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KATALIKU SPAUDOS SA 
JUNGOS KONVENCIJA. Al. Stulginskis-Lietuvos Prezidentas 
I N D I A N A P O U S , Ind., bir. 

21. — Šio birželio 29 ir 30 cj. 
čionai Įvyks Kataliku Spau
dos Sąjungos aštuonioliktoji 
metinė konvencija. Spėjama, 
kad dalyvaus apie du š imtu ' 
delegatu iš Suv. Valstvbių i r 
Kanados . Vietos Vyskupas 
Char t rand delegatus sutiks ir 
pasveikins. 

Konvencijai pagaminta pla 
loka programa apie katalikų 
žurnalizmų. Programon in-
cii.a ekspertų nurodymai. 

Sukviesta. daugybė kalinto
ju. Keliamas bus klausimas 
apie katalikišku dienraščiu 
steigimą ir jų palaikymą. 

Prezidentas Hardingas Leidosi! J 5 S S J S * 
Kelionėn ' 

VYKS ALASKON; UŽTRUK S PORĄ MĖNESIU , 

N E G R A S ĮŠVENTINTAS Į 
KUNIGUS: 

Eis misionieriautų Georgia 
valstybių. 

V 
\ h \ V VOK K, birž. 21. — 

Šv. Benedikto bažnyčioje j 
kunigus Įšventintas negras 
Josepb Jolm, gimęs Trinida
de. Šventinimo apeigas atli
ko Vyskupas Fordbam, J . 1).. 
iš Pordliam universiteto. 

Šv. Benedikto liažnvHa pri-
klauso negrų parapijai . I><-1 
to juodv»*idžių tarjK' kilo neap 
sakomas entuziazmas, sulau
kus nuosavos vn-*-< kunigo. 

Kun. Jolm mokslus ėjo Šv. 
jVntano misijoj, Higlnvood, 
X. J., kur negrai priimami 
mokintis i kunigus. T a misi
ja turi savo šaką Georgia 
valstybėje. Naujas kun i Jas 
tad bus pasiųstas ton valsty-
bėn misionie.riauti t a rp savo 
rasės žmonių. 

Tuo pačiu laiku ir kitas ne
gras kandidatas turėjo but i-
švęsias į kunigus. Bet nelai
mė davė jam susirgti . 

Georgia valstybėje ne>g-
rams misionieriams yra labai 
plati d i n a . Ten gyvena 
daug negru. Bet mažai j u 
ta rpe yra katalikų. 

W A S H I N G T O N , bir. 21.— 
Va kai1 Prezidentas ITardin-
u:is apleido "YVashingtoną. Su 
buriu palydovų jis pasileido 
tolimon kelionėn — aplankyti 
Alaska. 

Alaskon išvyks liepos 5 d. 
Iki to laiko j is keliaus per 
žvmesnius miestus ir sakys 
prakalbas apie liėganėiuosius 
ir gyvuosius S. Valstybių rei
kalus. 

Taigi, jo kelionė turi du ti
kslu: patir t i Alaskos padėtį 

> Suv. Valstvbiu gvvento-

jams reikšti keletą svarbių 
savo pažiūrų. Nori j is ar-
eiau susipažinti su šalies pi-
icciais. 

Kai-kas spėja,*kad prezide
ntas tąja savo kelione nori 
vesti part izane politiką. Te-
ėiaus ta ip nėra. J i s pats tai 
užgynė. Sako, jam pirmoje 
vietoje rupi Suv. Valstybių 
j - en iv j ė . 

Pirm išvažiuosiant Alas-
kon, prezidentas tikisi pasa
kyti keliolika prakalbų. 

J o visa kelionė t ruks apie 
du mėnesiu. 

GYVENTOJAMS IMA TRU 
K T I MAISTO. 

Ruhro darbininkai tar iasi kas 
veikti. 

ŽEMĖS D R E B Ė J I M A S 
P I E T . AMERIKOJ. 

WASHTNGTON, birž. 21 .— 
Žemės drebėjimą rekordavo 
Geor$etov\n universiteto seis
mografas. Spėjama, kad tu
rėjo įvykti piet. i r centralinėj 
Amerikoj. 

"Draugui" Radiograma 
KAUNAS, birž. 2Q. — Vakar Lie

tuvos Prezidentu Seimas išrinko Ale
ksandrą Stulginskį. 

. 

S I B E R I J O J DREBĖJIMAS. B E R L Y N A S , birž. 20. — 
Ruhro teritoriją francuzai 
kuoakliausia užblokavo užva- MASKVA, birž. 21. 
kar, kuomet užimtas pasku- į Smarkus žemps drebėjimai 

niam-Udinske, Siberijoj. Bet 
eia negauta apie tai platesnių 
žinių. 

Žinios iš Lietuvos 
IVAKIOS ŽINIOS. 

MAŽINS ARMIJĄ. 

PORA MIESTU DAUGIAU 

A P I E 100.000 ŽMONIŲ NE
TEKO PASTOGĖS. 

Pagelba apsunkinta del nuo 
dingu dujų. 

va atkirtusi pabėgimą nema
žam skaičiui žmonių. Tiems 
žmonėms lakūnai pr is ta tys 
reikalingo maisto. 

Suvirs 50,000 pabėgėlių su-
į plūdo į Catania. Daugiau 
100,000 asmenų neteko pas
togės. 

CATANIA, birž. 21.—ičo-
nai nukentėjusių šelpimo rei
ka la i^ darbuojasi patsai Ita-
liios karalius. 

tinis geležinkelis, kuriuomi Į birželio 1«C> d. įvyko (Vercb-
ton teritorijon buvo pris tato
mas maistas iš Vokietijos. 
Dabar maisto pr is ta tymas at-n 
kirstas. Prancūzai okupan
tai tvirt ina, kad dabar Rubro 
gyventojai arba turi Tiirbti 
jų nurodymais arba badu mi-
rt i . 

I š okupuotos teritorijos 
gauta žinių, kad tenai vokie-
ėiai darbininkai šaukia susi
rinkimus ir tariasi , kas to-
liaus veikti. Dalis darbiniu-
kų planuoja nepasiduoti, kel
ti kovą okupantams, kadir 
prisieitų badu mirt i . 

ŽEMĖS D R E B Ė J I M A I ATSI 
KARTOJA. 

BUS DAR KARŠČIŲ. 

Federal is oro b iuras pra
neša, kad Obicagoje karščiai 
tęsis da r keletą dienų. Pas 
kui, rasi , . i r įvyks atmaina. 
Bet i skalno negali pasakyti . 

Ir vakar keletas žmonių mi
rė nuo karšėio. 

L I N G U A J G L O S S Ą , Sicili
ja, birž. 20. — Čia situacija 
t raginga ir desperat inga. 
Lava siekia miestą. 

Kai-kurie namai jau išny-
įkę. Nuo verdančios lavos 
, neapsakomas kaiš t is . Ret-Kareiviams ne- \ \ 

, , , v i karčiais jaučiami smarkus že
mės purtymai. Namai iš pa
matų išjudinami. 

Daugelis gyventojų j au ap
leido miestą. Atvykę karei-

LAVA I š ETNOS VERŽIASI 
SU PASIBAISĖJ IMU. 

Dar ki tu du miesteliu 
sunaikinta. 

DU LAVONU EŽERE. 

Iš Mielu gan ežero užvakar 
policija ištraukė du lavonu — 
senvvos moteriškės ir vvro. 

T A R P ' B R O L I Ų " LENKŲ. 

Barsčių namuose, 2207 W. 
st., pirmadienio vakare buvo 
surengtas kažkoksai šeimini-
nis vakarėlis, kuriu pakviesta 
keletas kaimynų. 

Kuomet nuo " m o o n s h i n e " 
sveėjai nukaito, tuojaus kilo 
barniai ir an t galo muštynes. 
Vienas areštuotas . 

K a i-kurias vietas kareiviai 
n /-gina apsaugoti nuo lavos, 
nuolat besiliejančios iš. iigne-
kalnio. Tečiaus tas da rbas ! 
trukdomas. 
gabma kasti griovių del kars- j 
čio ir iš lavoft kįlančių nuo-, 
diiK>u duju. 

i 
Kaikuriose Italijos vieto-j 

se atjaučiamas žerr^s drėbė- | y i a i ^ ^ p j o v u s , kur ia i s 'no
rima pasukti šalin lavos sro
ves ir apsaugoti miestą. 

Turt ingiausia ir derlin
giausia Sicilijos salos apylin
kė sunaikinta «— lavos užlie
ta . 

Siaučiant karščiui ir pože
miniams trenksmams, vietos 
gyventojai, kunigų vedami, 
surengė gatvėse procesiją, 
kurios priešaky buvo nešama 
Šv. Eguidi jaus stovyla. Gie
dota šventos giesmės, melsta
si, idant Galybių Viešpats ap
saugotų jų namus ir mantą. 

Miesto gatvės nuklotos pe
lenais ir žiežirbomis iš besi
veržiančio ugnekalnio. Lava 
tuo tarpu slenka vis arčiau 

• 

miesto. 
„ Šv. Eguidi jus yra miesto 
gloli\jas. Tad meldžiamas 
glolvjo užtarymas. Kalba
ma, kad 1873 metais, kuomet 
E t n a veržėsi, miestui grūmo
jo išnaikinimas. Ta nelaimė 
pa!šalinta per Šv. Eguidi jaus 
užtarymą. 

SQPIA,d) i rz . 21. — Naujo* 
bulgarų valdžios premieras 
pranešė, "kad Bulgari ja suma
žins savo armiją ir pildys ki-
tas taikos sutacties sąlygas. 
v , 

LEGISLATURA BAIGĖ 
SESIJĄ. 

Lietuvoje. 
Lietuvos Bankas nupirko 

Klaipėdoje Vokietijos Banko 
namus . 

— Kauno mieste iš 84,352 
gyventojų, moterų y ra 44,489, 

i 

vyrų 39,863. Moterų skaičius 
4,626 didesnis už vvru. 

noje Salemonas Pranai t i s (s. 
dem.) viešai kalinėdamas mi
tinge, pasakė, buk aš išdali
nęs keliolika pūdų kvietinių 
miltų bobelėms davatkėlėms 
tuo tikslu, kad jos balsuotų 
už krikščioniškas part i jas . 
Šiuomi išreiškiu didžiausį 
protestą prieš tokį viešą ap
šmeižimą, nes aš melagyste* 

i mis nei papirkimais visai ne-

- Gegatt* 15 dieną Lietu- a * i t a v a u i r " e į -»*"* •"i1"-' 
niekam nedaviau. 

