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METAI-VOL VIII 

RYTŲ INDIJOS VYSKUPO 
JUBILIEJUS. 

Pagarsėjęs darbais iarpe 
pagonų. 

CALCUTTA, birž. 13. — 
Vyskupas Kurialaehcrry iš 
Changanacherry gegužės mė
nesį minėjo savo sidabrinį ju
biliejų. 

Vyskupas Kurialacherry 
^ m i m u yra tikras indėnas. 
Daugiausia jis darbuojasi 
Zvlalabare, Sirijos vikariate. 
Savo žinyboje jis turi apie 
15.000 katalikų. 

Mokslus baigęs Propagan
doj. Apkeliavęs Europi). 
Pirm karo jis aplankęs An-
ulija, Austriją, Bavariją ir 
Belgiją: J i s audiencijose y-
ra buvęs pas keturis Papas. 
Didžiai aktyvis blaivybės di
rvoje ir įžymus asmuo visuo
menės reikaluose. 

Vyskupas Kurialacherry 
pagarsėjo pagoim ir nekatali-
kų atvertimu visose Indijos 
dalvse. 

Lietuvos Universiteto 
ir Seimo Prezidiumai 

— — — — — — — _ _ 

(Kablegrama "Draugui ' ) ) . 

K A U N A S . Birželio 3 d. ateinantiems mokslo me
tams Universitetas išrinko į rektorius Čapinskį, (acting Re-
ctor) vice rektorius Kun. Bučys, sekretorius Lasąs. 

Teologijos fakulteto dekanu išrinktas Kun. Česnys, se
kretorių .Reinys. 

Birželio 5 dieną Seimą atidarė vyriausias atstovas Lai-
kunas, Seimo vedėju išrinktas /Tumėnas; vice pirm. "Jonas 
Staugaitis ir Butkus; sekretoriai Ambrozaitis ir Rogel (gal 
Dogelis). 

PALANKI SOVIETU NOTA 
ANGLIJAI. 

. " U "MCT 

Londone Konferencijos Taikos 

ANGLIJA DARBUOJASI SUTAIKINTI FRANCIJA 
SI) VOKIETIJA l 

• 

BIBLIJA U R D J KALBOJE. 

CALCUTTA, ^ . 21. 
Tėvai Kapucinai iš Lahore 
baigė didelį darbą. Senąjį 
[statymą išguldė urdu kolbon, 
kuri šiaurinėj Lidijoj skaito
si populeringiausia kalba. 

Protestantai jau seniau kai 
kurias savo Senojo Įstatymo 
dalis yra išguldę į kelias in
dėnų kalbas. Bet jiems ne
vyko visų dalių išguldyti. 

Tai atliko katalikai, ačių 
mūsų misionierių pasišventi
mui ir uolybei. 

Urdu arba*Hindustani yra 
tai Indijos "lingua franča." 
Tai indėnų su persais ir ara
bu žodžiu mišinys. Rašoma 
arabų arba devanagirį ženk
lai*. 

FRANCIJA LAIKOSI SENOJO NUSISTATYMO, 
NENORI PASIDUOTI. 

LONDONAS, birž. 13. —. cija ir neapleidimas Vokieti-
Londone seka tarpvalstybinės | jos okupuotų plotų, kaip ilgai 
konferencijos su tikslu kaip vokiečiai neatmokės kontribu-

LONDONAS, birž. 13. — 
Rusijos sovietų nota pasiųsta 
Anglijai, sakoma, yra palan
ki. : •«% 

Polševikai galutinai nesu
tinka tik su dviem' Angligos 
reikalavimais. Nenori at
šaukti savo atstovą iš Persi
jos ir Afganistano, kaip ilgai 
nebus įrodyta jiems kaltė. 

Be to, bolševikai nesutinka 
duoti atlyginimo visiems Au-
glijos valdiniams, kurie Ru
sijoje ar del Rusijos nuken-
. . . 

teje. 
Čia sakoma, kad tuoclu 

klausimu bus bendrai apta
riamu. Taigi, santykių per
traukimas nepramatomas. 

"SKAITYK S. VALSTYBIŲ 
ISTORIJĄ/ ' 

Taip sako Trotzky S. V. 
sekretoriui. 

' • 

PRŪSIJOS PREMIERAS 
DENUNCIJUOJA FRAN

CIJA. 

MASKVA, birž. 12. —Čio
nai keletą dienų viešojo' New 
Yorko komercijos rūmų pre7 

zidentas Irwing Bush. Jis 
čia tyrinąjo prekybos sąly
gas. Rusijos apsaugos ko
misaras Trotzky per jį Suv. 
,Valstybių valstybės sekreto
riui Hughes pasiuntė tokių 
patarimų: 

" A š rekomenduoju p. Hug-

Pramatomas Balkanuose 
karas. 

hes šią vasarą liuosu l a i k u ' k u r apsiverčia buvęs premie-
pasiskaitytį Amerikos r e v o - i r a s Stambuhsky, ar jis pa-
liufijos istoriją. Aš pats t ą : s P r u d o u ž s i e n i n a r •»* a r e*" 
istoriją studijavau. Tai ne 
vien interesinga, bet ir nau
dinga. P. Hughes toj isto
rijoj ras tokių pat atsitikint?. 
koki nesenai! įvyko Rusijoje." 

-
Bolševikų mandagumas. 

BIJOMA BULGARU VAIS- £ £ „ ™ J ^ 
TIEčIU SUKILIMOi ^ie j a u neturi bals° v a i d ž i°-

; jc. 
NEŽINOMA, KAS ĮVYKO S o f i J o s F l * * * viršinin-

SU STAMBUUSKY. ^ a s a ^ s i s a ^ pasiduoti naujos 
valdžios autoritetams. Tad 
nužudytas. Sofijoje vienas 
kareivių pulkas pasipriešino. 
Bet tuoj įveiktas. 

Kai-kas Balkanuose prama
to karą. Seniau prigulėjusią 
bulgarams Makedonijos dalį 
pasidalino Jugoslavija ir 
Graikija. Bulgarai ten nuo
lat darė sukilimus. Stambu-
lisky tuos sukilimus malšino. 

Bet nauja Zankovo valdžia 
stovi už tą Makedonijos da
lį. I r jei ims remti ten su
kilėlius bulgarus, prieš Bul
gariją pakils Jugoslavija ir 
jos sąjungininkės. 

Tečiaus naujas premieras 
Zankov painformavo kaimi-
ningų šalių atstovus, kad 
naujoji valdžia pildys visas 

VIENNA, birž. 13. — Iš 
Bulgarijos sostinjės pareinan
čiose žiniose sakoma, kad 
naujoji valdžia apvaldė visą 
Bulgariją. 

/Tečiaus nieko neminima, 

Tai pat tikrai nežinomas ir 
kitų ministerių likimas. 

Iš Bulgarijos, atvykę žmo
nės kalba, kad naujai bulga
rų valdžiai nesmagumų gali 

Aštriai kritikuoja fraiyjuzų 
nusistatymą. 

pagaminti valstiečiai. Pra 
P. Bush čia atrado, lcad matomas jų sukilimas. Juk su jomis padarytas sutartis, 

bolševikų valdžios atstovai y-
ra mandagus. Pakvietė jį il-
gon konferencijom 

Kaip į bolševikų vadus, 
taip ir į bolševistinių laikrai-

BERLYNAS, birž. 12. — 
Francija verčiau tegul ima 
v ,. , cm .vedėjus p. Bush kalbėjęs 
sahn savo suteptas rankas . , . „ , , . . , 

SENOVĖS BAZILIKAI 
GRASINO GAISRAS. 

PArtYŽIUS, birž. 13. — 
Caray-le-Monial senovės ba-
zilikai, andai grasino gaisras. 

nors sutaikinti Francija su 
Vokietija. 

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius lordas Curzon tu-
tė-jo atskiras konferencijas su 
Belgijos, Francijos ir Italijos 
ambasadoriais. 

Italija pripažįsta Anglijos 
pažiūras. Nori, kad nors 
kartą Francija susitaikintų 
su Vokietija ir pasibaigtų 
suirutės Europoje. Italija 
lygiai kaip Anglija stovi už 
tai, kad Francija priimtų pa
staruosius |Vokietijos pasiųly-
mus, jei vokiečiai pasižadėtų 
pertraukti pasyvį priešinimą
si okupantams Ruhro terito
rijoje. 

Belgai nori taikos. 

Belgija taipat nori taikos. 
Tik aplinkybes verčia ją pri
sikibus laikytis Francijos. 

C1JOS. 

Sakysime, Vokietija kontri-

nuo Bhinelando, pažymėjo 
premieras Braun kalbėdamas 
Prūsijos seime. 

"Franci ja kasdien savo 
buciją'mokės per kokius 40'darbais įrodo, kad galybe y 

Kilusios liepsnos voikiai pa-j Belgijai neapeina daug kon-
stebėtos. Pakeltas a lannasJ tribucijos didumas. Tik 
Susibėgo gyventojai gelbėti rf a t e % s a u ' l 

brangius dailės daiktus. Ačių 
tai pagelbai, nei vienas daik
tas nežuvo. 

Kalbama, kad gaisras turtė
jo kilti taisant iliuminacijas, 
kas buvo gaminama prieš 
šventę. 

Bazilika pastatyta 1004 m. 
Jšihlies pertaisyta 12-me ši
mtmety. T' 

ateity sau apsaugos, 
Bet Francija i laikosi, savo 

senojo nusistatymo. Šiai dau
giausia rupi aukšta kontribu-

metų. .Taigi, tokiu laiku fra-
ncuzai mano Vokietijos plo
tus laikytis ir eksploatuoti. 

Nori skolų dovanojimo. 

Tai priešingas protui daly
kas. Iškurgi Vokietija galės 
mokėti kontribuciją, jei jos 
industrinį centrą eksploatuos 
patys francuzai. 

Visa situacija yra taip pa
vojinga, kad Anglijos vyriau
sybė bijo viešai to visa svar
styti. 

Kas įdomiausia, kad Fran
cija vis dar svajoja apie jai 
skolų dovanojimą, jei ji turė
tų siaurinti Vokietijos kont
ribucijos sumą. 

Lordas Curzon darbuojasi 
savo pusėn palenkti Francija. 
Bet jei jam tas nevyks, tai ne 
jo ir ne Angliy'os bus kaltė. 
Bet Francijos atkaklybė. 
Francija bespauzdama kitus 
pati nori nusižudyti. 

amerikoniško biznio sąvoka. 
Sako, jis Maskva, radęs daug 

Žinios iš Lietuvos 
KANKINTI KANKINA. 

VILNIUS. — Gradiškių 

MIŠKAS, PAŠALPA, IšDA 
LINTOS ŽEMĖS. 

geresnioj padėty. J is t iki kaimas, Joniškio parap. yra " L i e t - L k l ° " pranešimu, 
bolševikų vadų širdingumui. - neutrali nė j juostoj. D a b a r 1922 m. iškirsta Lietuvoj mi-

tiT> ,. .. • ,. • . I . , . » t ško apie 9,500 ha., 1921 m. 
"Revoliucija jau prajejo vi-J ten nei kariuomenės, nei jo-Į 

sus destrukcijos "laipsnius. 
Šiandie Rusija atsidūrė reko-

Bush. 

Daug: pasitikėjimo. 

New Yorko komercijos ru 
mų prezidentas reiškia daug 
pasitikėjimo kaip bolševikais, 

ra teisybe,' ' pridūrė jis. 
"Francijos žiaurybes spau

džiant beginklius vokiečius 
gyventojus yra tokios, kokių 
nebūta istorijoje. Tečiaus 
brutalėmis kolonialėmis me-
todomis ji neatplėš vokiečių 
gyventojų nuo Vokietijos val
stybės, nei susilpnins mūsų j t a i P bolševistine Rusija, 
pasyvio priešinimosi. 

