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' 'Draugas'' 5*ra tieaintėlis liet. 

kat. dienraštis. Jis jų reikalus *e- !* ? ^ 0 
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas 
"Draugas" laukia H k a U l i W y / ^ > {< ^raugas įauKia 19 kataliKtf'#£fl£ 

/ paramos, nes juk priešai jo nerems, c Of 'L 
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Spatida — tai galinga jėga. Tą 
jėga. gerai panaudoję, sukurmnu 
kultūros židinius, apginsime tika-

>l jimą, pergalėsime tautoi priegut, 
^ Susipratę katalikai remia pinigais 
/ ir raštais katalikišką spaudą. 
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Lietuvoj Areštuotas 
Gener, Kleščinskis 
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Maskva Atšaukia Iš 
Lietuvos Savo Atstovą 

Britanija šiandie Nutrauks Santykius 
Su M a s k v a 

Kap. Lindbergh'ui Gryžti 
Siiilomi Karo Laivai 

PRIEŠ NEĮVYKDOMA 
PROHIBICIJĄ 

NKW YORK, geg. 26. -
["Church Temperance Soeio-
U v " pildomasis boardas, kurį 

Upeluky rado aukso j 
Roy Nebel, 10 m., farmerio 

i ' • * 4„ * • / ^c sunūs, šiaurvakarinVH Cook ar>-sudaro protestantu, episkopam j L ,.' ^j J
 t } 

dvasiškiai, išsprendė visoj ša-

CHICAGOJE Šventojo Tėvo Internu nei jus Arkiv. Schioppa| 
Aplanke V. J. D. Prieglaudą 

ly iškelti kampaniją už šian
dieninio probibieijos įstatymo 
pakeitime 

•Sakomas boardas sayo re-
,zoliueijoje pareiškia, jog 18* 
| ašis konstitucinis priedas vien 
nacijonalę konstitucija, sutepa 
ir kaipo tokiam neturėtų but 
vietos konstitucijoje. 

'skrities daty mažam upeluky 
rado aukso gabalus kas buvo 
pavogta nesenai Elgin mieste 
iš Illinois Wateh Case Co. di
rbtuvės ofiso. Išviso buvo pa
vogta 50,000 dol. vertės aukso. 

JO EKSCELENCIJA ARKI-
VYSK. SCHIOPPA VAI

KELIO JĖZAUS DRAUGI-
IOS PRIEGLAUDOSE 

SLABADOIE 

VVestbrook vel policijoje 

Po pasveikinimų Aukštasis kruopščiai ir tvarkingai sūdė 
Svečias apžiurėjo prieglaudą ti amatų mokyklos visų skyrių 
ir amatu mokykla, kur maži .išdirbiniai. I r ko eia nerasi 

I 
berniukai, instruktorių veda-.Ir drožtų, ir nutekintų iš me 
mi, mokosi jvairių amatų: —,džio, nulipintų iš molio ir nu 
medžio skyriuje dirbami jvai- pintų iš šiaudų, ištekintų ir 
rus baldai, Dr-jos statomiems nukaltu iš gcYžies ir plieno į 
namams durys, rėmai ir daug vairių įvairiausių smulkių i 
kitų daiktų, iš medžio tekina-j stambesnių dalykų. O lietuvi? 

ĖJO ŠNIPO ROLĘ 

RYGA, Latvija, geg. 25. 

BOLŠEVIKŲ AMBASADA 
KRAUSTOSI 

Toliaus pareiškiama, kad Vo 
lsteado įstatymas pasirodė ne
įvykdomas. J is padidino svai
galų vartojimą ir girtavimą, 
iškėlė politinę korupciją. Kai
po toksai turi but pakeistas. 

ft. m. gegužės m. 2 d. Jo 
Kkseelencija šv. Tėvo Tnter-
nuncijus arkivysk. Sebioppa 
maloniai teikėsi aplankyti Vai-ima įvairus pagražinimai, dor- kog juostos, bedarbių dirbtu 

Buvusis < meagos policijos jUelio Jėzaus Draugijos prie- žiama paveikslai, lazdos, pade- j vės nuaustos, kaklaryšiai, sta 
Kapitonas ir buvusis Cook ap- '^]and«ą ir berniuku amatų nio- k'ėliai ir daugvbė kitų įvairių ,ltiesės, prijuostės, krepšeliai i 
skrities kalėjimo viršininkas k v k ] a Slabadoje. 

ir plieno įvairus darbo įran
kiai ir šiai}) ūkio reikmens, ka-

darbelių po keletą egzemplio
rių čia pat įsigijo. 

užtrukęs Eks-I 

SIŪLOMI KARO LAIVAI 

i Anot žinių iš Kauno, tenai a-j LONDONAS, geg. 26. — 
reštuotas generolas Konstan- | Šiandie parlamente bus svars-
tinas Klešėinskis, buvusis Lie-!toma santykių su Maskva nu-
tuvos generalinio štabo virsi- 'traukimo klausimas. Yra aiš-
ninkas, kuomet jis. Sovietų ,Ru-:ku, kad santykiai bus nutrau-
sijos pasiuntinybės Kaune vie-įkti. 
•nani nariui mėgino perduoti..* Vietos bolševikų ambasadoj 
Lietuvos karo departamento kilęs didis judėjimas. Amba-1 

dokumentus. isados personalas krausto ir 
Areštuotas gen. KlešėinskisIgludena visus daiktus. Ruo-

išpažino, kad jis Maskvos vai- šiamasi Londoną apleisti 
džios naudai dirba p ra'Įėjus . , , , . . . ,. . . .,, ' Ambasados Imtas stipriai liepos mėnesiu, VJ'Jh m. i . . * . . . . . . 

, . i • , iv .. . . !saugojamas. Be specijalių lei-
J is sakosi, bolševikai susekei .. . , .v , . ... . , 

_, v. uliitiu niekas is huto neisleid-
I etrograde gvvenaneią jo se-L. . . . . ' . , . . . 

T .. . . .'.įarna ir niekas i vidų nejlei-
nute motina ir ii paintormave, • 1V. _ lv * . . . . , . 
, ,v . . V • • C luziama. Bolševikai bijo, kad 
kad jo motma busianti ares-j , . 

. . . . .. . . ^.įbritu netektivai neisiverztu į I 
tuota, jei jis nesutiksiąs būti, ' / . 
, . , , ! » . . , - r* vidų ir neatliktu kratos, kai 
Maskvos valdžiai šnipu. Gen. I l J . • 
, , , w. , • A., kad tas atlikta bolševiku pir-
Kleseiiiskis sutikės. ' ' 

T... ., n klvbos ofisuose. 
Iškėlus tą nepaprastą Kusi-1 * 

\YASHIX(iT()X, <r0K. 2G. — 
| Prezidentas ('oolidge jiaskel-
;bė, kad kapitonui Lindl>ergb, 
įkurs pirmutinis be sustojimo 
iš Xew Yorko nuskrido į Pa-

ivairiausių daiktų; geležies jkiti kitokie gražumėliai. A*nk 
skyriuje; tekinama iš geležies štasis Sveėias tautiško audimo! Ankstasis svečias, lvdimas 

Vaikelio Jėzaus Dr-joa pirmi
ninko pral. Januševiėiaus ir 

, i ^ i -m lvėje kalami kirviai, sakes ir >. 
savo sekr. pral. r aidutti, 101 J . . . ' Cia gerokai 

, . . . . j Uiti ūkio padargai; batsiuvys- , , ,. 
su puse va!, automobiliu atvy- . . * celencija visu lvdimas, grjzo 
, • i i D T i tės skyriuje siuvami batai; ru- ., ,. , ' ". . , , M " 

iko pneglaudon. Prieglauda pa- .* . . . vel salen, kur susirinkęs bure-
v. . .. . . .,. ... . I bu siuvinio skyriuje - ivai- ,. • i i , , . , • • j « 

•puošta tautinėmis vėliavėlėmis i l . . . , I'is prieglaudos auklėtinių mi-
Chica^oi ir anvlinkėse ^imet • '» i •* -i rus aprėdai. Neatsilikes ir dar - j . . . .v , , . • . -•, t* 
v>nn«^uj II pĮjjuiiRT^r tyim i , r zalumvnais; is vainiku pa-1 l " !tnai įspikle gmjiastikos prati-

iau nerdauc lietaus Žmonės I J + •• • • • žinink^istės skvrius; prieš prie j 
jau pvnmis m i«u,. ^""'"^jdarĄ'tuose vartuose plevėsuojąs • . * l 'mus. 

i ro n o 

(Jalų gale Aukštasis svečias 
ir visi dalyviai kviečiami sve
čių kambarin kavai. Čia kalbė-

i tąsi prieglaudų reikalais, bet 
rv/iu bus nasinlvts •nsmo crv- aonsih ir kitu valstiiu tarme- ' •• . *• *.• ̂  sissi. Bendroje mokykloje Auk- , . . . 
r>zuj, ims pa. IŲI\ ui ,immo gr> ton.iu u KUU vaisujų iniuit J{ sveeią vartuose pasitinka , * / . | kadangi Ekscelencija ir taip 

VVesley H. Westbrook, kurs 
nesenai baigi'1 trijų mėnesių 

bausmę kalėjime, pakviestas ir 
priimtas policijos viršininku 
miestely Glen Kllyn. 

Perdaug lietaus 

skundžias kad del dažnaus lie- * m« - T - I- glaudos duris (nors dar gana 
MniniMVy M « UCII UMHBIB m sy^ jeyf) ]]• Lietuvos vėliavos;' taus negalima nieko nei pašė 
ti, nei sodinti. 

Illinois, Indiana, Io\va, Wia-

nuo vartų iki prieglaudos du- šaltoka), jau masina didelė 

rų špaleriais stovi prieglaudos; v 

auklėtiniai berniukai. Aukštą-

klomba gražiais žalumynais ir 
i žydinčiomis gėlėmis pasipuo-, 

žti karo laivu. riai aimanuoja del lietaus ir 'prieglaudos auklėtiniai, apsu 
šalto oro. Ispanijos vandenyse randa- J 

si J . Valstybių karo laivų di- _ . . A . 
vįuuja. Tos ilivizijos komendn- nuimta 4" negra i j>}kseelencija sutikti nusirinkę: 
ntas painformuotas pasiūlyti Policija suėinjė 4 negrus, ku- prai. Olšauskas, kan. Stakaus-
kap. Lindberg'ui gryžti į A-'.rie prisipažino prie daugelio kas, Ponių Ratelis, Y. J. Dr. 

štasis Svečias rado vaikučius 
besimokinančius ir jiems šutei-pa ji vainikais ir taip apsuptą . 

, r . ! , , „ , . , !ke apaštališka palaiminimą, 
lydi i prieglaudos saę . Salejei \ . *• ' 

meriką karo laivu. Jei jis su-į atliktų vag\'sčių. 
tiks, jo dispozicijai bus pave
rta visa laivų divizija. 

POTVINIS DAR NEPASI
BAIGĘS 

Pradėtos derybos 
Viršutinių geležinkelių ko-

valdyba, prieglaudos pradžios 
ir amatų mokyklų tarnautojai 
ir prieglaudų auklėtiniai. 

Pirmas aukštąjį svečią svei-
mpanija Thicagoj vakar pra- kiną Vaikelio Jėzaus valdybos 
dėjo derybas su savo darbini- vardu pirmininkas pral, Janu-

Reikia pastebėti, kad amatų 
mokykis visuose skyriuose f-

jau viešėjo į dvi valandi, tai 
noroms nenoroms teko skirtis. 
Visų dalyvių lydimas, Aukšta
sis Svečias sėda automobiliu ir, 

1 vainikais apsuptas, atsisveiki
na. 

nkais uždarliių klausimu. ševičirs (lotyniškai), prieg'au-

į engtos elektros jėga varomos 
mašinos, darbas atliekamas ga
na gerai ir. gražiai. Žiurėda-į Reikia tikėtis, kad Jo Eks-
mas į tas mažas skruzdės, si- celencijos Intemuncijaus Ark. 
stematingai ir atydžiai dirbau- j Scbioppos atsilankymas (V. Jlė-
čias joms pavestą darbą, gau-jzaus Dr. berniukų priegrlaudo-
ni tikrai malbnaus įspūdžio, j se ir amatų mokyklose, ^Slaba-
kad čia dirbama didelis nau-jdoje liks neužmirštamu ir pa-
dingas visuomenei ir valstybei! skatins draugijos narius fr ta-

jdų tarnautojų vardu p. K r a - i a a , i ) a s _ nuteikiama galimy-, rnautojus su dar didesniu pa

jos bolševikų veikimą Lietuvo
je, Maskvos valdžia išsprendė 
iš Lietuvos atšaukti savo at-Į 
stovą Aleksandrovskį. 

KAIP FRANCU A Į TAI AT
SINEŠ? 

LONDONAS, 26. — 

XB\V ORLEANS, La., geg. 
24. — l.ž 130 mailių nuo čia Valstijltlis prokuroras pa- įsauskas (lotyn.J ir p. Morku-jbės vaikams našlaičiams pra-jsiryžimu dirbti taip kilniam 

sveiko »as (H^t.); prieglaudos auka'*-j mokti amatų ir būti naudin-1 tikslui — našlaičių globojimui, 
Kais visuomenės nariais. jo plačiąją visuomenę — remti 

Apžiunėjęs prieglaudą ir a-'tą draugiją gausiomis aukomis^ 
matu mokyklą, Aukštasis Sve-, nes ištikrųjų tai dirbamas di, 
čias aplanko amatų mokyklos ] dis, naudingas darbas. 

'išdirbinių muziejų, kuriame | "Rytas: 

i šiaurius kas valanda laiukia-
mas Mississippi upės pylymoj C o ( ) k a p g k r i t i e s valstijinis ftinis deklamuoja sveikinimo 
plyšimas. [prokuroras Oo\ve simkiai bu- eiles. Į visus sveikinimus Eks-

Kuomet tas įvyks, vanduo į v o S l l 8 i r g e s . D a b a r j a i l ima'celencija atsako lotyniškai. Be-
užlies naujus didelius sausuo- sveįL*į 
sius Louisiana plotus* ir apie' 

SOCIIAL1STA1 LABAI NE-! K n o n ** Britani''a ™*™*» 
PATF1SIKI1SIT1 (diplomatinius santykius su So 

j vietų Rusija, čia nežinoma, 
LONDONAS, ^g. 26. - | k a i P į t a i a t s i n ^ * * « * * . 

Britanijos parlamento atstovai k u r i * W i ™ | i Britanijai. 
socijalistai labai nepatenkinti, Britanija, nutraukus santy-
kuomet valdžia pasirengus nu-| kius su Maskva, turės dide-
traukti santykius su Maskva. Hus nuostolius pirklyboje. Ar, 

i -̂ -. . . . . _ . . . . . 
i 

80,000 žmonių daugiau neteks 
pastogės ir mantos. 

KOVOS "INJUNCTIONS" 

lius nuostolius 
Sovijalistai su bolševikais • Franci ja tad norės prisiimt 

nors nesutikime gyvena, bet tokius pat sau nuostolius, t:ti 
jie yra vienos idėjos draugai, klausimas. 