S P R 1 N G F I E L D , 111., birž. 
21. — Illinois legislatura bai
gė sesiją. Visa galybė bilių 
pravesta. Bus daųgiaus tak
su. 

MARŠALAS P E T A I N 
SUŽEISTAS. 

KOMA, birž. 20. — Iš ug
nekalnio Etnos lava da r du 

'miesteliu sunaikino. Dvylika 
kraterio žiočių šiandie išleid-
džia liepsnojančią lavą, kuri 
plačiomis upėmis driekiasi pa 
kalnėn ir terr viską naikiiki. 

Dar dviem kitiem mieste
liam lava grasina. Lava lie
jasi jau ar t i Castiglione mie
sto.' Aplink kaby} įdubimuo
se matosi tik vieni baisus lie
psnoją ežerai. 

Italijos civilinės lakunytyės 
departamento viršininkas, ko-
misionierius Mereanti, pasiu
ntė keletą aeroplanų obser
vuoti, kas veikiasi aplink pa
ti ugnekalnį, kur vietos nie
kam neprieinamos. 

Pa rėdy ta pat i r t i , kurion 
pusėn veržiasi naujos lavos 
srovės fotografuoti kiekvie
ną smulkmeną. 

K a i k u r i o s e aukštumose la-

RAUDONASIS INTERNACIONALAS ŽMONIJOS 
P R I E Š A S 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus o r a s ; vis šilta. 

K A R E I V I A I SAUGOJA 
• KALINĮ . 

Iki birželio 18 dienos Rub-
ro teritorijon kas dien buvo 
išsiunčiama po 600 vagonų 
maisto. Šiandie tas maisto 
siuntimas sustabdvtas. Tik 
antroji diena, g i j au maisto 
t rukumas pradedamas atjau
sti, ypač didesniuose centruo
se, kai j) tai Essuose, Dort-

• , . , .. R k R M N A S , bir. 21. — 0-
munde ir kituose. 

kapuotuose \ okietijos- plotuo
se susidaužė važiuojąs speci-
alis traukinis. Franci jos ma
ršalas Petain pavojingai su-

. žeistas. Keletas ij6 palvdo-
SAVANNAH, Ga., birž. 21. ' 

- A r e š t u o t a s negras Lee už ^SPRTNGFIELD, 111., birž. 
kokį tai nusižengimą. Uždą- 2<). - L e g i s l a t u r a pravedė bi-
rytas kalėjiman ir pas ta tyta ] h l < p a g a l k u r i o t o i s n i a i ^_ 
kareivių sargyba. 

Susirinko minia veržtis ka
lėjiman ir linčiuoti negrą. 

vos Bankas turėjo paleidęs 
apyvarton virš 46 milijonų 
litų. Visi išleistieji litai pa-1 
remti auksu a r kitų valstybių ' 
tv i r ta valiuta. 

— Susisiekimo ministerija 
prad«įo tiesti nuo A. Pane-

Kun. J. Krolimnhas, 
(Vfšakio Rudos kleb. 

"MERGIČNAS KAMPAS." 

tr iai baudžia visus tuos, kurie 
perdengia valstybes įstaty
mus būdami su kaukėmis ar-

Kareiviai atsake šūviais. Vie- jba bent kokiomis slaptos or-
nas minioje nukautas. ganizacijos jupomis. 

GTŽAT, Vilkaviškio apkr.— 
Paskutiniu metu gižiečiai la-

munės į mišką apie V/2 KiloT bai pamilo flirtą. ,Tik klau-
metro ijgio siaurą geležinke-1 syk — tar užsišovė, tai žada 
lj, Geležinkelis tiesiamas i šautis, nušauti ir tt. Jš tik
tam, kad Kauno gyventojai . rujų, tur but jau žmonėms 
vasaros metu miške turėtu nubodo gyventi! Praeitųjų 
gora poilsį. * j Sekminių švenčių metu, sako, 

vienas vyrukas ieškojęs nu-
; šauti vietos zakraztijono žmo 
ną, kurią, jai dar neištekėjus, 
jis labai pamilęs. Žmonės 

— Franeuzų laikais susto 
ję Klaipėdos elektros t ram
vajai gegužės n&nesio 18 die
ną pradėjo vaikščioti. 

pasakoja, kad jis pasirįžęs at-
— Švietimo ministerija re- keršinti jai už tai, kad ji įste

ngia Šiauliuose vidurinių ir kėjusi už kito. Be to yra 
aukštesniųjų mokyklų gimfia- dar ir daugiau panašių isto-
stikos mokytojams mėnesi- rijų, bet Tcur čia žmogus vjs-
nius kursus. - J i e prasidės ką surašysi. 
liepos 10 dieną. Iš tikrųjų, tab tik tie gižie-

<s;.™ ± v* • T jčiai vpatingi žmonės! 
— Šiemet Kaune miego Ii- J ^ \ l 

ga buvo susirgę 65 žmonės; 
12 žmonitj nuo jos mirė. 

Okupuoto je Lietuvoje. 

Vilniaus lenkų laikraščhj , 
žiniomis, šiais metais* hm !*dežinkelio &*& 12,000 da-
daugiausiai apgyvendinta Le- \ ̂ ™»M padidinta užmokes-
nkijos kolonistų Vileikos i r , " i s ~ 2e' ^ a i ^ i a « « ***** *> 

Xejaugi negalima to išven-
ig t į l — Rodos, jei ne ta, tai 
bus ki ta! 

Louisville and Xasbville 

-

TARIASI TARP ŽMONIŲ PLATINTI BEDIEVYBE 

MASKVA, birž. 21. — Čio-lnistų suvažiavimą. Bet pa
nai turfrįo konferenciją tre
čiojo internacionalo vykina
mas komitetas. Atstovai bu-

rl 

vo iš Anglijos, Amerikos, V o - Į m a ^ 
kietijos ir kitų šalių. Pasi
rodo, kad komunistai visose 

stebėta, kad ten suvažiavi
mams nesama " l a i s v ė s / ' Tai 
esąs pavojus tokiems daly-

šalyse turi savo' \r^eprezentan-
tu. ' 

Konferencijoje ta r tas i apie 
komunistinę taktiką visose 
valstybėse. Bet nieko galu
tina nenutar ta . Nes šiandie 
visame pasauly siaučia tokia 
painiava, kad ir raudoniau-
siems nelengva vienas pažiū
ras visiems turėt i . 

Kalbėtas i ka ip kovoti su 
Aiuerikos ' • imperializmu. ' ' 

Paduo ta sugestijų pačiose 
Suv. Valstybėse šaukti komu-

Ot'icialių žinių iš konferen
cijos nepaskelbta. Tik iš 
praneštų kalbų suprantama, 
kad trečiasis internacionalas 
vis dar svajoja apie pasaulio 
revoliuciją. 

Kai-kurie atstovai prieši
nosi priešreliginei kampanijai. 
Bet Zinoviov į tai atsakė, kad 
programos pagrinde y ra pa
žymėta kovoti su religija ir 
platinti bedievybę. 

J i s sakp, kad nedoriausias 
darbininkas komunistų eilėms 
gali but tinkamesnis už religi-

1 nį darbininką. 

Disnos apskrityse. 

— Vilniaus magis t ra tas į-
veda " m o k e s n į " už mtuziloj; 

restoranuose ir kavinėse. Į-1 

monės, kuriose bus "g^J^nm) 
turės mokėti nuo 300,000 iki 
1,000..000 lenkiškų markių 
mėnesiui. 

— Vilniuje del nepakenčia
mų gyveninio sąlygų, pras t 
dėg'o streikas. Streikuoja į-
vairių įstaigų ir įmonių dar
bininkai, mokytojai, teatro 
tarnautojai , art is tai , gri^ži-
žikai ir k. 

— Gegužes mėn^ 19 diena, 
Vilniuj okupantų vyriausybė 
konfiskavo gudų laikraštį 
"Novoe žleeJ** 

! landoje. 

KA!P SOCIALISTAI 
MELUOJA. 

V I Š A K I O RUDA, Mariniu-
polės apskr. — Šeštinių die-

PINIGU KURSAS. 
• 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Franci jos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100, mark. .0007 

Lenkijos 100 mark. .0006 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ry to iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ i r 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortat kad pinigai butų Lietuvoj 
ĮSmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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D R A U G A S KetvirtadienU Bir. 21, 1923 

« • 

LE6TTJVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

I ) "DRAUGAS 
Btli ia*d^ą išskyrus nedėldienins-

Metams 
Putei Metų. 13.00 

Ui prenumeratą mokai ii kaino. Lai-
ikaitosi nno užrašymo dienos, 

i geriausių darbininkų eiles. 
Bet soeialė akcija, gera, tik

roji nėra improvizuojama, upo 
gaminama. Šioje srity verčiau 
nieko neveikti, negu netikusiai 
ką nors padaryti. Taigi prieš 
veiksiant reikia gerai susimąs
tyti, apsvarstyti; tik geros i-

aa nno Nauju Metų. Norint perinai- gą akciją (ve ik imą) . 
uyti adresą visada reikia prisiųs
ti ix senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti isperkant trasoje ar ex-
presą "Money Order" arba įde
dant pinigus 1 registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Aveniu 
Chicago, IUinoIs 

Tel. Roosevelt 7791 

m \. r 'jzssz T £ M&fei 

TEISINGOS IDĖJOS. 

Artinasi Federacijos Kon-
;resas — mūsų visų augina-

KAPELIONAS APIE 
FORDĄ. 

nuo savo minčių neatsisako. F 
Mums reikia tautinės pajėgos, 
kuri budėtų tautos nepriklau
somybės ir laisvės sargyboj. 'Automobilių gamintojas 
Nebesant užtektinai "senų pri-j Fordas kandidatuosiąs į Suv. 
tyrusių pajėgų, jos prisieina Valstybių prezidentus ateinan 
rekrutuoti iš jaunųjų. 

Dr. Draugelis. Mūsų keliai 
dėjos gimdo teisingą-ir vaisiu- yra aiškus. Mųs dauguma yra daug visokios rūšies kvalifika-

išėjus iš šiaudinių pastogių. Aš 
kviečiu" kilnųjį jaunimą pa
mesti pašalinius kelius, o grį-

nios vyriausios organizacijos. Jžti prie tautos kamieno, grįž-
Laikas jos reikalais susimąs
tyti, geras idėjas gimdyti. Pra
šome. 0 

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRA 
TŲ PARTIJOS ŠEIMY

NINIS VAKARAS. 