"Francija, apsiginklavusi 
ligi dantii, brutaliai grasina 
beginkliai .Vokietijai. Fran
cija neprivers pasaulio tikėti, 
kad beginkliai g y ^ i a j a i y-
ra pavojingi galingiausiai 
Europoje militarinei mašinai. 

kios valdžios nėra. Balan-
;miško priaugo 7,353 ha. 1920 

miSko : m. išvežta užsienin 
džio 22 d. vakare atvažiavo i 4 3 9 0 0 0 Q 1 9 2 1 m i e 440 

nstrukcijos laipsnin," sako p. ( , i o n a i 1 6 l e T l k u s u v a d u p^^^fc f e s t m e t < 

Anot jo, evoliucijos proce
su bolševistine valdžia vis < 
daugiaus ir daugiaus susiar
tins su vakarinės Europos į 
valstybėmis. Eina tas lai-« 
kas, kuomet ir Suv. Valstybės. 

. . », . I dų stalčius ir visa, ką rado atnaujins santykius su K u s i - . , ; . . ,.v v „ _ i dėjo 1 maišus, net užvalkalus ja. , : 
. T» T. T ' nuo pagalvių nuvilko, bet pa-

Anot p. Bush, negalimas* v. . . . . « . 
Mes nepasiduosime. N ^ i , , - l ^ į ^ ya^j* 1 1 0 / ' . u pagalv.ų neenle. Nega-

šaky. Jie saklė ieškosią lie
tuvių partizanų ir išstatę sar
gybas, įsakė niekam iš namų 
neišeiti. ' Anksti rytą įsive
ržė į A. Pakieturio namus 
ir prac^jo grobti. Pats lenkų 
vadas atstatė Jakieturiui kru 
tinėn revolverį ir įsakjė jam 
nesijudinti, kiti gi grobė rū
bus, skalbinius, avalinę, žie
dus, pinigus, laikrodžius, mė
są ir t. p. Atidarinėjo komo-

tenų. 

1922 m. visoj Lietuvoj iš
dalinta ir sutvarkyta 11,745 
hektarai dvarų žemės ir su
daryta 1,200 sklypų. 

CHILE KAEINETAS ATSIS
TATYDINO. 

t 

BULGARIJOS VALSTIE
ČIAI SUKILĘ, 

BELGRADAS, birž. 13. -
Visoj Bulgarijoj valstiečiai 
sukilę prieš naują Zanovo 
valdžią, anot gautų žinių. Va
lstiečiams vadovauja kai-ku-

SANTIAGO, Chile, bir. 13. " « neareštuoti StambulisMo 
- Chile respublikos kabinę- taįneto. ""iniRteriai. 
tas atsistatydino, kuomet se- J «™oje «iepeĮSoje iš Sofijos 

.v, . . -i.-!.--- sakoma, kad buvęs premie-
natas reiske juo nepasitikėki-» ^ E p U l t 

^n ras Stambuhsky neareštuo-
ma. 

tas. Bet kur jis apsiverčia, 
~. . ,. .. . v. . 'nesakoma. 
Chicagos policijos virsmm-. 

kas paskyrė 500 dolerių do
vanų už nurodymą žmogžu
dės, kuri andai nužudę Tes-
merį. 

FRANCUZAS KAREIVIS 
NUŽUDYTAS. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ — ^ - _ r 

RECKLINHAUSEN, birž. 
13. — Čionai geležinkelio sto
ty stovįs sargyboje francuzų 
kareivis nužudytas. 

Dėlto, francuzai okupantai 
visame distrikte paskelbjė ka
ro padėtį. 

me neutralizuoti Rhinelan-
do . " 

Premieras Braun atakavo 
" tor turų systemą," kokią 
francuzai užkrovė ant Ruhro 
ir RhiMelando gyventojų. Be
mindavo francuzus už sepa
ratistų propagandą. 

Baigus jam kalbėti, komu
nistai pradėjo švilpti. Te
čiaus visi kiti atstovai su en-i 
tuziazmu priėmė jo kalbą. 

milionų gyventojų neturėti 
nieko bendra su 130 milionų 
rusų. , / 

Pagaliaus jis nemano, kad 
šiandie galįėtų bent kokia ki
ta valdžia pamainyti bolševi
stine valdžią. 

ATIDĖTAS GUBERNATO 
RIŲ SUVAŽIAVIMAS. 

IŠDEGĖ MIESTELIS. 

PONTIAC, Mich., birž. 13. 
— Gaisras žymiai sunaikino 
Utica miestelį, Macomb aps
krity. 

CUKRAUS KAINA PASL 
I J K S . ; PLĖŠIKAI PALIUOSAVO 

NELAISVIUS. 
COLORADO SPRINGS, b. 

TSAO-CHUANG, birž. 13. J13. — Suv. .Valstybių cukraus 
— Kinai plėšikai pagaliaus Į gamintojų sąjunga turi čia 

„ 

Pradėjus sausio 1 iki šio 
laiko "Moonshine" Chieago-
je nužudė 100 asmenų. 

pali^osavo visus svetimšalius konvenciją. Pranešta, kad 
kuriuos buvo pagrobę gegu-
žės 6 dieną užpuolus važiuo
jantį *?atikiių. 

WASHINGTON, bir. 13.— 
Šaukiamas čia gubernatorių 
suvažiavimas prohibicijos rei
kale atidėtas tolesniam laikai, j link lenkų sarfgybų/ Pasis 
Tai įvyko po New Yorko vai- kundus lenkų parubežio sar 

lėdami nuimti laisvai nuo su 
įbrinkusic Pakieturio žmonos 
• piršto žiedą, nutraukė jį su 
I oda. 

"Paskum paėmę arklius, ka
rves, pakinktus ir sud/ėję visa 
į vežimus išvažiavo. Įsakė 
taipat eiti kartu ir Pakietu-
riui, bet greit jį paleido. Pa
prašius Pakieturiui, kad ati
duotų jam nors arklį, lenkų 
vadas šovfė du kart į jį, bet 
nepalaikė. Pakieturis grįžo 
namo, o bandvtai nuvažiavo 

1922 metais Lietuvoj vien
sėdžiais išskirstyta 279 kai
mai į 7,390 sklypų (5,084 sa
vininkams), viso ploto 80,332 
hektarų. 

1919—1922 m. duota žemės 
1̂ 640 kariams, 489 mažažemių 
ir 723 bežemtių šeimynoms, 
Tos visos trys grupės gavę a-
pie 37,000 hektarų žemės. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
motoma giedra; šilčiau. Ei
na vasara. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark 
Lenkijos 100 mark. 

$1.00 
4.61 
6.42 
4.65 

.0012 

.0015 

stybės įstatymo atšaukimo. 
VtSULOJ ŽUVO 13 

ASMENŲ. 

1 

MANILA, birž. 13. — Sa-
mar saloje siautę vėsula (tai
fūnas). 13 asmenų žuvo. 

1919—1923 metais valdžia 
davus naujakuriams pašalpos 
— apie 30 tūkstančių centne-

cukrui aukšta kaina ir toliaus riij grudų ir apie 68 tukstan-
pasiliksianti — ligi busimojo čius medžių; sušelpta 1,681 u-
cukraus derliaus. I kis. 

DRAUQ0 PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 

gybes dviem komendantam, 
vienas jų atsakė, kad neturįs 
teisės "par t izanus" baubti, 
o kitas, l:ad tai ne jo esą ra-Į i šventadienius) nuo 9 vai 
jone atsitiko ir patarė kreip- j ryta iki 8 vai. vak. 
lis Vilniun. Paskiau susek-1 2334 So. Oakley Avenne 
ta, kad pirmas ju da\sė parti
zanams net ginklus. Atva
žiavęs Paiketuris pas Vil
niaus Storastą, be užuojautos, 
taipat nieko nepešė, o papra
šius jį leisti pasiskųsti vy
riausybės delegatui, jam bu
vo atsakyta, kad tas gergą«. 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortat kad pinigai butų LleturoJ 
išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 

' 
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LIETUVIŲ KATALIKU 
D I E N R A Š T I S 

" DRAUGAS" 
£ia* tMdi«oą l&kynu nedeldienins-

M ttams.... ...-».-». * #i #• M»H 
Pu*ei Metų $3.00 

Ui prenameratą mokai l&kalno. Lai-j 
kaa akaitoal nuo užrašymo dieno*, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir tena* adreaa* Pinigai geriaa-
•U siųiti Ifperkant trasoje ax ex-
freu • Money Order" arba įde
dant pinigui I rigiatruotą iaiaką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

Bouth Oakley Avenut 
Chicago, Illinoia 

Tel. ftoosevelt 7791 

HECX Į • | ia T-. If.it " f-įį f. ft V fĮ f 

AR NR LAIKAS? 

įšviečiame visus suinteresuotus 
musųx brangiosios organizaci
jos darbuote ir jos ateitimi at
siliepti, atvirai be piktumo ir 
be užpakalinių minčių savo 
nuomones reikšti. Skiltys ata-
daros. 

AR ŠAULIAI MUŠA KATA 
LIKUS? 

mą. Kaip tik gavome stipru i 6V. AK^ANAS — VARG-

f *•* 
Chicagos Federacijos Aps

kritis jau išrinko komitetą 
kurs pasiskirstęs į komisijas 
rūpinasi Federacijos Kongre
so įrengimu. Galvojama, ta
riamos kaip tinkamiau* kalu 
likų visuomenės atstovams į-
tikti, daugiau* patogumų jie
ms suradus, geresnio įspūdžio 
į svetelius padarius. Labai 
gražu. Lietuviškas svetingu
mas yra pagirtina mūsų tau
tos ypatybė. Bet ar ne laikas 
butų svarstyti apie busimojo 
Kongreso įtalpa,? Kongresas 
kiek girdėjome, nors dar netu 
rime oficialaus Centro Valdy
bos pranešimo, žada įvykti 
rugpjūčio pabaigoje. Taigi 
neperdaug laiko beliko, ypač 
turint omeny kad Federacijos 
skyriai bei Apskričiai tik vie* 
ną karti} į mėnesį daro susi
rinkimus. Kaip tik butų pra-
vartų išgirsti Centro V-bos 
žodį apie projektuojamą pro-J 
gramą Kongresui, ja suįdomin
ti Federaciją ir duoti jai ga
limybės savo susirinkimuose! 
pagvildenti, išdiskutuoti. Tai-
pat reiktų paskelbti pernai 
metų nutarimus renkamųjų 
kougresan atstovų klausimu, 
atkartoti visas formalybes del 
kurių dažnai pirmame kongre
so posėdy keliami ginčai. Vie
nu žodžiu laikas butų suteikti 
visas reikiamąjį informacijas 
kurios pilnai prirengtų visus 
atstovus prie sklandžių i r pa
vyzdingų posėdžių, o taipat ir 
posėdžiose palengvintų svarsto 
mujų klausimų rišimą. 

Mes tikimės, kad ši antroji 
ir visusvarbiausioji kongreso 
dalis Valdybos gyvai svarsto
ma, tik nereikia vėluotis. 

