklų, ku
rios, be bendros mokykloms 
programos, palaikytų tikybi
nius įsitikinimus ir tautinius 
idealus. Įsisteigus lietuviškas 
mokyklas čionai Amerikoje 
nebuvo kam tų mokyklų vesti. 
Liepos mėnesyje 1893 metuose 
susivažiavus visiems lietu
viams kunigams pas a. a. 
kun., Aleks. Burbą Plymouthe, 
nutarta ten buvo įsteigti Lie
tuvių Seserų Vienuolyną, ku
rios rūpintųsi paskui vedimu 
lietuviškų mokyklų. Butą 
daug kliūčių pradedant šį dar
bą. Lenkės vienuolės sužino
jusios apie tai pradėjo priimi
nėti lietuvaites į savo vienuo
lyną. Tos tai vienuolės 1895 
metuose užėmė Chicagoje šv. 
Jurgio mokyklą. Kad nepate
kus po lenkų įtekme, vėl 

'dėti statyti. Ši nauja lietuvių 
Katalikų įstaiga Bažnytinės 
Valdžios yra jau užtvirtinta. 

Dabar tik reikia, kad Ger
biamoji Lietuvių Katalikų vi
suomenė paremtų ir sušelptų 
šią ĮSTAIGĄ. Iki šiam laikui 

Francija nenori išsižadėti 
savo alijąntų, bet ji nesutik
sianti kad nugalėtieji butų 

(galingesni už nugalėtojus". 

ceau per vienas iškilmes. Tuo 
pasakymu jis trumpai aptarė 
Praneijcs užsienio politiką. 

SAVIEJI R3MKITE SAVAS 
S T A I G A S . 

Millvale, Pa. 
Steigiant šv. Pranciškaus 

Lietuvaičių Vienuolyną, buvo 
atkreipta domė į tai: 1) kad 
išgelbėjus lietuvaites-seseris 
esančias tarpe Nazariečių len
kių vienuojių iš lenkiško jungo 
ir prispaudimo ir kad dirbtų 
lietuvių visuomenei; 2) kad 
mergaitės, norinčios įstoti vie-
nuolynan. galėtų pasirinkti 
sau vienuolyną ir 3) kad to
kiu būdu padidinus skaičių 
seserų lietuvaičių ir sudarius 
didesnę jėgą prieš bedievybę 
ir ištautėjimą. 

Štai kas naujam šv. Pran
ciškaus lietuvaičių Vienuoly
nui jau padaryta. Gauta lietu
vaitėms — Seserims Nazarie-
tėms leidimas persikelti į Šv. 
Pranciškaus lietuvaičių Vie-
'nuolyną. Visos lietuvaitės — 
Seserys Nazarietės, išpildžiu
sios Bažnyčios reikalavimus,' go, 111. 

kias mokyklas: 3 Chicagoje, 
1 Pittsburghe ir 1 Detroite. Už 
vienų metų laiko tas vietas 
galės užimti šv. Pranciškaus 
lietuvaitės vienuolės ir su 
Dievo ir visuomenės pagelba 
galės ir daugiau mokyklų A-
merikoje ir Lietuvoje atida
r y t i 

Todėl Gerbiamoji Lietuvių 
Katalikų Visuomenė, kaip ku
nigai, taip ir svietiškiai, at-
jauzdami stoką ir reikalą lie
tuvaičių seserų mokytojų da
bar ateikite su pinigine1 pagel
ba šitam taip prakilniam ir 
naudingam mūsų kaipo katali
kų ir lietuvių darbui. 

Dvasiškoji šv. Pranciškaus 
Lietuvaičių Vienuolyno Val
džia: Rt. Rev. H. C. Boyle, D. 
D. Pittsburgho Vyskupas. 

Very Rev. Mother Chrysos-
"tom Krill, O. S. F., Vienuolių 
Viršininkė Millvale, Pa. 

Kun. M. J . Kazėnas, 
Laikinas Kapelionas. 

Įsteigėjai šv. Pranciškaus 
lietuvaičių Vienuolyno ir fi
nansinė valdyba: 

Kuit A. Skrypka, Pirminin
kas Chicago, UI. 

Kun. M. L. Krušas, Rast. ir 
Iždin. Chicago, UI. 

Rėmėjai ir Patarėjai: 

Kun. A. Briška, Chicago, III. 
JCun. Ign. Albavičius, Chica-

Kun. J . J . .Sutkaitis. Pitts 
burgh, Pa. 

Kun. S. J . Čepananis, Ho-
mestead, Pa. 

Kun. J . M. Vaišnoras, Pitts
burgh, Pa. 

Panelė Agota M. Sutkaieiu-
tė, Pittsburgh, Pa. 

P-as Jonas G. Milius, Pitts
burgh, Pa. 

P-as Baltrus W. Vaišnoras, 
Pittsburgh, Pa. 

P-as Konst. Moceika, Pitts
burgh, Pa. 

Aukas meldžiame siųsti tie
siog iždininkui r 

Rev. M. L. Krušas, 
3236Nluburn Avenue, 

Chicago, 111. 
arba galima perduoti vienam 
iš narių rėmė jų-pa tarė jų, kurs 
pasiųs iždininkui. 

Lietuvaitės gi norinčios įs 
toti į Šv. Pranciškaus Lietu-

cialistų, nors ir niekam neti
kęs darbininkas, by tik jis 
bedievis, tai gali užimti vie
tą, o jį pakeisti tinkamesnių 
tikinčiu darbininku yra toks 
skandalas, del kurio reikia 
po visus laisvamaniškus ir 
socialistinius laikraščius 
triukšmą kelti ir atstovybę 
smerkti" . 
Lauksime kada socialistai ir 

laisvamaniai nustatys mūsų 
Atstovybei pusryčių, pietų ir 
vakarienės menu, neg jų atbu
la* protas jau senai eina ta 
linija. Vėliaus gal pradės kon
troliuoti jos narių net fiziolo
gine* funkcija*. Atsargiai, ga
li nagus... 

Vienuolės Nazarietės vedė pen- vaį^įų Vienuolyną tegul afcsi 
šaukia pas: 

Rev. M. J . Kazėnas, 
2112 Sarah S i , 

Pittsburgh, Pa. 

LIETUVOS KONSULATAS 
HAMBURGE. 

Hamburg, 
Hansaplatz 12, 

1922 m. gegužės mėn. 19 d. 
Gerb. " D r a u g o " Redakcijai, 

Šiuo turiu garbes pranešti 
I š Chicagos apielinkių gali ge rb i ama jai Redakcijai, kad 

kreiptis pas kun. M. L. Krušą, f Lietuvos Respublikos Kon-
3230 Auburn Ave. Chicago, 
111. 

Prašome visų lietuviškų ka
talikiškų laikraščių šį atsišau
kimą atspausdinti savo arti
miausiuose leidiniuose. 

ATBULAS PROTAS 

Socialistai ir laisvamaniai 
visuomet skelbia: kas yra so
cialistų ir laisvamanių — ge
ra, Has yra ne jų — bloga. 
Šią savo atbulo proto taisyklę 
patvirtina naujas "gvo l t a s " 
kurį jie kelia savo laikraš
čiuose. 

Mūsų Atstovybė, šaukia jie, 
pašalina nuo vietos p. Rimkų. 
Kas jis — nežinome, bet, sulyg 
jų, tai esąs jų plauko žmogus. 
Tebūnie, bet ar Atstovybė, ne
gali pašalinti valdininko kurs 
jai atrodo nereikalingas a r ne
naudingas? Ar Atstovybė ne
gali pasirinkti tą ar kitą as
menį kurs jos nusimanymu y-
ra tinkamesnis? Kame socia
listų ir liberalų protas! Jie tu
ri protą, tik, deja, jis atbulai 
veikia kaip pastebi *> Darbi
ninkas ' \ 

" Sulyg laisvamanių ir so-

sulatas Hamburge persikėlė 
iš Parkellee 6 naujan butan 

Hansaplatz 12, TeL Alstėr 871. 