. Skaityti, studijuoti, mokin
tis, tai yra pastovi kiekvieno 
pareiga kurs nori turėti Įtek
mės. 

Mes katalikai, daugiau negu 
kiti, privalome žinoti, prama
tyti, pajėgti. Ateitie yra tų, 
kurie daugiau pramato. Daž
nai karščiuojamos, pastangos 
ir pinigai aikvojama. ir nau
dos nei už centą. Gi kas svar
biausia — pagauti tinkamą vei 
kimo laiką ir tvarkos prisilai
kant siekti aiškaus tikslo. Kuo 
met mes nepažįstame dabar
ties aspiracijų (troškimų), gi
lios masių minties ir bėgamų
jų reikalų, darbiu,, idėjų ir 
įstaigų evoliucijos, eisenos, 
kiek gražių veikalų vysta, ny-
"k>ta ir miršta! Pastovus gy
vybės dėsnis mums kerši na, 
jeigu mes nenorime jo pripa
žinti. O jis labai paprastas: 
"omne vivum ex vivo", kiek
viena gvvvbė gimdo gvvvhę. 

Taigi, pasaulis greit keičia
si : vakar dienos reikalai nėra 
šios dienos reikalais. Kiekvie
nas kurs veikimo vagą verčia^ 
politinę, labdaringą, socialę, 
privalo* gerai apčiuopti aria
mąją dirvą, priešingai jo pra
kaitas niekais nueis. Geroji va
lia mūsų painiavos*-laikais, nė-
ra t ikrai keliarodis; ji paklius 
į klaidingą vagą jeigu ji neko-
peruoja (neina sutartinai) su 
sociale nuovoka. Ar mūsų re
formatoriai, gražių idėjų sklei
dėjai nėra svetimi šiai nuovo
kai? 

Soeialis mokslas, soeialė 
nuovoka, štai ko trūksta "daž
niausiai ir geriems katalikams. 
štai ko mums kasdien vis la-
biaus reikia. 

Akyvaizdoje dienos kliūčių, ] kos sekcijai, 
kas gali būti rainus ir susi-: K. Ambrozaitis gyvoj kal-

.dėjęs rankas tinginiauti? Ar boj primena savo posakį, tar
ne mūsų visų pareiga prisi-: tą keli mėnesiai atgal toj pa
dėti prie roeialės kūrybos! ! čįoj vietoj ir prie tų pačiu a-

Taikos ir pažangos evange- py stovų apie jaunuomenės di~ 
lija, kurią katalikai atstovau- ktaturą, kuri bulvo sukėlus gin 
ja, deda mums pareigą stoti : č\i net spaudoj, pastebi, kad 

Surengtas gegužės 26 dieną, 
"Versa lės" restorano salėje, 
turėjo apie 150 rinktinės pub
likos, daugiausia jaunos inte
ligentijos. 

Po skanioj vakarienės buvo 
kalbų. Pirmas prabilo M. Kru
pavičius. Primindamas Lietu
vos nepriklausomybės įsikūni
jimą, pastebėjo, kad Valstybės 
kūrime darlto sunkiausia naš
ta gulė ant katalikų visuome
nės ir jos darbuotojų pečių. 
Mūsų ateitininkai, užmiršę as
meninius reikalus, stvėrėsi 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę aukodami ::ovo -sveikatą, 
kraują ir gvvybę. Del daugelio 
priežasčių pas mus nebuvo po
litikos arenoj subrendusių ir 
prityrusių žmonių. Jr čia žy- mokratai, Ūkininkų Sąjunga 

t i į sodžių, atlietuvinti nutau
tintus kraštus. Kviečiu į kovą 
su žydiškuoju socializmu. Te-

igyvuoja lietuvių tautinė idėja! 
Teeina atlietuvinimasVilniaus, 
Klaipėdos ir kitų nutautintą 
kraštų! 

V. Beržinskas. Čia buvo mi
nėta moksleiviai, studentai, 
jaunuomenė, moterys ir kiti, 
o nepaminėta darbininkų. Prie 
katalikų laimėjimo prisidėjo 
ir darbininkai. Gražiai nusako 
vienybės klėją. 

J . J . Iloinanas. č ia buvo 
daug kalbėta apie jaunimą. Ak 
tingumo mūsų jaunuomenėj y-
ra. kartais gal ir per daug. 
Rinkiniuose daugiausia agita
vo jaunuomenė. J i uoliai daly
vauja politikoj. Bet mums 
reik žmonių nusimanančių ne 
vien grynoj politikoj, bet ir 
prekyboj, pramonėj, versle. 

s> 

Žod'i kitą apie moterų rolę,, a-
pie spaudų ir t. t.. Toliau pa
daro katalikų partijoms tei
singą pastabą. Krikščionys De-

čiais metais. Jau šiandie jis 
kiekviename žingsny rodo 

cijos. ir patriotizmo. 
Kaip žinoma, Fordas yra di

dis šiandieninės prohibicijos 
šalininkas. J is drįsta tvirtinti, 
kad prohibicijos vykinimui, 
prireikus, gali but pavartota 
armija. J is 'sako: "Daugelis 
iš mūsų galėtų įstoti armijom 
kad įvykinti prohibiciją". 

Illinois valstybės Amerikos 
Legiono kapelionas, kun. Lon-
egran iš Durand, 111., .aštriai 
kritikuoja JToTdą už jo tokį nu 
sistatymą. Sako, Fordas di
džiuojasi, kad jis pats pasiren
gęs kovoti už prohibiciją. Taip 
tvirtina todėl,, kad tokia kova 
negali įvykti ir jis pat nebus 
pašauktas armijom 

Karo laikais, kuomet Fordui 
buvo progos parodyti savo pa-

<&s" ir t. t. 
Tuotarpu kitas .socialistams 

giminingas laikraštis "Vi ln i s " 
rašo apie tą pikniką, kaipo 
apie paprastą saliuną. 

"Stalai buvo apkrauti už
kandžiais ir naminiais gėri
mais. Artinanties vakarui tai 
vienur, tai kitur kriokė išsitie
sęs, pasmėlęs nuo naminės as
muo. Kitur apie stalą susėdu-
sių, ištuštinusių viską ką at
sivežė, bliovė nesavais balsais, 
nelyginant jonvaikiai, atlilčę 
"paškudną" darbą... 

Apie p. Grigaičio "spyčių" 
taip rašo. 

" K a i p tik Grigaitis pasiro
dė ant bakso, tuoj pubiika pra
dėjo skirstytis — beliko rate
lis aplink stovinčių apie iš 
poros tuzinų žmonių". Js pa
sigyręs važiuojąs Lietuvon ir 
už poros mėnesių sugrįžęs pa
baigsiąs savo prakalbą. * J do
mi yra prakalbų pabaiga." 
Paskutinius žodžius tardamas 
skubiai prasišalino nuo bak
so, išbėgdamas visai nuo šo
kių pagrindų". Klausimas ko-
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Iki šių metų Federacijos 
Kongreso laiko ^beliko tik po
ra mėnesių su viršum. Netru
kus tikimės paskelbti Kongre
so programą. Čia tik nurodome 
tuos reikalus, į kuriuos, sek-
retorijato nuomone priseis 
kreipti domės šių metų Kon
gresui. 

1) Socialiai uždaviniai. 
Mes esame a) visos žmonijos 
dalis, b) Katalikų Bažnyčios 

ganizaeijų, šeimynų, parapijų. 
Ar duodamajam viską, ką ga- <* 
lime ir turime duoti f Kaip rū
pinamės savo nioksieiriais 'i 
Kaipgi su kolegijos klausimu! 
Kodėl kolegija via dar tik sva
jonė? Kas daryti? 

4). Mūsų organizacijos rei
kalai. Kas tie kelmai, pa riog
linti ant kelio, vedančio mus 
prie tvirtos organizacio*.7 Ar 
nebus tai mūsų dvasinis neran
gumas, egoizmas, siaubimas, 
materializmas ir kiti. Kaip tas 
kliūtis1 nugriauti? 

5,) Mūsų uždaviniai Lietuva: 
dalis, c) lietuvių tautos d a l i s / ž y į i g ^ ^ Tėvynės Rytai, Lie-
d) Amerikos gyventojų dalis 
— o daugelis ir Amerikos pi
liečių, e) mažne visa mūsų 
išeivija — tai dalis pasaulinio 
darbininkų luomo. Su visomis 
tomis grupėmis mes susidu
riame, bendraujame; šį-tą sa
vo įnešamo. Tik klausimas - — 
kaip ir ką? Gal plaukiame su 
vandeniu? Gal padedame žino

tu vos katalikystė ir jos pažan
ga. Artimiausi rvšiai su Lie-

« 

t u va. 
6) Mūsų spauda. J c s tobuli

nimo reikalas ir budai. Jos iš
platinimas. Štai ant greitųjų 
sumesti būtinojo Kongreso 
darbų metmens. Referatai, dis
kusijoj paruoš tinkamų atau-

triotizmą, jis to neparodė. Net ! , , . r , . ... 
*• J i idel, ]p> Grigaitis pasinaudojo 

savo jauną sūnų apdraudė nuo 
kareiviavimo. Tuomet buvo 

i zuikio kojomis. Mat "spyke-

mią rolę suvaidino jaunuome
nė, studentija, kuri pakeltom 
širdim ir dvasia, suglaustom 
eilėm stojo į kovą. I r mes lai
mėdavom. Šiuos rinkimus lai
mėjom ir gi pasidėkojant jau
nimui studentijai. Bet mes 
del. laimėjimų nešukausim. M u-

i 

sų laimėjimas bus pasiektas, 
kuomet i savo rankas suimsi m 

ir Darbo Federacija laimėdami 
rinkimus, kartu juos pralaimė-
ja. Jus, turėdami didžiumą, 
darot nedovanotiną klaidą į 
atsakomjngas vietas statyda
mi kitų partijų žmones. Visuo
menė jus įgalioja, duoda pasi-
ti k Minią, tad uždeda ir atsa-
kemjybę. 

Stud. Leimonas. Juo mes 

progos patriotizmo sentimen
tui, bet ne šiandie. 