Iš savo putės mes siūlomo 
kreipti domės į organizaeiji-
nius Feder. reikalus ir į mūsų 
tautinius uždavinius. Beto, 

. i i K i i i - i 

Mums labai buvo skaudu pa
statyti šį klausimų Šaulių Są
jungai ir jos atstovui Ameri
koje p. A. Žmuidzinavičiui, 
bet atsimenant Amerikos lie
tuvių katalikų duosnumą šau
liams mes negalėjome tylėti. 
Lietuvos laikraščiai buvo pra
nešė, kad Veiveriuose per mi
tingą sociafistas liaudininkas 
Grinius apsistatęs šauliais-va
rė savo propagandą ir šauliai 
skaldė antausius tiems kata
likams kurie nepritarė Gri
niaus kalbai. 

Dabar mes nelaukdami nei 
Haulių Sąjungos atstovo atsa
kymo randame atsakymą, ku
rį duoda Veiverių Šaulių Bū
rio Valdyba apie tą atsitiki
mą. J i rašo ' 'La isvės" 112 
num. 

"Veiverių Š. B. Valdyba 
prašo Tamstų patalpinti arti
miausiame "La i svė s " nr. ši i 
paaiškinimą: 

"La i svės" nr. 100 rašo p. 
Matės ir girdėjęs, kad Veive
riuose Grinius visupirmu ap-
sistatęs šauliais pradėjo mi
tingą, kas ižeidžia šaulių gar-
be. 

Būrio Valdyba turi į" tai pa
aiškinti p. Matęs ir girdėjęs, 
kad šauliai su jokiu Grinium 
ir kitais tos dienos mitingo 
ponais nieke* bendra iki šiam 
laikui neturėjo ir neturi. Sau
liai tą dieną ėjo sargybą pra
šant MariampolėsKriminalinio 

raštą kurs pat pradžioje vėl 
atkartoja Veiverių atsitikimą, 
klausia: "Vadinasi mes Ame
rikos lietuviai katalikai šau
liams per p. A. Žmuidzinavi
čių suaukojome, kaip jis pats 
prisipažįsta, $20,000, o už tąi 
tarsi atsidėkodami šauliai ve
dami bedievio Dr. Griniaus, 
eina kovon ne su lenkais, o 
tik su rnu§rj brpMais ir seseri
mis, lietuviais ''katalikais ir 
ir juos daužo šautuvų kulbė
mis per galvas. Už ką ir ko
dėl?" ir daro nenuoseklias iš-
vadas. 

Dar vtettas paklausimas. 

Tame pa i straipsny "Dar
bininkas kata l ikas" iškelia 
naują paklausimą į kurį Šau
lių Atstovas turėtų krejpti do
mės ir visas abejones pašalin-
ti. 

DIENIŲ GLOBĖJAS. 

Nuo pat pradžios Liet. Lab
daringos Sąjungos gyvavimo, 
kiekvienais metais, lietuvių pa 
lapijose esti renkamos aukos 
šv. Antano dienoje, t. y. bir
želio 13 d. Arba kaip vietinė 
Labdarybės kuopa susitaiko su 
vietiniu klebonu, rinkdama 

SKAITYTOJA BALSAIr 
ftalin šlamšte. 

Šią žiemą pradėjo pas ma
ne lankytis neprašytas sve
čias įkoks tai laikraštis "Te
legramas . Žinoma, sąšlavyno 
įiopiergalį vėjas visur nešioja. 
Taip ir su laisvamaniška 

| spauda. Neprašyta landžioja 

Red. prierašas. — Mum* ma-. žmoliės penkines, dešimtines l t 
lonu pastebėti, kad mūsų vi-1 net šimtines. Bet kas pasirodė! 
suomenė bręsta. Trys čia pa
talpinti atsiliepimai apie "Te
legramas", nors ir kiek stip
riais žodžiais parašyti, rodo 

Aukų sudėjome, tiesa nemaža. 
Bet aukotojai vis tie patys, jų 
vis dar nedidelis būrys; kai-
kurie iš jų pasekė evangelijos 

[ią pačią dieną arba atideda- ipo namus norėdama sumedžio 
ma ant .tolesnio laiko. j t į skaitytojų. Kažkur suradus 

I r kodėl šv. Antano dieno
j e ! Ar negalima kitoje dieno
je rinkliava padaryti! Nesenai 

adresus ir siunčia laikraštį 
dovanai. J i nepaiso ar jos no
ri ar nenori. Belieka ją kuo-

buvo renkamos aukos Labda- Į greičiausiai sukimšti į pečių, 
rybei. Dabar ir vėl! Taip dau-i kad nesuterštų kietio nors sie-

Rašoma: "Mes aukotojai no
rėtume žinoti ar $20,000 tikrai 
pasiekė Lietuvą, kada, kur 

ir kokiems tikslams sunaudota 
tie $20,000! }.. 

P. Žmuidzinavičiaus išduo
dami pakvitavimai nėra už
tektini. Pavyzdin, aš aukojau 
$20 ir gavau gražiai pieštą 
diplomą, bet tas diplomas yra 
išduotas atskirtu ir jo šakne
lių nepaliko pas p. Žmuidzina
vičių. Tokiu būdu kontrolė 
negalima.-Turėtų būti duoda
mieji diplomai sunumeruoti 
ir išduotųjų diplomų šaknelė^ 
turėtų likti prie Atstovo ir 
juose tas pats numeris, data, 
aukotojo pavardė ir kiek auko
jo. Dabar nei pats Atstovas ne
žinos kiek tų diplomų išdali
no nei kiek ir ka# aukojo. 15 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Cen
tras turėtų mums Amerikos 
lietuviams pranešti kiek yra 

\ 

Skyriaus Valdininkui J . (jM Įgavęs % ™usų aukų". 
kad palaikyti tvarką. 

Toliaus rašoma, kad tarp 
šaulių ir vieno vaikėzo minio
je kilo peštynės. Čia reikia 
pridurti, kad atvykusieji mi-
tingan girti A. D. ir M. R. 
Garliavos vai. susiginčijo už 
ką tai su J. V., kuriam kirto 
per sprandą- ir čia tik pribu
vus šauliams sukilusieji buvo 
nuraminti. 

V-bos pirm. J . Luokus 
Būrio Vadas (par. neįsk). 

Oficialus Veiverių Š. B. Val
dybos paaiškinimas pilnai at-

Nors neabejojama Atstovo 
teisingumu, bet priimtų forma 
lumų reikėtų prisilaikyti, jei-
gu jų neprisilaikoma, nes tik 
"atviros sutartys draugus ga 
•iiina". Tečiaus u->s skaitom* 
neliksiu "Darb. !,*«1a';ko" pa 
klausimą kur ir kokiems tiks
lams sunaudotos amerikiečiu 

guma pasakys. 
Liet. Labd. Są-ga kaipo ka

talikiška organizacija, pasirin
ko sau už globėją neturtėlių 
pfietelį šv. Antaną. Tad ir or-1 
ganizacijos vardas skamba: j 
"Labdaringa Sąjunga po gjo-
ba šv. Antano". Tad ir turi 
leidimą nuo Chicagos Antvys-
kupio rinkti aukas pa visas 
lietuvių parapijas globėjo d'e 
noje. 

"Renka ir renka". Taip da-
f;nai„atsiliepia žmonės. 

Tiesa. Bet nuolatini* rinki
mas tikv ir gali suteikti 
nuolatinę pašelpą pra
šantiems. Kasgi butų jei var
gdieniui suteiktume tik šiaifc 
die, ryt tegu sau žinosi! 

Nors Labd. Sąjunga turi 
sau užsibrėžusi pirmiausia pa
statyti prieglaudą (jau planai 
daromi) i r paskui suteikti pil
na pagelbą seneliams ir naš 
laičiams. 

los. Katalikų dauguma labai 
biauris "Telegramų". Šlykštu 
jį ir į rankas paimti. Taigi ša
lin šlamšte." A. 0 . -

aiškią orientaciją (nusimany- Į patarimą ir išdalino beveik vi-
mą), savo įsitikinimų tvirty- j sa ką turėjo. O tuo tarpu dide-
bę. Jau nebereikia katalikiš
kos spaudos vedėjams kiekvie
no rašto gvildenti, visuomene 
nuo * pavojaus įspėti. Paty•$ 
žmones groit pastebi vilką a-
vies kaily ir turi užtektinai 
civilės drąsos net savo pavar
dę dėdami tarti mūsų bedie
viams bei laisvamaniams kar
tų tiesos žodį. Mes augame 
bręstame, tik dar d augiau s 
branginkime savo įsitikinimus 

'ir mums priešingoji spauda, 
kuri šiandien daugelio katali-

Bet del reikalaujančiųjų pa-
šelpos skaičiaus augimo, Liet. 
Labd. Sąjunga yra priversta) 

f ir dabar, suteikti pagelbą. Tą 
atlieka savo parapijose vieti
nės kuopos. Laikotarpiais skai 
t liūs prašančiųjų pašelpos ma
žėja ii* didėja, vienaip nebūva. 
Prieš Velykas gaunančiųjų pa
šelpą per visas Labd. Sąjungos 
kuopas buvo apie 25 vargdie
niai: senelių, ligotų, našlių su 
mažutėliais. Aplikantų prašan
čių pašelpos buvo dvigubai. 
Bet -suteikta tik tiems, kur 

Beždžionės laikraštis. 
V 

Nežinau kas man užrašė lai
kraštį "Telegramas". Ai jį 
skaičiau ir turiu garbės pra
nešti kitiems kad jų nepri-
gautų. ".Telegramas", kiek 
aš iš jo supratau yra redaguo
jamas tikra žodžio prasme 
beždžionės. Jisai save vadina 
"bepartyviu". Pirmame nume
ry jis neparodė savo uodegos, 
bet kituose jisjėzaus vardą juo 
kams pastato ir visa gerkle rė 
kia ant katalikų, pamazprų ki 
birus ant jų pi,la. Skaityda
mas "Telegramą" netik kad 
naudos neturi, nieko gera ten 
nerandi, tik nuolatinė krikščio
nių neapykanta, kaip iš pra
garo vartų muša. Kame jų 
1 'bepartyvumaš' 'f Neapkenčia 
likinčiųjų, duoda garo komu
nistams, tik prieš cieilikus ne
drįsta išsižioti. Tikrai bež 
džion>s laikraštis. 

Rozelandifctė. 

lė didžiuma Amerikos lietu
vių vis dar neįtraukta į tau
tinę ir katalikišką darbuotę. 
Nėra geresnio budo, žmogaus 
sielą pažadinti prie prakilnu
mą, kaip paragifiti jį padaryti 
auką geram tikslui. Tasai au
kotojo -jausmas, kad jisai be-
interesingai parėmė gražų dar
bą — stipriausiai suriša žmo
gų su tuo geru darbu, suža
dina jame idealizmą,' pakelia jį 
aukščiau egoistinių gyveninio 
siekių. Visa tai auklėja žmo-

kų pinigai* palaikoma, ,turės | gų, daro jį vertesniu. Tasai 
palengva kojas užversti. 

Iš MUSĮ) CENTRO 
TURI PASISEKTI. 

Čia kalbame apie pasiseki
mą Federacijos lioterijos mo
ksleivių naudai. Sunkus buvo 
ir tebėra mūsų'kelias prie su
sipratimo ir organizacijos. Ei 

I įgytas jausmas brangesnis y-
ra ir už auksą. 

• 

ITaigi, vis dar ne vėlu mu
ms eiti ir žadinti tuos žmo
nes, kurie ligšiol nesidėjo i 
mūsų darbą. Nesidėjo gal la
biausia dėlto, kad mes prie jų 
nepriėjome, nepakalbinome. 

Šiandien tikras pijonierius 
bus ne tas, kurs iš seno pasi-
sVentusio idealisto išgaus dar 
vieną auką — bet tas, kurs ap
lankys užmirštą, kad ir mažiu-name pirmyn, bet išpalengva. 

