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gfctaUlrfcl paaaultonyi turt kilnų ul-
davin}. — |neiti | leimyiuui ir J vl-
•uomene Krlat&us mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasia. J&zaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mušu 
užduotis. "Draugas" padSs jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draugą." 

-
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* mum t "nu. i 
"Draugas" atstovauja organizuotu 

kataliku mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonijai. "Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tis prie-
teliški jausmai. 
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METAI-VOL. XIV 

REPARACIJŲ SUTARTIS PARYŽIUJE 
PASIRAŠYTA 

J. VALSTYBIŲ BUTAS SEVILLE PARODOJE 

i 
ARK. RUIZ, APAŠTALINIS DELEGATAS 

MEKSIKAI, Į MEKSIKĄ IŠVYKO 

Šventasis Tėvas Visą Pasauli 
Laimina 

DARBO PARTIJOS KABINETAS 
BRITANIJOJ SUORGANIZUOTAS 

24 BIUONŲ DOLERIŲ 
SUTARTIS PASIRA

ŠYTA 

PARYŽIUS, birž. 8. — Pa
galiau čia užbaigta ir pasi
rašyta reparacijų, sutartis. 

Tai atliko po keliu mėne
sių sunkaus darbo tarptauti
nė finansų ekspertų konferen 
cija Owen D. Young, ameriko 
niii, pirmininkaujant. 

Pirm vykinsiant šios sutar
ties sąlygas ją turi pirmiau 

VISĄ PASAULI LAIMINA 

CHICAGOJE 
CHICAGOS POLICIJA 

GRAFTUOSE JPAINIOTA 

Buvusis Chicagos policijos 
viršininkas Morgan A. Co-
llins majoro Dever adminis
tracijos laikais iš New Yorko ndimą Tauragės sukilimo by 

LIETUVOJE 
KARO TEISMO SPRENDI
MAS TAURAGĖS BYLOJ 

Sekmadienį, gegužės mėn. 
12 d. pietų metu Šiauliuos ka
riuomenės teismas išnešįė spre 

išvyko į EurOpą. Pirm išvyk-
siant klausiamas apie pikta
darybes Chicagoj, jis atviriai Norvaiša, M. Paplauskas nu-

loj. 
Albrechtas, P. Paulauskas, 

BOMA, birž. 9. — Kada 
užvakar Vatikane Laterano 
sutartimis pasikeista, iš nau
jos Vatikane įkurtos pastos 
stoties Šventasis Tėvas Pijus 
XI Italijos karaliui tokią te
legramą pasiuntė; 

Tarptautinėje parodoje mieste Seville, Ispanijoj, J. Valstybes puošny, čia atvaiz
duojamą bytą pastatydino. Jame telpa 23 J. V. valdžios departamentų ir biury 
svarbesnieji eksponatai. 
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pranešė, kad Chicagos policija 
graftuose (papirkimuose) į-
grimzdusi. Papirkimai svar
biausią rolę lošia. 

Tai visa atitaisyti yra tik 
viena priemonė, sakė Collins. 
Reikalinga iš policijos paša-

teisti sunkiųjų darbų kalėji-
man ligi gyvos galvos. 

Jokubauskas, Lemkis ir Sa-
moška nuteisti sunkiųjų dar
bą kalėjiman kiekvienas 15 
metų. 

Bajorinis, Bortkevičius, Ei-
linti vieną pusę jos narių, i- čas, Juška, Lindę, Naujokas, 

MacDONALDO DARBO 
KABINETAS 

LONDONAS, birž. 9. — 
I Naujo Britanijos premiero 

P , r m « ą telegrama Mes M a c D o j l a M o k a W n e U g , 
siunčiame iš \ atikano Mieštoj. 

T L I toj jau ims eiti savo parei-
pastos Laterano konvencijas * 
ratifikavus. Dėkojame Die
vui, kad ratifikavimas laimin ratifikuoti santarvės valsty-, « « atlikta*; taipat visa širdi-

bės ir Vokietija. Sakoma, tas ,f «*»W*ne tėviška apaž-
ateinančios vasaros laiku bū- Į t a l i n i laiminime jūsų dideny 
sia atlikta. | b e i» karalienei, karališkai šei 

^mynai, Italijai ir visam pa-Vokietija po karo per de-» r . „ - ^ 
šimts met. reparacijas mokėjo 
ir tam mokėjimui nebuvo jo
kių ribų. Tad ji labai pagei
davo, kad ekspertai nustaty
tų galutiną ir aiškų reparaci
jų sumą. Tas dabar atlikta. 

ARKIVYSKUPAS RUIZ 
MEKSIKOJ 

N 
MEXICO CITY, birž. 9. — 

Į Meksikos prezidentas Portes 
Einant pasirašyta sutarti- \Qil pirmu kartu oficialiai pra 

mi, Vokietija į 59 metus tu-[n ešė, kad į čia iš Wasbing-
rės išmokėti apie 24 bilionusj tono atvyksta arkivyskupas 
dolerių, įskaičius ir nuošim- r Ruiz, su kuriuomi jis, prezi-
čius. Pati reparacijų suma dentas, pasitarsiąs valdžios 
nėra aukštesnė kaip 9 bilio 
iiai dolerių, bet nuošimčiai y-
ra dideli. 

Padarvta sutartimi kol-kas 
visos pusės patenkintos. 

su Bažnyčia taikos reikalu. 

• > 

Kuone visi kabineto nariai 
yra socialistiškų pažvalgų, 
bet jų tarpe nei vieno raudo
nojo arba revoliucionieriaus. 
Visi nauji ministeriai yra iš
tikimi Britanijai piliečiai. Ke 
Ii yra net daug-maž į kom 
vatizmą linkę. 

10,000 VAIKŲ BAŽNYČIAI 
IŠTIKIMYBĘ REIŠKIA 

VTENNA, (per paštą). — 
Vietos kardinolo Piffl rezi
dencijos ruimingam darže su
sirinko virtĮ 10,000 vaikų ir 
tenai viešai reiškė ištikimybe 
Bažnyčiai. Vaikai tai atliko 
savo Pirmosios Šv, Komuni
jos atminčiai. 

Iš tenai, bažnyčių varpus 
varpuojant vaikai numaršavo 
į §v. Stepono katedrą, kur į 

man t ir viršaičius. 
Anot Collins, didelius graf-

"IŠTIKIMYBES SEKMA- Įtns policijos tarpe Chicagoj 
DIENIS" PLANUOJAMAS ' praplėtė prohibicija. 

. 
NEW YORK, birž. 9. — 

Iškeltas sumanymas preziden 
tą Hooverį paraginti proklia-
muoti .šaliai "ištikimybės 'sek 
madienj, , , kurs turėtų birže
lio 30 d. išpulti. 

Tas yra sąryšy su paties 
prezidento atsiliepimu j gy-, 
ventojus pildyti jsfatymus. 
Taipat tas yra sąryšy su 

juos kalbėjo Jo Eminencija, j . 

Kardinolas tarp kitko ap-| REPUBLIKONŲ PARTI-
! gailestavo, kad nemažas vai- JOS SUKAKTUVES 

Praneša, kad naują Britą- Į kų skaičius likimo verčiami 
nijos kabinetą liberalai rem-
sią. 

Kabinetan pirmu kartu in-
eina ir viena moteriškė. 

socialistų mokyklas lankyti. 

-

DU ASMENIU TORNADOJ 

Tuos vaikus Jo Eminencija Pirm 85 metų čia vienuose 
ragino nemiršti savo tėvų šv.' namukuose duota pirmoji pra 
tikėjimo. A i džia šiandieninei didelei re-

Vaikus į tas nepaprastas; publikonų partijai. 

PLAINVIEW, Tex., birž. 
9. — Čia a p y l i n k e tornado 

Denikovas ir Zavackis gavo 
po 8 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. 

Jankus, Kavaliauskas, 0-
kas, Mikalauskas, Grinke' 

PolicmoriŲ svarumą mažins čius ir Šaukneris nuteisti 
lėti sunk. darbų kalėjime 
6 mfetus. 

Jagugaitis, Bronenr 
Radvila ir Zigmantas e 
5 metus s. d. kalėjimo 

Gudjonis 2 met. 
Kinderis ir Jurgi» i auiau-

« skas — po 1 metus s. d. kai. 
25 kaltinamieji išteisinti ir 

paleisti laisvėn. 

Chicagos policijos komisio-
nierius bendrai su sveikumo 
komisionieriumi išsprendė šio 
miesto nutukusius policmonus 
medikalėmis priemonėmis su
lesinti . 
u. Liesi, policmonai yra» sv*i-< 
kesni, tarnyboje išnašesni ir 
dailiai atrodą už tuos visus, 
kurie nutukę ir vos pasijudi
nti tegali, pareiškia policijos 
komisionierius. 

RIPON, Wis., birž. 9. 

demonstracijas paskatino 
monsignoras Moerzinger per 
savo laikraštį. 

Tokiu būdu, Tauragės pučo 
bylos rezultatai yra toki: iš 

Sveikumo komisionierius j 58 teistų asmenų 33 nubausti, 
tam tikslui naujausios siste-|o 25 išteisinti ir paleisti. 
m a s Pan^osi**-. • ReiHa pastebėti, kad gynė-

jų adv. Markausko ir pad. 
Nauja "grand jury" bus 

iškelta 
gausieji Illinois legislatu-1 

Arkivyskupas Ruiz gryžti į>2 farmeriu užmušė ir 6 kitus 
Meksiką leidimą gavo iš mek-« asmenis sužeidė. Nemažas 

namų nukentėjo. ! sikoniškos ambasados \Va- Į skaičius 
shingtone. 

republikonų partijos vadų. 
M Į O R G A N GRYŽO; TYLI 
NEW Y ^ i i ^ i r ž . 9. - J 5 PAŠAUTA, 44 SUIMTA 

Iš paryžiaus gryžo J. P. Mor 

Vakar ta4 čia *os sukak- r o s r ū m a i į tv ir t ino komite-
tuvės buvo iškilmingai m i n i - ^ r a p o r t a a p i e M r s D e 

mos. Buvo daug suvykusių[K i n g j A u r o r o j , n u ž l l d y m ą . 

gan, finansininkas. Apie pa-

ŠV. JOANOS BAŽNYČIA 
STATOMA 668 MAINERIAI į 4 MĖNE

SIUS ŽUVO 

LONDONAS, birž. 8. — An
glai katalikai stato naują 
bažnyčią, kuri bus šv. Joa
nai iš Ark pašvęsta. 