REIKALAUJA KOMUNIS- j VOKIETIJAI PRAMATO-
TUS PAŠALINTI MAS SMŪGIS 

NKW YORK, g^g. 26. — 
Bankininkų kliube čia kalbėjo 
Am. Darbo Federacijos prezi
dentas Green. 

J is pareiškė, kad Am. Darbo 
Federacija ateinančioj Kong-

Į reso sesijoj kovos teismų "in-
junction'us", atkreiptus prieš 
organizuotus darbininkus. 

Daugiau milijono surinkta 
Nukentėjusiems nuo potvi-

nio šelpti jau daugiau milijo-f 
no dol surinkta Chicagoj. I r 
toliaus aukos renkamos. 

minkai sugieda "ilgiausių mo
tų". ' 

yy 

PABRANGINTOS ANGLYS1 EINA PAVOJUS 80,000 RUOŠIAS SIŲSTI KARIUO
MENĘ 

Teisėju rinkimai 
Birželio G d. Chicagoj bus 

renkami teisėjai į apirubės tei
smą. » 

DE PINEDO YRA SVEIKAS 

Pagrobė 600 dol. 
Plėšikai užpuolė kavinę, 

4605 Sberidan road, ir nuo ka-
sierėg pagrobė 600 dol. 

ŽMONIŲ 
INDIANAPOLIS, Ind., ge 

g 26. — Vietos ang'ių pirkriai NEW ORLEANS, La., g^g. TOKYO, geg. 26. — Japo-
paskelbė, kad jie pabrangina 26. - - Upės Atchafalaya vau- nų koncesijai Tsinanfu pra-
anglis 2;5c^igi 50c. tonai. denys laipsniškai užlieja sva-įmatomas pavojus, kuomet šiau 

rbiausias cukraus nendrių pla- 'r inės Kinijos kariuomenė bus 
ntaeijas. 80,000 gyventojų sku- j pr ivers ta atsimesti. 
biai apleidžia savo namus. j Koncesijos apsaugai Japo-

-|v^OXVILLE, Tenn., g^g. ™Ja ruošia siųsti kariuomenę 
2T>.' — "Sam Phillips, audimi- PATSAI ATLIRS TARDY- — du batalijonu iš Mandžu-

PAKVAIŠELIO DARBAS 
\ 

MKXIOO CITY', geg. 2T). — BERLYNAS, geg. 26. — 
Susipratusioji Meksikos Darbo Brit?.nijos pradėti žygiai nu-j NEW YORK, gog. 2$. — 
Konfederacijos darbininku, da-' traukti santykius su bo^evis- Italų lakūnas komandierius de 
lis iškėlė reikalavimą, kad vai-! tinę Rusija, skaudžiai atsilie- Pinedo yra Azorų salose.v J i s 
tižia iš Meksikos pašalintų l ig 'pia į Vokietiją. j išgelbėtas juroje. Jo hydrop-
vieno visus svetimi]} šalių ko-' Kai-kurie vokiečių aiškina, i lanas nesugadintas. 

PAVOJUS BRITAMS HAN-
KOWE 

nės darbininkas, staiga pakyai 
So, brolį ir seserį kirviu nu
žudė ir patsai žuvo šokdamas 
po važiuojančiu traukiniu. 

MUS 
( 

UJO* 
Čia nusakomi kiniečių naci-

jonalistų pavykimai. 

ŽUVO DU LAKŪNU 

SHANGHAI, ge, 26. - Ha ^ j ^ ^ ^ £ 
nko\vo radikalų valdžia eina 
stipryn, kuomet jos kariuome-: 

Į g. 26. - - Aeroplanų stoty Clo-

BOSTON, Mass., geg. 26. — 
Massaebusetts gubernatorius 
Fuller paskelbė, kad pasmerk-! AYASHINGTON, geg. 26. — 
tų miriop radikalų Sacco ir ] Einąs karo sekretoriaus parei-
Tanzett i reikalą jis pats p e r - k * s Hanford MacNider BoU 
žiūrėsiąs ir paskelbsiąs galu-i 1 " ^ l a u k e v o s imko sveikas 
tina nuosprendį. 

munistus, kurie užsiima čia j kad tuo būdu busiąs sugriau-> Spėjama, tomis dienomis i i ^ nugalėjo siaurės valdžios 
vien raudonąja propaganda. I tas kelerių metų taikingas da-'Azorų salų jis leisis į Europą' 

rbas ir busią grąžinti Europai skristi. 
ŠIAURINE KARIUOMENE ,nenormaliniai laikai. 

ATSIMETA i 

SHANGHAI, geg. 26. — A-j 
not žinių, šiaurinės kiniečių 
valdžios kariuomenė visu grei
tumu atsimeta iš Honan ir šiau 
rinio Kiangsu fronto. 

KAP. LINDBERGH FRAN-

ver žuvo du lakūnu, kuomet 
api.? 1,000 pėdų aukštumoje 

, armiją. (aeroplano vienas sparnas su-
Hankowe tad britų koncesi- . x mJLiTZL ilnzo-

jai yra pavojaus. Britai konce-

UŽ GRASINIMUS PREZI
DENTUI 

sulužus aeroplanui, kuriuo jis 
skrido. 

g g • • * * — ^^ 

PINIGŲ KURSAS. 

CUZU PARLAMENTE 
ciją skubiai apjuosia dygliuo 
tų vielų tvoromis. 

I 
JAPONIJA GELBĖS PEKI-

PARYŽIUjS, geg. 26. — Ka-
TOKY'O, geg. 26. — Patir ta , 'p i t . Lindbergb vakar lankėsi 

Japonijos valdžia išsprendė JFrancijos parlamento rumuo-
gelbė\i Pekino valdžiai. se, kur jis atstovų pagerbtas, [diena; kiek šalčiau. 

PARVYKSTA GEN. W O O D 

MANILA, geg. 26. — Phili-
CHICAGO IR . APYLIN- pinų salų geaieraJis guberna-

KĖS. — Nusakoma saulėta J torius Wood šį šeštadienį iš
vyks į J . Valstybes. . 

TOLEDO, O., geg. 26. — 
Federaliai agentai areštavo 
Mrs. Augusta Johnson, 52 m. 
Jinai kaltinama už grasinan
čių laiškų, siuntimą preziden
tui Cooiidge. Matyt, moteriškė 
yra nesveiku protu. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 frankų 19.23 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Italijos 100 lirų 5.47. 
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DEL KO MES IŠSISKYRĖME? 
(Pabaiga) 

•II. 
Ginčas del rinkimų. 

V 

SPORTAS IR MES. Tame laike jos yra tais įs
pūdingiausiais sutvėrimėliais. 

Jei jų tolimesnis auklėji
mas eina ta pačia kryptimi, ' 
kaip ėjo, viskas gera. Bet jei 
jos pakliūva visiškai priešin
gon atmosferon, negu turėjo 
pradžios mokykloje. Jei jas pa partija, kuri ją sudaro, kalba visuomenė ir kitaip nei tauti-
ima toliau auklėti mokytojai,' ninku arba vyriausybės pjartija nusistačiusios grupės. Turint 
ar mokytojos, kurie neturi su-' tai galvoje pravartu dabar visai nuoširdžiai ir padoriai išaiš-
pratimo apie katalikiškas p ra 'k in t i visuomenei šio klausimo eigą. Ir vėl mes šaukiamės į p a d a r e b e i gimtus gyvybių. k a r u n ą 

Nors kai kuriais žvilgsniais 
gamta yra nubaudusi J . Vals
tybes, ypatingai vakarines, 

Apie rinkimus dabar daug kalbama — kalba vyriausybe, s ' . . a1/ V kausko pasisekimas duoda 

amerikonas, jaunas bingham-
tonietis, p. Žukauskas (Jack 
Sharkey) didelėj *New Yorko 
kumštynių aikštėje supliekė 
daug už save sunkesnį airį, 
J im Maloney. Toks p. Žu 

vėl, dideli potviniai, kaip, a-
na, Mississippį, kuri užliejo 
miestus ir milionus nuostolių 

vilties jam laimėti Amerikos, 
o gal ir viso pasaulio, sunkaus 
svorio kumštininko čempiono 

metai baigiasi. Dar mėnesis irklines mokyklas, arba turi ko- į visus geros valios ir valstybiško nusiteikimo žmones, kad jie 
jau mokyklų durys pradės'kį tai savotišką, liguistą su-; r a m į u įr kultūrišku būdu klausimą gvildentų ir leistų jį 
užsidarinėti. Nemažai bernai- Į pratimą, tuomet į tų jaunų 
čių ir mergaičių šiemet baigs s į ehj vįdų ateina audra. Daug 

aiškinti. 
. 

"Lie tuv i s" vakar dienos numery, spaudos apžvalgos sky-
savo pradžios mokyklas. Tė- j„ tuomet audros neišlaiko J r | r į u j e , išsitraukęs iš buv. Švietinio mnisterioNDr. L. Bistro pa-
vams nereiktų pasitenkintijįma blaškytis, o nekurios bu-' 
savo vaikų įgytu mokslu, bet Va ir visiškai pargriautos. 
pastūmėti juos tolyn prie 
aukštesnio. 

gabumu vaikai smu 

Svetimtaučiai katalikai, y-
pač iš labiau civilizuotų, iš 
paskutiniųjų rūpinasi savo 

kad ir liktų be aukštesnių mo- j mergaites, o beveik lygiai ir 
kyklų mokslo, tai nebūtų la- [bernaičius, būtinai patalpinti 
bai didelio nuostolio, bet gai
la, jeigu gabesnieji sutrukdo
mi nuo to. ? H 3 i 

sikalbėjimo su "Idiše Št ime" bendradarbiu vieno sakinio šmo 
teli, būtent: " k a d rinkimai (suprask Krikščionių* Demokratų 
nusistatymu.,"R." red.) tegali įvykti ne anksčiau* kaip rude«-
n į " štai kaip tokį tariamą nusistatymą sau iškomentavo: "Be t 
vis dėlto tie patys krikščionys demokratai taip griežtai nu
sistatę prieš referendumą tik del to, kad tatai nesą numa
tyta dabartinėje konstitucijoje. I r suvaikyk tu dabar, žmogau, 

Į aukštesniąsias katalikiškas j ^ ^ y fm k o n s t i t u c i j o s ^ 1 ^ \ig pa t paskutines raidės laiky
tis, o kada ją visai lengvai apeiti galima!... (mūsų pabr.). mokyklas. 

Nestebėtina, kad jie ver- Kadangi valdančios partijos organas yra ar dedasi nus-
Kaip mergaitės taip ir b e r - p a s i ir į Sv. Kazimiero Aka-^ ^ ^ ^ e s ^ s tariamu Kr. Dem. nenuosakumu ir kadangi tuo 

naičiai turi but raginami ir demųų. į jiems metama nuoširdiuno ir nenuosakumo šešėlis, mes 
drąsinami siekti aukštyn. į Lietuviai katalikai dar ne l a i k o m e s a v Q l l l o r a i e pareiga "Lie tuvio" abejojimus ir nu-

Kad mes lietuviai daugiau visi prie tokio įsitikinimo j ^ ^ j į ^ a ^ U d n t i 
galėtume nusverti J . A. Vals- priaugo. Jų daugeliui vienas 
tybių gyvenime, mums reikia tik rupi, kad butų pigiau 
vis daugiau inteligentinių pa
jėgų. Kitaip mes neprasimu-
šim į viršų. Mūsų balsas ne
bus išgirstas. Mes visuomet 
pasiliksime mažai reikšmin
gais šioje šalyje. 

Mūsų vardą Amerikoje ima 

Daug dar persiėmė senovės 
raugu-kas svetima, ne lietuviš
ka, tas geriau, poniškiau. 

Yra vilties, kad tos kliūtys 
pamaži grius. Jos jau griūva. 
Tuomet 6v. Kazimiero*Akade-
miją pripildys vienos lietuvai-

prarijo, bet už tai apdovanojo 
sporto pasisekimais. 

Pirmutinė moteris perplau
kusi Anglijos kanalą buvo 
jauna Newyorkietė Gertrūda. 
Ederle. Jos pėdomis pasekė 
taip-gi jauna Newyorkietė, 
dviejų vaikučių motina, Car-
son. x 

Dabar, štai, ir vėl jaunas 
amerikonas, vos 25 m. am
žiaus-, kapitonas Charles A. 
Lindbergh nustebino visą pa
sauli, perskrisdamas be sus
tojimo per 33 ir pusę valan
dos platųjį Atlantiką iš Ne\v 
Yorko į Paryžių. 

Prie tų sportinių pasisekimų 
ir mums, lietuviams, yra kuo 

»JT • i. • •>> i i.- i -i i i.- pasidžiaugti. I r mes, kaipo A-Pirmiausia mes norime Lietuviui patarti atsiklausti ., 
menkos gyventojų dalis, džiau 
giames savo tautiečių pasiseki
mais. 

garsinti bolševikai. Bet "gar- *ės ir M teks labai praplėsti. 
Bernaičių Kolegija. 

Bernaičių Kolegijos daly-
b e " kurią jie daro lietuviams 
yra labai nepageidaujama. 

Mums reikia tikru lietuviu 

tautininkų partijos lyderių apie tūlą pasitarimą 4 vyriausy
bę remiančių frakcijų dar š. m. sausio mėn., kuriame buvo 
visų nutarta prašyti Resp. Prezidentą Seimą paleisti ir rin
kimus skirti ne anksčiau gegužės mėnesio del praktiškų mo
tyvų išeinant iš to, kad mūsų šalis yra ukininkjų kraštas ir 
su ta aplinkybe tenka skaitytis. 

Išeina, kad apie rinkimų atidėjimą " a d calendas grae-
c a s " tada kalbos dar nebuvo ir pagrindinės Valstybės Kons
titucijos bei rinkimų įstatymų reformos nebuvo statomos są
ryšy su rinkimais. ' 

Tolimesni įvykiai visiems gerai žinomi: Seimas buvo pa
kai s toy blogiau. Didžiausią leistas ir mes laukėme, kad jei rinkimai nebuvo paskelbti 

inteligentų amerikiečių, kurk.blogumą sudaro stoka namo.' paleidimo akte, tai jie bus paskelbti už dienos, kitos, nes 
Turint tik tiek vietos, kiek | taip reikalauja Konstitucija ir Įstatymai, 
dabar, sunku esančiai kolegi-j Jei to nebuvo padalyta — tame nėra mažiausios Krikšč. 