Mūsų Federacija nors jau 1 7 ^ . ^ koloniją, kurs išprašys 
metų kaip gyvuoja, o t e č i a u , 1 0 CQnių moksleiviams iš to 

aukos, nes tuomet Šaulių Cen-Įbuvo neatšaukiamas reikalas. 
tro Valdyba turėtų atidengti 
tokius faktus iš kuriu mušu 
priešai tik pasinaudotų. Pilnai 
užtenka kad Centras informuo
tų kiek yra gavęs aukų iš ame-

sako į paklausimą ir mūsų vi- įrikiečių. Jis tą padarė anks 
suomenė gali būti patenkinta. čiaus specialiai mums išleisto-

Prie šios progos norime pa-jje kntgelėje ir Atstovo pla-
• i • stebėti, kad į laiką esame už

tikę šį šaulių V-bos paaiškini-
čiai skleidžiamoje, padarys ir 
dabar. 

Sunku yra aprašyti tų visti 
vargdienių padėtį, kuriuos 
Liet. Labd. Sąjunga šv. Anta
nui globojant šelpia. Bet jei 
galėtumėte pamatyti visų 
prašančiųjų pagelbos gyveni-
no aplinkybes, ir pasiklausyti 
i š ^ l u m o s širdies, su ašaro
mis ant veido jų nusiskundi
mų, neabejojame, kad tuojau 

Nesiuntinėkite šlamštų. 

Prašau nesiuntinėti man 
škpnštų, naujai atsiradusio lai-
Iu-aščio "Telegramas", atgy
venusių "Naujienų" ir kitų J 
jiems panašių, nes New Yor-
ke laikraščiai ir be Chicagos 
šlamštų yra gan apsunkint?. 
O jeigu neturite kur jų padė
ti, tai pašaukite "džiunkman" 
(sąšlavynų valytoją) ir jam 
atiduokite. 

Antanas Rimkunas. 

dar ir dabar didesnė pusė mū
sų kolonijų neturi jos skyrių. 
IŠ to tikrai galėtų pasidžiaug
ti ir be abejo džiaugasi 

lenkai 
mūsų cicilikai 
100% amerikonai. 
Tečiau vlaų vargų nežiūrint 

Am. Liet. katalikai ir jų vi-
suomeniu'• organizacija (Fede
racija ir Tautos Fondas) einą 
stipryn. 

Metai į metus Lietuvos ii* 
katalikystės reikalams sudeda
me po keletą desėtkų tūkstan
čių dolerių. Tai padarome net 
ir sunkio nedarbo laikais. 

Nežiūrint augančios ameri 

stotumėt į pagelbą pavargę 
liams suteikdami auką šv. An-! darbą. Ligšiol mes, rodydami 
tano dienoje, arba kuomet bus! mūsų visuomenei, kokį didelį 
paskelbta rinkliava Liet. Lab- j veikalą, kviesdavome savo 
darybeį. — 

koniziho bangos, nežiūrint t o , ] 0 0 — k o k s džiaugsmas bus 
kad daugelį savo veikėjų iš
leidome į Lietuvą — mūsų vei-
kėji) skaičius nemažėja, o au
ga, nes į vietą senųjų atvyks
ta daugiau naujų. 
Organizacija ir veikimą beto-

bulinnnt mums labiausia rei
kia pasistengti įtraukiant ma
ses į tautinį ir visuomeninį 

mums visiems iš to patyrimo, 
kad mokame visi dirbti iš
vien, kad daug naujų žmonių 
į visuomeninį darbą įtraukė
me. w 

Į darbą, broliai, vyras į vy
re... Bet mūsų sesutės, kad 
tik ir čia nepasirodytų darbš
tesnės už vyrus. 

Kviečiame lygiai visus. 
Fed. Sekret. 

Vargdienis. 
brolius prie didelių aukų. I r 
tos didelės aukos pylėsi. Dėjo 

Bestiprindamas "Draugą" 
sustiprinsi save ir katalikų 
visuomenę. 

AUKSO - SIDABRO FONDAS. 
Lietuvos Respublikos Atstovybė Wa-

sbingtone skelbia aukotojų žiniai kiek iš 
kurios Amerikos lietuvių kolonijos gauta 
Aukso-Sidabro Fondan aukų Suvienytų 
Valstybių Amerikos pinigais. 

Aukos daiktais ir kitų šalių pinigais 
yra išsiųstos ir, kurios dar gaunamos, iš
siunčiamos taip, kaip gaunamos, užants
pauduotuose vokuose, Lietuvon. Tas aukas 
daiktais ir kitų šalių pinigais o taip pat 
ir aukas Lietuvos Bonais ir kuponais pa
tikrina Lietuvos Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerija. Kartu Ministerijai 
yra persiųsti ir persiunčiami visi aukotoju 
sąrašai. 

Amerikos Suvienytų Valstybių dole
riais iki 1923 m. birželio 1 d. Atstovybė y-
ra gavusi sekamas sumas: 
Akron, Obio, per I. P. Terminą . . $115.00 
Albany, N. Y. per A. Paklauskį 5.00 
Albany, N. Y. per M. K. Martinkų 7.25 
Amsterdam, N.Y. per J . Mockevičių 401.50 
Ansonia. Conn. per Kun. J . Jankaus-

^4 s oii.50 
Arveme, L. I. N. Y., K. .C. Astramskas 4.00 
Athol, Mass. per J . A. Gailiuną . . 1G7.17 
Baltimore, Md. per J. Čaplinską . . 94.50 
Baltimore, Md. per P . J,azauską . . 18.00 
Eayonne, N. J. per kun. P. Saurusai-

tį 29.00 
Beckemeyer, Iii., per J . Slavinskas . . 6.00 
Binghamton, N. Y., per D. Vanagą . . 58.75 
Boston 27, Mass. per A. Fy Kneižį . . 199.50 
Boston 27, Mass. per Zaikauską 3.00 
Braddoek, Pa. per M. Vitartą . 85.25 
Bradley, O., per J . Saučiulį . . . . / . 1.00 
Branford, Conn., per J . Ivaškevičių 17.00 
Bridgeport, Conn. per kun. A.' M. Pan-

Brigliton, Mass. per Bajauską 30,00 
Brooklyn, N. Y., per "Garsą ' ' 163.20 
Brooklyn, N. Y., per J . Banišauską 123.00 

Y., per P. Narvydą . : 34.00 
Brooklyn, N. Y., per J . Ambraziejų . . 1.00 
BrooklytC N. Y., per L. Šimutį, Mani

festacijoje N. Y 
Brooklyn, N. Y., per 
Cambridge, Mass. per Ą. F . Kneižį 128.00 
Camp'Meade, Md. per J. Macijauską ?.00 
Chester, Pa. per Mekšrą 18.00 
Chester, Pa. per Mikoliūną 5.00 
Chicago, TU. per "Draugą" 420.75 

"Chicago, 111. per A. Bacevičių 280.05 
Chicago, 111. per A. Dargį 223.85 
Chicago, 111. per F. Stasiulį 16L75 
Chicago, III. per K. Vasiliauską . 1 106.00 
Chicago ,111. per J . J . Elias . . . . . . 35.50 
Chieago. 111. pe r L. Ūkininko Dr-ja 49.75 
Chicago, BĮ. per K. Baltikauską . . 151.00 
Chicago, Iii: per A. Matulionį . . 126.00 
Chicago, 111. per J . Zaka. 339.75 

Chicago Heights, 111. per kun. J . v 

Svirską 121.58 
Cicero, III. per Pr. Vįtkų 365.50 
Cincinnati, O. per A. J. Freticą . . . . 10.25 
Cleveland, O., pe r J . Urbšaitį . . . . 107.45 
Cleveland, O., per D. L. K. Vytauto 

F>r-ją 5.00 
Cleveland, O., per B. Bucevičių 10.00 
Clinton, Iowa, per J . Ba'ltaitį 8.50 
Clinton, Iowa, per J . Grybą 2.00 
Dayton, O. per kun. M. Cybelį 74.00 

( Detroit, Mich. per F. A. Druktenį. . . 73.00 
Detroit, Micn. per F . Daumantą, . . 132.85 
Detroit, Mielu per kun. G-. F . Jonaitį 10.50 
Detroit, Mich. per K. Abyšalą 
Detroit, Mich. per R. Piragį . . 

Hemphill, W. Va. per J . Kalvaitį . . 2.50 
Herkimer, N. Y. per J . J . Damida-

vičių . . , . . " ^50.25 
Homestead, Pa. per kun. S. J. Če-

. panonį 264.45' 
Hoosiek Falls, N. Y. per A. Veriką 39.75 
Indiana Harbor, Ind., per V. (jiparą 149.00 
Je rse j City, N. J. per lurn. J . Kras-

nicką 112.50 
Kansas City, Kans., B. Strumilą 30.50 
Kenosha, "YVis., per J . A. Mickeliuną 241.60 
Kevyanee, UI. per K. J . Skrabulį . . 107.00 
KUigston, Pa. per K. Kučinską 2.50 
Kitchnere, 'Canada, pe r K. Čelkį 2.50 

3.001 Kulpmon, Pa. per V. Žiurinską ' . . . . 12.50 
29.75 

108.03 Į Dolgfcvitfe, N. Y. per B. Slifką .- . . 1.00 
"Vienybę" . . 128.25J Duąuesne, Pa. per A. Odminą. 95.60 

Easthampton, Mass. per V. Mickų . . 12.50 
Ėast St. Louis, UI. pe r kun. 8. E. Ko-

lesinską 52.50 
EHzabeth, N. J : pers J . Butkų . . . . 235.25 
Fairchance, Pa. per T. Bartašių . . . . 1.00 
Fitchburg, Mass. per A. Steponavičių 2.00 
Forest City, Pa. per J . Baliuną . . "207.95 
Hary, Ind., per kun. J . S. Martišiuną 100.00 
Gilbertville, Mass. per M. Petravičių 5.00 
Grand Rapids, Mich. per A. Barštį 85.00 
Hammond, Ind. per L. Serbentą, . . 13.00 
Hartford. Conn. per- kun. J. J . Am-

botą ...* 191.50 

l^awrence, Mass. per J . Sekį . . . . . . 3.00 
Ivevviston, Me. per B. Ivaškiutę . i 109.25 j 
Lewiston, Me. per V. Vaičiulaitę . . 2.50 
Lincoln, N. H. per L. L. Paskolos 

^Komitetą 32.001 
Livingston, 111. per F . Jurkonj . . . . 8.50 
Long Island City, N. Y*., pe r J. S & 

lawsl$a ' 31.00 
Los Angeles, €alif., per K. L. Lubiną<32.00 
Lowell, Mass., per J . .A. Norkūną . . 11.21) 
Manchester, Conn. per V. Kundrotą . . 1.00 
Maiu'hester. N. H. per A. Kikutį 26.25 
Maspeth, N. Y. per K. Brusoką . . 10.00 
Meilėn, Wi< per V. Medutį *. 10.00 
Meriden, Conn,, per J . D, Dangveeką 20.00 
Milwaukėe, Wis. per J . Boreišį . . . . 97.00 

> 

žmogaus, kurs savo gyvenime 
Lietuvos reikalams dar niekad 
nėra aukojęs. 

Tad eikime žadinti minias 
į gerą darbą. Traukime kuo-
didžiausią skaičių į mūsų ei
les. Dabartinė mūsų lioterija 
moksleivių naudai, tai bus ge-
neralis išbandymas mūsų vi- J Į 
suomeninių pajėgų. Tos pajė
gos peivši$:vasarų turi žymiai J 

padidėti. Skaičius mūsų dar- * 
buotojų turi žymiai išaugti. 
Laukiame naujų pajėgų iš mū
sų jaunimo, ypač čia gimusių 
ir augusių tarpe. 