Malonėkite šią Konsulato 
buto permainą paskelbti savo 
laikraštyje i r pažymėti, kati 
Konsulato raštinė yra atdara 
kasdien nuo 9 iki I vai. 

Grįžtantieji Lietuvon ame
rikiečiai, nepasrėmę Ameriko
je lietuviškų vizų, gali jas 
gauti Hamburge ar Bremene 
laivui atplaukus. 

Išanksto tardamas ačiū už 
malonų patarnavimą, pasilie
ku 

su aukšta pagarba 
Lietuvos Konsulatas 

Hamburge 
Ed. Misevičius. 

Lietuvoje prasideda prieš-
rinkimų agitacija ir aitri par-
tijinė kova spaudoje. J i neiš
vengiama, tik negeistina tų 
partijų tarpe, kurios galėtų 
susitarti ir susiblokuoti Peš-
tukizmo sistemą turėtų pa
keisti sveika reale* politikos 
idėja. 

KAIP LIETUVA RŪPINASI DARBI
NINKU GEROVE. 

(Tęsinys) 
"Visi kiti dvarų darbininkai priimti į 
dvarą okupacijos laiku ir vėliau, kol su
ras darbo kitur, gali pasilikti savo vie
tose ligi 1921 m. sausio mėn. 1 dienos". 
J ie gali naudoties butu, žemės plotu ga
nėtino didžio, užlaikymu jų gyvulių, ku
ru ir be to visa "darbininkas, jo žmona 
ir jų vaikai ligi 10 metų ir tie šeimos na
riai, kurie del ligos ar senatvės sau pelny
t i duonos patys negali, gauna kasdieną po 
vieną svarą rugių. Rugiai atkfoodanųkaa 
mėnuo". "Pal iktas šiomis sąlygomis dar
bininkas privalo atidirbti kas mėnuo: už 
butą 1 dieną, už kurą 2 dieni, už ganyk
lą ir pašarr, gyvuliams 2 dieni, už žemę 
2 dieni; už kiekvieną gaunamą grudų pū
dą vasaros, rudens ir pavasario metu 2 
dieni, žiemos 3 dienas". 

Darbininkai netekę del darbo sveikatos 
išbuvę dvare nemažiau kaip 10 metų, pa
senę ir del tų priežasčių nebegalį dirbti, 
teeiau turi gauti tą patį išlaikymą. Pra-
fcahnti darbininką iš dvaro dvarininkas 
gali tik sutikus Darbo Inspektoriui. 

Dvaro valdytojas u» nepildymą šio a 

įstatymo baudžiamas teismo keliu ligi 10,-
000 auksinų". 

Laikinoji Lietuvos Konstitucija ir 
Darbininkai. 

Paskutinis didelės svarbos aktas, Laiki
nosios Vyriausybės išleistas buvo "Laiki
noji Lietuvos Valstybės Konstitucija". Čia 
tenurodysime į du jos punktų kurie užtik
rina Lietuvai demokratinę tvarka, taigi 
ir darbininkų teises ir laisvę. 

% 15. "Visi Lietuvos piliečiai, vistiek 
kurios lyties, tautybės, tikybos yra lygus 
prieš įstatymus; luomų ir titulų nėra". 

§ 16. "Visiems Lietuvos piliečiams lai
duojama asmens, buto ir korespondenci
jos neliečiamybė bei tikybos, sąžinės, spau
dos, žodžio, streikų, susirinkimų ir drau
gijų laisvė. Mirties bausmė naikinama". 

Pastaba pažymi, kad "karo metu, tai-
]>at Valstybei gresinančiam pavojui paša
linti, konstitucinės garantijos įstatymų 
keliu gali bati sustabdytos". I r prireikė 
sustabdyti, kada lenkai užėmė mūsų sos
tinę ir ėmė grūmoti visos tautos gyvybei. 
Bet neteisinga yra kaltinti Lietuvos Val
džią už tai, už ką neša prieš istoriją atsa
komybę ir kaltę imperijaiistiniai kaimy
nai. 

Laikinosios vyriausybės darbai baigėsi. 
Jos nuopelnai mūsų tautos gyvenime liks 
aukso raidėmis kfc>rijon užrašyti. J i bu
vo laiminga del Apveizdos jai skirto už

davinio: patiesti pamatus tautos nepri
klausomybei, suorganizuoti kariuomenę ir 
valdžios aparatą, pravesti demokratinės 
tvarkos pradžią, apsaugoti nuo išnaudo
jimo darbininkus, apginti ir užtikrinti 
Lietuvos žemę lietuvių tautos žmonėms 
ir privesti tautą prie Steigiamojo Seimo. 
Laikinoji Vyriausybė tą oždavinį atliko 
tinkamai ir ji gražiai bus minima atei
nančių gentkarčių. 

2. Prie Steigiamojo Seimo. 

Prasidėjus Steigiamojo Seimo darbui, 
šalis ramiau atsiduso; visi buvo pilni vil
ties, kad bevedant šalį tikriems šeimi
ninkams, demokratiškai išrinktiems jos at
stovams — išpalengva viskas pradės eiti 
prie tvarkos. Tasai, lūkestis nebuvo už-
viltas, kaip parodė Seimo darbuotė per 
porą metų. i 

Dar apie dvarų ordinarininkus. į 

Vienu iš pirmųjų seimo rupesnių, buvo 
darbininkų reikalai Jau liepos 15 d. išleis
tas buvo įstatymas del "Dvarų darbinin
kų atstatymo". Laikinosios Vyriausybės 
klintį, kad dvarų darbininkų be svarbaus 
prasikaltimo negalima pašalinti iš vietos— 
parėmė^ ir Seimas. Savo išleistuoju įstaty
mu Seimas patikrina ordinarininkų buvi
mą dvaruose, nustato jų buvimo sąlygų 
minimum (tai yra, kiek mažiausia jie turi 
gauti) , dėdamas pamatau senųjų įstatymų 

patvarkymą, tik dar nuo savęs pridėda
mas kai-kurių naujų punktų; pav. "Dva
rų darbininkų našlės arba žmonos, kurių 
vyrai šiuo karo metu nežinia kur dingo, 
dovanai naudojasi gyvenamuose dvaruose 
§ 2 Sąlygomis, išskyrus už javus, jei jų 
vyresnysis vaikas turi nedaugiau, kaip 14 
metų' \ Minėtas 2-as § leidžia naudotis bu
tu, žemės sklypu, gyvulių laikymu, kuru 
ir maistu. 

Įstatymas nurodo aiškiai, kokiais atsi
tikimais darbininkas galėtų būti prašalin-

J ' tas iš vietos. 
Mes matome, kad jaunoje mūsų valsty

bėje įstatymų leidėjai ypač dažnai grįžta 
prie dvarų darbininkų reikalų aprūpini
mo. Suprantama, kodėl taip buvo. Juk dva 
rų darbininkų padėtis seniau prie svetimų 
valdžių buvo labjausia apverktina; antra 
— dvarų darbininkai dar ir iki šiolei su
darė didžiumą Lietuvos darbininkų. Tat 
reikėjo jais visų-pirma ir rupinties. 

l i epos 27 d. Steigiamasis* Seimas pat
virtino ir dapildė įstatymą apie privati
nių ūkių auomavimą (išleistą- Laikinosios 
Vyriausybės 1920 m. kovo 31 d.) Rugpjū
čio 3 d, priimtas su papildymais "Įstaty
mas kariškiams žeme a/prupinti". 