Tuo būdu norima tai jau
nai Orleano karžygei Merge
lei atpildyti. Nes pirm 500 
;metų anglai ją sudegino, bai- [ vairiose kasyklose žuvo. 
sią jai neteisybę atlikdami ir 
tuo būdu baisiai nusižengda
mi. 

NEW YORK, birž. 8. — 
Anglių gaminimas požemiuo- MADISON, Wis., birž. 8. 
se vis dar pasilieka pavojin- .Wisconsino legislaturos sena-
ga pramone. tas darbuojasi "blue" įsta-

Daug medžių išrauta ir išlau- ., 
* sibaigusią reparacijų konfe-

renciją Paryžiuje jis nei zo-

"BLUET ĮSTATYMUS 
DARBUOJAS ATŠAUKTI 

GASTONIA, N. C, birž. 9. 
— Penktadienio vakare šali
mais streikuojančių audimi-
nių dirbtuvių darbininkų gy
venamosios vietos'. policija ir 
dirbtuvių sargyba su streiki
ninkais susirėmė. 

•To rezultate keturi asme-

Nauja "grand jury" tą nu 
žudymą tyrinės. Tam tikslui 
ir specialis prokuroras bus 
paskirtas. 

Urbaičio kalbos pasiųstos val
džios prokuratūros nuožiūrai. 

R." • 

a 

PILSUDSKIS VILNIUJE 
TARfiSI SU KARO 

VALDŽIA 

Spaudos žiniomis, Pilsuds-
} kis, būdamas Vilniuj, turėjo 
kelias konferencijas su lenkų 

LEGISLATURA SESIJĄ 
BAIGĖ 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
9. — Illinois legislatura vakar - nys pavojingai pašauta ir 44 

baigė reguliarę sesiją. Pra- r streikininkai areštuota. 

DIVOTSŲ skaičius didėja k a r o vaidžia. Iš Vilniaus Pil-
Cook apskrity divorsų skai-' sudskis išvyko j Lentvarį, ku- > 

čius per piiįmuosius šių metų riQ apylinkėj turi savo žemės. \ 

Šimet pirmaisiais keturiais t y m u s atšaukti. Nežinia, ar nešta, kad gubernatorius le- Tarpe pavojingai sužeistų 
mėnesiais 668 anglekasiai i 

SENIAUSIAS TEATRAS 
SUDEGĖ 

TEISĖJAS TAFT LIOO- APAŠTAUNIS VIKARAS 
NIN6J 

WA,SHINGTON, birž. 9.-1 
j Vyriausias teisėjas Taft pa-
imtas į Garfield ligoninę. Te-

NEW YORK, birž. 8. — nai pareikšta, kad jis turįs 
Sudegė Thalia, seniausias šia-;keletą dienų atsilsėti, 
me mieste teatras. Buvo ati 

* 

darytas pirm 103 metų. 

CIVILINIO KARO SKOLOS 

NAUJAS ATLANTA 
KALĖJIMO VIRŠININKAS 

WASHINGTON, birž. 8.-
WAiSHINGTON, birž. 8.— Atjanta iederalio kalėjimo 

Iždo departamentas paskelbė, viršininku paskirtas A. C. A-
kad civilinio karo skorų pu- derholt vietoj atsistatydinusio' 
sė miliono dolerių belikę, "viršininko Snook. 

jam tas pavyks, nes fanati-1 gislaturą rudenį specialėn se-lyra policijos viršaitis. 
•sijon sušauksiąs. kai priešinas. 

KANADOJ AH8>LANU 
NAUDOJASI 

FORT McMURRAY, Šiaur 
vakarinė teritorija, Kanada.-
Vyskupas Gabrielius Beynat, 
Machenzie apaštalinis vikaras, 
savo vikariate misijų vizita
vimui airplanu naudojasi, 
naudotis rojgjėmis ir šuneliais. 

but nei palygininlo. Kur se
niau plotą rogėmis reikėdavo 
vykti apie keturias dienas, a-
irpJanu ta kelionė atliekama 
! pusantros valandos. 

Kanados šiaurvakaruose 
vyskupo vikariatas užima a-
pie 600,000 ketvirtainių mai-

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
7. — Čia viena darbininkų ap
gyventa miesto dalis nuo gai
sro daug nukentėjo. 

5 iriėnesius 16 nuoš. padidė
jo. 

i i 
''L 

•\ i E. 

Karpenderlams 13 dol. 
dienoje 

Chicagoje karpėnteriams 
unistams bus mokama 13 dol. 
darbo dienoje." 

DIDELIS GAISRAS VIL
NIAUS KRAŠTE 

Chicagos viduiniesty polici
ja pastatyta žiūrėti, kad žmo
nių minios pereinant skers
gatvius trafikos šviesų pilnai 
laikytųsi. 

SOCIALDEMOKRATAI 
LATVIJOJ PRALOŠĖ 

Nuo 'Michigan ave. tilto į 
upę įšoko ir nuskendo vyras. 

naudotis rogėmis su šunimis ir dideli šalčiai — 45 ligi 

Šiomis dienomis įvyko dide
lis gaisras Iranių miestely, Lavonas išimtas, bet neiden 

lių plotą. Dalis vikariato pa- Lydos apskrity. Gaisras ne- Į tifikuotas. 
siekia net Arktiką. Tenai per : paprastu greitumu apėmė vi-
8 mėnesius yra žiauri žiema rsą miestelį, sunaikindamas 

didelias sniego plotais kėliau 50 laipsnių žemiau -O. 
ti. Šiandie tie laikai praėjo. , Vikariato plotuose yra apie ršte įstaiga. 
Airplanu yra toli greičiau ir 
parankiau, nors brangiau. 

Kas link greitumo, negali 

daugiau kaip 500 namų. Išli
ko tik bažnyčia, mečetė ir pa-

NUŠOKO TRAUKINIUKS 

Gegužės 21 d. Juozapavi
čiaus prospekte ties 77 nr. nu-

t9,000 gyventojų, iš kurių a-j Be pastogės liko 3000 žmo-'.šoko nuo bėgių siaurojo ge-
pie 2,000 eskimų. Viso yraįnių. Nuostoliai siekia 3 mili-[ ležinkelio traukiniukas. Ta-
6,069 katalikai. jonus zlotų. ,(E.) čiau žmonių nesužeidė. ^R."" Vokietijos 100 markin 23.7) 

Rezeknės municipaliniuos 
rinkimuos didelį 'smūgį gavo 
kairiosios grupės. 'Socialde
mokratai iš 9 vietų prarado 
4, kurių dvi gavo latvių de
šinieji ir po vieną komunis
tai ir artimi jiems kairieji so
cialistai. Taip pat prarado 
dvi vietas rusai, kurie buvu
sioj miesto taryboj turėjo 7 
vietas. Latvių grupė iš 3 da
bar pakilo iki 5. E. 

PINIGŲ KURSAS į 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 franfcg 3.90 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų 5.23 
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DIENOS KLAUSIMAI 

MOTERYS IR POLITIKA 

Už 25 me.tų nuo šio laįko į. Valstybių 
Kongreso slėsniuosius runAUS moterys kon
troliuos. 

f ąip, pareį$kia. Męs. Buth ftanna McGor-
mick, Kongreso atstove iš Illinois valstybės. 

Anot jos, šios Šalies moterys pilietės gy 

- » • » « . 

Į V A I R U S S T R A I P S N I A I 
VOKJEdIŲ KARUflNKĄI J. A. VALgTYBUSB. 

£ Valstybių Darbo sekre-
vai interesuojasi politika ir pel i t iknis a t e a . | t o F ^ V*& ^&mrątimv 

SPAUDOS TIKSLAS. 

Aprašinėdamas " R y t e " 25 metų spau
dos laisves atgavimo sukaktuvių š. m. gegu
žes 9 d. minėjimą, gerbiamasis spaudos kovo
tojas veteranas A. Jakštas be kita ko šiaip 
rašo: "Mūsų spaudos laimėjimas — yra mū
sų tautinio instinkto laimėjimas. Spauda gali 
būti ir be valstybės, bet valstybė šiandien ne
gali apsieiti be spaudos. Spauda yra akla jė
ga, kuri duodas kreipiama tiek geron, tiek 
ir pikton pusėn. Spauda visuomet yra tos ar 
kitos rųšies — valstybine ar priešvalstybine, 
tikybinė ar prieštikybinė, baltoji ar raudono
j i Viena stato, kita griauja. 

Viena kelia meilę žmonėse, kita kursto 
vien neapykantą ir kerštą, yiena padaro ne
apsakomai daug gero, kita —• pikto. Gera 
spauda turi kovoti su piktąja. Dėliai to šian
dieninis spaudos veikėjas turi rimtai žiūrėti 
į savo darbą. Jis laiko tanjk^i phiaksuą ne 
tam, kad spaudoj niekus pliaukštų, bet tam, 
kad butų tiesos ir doroyės karys (riteris), ne-
leidžiąs sau tarti nė vieno tuščio žodžio. Laik
raštininkas (spaudos atstovas) turi būti tie
sos apaštalas, jos skelbėjas. Dar daugiau. Šių 
dienų laikraštininkas turi būti net naujos ga
dynės pranašas, geresnės ateities skelbėjas,' 
kūrėjas to, ko dar nėra, bet kas tiesos švie
soje būtinai truėtų būti. Tokiuose pranašuose 
ir apsireiškia tautinė sąmonė, sveikas tautos 
instinktas. Jie veda tautą pirmyn. 