Jei mes per šią vasarą iš 
dešimtukų padarysime$10,000. 

/ 

, - • 

Hazelton, Pa. per J, Marcinkevičių 35.40 j Montello, Mass. per M. Abračinską, 572.35 

Molitello, Mass. per kun. J . Švagždį 84.00 
Montreal, Canada. per J . Žemaitį . . 5.00 
Mount Carmel, Pa. per kun. V. Bar-

tušką . . . ; . . 6O00 
Mount Carmel, Pa. per G.F. Lanuskį 14/25 
Nashua, N. H. per kun. P. Daniuną 48.00 
Newark, N. J., per K. Vašką 129.35 
New Britain, Conn. per A. J . Krtlšinį 40.75 
New Haven, Conn. per F. Rumską 139.25 
New York, N. Y., per kun. J-. Šei-

toką 117.20 
New York, N. Y. per J . Noreika, 
• Bronx 89.00 
New York, N. Y. per Liet. Fin. Misiją 

407.75 
N^v York, N. Y. per P. Zarunskaitę 56.90 
Niagara Falls, N. Y. per J . Genį . . 103.00 
Norfolk, Va. per M. H. Mizaroką . . 5.00 
North Adams, Mass. per A. Janušką 15.50 
Northampton, Mass. per J . Kubilių 15.00 
^Corthampton, Mass. per J . Vaičiulį 10.00 
Nonvood, Mass. per V. Versiackas 151.56 
O a n g e r Mass., Šv. Petro Dr-ja . . 10.00 
Oregon City, Oreg. A. Bfazinskis . . 10.00 
Paimerton, Pa. per J . Misevičių . . 23.75 
Paterson, N. J . i)er kun. J . Petraitį .78.00 
Paulsboro, JT. J . ' pe r V. Budzeiką . . 2.00 5 
PhiladeJlphia, Pa. per kun. J. J . Kau-

lakį 374.57 
Philadelphia, Pa. per P. Jeneliuną 257.35 
Philadelphia, Pa. pe r S. J . Olbiką, 190.00 

(Bus daugiau) .4 

C 
) 

y, 
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SUŠELPSITE SAVIŠKIUS Birž. 3 ,d. įvyko &*. Antano 
NAŠLAIČIUS. 

Cicero, UI. — Bv. Antinio 
dienoje, t. y. 13 d. biri per 
visas mišias, taipgi ir vakare, 
bus dalinami Liet. Labdarin
gos Są-go^ konvertai. Tuose 
konvertuose yra įdėti trumpi 
laiškai, kuriuos patartina vi 
šiems perskaityti. O birž. 17 
d., sekmadieny, konvertai bus 
renkami. Taigi, čia proga su 
šelpti grynai savo iietuvius 
našlaičius. Koresp. 

IŠKILMĖS. — DOVANOS-
B-VĖ. 

Cicero, UI. — Birž. 3 d. bu-
vo iškilmės §v. Antano bažny
čioj. Kun. B. Bumsas pasakė 
iškilmei pritaikinta pamoksle. 
Buvo procesija iš bažnyčiom 
49-tu et. iki 48-tos ir 50-ta 
a ve. atgal j bažnyčia. Kely bu-

V vo padaryta keletas laikinu 
altorių gražiai papuoštų. Pro
cesijoj dalyvavo daug gražiai 
pasirėdžiusių mokyklos vaiku
čių. Prie procesijos pagražini-

dr-jos mėn. susirinkimas. 
Iš raportų paaiškėjo, kad 

Kat. Federacijos ir Labdary
bės veikimas kvla. 

Išduota raportas apie drau
gijos pikniką kurs bus rugpj. 
12 d. Bergman's llarže. Ten 
bus išdalintos dovanos na
riams kurie nesirgo. Tokių 
narių yra 23. Taipgi nutarė 
duoti dovaną ir pirmininkui 
kurs išbuvo dr-jos pirmininku 
per 10 metų. Taipat duos dova 
IIQ, ir raštininkui kurs raštini a 
kauja nuo pat dr-jos įsikūri
mo. 

Dr-ja nutarė paimti 10 šėrų 
Šv. Antano Skol. ir Bud. B-
vės (spulkos) ant išmokėjimo 
per 6 metus. Pavesta ižd. J. 
Valaičiui tą dalyką atlikti. 

Patartina visiems vietiniams 
lietuviams prisidjti prie Šios 
spulkos. Ji puikiai gyvuoja ir 
moka G nuošimtį. 

A. Valančius* 

nė, Gimbutas* — V. Balkus, 
Belgėnas ••— A. Kratavičius, 
Prokša — T. Morkūnas, Mos-
tėvas j— V. Jaudiegis, karei
viai — J. Stankevičius ir. Y. 
Stankevičius. Visi-vaidilos pui 
kiai atliko savo roles. 

Daug šio vakaro surengimo 
pasidarbavo V. Balkus. 

Parapijai pelno liko apįe 
$200, kurie skiriami altoriaus 
įtaisymui. fix-paxapi jonas. 

O. Dafoašinskienė, V. Jjanders, 
J. Skrienė, J. Genetičienė. . 

Vyčių orkestrą šokiams pa
grojo už puse kainos. 
Pelno nuo vakaro liko $161.26 
Aukos 73.50 

Iš viso $234.7G 
J. E. S. 

AUKOS ŠV. KAZ. SESERŲ 
KOPLYČIAI. 

TEATRAS IR BALIUS. 

Milwaukee, Wis. — Geg. 2 
mo danu: prisidėjo vietinės Se-: , ~ ~ . . ,. . , 

& K . . i u. Sv. Gabrieliaus parap. jz\ 
šerys Kazimierietės mokvto-' 
Novena. 

Dabar Šv. Antano bažnyčioj 
yra novena prie šios parapijoj 
globėjo. Iškilmingai užsiimi 
birž. 13. 

Lietiniai Daktarai 
4 * ' 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

r 
• 

Tel. BKd. 7042 J 

Dr. C. Z. Vezelis i 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 00. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 8 rak. 
8eredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Canal 167, Vak. Canal 11 I i 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
t«S1 Bootib H a l s t e d S t r e e t 

Valandos: l t lkl 12 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: • lkl t vakar* -i 

I 

/ 

D r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

o n c i o o , ELUKOII 
Telefonas Tardą MSI 

•alandoa — t Iki 11 l* ryto 
po pietų I Iki t rak. MedeltemJ* 
ofisas •ždarytaa. 

miausį darbuotojai surengė te-
atnj ir balii}. Labai puikiai 
pasisekr. Vaidino gražų vei
kalų, paimtą iš Lietuvos isto
rijos, " Mirga". 

Vaidino šokanti: Vytautas— 
V. Jaudiegis, Ona (Vytauto 
žmona) — O. Ziziut'\ Mirga 
(Onos tarnaitė) — O. Vilkie-

IŠIMU tONSILUS 
Tobuliausiomis nukilo prliitRials: 

1,—be peilio, 
2, -be kraujo, 
8,—be marinimo, 
4,—oe skausmo, 
5,—be Jok»o pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljentas gali tuoj 
eiti } darbą, gali tuoj valgyti: dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sve'kata geresnė. Kuriems 11 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
dinU. 

Ligonius su įvairiomis Ilgomis 
prijlmu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po platu, lkl 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis Ir šaradomis ofisas 
uždarytas. , 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAI LR 

O l k S T E T R I K A S . 
1411 S o . 50 th A v e . C i c e r o , 111 

— — — 

Waukegan, UI. — Geg. 20 
d. Liet. svet. įvyko graž *S va
karas Šv. Kazimiero Seserų 
koplyčios naudai. Programa 
jau buvo "Drauge" aprašyta. 

Ypatingai reikia pažymėti 
aukas kurias suteikė draugi 
jos ir atskiri asmenys. 

Moterų Rožaneiavos aukojo 
$10; 

Po $5.00: Šv. Antano, šv. 
Baltramiejaus, Šv. Juozapo, 
N. P. P. Sv. Mergaičių, Am
žinojo Rožančiaus, Altoriaus 
Puošimo, S. L> R. K. 177 kuo
pa ir V. Neverdauskiena 

Po $3.00: A. Grigutienė, A. 
Sftltmerienė, jr M. Vemberie-

• 

I OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

b(>. ASHLAND AVE 

SPECIJAUSTAS 
4? 2* SO. ASHLAND AVENUE 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo l t — 11: nuo 1—6 
po piety: nuo 7—8:tt vakaro. 
Nedėliomis: l t lkl 1. 

Telefonas Dreael 2880 

ne; 
ene, ir Po $2.00: Z. ze 

PažereckieTtp; 
Po $1.50. T. Matulienė. 
Po $1.00: B. Bukantienė, Z. 

Bakšienė, E. Kapturauskienė, 
A. Bagdoniene", P. Augustevl-
čienė, J. Špokienė, A. Latvai-
tienė, P. Jakaitienė; »• 

Po 50e.: M. ŠaltieRė ir M. 
Motiejaitienė. k 

J. Matulėnas aukojo 5 ga
lionus ice cream; P. Bujanaus 
kas, apgarsinimus; mot. ir mer 
gaitJs prisidėjo aukodamos 
užkandžius, gėrimus, ir kito
kių, daiktų. 

&io£ ihoterys ir mergaites 
aukojo: R. Truskauskienė, A. 
Marcinkevičienė, L. Zupkaitė, 
M. Svitoriutė, S. Butkiute, T. 
Ašmienė, P. Petrulienė, S. Ra-
junienė, B. Lušienė, A. Gustie
nė, A. Pipeienė, M. Dapkienė, 
O. Docienė, P. Pavilonlenė, 

IŠ SĄJUNOIEČIŲ DAR 
BtTtfTĖS. 

.•-K... 

! 

1 DR.A.L.YOŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

re*. Canal SI 18 
Ofiso Tai.: l t ryto lkl II po plas. 

I lkl 7 vai vakaro. 
fU-a. vai.: 2 lkl 4 po platų. 

1181 Archer A ve. 
Tai. Lafayette t t t S 

TeL Boolevard 8488 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvi* Gydytojai 
3303 South Morgan Strtet 

Chicago. 111. 

—I ltestid. tel. Van Buren 0294 
Oli-o tel. Boulcvard 9093 

Dr. A . A. R O f H 
BFSAS GYDYTOJA* tr 

CHTRURGAri 
BperfaHstaa Moterišku, Vyriškų 
Valku Ir visu -ckrooUku ligų. 

Ofisas: SSSfi B. Halsted St. 
Tai.: l t—11 ryto: I—t po 
piet. 7—Svak. Ned. l t — 1 1 d. 
Res. 1139 IndependeUce Blvd 

Chloago. 

Tel. lHuftilcvard 0537 

Vakaras pfcvyk©., — išvažia
vimas. — tfatrja pirm. 

Cleveland, Ohio. — Birž. 5 
d. įvyko A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 26 kp. pusmetinis 
susirinkimas. -

Prie kitų svarbesnių reika
lų buvo išduotas raportas iš 
įvykusio vdkaro kuriame vai-

i 
dino veikalą "Kantri Alena". 
Pasidėkojant sąjungiečių vei
klumui ir komisijos pasidar
bavimui, vakaras puikiai pa
vyko. Gryno pelno atliko 
$191.36. Išreikšta padėka ko-
anisijai kurion įeina P. Štau-
pienė, P. Olugodiėnė ir A. Kan 
cienė. Taipgi išreikšta padėka 
daug pasidarbavusiai progra-
mo rinkimo komisijai į kurią 
įėjo Jankauskienė, A. Kancie-
nė, M. šaukevieienė, VI. Šu
kienė, E. Janušaitienė. Visu-
didžiausia pa»dėka priklauso 
M. Kuzmatiskienei kuri davė 
savo puikius rakandus iš savo 
namų vartoti prie scenerijos. 
Jie puikiai puošė sceneriją. 
Taipgi sąjungetės taria širdin
gą ariu vaidiloms, kurių buvo 
iŠ įvairių draugijų. Buvo isV 
kelta jiems puota. 