Bet šiandie jau kitoki lai
kai, tad Ford imasi kitokių 
priemonių. • 

Jei tikėti augliškų laikraš
čių korespondentų praneši
mais, tai Ford šiandie daug, ne 
smagumų sukelia repuMikonų 
ir demokratų eilėse su savo 
kandidatūra. 

visas gyvenimo sritis i r vie j išauklėjime galingesnę dvasią, 
tas. Pas mus kiekvienas inte- J u ° baugiau laimėsim. Mes tu 
ii-ėntas tur but liaudies va- r i m Pasiekti to, kad pulti ki-, B u v o "Naujienų" piknikas, j ko tavo drabužiai padaryti? 

r i s " pabūgęs klausimų ku
riuos norėjo jaunas vyrukas 
duoti. Tikrai negarbė plikai 
galvai bėgti -nuo beūsių vyru
kų! Bet čia jau takto dalykas. 
Jeigu taip naudingiaus, ačiū 
ir greitoms kojoms kurios iš
gelbėjo iš kritingos situaci/os. 

Šiaip ar taip buvo, iš tų dvie-
jų griežtai skirtingų pikniko 
aprašymų tikrai visiems pė
das sumaišė. Ir žinok tu žmo

nijai ristis į suiručių ir vargu j du. Čia tuos klausimus iškelia
me, kad visuomenė iš anksto 
juos pasvarstytų, kad dcV.-ga-
tai atvyktų į Kongrerą jau 
šiek-tiek pasiruošę tuos klau
simus rišti. 

Tuo tarpu, juos besvarsty
dami, nepamirškite ir praktiš-

bedugnę? Kiek mes dedamės 
ir rdmiame pastangas tų, ku
rie šaukia ir veda žmoniją.prie 
tvarkos ir pažangos? Prie Die
vo apreikštos Tiesos ir meiles l 
Tie ištiesų panašus klausimai 
labai pravartu pasvarstyti. 

2) Tautiniai uždaviniai.\ ko darbo — moksleivių liote-

r r j K 

DANTIS BEKRAPŠTANT 

IR ŽINOK TU ŽMOGUS... 

G-abus mokinys. 
-

^Klausia mokytojas: 
— Pasakyk man, vaikeli, iš 

das. Norint ar nenorint, juo-
mi tek:, būti. MUSJJ studentija 
jauna, neturi išdirbtų tradici
jų. Jei būdami universitete ne
išmoksit politinio darbo dirb
ti, tai išėję visuomenėn nemo
kėsit darbuotis. Pabrėžia svar

ius, o ne vien gintis. 
M. Krupavičius praplečia 

kai kurias mintis pajudintas 
pirmoj kalboj, del kurių vie
nas kitas kalbėtojas buvo iš
sireiškęs. Baigia linkėjįimais, 
kad mūsų studentija susilauk 

bą moterų teisių lygybės. Mu- M i š m l l s u l a b i a u pasiturinčių 
ms užsibaigi tik' audringas (piliečių — pramonininkų, ban-
tiarba s o dabar reikia tylomis I kininkų-didesnių ir daugiau 
ruošti., prie subrendusio poli- P^alpų, kad su geresne svei-
tinio — valstybės tvarkymo 
darbo. Baigdamas linki atsi- [didesniu mdkslo begažu grįžę 

Piknikas kaip piknikas. Pap
rastas dalykas ir stebuklų ja
me nebegali būti. Bet " N - n u " 
socialistai jau daugiau kai}) 
savaitė apie jį rašo ir stengia
si įrodyti, kad tai buvęs be
maž "stebuklingas" piknikas. 

'Viename "N-nų" numery 
suskaito kiek fordų privažia- j pradeda kitaip 
vo į pikniką, kitame kiek po
nių su šnabždančiais šilkais 

— Iš vilnų, — sako mokinvs. 
— O vilnos iš kur gauna

mos f 
— Iš avies. 
— Gerai. Nuo kokio tad gy

vulio tu gauni drabužius! 
— Nuo tėvuko. 
Mokytojas nepatenkintas 

Neapykantos, siauro naciona
lizmo bangos Amerikoje nuo
lat kyla. Lietuviai ateiviai per 
ųiaža rodo.atsparumo.'Persilp-
nai gina savo šventas teises, 
perlengvai ruošiasi tautiškai 
skandinties. Kokia iš to pas
kendimo butų nauda Lhtuvai 
ir Amerikai ? Koks mūsų tik-
rasai keliai? Pirma negu šok
ti į katilę, a r nevertėtų patap
ti tikros kultūros žmonėmis 
išvystyti savo dvasios pajė
gas? Kas tuo reikalu mūsų da
roma ? Kokie trukumai ? Kodėl 
lietuvių mokyklų skaičius taip 
išpalengva auga? 

3) Jaunimo reikalai. Jauni
mas bėga nuo mūsų įstaigą, or 

rijos. Žinokime aiškiai, kad tai 
visų mnsų darba> kad visi 
turime lygią priedermę prie 
to darbo prisidėti; kad tes 
darbas yra nesunkus: pačiam 
iš kišeniaus iškrapštyti vieną-
kitą dešimtuką moksleivių nau 
dai — ir kitus prie to para
ginti. 

Veik visos kolonijos jau tu
ri knygučių tikįetams parda
vinėti. Gerb. kun. klebonai ir 
kiti mūsų veikėjai įprašyti tą. 
darbą globoti ir remti. Jauni
mas į darbą pašauktas ir pas
katintas, l ietuvių visuomene! 
Tavo užuojautos šaukiamės. 
Tavo prisidėjimo laukiame. 

Fed. Sekret. 

v 

• 

Atsakvmo n.'-ra; visi tvli. ' 
— Na, klausykis ir tėmvk. 

Tau, sakysime, davė mama 
penkis svarus saldainių, o pas-

i kui dar pridėjo tris svarus. 
Kiek hį saldainių turėsi? 

kata, stipresniais nervais ir 
\ljų pikniką puose (mat prole-

rasti lietuvių studentų politi-j1* universiteto s>totų prie val-
' stybės ir visuomenės darbo. 

Po to sekė žaidimai ir šo-
s> 

kiai. Jų pertraukose dainuota 
liaudies dainų. 

C'Laisvė") . 

Koks darbininkas toks ir 
darbas. 

tarą piknikas!), trečiame kaip 
nepaprastai p. Grigaitis Ič'albė
jo, tai vėl kaip vyrai dešras, 
na jus valgė, gi panelės žindė 
pieną iš bonkų. "N-nos" sa
kytumei virto savo pikniko or
ganu. Vis kaip iš maišo pifa-
si " d a r apie '.įN-nų" pikniką, 
" d a r pora žodžių", " d a r žo-

Vaikas, šypsodamas, nudžiu-
Tu sakysime, nupirkai g?s: 

butelį vyno uz pusantro dole-! — O aš tuomet turėčiau sal-
rio. Kiek'kainuotų du buteliu? dainių užtektinaij.. 

— Aš, ponas mokytojau, 
dar v^no net\u pirkęs. • • 

Susiraukė mokytojas ir dar 
sykį mėgina: 

— Kiek bus du kartu po 
du?. 

r— Keturi. , 
• 

i— O kiek bus prie penkių 
pridėjus tris? 

Mokytojas, kantrybė? neb-
tekęs. klausinėti ima kito da
lyko, tikylfos. 

— Kas tai yra stebuklas? 
Atsakymo nėra. Visi tyli. 
— Na, sakysime, tu nukritai 

nuo augšto bokšto ant žemės 
ii atskėlei sveikas? Kas tai 
bus? N 

— Atsitikimas. 
— Na, gerai, gerai. O jeigu 

tu vėl antrą kartą palipęs į 
bokšfc} nukritai ir vėl atsisto
jai ant kojų sveikas, kas tai 
busi 

— Laimė. 
— Na, o jeigu tu ir trečią 

kartą užlipęs ant bokšto, nu
krisi ant žemes ir išliksi svei
kas, kas tada bus? 

— JPri pratimas. 
Pargryžo vaikas namon, o 

tėvas klausia: 
— Na, kaip tau patinka mo-

kykloje ? 
i— Tai, kad mokytojas vi

siškai nieko nežino, vis mūsų 
klausiasi... 

t 
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DE PAUL UNIVERSITETO 
UŽBAIGTUVĖS, 

Per Lietuvos žemę ir visoje lietuvių 
tautoje eina didis šauksmas: "Žmonių duo 
kitę, žmonių mokytų"! Mokytų žmonių, 
visuomenės vadų neapsakomai reikia ir 
Lietuvos statomai valstybei ir Amerikos 
•lietuvių skurstančiai vsuomenei. Taigi pa
siilgusi tų mokytų vyrų mūsų visuomenė 
džiaugiasi, kuomet sužino, kad vienas, 
ar kitas jau užbagė mokslą ir stos į taip 
reikalingi) visuomenei darbuotojų, eiles. 

Ar stos? Ar neapžels pinigais ir >avi-
meile? Ar nepaskęs svetimoje bangoje? Ar 
neparduos ^avęs svetimiesiems, kurie bran 
giau išgali užmokėti? Tie klausimai vi
suomet kyla, kuomet niums' tenka sup
laukti mokyklose išleistuvių. Mūsų nelai
mei esame patyrę daug tokių atsitikimų, 
kad baigusieji net visuomenės pinigais 
mokslus išėję ne tautai naudingą darbą 
dirba, bet doleriui tarnauja. 

XX XX XX 

Šį metą De Paul University baigė mo-
trys lietuviai. Viena lietuvaitė muzi

kos, skyrių, kitas Humanitarinį skyrių ir 
trečias teisių skyrių. Visi trys gavo vie
nodus laipsnius' "Bachelor". Apie vieną 
nieko " D r a u g e " nebuvo paminėta. Ant
rojo buvo patalpintas nedidelis paveikslas 
Trečiojo užbaigtuvės. buvo patalpintos pir 
miausia ir jo paveikslas buvo išsitiesęs 
" D r a u g e " per visą plaštaką. 

Noriu tad dabar aprašyti tų išleistu
vių iškilmes, kuriose apvainikuoti tapo 
trįs lietuviai, nes iškilmės buvo tikrai gia~ 
žio^. Ir vienkart noriu bent trumpai pa
sidalinti užpjndusiomis mintimis... 

X X — 

joje, senoviškomis togomis pasirėdę Uni- katalikai, tai nestebėtina. Bet kartu su 

XX XX 
-

De Paul Universitetas yra vienas iš 
geriausių ne tik Chicagoje, bet ir Ameri
koje. Salė, kurioje iškilmės buvo sureng
tos, erdvi, gražiai išpuošta, talpina suvirs 
2,000 žmonių. Įėjus tuojau pirmoji mintį s 
byla: kuomet mes lietuviai turėsime tokią 
Universiteto salę?.. 

