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K. ž. S, PRINCIPU DEK
LARACIJA. Anglija Nori Kviesti Suv 

TĖVAI TURI TEISE PARIN
KTI VAIKAMS MO

KYKLAS. 

Denominacionalės Mokyklos 
Reprezentuoja Laisvę. 

CLEVELAND, O., liepos 
9. — Praeita savaite Čionai 
ivvko Kataliku Švietimo Sa-
jungos (Catbolic Educational 
Assoeiation) suvažiavimas. 
Suvažiavimo pabaigoje priim 
ta vienbalsiai tokia principu 
deklaracija: 

44Tokia respublika kaip mu 
su negali išlaikyti be švie

sios pilietybes. Respublikos 
gerovė reikalauja apsidrausti 
priemone, idant visos tautos 
vaikai siektu apžvietos. 

"Religija namažiau pasau
linės žinybos vra reikalinga 
pilietybės priedermio atliki 
imii. Negana žinoti, kas yra 
gera ir tikra. Valia turi but 
motyvuojama gera ir tikra 
darymu. Tr motyvai, kurie nu 
stato valiai akcija, turi but 
griežtai paremti reli.gija arba 
religiniais principais. 

Sekmadienio mokyklos. 
"Daugiaus kaip pirm trijų 

šimtmečio bertainiu, Arkivv-
skupas Hughes nurodė, kad 
kuomet sekmadienio mokyk
los gal pakaktinos nekatali-
kams, kaipo priemonė jų vai
kus mokinti religijos, l)et jos 
nepakakti nos katalikams. 
Kaip iŠ principo, taip iš pa-
tvrimu katalikai žino, kad vai 
knose Įkvėpti Katalikų Tikė-
jima ir katalikiškus doros 
principus yra būtinas daik
tas juos regulariai mokyklo
se mokinti religijos. Dar prieš 
įsteigsiant mūsų respubliką, 
katalikai ėia statė mokyklas 
ir dėjo pamatus šiandie pla-
ėiai gyvuojančio parapijų mo 
kyklų sistemai. Parapijų mo
kyklų sistema yra senesnė uz 
valstybių remiamų publiškų 
mokyklų sistemą. 

"Katalikai pastate parapi
jų mokykloms butus miosa-
vais fondais, kurie sudaryti 
Bažnyčios narių. Tokiu pat 
būdu jie visais laikais ir pa
laiko šias mokyklas. Dėlto 
jie moka dvilypes švietimo 
taksas. Vienomis taksomis pa 
laiko nuosavas parapįjų mo
kyklas, kitomis — pukliškas 
mokyklas. Tą finansinį pasi
šventimą jie atlieka, kad ap
drausti savo relįgines teises. 

Priešingi įstatymai. 
44Legislatyvės priemonės už 

drausti lankyti mokyklas ki
tokias kaip tik publiškas už
gauna pagrindines katalikų 
kaipo žmonių ir piliečių tei
ses. Tokios priemonės neleis
tų katalikams tėvams vaikus 
mokinti religijos, nes neleis
tų jiems parinkti atatinkamai 
savo vaikams mokyklas. Kiltų 
religinis persekiojimas. 

4 'Katalikai linkę savo vai-
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KLAIPĖDOS KVOTA. 

NORI BENDRAI NUSTATYTI VOKIETIJOS LIKIMĄ 
ŠIĄ SAVAITĘ TRUKS RYŠIAI ANGLIJOS SU FRANCIJA 

LONDONAS, liepos 11. — 
Anglų-francuzų sąjunga bai
gia irti. Suirimas neišvengti-
nas šią savaitę. Tik vienas 
dalykas gali sulaikyti suirimų. 
Tai Anglijos sutikimas su 
Franeijos nusistatymu. Frau 
ci'jos nusistatymas smaugti 
Vokietiją. Nori, kad jai ta
me darbe gelbėtų Anglija. 

Situacijos faktai yra šie: 
Anglija pareikalavo Franei
jos, idant ši raštu paduotų 
kuoveikiausiai definitivius sa 
vo pasiketinimus kas link 
Vokietijos. Praeitą savaitę 
Franci ja per savo ambasado
rių Angli jos valdžia i pranešė 
žodžiui/Kad ji atsisako raStu 
patenkinti ^Anglijos reikalavi
mus. 

Anglijos užsienių reika
lų sekretorius lordas Curzon 
ncnoif'jo matytis su Franei
jos ambasadorium. Norėjo at 
sakymo raita. Paskui sutiko 
su franeuzų valdžios memo
randumu. 

Franeijos pozicija. 
Franeijos pozicija nusags

tyta vienomis gudrybėmis. 
Premieras Poincare nei vie
nu raštu neturi padavęs An
glijai savo nusistatymo. Tik
tai grynu žodžiu. Dėlto, Po
incare visuomet gali keisti 
savo nusistatymą ir sakvti. 
kad jis kitaip nemintijęs. Ne
turima prirodymų ant pope-
ros. 

Dėlto, premieras Poincare 
ir šiuo kartu nenori duoti ra
štu savo definityvio nusista
tymo. Anglija tam priešinga. 

Francuzai tvirtina, kad vo
kiečiai pilnai nugalėti ir jie 
kas momentas turi suklupti. 
Anglija tuotarpu tvirtina, 
kad vokiečiai yra stiprus, 
kad jie gali pasyviai atsilai
kyti ilgus mėnesius. Dėlto, 
franeuzų pastangos okupuo
tuose plotuose yra tuščios. 
Jos labiaus kenkia visai Eu
ropai, negu vokiečiams. 

Kongreso klausimas. 
Anglijos ministerių kabine

tas turėjo poros valandų po
sėdį. Pranešta, kad rytoj pre 
mieras Bald\vin parlamentui 
praneš savo pareiškimą Vo
kietijos reikale. 

Posiėdis, kaip paprastai, lai 
kvtas uždarytomis durimis. 
Tečiaus iš tikrų versmių pa
tirta, kad Anglija planuoja 
šaukti visu didžiuliu valstv-
bių kongrese. Tame kongre
se bus nustatytas Vokietijos 
likimas. Kongresan bus pak
viesta ir Franci ja. Nežinia, 
ar ji dalyvaus. 

Tuo klausimu Anglija tik
rai ima darbuotis. 

Kvies Suv. Valstybes. 
Kongresan bus kviečiamos 

ir Suv. Valstvbės. Joms bus 
duota pirmininkavimo vieta. 
Paduota sugestijų, kad kong
rese dalyvaus teisėjas Taft ir 
Klihu Root. 

Prie kongreso palinks Ita
lija ir "mažoji entontė." A-
pie Belgiją aliojojama. Var
giai ta išsisuks iš Franeijos 
politiniu nagų. 

Premieras Babhvin pirm 
šauksiant kongresą pasitars 
su partijų lyderiais. Nėra a-
bejonės, tie sutiks. Nes nuo 
Vokietijos galutino likimo nu 
statymo priguli Anglijos pa
dėtis, visa jos gamyba ir pir-
klvba. 

Užvakar lordas Curzon il
gai konforavo su Vokietijos 
ambasadorium. 

Iki liepos 1, 1923, Klaipė
dos ir Lietuvos kvotos buvo 
atskirai laikytos, bet Foreign 
Language Information Servi
ce prašant, kuomet Klaipėda 
buvo paskirta Lietuvai, Klai
pėdos kvota pridfėta prie Lie
tuvos kvotoS ir nuo liepos 1, 
1923, kas mėnesį iš Lietuvos 
iv Klaipėdos 492 žmonės ga
lės atvažiuoti, arba per me
tus 2,460. (FLISO. 
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VOKIEČIŲ ATSTOVAS 
BELGIJOJ APMUŠTAS. 

MILLERANDG PAREIS-
KIMAS. 

PARYŽIUS, litpos 11. — 
Franeijos prezidentas Mille-
rand vienoj iškilmėj kalbėda
mas pareiškė, kad Francija 
nepakeisianti savo nusistaty
mo Vokietijos žvilgsniu. 

ARBITRAI RENKA REIKA
LINGUS FAKTUS. 

PADIDINS OKUPUOTĘ. 

Europa nerimsta; pramato-
ma? didir vargas. 

• 

BRIUKSFLIS, liepos 11. 
— Č'ionai belgai vienoje gat
vėje apmušė vokiečhi atsto
vą (eharge d'affaires). 

Belgų autoritetai sako, kad 
tas atstovas eidamas su ki
tais dviem vokiečiais, pergar 
šiai kalbėjęs vokiškai. 

Areštuota .du buvusiu bel
gų kareiviu. Paskiaus palmo
suota. 

DUESSELDORF, liep. 11. 
— Rubro teritorijoj leidžia
mi vokiečių laikraščiai spėja, 
kad francuzai ten prapljės o-
kupuotės ribas. 

MAJORAS DARBUOJASI. 
Clucagos majoras Dever 

darbuojasi už sumiestinimą 
gatvekarių ir viršutinių gele
žinkelių. Bet pirm to jis nori, 
kad tos benlroVės šiandie pa
gerintų visuomenei reikalin
gą patarnavimą. # 

Bendrovės ima didelius pi
nigus nuo žmonių už važinė
jimą. Tad gali daugel vietose 
prailginti bėgius. Tuo tarpu 
šiandie jos nieko nedaro. 

LEVIATHAN FRANCIJOJ. 

NUKAUTA 20 PLĖŠIKŲ. 

HONGKONG, liepos* 11. — 
Kinų kariuomenė mėgino at
imti nuo plėšikų iš traukinio 
pagrobtus 90 asmenų. 

įvyko kova su plėšikais. 20 
jų nukauta. Tečiaus kiti plė
šikai su pagrobtais žmonė
mis suspėjo pasprųsti į kal
nus. 

jų mokyklose. ,Tas nesiskaito 
katalikams jokia privilegija, 
bet pagrindinė teisė. Ta tei-

M,ėginimai panaikinti minėtas 
mokyklas yra didžiai pavojin
gi mūsų šaliai. Nes tuomi no 

sė paremta prigimtuoju tėvų rimą suvaržyti patį persona-
autoritetu ir priederme. 

* 

Denominacionalės moky
klos. 

44 Denominacionalės mokyk 

lės laisvės principą. Katali
kų mokyklų rekordai yra gry
ni ir apie tai negali but dvie
jų nuomonių. Kas link pro
gramos ir mokinimo metodų, 

los, kaip ir visos privatines mūsų mokyklos neturi skirtu 
mokyklos, reprezentuoja per-
sonalės laisvės principą. Ta 
laisvė priguli kiekvienam at-
skiriam žmogui. Švietimo lai

sve žmogus gali naudotis 
taip, kaip jam patinkama, bi 
tik tas švietimas nekenktų ki-

kus šviesti nuosavose parapr-~tų žmonių teisiems 'Valstybėje. 

mų su publiškomis mokyklo
mis. Katalikų mokytojai-os 
savo ilgu pasišventusiu gyve
nimu* y ra pilnai atsidavę mo
kinimo darbui. Taip yra dėl
to, kad juose yra gyvi aukš
čiau minėti relįginiai moty

vai. >> 

CHERBOURG, liepos 11. 
Vakar čia pirmukart at- " "V'7- " . . r„ ,v-f, , .• , . / 'ko automobiJiun į uke S. \ alstvbni garlaivis ^ 

PAGROBF MERGINA. 
Keli automobiliu važiuoją 

vyrai Cliicago avenue nuo ša
ligatvio pagrobė jauną mergi
ną Philomcną Oostello, įsivil-

Skirti gatvekarių darbinin
kams užmokesnį nėra leng
vas daiktas arbitrams, kuo
met gatvekarių bendrovė sta
to įrodymus, kad ji negalinti 
(langiaus mokėti, kaip 70c. va 
landoje. 