Businčio šeimyniško išvažia
vimo komisija: P. Glugodienė, 
A. Kaneienė ir E. Žitkiutė pra 
nešė, kad turi nužiūrėjusios du 
ūkiu išvažiavimui ,tik dabar 
reikia pasirinkti į kurį norima 
išvažiuoti. Pavedė komisijai. 
Išvažiavimui .dieną vienbal
siai nutarė birž. 24 d. Važiuos 
trokais, nuo lietuvių salės, 
6833, Superior; vietą apleis 
8 vai. rytą. Są-tės išklausys 6 
vai. mišių. 

Visos narės turės užsimo
kėti $1.50. Pašaliniams taipat. 
dali važiuoti su šeimynomis, 
draugais ir draugėmis. Tik vi 
f į iškalno užsimokėkite komi
sijoj, kurios antrašas sekantis: 
P. Glugodienė, 7715 Cornelia 
ave., E. Žitkiutė, 1345 E. 66 
th St. 

^Į Šiame sus-me išrinkta nau-

M AISTAS, kad duotų Kūdikiams stįprius kau-
*^* los ir driHas kojas turi būti stiprinantis ir 
lengvai suvirŠkoftias, Eagle Pienas buvo gydyto-
jv išrašomas kūdikiams per 63 metus ir duos jū
sų kūdikiui stiprinančio peno, kurio jis reikalauja{ 

Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą 
ir mes jums pasiusime 
penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kito
kias brangias informaci
jas dykai. 

THE BORDEN COPIPAIfT 
BoiDEUMiLin* vnr 

^ ^ ^ 

chester, Conn. 
Moterų Sąjunga $5.00 
A. Murauskienė 1.00 
P. Ambrozienė 60c. 
M. Marcinkevičienė ^ 60c. 
O. Jakaiteinė 50c. 
K. Vaclkauskienė 50c. 
J. Ignatavičienė 50c. 
M. Gieraitienė , . 50c. 
K. Karpuskienė 50c. 
M. Brazauskienė^ 50c. 
M. Stuotnienė . „ . '50c. 
R. Mačiūnienė 30c. 
A, Alijosienė t 25c. 

Viso $11.05. 
Moterų Sąjungų kp. 9, Rockford, 

Iii. $20.00 
P. Nevardauskienė, Waukegan, Iii. 

$5.0$ 
Moterų Sąjunga, Mancheetflr, Conn. 

$11.05 
A. K. B. $2.00 v 
D. Kaveleikienė, Town of Lake 

$10.00 I 
M. Mikutlenė, Town of Lake $8.00 
šv. Baltramiejaus Parap. Dr-jos, (va

karo pelnas) Waukegan $229.76 
Dr-još Sv. Juozapo Ir ŠV. Jurgio, 

Town of Lake $136.05 
Surinkta 416.86 

Pirmiau pagarsinta $17,709.87 

V i s o • • • • . $18,126*7S 
šv. Kazimiero Seserys. 

WAUKEGAN'0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

fEROVtS SKYRIUI 
t n . ' i i i i i i į i . i . . n . i i H . ^ j 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

.KŪDIKIŲ SVEIKATOS,] 

Kaac »kyrioi» nea Uiku 
• M hlko rrfUca^a* rel. 
fcatM j l f i M hMinft ia i 
BMUMMH tr !•<!«• OĮM JM-

KMIIU<t aprlplniBu ir f+ 
**iim— mfeiyfcM tr*» 
mrbtm IdaiyMi b UaUl 
ir M įnffam, kU Ui 
yn tetrkmK km\ mm to
rtą* nt«Bartfnii klk»-
Ur»u0» •trlrmi Ir Uitral 
>min—u.;' 

STRAIPSNIS XXIV 

Išvėdinkite sergaBtio kambarį. 
Užtektinai šviežio- oro gerai vėdi

namame, kambary, arba anjt porčių 
kur vasarą galima sergančio lovą 
pastatyti, yra reikalinga gydant bile 
ligonj. žiemą, sergančio kambary įteni 

jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydyto
jo jsakymus. Budas kuriuo kudikla 
prižiūrimas sudaro/daug svarbos tame 
kas BU juo galima padaryti. Net jau
niausias kūdikis pažjsta skirtumą tar
pe ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir ke-
mėriško, triukšmingo, ir greičiau pa
klauso malonaus, susilaikančio budo. 

Visados savo kūdikiai duok geriau
si maistą. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, ' 'neekBperlmentuok /Vairiais 
maistais, bet stok tuoj ant gero kelio 
— duok maistą, kuris padarė dau
giau sitprlų bei vikrių vyrų bei «no-
terų, negu visi kiti preperatai sykių 
sudėti tai yra, duok Eagle Brand 
Pieną, maistą, kuris daro stiprias ko
jas ir sveikus kutius. Jj patvirtina ir 
išrašo gydytojai del jo augštos koky
bės ir vienodo sudėjimo. Milijonai ir 
milijonai kūdikių išaugo } stiprius 
berniukas ir mergaitės sukombinavus 
gerą motinos priežiūrą su sotumu 
Borden's Eagle Pieno. 

Bėgiojantis vaikas turi gauti tą pa
čią gerą priežiūrą-, kaip ji kūdikis ant 
rankų, jei norima, kad jis pasiektų 
pilną amž} ir sveikatą. Karo metu 
Anglijoje patirta, kad j penkių vy
rų trys netiko tarnybai. Eksperimen
tuose kurie buvo daromi mokyklo
se 1918 metais, tiktai 18 nuošimtis peratura turi būti vidutiniškai Šilta 

(60 iki 68 laipsnių F.) dieną, kada k u d l k l ^ ^ Pirmaeilėje padėty. Ki 
kūdikis budi, bet naktį įgalima lai
kyti klek vėsiau, arba kada jis miega. 

K'.dikls, kuris tapo pralavtntas tin
kamų sveikatos įpročių, ir kuris pri
pratęs, kad tinkamai jo talentas yra 
prižiūrimas, yra lengviau prižiūrimas 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvi bei gerkle 
ir pavelija save apžiūrėti. Kūdikio 

i Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

Iki 2 vai. po pietų. 
1 • i — — — ' 

• m m, m » - j f 1 • • M m » ' » m m m 1 1 S m m - - • 
Telefonas Boulcvard 1939 

Dr.SABrenza 
4608 So. Ashland Avetme 

Chlcago. UI. 
Vai.: 9 ryto iftl 12 plit: 1 t>0 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

- - — * 
Tel. Blvd. 5062. Nakt. Canal 2118 

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

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
nuo 1—3 po pl«tų, nuo 6—• vak. 

Nedėliomis 10 lkl 12 dieną. 

į Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. "VVestern Ave. 
Tclef. Lafayette 4146 

f OR. MAURICE KAHN 
yYT>YTOJAi I * OfllRURGAt 

4631 so. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

OFISO TAL.: 
•—•lt ». nrtd, 1—9 tr T—l r. r. 
ffedėliomi*: nvo l t t . ryt* 11d 
1 vai. po pi^tn. 
« » » * • • » » > > » • • • • 

ja pirmininkė, O. Drusevieie-
nė. Tikimės, kad ši veikli dar-
buotoja daug gero nuveiki 
Mot. Są-gai., 

P. Glu-ftė, rast. 

VAJUS. 
* * 

AUKOS ŠVENTO~KABIMI*-
RO SESERŲ K0PLY61A1 

Aukos prisiųstos Vienuolynan 
nuo geg. 20 Iki geg. 27 d. 

Alukos prisiųstos Moterų &ą-
jvtogos 57-tos kp. 'Man-

2s 
^ » ^ f c — ^ 

H — 
Dr, M, S trikoi'is 

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRrRGĄS 

4601 So. Ashlattd Aveoue 
Tel. Boolevard 7820 

Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki S 
Ned. 10 Iki 12 

Namai: 6641 So. Albany Avesroe 
Tel. Proupect l»SO 
Vai.: pagal sutarti-

M_EB_yj^ L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą D-ro Van Palng, Specialisto kuria su

pranta tavo stovj ir kuris pa tars tau kaip pasigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi ilgų me

tų prityrimą chronišku Ir viduriniu Ilgų, lai tave 
gerai iSegzamlnuoja. / 

Tavo kraujas ir šlapumas turi butl •gsernlhuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijtmo kraujo, tau reika
lingas specialia gydimas. Seram Elektra. 

DR. J. VAN PAING • 
Ofisas Ir laboratorija 

Valando* 10 Išryto iki 8 vai. vakare 
8101 Sooth Halsted St. Telefonas Tardą 1119 

" I 

Dr. 0 . VAITUSH. 0 . D. 
LIETI VIS ĖMXC SPECIALISTAS 

Palengvins nmį 
akių tempim% 
kat yra prležas, 
timl •kaudėjimo 

galvos, sralghllo, aptemimo, narvd-
tumą, r.kaudAneius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas slaktra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prU 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems Ipagelbsta. ąergėkite savo re
gėjimo, ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo lO^iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 tkl I Vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ii* Ashland A v. 
•• f Į > i i i i mii i 

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th'Street) yra įga
l i o tu atstovauti Lietuvių dien-1 *%&£«?£ S ^ U S S S T S S 
raštį "Draugą" Waukegan'e « - — - - - - - - ^ ^ 
ir apielinkėje. Turint į "I>rau-
gą" reikalų, galite prie jo 
kreiptis. 

"Draugo" Administracija. 

AR NORI APVAŽIUOTI VI-
84 PASAULĮ PER 5 VA-

LANDAS?!! 

Jeigu taip, tai tuojaus nu
sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para-
8ė Julės Verne. Į lietuvių kal
bą vertė J. Balčikonis. Ši kny
ga begalo į<įomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 
padėti kol perskaitai Ją skai
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai-
fla $1.25. 

J , Drau«as , , Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių-už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

. BRANGlNKETE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė Jie 
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Rackus. Ta knygutė sučė-
Jys jums turto. , 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL.,M. RA6KUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, IU« 

v * S 5 32 

Express' Patarnavimas 
E U R O P O N ! 

R EOULARIAI iš
plaukia kas suba-

ta. Laivai apleidžia 
prieplauka t ir I 
Hoboken. Dideli 
greiti laivui. Geras 
valgis — ruimingi 

t kambariai. Norint 
patogią kelionę va
žiuok U. S. valdžios 
laivais. 

S. S. Leviathan ». . Liepos 4 
Fresident Arthur . . . . Birželio 16 
George Wa«hington . . liiržcLio 23 

8. Amoric-a Birželio 80 
ident Koiosevelt Liepos t 
Idant Killmore Liepos 10 

pefcldent Hardiiig Liepos 14 
Norint Informacijų apie dienas Ir t t 

rafiyk 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York City 

Maaafios Operaton for 
V.. B. BaiPPiyO BOA»D 

O nelaimė! Yra daug žmonių. 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti * 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoįaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos it po to, ir 
tuo būdu užlaikykite sav/> gal
vos jptią švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvii« 
gančiais. 
Kaina 63e. aptiekose, arba prisiim
kite 75c. tiesiai į labaratorija. 