Demokr., nei Ūkininkų Sąjungos kaltybės. . 
Nuo pat gruodžio 17 d. iniciatyva nei vienai, nei kitai 

grupei bendroje Min. Kab-to politikoje nepriklausė. 
Todėl rinkimų nepaskelbimas Konstitucijos nustatytu lai-

Šią vasarą Lietuvoje, Kau
ne, liepos mėnesy, įvyksta 
didžiausios lietuvių organiza
cijos — kaimo jaunimo Pava
sarininkų. Sąjungos 15 metų 
sukaktuvių paminėjimas ir 
didelės sporto rungtynės. | 
tas iškilmes yra pakviesti ir 
Amerikos lietuvių jaunimo 
Lietuvos Vyčių atstovai. Vy
čius kvietė patsai Lietuvos 
Pavasarininkų Sąjungos Pir
mininkas prof. J . Eretas. Vy
čiai rengiasi vykti, bet labai 
mažai apie tai jie skelbiasi 
spaudoj. But labai malonu 
matyti, kad Am. L. Vyčiai, 
nuvykę Lietuvon, pasirodytų 
kuogeriausia, nes Lietuva jų 
laukia. Tenai pasirengę ne 
vien sukelti svečiams ovaci
jas, bet kartu išstatė geriau
sias jėgas sporto srity, kurioj 

Štai, vienas lietuvių kraujo j ir mūsų Vyčiai turės pasiro-

a»r 

mokėtų mus nuo visokių ne 
pageidaujamų "ga rb ių" ap
ginti. 

Mergaičių Akademija. 
Turime mergaitėms vieną 

lietuviškąją aukštesniąją mo
kyklą, Šv. Kazimiero Akade 

jai ką nors platesnio, žymes
nio, svarbaus visai Amerikos 
lietuvių visuomenei padaryti. 
Daroma, kas galima. Yra vil
ties, kad ne taip jau toli ta* 

miją. Ši mokykla vedama pa- l a i k a*> *«<* išdigs ir Bernai-
vyidingai. Jos auklėtinės ne į^ l 1 Kolegijos namas. Tuomet 
vieną kartą pasižymėjo l e n k - į ^ i lietuviai bernaičiai bu* 
tynėse su lutų mokyklų auk 
lėtinėmis. Nekurios pelne net 
žymes dovanas. 

Šią mokyklą įvertino sve- &*% norinčių toje Kolegijoje 

ku negali būti sukraunamas katalikiškųjų politiškų grupių 
atsakomybei. 

Tiesa, Min. Pirm. prof. Voldemaras jau bal. 14 d. pareiš
kė pasikalbėjimo su " R y t o " Vyr. Red., kad "rinkimai da-

kviečiami ir mielai pri j bartinėmis sąlygomis negalimi", bet Kr. Dėm—ai, kaip loja-
imami ton Įstaigon. (Ii dabar»lųs bendradarbiai, iš to p. Min. Pirmojo pareiškimo staiga 

j prisieina priimti tik matžų j visų išvadų daryti nenorėjo. 

timtaučiai. Jei to nepada
rys lietuviai, yra pavojaus, 
kad svetimųjų gaivalas pra
dės imti viršų toje įstaigoje. 
Dabar jau jų nemaža yra. 

Daug ir gerų mergaičių gra
žiai baigia pradžios mokyklą. 
Jos doros, nekaltos, gerai iš
auklėtos, bet jaunutės, mažai 
patyrusios. 

pokytis. 

Konsekruotas vyskupu. 

Baltimore, M d. — Gegužės 
4 d. vietos kaedroj vyskupu 
konsekruotas monsign. Tho-
mas J . Toolen. 

Naujas vyskupas paskirtas 
[Mobile, Ala., diocezijon. 

Turėdami galvoj, kad 1) rinkimų paskelbimas nudels
tas ne del jų kaltės ir visai del) ne nuo jų priklausančių prie
žasčių; 2) realiai įvertindami mūsų krašto daugumos, — 
ūkininkų (kurie sudaro 80% piliečių) gyvus ekonomiškus rei-
kalus, nes paskelbus rinkimus balandžio gale jie išpultų bir
želio gale, atseit pačiame darbymety, kas verstų daugumą bal
suotuoju nuostolingai paneigti savo reikalus arba stumtų juos 
į absenteizmą; 3) nemažiau įvertindami ir neperseniausiai 

kiniais, butų sutikę atidėti rinkimus rudeniui su ta sąlyga, 
kad tuojau Vyriausybės atstovų kraštui ir užsieniui butų 
paskelbta rinkimų diena. 

Iš čia aišku, kad krikšč. demokratams teko skaitytis su 
faktu, kuris ne jų dėka buvo padarytas, ir jie į dalyką žiu
rėjo blaiviai ir realiai, t < 

Todėl primesti jieiiLs nenuosukumą nėra padorus darbas, 
i\QtĮ tai neatatinka tikrenybę. 

Kada Krikšč. Dem-ams buvo pastatyta aiški alternatyva 
— jie savo išvadas padarė ir poziciją nesvyruodami užėmė. 

Be to, tenka pabrėžti, kad Kr. Dem. dar pareiškė, kad 
referendumas jiems yra nepriimtinas, kaip teisingai pažymi 
"Lietuvis" — "tik del to, kad tatai numatyta dabartinėje 
konstitucijoje" (mūsų pabr.). 

Iš viso kas pasakyta išeina, kad Kr. Dem-ai, skaityda-
miesi su Įvykusiu ne defc jų kaltės faktu, iš kurio kyla minė
toji — "force majeure", visais kitais klausimais atsistojo ant 
legalumo pagrindo. 

Tuo būdu mes su tautininkais išsiskyrėme ne del kokių 
nors partiškų sumetimų, bet gryniausiai del principinių skir
tumų svarbiausiais ir pagrindiniais Valstybinių reformų klau-
simais. 

K a d ta ip t ikrai yra, musij nuomonę dar patvir t ina ir p. 
Voldemaro pareiškimai Rygos "Segodnia" korespondentui 
geg. 4 d. Ten taip pasakyta: "Rinkimai į Seimą negali būti 
padaryti kol nebus įgyvendintos numatytos reformos, atseit 
Konstitucijos ir rinkimų įstatymo pakeitimas" ("Seg". 

* 
pabr.). 

Trumpai suglaudus p. Voldemaras sako — pirma refor-
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dyti, jei nenorės susikompro
mituoti. Vyčiai savo tarpe 
turi gerų beisbolininkų ir 
krepšiasvydžiu, bet ar pasi
seks vjuos nugabenti Lietu
von! O butų labai malonu, jei 
Vyčiai' sudarytų bent du ty
mu baseball ir basketball. Gal 
Vyčiai ir labai daug prie to 
rengiasi, tik nenori viešai pa
sigirti, kad Lietuvoje nesuži
notų. Gal jie nori Pavasarinin
kams iškirsti supriząf 

Vyčiai, nepasiduokite! 
New Yorke Vyčių ekskur

santus palydės L. Vyčių sei
mo atstovai, taipgi Liet. R. K. 
Federacijos' kongreso atsto
vai, nes į Balt ic America li
nijos laivų prieplaukų yra ge
ras privažiavimas. Jų laivai 
paprastai išplaukia apie 3-čių 
valandų po piet, taigi ir Fede
racija, uždarius pirmųjų se
sijų, galės atsilankyti uostan, 
pamatyti laivų "Li tuania 
kuriuo L. Vyčių ekskursantai 
plauks Lietuvon, ir palinkėti 
laimingos kelionės. 

Taigi, L. Vyčiai, neapsilei.--
kite, parodykite garbingų a-
merikiečių sportininkų dva
sių, nes visų lietuvių akys į 
jus nukreiptos. 
Leonardo Šimučio Prakalbų 

Maršrutas. 
Gegužės 28 d. Rochester, 

N. Y. 
Gegužės 29 d. Amsterdam, 

N. Y. 
Gegužės 30 d. Schenectady, 

N. Y. 
Gegužės 31 d. Athol, Mass. 
Birželio 1 d. Gardner, Mass. 
Birželio 2 d. Lowell, Mass. 
Birželio 3 d. Lawrence, 

Mass. 
Birželio 5-7 dd. Bostone ir 

apielinkėj. 

> --

Fed. Sekretoriatas, 
180 Hale Av., Brooklyn, N. Y. 

Katalikų Bažnyčia ir Laisvė. 

Washington> — švenčiau
siojo Vardo Draugijų susirin
kime kalbėjo Thomas F. 
Woodlock, tarpvalstijinis pir-
klybos komisionierius. 

J is pareiškė, kad Katalikų 
\ Bažnyčia Amerikoje šiandie 
' skaitosi didžiausia žmonių 
laisvės ginėja. 

Gali sau tai ginčyti fanati
škai. Bet jie negali tos tiesos 

priešvalstybinių gaivalų mėgintų daryti sukilimų — atsako-'mos, paskiau rinkimai, Krikšč. Dem. sakė — pirma rinkimai, užstelbti. 
mingi Kr. Dem. Partijos organai ir Kr. Dem. ministeriai — paskiau reformos. ^ — 
laikydami visa kas aukščiau pasakyta — force majeure reiš-! Taigi ne partiški sumetimai, bet principimai skirtumai, i PLATINKITE " D R A U G E ' 

Dr. L. Thurler. 

K R 0 T Z E R A N A. 
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Iš prancūzų kalbos vertė Dr. V. Padolskts 

(Tąsa) 
ELĖ. Iki šiol jis dar nieko nežino. 
PETRAS. Bošumas, taip pamėgęs 

slaptai pamedžioti, manai bus patenkintas 
gavęs už žentų Belegardo medžioklės už
vaizdą? 

ELĖ. O kų' tu žinai f 
PETRAS. Hansas anų dienų jį be

medžiojant sugavo, žinoma, ir pranešė 
valdžiai. 

ELĖ. O, mano tėtušis apie tai jau 
bus visai ufcnuršęs; jis mane myli ir da
ro kas man labiau patinka (žiūrėdama į 
tolį). Gerai tau sakiau, kad matau savo 
mylimąjį. Žiūrėk, kartu su Jeremijum jis 
lipa į kalnų. Juodu jau visai netoli. Aš 
įsitikinusi, kad juodu apie mane kalba. 
Petrai, Petrai, kaip aš šiandie esu lai
minga! / 

v * { 

PETRAS (imdamas dalgį). Sudiev! 
ELĖ. Tu eini? ] 
PETRAS. Darbas laukia. Aš net vi- Į 

sai užmiršau. j 
ELĖ. Kaip dabar tu nuliūdęs, net ei 

U rengiesi. Tai manęs tu nemyli? O aš 
džiaugiausi tau apreiškusi šių linksmųjų 
žinių. 

PETRAS. Aš tave labai pamylėjau, 
bet j au man laikas pabaigti vartyt pra
džiūvusį šienų (išeina). 

ELĖ (viena). Juodu ateina; kalba vi
sai pamažu. Štai, jau ir čia. Nė nebežinau, 

• kaip man čia reiks pasielgti. Net mano 
veideliai paraudo (ima grėblį ir rengiasi 
išeiti. Tolumoje girdėti Hanso šaukimas). 

HANSAS (už scenos). Elė, kur tu 
nori pabėgti? 

EL# . Skubu pabaigti šienų vartyti. 
HANSAS (įeidamas su Jeremijum). 

Palūkėk valandėlę. 
f. JEiREMLJAS. Sveika! Jau šešėliai 

dengia Hockmato šlaitus. I r kų tų čia vei
kei su Petru? 

ELĖ (mikčiodama). Šnekučiavova 
truputį, grožėjovos puikiąją kainu, gamta. 

JEREMIJAS. Iš tiesų, nuo čia labai 
puikus vaizdas. Tačiau aš tau parodysiu 
dar kų graižesnio. Žiūrėk, anas platusis 
miškas nuo Geros tarpkalnio iki Bukso 
šaleto, šios puikios Baltaspalvio šlaituose 
ganyklos. Taigi, brangioji, vėliau visa tai 
bus mano vaikams (į Hansų). O tau kas 
yra? I)abar nė žodelio nesakai savai su-
zadetmei. 

HANSAS (į Elę). Mano tėvelis jau 
visfų žino; aš jam pasakiau (Elė parau
dusi nusigrįžia) 

JlBREMIJAS (į Elę). Eikš, aš tave 
prispausiu prie savo širdies, nes aš da
bar laimingas jaučiuosi tai išgirdęs iš ma
no sūnaus. Aš žinau, tu jam busi labai 
tinkanti žmona. Aš jau senai mųsčiau 
apie jųdviejų sujungimų. Kai Hansas ieš
kojo medžioklės užveizdos vietų, aš kų 
tai tokio nujaučiau. Norėjo šelmis savys-
toviai pradėt gyventi, na ir pinigų pra
džiai kur nors susigriebti. Ar aš gal ne
atminiau? Elė, tavo tėtušis taip pat bus 
patenkintas, nes mudu esava draugu iš 
pat kūdikystės dienų. Vai, kai senii Bo
šumas visa tai sužinos, jis nT džiaugsmo 

i pašoks, (trindamas rankas) O vestuvėms 
I jis puikiausi kalnų oželį nušaus; ir vis 
I tai už medžioklės užveizdos pečių. Ar ne 
i taip? 

HANSAS. Tikiuosi (ateina Krotze-
rana; atsisėdusi ant akmens žvalgos į 
kalnus). 

JEREMIJAS. Štai, ir Krotzerana 
[ čia!... Kų ji čia veikia? 

HANSAS. Nėra dienos, kada jos ne-
i sutikčiau. Kartais j i kalba kas tik ant 
f liežuvio papuola, kartais nė žodelio iš jos 
Į neišgausi. 
I JEiREMIJAS. Senė visai laukine at-

t 
i rodo; ji gyvena viena. Pirmiaus būdavo 
{ visai kitaip. Aš gerai pažinojau jos vy-
j rų. J is buvo medžioklės uižveizda, o kal-
* v . 

I nus pažinojo kaip savo rankos pirštus. 
j Jis sugavo keletu valdieČių; ne vien juos, 

bet ir keletu žmonių iš mųs slėnies. Ži
noma, jie tapo nubausti. Vienų gražių die-

1 na iš kalnų jis daugiau nebegrįžo. I r nė-
I ra žinios kas su juo atsitiko. 
I HANSAS. Gal nuo uolos kur nusly

do. Tai labai lengva. 
JEREMIJAS. O gal ir kulka gavo 

kakton. Tuomet būdavo baisių žmonių 
j slaptai bemedžiojančių. 

ELĖ. Ar girdi. Hansai? Kodėl tokį 
i biaurų amatų ir tu pasirinkai? 

HANSAS. Juk tu gerai žinai. 
j" ELĖ. Bet jis juk tau visai nereika-
Flingas; ar ne, Jeremijau? 
[ JEREMIJAS (išsiblaškęs). Taigi, 
į" kad ne !̂  Mirus jos vyrui Teobaldui, Krot-
| zerana iš proto išėjo. Ja i buvo dar likęs 

vaikelis, bet ir tas mažutėlis netrukus 
mirė. 

KROTZERANA (tolumoje paskendu
siu žvilgsniu). Mano senelis gan aukštai 
užsilipęs. Aš gerai jį matau... dabar jis 
bėga... Šovė į jį... J is bėga dar smarkiau. 
Bet aš gerai žinau kas- į jį šovė... jus gi 
niekuomet to nežinosit... niekuomet... (už
dedama ant lupų pirštų), nes balsas man 
uždraudžia tai pasakyta Cit! Ar girdėjote 
balsų? Žiūrėkit, jis uždeda savo pirštų 
ant lupų. 

ELĖ. Keista, ji visuomet turi santy-
{kių su kokiu tai balsu, kuris jai uždrau-
I džia kalbėti. 