Atėjo karas su lenkais. Spalių 9 d. len
kai užėmė Vilnių. Visas šalies gyvenimas 
susipai?aližavo. -Beliko mąstyti visiems 
vien apie atsigynimą nuo lenkų, apie Vil
niaus atgavimą. • 

Spalių 25 d. išleistas "Mažojo Seimo 
sudarymo Įs tatymas". 7 žmonės beliko 
Seime. Kiti išsivažinėjo organizuoti tau
tos atsispyrimo pajėgų. 

Apie apleistų ūkių nuomavimą. 

Spalių 30 d buvo paskelbtas įstatymas 
"Privatinių savininkų žemių naudojimo". 
Valstybė turėjo imti globon žemės ūkius 
virš 70 dešimtinių tų privatinių savininkų 
ir miominiiikų, kurie patys asmeniškai tų 
ūkių neveda, su visu tiems ūkiams pri
klausomu kilnojamu ir nekilnojamu turtu. 

Čia vėl įstatymo pamate butą minties, 
kad turi būti visų-j)irma aprūpinti žeme 
darbininkai, bežemiai ir mažažemiai. Mi
nėtų ūkių Žemės turėjo būti išnuomojamos 
visų-pirma "ūkio darbininkams, prade
dant nuo seniausiai jame gyvenančiųjų ir 
turinčiųjų didžiausias šeimas". Toliau — 
"mažažemiams, kurių nuosavoji žemė su
sieina su nuomojamąja žemė", pagaliaus— 
kitiems smulkiems nuomininkams. 

Tiems nuomininkams įstatymas davė vil
ties, kad jie liks ateityje tos žemės savi
ninkais, neg $-e 5-ame skaitome šit ką: 

5•§ "Žemė gali būti nuomojama tik ligi 
Žemės Reformos vykinimo toje vietoje su 
teise nuomininkui pasilikti nuomojamoj 
vietoj, Žemės Reformos įstatymu nustaty
tąją, tvarka, randojant daugiau t r i& metu, 
Žemės Ūkio komisijai laidas- gali statyti 
te*Mws", (Bua dauį iaa) . 
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DR, A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS I R Cff lKURGAS f 

4442 So. Westera Avenue 
į? 

Telef. Lafayette 4146 • 
1-2 po!* & Vaandos: 9-11 rytais, 

$!pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie 
Įfniais tiktai po pietį} 2 iki 5 v a l . ^ 

DR. M A U K KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 9W 
Tel. Yards 0984 

OFISO VAI*: 
8—10 • . ryto, 1—3 ir 7—9 
Nedėl iotais: nuo 10 • ryto 
1 vai po pietų, 

DRi Gi MI 6LASER 
PRAKTIKU JA 36 METAI 

Ofisas 3149 So. MoTRmu St., 
Lertė 33-nd 8*., Chlcago, 1 

8FECIJALI8TA8 
^Moteriškų, Vyrišku ir chroniškų: 

HW. 
Ofiso Valandos; Nuo l t rytos 

Iki » po plotų, nuo I iki 7 rak. 
redėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 
MMMMMMM4NMMMI 

Tek Blvd. 7943 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 4 7-tos Gatvės. 

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

Rezid. tel . Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 3—3 po 
piet, 7—Svak. Ned. 10 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chlcago. 
II i II • — < T f 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
tm'+m m M i > i » • » • *» !» . -

CKJILIKŲ PLIOVOHttS. — 
JIEMS NEPAVYKO. 

Telef. P u l l m a n 36" 

DR. P. ŠIMAITIS 
1341 

K A P R A P A T H 
GYDAU B E VAISTŲ IR B E 

OPERACIJOS ^ 
10901 South Michlgan Ava. 

ROSELAND-CHICAGO. 1LL. V 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S $ 

GYDYTOJAS ir C H I I U R G A S 3 
Telefonas: Yards 2544 §» 

3252 South Halsted Street . . | į 
Ant v iršaus UniTcr. State Bank X 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo © 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. & 

Nedė l iomis nuo 10—2 $ 
X Oofisaa ir gyvenimo vieta: \ 
8 t-sj^^-^^ft-^s^-s^-'t^'^f:^^:-^^^^^^ 

S 
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DR. GHAPLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4799 SO. ASHLAJTD A V E N U E | 

SPECIJALISTAS 1 
Džiovų, Moterų iv Vyrų Ligų $ 

yVed.: ryta nuo 1 0 — I I ; nuo 3—5^ 
•po pietų: nuo 7—8:19 v a k a r e ' 
[ffedėUomia: 19 lkl 1. 

Telefonas DreacI *88u*< 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

Kamp. Oakley Ave. Ir 84 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o S lkl 6 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel.: Canal 1713—941 
R e s . Tel . : Midway 5519 J 

Dr. M. Stupnickij 
SI 07 So. Morgan Street 

fTRTCAGO, ULLOIOIHT 
Telefonas Yards 5039 

'Valandos: — • lkl 11 Ii ryto: 
II po pietų lkl 8 vak. Ifedėllo-] 

nao I M • ral. . vai 

DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Tel. Oanal 2118 
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas: — 1811 W. i S r d Str. 

Ta i Prospect 8468. 

~ » 

267, Vak. Canal 2118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvi* Gydytojai Ir 

Ooiraigae 
1991 South Halsted Street 

Valandos: 19 lkl 13 ryte: 1 lki4 
po p ieta; 9 lkl i v a k a r * 

Tel. Boulevard l l*0x> 

DR. A. i , KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJ AM 

[3303 S. Morgui Str. f? 

PRANEŠIMAS. ! 
m į 

Mes šios kolionijos lietuviai j ! 
norėtume turėti savo kalboj !o 
Gydytoją. Norintieji apsigy- jį 
venti mažesniuose miesteliuo- ! Z 

£1 se, meldžiu kreipt is greitai, S 
j | nes turiu geroj vietoj Gydy- ij 

tojui ofisą. Atsišaukite: 
VINCAS BALNIS. 

1444 Wentworth Avenue 
Chicago Heights. IU. 

K ¥ r a ^ ^ o % l a - 3 ^ o ^ r i r i r o T r o - ¥ » V o ' S o ^ « r 

1 Y. W. RUTKAUSKAS i 
| ADVOKATAS | 

Ofisas Didmiesty!: į j 

I 29 South La Salle Street | 
R a m baris 530 

Telefonas: Central 6390 E 

Gary, Ind, — Gegužio 24 d. 
Broadway Hut (Y. M. C. A.) 
8 v. v. įvyko socialiste prakal
bos. Kalbėjo L. Natkevičius ir 
dentistas A. Zimontas. Netiek 
tinka tas prakalbas pavadinti 
pypkorių tarybiniokų kiek šik-
snosparniij. Bijojo ištolo da
le i sti klausimus duoti. 

Pirmutinis kalbėjo L. Nat
kevičius. Tas ckilikas pasigy
rė kalbėsiąs apie Lietuvę,, bet 
tikrai cicilikiškai nuvažiavo 
su šmeižimais, dergimais kuni
gų, vienuolių, Šv. Kazimiero 
seserų, krikš. demokratų ir t. 
t. Kur ne šmeižtas tai bent me
lagystė buvo. 

Pertraukoj rinko aukas. 
Nors šaukė, neškite L. L. P. 
bonus, bet niekas nenešė. Ka
talikai ne tokie tamsus, kad 
savo bonus aukotų už šmeiži-

'mą jų, o cicilikų vienas tebuvo 
•bona pirkęs. Surinko vos $40 
su viršum. Vienas šaukė: neš
kite šušį, socialistai geriau į 
šušį aukoja. Natkevičius tarėsi 
su prak. rengėjais, ar negeriau 
butų kurpę nešus aukoms dėti. 