Bučiau laimingas, sako gerb. A. Jakštas 
savo straipsnio gale, jei jauni mūsų spaudos 
atstovai į tų krikščionies laikraštininko idea
lą bent trumpam laikui žvilgtelėtų ir jį sau 
pavyzdžių pasirinktų. Į jį artėti nėra jau taip 
sunku, ypač krikščioniui, tikinčiam, kad vi
sas mūsų gyvenimas turi būti nuolatinis Die
vui tarnavimas, Dievo valios pildymas. 

O kas gi labiau sutinka su Dievo valia, 
kaip gyvenimo neteisybių nurodinėjimas, nu
skriaustųjų gynimas, žmonių švietimas ir do
rinimas per spaudą?!" 

komybėmis, taip kad už 25 metų žemesmuose 
rūmuose moterys atstovės busią didžiumoje 
ir įo^ųs fen tęksianti kontrolė. Ir tada.mote
rys, suprantama, atsistosią šalies priešaky, 
nes nuo jų prigulėsiąs įstatymų, leidimas. 

geįko taįp! 
Atstovė | tai atsakę: 
"Moterys Uflseaai įgijo politinių tefsių. 

Tuo trumpu ia^u jos jau dang įprato |©-
liti^oje i/po^Įn^am, j^venįme. Jos yra są
žiningos ir neužsipuolaučios. Savo organizaci
jų pagelu jos vis afl&iau su politika ima su
sipažinti. Už 25 metų vyrai fimn^tys, | f mo-
teįrys gali aįsiej^i". 

Taip ir norėtųsi manyti, kad atstovę l£c-
Cormick' išrinko yįenos moterys, jei ji taip 
daug moteris išaukština. 

Galimas daiktas, kad moterys politikos 

SEKRETORIAUS DAVUS O 
PIANAI**. 

Am. Liet. R K. Federacijos 
Cbicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas įvyko birželio 4, 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
par. mokykloj. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. Atsto
vai dalyvavo iš Bridgeport, 
Brighton Park, Cicero, 18-tos, 
Marąuette Park, North Side, 
West Side, Town of Lake ir 
taipgi šių centralinių organi
zacijų atstovai skaitlingai lan 
kėši susirinkime: Moterų Są
jungos, Akademijos Rėmėjų, 
Kolegijos Rėmėjų, Lietuvos 
Vyčių, Labdaringos Sąjungos 
ir Astros kliubo. Pastarąją 
organizaciją reprezentavo net 
keturi atstovai. 
Įvairus raportai ir pranešimai. 

"Draugo" pikniko reikale, 
yra netrumpas laikas. Ug i to laiko KongresqĮ h i n i l į r o V ę . J i e v e r g i ^ i k u r s

 i ^ l i e p o s 14 d., čer-
_,. _•,_ __!_,_* _•__ I . * « .v ., . - e . inausko darže, rengėjai prane-

įsgnove. Gi išnaikinta vergi-1v. 
•se 

dienoje turėjo prakalbą Get 
tysburgo Kovos Lauke, Pa., 
toj vietoj, kur prezidentas A. 
Licolnas savo nemirtiną pra
kalbą pasakė civilinio karo 
laiku, pirm 66 metų. 

Gettysburgo kovos lauke 
šios šalies darbas atliko pil
nai sau skirtą dalį, sakė sek
retorius. Didžiuma kareivių 
buvo darbininkai. Jų daugelis 
ir žuvo. Darbininkai ne tik 
šalies suskilimą; į dalis sulai
kė, bet ta kova jie darbą pa
darė laisvu, gi laisvas darbas 
iškėlė šią galingą ant žemės 
skrituolio naciją. 

^Tie visi, kurie Gettysburgo 

Iš FEDERACIJOS 
VEIKIMO. 

gyvenime pasieks aukšto laipsnio. 25 metai k o v a j o m i r § > j i e ^ ^ u ž d a r . | 

atstovai vyrai galės dar galybės naujų viso
kių įstatymų pravesti. Tada moterims be
liks tik fuos visus įstatymus vykinti. 

Jei atstovės McCormick spėjimai išsipildy
tų, šios šalies gyventojams nebūtų naudos, gi 
tauta labai daug galf tų nukentėti. 

Jei moterys dar daugiau užsiimtų politi
ka, nukentėtų šeimyniškas gyvenimas ir pat
sai namų židinys. Kas butų iš neaukiėjamų 
vaikų! Pati motinybė sunk ja Yergijos naštą 
vilktų, divorsąį padaugėtų. 

Visokia politika, kaip ž^pnia, yrą viso
kiomis nešvarybėmis suterštą. Įr kada mote
riško į ta s nesvarybes įsimaišo, jinai praranda 
sau prigulinčią pagarbą. 

Garsus a. a. kąncįĮįnolas lUbbpns viesąi įr 
atviriai peikė tuos, kųrįę stengėsi svaigiųjų 
gerymų prohibiciją įvesti. Jis žinoįo^ kad prp-
hibicija šaliai neišeis į gerą. Kardinolo spėji
mai pildosi prohibiciją įvedus. 

kardinolas Gibhons nebuvo priešingas 
moterims įgyti politines teises lygias vyrams. 
Bet jisai griežtai priešinosi moterų dalyva
vimui politikoje. Ji§ dau$ kartų ^pažymėjo, 
kad moterų įsimaišymas politį^on šaliai bųs 
Uibai žalingas. Jau ir šiandie matomi tie ža
lingi vaisiai. Šeimyninis gyvenimas įra, divor-
sai daugėja, gimdynąų kkonįr^lės propaganda 
plinta. Moteriškė politika užimta. 

Kaip silpnas pirugelis nakties laikų į liep
sną puoią, taip šiandįię ni^teriškė į politiką. 
Abiejų likimas apverktinas. 

BOLŠEVIKAI PRALAIMI. 

Rusijos bolševikai jaų pamatė savo klai
da. Jie suprato, kad nors įr žįąųrįaųsiomią 
priemonėmis tikėjimą kovęs, vi^yįen jo nuga^ 

J lėti nepajėgs. Yieuąs iš bolševizmą šulų Ry-

ją lietė ne vien žmogaus kūną, 
bet ir jo dvasią. 

Į dešimtį metų po Gettys
burgo kovos pakilo ekonominė 
kova. Darbininkai kovojo už 
ekonomines teise. 
Daug kas atsiektą į 60 metų. 
į e t kova ir šiandie nenutrau
kiama, nes cĮaug kas reikalin
ga dar atsiekti. 

Reikalinga dar išnaikinti 
skurdo, ignorancijos ir neto
lerancijos vergiją. Šios vergi
jos dar gerokai darbininkus 
turi subraklinusios ir yra lai
kas jas kovoti ir jas galuti-
nai i š a u t i . 

Jei A. Lincoln šiandie butų 
gyvas, jis, be abejones, stotų 
kovon už darbininkų teises ir 
butų žinomu darbo žmonių 
čempionu. #>*-

Pirmu kartu įvyko,, kad 
Gęttysburgoi istorinėj vietoj 
Darbo sekretorius prakalbą 
sakytų. Susirinkusios žmonių 
minios pasitenkinimo reiškė. Į tų. 

Vokietijos valdžia atsiuntė du armijos karininku vie
niems metams mokslui pagilinti J. A. Valstybių militarėse 
mokyklose. Kairėj Vokietijos atstovybės J. A. V. pirmas se
kretorius, dešinėj - - J. A. V. brig. gen. Albert J . Bowley, 

« • ' — 

Gelbėjimo badaujančių Šiau- organizuoti filmų ėmimo gru-
rės Lietuvoj darbas uoliai vy-|pę, komisija išrinkta iš šių as-

jo£ darbas yrą veik ga
lutinai sutvarkytas; darbinin
kai iš įvairių kolonijų pasis
kirstė darbais. Paaiškėjo, jog 
darbininkų rėmėju "Drau
gas" turi, dabar laukia lan
kytoju rėmėjų. 

Fed. Seimo rengimo komisi
jos nariai pranešė, kad dar
bas' eina sparčiai pirmyn. Pla
nuojama surengti manifesta
ciją Ciceroj, vakarą ir vaka
rienę. Be to, komisija nusis
kundė, kad mažai yra rašo
ma spaudoje apie Seimą, gal 
presos komisija ir'neatlieka 
pasiskirtojo darbo. Naujos 
Anglijos Fed. Apskričiai uo- > 
liai rengiasi prie Seimo. Jie 
perstudijavę Fe*L konstituci
ją siūlo,, naujus pataisymo pro
jektus. Trumpoj ateity tie pro
jektai tilps "Drauge", ku
riuos Fed. Cluc. Apsk. pagei
dauja, kąd kiekvienas narys 
nuodugniai išstudijuotų ir se
kančiuose susirinkimuose rim-
tai apsvarstytų ir išdiskusuo-

kinamas. Iš centralinio komi
teto raporto paaiškėjo, jog 
aukos plaukia net iš Mass., 
New York, Indiana* Įowa, 
Wisconsįna ir kitų tolimų val
stijų. I Lietuvą pasiųstą jau 
virš $800.00. Daug Fed. sky
rių siuntė aukas ne koope
ruojant su centralinių komite
tu; vieni skyriai pridavė cent. 
komitetui atskaitas, kiti ne. 
Šiame ir pasireiškia it stoka 
tvarkingumo. Suprantama, 
kad tik tvarkiai vedamas dar
bas, bus sėkmingas. Surinktos 
aukos yra siunčiamos katali
kų centraliniam komitetui, 
Kaune, kurį suorganizavo Lie 
tuvos vyskupai. Kolonijų at
stovai pareiškė, kad- aukos dar 
berenkamos ir kuomet surinks 
užtektinai, priduos kom. Tai 
girtinas darbas. Iš tolimesnių 
kolonijų aukas galima siųsti 
ar komiteto pirmininkui kun. 
Įg. Albavičiuį, ar sekretoriui 
Leo. Šimučiuį, 2334 Sp. Qak-
ley ave., Cbicago, 111. 