(Bus daugiau), 

* 

i 

V 
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS PIKNIKAS 
>'A^-Vexrir 

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO - MAY 29 D. 
CHERNAUSKO DAR2E 

79 ir Archer Ave. Justice, I1L 
Pradžia 1 Vai. Po Pietų 

Gerb. ir Gerbiamosios: — Šv. Jurgio parapijos piknikai kasinėtais .atsižymi savo gražumu ir 
įvairumu, bet šiais metais jis žada bnti dar įvairesnis kokio dar Chicagoje nėra. buvusio. Jame 
bus skaniausiu valgių, kuriuos gamins specialistes virėjos. Muzika bus viena išvpuikiausiu. (Jė-
rimai skaniausi, žaislai linksmiausi, lenktynes, varžynės, virvės traukimai, •žiirniu nešimas ir tt. 
ir tt. Kas norės tas įvairybės pamatyti, lai ateina visi į mūsų pikniką. 

DEL LIETUS NĖRA BAIMĖS. Nors ir lytų, bet visas piknikas pilniausiai bus apsaugo
tas nuo lietaus, nes Cliernamsko Darže yra pastogė, kurioje tilpsta virš 2,000 žmonių. Taigi 

mūsų piknike nebus nei lietus — nėra ko jo bijoti. Tat, Valio visi piknikam 

KLEBONAS ir KOMITETAI. 

iBEiai; iSliliaiBIflllIBlSl) 
• — • 

IŠ K A T A L I K Ų PASAULIO . I direktorius. Suvažiavime j is . minarijoj Allegbeny apskrity, ma naujiena. Kuopa atgija. iro, Jll., B. Sekleekis, 3351 Au-.ėius, 1226 S. 50 Ave., Cicero, 

Eucharistinio Kongreso Pa- jos Aukšėiausios Tarybos eia 
minėjimui. įvykus) suvažiavimą, kuriame 

Chicag:*. -
St. Mary of tbe Lake Semi na- tautai, ši tarptautinė Draugi-
rijos sodnuose bus minimos ja rūpinasi katalikiškų misijų 
vienerių metu įvykusio Cliica- rėmimu. Kas metai visam ka 

j pareiškė, jog ateity ir kitos J . 
j Valstybių dioeezijos pasidar
buos anas keturias pasivyti 

i misijų rėmime. Suvažiavę re-

larrv J. Honeck vra pro- Kuopos atgaivinimui daug 'burn ave., Chicago, 111., M. I1L, Z. Gedvilas, 11748 So. Pfe-
testantas ir masonas. Bet sa- pastangų deda kai kurių mo^'&likas, 10555 So. State «t., i oria st., Chicago, Jll., V. S'irio-
vo vaikus išauklėjo katalikiš-Įterų draugijų narės ir kun. Chicago, UI., A. Nausėda, 1024 ga, 1747 X. Wood st., Chica-

uoro Quinn pranešimo vien- pusryčiuose aną sekmadienį ir čiam susirinkime taip pat ža-
balsiai tarė: "Amerika yraij is dalyvavo. Kalbėdamas jis da tuo reikalu tartis. Reikia 

į misi joms išganvmas". | prisiminė ir savo sūnų, kurs nepamiršti, kad ši draugija 
goj Tarptautinio Eucharisti- talikiškam pasauly misijų rė- - . * TV . , 

' ' ' Šventasis Tėvas Plius i 

kai. Morris Parke Kolumbo | Kloris. Nekalto Prasidėjimo' Center ave., Chicago, .111., B. jgo, 111., V. Balanda, 2647 AV. 
Nenartonis, 6540 S. Campbell 
Ave., Chicago, 111., A. Valau* ! C. Rast. 

Birželio 19 d. dalyvavo 27 tautu repre*en- p r € X e n t a i l t a J i .5 k ia i l s e m onsig- Vyčių surengtuose Komunijos j mergaičių draugija ateinan- Nenartonis, 6540 S. Campbell j (59 St., Chicago, UI 

nio Kongreso sukaktuvės imimui renkamos aukos baž-j, 
j labai pasitenkino Amerikos pareiškė: 

Įvyks pamaldos moterims nvėiosė. i j , ... , tTX . • 
' .vJ kataliku duosnumu. Ui tai 

šimet J . Valstvbiu katali-

XIĮ bus įšventintas kunigu. J is praeity daug darbavos Lab- " Š A L T I N I S " 

ir vyrams 
tiki; 
su\ 

,^«o p u . ^ . u u , ' " ^ " ^ " . , " ^ - * i'k-italikii duosnumu Už tai t l u * M tos katalikiškos U auke-
vyrams. Vyskupas Hobani šimet d. Valstvbiu katnl i" ,\U ( , u o ' m m u \ U* "Matyt, mano sunūs mane 

1 i ' " pagerbė nacionab direktorių.: • „ : „ , , - „ įtvers l-it-ilikn ^ a n o (,,ailMUO*s *T-& Ketina 
įsi, kad sukaktuves minėt ina i tam tikslui suaukojo tiek, į, f. . . . . . . ( . , J pniuai is ia atvers katalikų 1>rUidėti 

•' Prieme įj ilgon privatinei! tikaiįnmn" P uaino pnsiueii. 
yks 7.),(MM) žmonių. kiek visos kitos pasaulio sa-i , .. '. , , . . . lIKtM Ul • VAikaiaa \ Sutkna hu\ i 

1 ikonierencnon ir klausinėjo a-1 \eikejas A , OUIKUS /au.i 
i Ivs ėmus jas krūvon. 
f Suvažiavime, be to, iškelta Dedikuota ligoninė. 

Pontiac, \iich. — Detroito; aikštėn, kad keturios J. Vals-
vyskupas Gallaglier gegužes'jjtybių dioeezijos suaukojo vie-
9 d. čia dedikavo Šv. Juozapo, ną ketvirtdali visų pasaulio 
ligonine, kurioj vra vienas j saliu aukų. 
šimtas lovų. Nepasakyta, kokios tos dio-

JLagonine veda Gailestingo-! cezįįos. Tik žinoma, kad pir-
Į L 

sios Seserys iŠ Dnbuque. j mąją vieta užima New Yorko 
i arki vyskupija.-

Amerikos Katalikų Duosnu- J . Valstvbiu katalikas su-

jon ir Klausinėjo 
pie Amerikos katalikų gyve-j Reikalauja muitų ui roian-
iiimą, jų didelius darbus ir] gį||S 

pamaldumą. Laimino visiems 
Dublinas. — Alex. Mitchell misijy rėmėjams. 

Kalėjimo Viršininko Sunūs 
Kunigu. 

Brooklyn, N. Y. — Ray-
mond Street kalėjimo virši
ninko Harry J . Honeck sunūs 
II. Honeck ateinanti mėnesį 

Rcma. 
aj ie Ti 

mas. važiavime reprezentavo iiion-i, , , . , . , ..« i „*, j* • i . . 
1 Pnilauelpnrjos katedroj bus j -

. — Jau buvo rašyta f signoras Ouinn, Tikėjimo Pla- * „*:„*„ u * : - : T; 

. . . . m .. . ' , . . , .. ' . , šventintas kunigu. J i s >ra 
kepino Platinimo Dr- tinimo Draugijos naciona ės T> _ .«, „ __J_^_ ^ •„ 

^ i Pianciskonu onleno nariu. 

firma, kuri gamina rožančius, 
kreipėsi i Airijos valdžią pa
sidarbuoti ir/dėti muito o i j -
vežamus iš kitur Airijos ro
žančius. 

Firma tvirtina, kad Airijos 
katalikai kas metai iš svetur 
parsitraukia 250,000 doleri ų 
vertės rožančių, (ii sakoma 
firma per nitus rožančių par-

darvbei. 
Kitos katalikiškos Wauke-1 sietuvoje vėl eina garsusis ravaitra.štis -Šal t in is" . Jisai 

gano draugijos ir-gi ketina y r a l a b a i m ^ l a n i a p V 1 ^J Lietuvoje, ir bene daugiausiai turi 
skaitytojų, nes daugiau 9,000. 

"Šal t inyje" noriai garsinasi ekonominės ir kitos įstaigos, 
"Šal t in is" yra didelio formato laikraštis. Pradėjo eiti net 

20 pusi. storumo. Jo kaina labai pigi. 

Amerikoje savaitraštis "Šal t in is" kainuoja $2.40 metams. 
' . 'Draugas" mielu noru patarnaus norintiem? užsisakyta 

"Šal t in i" . 

ypatingai pasišvęsti Labdary
bės darbuotei. 'Tikimės, kad 
VYaukeganas tą ir padarys. 

Vijurko Įpėdinis. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Mokinosi šv. Bonaventūro se-i duoda vos už 25,000 dol 

LABDARYBĖS KAMPELIS 

Viena, kartą, buvo "Labda
rybės Kampely" pranešta, 
kad Sa-gos Centro piknikas 
rengiamas Černausko darže 
birželio 10 dieną, š. m. Tas 
buvo iprane^ta, per klaidą. Sa
gos Centro piknikas įvyks lie- | 
pos (July,) 10 d. 

Piknikas rengiamas su clau- j 
geliu išlaimėjimų. Tšlaimėji-
rnai vra šioki: $100 vertės 

i aukso gabalas, du gabalai po 
$2J, trys po $10 ir keturi po 

si greitu laiku ją Įsigyti. |»i- '$5 
' . i 

įgijimas galima butų pagret-j Šokiams grieš didelis benas. 
(iegužės 30 d. jau netoli, .tinti, jeigu visos draugijos Kiekvienas nusipirkęs serijinį 

Kai kurios kuopos labai rn-'boi kuopos padėtų tą darbą tikietą, kurie/dabar pardavi-
pestingai rengiasi šią rinklia-įdirbti. jnėjami, su juo galės įeiti į 
vą sutikti. Jos turi net po dvi- j Bet pasirodo antraip. Esa-1 daržą. Taigi visi įsigykime ti-
dešimts rinkikių. Visos apru-ima kuopų, kurių gyvavimas kietus nes su jais ne vien 
pintos rinkliavos dėžutėmis, yra švyluojantis. Tas rodo, įeisime į daržą, bet da galima 

Toks rūpestingas rengimą- k a ( 1 J o m s «*ląi*"l reikalai m i s tikėtis vieną dovaną lai 

" Š « Šaltinio" adresas: 

"ŠALTINIO" REDAKCIJA 
BAŽNYČIOS G-VĖ 18 MARIAMPOLŽ — LIETUVA. 

DIDŽIAUSIAS IŠRADIMAS! 
g y r 

KAPŲ RINKLIAVA. 

>is vienų kuopų turėtų para
ginti kitas kuopas, l^abdary^-
bės Seimuose kiekviena kuo
pa nori pasirodyti, kiek per 
metus ji įnešė į Labdarybės iž
dą. Čia ir yra proga kiekvie
nai kuopai gražiai pasidar
buoti. 

Kas da neturi dėžuėių, lai 
kreipiasi į Mažeiką, 3319 Au-

maža teapeina. 
Norėčiau pastebėti ir tas 

klaidas, kokias daro kai kurie 
žmonės. Norėdami atlikti ge
rą darbą, pasiryžta paimti 
auklėjimui natdaituką ir tuo 

mėti. Rengimo Komisija. 

LABD. SĄ-OS CENTRO 
VALDYBA. 

Dažnai nusiskundžiama, 

burn ave., Chioa^o, 111. Prie} „ d t o k i a m ^ . ^ 
1 * • • • * "1 1 * ' kapinių taip-gi bus galima 
gauti dėžuėių ir ženklelių. 

Visos kuopos lai pasirūpina 

reikalu kreipiasi į svetimtau- Į kad Labd. 8ą-gos nariai ne-
ėių prieglaudas ieškodami lie-'žino kur kreiptis Labdarybės 
tuvio. Prieglaudos dažnai jie- reikalais. Dėlto karts nuo 
ms paveda, bet ar jie lietuvių 'karto skelbiame Centro Val-
kudikiai, labai reikia abejoti, dybos ir direktorių vardus ir 

adresus. Štai: 
Dvasios vadas kun. F . Ku-

JAU ATRASTA 

M 
s \ 1 / y 

JCARyi. 
TE1SYMV 

TE15£5-
"TATm^ 

Jonas Orakulas, 
4146 South Borkley Ave., Cliirago. III. 

Šimtą dide
liu dovanų 
duosiu tam, 
kuris tikrai į-
rodys, kad po. 

ivvkinimui 
Teisybių Tei
sių l)ile ku
rioj didesnėj 
valstybėj, ga
lėtų rastis var
gas ir bedarbė. 

Visą tą suži
nosite Teisybių 
Teisių Knygoj. 

Kaina tiktai 
$1 .(M). 

Siųskite pi
nigus šiuo an
trašu : 

* » ^ ; 

me norėdamas žmogus atlikti 
kilnų darbą, visuomet priva-1 dirka, 2327 W. 23 PI., Cliiea-
lėtų kreiptis į Labd. Są-gos go, 111. 

nusivežti kuodaugiausu. * * | c b r t i o raltMtffc kurs tnri Pirm. M. ftliko*, 10555 So. 
sąrašą našlaiėių lietuvių, k\f- State st., Cbieago, 111. 
riems reikia pastogės. [* Rast. V. Balanda, 2647 W. 

Tada ir visuomenė žinos, 69 st., Cbieago, I1L 
kad tas ir tas auklėja tokį i r ; Ižd. Kun. F. Kudirka. 

Šv. Kazimiero kapinėse yra 
leista rinkti aukas net ir ne-
dėlioj, geg. 29 d. Tą dieną ka
pines lanko daug žmonių, j tokį lietuvių našlaitį. 
»Už tat kuopos tepasirupina 
nors po vieną, kitą rinkikę tą 
dieną nusiųsti. 

Komisija. 

Petronėlė. 

WAUKEGAN, ILL. 

Iždo globėjai: A. Bislis, 
1323 So. 49 Ct., Cieero, 111., ir 
J. Zauris, 2334 So, Oakley 
ave., Cbieago, 111. 

Agitatoriai: J. Dimša, M. 
1 

Seniau Waukegane gyvavo Šlikas. 
GELBĖKIME NAŠLAIČIUS. | Labd. Są-gos 11 kuopa. Pa? Direktoriai: 

k utiniais laikais kuopa buvo Kun. F. Kudirka, kun. Ig. 
apmirus, nors kuopoj buvo net Albaviėius, 717 W. 18 st., Cbi

eago, 111., kun. H. J . Vaiėiu-
I Kaip ržinome Labd. Są-ga 
Į kol kas da neturi nuosavos į keletas ir Garbės narių, 
našlaičiams pastoges. Tikima-j Dabar tenka išgirsti links- nas, 1515 So. 50 Ave., Cice-

Peoples Furniture Co. 
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų. 
šiuose didžiausiose Lietuviu Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 

>s?*$-r 

* - * •• . - i *> 

•&ŽL . > 1 ^ • 

|| . . \ *»v ' \ 

platų pasirinkimą naujausiu madų, geresnio padarymo, Pianų, Ra
diolų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už 

prieinameSnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu. 