Rinko aukas antru kartu. 
Darinko iki $50.00. Ir vis agi
tavo, kad bonus aukotų. Vie-

F, 
= tinęs L. L. Pask. stoties ižd. 

B LtitiHtiNHi^jiimtiiimerjfiiiiiimiL*; 

* ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEW8KI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda b i l ų Tisuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 551. 

J. f. WA1TCHES 
Lawyer 

LIBTDV18 ADVOKATAI 
Dien.: R. 511-127 ». Dearborn BC 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Rosetaad Tel. Pul lman 9S77 

•g #* 
5 Vakarais, 812 W. 33rd St. 

Telefonas: Yards 4681 F- Kaz. Pažėra vis prašė bal-
so jam leisti kaloėti. Prakal
bų į-engėjai neleidžia, kaip 
šikšnosparniai bijodami teisy
bės. Vienok p. K. Pažėra, kaip 
ten galėjo taip, tiek pasakė 
kad socialistai, išskyrus vie»ą, 
nepirko bonų. Jie netik nepir
ko, bet dar užsiiminėjo agita
cija prieš L. L. Paskolą, pra
manydami visokių šmeižtų 
prieš Liet. Valdžią, Paskolą, 
pardavėjus ir pirkėjus. Sakė, 
kad ir tas socialistas, kurs pir
ko įboną, nėra tokis kvailas, 
]cad jiems savo boną paauko
tų. Jokiu bindu nedaleido to
liau p. Pažėrai kalbėti. Ir tie
sa, tas socialistas nepaaukojo 
to bono savo vienminčiui Nat
kevičiui. 

Ir vakaro vedėjas, kurs gy
rėsi daug pasidarbavęs del 
Lietuvos, nėra pirkęs bono, 
vargiai kokį boną ir matė. 

Daug žmonių norėjo duoti 
klausimus, bet jiems nedalei
do. Mat socialistai bijojo, kad 
neišrodinėtų visas niekšystes, 
jų biaurų veidmainavimą. 

Antras kalbėjo Chicagos 
Holstričio dentistas, A. Zimon
tas. Jo kalba nė kuo nesisky
rė nuo " velnių kupčiaus ,' 
Mockaus. Jo biaurių šmeižtų 
neužsimena kartoti. Šmeižė 
gerb. kun. prof. Pr. Bučį. Gal 
manė, kad priduos kiek svar
bos sau, kada drįs iškoneveik-

Dar kalbėjo L. Natkevičius. 
Dabar buvo labai susinerva
vęs. Jis keikė katalikus, esą 
jie neprisidėjo pfie apgavimo 
Lietuvai laisvės. Savo šulą, J. 
Vileišį išgyrė. Dar visokių 
pliovonių priplepėjo. 

Šiems cieilikams pliovoto-
jams, šmeižikams, pikta buvo 
matyti katalikus susipratusius, 
gerai pažįstančius sayo rei-
kalusi 

Ant galo tie cicilikai užra-
šiaėjo Lietuvos ir Amerikos 
cicilikų šlamštus — laikraš
čius. Jie ragino daugiau šlamš
tų užsirašyti ir siųsti juos Lie
tuvon. Esą, su spauda kovo
sią, kad padarius Lietuvą 
4' pažangesnė' \ kad nebūtų 
''klerikalų'f dauguma L. Sei
me, nes jie trukdą jų darbą 
(žinoma, bedievybę skleisti, 
socialistinį "rojų" įvesti). 

Net ir socialistų tarpe buvo 
tokių, kurie pasipiktino šio
mis prakalbomis. Ypatingai 
jiems nepatiko neleidimas duo
ti klausimų, ar ką paaiškinti, 
bijant, kad visuomenė nedaži-
notų jų šunybes. Darbininkas. 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos netvarios baltos 
pleiskanų lupynos *sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.' 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus* jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančia plaukų, naudokit Ruffles. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiuDčiame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RICHTER 4 CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 
M M M ^ M a M ^ l 

A. J. STAKNIS IŠKELIAVO 

» - — 
Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
A S S O O I A T I O N B L D G . 

19 South La Sal le 
R o o m 130S 

Valandos: 9 ryto lkl S po pietų 
i Namų TeL Hyde Parlc 1396 

vau ir nei lietuvių gyvenimo 
^nesuskubau čia gerai pažinti. 
Tik ttiek žinau, \Jtad lietuviai 
turi savo muro bažnyčia, sve
tainę ir kleboniją. Yra keletas 
draugijų. Labai išsiblaškę mil
žiniškame miesbe ir draugijinis 
veikimas sunkus. 

Susirinkimas įvyko 21 ge
gužio. Į Šv. Kazimiero Drau
giją įsirašė: garbės narė Euf. 
Šukiutė, davė Baltimorės b-vės 
šėrą $100 vertės; amžinaisiais: 
1) Klem. Juškaitė (ji davė ir 
$5 auką Šv. Kaz. Dr.), 2) Ant. 
Petronis ir 3) Mare. Btasiulai-
tė;- metinių apie 25 narius. Įs
teigta skyrius: pirm. A. Petro
nis, vice-pirm. M. Roškaitė, 
sekr. Žilienė, ižd. g«rb. klebo
nas ir kiti valdybos nariai. 

Gerb. klebonui, ir visiems 
nariam-s tariu širdingiausi a-
čių. Kun. P. Kasdiukas. 

::-
• 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULK9 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose te i smuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 Jfo. Clark St. Chlcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

6Ž CHICAGO, £LL.£ 

= - = 

#9/9/191 k * 9 / ^ « / * * » * * 9 % 9 * « 
Tel. Cicero 5656 

Ofiso TeL Cicero 

UKi Ji OH luLMAr 
So. 49 Ooort 

N. E. Cor. 49 Court ir 19 Str.j 
t ant v Li'saus vafat^nlčloa. 

luuiiimiiuuuiHiiiuiiuiuiuiiuiiiuiiii 
I S. D. LACHAWICZ 

L1BTCV1S O R A B O R i r S 
Patarnauja laidotuvės* kuopl-

zglausla. Re ikale meldžiu a t s f i a u - 3 
Skt i , o mano darbą bosite a ž g a - S 
=nėdlnU. 
=2S14 W. ISrd PL GUeago . I1LS 

Telefonas Canal 1271—2199 
fiiiujiiiiiniiiiiiuuuiiiuimiiiiiiiiuJiiiJiii 

VAJLiElfTINE DRESMAKIlf G 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1850 H. Wells, | 
9205 8. Halsted Streeta 

137 Mokykloe 8 U T . Valstljoee, 
Moko Siuvimo. Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
rnokėjlmaJa. KLesoa dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
l e L Seeley 1949 

SARA PATEK. pirm. »»aaaa»a»aa9»aat*4>»»»9%4^a»» 

TeL Lafayette 4223 

II 
Kaipo lietu vys, l ietuviams visa
dos patarnauju, koseriausia. 

M. YUSKA 
• 2 3 8 W. SS-tk Seaeet 

g " M » * " » » » « * « • • • • • • • 

P L U M B IN G 

Newark, N. J. — Geg. 22 d. 
p. Ant. J. Staknis, apleido A-
merikų, grįžo tėvynėn Lietu
von, Amerikoj, inž. Staknis iš
gyveno aštuoniolika metų. Cia 
jis bedirbdamas vis mokinosi. 
Tokiam energingam žmogui ir 
mokslas ir darbas sekėsi. Nuo 
paprasto darbininko pasiekė 
superintendento vieta. Su lai
ku pats pradėjo kontrakto-
riauti. 

Lietuvių visuomeniniame 
gyvenime svarbią rolę vaidi
no. Katalikiškose organizaci
jose buvo tarp pirmutinių, į-
žymesnių darbuotojų. 