Darbininkai reikalauja 80c. 
valandoje už darbą. Nors ta 
užmokesnis nėra "living \va-
ge," bet jie ir tuomi nori pa-
stenkinti. 

Arbitrai renka reikalingus 
faktus. Paskui anais remian
tis išspręs, kiek Bendrovė ga-
ii mok&ti darbininkams. Ar
bitrai vra trvs. Jie atsiovau-
ja kiekvienas skyrium visuo
menę darbininkus ir bendro
vę. - Sprendžiant užmokesnį, 
jie darbuosis patenkinti vi
sas tris puses. Nelengvas dai
ktas bus tai atsiekti. 

* Apsidirbę su gatvekarių 
darbininkais, paskui ims .tar
tis apie viršutinių geležinke
lių darbininkų užmokesnį. 

prezidentas Mahon arbitrams 
įdavė darbininkų gyvenimjl 
išlaidų lentelę. 

Šeimynai iš penkių, - tėvo, 
motinos ir trijų vaikų, mažiau 
šios išlaidos per metus reika.'T 

lirigos tokios: 
Namų nuoma ir kuras 

$73&QD 
Gazas ir elektra 84.00 
Darbininkui uniforma ir ki

ti drabužiai 126.00 
Pačiai drabužiai (mtni-

mum) 142.0$ 
Vaikams drabužiai 75.0U 
Avalines visai šeimynai 

53.59 
Unijai mokestis 18.00 
Maistas 470.00 
Vi šoki namfniai baldai 

13&40 
Gyvasties apdrauda 2o;0# 
Kalėdoms extra 15.00 

plaukė S. Valstybių gari 
Leviatban su keliauninkais. 

Išleidęs keliauninkus, gar
laivis nuplaukė į Soutbamp-
ton, Anglijon. 

r nuvažiavo. 
Daug žmonių matė tą ypatin
gą, atsitikimą. 

Policija ieško pagrobėjų ir 
merginos. 

Gydytojui ir dentistui 
, 35.00 

-Rekreacijai 27.00 
Viso išlaidų 1,934.90 dol. 
Beto, dar yra ir smulkes

nių išlaidų, kaip tai svietu: 
muisi ir kt. T 

Anot Mahon, gatvekarių, 
darbininkai per metus dirba 

Gatvekarių (carmen) darbi 313 dienų, valandoje iman£ 
ninku unijos internacionalis po 80c. pasidaro 2.003.20 dol, 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ISPA
NIJOJE. 

BR1ARRITZ, Francija, lie
pos 11. — Siaurinėj Ispanijoj 
vakar atjaustas smarkus že
mės drebėjimas. 

Chieagos policija čionai ie
ško iš St. Louis, Mo., paspru-
dusių dviejų plėšikų. 

( 

PUNSKO LIETUVIAI ŠAU
KIASI UŽTARYMO. 

L I E T U V O J E . 
NELAIMĖ VYTAUTO . 

KALNE. 

Birželio mėn. 13 d. Vvtau-

. — VALKININKAI. Dargu 
žų sodžiaus mokytoją ir ke
letą vietos gyventojų vietos* 
valdžia su^mė ir jįugabeno 
Vilniaus kalėjimam (jVil. TT.,)b 

-— 44Lietuvos Rytai*' raso^; 
kad Vilniaus kurija, tokia, ko . 

to kalne apie pusiau pirma v. j^ia jį šiandie yra, palaiko se^ 
d. piemenukai ganvdami kar- »9 lenkinimo darbą,, tarp Vif^ 

PAGALUU? RATIFI
KAVO. 

ves sukūrė ugnį išpuvusioje 
liepoje. Ugnei gerokai įside
gus staiga įvyko didžiausias 
sprogimas, nuo kurio gan sto 
ra žalia liepa tapo visai nu
laužta ir kiek toliau nunešta, 
dalis visai į skeveldras sud
raskyta, o du vaiku piemenu-

PARYŽ1US, liepos 11. — 
AVashingtone padarytą karo 
laivynų mažinimo sutartį pa-
galiaus ratifikavo ir Franei
jos senatas. 

CHICAfl/D. -
pastovus oras; 

Šiandie ne-
vfėsiaii. 

PUNSKAS. — Aglinės kai 
mo, Punsko valsč., gyvento
jai kreipėsi gegužės m^n. j ;W vienas 9, kitas 10 metų p. 
Liet. vyriausybę, skųšdamie- jFrikienės tarnautoju, sudėju
si, kad lenkai sauvalingai ski j siu netoli ugnies liko negyvai 
ria juos nuo Lietuvos ir 44lu- užmušti. [Vienam net smege 

niaus diocezijos tikinčiųjų ?lie 
tuvių ir gudų, ypač ignoruo
dama jų kalbą. 

r 
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p a " iš jų nežmoniškus mokės 
čius, ir prašydami, kad Lietu
vos vyriausybė niekados jų 
neatsižadėtų ir, eidama am
basadorių konferencijos kovo 

nys ištiško, kitas gi užmuštas 
be kraujo išliejimo, matosi, 
buvo kontuzijuotas. Išpuvu
sioje liepoje butą bombos. 
Kas ją ten pasLėp^ ir kada 

— Lietuvos wriausVbės*i-^ 
galiotinio įsaky'mu nuo ge^u5 į 
žės mėn. 19 d. Klair|ėdos kra--
što policija perėjo krašto diy 
rektorijos žinion. Uostui ir 
sienai saugoti organizuojama 
ypatingos policijos kadros. 

PINIGU KURSAS. 

15 d* nutarimu, greičiau pr i - 'uėra žinios. Bombos skeveld-
skirtų prie Lietuvos. 

BENES NORI TAIKINTI 
ANGLIJĄ SU FRANCIJA. 
JIS IŠKELIAVO LONDO

NAN. 

diplomatas negali įtikinti 
Franeijos apie kilsiantį pavo
jų nuirus vienybei. Tur but, 

ra nukrito net Frikienės so
dne, už pusę kįlometro nuo 
sprogimo vietos. 1 

Lietuvos 10 litų $1.00 
.Anglijos ster. svarui 4.61 
Franeijos 100 f r. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mar. .0004 
Lenkijos 100 mark. .000? 

i 

Nurodysiąs ten pavojingą 
padėtį. 

' PARYŽIUS, liepos 11. — 
Čekoslovakijos užsienių rei
kalų ministeris Benes pradė
jo lošti didelio diplomato ro
lę. J is pamatė, kad tarpe An
glijos ir Franeijos del Vo
kietijos vienybe skaidosi, tad 
nusiskubino Londonan. Mė
gins ten įtikinti Anglijos^ vy
riausybę, kad yra pavojaus 
suirus tarp An,glijos ir Fran
eijos vienybek 

ji ententė' pasiliksianti Fran 
ei jos pusėje. 

Gi kuomet Anglija paries 
Franeijos norą šauksianti kon 
gresą nustatyti Vokietijos li r 

kimą? tuomet 44mažoji enten-
t ė " bendrai su Francija pul
sianti Vokietįją. 

Ar Anglijos vyriausybė at
kreips domę į tuos baugini
mus, dar n/ėra žinoma. Bet 

i 

, Franeijos pavergtos valsty-
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S I Ų S K I T E Pinigus j Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-

Daugelis stebisi, kodėl tas! bės darbuojasi už Francija. 

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

ii ' i 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. . 

1 1 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL. | 
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D R A 

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

^DRAUGAS" 

Ui visa Europa. Skurdas ir 
vargas sukeltų raudonąjį tero
rą. Įsimaišytu Rusija. Europo
je atsiverti) tikras pragaras. 

Francijos imperialistai tai 
pramato. Bet jie neatsisako 
savo pradėtų pastangų. Kas 
jiems Europos pragaištis. 

U O 
•J" ! 

A 8 Trečiadienis Liepos 11, 1923 
~-m 

fraeiltną isakynu nedėldienlus-
«*-^— g« M 
• H M V . . . . < • i • - • % . J . k* • • » • T-

Fuei Metų SS.OO 
Oi prenumeratą mokai iškalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dieno*, 
M nuo Naujų Metų. Norint perinai-
njtf adresą visada reikia prisius- AR ATPIGS GYVENIMAS? 
II ir — i adresas- Pinigai geriau-! . 
eia siųsti tfperkaat kratoje ar ex-
preee "Money Order" arba įde- Amerikoje gyvenimo atpigi-
dant pinigus | registrmote lalak*. l n a s kiekvienam dirbančiam 

jų žinovų nuomonės. Juo la-Hr patys žudosi, kelia tautų i 
biaus, kad kitais metais bus 
prezidento rinkimai. Prieš tuos 
rinkimus ar tuo jaus po rinki
mų visaip gali buk 

neapykantą ir mums neleidžia 
augti ir stiprėti. Nebelaukime 
ramybės pakol Lietuvos žemės 
nebus atvaduotos ir imperia
listai Vitosai nepasprings sa
vo žodžiais. Šiandien sunku ir 
prieiti prie kitos išvados negu 
šaulių išvados: "jeigu nori tai 
kos, ruoškis karau**: 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley Avenut 

Chicago, Illinois 
Tel. Rooseveit 7791 

TLMJritf 
NORI NAUJO KARO. 

Pranei jos atkaklieji imperia
listai, kuriems likimas nulėmė 
šiandie valdyti tą valstybe, 
skleidžia obalsį: " į Berlyną!" 
Sako, reikia atitaisyti klaidą 
padarytą 1918 metais. Tais 
metais lapkrity turėjo but už
imta Vokietijos sostinė Berly
nan. Kadangi tas neatlikta, rei
kia dabar tą miestą okupuoti. 
Girdi, tik tokiu būdu Vokie
tija busianti pilnai sulamdyta. 

Tas obalsis nemažai džiugi
na Lenkiją, Čekoslovakiją, Ju
goslaviją ir Rumuniją. Šios 
keturios valstybės yra Franei
jos imperialistų vergės. Jų 
skaitlingos armijos užlaikomos 
franeuzu auksiniais frankais. 

žmogui daug rupi. Pigesnio 

DEL VITOSO KALBOS. 
Lietuvos laikraščiai plačiai 

komentuoja (aiškina) naujojo 
gyveninio klausimas dešimtis ] lenkų ministerių kabineto pir-
milionų žmonių interesuoja. Te mininko Vitoso programinę 
čiaus į tą klausimą niekas ne
gali atsakyti taip, ar ne. 

Gyvenimo atpigimui reikia. 

visai nieko visuomenė nežino
jo apie NAUJĄ ŠV. PRAN
CIŠKAUS LIETUVAIČIŲ SE 
SERŲ VIENUOLYNĄ ir jų-
jų reikalus. Tai įvyko iš įvai
rių priežasčių. Dabargi seserų 
reikalais rūpintis man paves
ta. Tad nuo šiol pradėsime pla-

|čiau visuomenę apie Seseris 
Pranciškietes informuoti. 

Amerikos socialistai baigia Apie jų įsikūrimą jau rašė-
savo gyvenimo dienas. Jų vie-.me praeitaisiais metais. Per 
ni įsivilko į bolševikų kailį, i šiuos pirmuosiuos savo gyva-

kaifoą kurią jis pasakė birželio 
1 d. Lenkijos Seime. Savo kal
boje jis neaplenkė nei Lietn-

kad atpigtų kainos maistui ir vos taip sakydamas: 
kasdien žmonių vartojamiems " K a s liečia Lietuvą tai 
visokiems daiktams. Kad kai-1 nuolatinėms lietuviu provoka-
nos atpigtų, reikalinga, kadĮcijoms esant, lenkų vyriausy-
darbininkai pigiau dirbtų. Tai bė gerai suprasdama savo tei-
yra, kad visokių daiktų pro
dukcija butų pigesnė. 