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai. 

4177-83 Archer Ave., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas 

i~$S9 

1922-32 So. Halsted'St. 
Canal 8982 

J. NAKROŠIS, Vedėjas ' 

-
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file:///iich
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B L A I V Y B E S D I R V A p prašalinti! Per svaigalus plin-j valstybių padėtis taip aukšta^ Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę 30 

Katalikų Tikyba, Kun. Pr. 
Žemaičių Kalvarijos aprašy

mas 30 
varžyti tais ekonominio klau-1 Vidujinis Šventųjų Gyveni-

ta naminės kovos šeimose, o surišta Su alkoholio nuodų iš-
fiuTmiilMT^ kad kol kas katali 

PROHIBICIJOS ĮSTATY
MAS 

jos srityse ir kokia jėgų turi šis amžius vadinasi naujų iš-Įkams sunku laimėti. 
visame pasaulyje ši pirklyba; radimų amžius, bet po blaivu-

i įvairiose šalyse. Sis uždavinys mo žvilgsniu jam tinka geriau 
Nebraska valstijoj advokato j S§ jungos turėtų būti ypatin- Į pragaro tamsybės amžius! 

Bartos namuose prohibieiniaiIgai paimtas domėn. Juk buvo ; ' 'The American I s sue" strai 
psnyj "Atlantic City fTrasfor-
med" parodo kokių žymę pa
darė prohibicija tik viename 

mis. 
Metais 1916 mieste vadina

mame Atlantic City buvo 224 
smuklės. Jos buvo paplitusios 
įvairiose miesto dalyse ir bu
vo praturtėjusios. Dabar gi 

agentai atrado svaigalų. J i s [daromos pastangos ir paskir-
pašauktas federalin teisman. | ta tam tikra komisija, kurios 
(Teismas atrado jį kaltu prolii- pareiga yra sunaikinti ir pra-
bicijos įstatymo peržengime ir. šalinti narkotinius nuodus ir mieste. Jšenosios smuklės yra 
atėmė jam teisę praktikuoti [jų pirklyba. Bet alkoholizmas užimtos teisėtomis pramonė-
teismuose. 'daro daugiau pikto negu nar-

Advokatas Bartos apeliavo, ketiniai nuodai, nes jis yra la-
Apcliaciniam J. Valstybių tei- biau paplitęs. Kiekviena pas-
sme trys teisėjai jam gražino tanga iš Tautu Sąjungos pūdės 
praktikavimo teises. Teisėjai ligšiol liko bergždžia, kadangi 
pareiškė, kad advokatas Bar- svaigalu pirkliai visomis spė
tos nenusižengė prohibicijos komis pasirūpino siųsti savo ] dauguma jų yra padaryta ras 
įstatymui. Nes gaminti svai- atstovus, kurie apgina jų ne- tinėmis, taip vadinamomis real 
galus yra teehnikalis tam įsta- tikusią, bet jiems pinigiškai ' estate, kitos automobilių maž-
tymui nusižengimas, bet tas j naudingą pirklyba. su išnaudo- možiams parduoti dar kitos 
pat įstatymas nesmerkia namie jimu tamsesniųjų žmonių. ! pavirtusios į didės krautuves, 
pasigamintų svaigalų vartoji :j Reikėtų, atminti, jog tokiu mokykloms daiktų pardaviny-
mo. keliu neieškoma gydyklų pik- čias, bankas, restoranus, salr 

Dabar ir žinok, kas yra tas tui, tiktai kad dar daugiaus durnynų krautuves, auksinui 
prohibicinis įstatymas. Kuo- 'piktas paplistų pasaulyje. Dau daiktų krautuves, kurpių krau-
met visų visaip jis aiškinamas, gyl>ė svaigalų parduodama į- tuves, etc. Kaikurios senos su-
paprastam žmogui reikia tik vairiose šalyse. Suaikvojimas griauta ir gražus namai jų vie-
ai)siginkluoti kantrybe ir lau- naudingų ir reikalingu turtų tose jmstatyta. Nors dar rau
kti, kas toliaus bus veikiama, j žmonėms turėtų privesti Są- dasi kelios smuklės pasiliku-

jungos komisiją prie tinkamo šios šiame mieste ir slapta va-
STEBĖTINI DALYKAI j sutvarkymo, kad rūpintųsi įti- ro pirklyba, bet nepalygina-

krinti visas tautas prie uolaus _ mai yra mažiau pikto čia negu 
ProhiUieijos laikais J . Vai- nusvarstymo dalyko. Taupumo'pirm užd raudinio svaigalų kad 

stybėse priviso galybes svai- klausimas buvo pakeltas tau-J butą. 
Pilu. lilaiu'in'm'kas. 

Bet mes lietuviai nesame su-

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHKU 

"DRAUGO" KNYGYNE 
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, H-U 

Galima gauti Šios 
MALDAKNYGES: 

. , . . • • • 

simo raiščiais. Mūsų žemė tei
kia derlingus javus, kurios bet 
gi nereikėtų perdirbti į alko
holio nuodus alų ir degtinę, 
kas—nors ir duoda valstybei 
'šiokias tokias įplaukas, — vie
nok mūsų valstybės ekonominė 

mas 80c. 
Gavėnios Knyga vert. Kun. 

G 65c. 
Jėzus mūsų meile J . B. . . .15 
Štai tavo motina 25 
6v. Jonas Bercb. ir Šv. Igną 

eas Loyola 35 

$3.50 
$3.00 

padėtis nuo to žymiai blogė- Dvasiškoji Iškalba, Jauniaus, 
ja. Sunaudojus tuos javus že-J <>* .25 i S 
mčs kultūros ir kitiems ekono- j Naujasis Testamentas, Viešp 
miniams reikalams, buįų kur, J ž z a u S ) k i e t a p d i 2 a 

k a s &nm- ! Gyvenimas Jėzaus Kris
taus 

Jėzaus kryžius 
. . . . . . . • > • • • • • • . 75c 

mūsų »a-
.40 

Draugai abstinentai kitų 
priešalkoholinių organizacijų! 
Pranešinėkite mums apie savo rr^oda 
darbus, apie savo laimėjimus! 
ir nepasisekimus, kad mes ge- .^v- Pranciškus Asyžietis 90c. 
riau galėtum orientuotis ir į- g v Aloyzas vert. Kun/ Byro 
gauti energijos tolimesnei ko-j gOc = 

1 va i . "Sargyba". 

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 
Į PASTABĄ. 

Švenč. Paneles Apsireiškimai, 
Liurde 1.00 

JUNGKIMES IR DIRBKIME! 

galų "bootlegerių , ,
1 ty. svai- toms. kurios augina vynmed-

galu šmugelninkų ir pirklių.jžius ir daro pirklyba, labai se-
Tie žmonės parduodami gyvuo'kmingai išnaudojant tautas, 
sius nuodus peVio didelius pi- kurios stengiasi užvesti pilna-
nigus. Kai-kurie "bootlegerių' ją blaivybę. Ši aplinkybė la- l>0 ilgo ir įtempto darbo ko 
trumpu laiku pralobsta, sure- biausia kiiudo tautoms sueiti voje su alkoholiu, galų gale vi 
nka šimtus tūkstančių dolerių, i vienybę bendrai kovai. Ypač su frontu turės laimėti absti-
Kai-kurie milijonus. Jei kurie tai kliudo vynų šalims kaip nentai, kadangi tos sunkios ko
jų patenka kalėjimam iš toj Pranei jai, Ispanijai ir Italijai, vos pamatais yra sveikos ir 
nieko nedaro. Atbūna bausme kurioms rupi labiau jų pirkly- aukštog idėjos, — gelbėti žmo-
ir turtingai gyvena. ,ba, nors netikusi, negu tautų j nij.i nuo fizįnės ir moralės pra 

Pirm kelerių metu iškeltas'gerovė ir taika. I žūties. Daugelyje valstybių: A-
klausimas, ar tie "bootlege- I Paip l m t k i t a s dalykas yra menkoje, Kanadoje, Naudoje 
r ia i" , kurie turi dideles sau vertas pasiteiravimo tai tas, lŽemei*Grenlandijoje, Austra-
pajamas, neturėtu mokėti t'ede k a ( 1 tikrai ištyrus ir sužinojus • Ii joje, Indijoje, Islandijoje, 
raliu taksų kai kad moka visi k i ( ' k svaigalų pirklyba padau- Suomijoje ir kitur abstinentai 
kiti dori gyventojai už savo g ' n a skurdą visose šalyse i r l j a u laimėjo ir a'koholio varto-
pajamas. i kiek ji pati papigina įvairių' jimaa ten jau uždraustas ofi-

Vieni vienaip, kiti kitaip tuo *a, i lJ išdirbinius 
klausimu sprendė. Bet nebuvo'dūktus. 

ir kitus pro-

Jungtinių Valstijų prohibi
cija vargiai atsisakytų prisi
dėti prie šito pasiteiravimo. 
Amerikos žmonės visi kartu 

stipraus pagrindo, kas tuo 
klausimu veikti. 

Pagaliau šis svajbus klausi
mas atsidūrė Aukšėiausian Tei 
sman ir šis andai išsprendė, taip prohibicijonistai kaip ne 
kad "bootlegeriai" turi mokė-'prohibicijonistai visi pritartųj 
ti taksas už pajamas, kad j i e ' i r sveikintų dorą, pilną ir be-
kas metai turi paruošti tam' Salinj pasiteiravimą kiek tau-
tikras taksų blankas ir turi pumo ir draugiškumo davė*as-
atsilyginti su Dėde Samu. ku-; tuoniolikta^is konstitucijos pa-
riam juk pinigai reikalingi. taisymas, kiek jis ligšiol, buvo 

Dalis angliškos spaudos ste- dabojamas, 
bisi tais dalykais. Nes atrodo, Kaslink slaptojo įgabenimo 
kad tuo būdu Teismas saukei-ji* kitu šalių svaigalų ir sveti-
juoja tuos nusižengimus. Bet niųjų šalių kliudimo vietiniai 
Teismas aiškiai pažymi, kad tvarkai tas klausimas ir butų 
jam negalvoję kokiomis prie- galima išrišti tiktai didžiame 
nionėmis — doromis, ar nedo- tarptautiniame susirinkime. 
romis — pajamos pelnijamos. Ligšiol svaigalų pirklyba už-
Tik svarbu, kad didelių paja-'stojo kelią kiekvienam įnešimui 
mų pelnytojai turi mokėti ta-'šito klausimo Tautų Sąjungom 

cialiai įstatymu. I 
Nuo'sirdžiai sveikiname šių 

laimingų valstybių abstinentus, 
kurių darbai davė tokius pa
sekmingus vaisius! 

/ 

ksas. 
Xe veltui Cbicagos laikraš-

Tas gi dalykas kaip tik ir ro
do, kokią galybę dar turi toji 

t i Sy," Tr ibūne" pastebi, jog pa -[pirklyba netikusi nevien kiek-
saulis galvomii pradės vaikš 
čioti. 

I 

G A L ? B £ PASAULIO SLA
PIŲJŲ PASTANGŲ 

vienos šalies naminėse priemo
nėse, bet viso civilizuotojo pa
saulio veikmėse. Rodos netikė
tinas dalykas, akd tokia neti
kusi pirklyba sugebėtų nugalė
ti viso pasaulio sujungtas jlė-
gas prie blaivybės ir tvarkos! 
Bet tikrai taip yra. 

PASTABA, feisiiigai ištar-

(Christian Science Monitor)) 
Aiškiai matoma iš Tautu 

Sąjungos (League of Nations) 
pastangų, kad norima pakelti ta jog "nė ra ieškoma gydyklų 
klausimą apie svaigalų pirkly-'piktai, tiktai kad dar daugiaus 
bos veikmes pramonijos, tau-! piktas paplistų pasaulyje' ' , 
pumo (ekonomijos) ir draugi- Negalima laukti visų tautų taijholio nuodų gamintojomis, del-

Mums katalikams abstinen
tams dalinai skaudu, kad alko
holio nugalėjimas įstatymo ke
liu įvykst dažniausiai ne kata
likiškose valstybėse, nors ka
talikų dvasiškija Rymo popie
žių priešakyje yra ištikima 
priešalkoliolinei kovai ir ištiki
mai kovoja už žmonijos atva
davimą nuo to kiekvienu žmo
gumi savanoriai traukiamo ju
ngo, kuris naikina sveikatą ir 
slopina visus prakilnesnius 
žmogaus sielos apsireiškimus. 

Dalis dvasiškijos iš tikrųjų 
atsidavusi tam prakilniam dar
bui, bet daugelis dvasiškių del 
stokos 'šiuo klausimu susido
mėjimo arba patys užsikrėtę 
ta liga, nesirūpina alkoholio 
klausimu neatsižvelgiant, kad 
tai yra apaštališka priedermė 
kiekvieno kunigo, arti stovin-
ėio prie žmonių! 

Svarbiausia priežastis kata
likų pralaimėjimo priešalkoho-
linėje kovoje tai, kad veik vi
sos katalikų valstybės kaip: 
Francija, Ispanija, Italija ir 
kitos yra vynuogių augimo ša
lys, ir iš tos priežasties svar
biausiomis vyno ir kitu. alko-

Jei neaišku, tai Štai paaiški
nimas: Nors vienuolės seserys 
butų visos abstinentės, bet gi 
neprisirengusios iš kokio nors 
vadovėlio, negalėtų užvesti ab
stinencijos paipoką vaikams. 
Jos nežinotų nei nuo ko pradė
ti nei kur baigti. '.Tai gi tą pri
sirengimą galima tinkamai at
likti kursais, panašiai kaip bu
vo parodytas pavy&dis Kali
fornijos mokytojų. O kiek dar 
yra vietų, kur lietuviai neturi 
nei parapijų, o kiti kad ir tu
ri parapijas, bet negauna sese
rų mokytojų. 

-
Mokyti pilnosios abstinenci

jos neužtenka būti tik, taip 
vadinamu, blaivininku; reikia 
būti įsirikrinysiu, išpraktika-
vusiu kad IK- svaigalų daug 
sveikesni žmonės ir iš visų pu
sių laimingesni. 

Man pačiam teko būti liudi
ninku vienoje vietoje, kur, pi
rm mano atvykimo, buvo už
vesta taip vadinamoji dalinė 
blaivybė bet tie blaivininkai a-
rba jų draugija darė pokylius 
su svaigalais sekmadienyj po 
piet kur nors girioje. Pirma
dienio ryte buvau pašauktas 
pas ligonį, kuriam girti blaivi
ninkai buvo sudaužę galvą. (Tai 
ta man ir buvo pirmoji prie
žastis, kuri paragino pradėti 
gerai studijuoti blaivybės klau
simą. 

Pono Tijūnaičio mokytojo 
"A&obologija" kaip tik ir y-
ra siūloma mokytojams ir už
vardinta: "Pradžios mokyklų 
mokytojams vadovėlis" 

Ant pirmojo lapo sekanti iš
trauka iš Šekspyro: "Vyno ga
rai, jei dar jus neturite vardo, 
bukite šėtonu vadinami". (Še
kspyras). 