Per tą, laiką susilaukė gra
žios šeimynos aštuonių vaikų. 
Jie buvo gražiai auklėjami. 

CJeg. 19 d. žmonos motina p. 
Barb. Vaškienė surengė išleis
tuves savo dukteriai ir žentui. 
Beveik visų vietinių liet or
ganizacijų darbuotojai buvo 
atsilankę. Šv. Jurgio Dr-ja, 
per S t Pranį, p. Stakniui į-
teikė deimantu *padabintų laik
rodžiui "fob" apibranginimui 
jo darbuotės toj draugijoj per 
aštuoniolika metų. 

Kitos jam išleistuvės buvo 
surengtos Dr. Jono Staknio 
namuose. 

P-as Staknis nemano grjžti 
Amerikon dar per kiek metų. 
Važiuoja Lietuvon norėdamas 
prisidėti prie jos atstatymo. 

Vietiniai laikraščiai, "Tbė 
Newark Ledger",, "Nevark 
Evening News" gražiai api-

KUN. KASČIUKO ANT
RAŠAS. 

Pareiškiu, kad mano antra
šas, kol kas, bus gerb. kun. 
klebono Kodžio: St. George's 
Bectory 207 York St., Brook
lyn, N. Y. 

Reikalais meldžiu ten rašyti. 
Su pagarba, 

Kun. P. Kasčiukas. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistoa akle 
ašaroja, raidės susibėga kuo
m e t skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute iks tamlstai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chlcago 

kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 
Kambarys 14-15-10-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano paradą. 

Valandos: Nuo 19 ryto lkl 9 
r a Nedėl iomis nuo t ryto lkl 
12 dien. 

ŠiaiHKfr Ruigy Kursas 
Siunčiant Lfetuvon per mus: 
40 centų už 100 Auksinę 

« > a r b a - ~ 

260 Auks. ui viena Dolerį 
Pigesnis Kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpam* la ika 

Central Manufacturing 
Districf Bank 

State Bank—Clearmg House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas 16,000,000.00 

REKOLEKCIJOS ŠV. PET
RO IR POVILO BAŽN. 

n> 

JBt^ICHTETCS 

Gera sveikata yra verta ante-
sinii^ dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančias skaus
mus su pagalba tikrojo Pala-
Expel ler io f kuris yra seuu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kliu. Kaina 3 5 c . ir 7 0 c . aptie
kose arba pas. 

F. AD. RICHTER * CO. 
104.114 3o. 4tS M. 

Brooklyn, N. Y. » 

. i j 

,Westvil]«, m. — Kuo 18 iki 
21 d. <geg. gerb. kun. V. Kuli
kauskas čionai laikė rekolekci
jas. Ištikrųjų, labai malonu 
buvo bažnyčioje per tuos 3 
vakarus. Žmonių pilnutė baž
nyčia, o vėl misijonieriaus pa
vyzdingi pamokslai, tikrai, sa
kau, žmogaus sielą ramina. 

Tik viena bėda mūsų pa
rapijoje, kad vyrai daug ma
žiau lankosi į pamaldas ne
gu moterys, nors jos dabar ir 
daugians darbo turi nž vyrus. 
Nežinia ko jiems trūksta, kad 
jan kitos moterys net bėdavo-
ja, kad negali i&prašyti vy
rų eiti į pamaldas. Žinoma, ne
turi laiko, tik žiuri kad galė
tų išsprukti ša ".baltake" 
sveikintis. Užtadgi, vyrai tė
vai, neduokite tokio pavyzdžio 
savo vaikučiams. Jeigu jau 
senieji, pradeda taip daryti, 
tai kas bus Iš tos jaunos kar
tos, kuri metas po meto užims 
jūsų vietas. 

Reikia priminti gerb. "Drau 
&o" skaitytojams, kad jauni
mas — Vyčiai, netik per reko
lekcijas, bet ir kiekviena va-

,kara renkasi kuoakaitlingiau -
šiai giedoti litaniją. Mūsų 
varg*. M. Santarai, išvažiavus 
ant vakacijų> jo vieta užėmė 
A. Apponaitis. Nors žmogus 

: apysenis* liet puikiai pritaria. 
Tšpradižiųj buvo šiokių tokių 
triukčiojimų, < ale dabar viskas 
eina kuopuik Sausiai. 

Sekmadieny, po rekolekcijų 
Kew York. — Milžiniškas užbaigos, kun. Kulikauskas už-

miestas pasaulyj. Jį pažinti ir kvietė visus jfobažn. svet., kur 
aprašyti reikia daug laiko ir norėjo pasidalinti mintimis su 
gabumų. Trumpai, jame bu- žmonėmis, šį .kartą jau apie 

ti tą pasižymėjusį mokslavy- hud[no p> s t a I m i o p r i v a t į B į i r 

viešą gyvenimą, jo pasidarba
vimą del Lietuvos. Taipat apie 
jį rašė ir New Yorko laik
raščiai: "N»ew York Globė" ir 
"New York Telegram". 

P-ni A. Stakniui linkima 
laimingai darbuotis savo, my
limoj tėvynėj Lietuvoj. R. 

MIESTAS MILŽINIŠKAS. 
* SV. KAZIMIERO 

DR-JA. 

ANCHOR -DONALDSON 
Greičiausi laivai pasauly. Puikus ( 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
t Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir visas Balt ijos valstybes 
per Hamburgą 

CARONIA Birželio 17 
SAXONIA Liepos 
Ka^ u ta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksų $5.00 
P e r Cherbourgą, Soutliamptoną, 

Idverpool ir GIasgow 
LACONIA Birželio 
ALGEBIA Birželio 14 
CAKMENIA Birželio 15 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
persimainymu Soathanaptono į Dan 

žigą, Pi l iavą ir Liepojų. 
VIA CHBRBOCTIG KAS 

T J T A m m f K A 
MAURETANIA AQUITANIA 

B E K E N G A I U A 
Per Angliją ar Hamburgą J Dan

cigą __ $106.50. Į Liepojų $107. 
Taksų $5.00 

lefonas Yards 1138 

STA1TLIY P. 
MAŽEIKA 

GRABORrCS ERJ 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-; 
bllius rlsoklemsj 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.| 

a — • • • • • ^ • » • i » t » » » » • !£ 

Telefonas Canal 6395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalbj K on trakt oriui, •taty-
tojas ir senų namų taisytojas. ; 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Plaoe. 

telefonas Boulevard 4139 

i, i 
Graborius 

Patarnauju lai-J 
dotuvėM^ ves-
teveee, krik*-! 
tynoss Ir kituo-
M ralkalnose< 
Kainos prieina
mos, 

113307 Auburn Ave. Cbicago. 

h*JLj 

5*= r L .'•••i.igag 

pasaulinius reikalus. Prisirin
ko pilna svetainė. Pirmiausia 
kalbėjo apie svarbumą reika
lingumą Federacijos skyriaus, 

"feokią naudą gali atnešti ir tt. 
Kalbėjo taipgi ir apie platini-
'rcą katalikiškų laikraščių, o 
' ypač dienraščio '' L>raugo' \ 
kuris yra vienintelis mus-i 
kat. dienraštis, tadgi mums 
reikia jįjį labiausiai ir remti. 
Keletas jau užsiprenumeravo 

i . . 
JI. < 

Susirinkusieji matyt visi 
buvo patenkinti nors trumpa 
bet aiškia kun. Kulikausko 
kalba. Vytė. 

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D. 
M E T U VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins vįsų 
akių tempimą 
kas yra priežas^ 
timi skaudfji .ao 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del generalio fabriko darbo, die
nomis ar naktimis. Atsišaukite, 
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY, 
63rd St. & Archer Ave., 

Argo, IK. 