Sudarymui plano, kaip su

menu: p-os Aleliunienės, p. 
Ant. Bacevičiaus, p. Matikai-
čio, p. Nenartonio, p. M. Ja-
tužio. 

Užbaigus svarstyti organi
zacijos reikalus, atstovai link
smame upe skirstėsi į namus. 

P. Atkočiūnas, rast. 

JUOKAI. 

• = 

Stasius Būdavas. 

— — — — — — — — » « ^ — — — — — — — II 

kov pareiškė, uždąrmėjimąs bažnyčįų, paver
timas jų teatrais, kliųbąis, kinematografais, 
pirtimis ir t. t. buvo klaidingas dalykas, ku
riuo negalimą nugalėti. Net komunistų kon
gresas tą faktą pripažino. Jis tikėjimo prak
tikai šiek tiek daugiau pripažino liuosybės. 
Tai daryti jie buvo priversti. Kitaip gal net 
paties bolševizmo dienos Rusijoj but buvę 

suskaitytos. 
Komisarai dabar ieško kitokių priemonių 

kovai su tikėjimu. Jie mano, kad švietimo ir 
auklėjimo keliu savo tikslo atsieks. Bet ir 
tuo jie nieko nelaimės. Toji kova jau ne nuo 
šiandien, yra vedama, o vis del to tikėjimo 
nenugali ir nenugalės. Ir bolševikų pastangos 
bus tuščios. 

Kieno traukiniai greitesni. 

Vokietis, anglas ir lietuvis 
kalbasi apie traukinių grei
tumą* 

Vokietis sako: 
— Mūsų traukiniai kąd ei

na tai nespęji telegrafų stul
pų skaityti. 

Anglas sako: 
— Mūsų daug greitesni: 

važiuodamas nespėji kilomet
rų stulpe skaityti. 

Lįeiuvis nusijuokė. 
Jūsų visų traukiniai paly

ginus su mūsų tik vėžiai. Štai 
toks atsitikimas: Važiuoju 
kartą iš Šiaulių į Klaipėdą, 
traukinys jau išeina ir aš tik 
spėjau ant laiptukų užšokti. 
Konduktorius įsikibo į skver
ną laikyti. Aš užsimojau rėžti 
jam į ausį ir sudavįau... bet 
kam, ĘMpėdps stoties virši
ninkui. 

« * . ' » * • - • f~M 
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SKAITYKITE IR PLATIN* 
KITĘ "DRAUGĄ". 

2 2 m — 

Ū K A N O S 

Atsisveikino "kaip pažįstami". Agne ne, aš tau paskolinsiu suknelę ir eisim — Ir vėl jau pradedi?! Ka? Ar gird>f Kasdien vis ko nors naujo. Įr Verutė ne-

(T%sa) 
— Ot, sutemus ateik į I4nksjma4varį, 

orkestras pagrieš i r šį vakarą patrypsimu 
— Agnės akys dusyk didesnės pasidarė. 
Bet mažaį trūko kad įr įšsįžį^tų wdžiu/ 
gus... 

— Ja, ja, tikrąį ateik, A^nė. 
i — O tu ar bųsi$ 

—• Juk tavęs kįtyįp ąš i^ nevadinčiau. 
— O kur tu dabar eini? 
— Taip sąu, susitikti ko fors. 
— Ale teisybę pasakyk? 
— Prie mergų... — pasakė »s cypso-

damos. 
J i nieko daugiau jam nebeturėjo besa

kyti. Tik dėkojo susimaišius. 
— Nu jau dėkui, kad paprašei. I k i 

jau reiks ateiti.. 
— Atsivesk ir daugiau ko nors. . 

-' — Je, je... 

palengvėle ėjo dar tą pačia kryptimi. O 
po valandėlės vėl sugrįžo pas Verutę. 

— K J | įan tas kareivis sakėt 
— O 4a$£> vaikei! Mane ir juokai 

net įm£. Tąjb baisiai pra&ė, kad ateičiau 
pasilinksminti. Matyt, biesas, įsimylėjęs' 
-r- 0,t taįp ląužos ir laužos... 

-r- Tai, kaci sako, kareiviai tokie blo-

s - K, ^ad įų durna... Nu je, yra viso
kių, bet tas T-r. tai jau nėra ko kalbėti — 
pamatytum koks mandagus... 

Agnei tvįnko geresnė nuotaika... 
Vasariškai, saulutei nukritus, Links-

nuMivąria kajiš^a m,uzika jau kažką tren-
Ke... 

-r- Verike, a girdit 

— Kaip griebia... 
— O, įftrt 
— įinksmądvary... 
— Teksybili — nustebo... % ; 
Agnės širdis ėmė daužytis ir pur-

tiutią... Balsas trūkčiojo... 
— Einam, Verike, greičiau pas ma-

kartu. 
— Kad aš taip... 
— Verike, tau galvoj, matyt, trūksta 

kažko... 
— Nu jau einam, einam, kad taip... 
Pasiprašiusios savo ponių, vėl'susiti

ko ir užpakalinėmis gatvelėmis, lyg kaž
ko bijodamos, leidos \ Linksmadvarį... 

Orkestras atsipūtė dar smarkiau... 
Verutę Šukytė ten rado naujų pažin

čių... 
3. šukių ūkanos. 

Klaišiuose, pas Šukius, vėl ūkanos.. 
— Ir ko čia dabar seiliupjies, ar nesi 

priedusi, a? Ko tau trūksta? Dar ko pra-
i siuianys. Nepasileis merga be čėso, nebi-
; jok, nėra durnai — vis labiau kaito Šu-
.kys, v / . i f « ; | ; 

— Je, tu vis baries ir baries, kad bent 
kada geresnį žodelį pasakytum... 

-— 3?ai karp kitarį su tavim darysi... 
Kad negalima... 

— Mano Verike, kur tu dabar, ai jai 
— jai... O, Pone Dieve, kaip dabar tu 

i ten... — verkšleno Šukienė. 

O kad tave!... 
— Pone Dieve, Pone Dieve; nė su ta

vim protiškai pakalbėti negaliu... 
— Tik pakalbėk tu taip kaip aš... Ne

suprantat dar manęs... Tegul tik kur pra-
nykščiau, tuoj visi pliki ir atkarti palik-
tumėt... 

— Kad Verike nė groroatos nepara-
V 

so... 
— Tai kam rašys tą gromatą: jei 

būtų blogai ir ^parašytų.'.. 
— Je, gal jau pasileido ir užimiršo... 
— Tfu, o kad tave! Nu tikrai liksiu 

be kantrybės. Tylėk, sakau. Kad daugiau 
to nebebūtųl... Ar dar negirdi? Veizėk, 
kad ko nesusigreibtum... 

— O, Pone Dieve, Pone Dieve... 
— E, tu, karve, kaip gėdos nėra!.. Nu 

pastebėjo kaip prasmuko fceli mėnesiai. 
Plačiai ji jau susipažino. O ir pati liko 
beveik tikra miestietė: visus galus ąpsi-
karpė kuotrųmpiaųsiai... 

Vasaros galas. Ankstyvas iją^aras. 
Mėnulis slankinėjo aukščiau Linksmadva
rio. Vėjelis savo vėstančioniis lūpoinis į-
k#,ndo Nemuną, ir sudraskė ja lygų pa
viršių... Šen ir ten keli nedideli laiviukai 
savo dugną mirkė... 

Nemuno pakrančių Verutė vaikščiojo 
su nauju, bet jau gerai įprastu pažįstamu 
Petru Byla. Vienodi reikalai juodu labai 
suartino. 

— Ar už tą vieną pavėlavimą tave 
ir atleido — susidomėjo Petras. • 

— Ir pirmiaus buvau keiįs karius 
vėUau parėjusi. Bet kad jie tokie perdaug 

svieto nematei! 
Neiškentusi, ir dar labiau verkdama, 

Šukienė išėjo laukan. 

1 KlaiĄžiosios dienos. 

Dideliame mieste pašėlusiai įdomu. 

dar storiau užbaubk! Durna esi ir tiek — poniški — kiek nors ne taip tuoj ir kelia 
pragarą... Vakar jau ir pasakė: būk ir 
kiaušy^, arba išeik... Aš čia eisiu jiems 
lankstytis — vot ir išėjau. Bet kaip tu 
man žadėjai padėti, nieko ir nebrjau.L 

-—Jei kiek galėsiu, tai... 
(Bus daugiau) 
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LIETIMAI AMERIKOJE 

Naujausios žinelės. 
"Motinų Dienos'' paminė j i-

mfls visais žvilgsniais pavyko. 
Aušros Yartų mot. draugijai 
pelno liko apie $130.00. Di
džiausia padėka už tai pri
klauso muzikams Čižauskams, 
fc<urįe pasidarbavo surengda
mi taip įdomią programą. 

žiąus Jurgis Adomaitis^ vienas 
pirmųjų, tvėrėjų Šv. Jurgio 
liet. parapijos ir daug jai pa-

To vakaro programoj pasi- Į sįdarbavęs. Paliko moterį ir 
rodė dvi naujos mūsų tarpe dešimts suaugusių sūnų bei 
"žvaigždės", būtent p-le Ale- dukterų, kurių viena (Sesuo 
na Grigiutė (slaugė), kuri sti- Uršulė) mokytojauja mųsų ipa 
pro, gerai išlavintu balsu ža- rapijos mokykloj. 
vete žavėjo publika, net kelis 
kartus buvo iššaukta. Kita — 
tai p-te Oną Pųkąliutė (J^otre 
Dame Akatjemijos mokine) 
soprano gavo daug aplodismen 
tų. Abi dainininkes yra M. 
Čržauskienės mokinės. 