Piln. Blaivininkas. 

Šaltinis, juodais odos aptaisais 
• Šaltinis, ( stipriais audeklo juod. aptaisais 

Balsas Balandėlis (arba mažas, šaltinėlis) 
juodais minkštais aptaisais $2.00 

Balsas Balandėlės, kauliniais aptaisais $2.50 
Altorėlis, juod. aptaisais $1.00 
Melskimės, rausvais odos aptaisais labai tin

kama jaunimui (taipgi vaikučiams prie 
pirmos Komunijos, nedidelio formato 
gražiai apdaryt $1.2o 

Altorėlis, kauliniais aptaisais $1.50 
Kūdikėlis Jėsus, juod. odos apt. nedidelio 

formato $1.50 
Kūdikėlis Jėzus audeklo apt 75c 

1 Sv. Pranciškaus Dvasia, arba Dvasiškų Malonių 
5 šaltinis, Tretininkų Maldų Rinkinis paauksotais lapais 
= kaina •. $3.00 

Raudonais lapais $2.25 
Pulkim ant kelių, gerais aptaisais* $1.00 
Aukso Altorius, baltais kauliniais viršeliais vidų- | 

ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pusi. su 
kabėmis kaina * ? $2.0Q 

= Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais su _ 
s kabėmis. 464 pusi. Kaina $2.00 | 

Dieviškasis išganytojas dide- 5 AnloleHs, juodais minkštais viršeliais nedidelė, * 
Ii knyga $2.25 I Kaina 60c 

= Makty Knygelč, baltais kauliniais viršeliais^ ski-
"*J E riam 

riais audeklo apd. 
šventųjų Gyvenimas rti>| riamąjaun-u?mVnei/336 pusi. Kaina . . . . . . . . $1.25 

E Maldų Knygelč, juodais odos viršeliais, labai 
šitai Viešpaties tarnaitė .35 ' 1 graži knygutė. 336 pusi. Kaina $1.25 

I Maldų Knygelė, juodais kietais viršeliais. Kai-
Leiskite mažučiams ateitj j E n a 50c 

manęs .r 50 | Anioias Sargas, rausvais minkštais viršeliais la- | 
i bai tinkama knygutė, su kabėmis. Kaina $2.00 g 
i Anioias Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais, la-
1 bai tinkama mažiems vaikams. Kaina 35c 
| Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, nedi-
= delio formato. 464 pusi. Kaina 50c 
1 Ramybė Jums, juodais minkštais viršeliais, pa-
E auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais. 958 pusĮ. Kai-
i na $3.501 
E Melskimės, juodais kietais audeklo viršeliais, ti-
I nkama mergaitėms ir mokykloms vaikams. 323 pusi. 
~ I \c t ] I Ic l . . . . • • • • • • • • • • » • • • • • • • « • • • • • • • « « « » » « v/vfv SS" 

Pastaba. Perkant didelj Skaitlių, yra duodamas " 
didelis nuošimtis. 

prie 
Keliones po S v. Zemee, su pa 

veikslais ir aptaisais $3.00 

Trijų dienų rekolekcijos .40 

Kristaus Siela Pašvęsk Ma 
nę, kiet. apd. 

Apie Kristaus Sekimo, kiet. 
apd 1.20 

Jėzus Kristus Dievas . . .25 

Misijonieriaus Užrašai, kun, 
R. W. Alex 1.25 

DRAUGO KNYGYNE 

2334 South Oakley Ava 

Chicago, 111. 

f'DRAUGAS" PUBL. CO. 
| 2334 So. Oakley A ve., Chicago, III. = 
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DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS. 

Pamokymas apie Viešp. Jė
zaus D. Motinos 15 

Tegul bus pagarbintas Šv. 
Sakramentas 40 

Sveika Karalienė 75 
Dangaus Karalienė . . . . 1.00 
Apie tikrąjį pamaldumą . . .10 
Sv. Pranciškaus Dvasia Salez, 

PINIGAI LIETUVON 
PER TELEGRAMA 

• .' 50 CENTŲ 

Mes siunčiame pinigus j Lietuvą telegrama už 50 centų. Pini
gai esti išmokami Amerikos Doleriais arba Litais artimiausiame 
Lietuvos pašte. 

Taipgi mes siunčiame pinigus perlaidomis, draftais-čekiais, 
kaip Amerikoniškais Doleriais taip ir Litais. 

Norėdami gerą, teisingą ir greitą patarnavimą, visuomet siųs
kite pinigus per mus. 

Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

DRAUGAS PUB. CO., t f* 

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III 
TELEFONAS: ROOSEVELT 7701 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. 

Tos audros buvo nutrauku
sios namą Badio viela, dėlto 
susi trukdė €icero žinios. 

X <jeg. 18 d. kai kurios Ci
cero moterys buvo surengu
sios "buneo por ty" , kad k;j 

X Cicero šiuo tarpu suju
do "ženy t i s " visi senberniu, 
ir rimtųjų kliubai. 

X Cieg. 22 d. baseball žai
dime giedrininkai sumušė Ci-

SKAITYTOJI) BALSAI. 
(Už išreikštas šiame skyriuje 
mintis Redakcija neatsako). 

sutikti su jųjų geromis nuo
monėmis. 

Žinoma, visi geri tėvynai
niai ir permatanti aiškiai vi
sus Liet. dalykus sutinka su 
dabartinės Liet. Vyriausybės 
mintimis ir jos darbais, nes 
dirba Lietuvos gerovei ir ge-

Man rodos, kad čia kiekvie
nas " D r a u g o " skaitytojas ga
li išreikšti savo mintis kas- s resnes ateities. Bet kaip viso

kie Lietuvos išgamos bolševi-
cero Boosters 5:3. 

X L. Vyčiuose prisidėjus'link dabartinės Lietuvos Vy-
Matuliui ir Milašauskanis pra \ iiausybės ir Lietuvos gerovės. 
sidėjo atsirasti daugiau gyvu-1 Aš, kaipo rėmėjas Lietuvos 

nors davus vaizduojančiai į ' m a Kas penktad. turi pasi- Į nepriklausomybės pirkęs L. ( 
Lietuva mokyklos perdetinei] liiiksminimo susirinkimus. Gal [paskolos bonų, ir nemažai au- . ta i , žinoma, kad _ tokie nepri 

kai, tvarkos ardytojai socia
listai, liaudininkai, arba viso
kį žydberniai — lenkberniaa. 

Seseriai M. Coneeptai. Kiti išsi taisys. kojęa Lietuvos gerovei, ma-
Snabžda. kad bus dar kaž ke-j X Cicero, 111., toje apielin- nau, kad gerb. " D r a u g o " Re 
no kitos išleistuvės. kėje, kur vadinasi Urant 

X Geg. 22 d. Cicero lietu- | W o r k s **** i a u n i m u i t i n k a " 
i •• i i v 'mos žaismavietės. Miesto, ar-

Yių draugijos, priklausančios ' 
ba, geriau sakant, gyventojų surengė Federacijos 12 sk., 

pikniką parapijos naudai. 0-
ras nelabai giedrus buvo, ta
čiau žmonių privažiavo daug 
ir parapijai pelno padarė tuk-; 
stantį dolerių kaip niekis. 

dakcija leis man mano mintis 
išreikšti kaslink Lietuvos pa
dėties. 

taria dabartinei Lietuvos Vy
riausybei, ir toki gaivalai vi
suomet tautą stato pavojun. 

Jvaip su tokiais tauta turi 
visuomet elgtisf O tai, kaipo 
su savo priešais, ir kaipo to
kius turi suvaldyti varų, nes 

X Pradžioje, kaip madon Į- Į 

Kiek aš esu patyręs ir pri-
padaryta klaida. Dabar skun-įsiskaitęs visokios rųšies laik-
dižiasi, kad jaunimas trypia! raščių ir girdėjęs žmonių nuo- Į kitokiu būdu su tokiais ne-
ant kampų arba uosto "nioon- momty, tai man atrodo, kad ga l ima apseiti. 
sliine" atsiduodančius pasie- j dabartine Lietuvos vyriausy-j Dabartinė Lietuvos Vyriau-

mius. Bet kur-gi tam jaunimui bė yra geriausia ir atsakau- j s-y be i r yra tokia^ kuri gali 
i pasidėti? Užpečky negi išbus .jčiausia valdyti mūsų tėvyne,: suvaldyti visokius gaivalus. 

remti šią dabartinę Lietuvos 
Vyriausybę, nes ji yra užsi
brėžus pastatyti mūsų tėvynę 
Lietuvą ant tikrų ir nesu
griaunamų pamatų. 

Jei tik mes gerai pasvars
tysime ir tikrai pamatysime, 
kad dabartinė Lietuvos Vy
riausybė eina tikrais keliais, 
ir kaipo tokiai Vyriausybei 
turėtume pasitikėti. 

Darbininkas. 

D A K T A R A I : 
Telefonu B a n l e n u i l M t 

Dr.S.A.Brenza 
4Mft BO. ASHLAVD AVM, 

Chloago, DL 
Tai.: t ryto iki I I pist: 1 po 
plet iki t po plet. • : • • vak, Lkl 
t : i § va*. 

m/ 

M A R G U M Y N A I . 

ėjo, "surprise pa r t i e s - bu-į ( i e g l & l g d j ^ K a z M 

davo gražesnės; dabar jau pra K c ] n {) ^ 
deda akis badytis. 

ius surengė 4'bun-

Lietuvų, nes dabartine Lietu 
vos Vyriausybė gali Lietuva 

Tokių vyriausybę mes, amen 
kiečiai, turėtume paremti 

iš pavojaus išvesti ir padary-lkaip morališkai taip ir me-
}co p a r t y " seseriai Coneeptai, Įti ja laiminga. Čia yra ne roa- jdžiagiškai, kad ji privestų 

X (Jeg. 29 d., 7:30 vai. p e r i k u r i pasirengus keliauti įĮno vieno tokios mintys, bet, j grėbiau mūsų tėvynę Lietuva 
šv. Mišias vaikučiai eis prie 
Pinuos Šv. Komunijos. 
— « • • -

Lietuva. 
Komisija 

•kiek aš esu patyręs tai visi į prie skaistesnės ateities. Ta. tu 
retų apsvarstyti mūsų L. R P. Šileikis ir P - ' g * " Lietuvos tėvynainiai tų 

į Pigiausios kainos Chi 
cagoje Pianų, Rakan 
dų ir Radios pas: 

JOS. F. 
3417-21 S. HalstedSt 

Chicag o. 
Tel. Boulevard 4705 

Mikolainis labai gražiai dar-jpatj reiškia. Dabartine l ie tu- j K. Federacija. 
Yra labai keista, kad L. R bavosi. i v o s Vyriausybė lal)ai gerai 

Daugiausia tikietų pardavė: sumanė padaryti, ką, jau bu-
P. Mironienė (20), P. Reikaus vo rašęs mums gerai žinomas, 
kienė (20), P. KasuUutienė uiųs brandus didvyris gerb. Ipriešingus straipsnius kaslink 
(10), P. Šileikienė (5) ir P . prof. kun. P. Bučys, taipgi Ur,dabartinės Lietuvos Vyriausy 

j Danielienė (5). J°Jo mintis išsipildo. Tokiu 
Kaikurie biznieriai ir-gi mu- Į asmuo, kaip gerb. prof. kun. 

ris pagelbėjo, š t a i . P. Putri- P. Bučys, yra tikras tėvynės, 
• OA 4-i : 4 i> ' I u>tnvn< nintcUvvnvj ir IVIIM dabartines Lietuvos Vyriau 

ji :as pardavė 20 tik lėtų, o t . Laeuivos niOKMavyris n paia- \ 
'Jankauskienė pati viena nu- rėjas. 
Į pirko 5 tikietus ir paaukojo Taipgi ir dabartinė Lieto-
!daiktų. P. Klizentienė taip-gi vos Vyriausybė prie to paties 
aukojo daiktų. \t\bx\u eina V / 1 

Dabartinis Lietuvos prozi-

i ] 

K. S. A. organas "Garsas ' 
pradėjo rašinėti savo skiltyse 

bes. Daug " G a r s o " skaityto
jų piktinasi del tokių laikraš
čio išsireiškimų ir smerkimo 

Dirbtiniai iigonys. Turki
joje įvestas taip vadinamas 
sveikatos mokestis. Pinigai, 
surinkti šių mokesnių keliu, 
naudojami statyti ir laikyti 
ligoninėms, gydyti ligonims 
ir gydytojų algoms išmokėti. 
Rodos, nieko baisaus čia nėra, 
bet iš tikrųjų yra visai kitaip, 
[vedus šį mokesnį, Turkija 
virto, tarsi, ligonių kraštu. 
Jau iš tolo artinantis valdi
ninkui, renkančiam šį mokes
nį, turko troboje girdėti deja
vimas, kuris nutyla tik valdi
ninkui išėjus. Miestų gatvėse 
žmonės atrodo, lyg po mūšio: 
vienų žandai, kitų rankos, tre-
Mu. kojos apraišiotos... Be to, 
matyti daug kreivų, šleivų ir 
kuprotų, akį veriančių "ligo
nių ". Mat, šie "l igonysH at
leisti nuo sveikatos mokesčio. 

AR ŽINAI KAD. 

Dėkojame IUUMĮ klebonui, Į 

Suvienytose Valstijose 50 nuošlmčig 
. svbės. T Užtektinai ja smerkia>yven to 'u >'ra PrleS 20 »»*8i 45 

7 | » # . . ° r nuošimčiai nuo 20 metų iki 60 m. 
V i s o k i o s ŽėmOS V e r t ė s b e d i e - | i r 5 nuošimčiai virš 60 mėty. Abel-

[nai amžius 2 5 nu Daugiausiai mirš-
V l š k a s p a u d a , O k a d p r i e tOita mažu kūdikių ir vaikų. Ar žinai, 

. . . kad kiekvienais metais Helmar ci-
dar prisideda nekuri katali- Karėta sauna mylėtojų j savo eiles. 
, .V1 . . , , .:Su'sitiU su Helmar šiandien. 
kiška spauda^ tai yra Jabai kun. Vaičiūnui, kuris, kaipjdentas p. A. Smetona ir pre-

visados, ir šį sykį mums pa-'mieras Voldemaras ir tos pa
gelbėjo, jčios nuomonės ir daug kitų 

8esuo Concepta dėkoja vi- ' Lietuvos mokslavyrių eina 
šiems už prisidėjimą. jprie geresnes Lietuvos tvar-

r>- v . n.r- d /̂uv kos, kas yra visiems geriems 
Zmoma, si dovanele $100 R 

. , . , ,• - i lietuviams permatoma, 
jai dar nėra paskutine. ' r Kilnios Ciceras moterys, ti
kime, dar ką nors surengs. 

Rap. 

Tai kodėl mes negalėtumėm 

ADVOKATAI: 

J . P. VVaitches 
LTETl V18 ADVOKATAI 

I i 7 5 i 80. Michlgan Avenol 
Tel. rul lman I I M 

•peetaJtstaj Abstrakte V»d6J«j 
W!MU t«Unu. 