F. AD. fclCHTER &'CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 
• -

•% ^ . i . ^ I M » . • •* ! • • ^ ^ ^ 

3. Bmnsuick 4887T 
UB D. 0. Ph. C. j 

Į j 8 " 
T Rezidencijos Tel 

Dr. S. YUGIUS 
CHTBOPUACriC GYDYT<MAS 

Be gydaoMu, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9rl3 

lSf9 Milwaokee Avenue 
\ Kamp. Robey Ir North Ave 
[ » » » » » » mm w • • mjt m m. mjtak.mj' "T* 

Norint žavėjančias Akys. 
turėti reikia vartoti MURINĘ kasdiena. 
Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

E Y E S - ' ^ ^ S S S S Č ' 
t O h i * B*.. Chitmio 

tiems nedapenėjimas, pradėtas pirm 
mokyklos lankymo, buvo priežastis. O 
nedapenėjimas dažniausia pakį'a j ne-
tinkmao arba neto maisto. Pridedant 
Eagle Pieną kasdien prie jūsų kūdikio 
valgių, ,gaJi būti tikras, kad jis gauna 
visus reikalingus gyvybės elementus 
jo apsaugai. Jaunas vaikas turėtų 
gauti du aukštu Eagle Pieno trijų 
ketvirtadalių puodelio vandeny. Duok 
paryčiu arba po pietų. Kiti vaikai ji 
labiau mėgsta su ginger ale, vaisių 
sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir skąs-
koniu. 

Skaityk šitus .straipsnius kas savai
tė ir pasidėk ateičiai. 
T' ' ' I 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

6 I M J P T O M A I PAREIŠKIA 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galvat 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
D e š i n a a r n iež t i T 
A r s k a i t a n t a k y s g r e i t p a v a r g 

s t a ? \ 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmintis po truput) malėja T 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

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

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, IK l.f Ir IT. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septinfadieniais 9 r. lkl 12 dienos. 

* 

•T D-ro JACKAUS IŠRADIMAS. 
Ilg« lalk» Dr. Ilačkua galvojo, tro-

«ė, iirado Ir Ub&ndė gariauolus vaistua 

PLAUKAMS, 
Tie valetal tai nėra kokie patentae-

ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Raikau* tr jie veikla ant plaa-
kų Itai kaip t 
1>-Uimuša mikrobas, kurie ėda 
plaukų Šaknis. 

2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
8)Išjudina kraują galvos skalnoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir Jiegu. 

4) -Sustabdo plaukų allnkhną, 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori šauti tu vaistų; tai tu
ri prisiųsti Su laišku: — savo amžių, 
keletą nusltnkasių plaukų ir patymė-, 
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. 8ių vai-

' etų aptiekose nefausit. KrelpkitlM tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA $5.00 ttž raistus tr « i pa-
. tarimus kaip užlaikyti plaukus. D»uf 
, šmonių mums dėk&ToJa. Pini rus otų- , 

' s k i t e iluo adresu: 
DR. KACKtJH MedlclnsJ Laberatery, 

1411 So. 50th Ave., Ocero, UI. t 

Tel. Lafayette 4223 

PLUM1NG 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnaujy kttogeriansJn. 

M. YUIKA 
822S West tt-th Street 

1 \ 
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NEBUS GATVEKARIU 
DARBININKU STREIKO. 
ABI PUSI SUTIKO SU 

ARBITRACIJA. 

Arbitracija palies tik 
užmokesnį. 

Vakar iš City Hali praneš
ta, kad gatvekarių ir viršuti
nių geležinkelių bendroves su 
darbininkų unijų viršaičiais 
sutiko užmokesnio padidini
mo klausimą pavesti arbitra
cijai. 

Už arbitracija daug darba
vosi miesto majoras Dever. 

Chicagos miesto pagerini
mų departamentas nutarė 
praplatinti La Salle gatvę, 
tarpe Lincoln Parko ir Wa-
shington gat. 

Chicagos majoro parėdymu 
grąžinti į savo vietas du gai
srininko viršininko padėjėju, 
McDonnell ir McAuliffe. 

"OLD TIMERIAI" JAU IR 
SAVO TYMO SĄSTATĄ 

SKELBIA. 

piknike. 
Piknikas bus sekmadieny, 

birž. 17 d., Gardner's darže, 
prie Michigan ave. ir 123-rd 
gatvės. , 

Kviečia klebonas kun. P. 
Lapelis, parap. komitetai ir 
sulyg savo nutarimo kviečia 
viet. Federacijos 27-sis sky
rius. 

Jul. Šliogeris. 

REIKALINGI malioriai u-, Z e m m u m u n m * i m i m s s u 

I A N T P A R D A V I M O 2 p a g y - Į Du 3 o i l 2 5 lotai ant CaJifornia bu-
2 £ Įvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 

f f s ; šiltų vandenių 

BRIGHTON P A R K 

A. Garuckas bus metėjas. 
"Old-timeriai" ne juokais 

rengiasi prie rungtynių su ge 
riaušių tymu L. Vyčių Chic. 

I r iam pavvko šiuo kar tu . . c< *. ,. . , T* . y ' . . |Aps. Svaidmmkų Lygoj, lio-
miestą apdrausti nuo streiko. 

Tečiaus arbit racijai bus pa- į 
duotas tik vieno užmokesnio i 
padidinimo klausimas. "Kiti i 
darbininkų reikalavimai atvi
ri. I r darbininkų viršaičiai 
turės derėtis su bendrovėmis. 

pos 4 d. Beverly Hillsi 
Štai jau prirengtas • "Old-

timerių" žaidėjų sąstatas; J. 
Mačiulionis ss., Jul. Brenza c 
f., J . Saurvs 1 b., Dr. S. Bren-

Aukos krikščioniškai Lietuvai.. 

Sekanti aukojo krikščioniškai Lie
tuvai bal. 15 parapijos svet. per pra-
kafT5as: 
Dr. A. Rutkauskas $110.00 
Al. šrupša, L. L.. P. boną ir 

pinigais 53.0.0 
Bern. Nenartonis ' 20.00 
R. Balauskas '. . . . 17.00 
P. Kvietkus 16.00 
S. Marcinkevičius 10.00 
A. Barščius 10.00 
E. Statkienė 7.00 

Po $5: A. Rutkauskas (7 metu, 
va lkas ) , B. Rutkauskaitė (5 m. mer-
fa i tė) , kun . A. Briška, T. Balčytis, P. 
Ramanauskienė, F. Junokas, J. Vai
čiulis, D. Tamošiūnas, kun. dr. Ig. 

REIKALINGA , N A M A I 
V Y R Ų 

,. . . Vi 

Kfetf41 atSL \K»™h^-^lĖ£e: 
P. M. CIBULSKIS -91fU STS^AZ' n££L TU 

2338 South Leavitt Str. ?2104 S o ' 5Q Ave- Clcero> m 

Chicago. DIDELIS BARGENAS! 
Telef. Canal 7233 

MOTERŲ^ZTISBR^INŲ 

L O T A I 

PARDAVIMUI 2 augštu geras m u 
ro namas 2 flatai po £ ir 7 kamba
rius; sji gasų, e lektra fr maudynėms; 

REIKALINGOS merginos — Core augštas beismentas t inkamas padary-

Brighton Parke, parsiduoda labai pi-
giai. 

-Lotas BU garadžiumi del dviejų 
kary prie California bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

Ats i šauk i te pas: 
JONAS KLIMAS, 

4£14 So. California Ave . 
Tel . Lafayette 5»76 

dirbėjos bresinel fandrey, gera m o - , mui storo; yra garadžius dviem ma- \KVWW*MįMWWMMį*Ąti&&&V*z 
kestys, trumpos valandos. 

Atsišaukite: 
SLOAN VALVE COMPANY 

4S0O West Lako St. 
Chicago, 111. 

REIKALINGA augusį mer
gina ar moteris prie namų 
darbo, mažu vaikų nėra. Sa
lynas patinate ant"vietos.' At
sišaukite: • \ 

3348 Auburn Ave. 
1-mos lubos 

šinoms; namas randasi ant bizniavos 
į gatvės (Western Ave. netoli 35-tos, 
! priešiais bu lvarą) ; kaina $10,000, a-

pie pusė reikia įmokėti kitus ant 
1 mirgičio, atsi lankykite diena' ar va

karais pas 
BRIGHTON REALTY CO. 

JC. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Avenue 

(Prie California Ave.) 
BARGENAS PAS J. KLIMĄ 

PIRK LOTĄ 

Česaitis, O. Einikienė, M. Rudis, J. 

Zaramskas, O. Kazra-

REIKALAUS ATŠAUKTI 
ĮSTATYMĄ. 

Šiandie įvyks paprastas i 
miesto tarvbos susi rinktinas. \ 
Aiame susirinkime tar \ba i 
balsuos už atšaukimą Illinois 
^a'styKs prohibicinio įstaty 
mo. 

Atšaukti ta įstatymą suma-
nymas miesto tarybai įduotas 
praeitą susirinkimą. Suma
nymas pavestas juridinių rei
kalų komitetui. 

Pranešta, kad tas komite
tas rekomenduos tarybai bal
suoti už atšaukimą. Jei bus 
nubalsuota, tai rekomendaci
ja bus pasiųsta valstybes le-
gislaturai. 

za 2b, Ad. Garuckas p., Pr . 
Zdankus 1 f., knn. B. Urba 3 b., 
adv. J . Brenza c , J . Jakubaus
kas r f. Sis sąstatas nėra dar 
galutinas. Be abejo, atmainų 
įvyks, o greičiausia tai žaidi-

Purtokas; 
P o $4: K 

giem">; 
Po $3: J. Blažis, V. Zaramskaitc, 

T. Atrošklenė; 
V. Daukus $2.50; 
P o $2: K. J. Saubokis, J. Blažis, 

J. Vaičlu'.is, A. Žiliene, P. č e m y s , 
A. Banis, kun. J. šaul inskas, A. Ver-
lilka, V. PaukStis, A. Augulis, J. Za-
leckas, J. Guzas, Z. Junokionė; 

Po $1.50: P. Gricius, J. Noreika; 
A. Gendrulis $1.25; 
Po $1: L. Petrauskas, J. Vertelka, 

J. Zurauskas, J. Brazauskas, J. Val-
skas. 8. Valskas. K. Zaramskas, A. 
Bartkus, J.- Pudžvelis , S. Žukaus
kas, J. Stankus, B. JovaiSa, F . Krin-
cius, S. Jurgutis, A. Perpeivienč, V. 
Gibužis, J. K. Eneeris . J. Raudis, A. 
Butkus. P. Jesiunienė. P. Mikalaus 

PARDAVIMUI. 
SALIUNAS. 

Parsiduoda saliunas geroje vietoj 
arti dirbtuvos, ant kampo. Keturi 
kambariai gal ima pragyventi 40 dol. 
rendos \ mėnesj . 

Pardavimo priežastį iStirsite ant 
veltos. 

5266 Fedrral St. 
Telefonas Kcnu-oori 2467 

Per telefoną, klauskite Petro, o 
j is duos Informacijas. 

1110 p o z i c i j o s e . K a d a n o r s v i s i kienė, P. Zaubris, M. Best, J. Bru-

šie "Old-timeriai" 
riau pasiskirstys vietas. Bet 
kurie šiuo dalyku įdomauja 

I Pi 

gos yra pas "01d-timerius , \ 
Kai-kuriuos eliieagieeiai dar 
nėra matę žaidžiant. Tikrai į-
domios bus rungtynės. 

Visi "Old-timeriai" yra pil
ni entuziazmo ir nekantriai lau 
kia rungtynių prasidėjimo. 