Bet paklausk darbininkų, 
ar jie nori pigiau* dirbti. Nei 
vienas jų šiandie nesutinka pi
giau dirbti, taigi ir gyveni
mas negali atpigti. 

George W. Ilinman laikraš
ty Ckieago Herald — Exami-
ner rašo, kad Suv. Valstybės 
yra demokratinė šalis, č ia vi-
si šalies reikalai atliekami ar
ba gali but atlikti piliečių bal
savimais. Tečiaus gyvenimo 
atpiginimo klausimo jokiu bal-

Kaip franeuzai imperialistai, Į savimu negalima išspręsti. Tai 
taip ir šios valstybės laukia j toksai .dalykas, kurio balsavi-
Vokietijos pragaišties. nias negali paliesti. Dėlto jis 

Franci ja nemoka skolų A- ^™> ™i demokratinis. 
Anot Himnam trumpoj at-

ses ir jėgas, nenorinti abejota 
kad lietuvių tauta supras ga
lų gale savo interesą palankiai 
nusistatyti Lenkijos atžvilgiu, 
nes tai esanti vienintelė natn-
ralė l ietuvos savystovv at-
eitis . 

Vitosas aiškiai grūmoja Lie
tuvos nepriklausomybei jeigu 
lietuviai nepulsią ant kelių 
prieš Jasnie TVielmožnymu 
lenkų poną. 

"Trimitas** darydamas iš-
sj 

vadas iš tokio lenkų begėdiško 
prisipažinimo rašo: 

1. "Mes nė per plauką netu
rime silpninti arba mažinti sa
vo gynimosi tJ4*'gų ir priemo
nių; 2. mes, visa tauta, turi
me eiti prie visuotinojo ir pi-

PRANEŠIMAS SESERĮĮ PRANCIŠKAU REIKALUOSE 
——~ r 

Iki šiol labai mažai, arba Sudėta tie tūkstančiai už tai 

SOCIALIZMAS ŽLUNGA. 

eit y gal kiek ir atpigs gyveni- giojo mūsų tautos apginklavi
mas. Bet visai mažai. Brange-
nvbė tesis visa eile metu, gal 
ilgiausius metus. Dėlto, kad 
\H) buvus io karo virto kito
kios sąlygos. Darbo žmonės 
pori geresnėse sąlygose gyven
ti. Nenori turėti pirmkarinių 
laikų, kuomet pigiai gyventa, 
bet nieko neturėta. 

Bet kiti ekonominiu dalyku 
žinovai kaip tik priešingai 
tvirtina. Sako, kuomet darbai 
staiga pakilo, taip gali stai
ga ateiti krizis. J ie pataria 

merikai ir Anglijai. Sako, ne
turinti pinigų, gi kuomet iš 
Vokietijos gausianti aukštą 
kontribuciją, tuomet mokės
ianti. Bet Fra nei ja turi užtek
tinai pinigų ne vien savo įni-
lioninę armiją užlaikyti. Turi 
pinigų ir anų valstybių armi
jas šelpti. 

Kamgi tai visa Vokietijos 
pragaiščiai. Norima Vokietiją 
suskaldyti į dalis ir pasisavin
ti jos plotu*. 

Kuomet imperialistai šau
kia: " { Berlyną!'* reikia su
prasti jie nori naujo karo. 
Naują karą tečiaus jie tikisi 
laimėti. Tam tikslui turi pa- darbai ir taupyti pinigus, kiek-itų ir sustalnlytų vidujinę ko-

alingas armijas. Ka- kam yra galima. Nes kuomet; vą ir 6 padėti mūsų valdžiai 
reiviai neturi ką veikti. Jų fabrikantai pagamins prekių greičiau įvykinti gerą tvarką* 

gerą susisiekimą, gerą švieti
mą ir tobulesnį darbo nor
mavimą šalies viduje " . 

įiio ir karinio apmokymo — 
turime tuoj eiti prie to, kad 
mes galėtume sujungti savo 
eil'se visus vyrus nuo 18-kos 
ligi 45 metų; o. turime pratin
tis slaptai ir nejučiomis prie
šui organizuoti, (nes Lenkija 
per Tautų Sąjungą reikalauja 
mus nuginkluoti); 4. turime 
sustiprinti kultūros ir švietimo 
darbą savo visuomenėje ypa
tingai atkreiptą į pasiprieši
nimą lenkams; 5. turime rei
kalauti mūsų |w>litinių partijų 

kiti virto paprastais biznie
riais, spešelkninkais, arba so
cialistų žodžiu betariant, " b u r 
žujais" bei kapitalistais. 

Kati lietuviai socialistai tir
psta, kaip pavasario sniegas 
prieš saule, jie patys prisipa
žįsta.- Iš didžiulės socialistų 
partijos jiems oficialiai " an t 
popieros" dar palikę apie du 
šimtu organizuotų narių. Lai 
nenusimena. Toks pats likimas 
ištiko ir kitų tautų jų ben
draminčius. 

"Vossis«he Zeitung" prane
ša iš Wa>diingtono, kad so
cialistų partijos kongresas 
konstatavęs Amerikos sociali-
ty sumažėjimą 90 nuošimčių. 

Kame priežastis! Jų gali bu 
ti daug, bet svarbioji ir di
džiausioji priežastis bene bus 
ta, kad socialistų vadai pa
tys pirmieji spiovę Markso 
barzdon paliko ištikimi kapi
talizmo sistemai. Nors jie 
šiandien ir užsimerkę vis skel
biasi proletarų gynėjais, (lan
giaus prasilavinę darbininkai 
jiems nebetiki. 

vimo metus gana daug jau pa-
daryta. Visų pirma jos pasek-

kad buvo neatidėliotino reika
lo gelbėti tėvynę nuo pražū
ties. Je i tad matėme reikalą 
ten toli, tai juo labiaus turi
me pamatyti čia pat s?„<'o rei
kalą, kuris irgi yra nei kiek 
neatidėliotinas. Namas sese
rims BŪTINAI reikalingas at
einančiais metais! Nes užsibai
gia mūsų sutartis su svetim
tautėmis seserimis ir už metų 
mes visas savo seseris turime 
atsiimti. Už tad rimtai visi a-
pie tai turi susirūpinti, nes 

>reikalas čia mušu amerikie-

tmes daugiaus jau mergaičių 
nebepriimame, nes buk nesą 
vietos. Tai netiesa; turime už
tektinai vietos ir seserys, pas, 
kurias dabar laikinai esame 
prisiglaudę visa širdimi mus 

« 

mingai jau vedė dvi mokyk-įčių lietuvių ant vietos ir tai 
las: Šv. Jurgio Detroite ir Šv. (neatidėliotinas. Seserų ant pli-
Kazimiero Pittsburgbe. Šį pa 1 ko lauko nepadėsi. 
vasarį įsigyjo begalo gražioj 
ir patogioj vietoj 32 akieriu 
žemės netoli Pittsburgh, Pa,, 
prie (Jrovė Station, tarpe Cas-
tle Sbannon ir Fair Ilavcn, a-
pie 20 minutų gatvekariu <la-
važiuoti. Ant tos fanuos vra 
naujas muro aštuonių kamba-1 lietuvių kolonijas ' paprašyti 

BALTOS RANKOS — JUO 
DAS DARBAS. 

darbininkams dirbti, kol eina įr jų vadovu, kad jie pairau 

vadai šaukiasi naujo kraujo 
praliejimo. 

Jei imperialistų tibškimai 
pildytųsi, suprantama, Vokie
tija butų sugriauta. Tai įvyk
tų trumpu laiku. Bet žinovai 
tvirtina, kad griuvus Vokieti
jai, paskui ją turėtų griūti ir 
pati Francija ir jos vergės 
(vasalės) valstybės. Nukentė-

perdaug, gi jeigu Europoje 
vis bus ekonominė stagnacija, 
jie uždarys dirbtuves. Šiandie 
didžiumą gaminamų prekių A 
merikoj sunaudoja patys A-
merikos gyventojai. Bet tie 
visuomet taip bus. 

Tai ir žinok, sveikas, ar at-
pitf* gyvenimas ar ne. 

Mes linktume prie pastarų-

Du metu atgal penki milio-
nai žmonių ieškojo sau darbo 
ir jo nebuvo. Dabar yra ki
taip. 500,(X)0 darbų laukia dar
bininkų ir jų nėra. 

rių namas, daržinės, kūtės, 
klėtys, garadžiai ir t. t. Trys 
sodai įvairių vaisingų medžių, 
pievos, gerai apdirbtos lauko 
žemės. Nuo "ca r line*' tik 7 
ar 10 minučių eiti. Prie pat 
fanuos prieina miesto vanduo, 
gasas, elektriką ir "sewers" . 
Kalnas — vienuolynui vieta 
begalo ideališka, tai tikras Mt. 
Alvernia, kur Šv. Pranciškus 
gyveno! 

Seserys inkorponiojamos 
kaipo: "Litliuanian Sisters oĮ. 
tbe Third Order of St. Fran
cis o£ Assisi in the Dioeese 
of Pittsburgh, P a . " Tuo var
dą jos bus žinomos j r visi 
" d e c d s " viršminėtų nuosavy
bių tuo vardu yra daromi. 
Lietuviškai gi vadinsime "Šv. 
Pranciškus Lietuvaitės Sese
r y s " bei "Šv. Pranciškaus 
Lietuvaičių Vienuolynas", ar
ba stačiai Seserys Praneiškie
tes. 

Kadangi virš minėti namai 

Tad sukėlimui to kapitalo 
Seserų Pranciškiečių namų sta 
tymui, Pittsburgho lietuviai 
kunigai pakvietė gerb. kun. IgT 

ną Abromaitį, 726 Talbot Ave., 
Braddock, Pa. o vyskupas jį 
užgyrė ir leklo pavažiuoti Į 

aukų vienuolynui. Kun. Ab
romaitis tuo tikslu artimiau 
šioj ateityj ir išvažiuoja aukų 
rinkti Seserų Pranciškiečių 
Vienuolynui. Apie savo mar
šrutą ir planus praneš patsai 
kun. Abromaitis. Ašgi visų se
serų Pranciškiečių vardu nuo-

remia ir visame padeda, kad 
tik mūsų vienuolynas pleto-
tusi i r augtų. Tad atsiliepki
te, mergaitės! 

Aukas siųskite ir visais se
serų Pranciškiečių reikalais 
[kreipkitės sekančiu antrašu: 

Rev. Magnus J . Kizėnas, 
2112 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa. 
P. S. Beje, turiu dar primin 

ti, kad aukos įuio $1.00 iki 
$51.00 bus įrašomos j vienuo
lyno raštinės knygas J r čia 
aukotojų vardai pasiliks am
žinai atminčiai. Aukavę nema
žiau $52.00 įsigyja vienuolyno 
rėmėjo vardą ir seserys at-. 
minčiai duoda diplomą savo-
rankomis nupieštą, su užraši 
kiek aukavo ir rėmėjo vardu, 
kuris taipat įrašoma į Vienuo
lyno rėmėjų knygą, kuri %*• 
suomet gulės vienuolyno par~ 
lore ant stalo, kad svečiai at
silankę matytų, kas prisidėjo 
prie pastatymo vienuolyno. 