Sugaudė vargonai ir ilga virtine iš
sitiesę pradėjo eiti iškilmingoje proeesi-

versito profesoriai, garbės svečiai, kuone 
pusantro šimto naujai išleidžiamų studen
tų. Galo eisenos* nesimato. Tik staiga visa 
tūkstantine susirinkmuųjų salėje svečių 
minia niekieno neraginama sustoja: sjafcn 
įžengė palydovų apsuptas*, Chicagos arki
vyskupas Mundelein, Lrniversiteto kancle-
ns. 
. 

Visi sueina į c<ceną ir užima vietas.. 
Universito profesoriai ir garbės svečiai 
pirmoje eilėje susėdę, .visi senoviškose t k 
niversitetų togose, viduryje purpuro ap
siaustas Arkivyskupas sudaro vaizdą, ku
rs prašosi dailininko. 

Nėra vietos daug pasakoti apie pro
gramą. Iškilminga vargonų muzika; bai
gusiųjų pasveikinimo žodis; pora dainų, 
bet padainuotų kaip!;smuiko keletas nume 
rių, bet žavėjančiai atliktų; baigusiųjų at
sisveikinimo žodis. I r prasideda diplomų 
dalinimas. , 

Ėjo tas pusantro šimto naujų moks-

jais ėjo žydai, kiniečiai, japoniečiai, buvo 
ir Honolulų salos ir Havajos geltonųjų. 
Buvo jaunų, buvo ir senų. Buvo katalikų, 
buvo ir nekatalikų. Buvo gavusių pirmą
jį mokslo laipsnį, buvo gavusių ir augŠ-
čiausiąjį daktaro laipsnį. Ir ypatingai man 
krito į akį du: kinietis Geou Ven Chu ir 
japonietis Masaichi Shimizu. Abudu gavo 
augštąjį tebių daktaro lapisnį i n abudu 
nesvyruodamu priklaupė prieš Ganytoją ir 
pabučiavo žiedam 

Suteiktas taip pat tapo teisių dakta
rato laipsnis Chicagos te'isėjui Jareckhu 
ir žymiam visuemenės darbuotojui Kelly. 
Abudu vyru atsižymėję mokslu, darbais ir 
augšta visuomenėje padėtim, rimčiau ir 
pasirodė, neturėdami ragų. 

Ant galo pakviestas, kalbėti Chicagos 

— "Jumis išleidžia šita mokykla į 
pasaulį darbo dirbtų, — sakė kalbėtojas. 
"Nelengvą darbą dirbo tie. kurie šitą mo
kyklą pastatė, nelengvai dirbo tie, kurie 
jumis, išmokino. Šitos mokyklos įsteigėjai 
ir mokytojai daugeliui iš jūsų yra svetimi 
ir tikėjimu ir tauta. 
* « 

"Vieno dalyko jie turi teisės laukti iš 
Visų dabar išeinančių, kad jųs nebūtumėt 
siauri lunatikai, tos katalikybės persekio
tojai, kuri jums mokslą davė. Kaip ta. mo
kykla, taip ir jųs ją baigusieji mokėkite 
būti visų tikėjimų ir visų tautų laisvės mv-
lėtojais . 

"Bet jųs baigėte'mokslą taip pat, kad 
pasisekimo įsigytumete darbe. Bus jums 
pasisekimo, kuomet gyvenimo obalsiu pa
statysite tarnybą. Tarnybą Dievui, tarny-

• 

teisėjas, juristas O'Connell. Jaunas gra-Į bą žmonėms, ir ant pat galo. ne pirmoje 
žaus inteligentinio veido, begalo gražias vietoje, tarnybą sau. Ypač tą turi atminti 
iškalbos prikalė susirinkusiųjų domę prie tie, kurie katalikai yni. Tiktai tuomet jūsų 

lo pajėgų prie arkivyskupo .ir ėmė iš jo 
rankų savo darbų vaisiaus paliudymus, džių negalima buvo nesiklausyti. Ką gi 

savęs. I r plaukė jo kalba liuosai ir smi-. ,i*rho; „ t ^ v __*>•• 4 • . ' . .' 
: , , , . ,v. .. . . , . , , . • v \ aaruai atnek pateiUMntus vaisius ir jums 

go i klausytojų sirdi neišdildomai. Jo zo- , j ^ į ^ įr žmonijai». 

priklaupdami ir jo žiedų bučiuodami. E jo jis tokio sakė? (Ne galas) 

W} 

f 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
» ^ • m* 

LIET. KRIKš . DARBININ 
KAI DARBUOJASI. 

GRINORIUI ATSAKO. 

So. Boston, Mass. — Birž. 
14 d. įvyko L#. D. S. 1 kuopos 
susirinkimas. Išrinkta delega
tai į apskričio suvažiavimą 
ir į seimą. Padaryta taipgi 
genj įnešimų ir apskričiui ir 
seimui. Įnešimai tokie svar
bus, kad turbūt juos priims 
ir apskritys i r seimas. 

Kor. 

Nesibėdavokim, o u k dirbkime 
Cicero, 111. — "Draugo** 142 

mini. Ciceros " G r i n o m i s " nu
siskundžia, kad nesimatyt ži
nių iš lietuvių veikiiuO vieti
niame • anglų laikrašty. 

Taipgi pasigiria, kad vieti
niai lietuviai daug prisidėjo 
prie praplatinimo to laikraščio 
užsiprenumeruodami, kad lai
mėjus pirnią dovaną, t. y. au
tomobilių. 

I r tiesa. Svetimtaučiai pa-
Cambridge. Mass. Birž. darė gera biznį iš lietuvių, bet 

10 d. Xek. Pras. Panos Mari- kad užtai atsilyginus, tai ne. 
jos bažnyčioj buvo koncertas \ Laike (> — 7 mėnesiu, tik porą 

* kurį davė parapijos choras. l r | a r trejetą sykių teko pasteb*}-
svečiu dalyvavo programoj." ti apie lietuvius. O turėtų, ir 

;alėtų beiti kas savaitę. 
Toliau "GrinoiMtt" rašo:— 

C H I C A G D J E M e l d a * i s a t i d a r « "Aiskrymi 

! atidarę aiskrynuue' ' po rnlta. 
Federacijos skyriaus susiriu- [2244 W. 23-rd Plaee. Šaltako-

kunas. šė skani, taigi veria pas jį at-
Kaii to* dienos u*ėjo ir b u ^ l l a n k y t L Patarnavimas taipgi 

vo baimės, kad sukviptasis K i roandagus. 

V H I 4 a skyrių užbaigė 1612$ kp. susirinkimas. Susirinko' 
bernaičių ir 24 mergaitės* Vi- Bedažąs būrelis L. D. S. narių. 

IiAžNYTINIS KONCERTAS. 

gi Koncertas buvo tikrai vykęs. 
Žmonių prisigrūdo kimštinai \ 
bažnyčia. Pelno parapijai lie- J t > i £ u laikraščių redakcijos ne
ką $116 kuriai , bus apmok ta ; priima, pasibėdavokim, gal ra-
už altorių atnaujinimą. I s i i n kolij> Paeiti. 

Koresp. C*ia " G rinorius' ' be reikalo 
susirūpino. Aišku kad priima, 

BAŽNYČIĄ PAŠVENTINO, j t i k raSykit ^ ^ n e v i g i 

grinoriai gali rašyti angliškai. Dayton, Oho. — Birž. 10 d. 
įvyko pašventinimas liet. K. 
K. Šv. Krvžiaus bažnvfios nau 
jai įtaisytas. Pašventinimo ap-
eigore dalyvavo šios diecezijos 
arkivyskupai. Iškilmės buvo 
gražios. Koresp. 

Č*ia daug gal ' tų pasidarbuoti 
"Gicdrininkai*' arba čiagimęs 
jaunimas. 

Tad irerb. 'Grinoriau*. Rem-

Fed. skyriaus sus-mas antra
dienį neįvyks. Bet sušjo mažne 
visos dr-įos. 

Atlikus paprastuosius daly
kus, gerb. kun. Bumšas papa
sakojo įspūdžius apie savo ke
lione po Ameriką. Ypač oudžiu 
gome, kuojuet sužinojome, kad 
katalikai Lietuvoje rinkiniuose 
į Seimą laimėjo, o bedieviai 
nustojo net 12 vietų. Kur ne
sidžiaugsime, kad ir mūsų 
prie to prisidėta sulyg išgalėk 

Kun. Bumšui patarus pradė
jome rengtis prie K. Federaci
jos kongreso. Tapo nouaimuoti 
kandidatai į Centro Valdybą. 
Sutarta drau&ijonis pranešti, 
kad artimiausiuose savo posė
džiuose apsimokėti mokestį 
(po o*c. nuo nario) tos, kurios 
dar nesuspėjo, kad išrinktų 
savo atstovus į Kongresą. I r 
tfutarta, kad sekančiame susi
rinkime skyrius taip m/t iš
rinks savo atstovą. / 

Fed.. Apskričio pirm!" kun. 
Bumšas išreiškė džiaugsmo, 
kad mūsų skyrius yra stipriai 

Žiedas. 

MOKSLO METŲ UŽBAIGI-

• • 

",Towu of Lake. —. B i r i 17 
d. Sehool Hali s.vet. įvyko &v. 
Kryžiaus pa r. mokyklos moks
lo metų užbaigimo vakaras. 

Salė didelį ruiminga. Apie 

są sutraukus krūvon vakaras 
buvo tikroje žodžio prasiaėje 
vakaras. Tik vienintelę pasta
bą darau, tai publika buvo 
baisiai "noisy'\.ypatin-gaį lai- f 
ke kalbų. Rimčiau užsilaįky 
kūne. Tas mun*^ town^of-lą 
kiečįams gėdą daro. 

Tyla. 

PRIB K. FEDERACIJOS. 
AUKA LABDARYBEI. 