Laukiame paskelbimo tymo 
ir jo sąstato su kuriuo reikės 
/.aisti. 

"Old-timeriai". 

B I Z N I S 

Puikioj Parkholme Subdivlzijoj, 
tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16 
Ir 19-tos Cicero, III. 

Vanduo, šalygatviai, gazas ir( 
Įfkiti įtaisymai? viskas apmokėta. 
^ K a i n o s nuo $1,000 ir augsčiau., 
^Neprale iskite Šios progos. R e i k a - § 
@ lauki te informacijų pas 

JOHN O. SYKORA 
R E Ali ESTATE I i K O K t. R I 

2410 So. 52-nd Ave. Cicero* \\\.<$> 
Telefonas Cicero 8154 

$ atdara Nedėl. iki 4 vai po pietų |> 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

jTel. l i c a r b * m 9057 

A. E. 
iSTASULANIį 

ADVOKATAS 
Viriurmiestij Ofisas 

R o o m 1726 Chicago Temple BIdg. 

7 7 W . Washington St. 
OFISAS CICERO 

1 1505 So. 49-th Court 
Pancdėlio. Scrcdo ir Pėtnyčios vak. 

Tel. Cicerp 6048 n 
. - - » • » • - < » 

Didelis bargenas, medinis ant dvle 
jų pagyvenimų namas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gara
džius del dviejų karų, stil iuotas vor-
čius, randos neša $60.00 į mėnesi 
vienas blokas nuo Western Bulvaro # M 
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite 

J. P. WAITCHES 
La wy tr 

U K T C T I S A D T O I A T A 1 
Dlen.: R. 514-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolpb 5564 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland 

j ! • • • » » » - « 
Tel. Pu l lman 6377 

greit. 1 

PARDAVIMUI bucerne 
groserno. Vieta atsakanti. 

Kreipkitės į 
DRAUGĄ 

2334 So. Oakley Ave. 
J. D. 

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

Medinis v ieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, varta, dviejų karų garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis, gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
linga inešant t ik $3000.00. 

Mūrinis^ dviejų pagyvenimų n a m a i 
su basementu 6x6 kambarių, ' pirmas 
flatas furnace šildomas, randos neša 

/ $45.00 } mėnesj , namas netoli K e -
| dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 

. i $12000.00, $3000.00 mortgage. 
Medinis namas penkių kambarių, 

su elektra, vana, netoli naujai sta
tomos viešos mokyklos Brighton 
Parke. Tik už $3500.00. 

JONAS K Ū M A S 
4414 South California Ave. 

Telbf. Lafayette 5976 

, PINIGUS LIETUVON, 
,'$ Siunčiu per didžiausius Lietu- Įt 
j jį vos Bankus. įį 
*X< ' P a d a r a u legal iškus dokumentus,]? 
įtpatarnauju pirkime ir pardavi-5į 
| m e namu, lotų Ir farmų. S 

I NOTARY PUBLIC 
atsto-

di-£-

rt Užsiregistravęs Lietuvos 
ŠįVybėje. 
o Taipg i užlaikau Draugo 
3|džiausio knygyno skyrių su di - | 
įfedžiausiu rinkinio knygomis. Už- K 
:* prenumeruoja Draugą. 

1 • 

zas. P. Vitkauskas. P. Pakelti*. P. 
" Petkevičius, J. Bartkus, P. Bartkus, 

P. Bačiufc*, A. GeStautas, K. • En-
.Iroikiem'-. R. stal iul ienė, M. Simkai-
tė, J. Levickas, £ . Paulauskas , P . 

ežienė, P . Vitkauskas, F. Bartkus. 

Smulkiais $6.55. 
Viso iabo $437.23. 
Plakatai $7.00. 
Lieka $430.23. 
Vis iems širdinga ačiū. 

Rengėjų komisija. 

P R A N E Š I M A I . 
H 

4-
NUPIRKO BIZNĮ. 

UŽ RAMIĄJĄ LIEPOS 4 D. , 
ŠVENTC. j Town of Lake. — Ant kam-

!po 4(J-tos ir Wood g-vių, J . 
Chicagos policijos viršinin- Klias buto, Povilas Baltutis 

kas Collins išanksto ėmė dar- \ tmvtlavo savo biznį. Nesenai 
buotis, kad ateinančioji ?ia'*Q , ) i z n i nupirko Adolfas Ga-
liepos 4 dienos nacionaiė šve- § mokas. Jam gerai sekasi, 
ntė butų paminėta ramiai, be j Rep. 
jokių šaudymų ir priemoninių 
ugnių. 

Uždrausta Chicagoje par
davinėti ir vartoti priemoni-
nes ugnis. Tų *'fejerverkų'y 

pirkliai turi priemoninių ug
nių dar nuo perniai. Tą 
4 ' medžiagą'' laiko paslėpę 
kur už miesto. 

Policija tyrinėja. Sura
dus bus konfiskuota. 

TO\V~N DF" I.AKE. •*- Iy. Vyčių 13 
kp. mėnesinis .susirinkimas jvyk« 
birž. 13 d. 8 vai. vakare, Pav i s 
Sąuare Parko salėje. 

Korespondentas. 

CICERO. ILL. — /L. Vyčiu 14 kp. 
svarbus susirinkimus jvyks .š) vakar, 
tuoj po pamaldų, Av. Antano par. 
svet. Visi narlal-ės siisirlnklte. 

Valdyba. 

VISŲ ŠVENTŲ PARAP. 
PIKNIKAS BIRŽ. 17 D. 

POLICIJA RADO MOON-
SHINE" VARYKLĄ. 

Po num. 1715 So. Union av. 
policija užtiko "moonshine" 
dirbtuvę. Atrasta daug alko
holio. Suimtas Jos. Zulpa. 

Roseland. — Piknikas jau ar
ti. Vos kelios dienos beliko. 
Kad piknikas šįmet Ims gra
žus, linksmas ir pavyzdingas, 
tai jau iškalno pran^atoma. 
Todėl verta jauniems ir se
niems, biznieriams ir visiems 
iškalno prisirengti. 

Kad Visų Šventų parapija 
ir neskaitlinga lietuviais, vie
nok parapija užima plačių a-
pielinkę. Prie šios parapijos 
priklauso ir Mt. Greenwooid 
kolonija. Todėl malonu butų 
visus Mt. Greenwoodiečius 
matyti Visų Šventi] parapijos 

A, 
JUOZAS POŠKEVIčIUS 

persiskyrė su šiuomi pa
sauliu birželio 10 d. 9 vai. 
vakare pavieto ligonbuty-
je. Velionis paėjo iš Pa
nevėžio apsk. Naujamies
čio valsčiaus Masgaigalio 
kaimo. Paliko nuliūdime 
brolį Mykolą Amerikoje, 
Kazimierą, ir seserį Vero
niką, Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyks birže
lio 13 d. JUšros Vartų 
par. bžanyčioj įvyks pa
maldos 9 vai. ryto. Iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. 

Velionis pašarvotas po 
No. 2358 So. Leavitt St., 
visus giminės ir pažįsta 
mus kviečiame dalyvauti 
jo laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Brolis Myk. Poškevičius 

ir Kaz. švarauavičia. 

I 

A r t i n a s i . Dabar laikas investyti savo pinigus 
j mūsų saugius 6r real estate pirmus mor-
gičius ir pirmus morgičius real estate auk
sinus' bondsus. Tavo pinigai bus absoliučiai 
saugus įdėti šiuose investmentuose. 

# 

Tel. Dearbora 9057 

A. A. S L A I 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldi imiestyj* 
CHICAGO TE^fPLE BUILDING 

77 West Washin^ton Street 
R o o m 1726 

Vslandoc • ryto iki 6 po plet«» 
Namų Tel. Hyde Park I l » 6 

f— 

t4414 South California Ave. I 
Tel. Lafayette 5976 | 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 
•i 

— — d į » -

Visi kurie įsigijo vėliava del Vainikų Die-
nos esą labai užganėdinti. Dar gali įsigyti vė-
r fjL.i u 11 L n- i • 
liava del Nepriklausomybes Dienos — Lie
pos 4-ta. Ateik šiandien tarpe 9 ryto ir 3 

LT 

II 
ii 

po pietų atidarydamas $5.00 taupynimo ac-
count'a ir pasiimk vėliava. 

Bankas atdaras šį vakarą nuo 
• . 

6 iki 8 vakaro. 

g) 

'} 

809 H. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

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

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. • 

• 4 • 

3 

V 
1 

Central 
Lf 

I 
s 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgjčlų labai 
e inamomis kąinąmls. 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 4 

I ! * ! • • • • • mmįfi 

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

^ i » i i 

OffaM Dldmlestyji 

29 South La Salle Street 
K am bart- ftso 

Telefonas Ccntl-al 63»0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

F P B R A D C H U U S 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., Chicago 

Telephone Yards 2390 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: S203 So. Halsted Str 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

< 

1.1 

| | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
fnl«f(MUW Vardą 118* 

_ s s 

TAXI 
AUTOMOBILIAI 

us val i 
Oc. už 

PigU8 Vq 
2( 

Hnėjlmas 
mylią 

2219-2223 So. Wcstern Ave 
Telefonas Canal 4400 

— — « 

» Dlstrict Bank 
1112 West 35th Street 

* 
:> \*-~ 

% I 
S 

Clearing House 

Banką BANK 
Pinigu siuntimas 
greičiausias už že
miausias kainas. 

i 
I 

» * * 
LM/ 

L Michnievicz-Yidikiene 
KUŠERKA 

101 8. Halsted St 
Kampas 81 gatve" 
Phone Yards 1119 
Vienatie ofise au 
Dr. J. F. Van 

^Palng. 
1 SąžinlSka* pa 
tarnavii \as prie 

"•*"" "" '. alradymo.Vlsoki p* 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 15, nuo 
| 6 Iki 9 vai. vakare. 

I 

STANLEY 
MAŽEIKA 

UKAHORII M fW 
Balzamuoto Jas 
Turiu autome 

I bllius vlsokiena#> 
rsikalazns Kaina 

'prieinama 
3319 Anbnro 

AVA. Chicago 

Telefonas Boulevard- 41S9 

aa • • • 
A. Masalskis 

Graborius 
Patarnauju lai- J 

dotuvėse ves- f 
tuvėse. krikšty- $ 
nee Ir kituosi' } 
r(?ikaluose. Kai- . 
nos prieinamos, j 

(3307 Auburn Ave. Chicago. | 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETCVI8 G U A B O R i r * 

f SI 4 W. t8 -rd PI. C%lca«o. OI 
Patarnauja laidotav^aa kuopi-

•Skaustai. Reikale meldžia atsišau
kti, o mano darbą bualte nia-a 
nėdlntl. Tel Canal 1371—91M 

( 

Remkite tuos biznierius, ku-

dažniansiai gmrsinasi 

dienrašty *'Drauge1 > > 

— 

LITTLE JULIUS SNEEZEk BY BAKER 

VCX; 6££N 
'TCD UP0W?i 

|VYELL,WrW-j 1 VVANT 70 &ET 
AN EHPTY 

B0TTLE 

AU RKSHT, VW CAN 
PUT A CORK IN 

IF V0U BUy SOMETHÎ G THATU 
PUT IMTO A B0TTLE,V0U WlLL 

GB1 THf BOTTLf 
FOR NOTHIN'? 

I 
1? 

= ^į-3^^^«Sv <rtf^ 

Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūtą. 

4'Dieviškoji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų" 
Šie paveikslai ką itk gauti iš Vokietijos. 

BPo vieną perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant 
syk, atiduodame už $1.80 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 