Sty pačia, ctįęną po pietų Lie
tuvių saįes bendrovės 4įrekto-
riai suruošė debatus tema 
"Ištautejinias'V Buvo ir lai
mėjimas $10.00 auHsu. Giįiu-

. * - -

kįngas numeris teko mųz. J. 
Čižauskui. 
Vakare 8f, «furg*o >parap. sa

lėj įvyko Mot. S»ą-gQS jąuna-
mečių skyriaus programa, 
Muz. J. Bizausko vedama sim-

Geg. 16 d. mirė 68 metų am- f x m i j p s ^ ^ m ^ ^ 
marią, tai publika net nuste
bo pamačius per svetainę 
maršuojant didelį buri jaunų 

Geg. 15 dl įvykusioj klini
kos eksplozijoj žuvo ir yiena 
lietuvaitė, 24 metų amžiaus M. 
Ramoškienė. Palaidota iš Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Velione pa
liko dideliam nuliūdime vy
rą ir penkių metų dukrelę. " 

— r r r 

Kaž kur dingo naujai t v e - ^ ^ p ^ * ^ , pasakė; 
riama lietuvių parapija? Keli 
mėnesiai atgal laikraščiuose 
skambėjo, kad jau net ir ku
nigas paskirtas, o šiandie nie
ko nematyti. 

Pati artiste Čižauskienė bu- j 
vo pasižadėjus dvi daini ir! Mūsų kolonijos biznieriai 
bent vien# duetą su savo vy- progresuoja. Jonas Lazickas, 
ru padainuoti. Bet publika populiarus graznų krautuvės 
(kurios buvo nepaprastai savininkas, persikėle į didelę 

mergaičių, pasipuoliutiių tau
tiškuose rūbuose, nešant Lie
tuvos ir Amerikos veliavukes. 
Publika karštai plojo iki vi
sos suėjo ant estrados. 'fen 
jos padainavo gražių dainelių, 

SNIURŲ TAUPYTOJAS. MOKYTOJŲ EGZAMINŲ 
DAVINIAI 

Šiomis dienomis baigusi 
prie švietimo min-jos pavasa
rio sesijos mokytojams egza-
mįnai. Pradžios mokyklos mo
kytojo cenzui išlaikė 35 asm., 
vidurinės — 31 asm., atesta-
ta)ms 2 asm. Neišlaikė egza
minų; pradžios mokyklos mo
kyt cenzui 44 asm., Viduri
nės mok. 6 asm. Daugeliuj an
ksčiau išlaikytus dalykus už-
skaitė dabartiniuose egzami
nuose. "B." 

D A K T A R A I 
a 

Tei. Hamlock 8151 

Oscar T. Olsen, veteranas 
laiškių nešiotojas, Mount Ba-
nier, Md. (netoli Washing-

viena mažytė selo padainavo, | t o n ) j ^ ^ m e t u s u r i n k o 

daug) privertė net šešis solo 
ir tris duetus išpildyti. Mūsų 

patogią vietą, kurioj gates dau 
giau parduoti laikrodžių, žie-

artistei įteikta nuo ausriečių dų, radio ir t. t. Geros kloties 
didelis, gražus kašikas rožių. ' Jonui. 

ADVOKATAI; P-nia K. Pavilonienė, kuri 
==?' jau treti metai kai eina Mot. 

JOHN B. BORDEN,s*-=os26kP-fin-rttštParei-
[gas, dabar sunkiai sergąs Lin-

(Jo*n Bagdziunas Borden) j k i m e j a į kuogreičiaUSia Pa-

ADVOKATAS 'sveikti. 

105 W. Ą4iuns St. Em. 2117 
Telephoae Randolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telepboae Roosevelt §090 

Namie: 8 iki t ryte Tel. Repub. 9600 

Ueg. 26 d. mūsų bažnyčioj 
per sumą nepaprastai gerai 
išpildyta trio "Ave M^ria" 
sesučių Zofijos ir Agneskos 
Kučinskaitės ir Qnos Valiukiu-
tės. Šios panelės yra p. M. Oį-
žauskienes mokinės ir labai 

(Juozas J. Grisius) mėgiamos Clevelande daini-
A D V O K A T A S . \ . „ v , „ . ' 

4631 S. AslOąnd Ave. (2 lubos) m n k e s - P * * * ^ dažniau mu-

JOSEPH J. GRISH 

kitos atvaidino juokingą vai 
kų teatre "Į moįsJą" taip 
gerai, kad Jįąu gerį|u negali
ma buvo tikėtis. 

Adv. P. Česnulis iiflpoaavo 
savo taktingumu, kaipo pro
gramos vedėjas. P-nia O. Mi
kai ičiene pasage gražią pra
kalbą. 

-

Oras tą. dieną pasitaikė la
bai karštas, t>ę4 žmonių pri
sirinko daug, nors galėjo būti 
daugiau. Parapijai liko gra-
ziau pelno. 

Už šio vakaro surengimą 
kreditą* priklauso jauname-
čių globojai M. čįžauskįenei, 
kuri suniokino visą programą. 
Atjausdamas savo mokyt, jau-
naiuetės įteikė di4fdįąusj glė
bį raudonų rožių. 

šniūrų, kuriais buvo surišti 
gaunami laiškais, ir iš jų su
vijo kamuolį 75 ooHų diamet
re, sveriantį 66 svarus. 

,*.. — * — — 

DR. V, S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus. 

Telefoną* Boulevard 1919 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki I I . 1 Iki I 
diena, ir 6:89 iki 9:19 vakare 

4608 go. Ashland Ayę. 
Netoli 4«th S t Chlcago, Dl. 

Rea. Tel. Midway 5518 
Dr. Ę. O. 0 U P I , B B 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Are. ir 24-taa Street 
Telefonai Ganai 1718-0241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketrerjral* vakare. 

• w — \ , . -. ...... . « 

' DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 South Ashland Avenue 
Telefoną* Boulevard 7829 

Besu 9641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 19t# 

Valandos 1-4.9-8 Nedėlioj 19-11 

= = 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 

6515 So. Rockwell Street 
Telef, Republic 9723 

ms pagiedoti. 
E 

J. P. HKAITCHUS 
A D ^ O ^ t A T A S 
Nuo 9:S9 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn Street 
R o p m 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo S iki 9 vakare 

52 E . 107 St., Ka^np. Michi&an A v e . 
Tel. Pullman 5950 

Nenuilstanti mūsų darbuo
toja, Mot. Są-gos 26 Hp. pirm., 
p. Pauliua Glugodienė, geg. j 
30 d., sušaukė ekstrg. M. S.' 
26 kp- choro su^iiinkima, kad 
pamtarufe del ateinančio sezo
no, choro darbuotes. Reikia 
pažymėti, kad p. Ųtugodiene 
yra viena uoliausių" (niotenj 
tarpe) veikėja. Jos pasidarba
vimu kuopa laimėjo keletą žy
mių narių, jų tarpe čia augu
sias sesutes O. Mačiutienę ir 
P. UrbSaitę; ahi gero>s daini
ninkės ir vai^ylos. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L Y I K H 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: • 

4193 ARCHEB AVE. 
Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 T. T. 

= 

}:ts. tel. Van Buren 5858 

1 

T 5 

• / A l t » 1 1 • 

Jei kiekvienoj kolonijoj at
sirastų bent vieąa, kuriai taip 
rūpėtų jaunimai, kaip mųsų 
p. Čižauskienei, tai Mot. S -̂̂ a 
turėtų ne dvi, tris, bet kelįas-
dešimts jaunainečių kuopelių 
ir Sa-gos ateitis atrodytų 

.daug, dau ĵ švešesne. 

-r. 
— * > 

T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. Brunsfwipk 0624 

0nįd atšilus, vakarai su pro-
gramais jiasįbaigė, draugijos 
nųn, rengia visokius išvažiavi
mus. Šių vasara Šv. Jurgio 
parapija ture* Ąet du pikni
ku : vienas įvykžj liepos 7 d., 
kitas rugp, U d. 

Valandos.- nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. NedėJioir.js nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų. , 

DR. J. J. K0WARSK1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2401 WBST 68 STREET 
Kertė So. Wentern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2869 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2880 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-1 v. v. 

Nedėlioj pasai susitarimą 

= : : 

O P T E M I T B I S T A I 
M 

. - ' • » » i -

Žinių rinkėjas. . I 
, . . 

!•••! t ' . J I l . J ^ 

DU VAITUSH, 0. D. 

A. Ą. O L I S 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t . Room 2001 
Tel. Randolph 0831-0832 Vai. 9-6 

Vakarais 
U 4 1 SO. HALSTED STREET 

TeL Tlctory 0662 
7-0 v. v. apart Panedėllo Ir 

P«0MJČ1OS 

V, W. HUMUSUS 
A D V O K A T A S 

29 So. La Salle Street 
Room 781 

Tel. Central 6890 — Vai. 0-4 

RESIDENCE 
6158 So. Talman Ave. 