Pasitarė apie kp. reikalus, nu-
' tarė pasveikinti L. D. S. Seimą 
ir prie sveikinimo pridėti $5.00 

L. D. S. 
r ii, p , j . ' M. ra,'. s—iw-
KAS PRISIUS MUMS 

savo *ijqra adresą; įr porą ad
resų savo pažįstamų; ir paČ-
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

JRANGINKITB SAVO 
SVEIKATA 

kime jaunimą susispietusi po susitvarkęs ir ^prantančiai 
Giedros vėliava. Nes tai vie- veda reikalus. Visi dalyvavu-

Lielnviai Daktarai 
nintelė organizacija Amerikoj 
kuri veda mus prie giedros-

• • < 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nar ia i 

* — 

šviesos, o šviesoje - giedroje K u n j u n k e r i o Sekundicijos. 
mumis lietuvius geriau gali pa 

Sekm. 24 birž. pas mus bus 
didelės ir nepaprastos iškil
mes. Gerb. kun. S. A. Junkeris 
laikys savo antrąsias šv. Mi-

matyti svetimtaučiai, tada bus 
kam jų laikraščius užpilti ži
niomis iš lietuvių veikimo. O 
turim kuo daug pasirodyti, ne-

šieji pasidalino išparduoti 
1 'Draugo" pikniko 100 tikietų. 

! 
Tei. Bivd. 7042 , tik parapijos veikime, bet ir ? i a * i r nuteiks pulaiiuinima. 

t \ 1 1 T J * 1 * 

i D r . C . Z . V e z e i a s |;p°Utikoi°- men*> sP°rt° srity 
' je ir tt. 

Da r sykį kviečiu visus A-
merikos lietuvius daugiau do
mės atkreipti į giedri ninku -— 
moksleivių organizacijų; tuo
met ir mums bus lengviau žen
gti prie susipratimo — giedre
snio rytojaus. Žemaitis. 

LIETl 'VIS DENTISTAS 
4712 SO. A S H L A N D A V E M E 

arti 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. C&nal 157, Vfttc. Canal 9118 

DR. P. Z. ZALATOBIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chi rurgu 
1851 gontai Halsted Street 

Valandos: l t lkl 11 ryt*: 1 lkl 4 
po piety: • tkl • vakare 

K — 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, IJJLIMOEC 
Telefonu Vardą r.011 

Valandos — t tkl 11 Ii ryto 
po pietų B Jki t rak. Madėllomla 
ofisas nž darytas. 

K — f 

DR, A, L. YDŠKA 
1900 So. Halsted Str 

re*. Canal 1111 
Ofiso Tai.: 1» ryto iki U po plea, 

B lkl 7 Tai Takaro. 
Tai.: 1 lkl 4 po platu 
411S Arcčer Are. 
Tai. Laiayette e«»8 

t 
I . 

1 

ii 

Chinija. — Įvairiose vietose 
kai-kurie uostų darbininkai 
streikuoja. 

THUTONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,- -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—oe skausmo, 
S.—be jokio pavojaus sveikatai. 

|Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
feiti J darbą, rali tuoj Talgyti: dai-
jnininkij balsas tampa malonesnis, 
J visa sve'kata geresnė. Kuriem* ii-
jėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
idlntl. 

Ligonius iu iTaJriomls ligomis 
|prijimu:— 

Kasdien nuo S Tai. po pietų Iki 
j 9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomis ofisas 
[uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, CHTRCRGAS IB 

OBSTETRIKAS, 
Į1411 8o. 5(tth Ave. Cicero, I1L 

Pamokslą pasakyti yra pakvie 
.tas gerb. kun. B. Bomžas. Ro

dos, kad pas mos dar tokių 
iškilmių nėra buvę. Gaila, kad 
nebuvo galima anksčiau apie 
ta.> iškilmes paskelbt L. nes ne
buvo žinia, ar kun. Junkeris 
galės pas mumis atsilankyti. 
Bet visgi žmonės, kurie suži
nos, atsilankys; uss tai labai 
reta iškilmė. 

godžiu sakant, judame *-~ 
krutame, nors ir karšta nežmo
niškai. 

WE&T SIPĖS PADANGĖSE 

• 

1>1. Boulevard 2160 
DE. A. J . KARALITJB 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Stroet 

CbJcago. UI. 
- » ; 

Tel. Blvd. 6052. Nakt. Canal .2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3313 So. Halsted Street 

Y Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną^ 
2 nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 

OR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

«*2» SO. ASHLAND AVENUB 

* S P E C U AUSTAS 
Džiova, Moterų ir Vjrų Li^ų 

Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo t—<S 
po pietų: nuo 7—8:S0 vakare. 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 9880 

Klebono išleistuvės. * 

Ateinantį šeštadienį, birž. 
23 d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų par. .svet. įvyks didelis 
bankietas-kun. F . Kudii*kos iš-
leistuvės. Kas-gi nenorės Atsi
lankyti į taip. iškilmingas iš
leistuves? Į jas rengiasi visi! 
Dideli, maži, ;seni ir jauni. Mat 
musij gerb. klebonas sutinka 
su visais, užtai kiekvienas su 
juo norės atsisveikinti ir pa
linkėti laimingiausios kelionės 
paniekti Lietuvą ir paskui vėl 
laimingai sugryžti i r būti su 
mumis. v. 

Rczid. tel. Van Buren 0294 

Dr. M. Strikoiis 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland A v m u e 

Tel. Roulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki S 

Ned . 10 iki 12 
N a m a i : 6«4t So. Albany Avearae 

Tel. Frospec t 1»30 
Vai.- pagal sutartį i 

I * « 

i 

Tel. Boulevard «337 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

17U7 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
ik* 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

8 vai. vak. žmonių ant "mainĮpar . mokykloj. Narių susirinko 
floor" i r ant "bakeny* ' buvo 
pilna. 

Pirmas kalbėjo gerb. kun,. A. 
C. Martinkus J i s gan žymiais 
bruožiais paliete mokslo bran
gumą — vertę, ypatingą domę 
kreipdamas į vaikučius ir ju 
tėvelius. 

Įvairius šokiujs i rdr i l ius iš-
pild- YIZI, VH, V i V, I V ' i r 
UI skyrių bernaičiai-ri&ergai-
tėe. Tarpe tų mragiunynų bu
vo ir komedija viename akte, 
"Išdirbėjas plaukų". Visa pa 

Dievo Apvfizdos Par. — 
Šv. Pranciškaus dr-ja laikė 
mėn. susirinkimą birž. 10 d. . Tą knygutę gražiai parašė lie-

PINIGUS LIETUVON 
NuaiojuHa 
- po? 

Tiesioginį Susisiekymu 
Doleriais ir LiUij 

Pigiausiai ir Greičiausia: 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000.000.00 

nemanai 
Apkarsčius savo mėnesinius, 

reikalus, primininkas pakėlė 
klausimą metinės mokesties į 
A. L. JR. K. Federaciją ragin 
damas užmokėti, kad draugija 
nebūtų išbraukta iš kitų drau
gijų tarpo priklausančių prie 
šios garbingos, viršiausios 
liet. kat. organizacijos. Na-
riai sudėjo reikalingą sumą 
pinigų užmokėjimui narystės 
mokesties. 

Ši draugija priklauso ir 

tuviams gerai žinomas Dr. AL | 
M. Rackus. Ta knygutė suee 
dys jums turto* 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RACKUS | 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, IU. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO. 

:yko puikiausiai. T a maloni Pr i e L a b d - Scj. Vienas valdy-
•scenos regykla, tie jauni artis-
tai-ės gyvai, į-upestingai atliko 
darni savo užduotis privertė 
uisimąstyti, savęs klausti ir at 
sakyti jog buvo asmuo, asme
nys kurie tam pasiaukojo — 
išmokino vaikučius. Tai mūsų 
gerb. aeierų Nazariečių nuo
pelnas'. Jos kasmet .saro artis
tiškais gabumais puošė mokslo 
metų užbaigimo vakarus, bet 
šįmet tai tikrai nepaprastai 
buvo gražu. 

Baigiant programą kalbėjo 
ger,b. kun. J . J . čužauskas. Šis 
skatino mokintis daugiau, sie
kti mokslo augšeiau, nes ver
ta v-ra* 

Gerb. Irun. kleb. A. Skryr> 
kus, pirm negu išdalino užbai 
gusiems diplomus, prabilo ke
liais žodžiais. Kalbėjo mokslo 
temoje, ivaiėsį istoriniais fak 
tais. Kalba buvo turininga. 

bos narys priminė padaryti au 
ką našlaičiams. Visi sutiko ir 
sumetė $11.00 Labd. Są-gai. 

Draugija nutarė surengti 
balių žiemos laiku. Jei pasi
sektų kiek pelnyti, tai nemažą 
dalį pelno 'skirtų Labd. Są-
gai. 

Šv. Pranciškaus! dr-įa y ra ! 
pasižymėjus rėmimu visų kil 
nių tautos. Bažnyčios ir lab 
daringų reikalų. 

Alb. šiurna, r a s t 

IŠMOK 
AMATA. 

Mokanti nuo $35 
iki 150 »avaitėj, I«n-
cvąs darbas trumpų 
laikų išmokamas. 
Mes įmoki n am e kirpimo siurimo 
prosijtmo, kišenių dirbimo ir siu
vimo ant Electric Power Mašinų. 
Atsilankykite diena ar vakarais. 

JOS. F. KASNICKA, Principal 
MASTKR TAILORING SCHOOL 

lOONorth State Street 
Kamp. Lake Str. 4 floor. 

809 H. 351h St., Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
"» Parduodam Laivakortes. 9 

M f . j t n V' n "-n-f, t fc*r i ** " " " ** it *• TT >i T* " *twt 

1 PINIGUS LIETUVON! K 

f 
i i 

PRIE PASVEIKINIMO IR 
AUKA. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GBABORIU8 

2S14 W. 2S-rd PI. Cblemco, DI 
Patarnauja laldotoTėa* knopj-

gh»rt« lUUude' maidtia atoiiaa-
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti. TeL Ganai 1871—Sltv 

Siunčiu per didžiausius Lietu
-vos Bankus. 

& Padarau leyališkus dokumentus.'S 

« m » namu, lotų ir farmų. I 
y* 
M. 4 

[patarnauju pirkime ir pardavi-Į 
įamu, lotų ir f. 

NOTABY PUBLIC 
't Užsiregistravęs Lietuvos atsto- & 
^vyb^je . 
B Taipy i užlaikau Draugo di- ,^ 
Ifdžiausio knygyno skyrių su d i - ^ 

Už-3t 

'i 
I 

# 
>X« džiausiu rinkinio knygomis, 
^prenumeruoja Draugą. 

Brid©;eport. — Birž. 17 d. šv. 
Jurgio svet. įvyko L. D. Są-gos 

• • - " • • ) • I ^ m • i I ą i l 

? • » • • • • » • » • • • • • • • • • • • » » » • 

Rrzi<l<ii<iios Tel. Brnnswick 4887 
Dr. 8. YUOIUS D. C. Ph. 0. 