WEST PULLMAN. ILL. 
Trumpos žineles. 

\Vestpullmonie(v'iai pradeda 

(J i ris Club" turėjo "bunco 
par ty" . Pavyko. 

Gegužes 2!) d. įvyks parapi-

apgail^tinas dalykas, 
Alės turėtume. visi dar

buotis visos Lietuvos labui, 
o ne ten kokios partijos, nes 
partijų peštynės veda Lietuvų 
prie didesnio skurdo ir žemi
na mūsų tėvynę, Lietuva, kit'ų 
tautų akyse. » % 

Mes turėtume susiprasti ir 
mesti visas partijas šalin, o 
visi dirbti vien tik Lietuvos 
gerovei, ir tokiu tik būdu pas
tatysime mūsų tėvynę Lietuva. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

jos piknikas, "Calumet Gro-Į a n t tikrų ir nesugriaunamų 
v e " darže. Piknikas turės lw- pąmatij, ir tuomet atsieksime 
ti labai puikus, nes vyrai i r . s a v 0 tikslų prie kurio einame, 

! moterėlės kolektuoja visokius | įr tuomet tik pagerbs mus ki-
atbusti. Kuomet nebuvo pa- 'daiktus. Girdėjau kad ir mu- tos Tautos, 
rapijinės svetainės ir nebuvo zika bus labai gera. Turbūt, Taigi mūsų visų, gerų tė-
kur jaunuomenei sueiti, nei visos Chicagos ir apielinkių vynainių, ir yra priedermė 
draugijoms vakarų rengti, iš lietuviai važiuos pamatyti, ko-'Įdarbuotis mūsų tėvynei Lie-

' į t o s priežasties buvo numirusi ki piknikų west{mlmonieciai' tuvai, jos labui ir geresnei ir 

Lengvi n d 
KOSULĮ 
Greitai 

r * 
Tel. Boulevard 3686 
D n. J . P. Poška 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3133 South Halsted St. 
Valandos: t — 11 Ii rtyo 

Vakarai* nuo 7 Iki • 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Vai.; Utarninkals Ir Pėtnyčiomli 

nuo I lkl 9 vai. rak. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. S. Leavitt St. TeL Canal «222 
Rezidencija: 6640 S. Maplewood 
Ava. Tel. Republic 7818 

Valandos.- 1—S & 7—8 y . - • . 
Nedėlloj: l t — l t ryto 

Tel. lioulevard 3160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, DX 

*+ 
Res. Tel. Mldway 6513 
Dr. R. C. C U P L E R 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir M-tns Street 

Telefonai Canal 1718—0241 
Valandos: 2ikl 4 p. p. Panedėllaig 

ir Ketvergals vakare. 

Tel. Vincennes 4987 Ir 
Hemlock 8624 

Dr. Constaics A. O'Brltis 
Gydytoja Ir Cnlrurga 

Ofisas: 7t0t S. HALSTED ST. 
Vai. 8—B p. p. Ir 6—8 vakars 

Re*.: t t t t S. CAMPBEL&. AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

sutarti. 

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6668 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted bt. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto lkl 8 po pietų: 

8 Iki 8:20 vakarą. 

Tel. Canal 6674 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHIROrRACTORIUi 

8019 Oanalport Avtnnt 
Valandos: Nuo 6 lkl t 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligą 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:36 vakare 

Nedėllomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 

» • • 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagtfziunas Borden) 

A D V O K A T A S 
112 W. ADAMS Bt., Room 1217 

Telephone Randolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Varnų Telefonas Republio 9600 

r 

^euileiskite kosulio 
ypač pas vaikutį! Su

stabdykit greitai su Seve-
ra's Cough Balsam. Jis su 
ramina gerklę ir prašalina 
dusinančius skreplus. My 
limas per 47 metus. 

Neleiskit kosuliui iš
augti į rimtą ligą. Nusi-
pirkit ši saugų vaistą ap-
tickoje šia/idien. Dvejopo 
dydžio. 25c ir 50c 

W. F. SEVERĄ C<X 
OlJaff Rapsda> l o v a 

Kratinis ir G4vo* šalčiams 
Imkit* Stora** Cold Tabhtš 

ir Labd. Sî -g'o.s 10 kuopa ir surengs. 
Liet. Vyčių 35 kuopa. Bet da
bar jau atgijo ir pradeda -^ 
smarkiai darbuoti 

***'skaistesnei jos ateičiai. Ture-
J. 

Labdarys. tumėm mes pasitikėti ir pa-

1 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1111 W. 22nd 88. arti Leavitt 8L 
{Telefonas Ganai 1551 

Valandos: 8 ryto lkl 8 vakaro. Ba-
redaj ir Pėtnyčioj nuo 8 r. lkl 8 
v. Veda visokias bylas vlsuosa 
talsmuoee. Essamlnuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
•kolina Pinifus aut pirmo mor 
glčiaas lengvomis Išlygomis. J 

A. A O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
KėL Randolph 1034 VaL mmo S-S 

VAKARAIS: 
1941 B. Halsted St. Tel. Tards 0OS1 

įkt g f, r. apart Panedėllo far 
rėtnjč ios 

-J 

Labd. Si)-gos kuopa gegužės 
15 d. turėjo nepaprasta pro
gramą, kurią išpildė Hilašau-
skai ir A. Matui, iš Cicero, 111. 
J ie parode nepaprastus daly
kus iš magikos, akrobatikos! 
ir gimnastikos. Labai puikiai 
savo roles atliko ir daug juo
kų pridarė. Žmonių nedaug 
tesusirinko dėlto, kad daug 
Westpulmoniečių dalyvavo 
Koselande jubilejiniam 20 me
tų parapijos gyvavimo vaka
re. Kiti-gi manė, kad negir
dėti artistai nieko gera nepa
rodys. 

Liet. Vyčių 35 kuopa turėjo 
šoki, geg. 14 d. Jaunimo pri
sirinko daug ir puikiai pasi
linksmino. 

Ceg. 17 d. "Lucky 13 

N A U J O S D A I N O S 
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO 

STASYS NAVICKAS 
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) . . 30c 
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
1. Močiutė maiHKPas motinėlė (Chorui) 30c 
2. Atskrydo povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) 30c 
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) 30c 
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys, (Chorui) . . 30c! 
5. Oi, tu dzieme-dziemedčhVOi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c 1 
6. Oi, broliai, broliai- Margyte Mano (Chorui) 30c 
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) 30c! 
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) 30c 
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) . . . . 30c 

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cho.) 30c 
Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau. 

"DRAUGAS" PUB. GO. 
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

Afi TURIU 41 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą., ne pas koki 
nepatyrei} Tikrass pecialistas, ar-
bft profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats; po pilno isegaaml-
navimo. Jus sutaupysit laika Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jis neturi reikalingo patyrimo, su-
radymul žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radi o — Scops — Raggi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia užslsenėjusia, Įsikerojusią, 
chronišką Ilga, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėję pas mana. 

DR. C. G. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1016 — 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 
Nedėllomis nuo 10 ryto lkl 1 

po pietų. 

Tel. Canal 6764 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

! DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorlja: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan S t 

TALANDOS: Nuo 10—1J pietų 
Ir nuo 6 lkl 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8110. Naktj 

Bouth Shore 2238 
Boulevard 4180 

3235 South Halsted S t , 
Vai. 0—10 A. 11. Ir po 8 r. vak. 

O P T S M I T S I 8 T A I 

D E N T I S T A I 

iTeief. Boulevard 7041 
1 DR. G. Z. VEZEL1S 

LIETUVIS DENT18TA8 
4646 80. ASHLAND AVENUE 

Ant B. ZaKvOrto Aptleko* 

DR. L. P. SUKIS 
D E N T 1 8 T A 8 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl • vaL 

t vakarą 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETUTM DSMTISTAB 

2201 WSST 22nd STREIT 

| Valandos: t—11 ryto: 1—4 vakare 
V. 

Persikėle J Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRI8TAS 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų Įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akla aptemimo, 
nervuotumo, skaudama aklų kar
sti. Atitaisau kreivas akla nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpa rsgy-
ste Ir tolimą regyst*. 

Prirengiu teisingoj akinius vf-
soss atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
maflanstaj klaidas. 

Bpeclalė atyda atkreipiami mo
kyklos vaikučiam* 

Valandos nuu i> ryto lkl t va
kar*. Nedėllomis nuo l t ryto lkl 
1 PO Ptstų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

3315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 

Ji 

Dr. Maiice Ui 
Gydytojas ir Chirurjjas 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel Tards 0994 

IMS Rezidencijos Tel. Pli 
Valandos: 

Nuo l t lkl 12 plet 
• Nuo 2 Iki 2 po plet. 

Nuo 7 Iki 9 vakare ' 
Nedėl. nuo 10 lkl 12 plet. 

Offisc Tel ILafayctte 5798 
Res. Telef. Virginia 0518 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 S. California Avenue 
Vai.: 1—5 p. p. 7—9 vak. 

ATSILIEPDAMI I "DRAU-
GE" TELPANČIUS SKEL
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 

» Vt». v % 

* 
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C H I C A G O J E 

Ziiiiu-Žineles. i geg. 24 d., nutari įteikti do-
| vanu išvykstančiam i Lieto-
I va cerb. klebonai kun. F. Ku-

X NVestsaidUvtai enei-in-, dirkai. 
X Per Paul Baltučio agen-

ir kun. V. Kuli- | tw* atvažiavo i; Lietuvos Vr-
vakarie- ; , l j '" Uabalaitė pas savo tęva, j laiškas. 

! nycioj, bet pasižymi ir auko-
! mis. Štai, atsikreipus sese-
! rims Kazimierietems, choras 
nariu tarpe padarė mezliavą. 
Stambiausią auką davė choro 
vedėjas, prof. A. S. Pocius, 
būtent $o. Kiti dėjo po ma
žiau ir taip sudarė $40. Už tai 
gauta nuo se^uėiu padėkos 

Turės išvažiavimą. 
Į Choras nutarė turėti isva-

d. "Chicago žiavima troku birželio J 9 d. 

gro

gai rengiami prie gerb. kun., 
F. Kudirka 
kausko išleistuvių 
uės kuri ivvks birželio U d.,|«*™^ ^ h , -U,l So rair . 
Aušros Vaitu par. svet. M l a v 0 ' 

. . , ^ v • i X <»eg. 21 Y \ \est Sules vyčiai sw*a-i ,,, . ,_. .. . . . . 
Daily Journal ulejo paveiks-j Dabar choristai susirūpinę, 

re dvi part ip: vaikinu ir oier- • ; vi. j . . . . 1 '' ... . v ia kun. A. BaltiK'io, klebono kaip paįvairinus tą įsvaziavi-
irinu ir abi partiji pasiryžo ' , „ . i „. . . 
* H . _ . . naujos sv. I* M. uiininio pa- ma. Kuosiama visokie planai. 
smarkiai darbuotis. Paskui su • 

, . , rap., Marauette rarke n 
eie žiūrės, kas daugiau kuo- ' Jk , i - \- -i • • žu aprašymą* 
uai naudos pauare. \ aiKmai , . 
p . . x Seniau lietuviams sunku ateinanti sekmadienj, geg. 29 
iau nutarė surengti buneo .• v. . . 
jem iiiiu* . • buvo įeiti su bet kokia žinia Į d. įvyksta par. piknikas, Cher-

• Į vietinę anglį] spaudą ir di-jniuusko darže, prie 79 ir Ar-
X si vakarą L. \ yčnj --t {\v\- l i a u j u . n a būdavo', jei ku- cher ave. Visas Bridgeportas 

kp. " in corpoTe" vyksta i ] i a m ( 1 laikrašty šis-tas apie rengiasi važiuoti, 
MeKinley parko salę, * kurioje H e t u v į l l s pasirodydavo. Kolekcionierius. 
L. Vyčių 36 kp. mergaitės: ] M n m i n o s i l a i k a i > \ n t n i , Bridgeporto Radio Žfc. įstei-
ruošia programa. Visi nariai !.. , ) a i ] v j o u r n a l " kas savaitė'gėjas yra sykiu ir kolekcio-
Misireuka i parap. salę lygiat'(j(,(1.^7, yyėiu Clrieagos Apsk. Inierius. J is renka visu salių 

Piknikas. 
Kaip jau visiems zmoma, 

g vai. vakare. jBaseball Lygos "sehedule" 
- X Aušros Vaitu parapijos j (sąrašą). Taitfi Vyčiai garsi-
choias per dainų pamoką, |na lietuvius anglu spaudoje. 

GRABORIAl; 

pašto ženklelius ir daro albu
mą, kuris jau dabar gana į-
domus. Jis prašo į talką ir ki-

X Marijonu Kolegijos base:tos. Jei kas turi svetiniu saliu 
ball tymas norėtu "persitik- pašto ženkleliu, nukirpkite nuo 

S. D. LACHAVV1CZ 
Lietuvis Cirabortii 
181-1 W. 23rd Plao* , 

Chica#o, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o rnano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tcl. ( a n a i 1271 
21R0 

voko (konverto) ir priduoki-
te į radio stoti pas p. Baltutį, 
<W)1 VV. 33 St. 

. B. 

Tel. Boolevard 41St 

1 A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Muių patarnatfcr aa laidotuves* 
-r kokiam reikale, visuomet «»ta, 
sanžlntngaa ir nehrai.cus. todėl 
<ad neturime i l la ldų užlaikymu 
skyrių. 

S307 ATJBURN A T » . 
CM<M?o, III. 

' r i n t " >u bet kuriuo L Yyėiu 
į t h. Apskriėio Lygos tymu. 

Susižinoti galima Šiuo adresu: 
Marian College, Hinsdale, [11. 

X P. Wiltrakis (4330 VYa-
sbington Blvd. Cbteągo, 111.) A. L. R. K. Moterų, Sajun 
prašo paskelbti, kad išvažia-'gos Chicagos Apskriėio susi-
vus kun. U. F. Jonaiėiui i Lie- rinkimas Įvyks penktadieny, 

ituvą, visi laiškai, kol kun. Jo-1 gegužės, 27 d., S vai. vakare, 
naitis sugrįš, reikia siusti , Brighton Park, Nekalto Pra-

l viršui paduotu adresu. sidejimo P. šv. parap. svetai
nėj, į \ 

šiuomi kvieėiu visu kuopų 
'atstoves atsilankyti i ši susi-

varstoma 
šv. Jurgio parap 'Kanklių' i Ims 

elioias ne vien tarnauja ha/-1Seimas. 
""—— _ "^| B.. Bitautienė. 

S. Chicagos Apsk. Pirm. 

skaitytas: laiškas nuo kun. i LIETUVIAMS LAIŠKAI 
Albavičiaus, kuriame' kviečia CHICAGOS PAS'i 't 
niusų draugiję, dadyvauti baž
nyčios pašventinime, birželio 
12 d. Laiškas priimtas ir nu
tarta dalyvauti. Išrinkta du 
atstovai lankytis į parapijos 
susirinkimus: A. Gudas ir J. 
Baškis.. 

Kitas laiškas buvo nuo liu
teronų evengelikų kunigo, 
kuriame dėkojo dr-jai už au
ką. 