REIKALINGAS P A T Y R Ę S BUČE-
RYS, kuris galėtų dirbti prie mėsos 
ir grosernio. 

Atsišaukite 
1835 Wabansia Avenue 

Chlcago, III. 
Telefonas Humboldt 6499 

35= . t 1 , , . 

PRANEŠIMAS. 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
knygutę "GEGUŽIO MĖ
NUO". Sudėjo Margalis. 191 
pusi. Kaina 30c 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 

'i , • . . ' • 

K A S R A D O T E ? 
7 metų mergaitės mel ina "sergre 

coat'a". P a m ė t ė m e Decoration dienoj 
ant kapinių. Je igu kas radote malo
nėkite sugražinti, busiu dėkinga ir 
atlyginsiu. 

APOLONIJA ŠUKIENĖ 
410 So. Kildare Avenue 

Chieago. IU. 

, , J..tf " = = 

J M ^ ^ A J l X 5 i a a « X I A a a « A J a ^ o A t A * 
REIKALINGA MERGINA prie na

mų darbo Rogers Parke. 
Atslšaukite 

Mr. MANGIN, Cashier 
Stock Yard Bank 

42-nd & Halsted St. 
s^¥»i^/o^r«fa^8^firro^o<^^ 

1S S J 3= 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

PARSIDUODA 2 pagyvenimų muri-
nys, antras nuo kampo storas, užpa
kaly kambariai pagyvenimui 5 metai 
kaip statytas vanos, elektra augštas 
basementas. Kaina tik |7 ,500 . Atsi
šaukite 

1445 So. 50 Ave. 
Cicero, IU. 

• . ' • : ' 

ANT PARDAVIMO groserne ir bu-
černė, Lietuvių apgjventoj vietoj, 
turi būti greitu laiku parduota, nes 
savininkas turi važiuoti Lietuvon. 'Vi
sas informacijas gal ima gauti pas 

INTERNATIONAL T R A V E L E R S 
B U R E A U 

177 Adams St. Nevrark, N. J. 

GEfcŽKEUO TIKIETL B R O K E R I S 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi, žemdš kainos. 
LYON8 U C E N S E D TICKET OFFICE 
311 S. Clark S t TeL Harrison 8»78 

s«#»»%»»»a^«««««*a«««a««« 
+mammmm**mmm~^~mmmmmmmmmmjmmmmmmmmmmmmmmm 

BARGENAS CICEROJ 
Ant pardavimo pigiai mūrinis na

mas ant 4 pagyvenimų po 5 ir € rui
mus, geroj vietoj, turi cementinį ba-
sementą. po visų namu, yra elektra, 
vanos ir tėra tik 7 metai kaip sta
tytas, šviesu iš visų pusių. Kartu par
duodama ir gretimai esąs 4 ruimų 
namelis su lotu. 

Savininkas nori išvažiuoti Lietuvon. 
1520 So. 50- th Court 

Cicero, Iii . 

file:///Jtad
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ĮCHICAGOJE 
ŠIANDIE RINKIMAI. 

Šiandie Chicagoje municipa 
lių teisėjų r inkimai. Visi pi
liečiai privalo prisidėti išr ink 
t i gerus i r t inkamus teisėjus. 

VAKARINIŲ KURSŲ 
LANKYTOJAMS. 

P A S K E L B Ė UŽMOKESNIŲ 
M A Ž I N I M A I 

Šiandie birž. 5d. — lygiai 
8 vai. vakaro toliau* e ina pa-
mokos Aušros Var tų parapi
jos mokykloje. Bus ta ipat pra
nešimų nuo vietinės Vyčių kp. 

Gatvekarių kompanija N Chi
cagoje formaliai pranešė kon
duktorių i r motormenų un i - | ž inomas Cheiagos, milionie 

TURČIŲ UŽSIĖMIMAS. 

jos viršaičiams, kad j i nus
prendusi mažinti tiems darbi
ninkams užmokesnį, kuomet 
federaliai teisėjai sumažino 
gatvekar ia is važinėjimą iki 7c. 

Kompani ja kviečia unijos 
viršaičius pasi tar i man. 

Praneš ta , kad kompanija 
mėgins nuo šiandienio darbi
ninkų užmokesnio a tmušt i 20 
iki 25 nuošimčių. 

Iškalno žinoma, kad unija 
nesutiks su užmokesnio maži
nimu. Del to pramatomas 
streikas. 

SUIMTA K E T U R I J A U N I 
PLĖŠIKAI . 

15—16-os metų amžiaus ke
tu r i plėšikai vagiliai suimta, 
kuomet jie laužėsi į namus 
2242 West 24 gat. Du iš jų 
turėjo revolverius. 

Ta i Louis Stroberg, Josepli 
Honrot, I rv ing Miller ir Geor
ge Staėhok. 

jVaikai sakosi jie daug pri
siskaitę iš pigių knygelių apie 
plėšikų karžygystes ir mėginę 
plėšikus sekti. Deja, nepavy
kę. 

! i 

UŽ GERESNIUS ĮSTATY
MUS CHICAGAI. 

Tomis dienomis Chieagos 
advokatų sąjunga turėjo susi
rinkimų, kurio tikslas buvo pa
kelti bendrą kovų prieš orga
nizuotas piktadarybes, Chica
goje. 

Plačiai jie diskusavo apie 
šiandie gyvuojančius i r vei
kiančius kriminalius įstatymus 
i r apie jų pagerinimą. Pa
galiau įsitikino, kad įstatymų 
vykinimo sistema niekam ti
kusi. Todėl jų reikia pamai
nyt i tinkamesne, jei norima 
ramiuosius gyventojus apsau
goti nuo piktadarių. 

Čia reikalingas aiškus baii.^-
minis kodeksas, bet ne toks 
kaip šiandie, kurs. leidžia tei
sėjams kaip tinkama" skelbti 
savo nuosprendžius. Už kiek
vienos rųšies prasižengimų tu
r i but aiškiai pažymėta baus
mės. v 

Yra vilties sulaukti tuo žvil
gsniu didelių atmainų, kuomet 
pa tys advokatai tuo klausimu 
ima darbuotis. 

Tečiaus ir advokatai privalo 
savo eiles apvalyti nuo sąšla
vų, kurių dorų žmonių ta rpe 
negali but. 

Y r a vilties, kad įvyks svar
bios atmainos. Nes del dau
gybės piktadarių i r išnaudoto
jų čia gyvenimas darosi vis, 
nepakenčiamesnis. Taip ilgai 
negali būti. Tur i užeiti reak
cija. * 

rius McCormick nesenai persi
skyrė su žmona. Viena jų 17 
metų duktė t u r i Europoje 
jaunikį. Dukterei tėvas leido 
važiuoti Europon ir ten apsi
v e s t i 

Tečiaus skersai kelio stojo 
atsiskyrusi jo žmona. Sulaikė 
dukteri- nuo keliavimo Euro
pon i t šiandie per teisinus mė-
gina jai uždraust i vesti euro-
pėifų. 

Del to Chieagos "a r i s tok ra 
tų " sferose pakilusios sensa
cijos. 

Tai turčių visas užsiėmi
mas : vedimai, divorsai ir var
žytinės už vaikuą. 

IŠLEISTUVIŲ VAKARIE 
NĖS T I K I E T A I . 

L. Vyčių Chic. Apskr. ren
giamos išleistuvių vakarienė* 
gerb. kun. N. Pakalniui birž. 
8 d., Great Northern viešbuty 
tikietus gal ima" gauti šiose 
vietose. 