Aukavę $300.00 išauklėjimui 
vienos sesers, įsigyja garbin 
gą stipendijatoriaus (arba iš
auklėtojo vienos sesers) vardą 
Duodamas su auksiniais užra 

i 

;» 

• 

širdžiai meldžiu visuomenės \ žais -didelis diplomas, taipat 
kun. Abromaičio misiją parem
ti. Mes pilnai pasitikim, kad 
visuomenė supras seserų rei-

seserų pieštas, ant kurio be. 
kitų parašų, pasirašo ir ta se
suo, kuri bus išauklėta arba 

•r>J 

yra pennazi seserims — vie
nuolynui, todelei seserys da-

Iš vakarinių valstybių daug bar turi pasiTtkti svetimtaučių 
jaunų Vytų ir moterų, dirbu
sių ofisuose ir krautuvėse, ku
riems labai nipėjo "nesuteršti 
savo baltų rankelių juodu dar 
bu", dabar ėmė manyti kitaip. 
Jie pradėjo uoliai mokytis į 
vairių *4juodų darbų", nes tie 
duoda daug geresnį pragyve-
ninm, negu "bal t i darbai" . 

Taigi, ko neduoda Amerikos 

vienuolyne pakol įsigys sau 
atsakantį Motinišką Namą. Vi
siems gerai žinoma, kad šian
dien ką nors ^statyti, tai ne 
juokai — reikia nemažo kapi 
talo. Per tuos vienus metus se
serys -dar nesugebėjo tiek įsi
gyti kapitalo, kad pačios vie
nos galėtų sau namus pasista 
lyti. Reikia joms, taip, kaip i kitė* žemiau paduotu antrašu, 

biam jų reikalui išties savo 
duosnią paramos ranką. Sese
lės gi už tą duosnumą steng
sis atsiteisti savo maldomis ir 
nenuilstančiais darbais moky
klose, kurių po vakacijų jau 
didesnį skaičių ims vesti. 

Jau visur pasibaigė mokslo 
metai. Daugelis mergaičių pa
baigi įvairias žemesnes ir au-
gštesnes mokyklas. Tėveliai su 
si rupinę, kur dukrelę leisti po 
vakacijų. Mergaitės suka gal
vas, kokį luomą pasirinkti, ką 
pradėti. 

Pasinaudodamas tąja proga 
patariu mergaitėms pasirinkti 
vienuolės luomą, o tėvelius 
meldžiIK leisti savo dukrelėms 
pastoti vienuelynan. Tai pra-
kilniausis iš visų luomų! Tai 
didelė laimė tėveliams nors 
vieną dukrele turėti vienuole. 
Tad mergaitės norinčios pas
toti Šv. Pranciškaus Lietuvai
čių Vienuolynan tuojaus kreip-

kaHngumą ir šiam taip svar- ™udosis stipendijatoriaus au
ka. Vardas gi taipgi įrašytas 
į stipendijatorių knygą, kuri 
bus laikoma vienuolyno parlo-
re pirmoje vietoje, kad kiek
vienas matytų kas ' i r kurią se
serį išauklėjo. 

Aukavę nemažiaus $500.Uu 
įsigyja didžiai garbingą vie
nuolyno įsteigėjo vardą. Sutei
kiama amžinai atminčiai ne
paprastas diplomas ir jo var
das bus iškaltas ant manua
linės lentos žymiausioj vienuo* 
lyno vietoj. 

Norintieji įsigyti virš mi
nėtus vardus, i r diplomus ga
li dalimis suaukoti virš minė
tas sumas ir dįplomai bus su
teikiami tik kuomet bus pil
nai užsimokėję. 

Kun. Magnus J. Kazėnas. 
Šv. Pran. Liet. Vien. Reikalų 

Vedėjas. 
P. S. Prašome ir kitų laik-

į-aščių perspausdinti. 

*> * 

P-lė Andela Kozakova iš 
Pragos. Čekoslavakijos, yra 

vir kitiems viešiems reikalams o noriai bus suteiktos visos in-1 p i n n u t i nė moteris gauti 
[VISUOMENES paramos. Su- formacijos reikalingos pastoji- Darata Charles universite 

dak-
siteto tei

sių mokykloj. 

Šaulių nusistatymas aiškus i mokyklos, kurios, rengė ir ren-
ir praktiškas. lWt jau senai bu- gia daugybę " lepš ių" be fa-įg obėįome šimtus tūkstančių 'mui vienuolynan.Dabar\ra pa 
tų. metas visoms tautoms insj. lios, be energijom, be jokio s ų d ( H į a n t Tėvynės Lietuvos "togiausias laikas pasiteirauti 
ties ramaus kultūrinio darbo, noro prie kiek nors sunkesnio a u kuro ir netik kad nesigailė- ir po vakacijų pastoti vienųo-
o ne ginkluotis. Tečiaus mūsų darbo, tai to verčia ieškoti gy- jome, bet da r įs to didžiuoju- j'lynam Kaip girdėtis kažin ke-
" b r a c i a " su savo nesuvaldo--venimo praktika. Gerai ir tai. j mės. Ui tai garbė tebūna duos-'no yra leidžiamos klaidingos-bet apsiaustas labai prastas, 
mais imperialistiniais tikslais ^ (G.P.S.).:niai mūsų visuomenės rankai! žinios buk nėra vietos ir kad i— Bunyan. 

LIETUVOS JURININKO BALSUS 
I LIETUVAITES. . . 

piliete f Kas tu, graži kaip svajonė, pa-1 laivyną! 

&&&&&.. -SIsVjsK KM:xHK:m£5momoi 

Užbaiga 
• " O ką tai reiškia Inkaras." ' rimtai 

tyrinėja i^iergaitė. 
Brangute, inkaras — tai vilties ženk

las. Šis ženklas, kaipo siiahofifl vilties, pri
imtas jau visų, ypač krikščioniškųjų tau
tų. Jis reiškia išsigelbėjimo viltį iš pra
žūties. Šis ženklas yra gerbiamas ir my
limas viso pasaulio jurininkų, bet ypač 
pritinka mūsų Lietuvos jurininkams, ku-

sakiusi, kad inkaras — tai vilties emble
ma? Taip! Tūkstantį kartų tu teisėta? 

Inkaras — vilties emblema ne tiktai 
jurininko, bet — tai vilties ženklas i r vi-
sos mūsų nuvargintos, nukankintos ir te-
bedraskomos plėšraus aro nagais Tėvy
nės. 

Inkaras Lietuvos vilties ženklas, jog 
ji tvirtai atsistos viena koja ant jurų, ki
ta gi Vilniuje. Kas tu nebutumei,nežinoma, 
graži moteriške, bet tu, kaip ir visos kil
nios moterys, esi verta giliausios pagar
bos. Jųs , taip jųs, prieš kurias 
aš visą savo gyvenimą lenkiaus su didžiau
sia pagarba, jųs busite pinnomis mūsų lai
vyno rėmė jomis! Į jus, mielos silpnos, plie
nines lietuvaitės aš prisišliesiu ir kaip 
demonas gundintojas nuolat Šnibždėsiu * rie vilisi ne tiktai išvesti Lietuvą iŠ di

plomatinių ir ekonominių klampynių bet1 jums: "Mielos, brangios tautietės! Jųs 
svajoja atvesti ją laimės, gerovės įr ra- niekuomet neatsisakydavote dirbti Tėry-
mybės priėplaukon. paaiškino motinėlė ir nės naudai ir kadangi jūsų darbas paeina 
pravjo... • \ iš širdies ir sielos gelmių ir visuomet*es-

Kas tu tokia, kilni moteriške ir mo-

Brangi dukryte! Draug su savo sužie
duotiniu tu vakare išėjai pasivaikščioti ži
lo" Nemuno pakrantėmis. Ramu, tyla! Mė

nul is žeria į Nemuną savo sidabrinius 
spindulius. Kur tai krūmely čiulba lakš
tingala. Sučiulbo viena, atsiliepi kita ir 
pagaliau susidarė visas mažučių sparnuo
čių žavėjantis eboras. Tu pasodinai greta 
savo sužieduotinį, nulenkei ant jo peties-
savo galvelę ir, žiūrėdama į žeriantį si
dabru Nemuną, pradedi svajoti: "Ka ip 
gi dabar butų gera plaukioti savo lietu
višku laivu beribiam Indijos vandenyne!" 
" T a i p " — atsakys tau tavo kiek daikšles-
nis (realingesnis) sužieduotinis, "pinniau 
šiai reikalinga įsigyti laivą". "Mano 
brangusis!" tu jam pasakysi: " T u ener
gingas, darbštus ir turi prisidėti prie or
ganizavimo Laivyno statymo paskatinimo 
draugijos, platinti draugijos idėją savo 
pažįstamų tarpe ir uoliai padėti j a i rinkti 
laivyno statymui lėšas". Tikėk, mano dei-

tina, jautri laimingo vyro žmona ir dora 
ti sėkmingas, neatsisakykite padirbėti ir : ve, kad tas, kuris ^ s taip karštai my-
šį kartą, padedant sutverti mums tautinį • Ii, išpildys, tavo movą i r prašymą! 

Sako, buk moteris, palyginant su vyru 
esanti bejeg.'1. Kaipo senas jurininkas, pa
sakysiu, kad tai netiesa! Pažįstu tave, 
miela lietuvaite, jau ne nuo šiandien. 

Mačiau tave žįloje senovėje begi
nančią su saidoku ir ietimi rankose savo 
ugniavietę ir tėvų tikybą. 

Mačiau tave laike baisaus paskuti
niojo pasaulinio karo su raudonuoju kry
žiaus ženklu ant kurtinės, bešluostančią a-
šaras pavargusių sužeistųjų kariautojų ir 
be raminančią pasirengusius keltis amžinon 
tėvynėn. 

Mačiau tave su plevėsuojančia rau
kuose laisvės vėliava laike kovų su Lie
tuvos nepriklausomybes priešais. Tu vi
suomet buvai pirmose eilėse ten, kur šau 
kė tave Tėvyni ir kur jai buvo reikalin
ga švelnutės ir kartu taip stiprios tavo 
rankutės parama bei slaugymas. Sakau, 
pažįstu aš jumis, Lietuvos moterys, ir 
tvirtinu, kad jųs švelnutės, ir tuo pačiu sy
kiu taip tvirtos, visuomet ir nedalomai 
yaldėte mūsų vyriškas širdis ir protą! Iš 
iusų, brangios lietuvaitės, mes surembėjel 

jurininkai, laukiame paramos mūsų pas
tangose sutvėrimo Lietuvos laivyno. Jųs 
privalote nuolat šnibždėti savo tėvams, 
broliams, vyrams ir sužiedotiniams, kad 
Lietuvai būtinai reikalingas tautinis lai
vynas. % 

, Lietuvos moterys! Organizuokite rė 
mimui atstatymo laivyno savo komitetus, 
draugijas ir ratelius ir niekas už jus, neg 
jųs savo švelniomis rankutėmis ir lipšnio
mis širdelėmis, tikiuos neatliks to dalyko 
geriau. •• * 

Dabar aš jaučiuos jau nebe vienas, 
neš jaučiuos esąs tarpe tų, kurios stip
resnės už patį likimą. Jumyse, moterys, 
gludi ta spėka, kuri pynė ir neregimai 
valdo pasaulinės politikos vairą. Aš jūsų 
senas draugas ir garbintojas kreipiuos į 
jus, Lietuvos moterys, iš okeano bangų ti
kėdamas, kad jųs išklausysite mano šir
dingą į jus kreipimosi ir maldavimą ir 
padėsite mums jurininkams mūsų pastan
gose sutverti Lietuvos naudai ir garbei 
tautini laivyną. ' 

«- Kapitonas NĖM0. £ 
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bariški . . I i r J . Petravičius. Šie tfei sa- **rtėmis kapotos visto* a»t skru*iia-
r . « Į tos duonos. Pieno atsigerti. Sėlinu 

Čia svetimtaučiai pirmiau sir inks*pas raštininkę ir per- biskvitas su sviestu, ai.-**, pasenus 
laikė lk t»viu» pagarboje, be tUiu rės knygas, 
dabar pasipiktino pamate; lie-J Susir inkimui buvo nemaža 
tuvių tokį barbariSką apsiėji- f garbė kad aplankė jį garbin

g ą i r pavadino tamsuoliais. (gi svečiai iš Springfieldo: Juoy 

LIETTJVmADVOKATAI 

S U T U O K T U V Ė S . — AUKOS 
BAŽNYČIAI. 