TeL Prospect 868i 

Baltic America Line 
Visus kviečia dėtis prie viet»Ų Uet uvių ekskursijų, vykstančių tiesiai į 

Klaipėdą. 
Pasirūpinkite sau patogiausią iš sekančių išplaukimų: 

BIRŽELIO - JUNE 18 LAIVU LITUANIA 
LIEPOS - JULY 3 LAIVU ĘSTONIA 
LIEPOS - JULY ?0 LAIVU HTUANĮĄ 

Šie visi laivai plauks tieąįąį iš, Ne w Yorko j ' Klaipėdą. 
•Kadangi pirmutine vienų rietuvių ekskursiją labai gerai pavyko, kadangi 

ta ekskursija lietuviams labai patiko, tai BĄLTIČ AMERICA LINE rengia 
daugiau to&ių ekskursijų. 

jūsų keliones reikalai bus pilnoje tv^ckoje, jei jų. sutvarkymą pavesite 
mums. 

3e vilkinimo atsilankykite į mūsų ofisą, arba tuoj kreipkitės laišku, kad 
kiekvienas įusų keliones dalykas prideramai butų aprūpintas. 

Žmones keHauja, kad turėti "good tinte". Be rūpesčio keliausi ir smagu-
*mą kelionėj turėsi, \ei visi reikalai bus prįįterarciaį sutvarkyti. Tas bus pada
ryta, jei kreipsitės į mus. 

Iš Chisagos išvažiavimo laikas bus paskelbtas vėliau. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Tftifi uenubinainkit, bet eikit 

pas tikrą, specialistą, ne pas kqkj 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
juins kenkia* ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno l&eazami-
navimo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radyjnui žmogaus kenksmingumų. 

Mano i:adio — Scope — Raggl. 
X-Kay ftoeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egsamina-
vlmas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugrys jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenoiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatis-
mo, kirminų, uždegimo žara y, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjusla, įsigerėjusią, 
chronišką ilgę, kuri nepasidavė 
ne( fabiani šeimynos gydytoju*^ 
neatidėliokit neatėję pas mana. 

m. J. B. ZAEEMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Kūmas 1016 
! • V - JAČKSON BOULEVARD 

Arti State Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

Dr. A. J. JAVOIS 
0*0<*: # 4 I | ą CalifornU Ą«& 

Vai.: J iki B po petų, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioja PAgaJ sutartj. 

r 
T< 

I ^ 
VlrginJn i TeL Canal 6714 

BU A, RAČKUS 
OTDTTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKA1 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaiku 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priims, ĮsssOMM n«S 
Pl«tų Ir I vaL vakaro. 

Vsdėliomls ir seredomls m 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
_ * X-RAT 
&30 W^Br 22B4 STBECT 

CHICAGO 

^ ^ 

, 0 R . S . B E I S i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

X —.Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Strejef 

Cor. so. Leavitt St. TeL Canal *2tĄ 
Rezidencija: 6640 6o. Maplevood 

Avenue Tek Rep*b!i« 7841 
Valandos 1 — S 4b % — « v . «T 

Nedėlioj: 10 _ | | ^ 

— 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6651 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ii; Oururgas 
1821 SOUTH HALSTED ST. 

Rezidencija 6600 a Artesian Ava. 
Valandos, i i ryto iki f po pietų 

4 iki 8:20 vakare 

* I H I ' Į ' J 

I 

Lietnvis Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo. akių aptemimo. 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą re-
gyste ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo. 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

Teį Boąlevar<į 7$8SĮ 

S. A. 00WUT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
TeL Cicero 442 

Residencija: 4729 W. 12tk PL 
Cicero, Ui. TeL Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12 p© 
Pietų: B—i. Vakare: 7—t. Nedė
liomis pagal ąnstfrifma. 

Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard i i i i 
DR. A. J. BĘETASIH 

»444 SO. HALSTED STRBBT 
Ofiso valandos nuo 1 iki 1 po 

pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 
Ros. 1201 S. WALLACB STRBĘT 

V Į . L .! 

" • • • 

DENTINAI 
r n j j - . u j j 

Office Boulevard 7Mi 

OR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DEr^TISTAS 

4<4« 80. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio ApUekos 

DR, CHARLES SEGAL 
'Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashknd Ave. 
SPECIALISTAS 

Džiovų. Mt>terų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:24 vakaro 
Nedėliomis 10 ikj 11 

TELEFONAS MIDWĄY 2884 

^ * -

TeL Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir ii-nisrls 

" « S SO. HVLiTED 8*RBET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

1—• vakaro 

DR.HERZMAN 
IŠ R Ų g l ^ O S 

Gerai Setuviams žinomas per 24 
m,a^a kaipo patyręs gydytolaą ct&-

ir akušeris. 

9 

Gyd> staigias ur clironiskas II-
ąi»vyrų, eioterų ir vaikų pagal nau-
J««W«s metodus X-Ray ir kitokiNa 
elektoos> prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1023 WEST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo 10 - ^ 12 pietų U 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakaro. 
Tel. ofiso Canal 2110 Ros. So. Phore 
2238. Jei neatsiliepiama, sauk 
Randolph 6800. 

25 METU PATYRIMO 
I Pritaikyme akinių del visokių akių 

i J0HN SMETANA, 0. D. 
, Q?s?&METRISTAS 

JOM MINSKAS 
IR 

1 . F. MASTAOSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2658 
Valandos 9 ryto Iki 8:04 vakaro, 
Beredomls ir P4tnyčiomis nuo i 
fld 4, T a t a i l 

/ 

Paul P. Baltutis & Co. 
3327 So. Halsted Street 

* 

CHICAGĄ ILt. 

Telefonas YARDS 4 6 6 9 

Ekspertas tyrimo %kių Ir pritaikymo 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18 S t 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. SerędLoraia nuo 8:3.0 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų, Room 8. 
Phone Canal 4528 

Tel. Canal 8222 

D*. O. ! , BLOŽIS 
D E N T I » T Ą S 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt « t ) 

Valandos; Uuo ę iki 12 ryto 
nuo 1 iki t vakare 

" " • . ' I . I • • • *SF ; 

Tai. ©ruosariek t , 2 4 
DE. A. J. QU9S1* 

Lietuvis Dentistas 
1674 *ULWAUKEE A V E N U B 

Vajandosj 0-12. i - i , ą . s : t a 
•Am*dienia*s ir trediadieniais 

P«*al susitarimą. 

^ 

Ofiso TOL Vlctory **ST 
Of. ir Res, TejL Hemlock 2^74 

BS. J. P. POŠKA 
4181 g. KALSTEI STRB«W 

Antras ofisas U: ResJdenciJa 
4504 S. ARTESIAN AVS. 

Ofiso Y»i. N*o 0 /1* ayts4i( nuo 
7-8- vate Antro Ot TaL: Nuo 1-4 
po piet: utarn. ir Subat Nuo 
8-1 vak. šventadieniais pacal n i -
tarima. 

rr*r. 

r r 1111 * 

Tel. Lafayette 5824 

D U A. PAUKŠTYS 
P®NTISTAS X-KA¥ 
4193 Archer Avenue 

DR. MAIMJE KAUN 
Gydytojas ir ChirurgM 

1631 S a ASHLAND AVI. 
TW. Ya*ls6094 

ResldencMos Tol. Plaaa 4201 

Nuo l t iki I I 
Nuo 2 Iki I po plet% 
Nuo 7 iki 8 v a * r c 
sfod4L nuo 14 pqfll 
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C H l C A G O J E 
ŠV. KAZIMIERO AKADE-

MIJOS LAIMĖJIMAS. 
neles Aldona Briedis ir Fra 

•i 
ne Kazmarskas. 

niais bažnytiniais rūbais už
pilde prezbiteriją. 

X Apaštalystes Maldos bro
lija penktadienio yakare turė-

W. 26 str.,' 3156 W. 59 str. iri SENIAUSIA UŽSIENIŲ siaurieji - 210,000 lt. ir už^ATYDŽIAI PERSKAITYKI-
2149 S. Halsted st. 

X Reikalinga gera skalbėja 
Woodlawn Laundry Co. 1221 
E. 63rd St. jo savo susirinkimą, kuriame 

Gabiosios mokyklų mokinės' susitarta dalyvauti šv. Onos j X Merginos patarnautojos 
Didelė garbė ir džiaugsmas laimėjusios prizus, stojo j pas-. fctovylos pašventinime busian- gaus pastovų darbą 2368 h. 

lietuviams, 

Jau buvo "Drauge" rašyta, 

kutini kontestą įvykusį bir-, fcatf* 23 d. birželio. Pašven 
želio 1 d. Auditoriume (vidų-

.miesty-je). 
! tinimo iškilmėje pasižadėjo 
kūmauti Kamarauskai, Daeio-

kad Clneagos Ark.deee.uas ^ ^ ^ fcai lai, Jodikienė, Brijotienė, žos-
mokyklų „„engtame pu«o ^ ^ 1 £ F a tkf lr to. |tautienė, Budrikienė, Paplaus-
kontesto pn.dz.os bandymuo- ^ s k a m b i n t i s a v o |kienė, Ūsienė, Oasparka,, Ma
se la.mejo s.dabfo taures « * | ^ k a d . Jženienė, Mikšienė, Cernausk.e-

71 str. 
« 

X "Draugas" ieško inteli
gento, sumanaus vyro.^Pasto-

REIKALŲ MINISTERI
JOS TARNAUTOJA 

Seniausia užsienių reikalų 
ministerijos tarnautoja p. Za-
leskienė, viena pirimųjų įsto
jusių 1913 m. į tuomet dar 
primityvišką U. R. ministeri
ją, dabar jau kelintas mėnuo 

vus darbas. 2334 S. Oakley sunkiai serga ir guli Kauno 
Ave. i j valstybinėj ligoninėj. Ji yra 

X Atostogų metu studentai Į Lietuvos pasiuntinybės Pary-
gali gauti lengvo darbo "Dr-

įvairiųs bargo pervežimus dar; TE BIZNIERIŲ BARGENUS 
turės gauti apie 588,000 litų. ' 

n R. > y 

LIETUVIŲ VAKARAS 
TILŽĖJE 

1 žiuje patarėjo p. Oskaro Lu-
m akademike?, jaunutės pa-' " •» J i L 7 TT- 3~ 'nė, Doriniene, Juškiene, Do-Jaugė". Atsišaukite pas ma 

lietu išspręsti, kuriai teikti pir, ' \ ' . . \ ° . 
. = \ l p r i z a s , p . j . I j O r e t t 0 M o brovolskienė, šlioger.enė, Biti- nadzer,. 