Vyčio Redakcijoj, 
4736 So. Wood St., 

Draugo Redakcijoj, 
2334 So. Oakley Ave., 

Pau l P . Baltutis , 
901 W. 3 3 - r d S t . , i r 

4600 So. Wood St., 
Kun. Ig . Albavičius, 

717 W. 18-th St., 
Kat . Federacijos Knygynas, 

kapinių. Vieni aukas rinko, ki
ti " b i z n į " varė, kad t ik dau
giau 'pinigų surinkus našlai
čiams. Šitai pasišventę darbi
ninkai — aukų r inkėja i : Urš . 
Preitikienė surinko $14.01, 
Barb. Gečienė $14.41, Stef. 
Sležaitė $8.17, Barb. Mažilau-
skaitė $3.94. 

Labo!. Są-gos 5-ta kp. tur i 
geraširdžių t a i p. Urbienė 
(mėsinyčios savininkė). J i pa
aukojo 5 statines ( b a č k a s g e 
riausio alaus už kurį surinkta 
net $113:20. Ta ipgi prie -alaus 

•buvo i r užkandžių, tai B. Ge
čienė pasirūpino jais. Už juos 
įėjo $8.05. 

Vincukas;, 

VIEKSNIEČIAMS. 

1644 Wabansia Ave., 
Liet. Prekybos Bendrovės sk.,! knygynų negu bendrovės, ku 

Del p . A. Taškuno laiško til-
pusio "Nauj ienose" . 

Kadangi " D r a u g a s " ir " N a u 
j i enos" y ra skaitomi Lietuvo
je, tai prašyčiau gerb. " D r a u 
g o " redakcijos patalpinti nors 
keletu šių žodelių. 

P . A. Taškunas sieksninia
me * * N-nose ' ' straipsnyje 
smarkiai uižsipuola kapelionų 
kun. S. Būdvytį apie kuopelių 
narių daugumų bei laisvama
nių skaičių. Mažmožis, kad 
moksleivių kuopelėse laisva
manių daugiaus negu katalikų, 
kad jie tur i kelias knygas 
daugiaus a r mažiaus.-Bet kei
sta, kodėl p . Taškunas apie 
viešojo knygyno klausimų a-
nie takšt... P . Taškunui gerai 
žinoma kadvviekšniečiai /Ame
rikoje susiorganizavo tikslu 
įsteigti Viekšniuose Viešąjį 
Knygynų. Vartotojų Bendrovė 
Viekšniuose išgirdusi apie 
mūsų sumanymus tuoj iškiša 
iš savojo knygyno lango iška
bų "Viešas K n y g y n a s " i r 
"te isybės v a r d a n " priima 
mūsų aukas ir prašo jų da r 
daugiaus. Puikus biznelis. I r 
ilgai ta ip sekėsi, bet ku r bu
vęs a r nebuvęs " n e p r i e t e l i s " 
kapelionas ima ir parašo a-
merikiečiams ar nebūtų mums 
parankiaus šelpti moksleivių 

3313 So. Halsted St. 
Darbininkų Užeiga, 

1447 So. 50-th Ave., 
Cicero, 111. 

Rengimo Komisija. 

RADO NUSKENDUSĮ ŽMO
GŲ. 

1 d. birž. apie 10 v. ryto, 
Mieli i gano ežere, ties Grant 
parku, rado nuskendusį žmo
gų. Tas žmogus prieš trjs die
nas dirbo Grant parko musė 
juje. Lavonas ne identifi
kuotas. 

A. Girgžda. 

ri ne tiek reikalinga knygy
no, kiek neturt ingi mokslei
viai. Na ponams Taškunams, 
bendrovės dalininkams, toks 
pasiūlymas, pagadina biznį. 
Nuostabu, kad jie ta ip nus
kriaust i pasitenkina protestu. 
Ar nevertėtų pasekti Chieagos 
laisvamanių i r kapelionų de
portuoti už moksleivių gyni
mų? 

Dar žodis apie kliuba. Kliu 

T E LAIŠKUS. 
/ 

Chieagos pašte (vidtuniėaty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randasi atėję iš" Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 
bas buvo puikiai susi tvarkęsOHlOAGIEČIAI, ATSI IMSI - lllllllllllllliilllllllllllllliilllliliiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitufilliliiniiiiiiliiiiilifiiiiiiitiiifiir 

ir pasekmingai varė užsibrie-
žtų darbų, bet sužinoję laiš
kais kad jų aukos neina su-
lyg užmanyto tikslo,, apleidžia 
kliubų. Į paskutinį sns-mų at
ėjo t rys " n e p a r t y v i a i " ' nar ia i 
ir valdyba. Kliubas išsiėmė 
carterį pakeisdamas vardų, be-
abejo, i r tikslų, nes paprašius 
perskai tyt i čarterį buvo pa-
siulinta per duris . Ta i ačiū 
ponams komisijos nar iams 
Viekšniuose. J i e t ų . darė 
\ 'Teisybės V a r d a n " . K a d a 
Viekšniuose susitvers viešas 
knygynas tai Var-jų B-vė tu
rės gražinti neteisėtai pasisa
vintas aukas. 

f Viekšnietis. 
Red. pastaba. — P . A. Taš

kunas buvo atsiuntęs ? Drau
gu i ' p savo pareiškimų į kape
liono S. Būdvyčio laiško iš
t raukas , kur ias įdavė mums 
Viekšnietis. Red. buvo bede-
danti p . A. Taškuno koresp., 
nes pata isa turėjo t i lpti ten, 
kur Viekšnietis talpino ištrau
kas iš kapeliono laiško. Bet 
p. A. Taškunas matomai ma
nė" plačiaus savo propagandų 
pavaryt i prieš kapelionų. Ne
laukdamas " D r a u g e ' ' atspauz-
'dinsiant savo pareiškimo, tai-
pina " N a u j i e n o s e " tų patį 
pareiškimų. Šiuo mes skaito
me save liuosais nuo talpini
mo p. A. Taškuno laiško. Kar
tu pareiškiame, kad viekšnie-
čiams tuo klausimu neleisime 
ginčytis savo dienrašty, i 

NORTH SIDĖS DARBUOTĖ. 

L. Vyčių 5 kp. rengia pasi
linksminimo vakarėlį su šo
kiais, šeštadieny, birž. 10 d., 
Tfumboldt P a r k o svet. (Hum-
boldt Blvd., netoli North Ave.) 
Pradžia bus 8 vai. v. Gros pui
ki muzika. Nepraleiskite į jį 
neatsilankę. 

L. Vyčių / 5 kp. rengia išva
žiavimų (basket-pienie) sek
madieny, birž. 11 d., Jefferson 
Parke . Bus pagaminta gardžių 
užkandžių, be to galėsime pa
žaisti i r linksmai, naudingai 
laikų praleisti tyrame ore. 

Atyno. 

1—Pitkevic P. 
2— Aleknaucis Joe 

i 
4—Ąnglet Lukas 
5—Bartkus Dominik 
10—Bujenckas A. 
12—Butaga Barbora 
18—Dakanaviee Stanislavos 
26—Druseika Peter 
28—Daugelene Cecilija 
29—Duginene Kaae 
32—Fortis Paul 
31—Gedutis Frank 
36—Godelene Ona 
44—Jaeobaites Zaphie 
45—Jakucanis Petras 
46—Joeutie Jozapas 
48—Jursza Kazimieras 
52—Kanbauskis Johan 
55—Klanau8kas J. 
62—Končius Antonas 
66—Lashatka Carl 
67—Laucis Justin 
79—Malinauskas Petras 
82—Makcoitis F. 
87—Malis Stanislavuos 
88—Mockunas B. 
89—Mockela Anastazija 
95—Murgas Ondrej 
97—Narvilas Juozopas 
99—Omelko John 
101—Orvidas A. 
105—Petrauskas An. 
310—Prakupima8 Frank 
111—Prikockaite Morta 
112—Pratapas Matavusas 
114—Raugas Matti 
122—Shelulskis John 
124—Simaitesi Kazimire 
126—Skipitis Stanislovas 
128—Slota Ludvitas 
132—Stanislovaitiene Jieva •i 
135—Surkalo Rozalija 
145—Urboncei Bronislavui 
148—Uzimaitis Darni nikas 3 
149—Waidziulis Joseph 
157—Zaloga Benjf 
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f LENGVI IŠMOKESČIAI f 
i Tiktai $4.00 į mėnesį 1 

B I B E U S T A S A P I E "SVIE-
T O " PABAIGĄ. 