Kenosha, Wis . ,— l iepos 4 
ii. š. m. šv. Pe t ro bažnyčioje 
vietinis klebonas kun. S. Bvs-
t raus surišo moterystės . sakr. 
ryšiu Vin. Ališaucką su St. Po
ciūte. Vestuvės buvo ištiktų
jų \ avyadingos. Vakarienės 
laike, vestuvių paminėjimui. 
Minmnvtn padaryti uiaža do-
vanėle šv. Petro bažnyčiai. Vi-
>i geri), sveria i noriai tam su
manymui pr i tarė . Atnau
jinimo bažnyčios bokšto čia 

-jput suaukota $G4.(K). 

Aukojo šie asmenys : po $6: 

vi u. 
. 

MUZIKALIŠKAS PBOGRA-
M Ė U S . 

W*ukegan, 111. ,— Liepos 6" 
i. šv . Baltramiejaus par. svet. 

įvyko niuzlkališkas programė-
iis kuri siuvime Nik. Kulio mo 

ramia pas mus panaš ia vestu- 'tinia sakyti , kad tai buvo pir- ' 
s. fmas toks nepaprastas lietuvių 

piknikas, užtad ir buvo labai 
įdomus. Kliubiečiai matyt yra 
turtingi, n i s privažiavo nema 
aa i " makabii ią ' ' , trakt), daug | 
publikos, nemažai visokio gėri
mėlio. Linksminasi t ikrai poli-
t i kiškai. Visokie svetimtaučiai, 
o ypatingai moksleiviai kurių 
čionai nemažai vra iš visokiu 

k nti a t, nes p. Kulys mokina . 
, •, t - i • 'vais t ini bei tautų a rba saliu 

muzikos jaunus berniukus i r . . v. . 
labai įdomavo šiais suvažino-mergaites. 

Mokiniai parodė savo gra-
:-ų i r kilnu palinkima prie mu
zikos. Linksma yra iš šalies 
žiūrėti kaip jaunučiai gabiai 

kun. S. Byslrais . Balčaitis *>iiUU) skambinu ir dainuoja. 
St., Jesiel iuniutė Ver. iš Wau- Į Džiaugsminga yra tėv. ir ne1x 
kegan, S t i u k u s ]>r.; $ 5 : Ali.^ui [ svetimiems žiūrėti į tuos vai-
(kas Vin., .Miljėnas Kaz., \ I i - i k u č i u s kurių jauni pirštai lip-
kutis J u r g i s ; $4: Švelnis J u o - ! t e l i m ) * 1 P ™ klaviatūros. 
zapas; $5.50: AliŠauckas St. 
iš Cbicagos, Reipai Mar. iš 

P o programos gerb. kun. 
kleb, Kloris pasakė gražių pra-

Chicagos; $2.00: Višniauckas • kalbą, ir ragino jaunimą mo-
I\az.. Blaževičius Juoz., Pipi- kytis muzikos. (Jerb. klebono 
ras Kaz., Stankus Rap., $1.50: kalba buvo įdomi klaus-yto-
Ualis St . : $1.00: Jneai te Ona jams. \Vaukeganiečiai katali-
iŠ Cbicagos, Švelnis Pr., Kai- kai auga ir darbuojas kilniai. 
čauckas [g., Ališauckas VI. iš , Buvęs. 
Cbicagos. 

Vin. Ališauckas priklaus"* 
prie virtinės L. Vyčių kuopos 
ir buvo vienas veikliausių jos Užtraukė panieką ant mūsų 
narių. Lai Dievas laimina jau- tautos vardo, 
navcdžius ir tolesniame jujsi 
gyvenimo. Lai daug ia i* niŪ T * * M a i s 0 ' * * / - Li. ' '>H 's 

_ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ — _ _ _ _ — _ I d. čia, į Valparaiso atsilan
kė iš Boselando, III. Liet. P . 

tais žmonėmis, nes kai-knrie 
moksleiviai da r tik p i rmukar t 
tedažinojo kas tai per tautą 
yra lietuviai. I r ta dienų dau
guma moksleivių da&inojo a-
pie lietuvius. T ik , deja, kokį į-
spudį jie gavo apie lietuvius f 
Tas L. P . Klius© piknikas bu
vo daug keistesnis negu kitų į 
a]>šviestesmų tautų piknikai . 

I r mes lietuviai moksleiviai, 
išgink; nepaprastų užima i r 
muzikos trenksmų bei įsitrau
kusių " m o o n s h i n ė s " lietuvių 
dainas, nuėjome pasiteirauti , 
kas čia tokio nepaprasto yra. 
Nesitikėjome, k a d lietuviai iš 
taip tgli atvažiuotų laikyti sa 
vo gegužinę, ]*>t ka i nuėjome 

Butų geriaus, kad tok ie ' *** Mileris, pirmininkas centro 
kliubiečiai, kurie myli "moon- ; sporto sekcijos, Jonas Tama-

s h i n e " i r peštynes, neats i lan- \ f c m n a s > 
kytų daugians į Valparaiso, 

C H I C A G O J E . 
P I K N I K A S PAVYKO. 

Town of Lake. — š v . Kry
žiaus par. piknikas visais žvil
gsniais pasiseki . Žmonių tiek 
daug privažiavo kad net dar
žo pasidarė ankšta. I r 'v is iems 
suvažiavus į viena vietelę, šne
kučiavos, dainavo ir pasuodė 

'begalo svetingi. Vaigjj i r gėrė 
— gėrė net perdaug; prieš va
karą galima tmvo pastebėti 
nuvargusių žmonelių. Kų pa-
;darysi, tokia mada ; sakoma y-
ra, kad tas grinorius kuris ap
sieina be naminio raugalo. Šia
me piknike tos naminėlės ma
tyt netruko. Welf, juk tai pik
nikas, nieko nepaisyk. Pikni
kas gražaus gryno pelno at-

TAI BISKĮ GEGUŽINĖ! t a i persitikrinome, k a d tai ti- m>S(''' " ^ W**>- b e t k e , r t n s 

bilų dar reikia 
r 
lio pampi jonai! 

krai lietuviai, da rg i i škabos , b U l * d a r ™km a t * « > k ė t i . * 
pae i tos , kad tai " L i t h . P . 
C lub" . 

žinoma, butų viskas nei šio 
nei to, o gal butų išėję ir ant 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai . 

Tel. l i lvd. 7012 j 

i Dr. C. Z. Vezelis j 
LIETUVIS DENTISTAS 

, 4712 ^t>. ASHLAlfD AVKNUK 
arti 4 7-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
8eredo»r.hj nuo 4 iki 9 vakare 

gero, bet matyt, kad "outa 
Kliubas ir laiko savo piknikų *P«*laug tos baltakės, 4fmoon 

Tel. Canal 157, Vak, Gaaal 1118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1111 gontfi HaLsted gtreot 

IValandDa: l t iki l t ryta: 1 lkl 
po platu: * >kl t Takara 

pas Seger 's Lake, miškuose.1 

Kaip čionai, Valparaisoj. ga 

m -« 
Rexld. tel. Vau Buri n 0294 

Oriso tel . Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
9t( KAM nYTiYTOJĖM t* 

( U I K I K G A I 
HpedaJUtaa Moteriškų. TyrWkq 
Valko Ir T4*.Q ekronlakv Ug%. 

OtlMs: S5S5 S. Halste<l 8C 
• a i . : l t — 1 1 ryto: S—1 pa 
piet. 7—*rak. M«d. ! • l t d. 
Res. 1139 Independente Blvd 

Cktoa«<K 

Ant. Aleinis i r Vik. 
tAleinis. Visi gražiai ir įdo-

kulturos centrelį, n e s ' t i k ž e - " ^ i a i Prakalbėjo į .susirinku-
mina lietuvių gerų vartių sve- s i u s Vyčius. Visiems ypač pa-
timtaučių akyse. I ^ ° ^ a ^ D a Juozo Milerio. J i s 

Valparaisietįs. ' P e r d a v 6 š i a i ku<>pai gerus lin
kėjimus nuo jo, 48 kuopos iš 
Spring-fieldo Už tų 36 fcp. iš-
ta rė gilų actu p a b a l i n d a m a 
Milerį išreikšti tuos pačius ge
rus linkėjimus jo kuopai. 

Ateinantį susirinkimų nuta
rė laikyti pusmetinį. • 

Po susrino buvo žaidimai li
gi Vėlybo laiko, 

/Čia reikia pažymėti kad 
mūsų Vyčiai nar iai svečuis 
maloniai priėmė. Juozas Mile
ris apsistojo pas, vytį S. Pro
zų, Jonas Tamasiunas pas vy
tį Jonų Stankų. 

Mokinys. 

duona su sviestu. 
9 ryte. — Sunka v i e n o oraaeiaus. 
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožtos; avienos kojelių gardumynas, ( 
smulkiai sraajaustytas Visti-eaos. Spis r 
oaeo, asparagro, dynės, perkoštos vi- | 
rimtos tomeitės, virta m-otkvų; Keptas ' 
obolis ar »bolienė. Pasenus i d u o n a ^ i ' 
sviestu. Po 21-mam mėnesiui keptos. 

T ; 

FARMERIŲ NAUDAI. 

Įvairumai. 
T a r p kitų įvairunnj. buvo 

Iškvies tas par. choras, kurs ir 
jmdainuvo "Pavasa r io dainų", 
4 4Lietuva b r a n g i " ir tautob 
himną. Dirigavo varg. V. Dau
kša. Žmonės iš visų kraštų 
rinkos pasiklausytų. Todėl ir 
daug katučių negailėjo. 

ženočiai pralaimėjo. 
Sekė virvės t raukimas, 

singelių i r ženočių. Visi tikė-
Jy 'jos kad ženočiai laimės — ap

s i r ik ta . Nors* i r gerb. kleb. 

T 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

OHioaao, njLifioiB 
Telefonas Tardą ftOIt 

S Talaadoa — t lkl 11 Ii ryto 
i po pisttj I tkl t rak. Madellomla 
j ofisas uždaryta*. 

I 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tdeff. Lafayette 4146 

l e l . lkHilevaril 0337 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 \V. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėl iomia nuo & 

iki 2 vai. po pietų. 

ritinės", nes kaikurie įsitrau
kę perdaug, tai ir nežinojo kų 
daryti , tai ir pradėjo kai-kas 
buteliais svaidytis j galvas. 
Pakilo tr iukšmas i r baisu, nes 
buvo matyt i nemažai apkru-
vintų ir labai sužeistų — ir 
jKisirodė visai 4 ' pol i ti kiškai 
kliubiškai, i r progresyviškai 
Svetimtaučiams pasirodė kad 

,., . • • , . . -v,. , S k n p k u s ejo i zenocių puse, 
esų t ikrai — tndijoniški, bar- , , . J !. . . v ; y " 

bet gerb. kun. J . Cizauskas ge
riau padarė, j is stejo singelių 
eilėsna ir laimėjo. Gerb. kun. 
A. Mart inkus abejojo. J i s no
rėjo i r vienos pusės laikytis 
ir kitos pat£% i r ta ip paliko 
dvipusis. 