CHTROPRACTIC GYDYTOJAS | 
Be pyduolių, be operacijos 

Vai. »- i ; 5-& P. U. Srentad. »-13 
1579 Mihraukee Avcnue 

Kamp. Kobey ir Nortb Ave. 

PIRK LOTĄ I 
Pu+kioJ Parkholme Subdivizijoj, 
tarp* 4S-tos Ir 52-ros Ave. ir \6 
ir 19-tos Cicero. IU. 

Vanduo, šalygatviai, gazas lr< 
kiti įtaisymai, viskas apmokėta. 
Kainos nuo $1.000 ir augščiau.i 
Nepraleiskite šios progos. Keika- ] 
laukite informacijų pas 

JOHN O. SYKORA 
REAL ĘSTATE BROK.EH 

2410 So. 53-ad Ave. Cicero, III. 
Telefonas Cicero 8154 

atdara Nedėl. iki 4 vai po pietų 

I Jonas Klimas 
I t4414 SouthJ California Ave.̂ « 

Tel. Lafayette 5976 

;tlllllHliS«llllllllliaiililll[||l!lIH!!IIIIIIIISBll!llll -. . . , , , . , . !i!!U;,; i!ia!iiiiaiiiiiiiiiiiisiii!inii"% 
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f I Jeigu Manot įvesti į Savo Namus Apsišildima 
it Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi 

dienrašty " D r a u g e " . 

Ofiso tel. Boulevard 9683 

Dr. A. A R0TH i 
KUBAS GYDYTOJAS t* 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško. Tyrlikg 
Vmikų M vfsq caroal&kv U g * 

Ofisas: SS35 S. Halsted St. 
raJL: l t—11 ryto: t—S po 
Di«t. T—8T»k. Ned. l t 11 d. 

• Res . 113» Independence Blvd 
Caloafo. 

Dr. A K. Rutkauskas 
t 

— x 
Telefonas Boulevard 1»3» 

Dr.SABrenza 
4SOS So. AslUmad Aveime 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryt© Iki U plet: 1 po 

i piet iki S po piet: 9:30 vak. i k i . 
\ 9:30 vak. , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 Sb. Western Ave. 

Teląf. Lafayette 4140 

1 DR. MAURICE KAHN | 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL Yaads 0994 

Tel. jrapds SW4 
OFISO VAI*: 

9—it T. ryto, 1—i Ir T—9 • . r. 
Nedėliomis: nuo 19 v. ryt* lkl 
l v«L po pietų. 

» M r » • • • M»!_ • . • — • i • • m 8 
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Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį del namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

-
Mes taipgi turime visą 

prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis —~ vienoda kai* 
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime matei* 
jotą bile kada. Tai yra mū
sų notto biznyje. 

20 metų prityrimo 
4kiniu pritaisyuao mene 

SIMPTOMAI PARKIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galva T 
Ar jūsų akys ašaroja? 

• Ar yra uždegtos? 
Degins, ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip tr plukančlu* 

taškus ? 
Ar atmintis po truput) m a ^ n ' 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltį* ak? 

se? 
A-r yra balta dėmė ant voku* 
Ar turit kataraktą? 
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. 15. l f ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar* 
Reptintadienialp 9 r 1M t j dianrut. 

Levy & Company 
Kampas 22-ros^ir^State Str. 

TACluBiet ° f j | 2 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
imittIlllllIffltIllllllllllllllIlIlIlIIUlSIIIIHIIIIUSlIlIlIlIlIlIlSIIIIIIIIIIIIIIIIEilIlIlilllllSIHll 

D-ro RACKAUS IŠRADIMAS 
Ilgą laiką Dr. Račkiu galvojo, tru-

«6, lirado Ir ifibandė geriausius vaistu. 

PLAUKAMS, 
T), vaistai tai nėra kokia pat«ntuo-

[ ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir Jis veikla ant plau
kų štai kaip: 

, l)-Užm'oša mikrobu^ korte Ada 
plaukų šaknis. 

2)-Sustiprina ' plauku šaknis 
S)Išjudina kraują palvos «kalpojc 

ir priduoda plaukams dautg gy
vumo Ir jle&b 

4)-Sustahdo plaukų slinkimą 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tu vsjsta; tai tu-
, ii prisiųsti au laišku: —* savo amžių. 

keletą nusunkusių plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai yra auolat sausi ar 
rlebųa, ir ar yra pleiskanų. 6ių vai-, 
stų optlekose aacaastt. Kreiakities Ua-
alog prie tnueų FIRMOa 

KAINA ».<>• u* vaistas ir už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite Kuo adresu: 
DU. RACKUS Medicinai Labaratary. 

11411 So. 5<Kh Ava., Cicere, UI. 
\ f l f • % t 1 1 r m 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lieeuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriausia 

M. YUŠKA 
8228 West S8-th Street 

• • • » • • • • • < * a e » e » « M i » * • » ^ « 

SKAITYKITE "DRATTOĄ." 
<*. 



D R A U G A S 
T-ye mr-^mė. - — 

K^tr^rtagienis Bir. 21. 1923 

v»*i 

KUN. F. KUDIRKOS 
Išleistuvių Vakarienė ir Programas 

B 

KURIAME DALYVAUS IR K. SABONIS 

Rengia 
Katalikų Spaudos Draugijos 14 ta kuopa 

Subatoje, Birželio-June 23 d. 8 v. v. 1923 

i 
S 

Aušros Vartų Parapijos Svetainėje 2323 W. 23-rd Place Chicago, Illinois, 

Visus, kuoskaitlingiausiai kviečiame atsilankyti ir iš kitų kolontjų. 
RENGĖJAI. 

REIKALINGAS lietuvys če-

verykų pardavėjas turi. būti 
prityręs. Atsišaukite 

4604 So. Ashland Ave. 

PARDAVIMUI. 

CHICAGOJE 

N A M A I 
Med;nis namas 5x5 kambarių ant 

Cemento statytas netoly lietuviškos 
bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
už $7,800.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais 
bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 kam
barius geras siaučiui ir barberniai 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. • 

Du mediniu namu ant vieno loto, 
prišakiniame esti saliuno biznis ir na
mai tik $8,800.00.. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
bai pigiai ir labai lengvomis sąlygo
mis. 

Didelis bargenas, medinis ant dvie-
JONAS V. DIMŠA persikėlė J n a u - I jų pagyvenimų namaą 4xf> kambariu, 

R A K A N D A I 
R A K A M U BARGENAS 

Geriausia proga jaunoms poroms 
įsigyti 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
giamojo kambario, karpetai, grindinė 
la|npa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant kar to 
arba po viena. Nepraleiskite "Šio 
bargeno. 

1922 Soutti 'Kedzie Avrmie. 
• 1-mos lubos. ; 

L O T A I LIETUVIAI ADVOKATAI 

Du krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
zart st. netoly ksimtpo parsiduoda la- I 
bai pigiai. ' „ 

Du krūvoje po 80x12 5 lotai ant 
California ave netoli lietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingų namas 
neša rendos $100.00 j mėnesj. Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 South California Ave. 

Telef. Lafayette 597« 

* 
J. P. WA1TCHES 

L • w y c r 
LIETUTIS ADVOKATĄ* 

Dlen.: R. 514-516-127 H. Dear-
born Str. Tel. Randolph 8584 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pul lman 6377 

i ja vietų gyventi: 3230 So. Kmerald 
1 Ave., rh icago, įjL, tel.: Yards 1567. 

KAS NORI MATYTI ROŽIŲ. 'OLD TIMERIŲ" DOMEI. 

IVr sekančias dešimtį die
nu apsilanką Huniboldt par
ke asmenys galės pamatyti 
puikiausiu rožių gėlynus. A-
pie 17,04)0 Hybrid- rožių krū
mų, apie 50 Įvairiu rusių ro
žių sale kitų daugybės žydin
čiu epeliu. 

Tos rožės Obicagoje yra re-

Ryt bus praktika. 

Rvt, bir/. 22 ei nuo 5:30 vai. 
vakare, Sberman Parke, prie 
Ručine Ave. ir 55-tos bus "()!d 
- t in imų" svaidirtinkų tymo 
praktika. Vi.i "Old-timeriai" 
stengkitės pribūti ant prakti
kos, nors ir negalėsite ant pra
džios. Kiek galėsime tiek pa 

tenybė ir verta jas pamatyti ! praktikuosime ir pasiskirsty-
kiekvienam, kas myli gėrėtis 'sime pozicijas žaidimui. 
tos rūšies 'jėlėmis. 

Yra daugylM-' ir puikiu pi-
vonijų, kurios šiandiei» kuodai 
liausią i s žiedais pasipuošu
sios. 

Organizatyvė kom. 

KONSERVATORIJOS KON 
GERTAS. 

NE MERGINA. BET VYRAS. 

Areštuota Mrs. France* 
Carrick, kurią Mrs. Tesmer 
identifikavo kaipo savo vyro 
žmogžudę, pakabaus pasiro
dė, kad tai ne mergina, l>et 
v 

Bir/. 22 d. Mark Wliite Sq-
uare ^^vet. bus Beethoveno 
Konservatorijos mokinių kon
certas ir užbaigimas mokslo 

APLANKYS ftV. P R A N C I Š K U S 
VIENI OLYNA. 

Turiu už garbę pranešti tiems, ku
rie turi savo dukteris ir gimines šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuolyne, kad 
aš išvažiuoju į Pi t tsburgha aplan
kyti savo dukterį esančia ftv, Pran
ciškaus Vienuolyne. Išvažiuoju penk
tadienio vakare, birž. 22 d. š. m. Kas 
turėtumėte kokj reikalų arba kų j -
duoti, kokių dovanėlę savo dukterims 
arba giminėms ir kad aš ten su jo
mis asmeniškai kų pakalbėčiau ir 
jums parvažiavęs asmeniškai perpa
sakočiau apie viskų, kų busiu ten pa
tyri s, ateikite pas inane vakarais 
nuo 5-tos vai. ligi devynių. Aš su 
mielu noru tamstoms patarnausiu. 

Felisas Pieža, 
44 36 South Fairfield Avenue 

rh icago, 111. 

REIKALAUJAME 
100 moterų dirbti naktimis 
prie dėjimo kanų, prityrimas 
nereikalingas. 

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

CONTINENTAL CAN CO. 
5411 West 65-ta Street * 

elektra, vanos, gražus garadžius stik
liniais porčiais netoli nuo \yestern 
Bulyd. t iktai už $5,500.00. 