G R A B O R I A l l ilntire (St. Bride School) pir- !nien*> Ž u k i e n ė ' J a k o n i e n ė ' J a n 

j — dovana laimėjo todėl, kad,ke™ieDČ*- * * B r o h J o s į** 

S, D, LAMICZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o ina^o 
darbu busite uiffs-
nėdinti. 
Tel. Roosevelt 3515 
arba 2518 
2314 W. 23rd Pla2© 

Chicago, IIL 

N i pasirodė vienais metais jau-
Inesnė už šv. Kazimiero Aka-
jdemijos mokinę p-lę Aldona 
Briedyte, kuriai teko antra, 

į dovana. 
j Porą metų atgal **Herald ir 
jExaminer' surengtame kon-
i teste iš 55 kontestantų laimė
jo dvi dovanas: aukso meda-

raše Marijona Masiliunaite ir 
Ona Kukeckienė. 

X Šiandien Aušros Vartų 
mokykloje 8 valandą vakare 
bus parapijos komiteto ir pik
niko rengėjų komisijos posė
dis, tuom pat laiku svetainėje 
bus Nekalto Prasidėjimo mer
ginų mėnesinis susirinkimas. 

X Kas žino, kur galima gau 
ti darbą ir kiek darbininkų 
reikia — praneškite į "Dar
bininkų žinias". Talpysime 
veltui. 

bič-Milašiaus giminė. "R. >> 

BALANDŽIO MĖNESIO 
PAJAMOS 

Neseniai įvyko Vokietijos 
lietuvių susivienijimo vaka
ras Tilžėje, kur buvo dainos, 
kalbos ir šokiai. Dalyvavo ne
maža lietuvių. Turėdami salę 
lietuviai dabar apdrausti nuo 
vokietininkų, persekiojimu, ku
rių anksčiau būdavo. " R / 

Balandžio mėnesį geležinke
lių, pajanrų iš viso gauta apie 
4,288,000 litų. Iš tos sumos 

KAS IR KĄ V8IKS "DRAU- platieji dayė 3,490,000. litų, o 
GO PIKNIKE. 

Ihus sv. Kazimiero Akademijos . 
_ . , . . . - - 'įvyks Bergmans darže, birže I mokinas būtent: Felicija Nau-' OA , 

Federacijos Chicagos apskri 
eio susirinkime buvo svarstyta 

X Parapijos piknikas, kuris j busiančio "Draugo" pikniko 
reikalai. Atstovai iš visų ko-

Sinjatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-
ge3ais Už Kitų 
PatR?Jiaviu as. 

J. F. EUDEIKiS KOMP. 
PAG R ABU I T " ĖJAI 

Dtdvjai Ofisas: 

4605-07 So. .RnrmUage Ave. 
Tel. Yards 1741 Ir 1741 

SKYRIUS 
4447 So. Fairflrld Arenus 

S K Y R I U S 
1410 So. l t Ct., Clceso 

Tel . Cicero S7 94 
S K Y R J J a 

t a o i Aube iB A \ e n u « 
Tel. Boulavard S 2 i l 

sėdaitč ir ta^pati Aldona Brie- lio 30 d., ruošiamas visu uo« lonijų pritarė tam dalykui 

^ 

lumu, Parap. komitetas dirba ir apsiėmė stoti į talką. 
dyte, kuri tuomet buco. dar , • • x_ L • • i 

_. . , t l . ^ ^ .kaip niekad pirmiau; komisi pradinėj mokykloj. i. .. .. . . . ,17 i ja piknikui rengti lanko West 
Mes, lietuviai, džiaugiamės s i d e b i z n i e r h i s k u r i e n o r i a i 

aukoja valgomųjų daiktų. 
Manomą, šįmet Aušros Vartų 

vedant Seserų KazimieriečiųJ^^p p i k n i k a s bus vienas 

ir didžiuojamės turėdami sa
vo mergaitėms mokykla, 

v. 

Kada kiti susipras? 

Šv. Kazimiero Akademijų 

sėkmingiausių. Visa West Si
de, iš dugno, rengiasi tą 

J. F. RUDŽIUS 
.PIGIAUSIAS LIET. G R A B O R i r S . 

CEUCAGOJK 
Laidotuvėse pa-

zą. 
Rap. 

dieną vykti į Bergmans dar-pilnai įvertina ir ja naudoja- v 

si susipratusi dalis lietuvių 
visuomenės. Bet turime ir an
trą pusę medaliaus. Turime 
biznierių, kurie gerą gyveni-j 
mą daro ir turto įsigijo iš 
lietuvių; jų biznio įstaigos lie
tuvių kolonijose. Bet kur jų 
dukterys mokinasi? O gi vie
nų pas francus, kitų pas ai
rius, kitų pas vokiečius... Gai
la tų mūsų nedėkingų, nesusi-

J r S E i C « Prat"shi ''rolių. Pas juos \a. 
gyveno "inferiority complex". todėl, kad priklau

sau prie Krabų 15-
dlrbystčs. 

OFISAS 
688 West 18 St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 
So Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABOPJTJS 

Mūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes n •turi
me išlaidu užlaikymui 
•kyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai. 

3307 Anburn Avenue 

Jie jaučiasi, kad neverti yra 
tos mokyklos, kuri šiandie 
kaip saulė šviečia mūsų. išei
vijoje. Tų vargšų žmonelių 
vaikai žųsta svetimtaučių ban 
gose. Jų tėvai moka didelius 
pinigus už vaikų ištautinimą. 
Ir jų vaikai vis vien negau
na jokio "sliow" pas svetim
taučius... 

E Z E R S K I 
LIETUVIS GRARORIŪS 

O f i s a s : 
440S S. M A R S H F I E L D A V E N U E 

TeL Boulevard 8277 
1 

LIEPOS 4 D. IŠVAŽIAVIMO 
KOMISIJOS SUS MAS. 

Trečiadienyj, birželio (Ju-
ne) 12 d., Aušros Vartų par. 
svet. (West Side) įv^ks lie
pos 4 d. (K. of L. Day) iš
važiavimo Stickney Parke ko
misijos susirinkimas. Komisi
jos nariai ir šio apskričio kuo 
pų darbuotojai bei darbuotojos 
malonėkite dalyvauti susirin
kime. 

Komisijos valdyba. 

DARBININKŲ ŽINIOS. 
— 

X Penki lietuviai pardavė
jai tuojau reikalingi. Mr. A. 

' Carsello Rm. 507, '69 W. Wash-
Kada susiprasim? Kada į- m ^ 0 D 

vertinsim tai, ką turim? 
^ » 

X South Chicagos lietu-
O tiems tėvams ir jų vai-jviams vyrams gera proga už-

kams, kurie remia, kelia ir'sidirbti. Kreipkitės 22 Union 
įvertina mūsų mokslo įstaigas, j State Bank Bldg. 3026 E. 92 
priklauso didelė garbe. Jie iš Street. 
savo vaikų turės džiaugsmo. į X Reikalingas kolegijos au-
Ir netik jie, bet ir visi mes \ klėtinis. Fuller Brush Co. 
lietuviai, nes tos lietuvaitės, 
kurios lavinasi šv. Kazimiero 
Akademijoj, jau ne pirmą sy
kį teikia garbės ir kelia lietu
vių vardą čia išeivijoj. 

Lietuvis. 

I. J. Z O L P 
GRABO RIUS I R LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

1650 West 48lli Street 
K a m p a s 4Gth ir Paul ina Sts. 

Tel. Blvtl. 5203 

MŪSŲ ŽINELĖS.' 
•k 

\ II , • 

Rm. 806, 326 W. Madison. 
X Gausite $35.00 į mėnesį. 

Bandykite. Rm. 201, 6343 S. 
Halsted, tik a. a. 9:30. 

X Apdraudos dep. nori gau-
Cti svetimas kalbas mokančių 
vyrų. 431 S. Dearborn St. Rm 
315. 

X Trims vyrams pastovus 
West Side. — šv. Jėzuns darbas yra 506 S. Wabash, 

Širdies šventė Aušros Vartų R™- 503. Kreipkitės prieš 
bažnyčioje šiais metais buvo P i e^ .. 
labai iškilmingai minėtais X IeSko panaktinio. Garde* Į Valaii^ų ir ' IJraugo 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės ^ ^ į t ^ j . ' C i t y W r e c k i n g C o . 5 0 1 0 S o . " « ? * * ,' T ^ J ^ 1 
Visų kdlonųų tikietų pla-

Ateinaneiame ** Draugo" 
piknike liepos 14 Černiausko 
darže westsidieeiai darbuo
sis prie "strailrierio", o west-
sidietės ves reBtoraną. Bridge-
<portiečiai valdys barą ir vai-
šins svečius saldžiais gėrimais. 
Nortl\sidiečiai vaišins svečius 
ice-creamu ir daugins pinigus 
prie bišopo. Brightonparkie-
čiai prie lazdelių. ,ir saldainių. 
Aštuoniolikieciai prie giliu-
kingo rato ir "nvonkių.". Ci-
ceriečiai prie įvairių ratų ir 
sūrių. Jie taipgi linksmins 
svečius žemaitiškomis daine
lėmis. Marąuetteparkiečiai 
prie vartų ir rūtų darželio. 
Townoflakiečiai prie šokola
dinių saldainių. Bus ir naujų 
biznių ir saldainių iš Lietuvos. 