K S f S r " i r S a n " P i d a r a n t Į ! . .Mote ry* mvjo virvė« t raukt i . 
Apeti tas pasididina, s t iprumas ir , 

sveikata greitai sugryž. Prtslųak $1 
ant 10 dienų gydymo. . 

"HEA1/FH R E M E D I E S " 
3101 So. Ualsred St. Cnlcagov 

A— 

NUSIL|>NfcJIJUS ' 
Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų 

greitai pagydoma naujais vaistais 
; "Health Tablets" No. 1 — vyrams \ [ ^ 
ir No. 2 moterims. Sveikata prigu
li n u o gero sveiko raudono krau-

įjo ir vaistų kurie prašal inag si lp-

Capper — Finclier ' io įsta
tymas išėjo į patį laika. Nuo 
seniai f a rmėna i reikalavo įs
tatymo, draudžiančio varyti 
spekulaciją grūdais, jų produ
ktais. Bet to negalima buvo 
padaryt i , kolei farmeriai ne
turėjo savo agentūrų pardavi
nėti grūdus. Dabar, užvedant 
vis plačiau farnierių koopora-
tvvus, a ts i randa užtektinai a-
genturų pardavimai , ta t ir įs
ta tymas d naudžius spekulaci
ją, išėjo. Spekuliacijų stabdo
ma taksais . 

Šis įstatymas buvo labai 
smarkiai užatakuotas Cliica-
ginio Pramonės Bordo (Chica-
go Board of Trade) ka ip 
prieškonstitucinis. Augščiau-. 
šias Teismas tai pripažino. 
Bet daba r dalykas virto kitaip. 
Teismas panaikino pirmąjį sa
vo nuosprendį ir įs tatymas i-
ma gyvuoti. 

bulvės ir gerai virti šabalbonai. 
3 p. p. — Vištos, jaučio ar a v i s s , 

buljonas su ryžėmis ar pasenusia duo- į 
na. Kiaušinienė, kra^cmolienė, ryžių i 
pudingas, virtos slyvos. Sėlirių biskvi- Į 
tas, arba d.fona su svie &tu. 

6 vak. — Manavu, ar kitų kvieti:iiuj [ 
šelių (virtų po dvzl va'.andi). Ih*ok f 
vienų ar tris šauki tus su pitnu, ar ' 
sviestu- P l«ao atsigerti. Biskvitas ar 
duona su sviestu. 

PASTABA. Kūdikiui reikia duoti 
mažai mtėsoe tki septynių metų. Ir | 
mėsos porcija vaiko valguose turi bu-
tl duodama tik syk j dieno>» ir labai 
mažai. Jei s istema susidaro i& riebių 
valgių, turinčių protern>o, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai, žuvis, tju mėsoo 
gal ima visai neduoti, nebent rekomen 
duo ja gydytojas. 

M(į.'gaitės brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai VUti atsar
giai. Tai aršiausias mergai tės gyveni
mo tarpas. Tai laikas, kada jos visos 
pažiūros randasi keistame, statymosi 
laipsny, kurio pamatas yra kūno per-

i si laužimas. Tai laikas kada jos svel- i 
kata labai Bvarbi. Ta sveikata y/ra 
motinos probflpma.' Kiekviena motina 
turi Ją išri;|Li. Ji turi išauklėti mer
gaitės sveikatą ir stiprybę kad per
vedus jų laimingai per š; periodą. 

Be užtektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsilan- i 
kyti gamtos reikaJ'avimitus to laiko
tarpio. Tokie vaikai turi gauli du 
^ykiu Eagle Pieno j dienų, apfat kitų 
valgių. Atmiešk du šaukštu E i g l e 
Pieno į tris-čvelrtis puoduko šalto van 
dens. Nekurie labiau myli su ginger 
ale, vaisių sitnka, arba ^kiaušiniu. Jj 
gal ima vartoti su nauda ir nekuriuo-
so virtuose valgiuose. * 

Skaityk šitus straipsnius, kas savai
tė ir pasidėk ateičiai. 

[STASULANI] 
AOVO&ATAS 

VithirmtaMU CMIsaa 
[Room 1726 Chl«a#a fmmpic B ldg . | 

[77 W. Washmgton St. 
OFIbAS CICERO 

1505 So. 49-th Coart 
[Pancdėlto, Seredto Ir Ffetajil— vak. 

Tel. Cicero M4£ 

rcL DearboKi 905? 

A. A SL A I I I 
Ofisas vldurmiestyje 

CHICAGO T E M P L E BUTIiDtirO 
77 West Washlngton (Bfreel 

R o o m 1726 
Valandos » ryto lkl l po p ie t į 

Namų Tel. Hyda Park M«6 

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

m +mm a* 
• " T 

29 South U 8aUe Street 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 322a S. Halsted Si. 
Telefonas: Tardą 4661 

K< 

! 

DR. A. L. YUŠKA 
1000 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 111A 
Ofiso vai.: 16 ryto Iki 12 po plftt 

S tkl 7 vai vakaro. 
R-a, vai . : S lkl 4 po platų. 

4 1 M Archer Ave. 
Tai. LafayeUe t*»8 

«-»»X 

D r, S A Brenza 
4608 So. A>blan<l Avenue 

Chieago. III. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

®r- '- • —'** 

Dr. 0 . VATTUSH, a 0 . 
LIETUVIS AKIO* gPKCIAJLlSTAA 

PatengvtnA vtsų 
aklų . tempimą 
k a s f r a priežas 
tinai skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, narvo* 
tumų. skaudančius i r užsidegusius 
karščiu akių kreivo* a k y s katerak
to, nemiegio: netikras akla Indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai prl-

; taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus e inančiu* mokyk 
loo. Valandos: nuo 10 tkl 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 12. 
1515 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Tel. B o u l e v a n l M « l 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 

Chioago. ED. 

jPal. i t l v d . i i o i . 

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

Valandos: N u o 9 iki 3 dien.-j, N u o 
7—9 vak. 

Nedė l iomis 9 iki 12 diena. 
įej e - M M i i w • ia - — — —— — — — » — P( 

p) 
& 
& 

Mat, pabūgo. Kodėl parodėt 
tokį savo bailumą. įteikėjo 
rizikuot, tai toks čia biznis. 

Dabar town-of-Jakiečiai 
džiaugiasi gražiu savo Jiasi-
darbavMiiu piknike ir geru pel
nu. 

Omega. 

« KŪDIKlv 
tfEROVEs SKY^IUS^ 
H I . I I . . . I I . . . . ' . I . . . I . I . I . J n • • . • l Į į r ^ 

DEL A P R Ū P I N I M O 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.( 

i 

Dr. Maurice Kahn§ '̂reicro,uis"secioy 743° :: 

o 
S 

• 
P i 

Gydytojas ir Chirurgas | Į U f . fi M . F e f l l b e F g 
4631 S. Ashland Ave.? 

£Fel. Yards 0994 

Ofiso Vai . : 
| S - -10 r . ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
/jį) ^ 

•V. Nedėliomis: nuo 10 v. ry-
gto iki 1 vai. po pietų. 0 

Kamp. W e s t e m Ave. — Chicago I 
V a l a n d o s : 2 — 4 p o p i e t ų 7 — 0 v a k . J 

Dr, M. S trikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4001 So. A-hluJKl Avenue 

Tel. Boulevard 782a 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki S 

Ned. 10 iki 1* 
: 6tt41 So. Alnany Avenue 
Tel. Prospert 1930 
Val . : pagal sutarti. 

DR. CHARLES SEGAL 
l 
Ferkė le savo ofl^a po nnmeriu 

A729 SO. ASHLAJID A V E N U E 

Gydo specialiai v isokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas. 

2401 Mndison Street 

ĮSPŪDINGAS SUS-MAS. 
SVEČIAI. 

Brigįiton Fark . — L. Vyehj 
36 kuopa laikė savaitinį susi
rinkimą liepos 5 d., McKinley 
parko galėję. Susirinko pusė
t inai narių> kad ir šiltas bu
vo oras. 

Siame akyriuje mes laikas 
nu» kilio gvildensime rti> 
kalas {domios būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau-
ny kūdikiu. , 

Kūdikig aprūpinimas ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 
srarbos šeimynai ir Uotai 
ir mes jaučiame, kad) Ui 
yra dalykas, kurį aut tu-

i 

rime regallarlikaas laiko-
Ursiais atrirai ir laisvai 
pergvildenU. c. 

STRAIPSNIS XXVIII . 

Šita valgių s istema atatiks reika
lams normaliai sveikų kūdikių. Ji 
neskir iama kūdikiams su labai opia 
sveikata. Tokie atvejai y):-a nepapras
ti Ir reikalauja gydytojo apžiūros. 

13 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje. 

7 ryte. — batmea l , naanavų, eorn 
meal, kiekviena kruopų košelė turi bu 
ti virta tris vajandas diena pirm pe
nėj imo. Pabaigus virimą, košelė turi 
būti kaip skystas kisielius. Ją, pejrko-
šia per koštuvą, o atvėsus ji pasida
ro kai kisielius. Šito duok du ar tris 

Express' Patarnavimas 
EUROPON* 

R EGULARIAI Iš
plaukia kas suba-

ta. Laivai apleidžia 
prieplauka 3 Ir 4 
Hobokcn. Dideli 
tp-eiti laivai. Geras 
valgis — ruimingi 

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

< • • • i 

J. P. WA1TCHES 
L i w y c r 

UTETCVIS ADVOKATAI 
Dien.: R. R14-516-13T IT. Deav-
horn Str. Tel. Rando I ph 5584 
Vakarais: 10?S« S. Waba«b A 
Rooekvul TcL Puttmaa «3"7 

S. VV. E A H E S 
ADVOIL%TA8 

tw W. nlotupoG Sct^eet 
R o o m 904 — Telcf. Randolph _ 
Vai: Nuo 9 ryto Uft\V> PO pietų 
Vakarai*: MOS Sa. Balstad. 84a. 

Tclef. Tardą 1018 
( , Cbieago. 

Presidcmt Hardine . 
Presi*knt .\rthH» 
S. S. Leviathan . . 
George Wa.-4.Li uitu i 
S. S. Amt-r|c-a . . . . , 
Presfclent K<v>sevelt 
I'i-eshlent Filhnore 

lJepos 14 
Liepos 21 
l i iepos 28 

Rugį). 1 
. Itugp. 4 

Rugp. 11 
Rugp . 14 

I 

Norint informacijų «pt« aienaa ir tt. 
rąžyk 

UNITED STATES LINES 
45 13roadway N c w York City 

Managint; Opcrators tor 

U. S. SHIPPING BOARD 

S. D. ULCHAWICZ 

Dl 
LIETUVIS GBABORIU8 

3814 W. IS-rd PI. 
Patarnaaja rals8ot«vė«« 

d a u e l a Reikale meldžia aUisaa-
ktl, o mano darbą b'j«lte aitra 
nėdtatL Tel. Genai 1871 

Telefonas Boulevard 1 .418* 

A. Masalskis 
G ra bonus 

"TT"'^ —-

T d e f o n a s Tardą l i t u 
STANLEY P. 

M / 2 E I K A 
ORABORIDS IR 

Balsamaotojae 
Tūrių automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 
3319 Autrarn 

Ave. Chicago. 
11 

P a t a m a a j * lal-
detuvėae ves-
tuvė&c. krlkšty- 9 
nėe ir kituose { 
reikaluose. Kai -» 
BOS prieinamos. 