Žinomas at iduotas krimina-
lin teisman Mader i r paliuo-
suotas po paranka i r toliau 
prezidentauja Cbicago Buil-
d ing Trades taryboje. 

Bridgeportas. — 1 d. birž. 
s. m., Liberty svet., įvyko 
"b ibe l i s t ų " prakalbos. " S p y -
ke r io , , kalba buvo sutvarkyta 
kaip " c h o p suey" . Kalbėjo 
neva apie " s v i e t o " pabaigų. 
Žiūrint į "bibjelistą" kalbėto
jų galima buvo pastebėti pa
baigų jo proto, bet ne pasau
lio. 

Inkaras . 

$161.78 VAINIKŲ DIENOJ . 

Bridgeportas. — Nors saulė 
gana kait ino Vainikų Dienoj, 
bet Labd. Sų-gos 5-tos kp. na
riai dirbo an t Šv. Kazimiero 

. I 

GINTARO KAROLIAI 
IŠ BIRUTOS KRAŠTO 

LIETUVOS. 
Vyre! J«k myli pačia? 
Vaikkie, mergelė? 
Nupirk Jai geltona gintaro šniū

reli! 
Paredės pačia ar'mergelė, 
'Tikrais Lietuvos gintaro karoliais, 
Suteiksi Jai džiaugsmą ir links

mybė. 
'Meilė ir ramybė žydės tarp 

Jūsų. 
Nelauk ilgiau! 
Šiandiena rašyk arba ateik į * 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

3313 So. Halsted Street, 
Chicago, UI. 

Tel. Yards 6062 
Ant Bridgeporto,~priešais 

33-čia Place 

ŠITA "0LIVĖR" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

jnais. 
Oliver Typcwriter Company — 
C. 95 Oliver Typewriter Bldg. E 

ChKago. III. 
KUPONAS 

S Ją turi visi svarbesnieji Lletu-
jĘ vių ofisai Chicagoje, ir visoj Sa-
S lyj visi giria ją. Ji -pigesnė kaip 
5 visos kitos standariaės rašomo, 
EI šios mašinos. 
5 Kiekvienas gali labai lengvai 
5 Įsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se-
™ ną mašiną, nes gali lengvai gau-
•5 ti naują. 
r Jau parduota daugiau kaip 
S 950,000 Oliver rašomųjų mašinų, 
r Jokia kita mašina nelaiko taip 
S ilgai ir nerašo taip greitai ir dai-
S liai. Ji pigiau atseina kaip kitos 
E marinos. Už kiekvieną kitą stan-
E dard įmašiną reiktų du syk tiek 
E užmokėti kaip už Oliver. 
E Su Oliver mašina lengviau 18-
E mokti rašyti trumpu laiku. Jeigu 
5 vartojote kitą mašiną, galite 
S permainyti ją alit Oliver ir ga-
2 lėsite rašyti be jokio vargo. 
S Pasiklauskite ir žinosite, kaip 
S lengva įsigyti Oliver rašomąją 
"E mašiną su lietuviškom ir angliš-
S kom raidėm. 
E Galite vartoti šitą mašiną kuo-
g met ji dar nebus išmokėta. 
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Oliver Typewrite/ Company 
C-9 5 Oliver Typewriter Bldg 
Chicago, 111. 

Malonėkite atsiųsti man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kuria ga
lima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 

VardaS 
Pavardė 
Adresas 

• • • • • 

N. 

No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagr indai . Parašė I . Go-
bis 37 pusL 30c. 

Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kainą 5c. 
No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su

lietuvino Aišbė 30c. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna, 

No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Betjiejaus Stainelė, d rama ketur iais aktais . 

Parašė kun. J . Šnapštis. Ka ina 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos. 142 pusi. Ka ina 75c. 
No. S. ti Dievo Karalystė Jurnjyse/yra, a rba apie ge

rumo dorybę 15c. 
No. 26. Dykumose i r giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Pečkauskaitė 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir švendfciieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Ka ina . . $1.00 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, vargonininkams", giedoriams, moky-

y tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Ka ina $1.00 

No. S."S? Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. 
Perdirbo Dr. K. Jokūbai t is . Ka ina 40c. 

No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms 
i r šia^pau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakš tas , gaidas pagamino J . Naujalis. 
Kaina 60c. 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D 5c. 
No. S. 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvoja 

gamta : žemė, vanduo, oraus, Ka ina 60c. 
No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. Šalčius Ka ina 30c. 

Graudus verksmai a rba Viešpaties Jėzaus 
kančios mąstymas. Vertė kun. J . Laukai t i s . . 5c. 

No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais . J . Balčiuko/iis . . $1.50 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Ju lės Ver

ne. Vertė J . Balčiukonis. 228 pusi. Ka ina . . . . $1.25 
No. S. 1. Ką Mokslas gali pasakyt i apie pasaulio pa

baigą i r apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
. Parašė^A. Jakš tas . . . . . . ' 10c. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
je knygoje y r a ketur i veikalai : 1. " P i n i 
gė l ia i" , 2. " K a r a l a i t ė " , " T i k r o j i Te i sybė" , 
3. " G e g u ž i s " i r 4. " K u p r o t a s ože l i s" 75c. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pr i ta ikino J . Tallat-

Kelpša ; 20c. 
No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa -

rašė Kar . Dineika. Kaina 5c. 
No. S. 26. V. Krėvės Raštai . Kaina : . . . . . 80c. 
No. S. 3. Ka ip Susikūrė Jungt inės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė i r išleido kun. St. 

©urskis , — 10c. 
No. S. 2. Jū r ių Varpai , t r iveiksmė mysteria. Parašė 

, Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslapt is . Iš vokiečių ka lbo s ver tė 

B. Kasai t is •. 75c. 
No. S. 2. V. Krėvės Rašta i I I tomas. 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. I š I talų kalbos ver-

Ju rg i s Baltrušai t is 10c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos pris iglaudimui 

paminėti . 139 pusi 40c. 
No. S. <26. Lakšt ingala i r Pas Kris taus Eglelę Pa ra šė 

jftt Šalčius 30c. 
No. S. 1. Lietuvių l i teratūras istorijos san t rauka . M. 

Biržiškos 15c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaija i mo

kyklai . Parašė J . Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Paraše Antanas Alekna 75c. 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. J akš t a s 50c. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. J a k š t a s 10c. 
No. S. 1. Metodikos Et iudai . Parašė J . Murka 50* 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 

Patelefonuokite Mr. Barker g 
Randolph 500 ir pasakykite jam S 
kad norite daugiau informacijų j= 
gauti apie "Oliver". Jis paaiS- s 
kins Jums. E 

S*tr"n*e TSLX?£& I N o - S - L M u 2 i k < * T e o r i J a - P a g r M i n i m s muzikos des 
nuo mus knygutės su paaiškini- C rriams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-

V doras Brazys .' 45c. 
No. S. 32 .Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. ' 

(Parinko P . Mašiotas. Kaina 25c. 
No. S. 12. Moterystės Nesuardomybe. Parašė J . Lesau-

skis , 15c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė P r . Ma-. 

\ šiotas 25c. 
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 

Parašė A. Giedrius 15c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 

" D R A U G A S ' 1 PTJBL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Iii. 
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