Pirmininkui pranešus liud- • 

— 

501 Ambrozus Kaz. 
f)05 Bakšiui Dom. 
517 Dombranskis Jonas 
529 Galdikui Felįksui 
532 Grinenoi M. 

Juozas CSeryba paieško savo bro-
lią Stasio Gerybęs, kuris paeina iš 
Kauno Redybos, Šaukėnų valsčiaus. 
Atvažiavo Amerikon apie 20 metų 
a l fa i . Meldžiu atsisaukt: 

4356 So. Rockwell St. 
Chicago, 111. 

NAMĄ! - ŽEMĖ^ 

DABAR YRA GERA 
PROGA. 

PARDAVIMUI groserio, kendžių 
jnations ir mokyklos reikmenų što-
jras. Taipgi užlaikau jame ir ice 

a crpamo. 3 kamb. pagyvenimui. Dė
lei moteries ligos turiu greitai par-

' 'duoti. 
A. RUSECKAS 

3537 S. Wallace Street 
Telef; Yards 0196 

ng, žinia,, kad vienas narys, A. 
Armailis mirė, 10 d. baland
žio, visi sustoję pagerbė 

Dabar visų nariu pareiga 
sumokėti per keturis mėne
sius po $1.00. 

> 

Korespondencijoj 18 d. ge- j 
gūžės kur buvo paminėti var 
dai garbės narių, gavusių žie~ i 
dus, liko apleista dar viena 
pavardė, būtent D. Slaugalus. 
Jam ir-gi suteikta žiedas. J.B. ' 

Atsitraukti gimines, draugus ir 
pažjstaj-nus } Kanada. iš Lietuvos, 
Lenkijos, I^atvijos ir iš kitų kraštų. 
A i gausiu Kanadoj tokius ūkininkus, 

Jei tikrai norėt pirkti gerą 
Dabar Kanadoj yra daugiausiai ĮLMY1L .mi ,, • • i • 

vyrai pageidaujami ant ūkio dirbti. ' H i c e m ę SU g T O S e m e 11* n e b l -
Aš patarnauju teisingai ir «su visii :Qį ( l . m < ) . (Ji,KfJ f.,' n r ^ i ^ o n l r i f 
Kanada apvažiavęs ir žinau kur yra • ) U l u a - u ^ <>1")U, l a i a i M s a i l K i t 
geriaus del Lietuvių apsigyventi t u o j a i l S . n e s e s i l V i e n a i , n e g U -
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KUR TEISYBE 
TEN IR GALYBE 

KAS NORI TEISINGO PA
TARNAVIMO KREIPKITIES 

traukime žmonių j Kanada ir daug ] j u a p s i d i r b t i . P a r d l l O s l U V i s a 
jau esu atitraukęs ir visi atitraukti x • 

n dėkingi už ger.a ir teisingą [ a r b a p r i i l l l S U £>era ŽU102U UŽ 
vim.a. Del platosniij inforrna- . c ° 4 

pusininką, arba mainysu. Ką 

jau 
yra ma 
patarnav 
rijų visad kreipkitės ypatiškai arba 

I per laiškus pas mane šiuo adresu 
GEO. KAUPAS 

C. P. Suromskis & 
Co. 

35 Charles Street 
Ford City, Ont. Canada 

turit? 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036 

MARQUE'rt ,E PARK. 

Ketverge, f;eįi;. 26 d., kape-
lionijos name įvyks Lietuvių 
Politikos Kliubo susirinkimas. 
Visi nariai malonėkite daly
vauti. Nes pasižadėjo daly
vauti tame susirinkime ir 
pats aldermonas ir padaryti 
keletą pranešimu apie mušu 
kolonijos pagerinimus. Pra
džia 7:30 vai. vak. 

Valdyba. 

v 

KRAUTUVIŲ F D t C E R I A I 
Gros«rnIų. Ba-

\ Černių, Delika-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekarnlų, m u m ų 
•paclalumaa. 

Germa p*t*niavlmAs, i emoa kainos. 
SOSTETEIMS 

l t l S Sotith State Btroet 

NAMAI - ŽEMĖ 

BRIDGEPORT. 

Radio Ž. Ž. rinkimą. Bus svarstoma svar
us reikalai, nes jau aruinasi 

L. Vyėių 112 kp. snsirinki-
. mas bus įreę;. 71 d., ka})elioni-
jos name. J sį susirinkimą v 
kviečiami atsilankyti visi na
riai. Yra daug svarbiu daiy-
kij svarstymui. 

& Valdyba. 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI 

PEOPLES HARDWA1K j 
AND PAINT 0 0 . 
8 A V I N I N K A I , 

OREGOROWICZ BR08. 
Užlaikome: 

Mallaros, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, Įrankių, Indų Ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektros 
re ikmenų 

l tOl WE8T 47th K T R E H 
Telefonas Lafayette 4 i * i 

Ohloago, m . 

Prie Marauette Parko arti 
71 parsiduoda 3 lotai $1,650 
kiekvienas. 

Ant Archer prie 64 biznia-
vas lotas $2,000. 

Ant 63-(v-ios, 30 rM'jdų biznia-
vas lotas arti Cro\vford ave. 
$5,300. 

J 
Simpatiškan — 
Mandajrns -
Geresnis Ir Pi 
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi 
mas. 

J. F. EUDE1K1S ROM?, 
P i G R A B Ų VEDfiJAJ 

Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitage Ave, 
Tel. Tards 17 41 Ir 4 t 4 t 

SKIT^TTTS 
444T Ko. Falrf i t ld Arenee 

Tel. Lafayette e71T 
SKYIUFS 

1419 80 . 49tli Oourt 
Tel. dcime ST»4 

aciRros 
t i e i A u b i r u Arenae 

Tel. Blvd 8211 

I. J. Z O LP 
H R 4 B O U K 8 m f .AfDOTCTrC 

V E D M A S 
1650 West 46th Street 
r a i p — 4«th Ir Fsul lna Sta 

Tel. BU d. 5203 

nul iūdimo va'andoje kreipkitės 
• ri* me>aee patarnausiu s impatiš

kai, mandagiai . gprai Ir pigiau 
negu kitur Koplyčia del germenų 
lvkal 

M 

NORTH SIDE. 

Farma 80 akru, 5 kambariu 
namas ir barnes randasi Illi
nois valstijoj $5,000. Įmokėti 
$2,500. Savininkas mainys į 
nebrangu .nanuj, Cliieagoj. 

namas, karštu 

r~ 

s i 

CHAS. SYREWICZE 
IR SUNŪS 

l i c e s n e d Kmbalmrr 
Maudantis Ir pieiausias patarna-

Tlmas. 
I^aidotuvoms patarnavimas yra pi-
gt snis už kitu. 

1424 South 51 Court 
Cicero, 111. 

f 

J. F. RADŽIU S 
Pigiausias Lietuvis Graborins 

CHICAGOJU 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų iSdirbystės 

OFISAS: 
• 6 8 Wen< 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 32:i8 
So. Halsted 8t. 

Tel. Blvd. 4063 
J 

Tel. Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriau.s) patarnavimą. 

Palaidojimą at l iekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chieago, 111. 

A. T A. 
BRONISLOVAS 

DAŠKUS 
Min* (;oguž«-s 24, 1927 m. 4 
vai. rjrto 40 metu amžiavis. 

Kil<> Ii Kauno Rėd. . Kėdai
nių Apsk r., T iokiu Parap.. Mi
kniūnų dvam. ViiH'rikoje "išgy-
\ rao 2U metu. 

Pal iko didel iame niill-.idlme 
mut>ii Teodorą po trvais Ma-
kat,-ka;te. 4 dnkteii>: Oną. So 
fiją. lli*onivla\ą ir .Julijoną. 
Hunų V lad ido \ą ir gimines. O 
U e t o v o j e brol} Praną ir dvi 
seserie. 

Kona< pašarvotas 4145 So. 
Maplewood Ave. Laidotuvės j -
vvks Sul>atoje. Geg-u/.es 28 d.. 
1027. Iš namu 8 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Pra^id. šv. 
Panelės bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už vel io
nio sielą. P o ppfrutldu bus nu
lydėtas į šv , Kazimiero kapi
ne*.. 

Nuoširdžiai kvieė iame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N'ulrudę Moteris, Dukterys, 
Suims ir Giminės. 

I.airioruvėms patarnauja gra 
boriu* Lodei k K Yards 1741. 

Vaičkaus vakaras. 
(Je#. 15 d. parapijos svetai

nėj komiteto ir klebono pas
tangomis surengta vakaras ku 
riame Vaičkaus dramos teat
ras vaidino "Gyvieji nabaš-
n inkai". 

Žmonų buvo pilna svetainė. 
Vaidinimas visiems teikė ska
naus juoko. 

Po vaidinimo p. Vaičkus 
padeklamavo eiles apie Vil
nių. 

(leistina, kad darbštus 
North Sides parapijos komi-

į tetai <lar karta, pakviestų p. 
VaiŠkų su jo juokingais vei-

j kalais. 
Vaičkaus vaidinimai verta 

| kiekvienam pamatyti. Yra kuo 
j pasigėrėti. 

Raporteris. 

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI, i 

Siuomi turime garbes pra
nešti visiems savo koštame-1 
liams, draugams ir visuome- j 
nei, kad nuo (Jeguzės 1 d. 1927 
m. Jonas Misi ik us tapo praša
lintas iš mušu krautuvės ir 
kad jis nėra ir nebuvo jokis 
pusininkas Jos. F. Bud riko i 
Krautuvės. Į 

Turintieji kokius reikalus, 
prašome tiesiog atsilankyti į I 
mušu'Krautuve. 
JOS. P. BUDRIK Krautuvė | 

Rakandų, Pianų ir Radios 
3417—21 So. Halsted Street j 
Telef. Boulevard 4705-8167 I 

Su pagarba, 
Jos. P. Budrik, savininkas, j 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE 0 0 . 

Malavojime, dekamojame, 
kal8imaojame ir popiemo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Chieago, 111. Tel. Tards 7281 

2-5 mūrinis 
vandeniu apšildomas, 2 kary 
garadžius. Nevada st. arti Ci-
rero ave. $12,500. 

2-6 mūrinis namas, garu ap
šildomai, ant AVabansia arti 
Lincoln $11,000. Įmokėti 
|3,000. 

DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Avenue 
Telefonas Roosevelt 7791 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Paskola suteikiama J vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalai $500.000.00 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tcl. Lafayette 67S8-6718 

GUARANTOTI MAINAI. 

5 kambariu medine buiura-
I . 
low. karštu vandeniu apšildo
mai su tuščiu lotu, arti karu 
gatvė. Parduosu easli arba 
mainysu į kokį bizni. 

2 flatu mūrinis namas mai-
nvsu i bizni arba lotą." 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Susivienijimo Brolių Lietu
viu draugija laikė mėnesinį 

! susirinkimą, gegužes 8 d., 
i Dievo Apveizdos parapijos 
; mokyklos kambary. 
| 

Susi linkime įsirašė j dr-ja. 
j aštuoni nauji nariai. Išklausy-
i ta raportas buvusio vakaro. 
Pasirodė, pramoga davė gra
žaus pelno. Valdyba įgaliota 
padėkoti gerb. kun. I. Alba-
vienu. 

Nutarta surengti du vaka
ru parap. svetainėj: vieną 
po Naujy Metų, o kitę po Ve
lykų 1928 m. 

w 

Ši Vieta Reservuota 

o . 

DARGIS 8C CO. 

Našlė priversta išmainyti 
biznava narna ant Town ot? 

Lake, yra storas ir 7 f)atai, 
nepraleiskite šitos progos. KJ> 
turit pasiūlymui? 

STANRO & NESTOR 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036 

REAL ESTATE 

Per, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir 
visokius biznius. 

Parduodame visokios iš-
dirbystės automobilius. Tu
rime daugelį mažai vartotų 
automobilių, kuriuos galima 
pirkti labai pigiai. Kas turi 
lotus priimsiu j mainus. 

NAMŲ BARGENAI. 

3-jų flatų mūrinis namas 
po 6 kambarius. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Savi
ninkas mainys ant bile kokio 
biznio arba farmos. Kaina 
$ 1 o,oUU. 

2-jų pagyvenimų biznia-
vas namas karštu vandeniu 
apšildomas. Savininkas mai
nys ant bučernes arba lotų. 
Kaina $14,000. 

4 pagyvenimų medinis na
mas. Garadžius del 2 karų. 
Savininkas mainys ant far
mos. 

4 kambarių cottage. Gara
džius. Randasi ant 46-tos ir 
California Ave. Kaina $4,-
500. Savininkas mainys ant 
biznio arba lotų. Perkant rei 
kia įmokėti $500. 

• 

10 flatų naujas mūrinis na 
mas su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Flatai po 5 ir 
4 kambarius. Randasi lietu
vių apgyventoj kolonijoj Ci-
ceroje. {mokėti reikia $8,000 
Savininkas mainys ant kito 
namo arba priims lotus kai
po pirmą įmokėjimą. 

• A T Y D A 

J
FLORI 

j kur yra 
saoola, F 

!5E 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, FAR3IAS ir BIZNIUS 

M L U Jei nori pirkti ar parduoti na-
•SB H f c ma, loto, farmą, ar biznį tai 

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visose Real Estate reikaluose. 

Skoliname pinigus, Išrenduojame ap
saugos dėžutės, Daroma įvairius dokumen
tus, daviernastis etc. 
FRANK L. SAVICKAS & CO. 

REAL ESTATE 
726 W. 18th St. Telef. Canal 1603 

Išimtinai sumažinta kaina y.ra or-
j ganizuojama namų pirkėjų exkursl-
| j a j 

FLORIDOS ŠIAURVAKARINES 
AUKŠTI MAS 

puiki Gulf Coast arti Fcn-
Fla. 

Ten randasi grepsai, oreng-iai, mė
lynės, slyvos, fygros, koriniai, bulvės 
ir kitoki augalai ir trūktai. Taipgi 

j yra pieninių ūkių kur daroma di-
' delis biznis. 

P U I K U S ORAS P E R VISUS 
METUS 

Puikus vanduo ir gera žomė už 
į mažą. kainą. Pamatyk pats ir pasi
naudok duodama proga Ekskursija 
važiuoja du sykiu j mėnesi. Del in
formacijų matyk M,r. E. T. Gerard. 

McCASKILL ESTATES 

j 1228 Union Trust Building 

j Cor. Madison and Dearbom 

Chieago. 

Telef. State 8937 

4 flatų naujas mūrinis blz 
nlavas namas randasi Brig
hton Parke ant Archer Ave. 
Savininkas mainys ant ge
ros farmos. Perkant reikia j -
moketl $5,000 kitus kaip ren 
da. 

Parsiduoda 3 dideli gara-
džiai arba savininkai mai
nys ant namŲ. Priims lotus 
kaipo pirmą įmokėjimą. 

C. P. Suromskis & 
Co. 

5833-35 S. WIiSTERN 
AVENUE 

Tel. Hemlock 6151 
Ofisas atdaras Nedėlioję 

visą dieną. 

file:////est