"DRAUGO ' PIKNIKO 
TALKININKAI 

To pikniko tikietų išanksto 
galima gauti West Pullmane 
pas Zigmą Gedvilą, Roselande 
pas M. Misiūną, P. Latvėną, 
V. Kaušilą' ir p-nią Dibulskie-
nę. Marąuette Parke ip. B. Ne-
nartonį ir Joną Stočkų. Ant 
TO^TI of Lake "Vyčio" ofise 
pas P. Zdankų, pas Pr. Bels-
kį, pas "Draugo" išnešioto
jus, J. Matemaitį ir J. Paukš
tį. Brighton Parke pas Kl. 
Gubistą, K. Šato krautuvėj, 
pas Jadvygą Steponkaitę, V. 
Gibužį, V. Zaromskaitę ir 
pas "Draugo" išnešiotojus, 
Bridgeporte U. Gudienės krau 
tuvėj, B. Sekleckį, T. Aleliuną, 
Mot. Sąjungos Chicagos aps-
kr. pirmininke B. Bytautienę, 
pas p-nią Alelhraienę ir p-lę 
Staražinskaitę. North Sidėj 
pas A. Bacevičią ir pas K. 
Šerpetį. Dievo Apveizdog pa
rapijoj pas Jatužį ir "Drau
go" agentą Puplesį, Melrose 
Parke pas Joną' Žvirblį. West 
Sidėj — "Draugo" ofise ir 
pas M. Mikšienę. Ciceroj pas 

Del geriausios rųfiiea 
ir patarnavimo, Saukit 

G R E E N VALLEY 
PRODUCTS 

Ol»elia Šviežių kiauSi-
nlų, sviesto ir sūrių. 

VVm. J. Kareiva 
Savininkai 

4644 So. Paulina S t 
TeL Boulevard l l S t " 

Veliuona. — Nesenai čia bu
vo sugauti plėšikai, plėšiant 
iš vieno sandėlio prekes. J. 
Žem. jo draugas Lukošius, 
kompanjonė M-kienė ir A. T-
Hs. &• 

MAROUETTE JEVVEIRY 
& RADIO 

.- , 

Savininkas R. Andreliunas 
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktu, vėl iausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų ir t t Taisau 
laikrodžius ir musikoe 
instrumentus. 

2650 We«t 63rd St. Cįicago. 
Telefonas HEMLOCK S l l t 

REIKALINGA mandagi 
mergina prie namų darbo. 
Darbas lengvas, pastovus, ge
ra alga. Pašaukti 

Tel. Vincennes 4119 

PARDAVIMUI 4 kamb. me
dinis namas. Savininkas ant 
vietos. Arti lietuvių bažnyčios 
ir mokyklos. 

7227 So. Rockvvell St. 
(8-10) 

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOKŠAS 

Pranešu draugams kostume-
riams ir busiantiems kostume-
riams, kad atidariau naujoj 
vietoj savo biznį, kuriame jau 
38 metų dirbau. Siuvu naujus 
siutus, senus sutaisau, kliniju, 
prosinu. Prašau nepamiršti 
atsilankyti. 

Su pagarba JUSTJ Siuvėjas. 
2058 West 22 Place 

Tel. Canal 6901 

(VAIRUS K0NT1AKT0RIA} 

j . S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridffeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
bisnj į savo rankas ir duos visose Si o 
bisnio Sakose p irmos k lesos patar
navimą. 

HARDV7ARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Palnters & Deoorators 

J. 8. Ramanclonis , savininkas 

3147 So. Halsted Street 
TeL Victory 7261 

Išsimaino bučernė ant namo. 
Mano biznis geras ir geroj vie
toj. Per daug metu. biznis nu
sibodo ir noriu permainos. 
Sužinoti 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. f . 

M. ZIZAS 
Karnų Statymo Kontraktorlos 

8tatau Įvairiausius n a m u s prieinama 

7217 8. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

Loomis mal iava 
visokių sparvų tik 

$1.29 Galionas 

40 pėdų ištie
siamos koptos t ik 

$12.98 

St. LouisĮTDutch 
Boy" whu|e lead 

100 svarų $11.50 
P u r e Boiled Linseed Oll 

98c. Galionas 
Tikri Bargenai 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, EI. 
Telefonas Lafayette 4689 

PRANEŠIMAS 

PARDUODU DVARį 
Geriausios Žemaitijoje že

mes 200 hektarų, t. y. apie 500 
Am. akerrų, su visais triobė-
siais, gyvuliais, mašinomis, pa
dargais ir visu pavyadingo u-
kio įrengimu. Miško 25 ha. 

Trys ketvirtadaliai žemes 
yra nuolaidi, naujai pertaisy
ti groviai vandeniui nubėgti. 

. Už dviejų kilometrų nuo 
sodybos bėga garsioji Mi
nija; mažesnis upeliukas 
teka per sodybą, parką ir so
dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir 
JTJ yra daug; gyvenamas na
mas, 8 didelių kambariu, su 2 

Telefonas Canal 7211 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

D a i ų ir Popleros Krautuve 
2334 S. LEAVITT ST. CHloa«0 

S. A. ZOLP 
Turime garbės praneSU lietuviams, 

kad m e s dabar e same paskirti par
davinėti naujus NASH "406". kurie 
vadovauja pasaulyje automobil ių _ a i i _ _ „ « _ f^Urraflrna Imma+rr 
vertybėje. Mes te ikiame vls iema SaiKOIUlS, I O l l V a r i i a s , I t u m e i i y - K A R P E N T E R I S I R G E N E I 
teisingą patarnavimą, M J _ r n u r l n i a i t v a r t a i d v i K O N T R A K T O R I U S 

Automobil ių sales ruimia a tdara . ^ a S , QU m ū r i n i a i I V U T i a i , QV1 j g B r i d € ( e i > < ) r t o „ ^ ^ j Brighton 
daržinės, tartokas — malūnas Parka^ N a u j a s adresas: 

Y. PAUKŠTIS 
HARI)W A R E STORH 

Paint, Oll * Olass 
1701 West 47th Street 

Tel . Lafayette 1287 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

vakarais ir šventadieniais, 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
TeL Lafayette 2082 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del Šermenų 
dykai 

Kedizie ave. vykusios pas4 mus intronizact-
jos. Virš 300 asmenų priėjo 
prie Šv. Komunijos. Jėzaus tarnautojas vaikinas. 4100 į 

X Į krautuvę reikalingas f ^ f 1 S ? E * * k a d t i k 

baugiau tikietų* iiplatinus. 

S, M. SKUDAS 
ORABORIUa 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 S T R E E T 
Teis*. Roosevelt 7531 

^ Širdies permaldavimo aktas ^- K^dzie ave. j PhMai. Paney> priemiest. 
buvo kalbamas prieš įstatytą-1 X Trys attoianios moterys Šis kampelis tai «bene pirmą 
jį šv. Sakramentą per sumą ir &aiLS darbą S. V. Edmonds, vietą užima ąpiellnkėj laik-
per vakarines pamaldas. Visa Suite 512, 35 E. Wacker Dri- raščiij skaitymu 1928 m. dau-

METOPOUTAN 

ELECTRIC SHOP 
Lietuvis GcneraUs Kontraktorius 

Mes suvedame del 
naujų ir senų na
mų elektrikines dra 
tas. Taip-gi pritai
some visokioms ma 

šinoms motorus. Darbą atlie
kame pigiai gerai. Duokite 
mums išfigeruoti. 

Parduodame elektrikines 
lempas, skalbiamas mašinas ir 
kitokius elektros daiktus. At
mainome senus seklyčių fik-
cerius-lempas ant naujų. 

Viską pirkite mūsų krautu
vėje, nes-pas mus kainos la* 
bai žemos. 

niinistrantų draugija *'in cor-,ve-
i X ie 

igausia skaitė įvairių laikraš-
pore" pasirėdžius savo puoš-' X Ieško patarnautojos: 3940 čių. 

2215 W. 22nd. St. 
Tel. Canal 2591 

kalvė, vištininkas, ledaunė, 
virtuve etc. Trobos sveikos, 
skiedromis dengtos. 

Dvaras turi visas reikalin-
gas ūkiui mašinas: 2 kertamą
sias, 3 pjaunamąsias, 4 dviva
gius plūgus ir tt. Yra 20 ark
lių, 40 karvių, 40 kiaulių ir. 
daug naminių paukščių. 

Išlipę Klaipėdoje iš laivo, 
sėskite į automobilį ir geru 
keliu atvyksite į Jokūbavo 
dvarą per 1 valandą, nes yra 
iš Klaipėdos tik 18 kilometrų 
t. y. apie 12 mailių, o iš Kre
tingos tik 8 kilom. 

Prie pat sodybos yra kata
liku bažnyčia ir miestelis su 
mokykla. 

Visą dvarą šiemet galite la
bai pigiai nupirkti su užsėtais 
laukais ir visu turtu. 

Del sąlygų kreipkitės į sa
vininką; A. Stulginskis Jokū
bavas, Kretingos p. Lietuvą, 
arba į ''Draugo" Admin. K. 
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi
cago, BĮ. 

2906 West 39 PI. Laf. 9119 

TeL Boulevard SI14 

M. YUSZKA & CO. 
PLITMBING A HEATTUG 

Kaipo lietuvis, l i e tuviams patar
nauju kuogerlausla 

46 • 4 BO. P A U L I N A 

JUOZAS K. ENČERIS 
G E N E R A L I S KONTRAKTO RITJ8 

Ir 
R E A L ESTATB 

N a m u s stato, taiso, perka -tar 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 8 . MOZART ST. LAF. SCtl 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Pasko la sute lkiama i v iena diena. 
P e r k a m e a-eal eetate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapita las $600,00(1.00 
3804 SO. K E D Z I E A V E N U E 

Tel. Lafayette €738-6716 

http://Ark.deee.uas
http://pn.dz.os