Medinis £nt dviejų lubų namas e-
lectrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius a»t etulpų $5,000.00«. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra
žiu beismentu 6x'6 kamfcarius pirmas 
l latas furnace šildomas, randos neša 
$95.00 J mėnesj netoly 55-th St. $12,-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais jtaisymais $12.500.00 turi par
duotas a r mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernės biznis su na
mu ar be naVio lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu* ar be namo biznis 
$3.700.00. 

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

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

Reikalauja namo Brighton Pa rke 
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 

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

JONAS KLIMAS 
4414 So. California Ave. 

Chicago, UI. 

f 
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BIZNIS 

Žvakinės 
fixrures . įL 
su JP 
dangčiais. 

• 

u 

Gera Šviesa Priduoda 
Skonio Valgiui 
G* 

ANT PARDAVIMO Ice-
Cream parlor, eįgam, tabako/! 

į ir kitų smulkmenų krautuvė; 
REIKALAUJAME 

# 100 vaikų 
metų. Vaikų programa prasi- s u v h ,v u] m(^ a l l l ž i a u s h. ^ ^ ^ ^ ^ ' V ^ F j ^ 1 1 ^ ! 
!'s diena 4 vai., o suaugusių i jaunu vyrų dirbti naktimis 1 ,a U į J f °« " i « l i ? 1 «i 

;.,„.„*; Un f l C ( i n A , i . i m n "*!*»*> »7w PO. WalJace Str. 
vakare 8 vai. Dieną ir v a - K , a u t ' k a n a s > duodame pieee 

kare bn< išpildvta ivairi pro-į^oTk". ANT PARDAVIMO vienas 
ie, Kau tai ne mergina, nei a j(, p u i k a u ; M a s o n & i fiO vaikų si 
rvrns, persitaisęs moteriškais I n ' . v m • , -. b t l dienomis. 

CONTINENTAL CAN CO. Tiiba 
Tai Fred G. Thompson, 32 j 

m. amžiaus. 
Dabar policija į tąxpaukšt i 

kitaip ima atsinešti. Areš
tuotas ir Krauk Carrįck, ku
ri Thompson skaitė savo "le
galiu vyru.'' Abudu gyveno 
j)o num. .')09 AVest Sebiller 
st. Apartmente padaryta 

i 
liaujami tikietai. (Jalinia juos 
isigvti nuo mokiniu ir Beetbo-
veno Konservatorijoje. 

50 vaikų suvirs 10 metų dir- i: etas saliuno "r ix t ie r iu" labai 
pigiai. Atsišaukite. 

5517 So. Ashland Ave. 
5411 West 65-ta Street Tslef. Republic 0211 . 

• 

Žvakinės f lxt ;rcs 
i dangčiu. 

ERA šviesa ta; geriausias to-
ikas apetitui. Tinkamai pri

taisyta labai gražiai stalą apšviečia 
parodant jūsų gražius indus. Tiri 
karnai nušviestas kambaris turi 
gražesnę išžiūra. 

Valgomojo Kambario 
Fixtures 

Vartok Lampas (Bulbs) Tokias: 

1 Žvakės formoj viršum stalo 40 
• vvatt, ull froc-ted Mazda lampa 

jeigu fixture turi stiklą a r dan
gti; jeigu hera dangčio tuomet 
vartok 25 watt Mazda lampa. 

2. 

3. 

Shower fixttiruose vartok 50 
•vvatt Mazda lampa bliude ir 
Salinėse lampose. 

• 

Jeigu turi rundina lampa su šil
kiniu ar stikliniu daugčiu vir
š u n staJo (paveiksle neparodo
ma) vartok 7 5 watt Mazda lam
pa. 

Slicmer flftiires sh bliu 
ilu Ir priekabiais. 4, Šoninė šviesos turi turčti 2 5 

,\V'att all-frosted rundinas Maz
da lampas. 

Mes i*ardtiodame ir mainome šias 
Mftadfl lami>as. Ateik j bilc kurių 
is mūsų k«autuviu ir reikalauk. 

I'o 
.L 

Braukei rixtnre,. 
si<'ll.O.N. 

prie 

COMMQNWEALTH EDISON O 
LECTRICSHOP3 

72 West Adams Street 
I r visi skyriai. 

— H 
Tel. Dea rbom 9057 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viclurmiestyje 
CHTCAGO T E M P L E BLnLDINO 

77 West \Vasliington 6trmC 
Room 172« 

Valandos 9 ryto iki 6 po pietų 
|| Namų Tel. Hyde P a r k 8195 
! • • • • • • • • • > • » « 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

Kambaris K80 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefoną*: Yards 4081 

ę 

i 
! 

• • • — • • • » » « » « « » « » » » » « « f l j 

FPBRADCHUL1S 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patar imus. 
3112 8. Halsted St., Chicago. 

Telephone Yards 2390 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 - Telef. Raiidolpk 2000 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų i 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

i Tel. Dearberai 9057 

A. R 1 
STASULAN1 

ADVOKATAS 
Vidurmiestij Ofisas 

3 Room 1726 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W. Washington St. . 

W 

£ ^ — • 

P R A N E Š I M A I . 
•< .I.D T I M K R I I " PRAKTIKA ry

to, bir/. 2?, nuo 5.-:{0 vai. vak., Sher-
rnan parke, prio 5",-tv>s ir Racine 
ave. Visi "OM-timeriai" stengkitės 
pribūti kuriuo laiku kas galėsit^-. 

krata, Kasta keletas moteri- svarbu susirikiuoti. 
.skų skrybėlių ir jupų. Tai ! 

visa naudojo Thompson. "Ras-1 
tas ir revolveris. 

Policija neabejoja, kad tai 
bus tuodu plėšiku, kurių vie
nas nužudė Tesmeri. 

Organizatyvė k.om. 

K A S R A D O ? 

DU ŽUVO. 
• • 

Ties Madigon ir Jefferson 
gatvėm nuo aukšto buto va
kar krito aptašytas kampinis 
akmuo ir užmušė du žmogn. 

KAS RADO RAKTUS mp 
stubos ant 23 Plaee nialonėki-

i te su^rąžit. Bus dovana už su
grąžinimą. 

Antrašu; 
2342 West 23 Place 

f baismenta. 

BRENTANO CHICAGOJ. 

REIKALINGA 
V Y R Ų 

3ffi 

F A R M O S ! F A R M O S ! 
Jei nori būti sveikas, gyvenk ant farmų — ėia tyras oras, ir šviežias maistas. 

Alusii fanuos yra visai arti Chirągos. KiRa crel^žinkelis Burlington and Quiney R 
R. { Cliicaoos vidunniestį imat ik 30mimihi. Į Cieero tik 15 minueių. Mėnesinį tikietų 
turint kainuoja tik 12 centų tikietas. Traukinių į dieną išeina W. Taigi kada nori. tada 
galima uauti. 

i 

MUSTJ fanuos randasi prie Tėvų Mari jo n u Kongregacijos farmos kurią pereitais me
tais nusipirko. Tėvai Marijonai žada šiais m e t a s i s t a t v t i Vienuolvną.-Taigi šioje ko
lonijoje žente, labai pakils. Kas atsimenat kejį I l l e t a i a t g a l < p r i e ^ Kazimiero Vienuolyno 
lotai buvo labai pigus, o dabar baisiai p a b r a a i ^ 0 > T a s g r o i t u l a i k l l g a ] į b u t i i r s u š i o m i s 

armomis. 

Mes parduodame žemę nuo 21/2 akerių iki 1(K). Galite įnešti labai mažą sumą pinigų. 
£| Žemė labai derlinga ir dabar pigi. • 

Norėdami daugiau informacijų kreipkite- į " D r a u g o " Ofisą. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

&E 4- S B B = S 

L Michnievicz-Vidikiene 
MUSERKA 
101 8. Halsted St 

Kampas 31 gatve 
Phone Yarda 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

jPaing. 
SąžioiSkae pa-

tarną vii \as prie 
gimdyme.Visoki pa 
patar imai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 1.^, nuo 
0 iki 9 vai. vakare. 

OFISAS CICERO 
1505 So. 49-th Court 

Panedėlio. Seredo ir Pėtnyčios MdLe 
Tel. Cicero 6048 Ę 

WHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

2219-2223 So. Western Ave 
Telefonas Canal 4-100 

Pigus važinėjimas 
20c. už mylia 

TeJefotuM Yards U SU 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičių 
einamomis kainomis. 

labai pri-

B. H. BUCH, 
Tel. Kildare 5804 

Bnves Circuit teismo toisė-
jas Brentano, kurs" yra pa-
Fiuntiniu Fngarijai, parvyko 
Cliicagon pasiviešėtų pas sa
vo pažįstamus. 

RAGINA FARMERIUS 
ORGANIZUOTIS. 

Amerikos Darbo Preziden
tas Samuel Gompers vakar 
kalbėjo "National Whea t" 

' konferencijoje, Chicagoje. 
J is ragino fai*merius orga

nizuotis unijon, jei jie nori 
pagerinti savo būvį ir apdra
usti savo interesus. 

Reikalingi 
malioriai u-
nijistaį^JDar 

[ bą užtikri
nu visai va-" 
sarai, tiktai 
patyrę lai 
atsišaukia. 

Kreipkitės 
pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

REIKALINGI 
Vyrai dirbti dienomis ar nak 
timis su geni mokesčių. 

Atsišaukite 
Western Felt Works 
4115 Ogden Avenue 

PLATINKITE "DRAUGĄ." Near 22 nd and Cravvford: Ave. 

*£N Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ch-icagoj 
llills 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitani k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai, 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 
Telefonas B0ULEVARD 7309 

" - — • 

*•-••&. 

» 
STANLEY P 

MA2EJKA 
GRABORIl 8 m J 

Balsam no toj M 
Turly automo

bilius visokiems 
esi ka lama Kaina 
prieinama 

3319 Anbnro 
Av^ Chicago. j 

Telefomas Boulcvard 4139 

SKAITYKITE IR PUTIN-
KITĘ "DRAUGĄ." 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse «vs-
tuvėse. krikšty- ? 
nėc ir kituose ! 
reikaluose. Kai- . 
nos prieiaarnos. j 

13307 Aubum Ave. Chicago. j 

- —-,y 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

T S • ' • 

lesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
. Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BUTfTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų n£ra. 

Waterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilaa. 

OTJERFtV 
Dirbti ir garantuojami 

ALBAUGH — DOVER CO. Chicago. 
2100 Marahall Blvd. 

•• 
Tel Rockwell fi800 

-

• 
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