13307 Aubum Ave. Chicago. j 

**Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą" . K a i 
na tik 15c 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oaktey Avenue 

Chicago, m 

' 
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausiai* 
kiekveno plaukus. a 

yra uiirtinu priežu pleiskanų. Tik keli* 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rnfk*. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš labaratorijos. * * 
F. AD. RiCHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

I 

•i 
4 
i 
I 
i 

Daug nepabaigtų ir nauju 
.reikalų buvo apsvars tyta . K I I \ u n c . .ų p i e n o a t s i g e r t i S k r u d į n t o S 

1 m-% -«j-»Twi!i-i-»A-î M-i/-» lr«vnn.i^i tu TtMT\- rJunnns. gu peržiūrėjimo komisija tuip- duonos. 
9 'ryte. — Sunka viena orančiaus. gi buvo išrinkta, kurion ir jo 

Ona Ivįnskaijkė, Juoz. Siaulys 

S P E C U A U S T A S 
Džiovu. Moterą Ir Vyru I,l|rq 

Vai.: ryta nno l t — 12: nuo 8—I 
po pietų: nuo 7—8:88 vakare. 
Nedėl iomis: l f lkl 1. 

Telefonas Dreze l 1880 i 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą T>-ro V a a Paing, Specialisto kuris su

pranta tavo stovį ir kuris pa tars tau kaip paaigrelbėtl 
Norint IJJeigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi i l j u m«-

tų prityrimą chroniSku ir viduriniu liSTų, lai tava 
gerai išegzaminuoja. 
*,Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzeminuojamas 

mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chronišku Li&U arfca si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, t a u reika
lingas specialia gydimas. Seruui Elektra. 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards 1119 

11 ryte. — Minkštai iSvįrtas kiau
š in is iu/naiSytas su yasertttsios duo-
jios> tropiniais, arba vienas šaukštai 
jautienos sunka. Pieno atsigerti. CU' 
korius ar sėlinu biskvitas, arb« pa-
semusi duona su sviestu. 

3 po pietų. — Avienos, vištos, ar 
jaut ienos buljonas, su ryžėmis ar 
mėsgaliais , arba pasenusios duonos 
trupiniais. Kiaušiniene, k r a k n \ O D l i e n e ' 
ryžių pudingas, virtos slyvos, keptas 
obuolis, arba obuolienė. 

6 vak. — Manavų, ar kvietinė ko
še lė (virta dvi va landi ) . Duok du ar 
tris šaukštus su pienu. Pieno dar ats>i. 
gej-ti. Cukorlus ar pasenusi duona su 
sviestu. 
18-24 mėnesru—keturi sykiai tUenpje 

7 ryte. — Cornmeal. oatmeal, mana 
vų (kaip augšč iau) . Drįsk sn pienu, 
arba su sviestu. Minkštai virintas 

kiaušinis kas dvi ar trys dienas. Kad-

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

liesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME T A U PINIGĄ 

Telelonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 
parodytų tau šia mašina. 

Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau
namos masinos BUTTERIJLY. 

Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ra tų nėra . 
IVaterproof motoras. 

Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vark) kubilas. 

Dirbti i r garantuojami 
ALBAUGH — D0V1» CO. Chica#>. 

2100 Manball Blvd • Tel. RockweU 6800 

http://Wa.-4.Li


skas. Taipgi jau chore bus vi 
4siems proga lavinti balsą, #aus 
instrukcijas uždyką, žinoma, 
tik cnoristai. Prie choro kvie
čiami visi ir visos, ka$ tik 

MOTERIS NUBAUSTA [praktikas laiko kas.penktadie-į™? k i e k £ a l i Anuot i . "Nuo 
•nniAn «; ^„~i. i n . u , fe~m_~ T>«^i^fsio laiko turės būti ištikruiu MIRIOP. 

Chicagos kriminaliam teis
me prisiekusieji teisėjai mi-
riop nubaudė M r s. Sabelle 
Nitti. Nubaustas miriop ir 
jos jaunikis Peter Crudelle. 
Jiedu abu teismas apkaltino 
Mrs. Nitti vvro Frank nužu-
dyme. 

Frank Nitti pragaišo savo 
farmoj, arti Stickney, 111., lie
pos 29, 19122. Rugstjį tais 
pačiais metais policija ėmė 
nagan Mrs. Nitti, jos PUUŲ 
Charles ir farmoj dirbusį Pe
ter Crudelle. Sunūs policijai 
išpažino, kad jo motina su 
Crudelle bendrai jo tiėvą nu- j 
tudė. 

Mrs. Nitti su Crudelle pat
raukta teisman. Praeitą kovą 
jiedu apsivedė. Nužudyto Ni
tti lavonas visur buvo ieško
mas. Pagaliaus gegužės 9 ras
tas kanale ties Stickney. 

Teisme sunūs liudijo prieš 
motiną. Paaiškėjo, kad Frank 
Nitti nužudytas bemiegąs. 
Paskui jo lavonas paimtas 
vežiman, nuvežtas ir įmestas 
kanalam 

Chicagoje kilus sensacija, 
kad moteris už vvro nužndv-
n;:i nubausta miriop. 

Mrs. Nitti yra senyva ita
lė. Nemoka angliškai. 

18 

nį, Mark \Vlrite Square Parko 
svet 

Konip. A. Pocius žada duoti 
reitu laiku koncertą. Dėlei to 

choras ėro$ praktikuoti naujas 
dainas. 

Nuo šio laiko visi choro dai
nininkai bus lavinami skvr., 
išskyrus reguliares 'praktikas. 
Muzikos pažinimą mokys pats 
komp. A. Pocius, o balsą la-

ištikrųjų 
L. Vyčrą Apsk. choras" r̂— 
pasakė komp. Pocius. 

Muzikos .studentas. 

t: p . : Yra daug avarl lų reikalų ap
svarstymui. Turime* pasitarti, -f kaip 
ga lė tume padaryti šį pikniką pasek-
mingiausiu. 

E . Misius, a»ut. rast. 

. . . - . ' ' • . • • • ' : , •• • ' • . i ' 
įenis Liepęs 11, 1923 

TOWN OF LAKE. — .Vyčių 13 kp. 
savaitinis susirinkimas bus l iepos 11 
d. 8 vai. vak. Davis Sąuare parko 
salėje. 

Kprespondentas. 

P R A N E Š I M A I . 

B R I D G E P O R T . — Liepos 11 d. 
8 vai. parap. mokykloj,% ant antrų lu
bų, / įvyks L. Vyčių 16 kuopos susi
rinkimas. Visi nariai-ėe, baseball inin-
kAi, susirinkite, nes daug tarsimės 

i kasiink išvažiavimų ir "beach par-
I ty". 

Jaunutė korespondentė. 
! 

DIEVO APVEIZDOS P ARAP I JOS 
draugijų atstovų susirinkimas kas
iink rengiamo pikniko parapijos nau
dai įvyks l iepos 11 d. 7:30 vai. vak. 
parap. mokyk los kambary, prie 18 
gat. ir Vmon ave. Dr-jų atstovai yra 
kviečiami skait l ingai susirinkti, nes 

V m S b a l s o Ž i n o v a s p . R a m a n a U b U 8 r e n k a t n i darbininkai piknikui ir 

CICERO, ILL. — Giedrininkų 16 
kp. svarbus susirinkimas ivyks ketv. 
l iepos 12 d. vakare, %šv. Antano par. 
mokykloj . Visi nariai-ės ir kat. mok-
sleiviai-ės norintieji įstoti į šia mok
sleivių organizacijų susirinkite. 

Valdyba. 

A U T O M O B I L I U S 
JPUKUS AUTOMOBILIUS PAJk- . 

DAVIMUI. 
l iūs; v i skasSHRLDUETOANISHAOIN 

Pardavimui 5 pasažierių automobi
lius; v iskas yra geram stovyje taip* 
kaip naujas; nemokanti i šmokysiu 
važinėti. Kaina $4 50.00; vertas dusyk 
tiek; gera priežastis p a d a v i m o . Atsi
lankykite dieną, ar vakarais pas: 

J. YU8HKEWITZ, | 
40i>4 Archer Ave. Chicago, 111. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

f**+ 

sa-srr? 

L 

• 

UŽEME NAUJAS VIETAS. 

I Policijos kapitonu Zimmer 
ir Ptacek vakar uiėmjp naujas I 
policijos viršininku asistentų 
vietas. 

VOGTŲ AUTOMOBILIŲ 
PIRKLIAUTOMS. 

Areštuotas John MeKin-
ley, 1248 So. Asliland ave., už 
vogti) automobilių pardavinė
jimą. 

Mihvankees policija skundė 
si, kad ten vogti automobiliai 
pristatomi Chicagon. 

Vietos pojicija pradėjo tyri 
nėjimus ir susety'\ kad kele
tas automobilių palikta Me-
Kinle\ 
teko. 

"priežiūroje." To už-

Pašautas policmonas Mas-
hek, kovojąs su mirtinai ligo
ninėje, identifikavo galvažu
dį, kurs. jį pašovė andai vie
noj Royal Blue krautmjėj. 

Identifikuotas vra James 
Yallentine, 4935 Washington 
boulv. 

IŠ L. VYČIŲ APSKR. 
CHORO. 

Svarbios reformos įvedamos. 

Neatsižvelgiant į vasaros 
karštį, Vyčiu Apskr. choras 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Šakenis P. (M Irose Park., 111.) 
Daulis Konst. 
Ka\vlius K. 
Rimkus Myk. (Burhani, 111.) 
Stora Alex. 
Budrys Klem. 
Tamošaitė Mag. (Hartord, Čomi) 
Maukus Ona 
Baltrukonis Sim. (Gary, Ind.) 
Daugirdas Mik. (.Jnhn6>n City, 111.) 
Žiemvs Ant. (Rocbester, N. Y.) 
Klimaitis Jnrg. 
Račkauskas Kaz. 
Kavaliauskiene Dom. 

Dubysa Kotrina 
Rudminaite Ona 
Račkowski Stan. 
Ranckinas Povilas 
Poška J. Dr. 
Genus Ignacas (Melrott Park, 111.) 
Dovidoniene Ona 
Kranauskis J. (E. St. Lotus, 111.) 
Povilaitis Ant. (Mihvaukee, Wis.) 
Bulauskas Vinc. 
Sabonis K. 
Patrauskas P. P. (Bingltamton, X. Y.) 
Strvgas AY. , 
Baltaduonienė Apol 

m 

Šalkauskis Z. 
-

Pankauskione Barb. 
LiiikLene M ar. 
Deksnis A. 
Mitkus Jon. (Cicero, III.) 
Andrišiunas Jul. 
Kostrickis P. (Donorą, I'a.) 
Žilis Ant. 
Kalni s Petras 
Timinskis Antanas 
Mikolai uis Jonas (Cicero, 111.) 
Šilingas Jonas 
('ižas Jurgis 
Kazlauskas Dom. 
Samsonaite Ona 
Mačvs Teofilis 
Kvietkauskas Alex. (Gr. Rap., Mich) 
Linkus A. Rev. 
Junčius Jonas (Cicero, UI.) 
Neverdauskas M. 
Ruginiene Barb. (Hartord, Conn.) 
Pečiunaite Elena 
Puleikis Juoz. (Centralia, UI.) 
Miller Chas 
Ručas Ant. 

• 

Dobrovolskis Julija 
Piragis Jonas (Detroit, Mich.) 
Keiba Kazimieras 
Urbon Jos. (Kankakee, UI.) v 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

A. f A. 
MARIJONA ČlNGAITE 

mirė l iepos 0 1923 0 vai. vaka
re, amžiaus 29 metų. 

Paė jo iš Panevėžio miesto 
Amcrikc Išgyveno 10 metų. 

Pa l iko didel iame nulliūlJįne 
Lietuvoj mptina Marijona seserį 
Stefanija ir brolius Joną ir Vla
da. 

l4rfdotuvės Įvyks ketverge l ie
pos 12, 1923 iš namu 2125 W. 
24-Ui Street į Aušros Vartų ba-
žnyėia 9 vai. ryto. P o pamaldų 
bus nulydėta { £v. Kazimiero 
kapines . 

Nuoširdžiai kvieėių friniiiuVs, 
draugus Ir paž |s tamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Kazimieras Zamarrvii'ius 

PAIEŠKOJIMAI v 

P R A P I O L E 
maža ruda kulluk*' turinti bal
ta i• .|•»•!i ant kairės ausies ir baltos 
kojos. Kas radote arba matėte tokia 
kalink*'- praneškite š iuo adresų: 

PIOTRAS JOKI B A I S K A S 
2322 Soiilb i )akley Avenue 

(Apačioj ) 

N A M A I 
DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 

GYVENIME! 
PARDAVIMUI 1 akerls žemės 100 

per 397 pėdų su 8 kambarių na)nų; 
yra elektra ir c imentuotas pamatas 
2 vištininkai; 15 vaisingų obelių; 1 
vrSnis; 1 s lyvas; & akerio blekbej-lų: 
šulinys 197 pėdų gylumo, geras van
duo visuomet; 10 minučių peikia eiti 
iki 111 gatvekarių; labai puiki v ieta 
gyventi; v ieta randasi Mt. Green-
\vood, UI. Prie Lietuviš'/ų kapinių 
(Šv. Kaz imiero) ; kaina $6,000 rei
kia jmokėti $2,000 kitus ant leng-
vių i šmokėj imų; atsišaukite ©reitai 
nes tokio^ progos retai atsitaiko. 

PARDAVIMUI puikus 2 augštų mu 
ro namas po 6 ir 7 kambarius, su 
elektra, gazų, maudynėms, ir kitois 
parankumais; namas neša vi "š 1^ 
nuošimt, kaina $10,000 pufec reikia 
jmokėti kit:is lengvais išmok^j'Ti;ais. 

PARDAVIMUI beveik naujas 1* pa
gyvenimo muro namas »su 5 kamba
riais; yra gesas, elektra, maudynė ir 
kiti parankūmai; karštų vaJidt:ni"j šil
domas; yra Reras s'epas l\r antstot?ie; 
gera vieta laikyčiui naminių puiikškiu 
ir auginimui daržovių; 1 bloke s nuo 
Archer Ave. gatvekarių; kaina $."»,200 
apie pure reikia tiyrėti pini^a's. 

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis .namas po 4 kambarius; sta
tytas 6 metai; gero Brighton parko 
lietuviu apielirtkėje; kaina $4,000. 

Turime ir daugiau visokių namų, 
atsi lankykite diena ar vakarais r-as 
BRIGHTON REALTY CO. 

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Arcner Avenue 

( P r i e Cal i fomla Ave.) 

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

Dr, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawaii 

Salas 

1 

Akiniu pritaisymo m e n e 
20 metų prityrimo 

f « 

iv. 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų Llgaa 

Ar jums skauda galva? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s t a ? . 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančiu* 

taškus ? 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant voku? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas ak i s? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto vlrfi P lat to a p -
tiekoa, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 

I Valandos nuo » ryto iki 9 vakare. 
Septintadienlala 8 r. iki 12 dienos. 

i 

Sugryž 

Rugsėjo 20 i 1923 

PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius L i e t u - 2 

„^vos Bankus. Ę 
g Padarau legallškus dokumentus, $ 

i patarnauju pirkime ir pardavl-;fį; 
:tne namu, lotų ir farmų. 

BARGENAS PAS J KLIMĄ 1 ^ ^ ^ ^ 
-.f Užsiregistravęs Lietuvos atsto-

ANT PARDAVIMO restaii- Į |vybėje. 
meija lietuviais apgvventoje 

T Rezidencijos Tel. Ilruns\vi<k 4887 I 
Dr.S. YUCIUS D. C. Ph. C. j 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS j 
B e gyduolių, be operacijos 

• fg l Vai. 9 -1; 6-8 P. M. šventad. 9-12 j 
= t 1579 Milwaukce Avenue 

R a m p . Robey ir North Ave. 

V i S t ^ . ^ r 2 S „ B l t ^ a r i a ' i",1^' l|d«aus1u 

PAIRftKO G I M I N U . 
Pavasary 1919 metų Mary Staniko 

tuomet gyvenanti po num. 1111 Kich-
mond Street Chicagoj, paskelbt- vie
nam lietuviu laikrašty kad ji atiduo
sianti gc<-al fteibiynai angintl n« r-
Kaitė. Jurgis Sabos pSjsĮraitCe liepos 
4. 1919 nuvažiavo pasiimti mergaite. 
Atvažiavęs po paduotu numeriu mer
gaite rado bet motinos nerado. Mor-

$85.00 iki $90.S0 i diena penkių 
melu leaso randa už oimiu? 
m. id5.00 likusius $100.00 i 
mėnesi kaina $4,500.00 *2,500 

'easli $2.000 mort^a^e. Parsi 

gaitės vardas Marga f ieta . lAibnr ]>ra- . bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 k a m -
ne&aina ift Steubehville. Obio. kad 
Sabo Žmona nusižudę, jis mergaitė 
atidavė I^ibdaringon jstaigon ir už 
ja moka. Jei kas žinote kur Mary 
Stanko gyvena ar koki nors giminės 
tos mergaitės atsišaukite j 

"Draugo" Administracija 
2334 S<». Oakley Ave. Clii<a*?o. 
I . C. 

Taipg I užlaikau Draugo di-3į 
knygyno skyrių su d i - § 
rinkinio knygomis. Už-3į 

^prenumeruoja Draugą. ^ 

I 
4414 South Califomia Ave. S 

Tel. Lafayette 5976 I 
i<MMMNMWMMNWi»tt3 P ttB »IK4 M41 i ' M 

Jonas Klimas 

i . Mictanievicz-Vidikiene 
KUŠEBKA 

101 S. Halsted SI 
Kampas 31 gatve" 
Pnone Vards 1119 
Vienaine ofise su 
Dr. J. F. Van 

JPalng. 
Sąžiniška* pa 

tarną vi i m s prie 
gimdymo.Vlsokl pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 1*. DUO 
t Iki 9 vai. vakare. 

• • » • « • • • - » * » - M 
duoda labai <?reit. 

Med'nis namas 5x5 kambarių ant 
cemento statytas netoly iietuvifiko? • • • . M 
bažnvčios labai gražioje vietoje tik ^«f|S| | | | | | | i | | | | | | | | | t | |ni lII | | | |I | | | | | | | | | | | I i:! l | t l l | | |Hli | | | | | | | | | |UtMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'H 
už $7.800.00.' = 

Kampinis lotas su dviem mediniais S 

PARDAVIMUI. 
R A K A N D A I 

R A K A N D U B A R G E N A S 
Geriausia proga jaunoms poroms 

Įsigyti 6 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Veliausioe mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
giamojo kambario, karpetai, grindinė 
lajnpa, paveikslai, fonografas su re
kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite .šio 
bargeno. 

1922 South Kedzie Avenue. 
I 

1-mos lubos. 

L O T A I 
Du krūvoje 2 5x125 lotai ant Mo-

zart st. netoly kafcnpo parsiduoda la
bai pigfai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
Ca'.ifornla ave netoli l ietuviškos baž-

Įnyčios parsiduoda labai pigiai. 
Parsiduoda salhino biznis ir namas 

su maža vsvetain£ del mitingų namas 
neša rendos $100.00 } mėnesj . Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 Sonith. Cal i fomla Ave. \ 

Telcf. Lafayette 5976 

harins jreras Šiauriui ir barberniai 
parsiduoda už $9.800.00 $2,800.00 
mortgage. -

Du mediniu namu ant vieno loto, į g 
prišakiniame esti sal iuno biznis ir na- 8 
mai tik $8.800.00. 5 

Medinis vieno pagv-venlmo namas Į 5 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su Į5 
rementuotu garadžiuml parsiduoda la 2 

- bai pigiai ir labai lengvomis salygo- ;g 
mis. į 

Didelis bargenas, medinis ant dvie- į 5 
jų pagyvenimų namas 4x5 kambarių, • 
elektra, vanos, gražus garadžius stik- : ; 
l iniais poreiais netoli nuo Western = 
Bulvd. tiktai už $5.500.00. ! § 

Medinis ant dviejų lubų namas e- , « 
leetrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra
žiu beismentu 6x6 kambariua pirmas 
flatiis furnace ši ldomas, randos neša 
$95.00 i menes} netoly 55-th 8t. $12,-
600. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu Cx6 kambarių su visais moder
niškais į taisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernės biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be n a m e biznis 
$3.700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario linijos lietuvių apgyventoje v ie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15.000.00. 

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

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat l ietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
Išvarsuotaa labai piKTial parsiduoda. 

JONAS KLIMAS, 
4414 So. Cal i fomla Ave. 

Į "DRAUGO" KNYGYNE I 
s 

Galima gauti šios 

MALDAKNYGĖS 
• 

i I 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 

< 
• • • • • 
• • • • • 

$3.50 
2.50 

. 2.00 
š ios maldaknygės formatas yra 6 t ^ x 3 % . Puslapių turi 958. bet ne 

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Įvairių įvairiau
sių maldų. 

Auiolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

300 puslapių. š ios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 
Spauda aiški. 

Tel. Lafayet te >07fl 

xl2 
55 ir 56-tos gatvių. Vanduo 
sewers, cementiniai salygat-
viai. Turiu paaukauti už $495. 
Vertas dusyk tiek. 

JOHN O. SYKORA 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. •. 2410 S. 52 Ave. Cicero 8154 

ANT PARDAVIMO lotas 50 ! f — ~ > - — — 
d25 ant Keejer Ave., tarpe | Tei. Lafayette 422S 

PIUMB1NG 
Kaipo Het'iivys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogertensi*. 

Bf. YUŠKA 
8928 West 88-th Street 

Pulkim ant kelių . 
Pulkim ant kelių . 
Pulkim ant kelių 
Pulkim ant kelių 

• • i • • 

• • • • * 

• • • • • • • • • • • 

2.50 
2.00 
1.85 
1.50 = r 

Kantička 85 
Maldų Knygelė kauliniais Balt. apd. po 1.50 

wš m 

«.- - * . LITTLE ;<J ,iUa SNttZEk BY B/ii.. 

ADOUT'" 

PAMT ALLOv/a?| 
V0t/R PACE? 

V0U CfiiNT HELP 
7HAT WHefS/y0C| 
COLOftMAPS* 

WHAT P/D VA 
0SF TO COLOfti 
YOC/R M AP? 

T. 

OH- JUST 
CRAVOrJį 
THATS ALLi 

THf\TS FUWNV-My 

-THE ŠAME THltfG; 
VVHEN X \~£FT 

"? r H O M E • 

Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 
Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 
Melskimės, (mergaitėms) po 60 
Melskimės, (vaikinams) po 60 

E Pamaldų Vadovėlis 40 
S 
- Užsisakydami adresuokite: 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S 
i 2 3 3 4 South Oakley Ave. Chicago, UI. 

iiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiimihi 

i 

•.•« r ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

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

iv ai na TIK 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, UI. 
* 

K 
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