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METAI-VOL. VIII 

METODISTAI NORI ISI-
= 

ITALAI TAM AŠTRIAI 
PRIEŠINASI. 

Tad metodistai grasina Ame
rikos katalikams. 

Franciia Stovi už Didelę MKVVA TIIBI DOlčCUl i ŠJ PAVASARĮ AMERIKAI 
MAMVA IUKI BULStVM N EBus SKIJSAMI KARDI 

STINI ARKIVYSKUPĄ, 

Kontribuciją 
ROMA. geg. 8. — "Pro te s - | 

tantai Romoje yra tikroji gė
d a , " 

Taip rašo laikraštis Corrie-
iv d'Ltalia, kuomet ameriko
niškas laikraštis Paryžiuje 
aprašė metodistu episkopalų 
steigiamą, Romoje mokyklą. 

Vatikano ot'ieialis organas 
Osscrvatore Romano protes
tuoja prieš baptistų ir metodi
stu vedama propagandą Ita
lijoje. Pažymi, kad protes
tantizmas platina ir palaiko 
skeptizmą, nepritinkamą apsi
ėjimą ir ateizmą. 

Imperialistų konservatyvų 
laikraštis Idea Nazionale kal
tina tkYoung Men's Christian 
A s s ' n " ir kitas panašias jai 
organizacijas, atvykusias Ro
mon karo laiku ir po karo. 
Tos organizacijos vardu ke-
lėtos kritusių Italijos fronte 
amerikonų kareivių nori čia 
pakelti savo domi įmotę. Tos 
organizacijos čia pradėjo ves
ti plaėiai visokius "biznius. 

:—-r 

Nori, kad Amerika Panaikintų 
Jai Skolas 

MASKVA, geg. 8. — Pet
rogrado šventikas Viedensky, 
"apaštal inės" arba bolševis-
t 

NOLAI 
—i — 

Tik rudenį; kalbama apie 
Chicago?* Arkivyskupą,. 

ROMA, ^eg. 8. — Birželio 

Žinios iš Lietuvos 
ELEVATORIŲ STATYMAS 

LIETUVOJE. 

Atsižvelgiant į reikalingu
mą tinkamai susortuoti ir išdilęs cerkvės viršininkas, pa-

1 , , . • 4 d. įvyks Papos konsistonus.' r . - . . , . 
keltas Maskvos arkivyskupu. . _ , < .. . ' r . . A . , džiovint, nmsų eksportuoja-

Bet nauji kardinolai Amen-, . , . v . . , 
muosius grūdus Į užsienį, ly 

NEŽINIA, U DABAR PRADĖS VOKIETIJA 
PARYŽIUS, geg. 8. —Fra

nci ja nepripažino pastarojo 
vokiečiu vvriausvbės taikos 
pasiųlymo. Pasiuntė Vokie
tijai atsakymą ir apie tai pa
informavo santarvės valsty
bes. 

kietijai pažymi, kad vokiečių 
pasiūlymas nepriimtinas, nes 
vokiečiai siųlo vos ketvirtąją 
dalį to, kas buvo nutarta at-
pildymo komisijos. \ Tuo tar
pu kaip Franci ja, taip Belgi
ja jau daug pinigų išleidusios 

Francijos atsakymas Vokie-; sunaikintų plotų atstatymui. 

nemažai Ir tam tikslui dar 
reikia. 

Francija nesutinka, kad 
kontribucijos klausimas butu 
pavestas išspręsti ten kokiai 
tarptautinei komisijai. Pa-

tijai, tai vienas klausimas 
kontribucijos reikale. Fran
cijos premieras Poincare aiš
kiai pažymi, kad jei kitos val
stybės Francijai dovanos ka
ro skolas, tuomet Francija 
sutiks su mažesne kontribu- žymi, kad ji .turi Versailleso 
ei ja. taikos sutirtį ir nori, kad su-

Francija nori štai kokio j tarties sąlygos butų pildomos, 
skolų dovanojimo. Nori Jei .Vokietija nesitaikins prie 
Francijos skolas, kokias ji sąlygų, tuomet varu busianti 
skolinga Amerikai ir Anglijai, priversta, 
ant savęs pasiimtų Vokieti- Pagalinus Francija dar ka-

Toje iškilmėje atsisakė da-
1 y vauti ' ' gyvosios cerkvės' ' 
vadas Krasnitzky. Dėlto jis 
visai pašalintas iš pravosla
vų cerkves. Krasnitzky tu
rėjo už save daugumą delega
tų, kurie save ir savo vadą 
gynė. Tečiaus neklausyta 
pasiteisinimu ir pasiaiškinimų 
Viedensky yra šiandie galva 
Su juo bendrai eina Siberijos 
pravoslavų 'metropolitas An-
tonii. 

Krasnitzky nubaustas už
darymu vienuolynam 

kai šiuo kartu nebus skiriami. 
Gruodžio konsistoriu-

, giai atsižvelgiant ir į reikalin-

KINIJOJ SIAUČIA PLĖ 
ŠIKAI. 

ja. Kitais žodžiais, idant rtą jvareiškia, kad naujai už-
pasiskirst"1 i centrus ir^siau- *°.s sk<>los butų perkeltos ant imtos .Vokietijos teritorijas 
die užsiima politinėmis intri-Į Vokietijos. franeuzaį su belgais apleisi* 

tik laipsniškai, žiūrint kontri-

Jų gaujos pagrob; a svetim
šalius. 

mėnesi 
" i gumą paruosti tinkamesnes 

je tai tikrai bus paskirtas v i e - 1 . , , , i • • i .. i 
t
 J • l i R 'klos' mūsų ūkininkų reika-
nas Amerikai kardinolas. Bet . . . . '. . . xr , . . 

lams, , Mimsterių Kabinetas 
kas toksai, tai klausimas. , .. • .. , • 

])askutmiam!e savo pasėdyje 
Bus parinktas vienas iš iri p r i e § Velykas I I U l a i £ statyti 

jų Arkivyskupų: ar Chicagos ^ n ) ( l t a i s 3 ( 1]<.b a t o r i u s 
Arkivyskupas Mundelein, te Lietuvoje: Šiauliuose ir Mari-

St. Louis Arkivyskupas Glen- „^y^ p 0 3>ooo tonų talpu-
non ar San Francisco Arki- m 0 j 0 K a u n e 8 ( ) 0 0 t o n ų t a l . 
vyskupas Hanna. Visi trys ] ) u n i ( ) Klaipėdoje ir kituo-
minimi. Tečiaus daugiausia S(J Lietuvos miestuose eleva-
kalbama apie Chicagos Arki- t o r i u s t a tvmas numatomas 

kla, skaitykla ir šiaip susirin
kimams, vakarėliams ir tt. sa
lę, t 

ateinančiais metais. 

gomis. 
Vyriausybės įsimaišymas. 

Metodistai, naudodamies 
religine laisve, baisiai biau-
rioja katalikystę ir jos atsto
vus. Katalikus provokuoja. 
Pagal i aus jie galvoja staty
dinti čia savo mokyklą ant 
vienos žymios kalvos, kur bu
tų visas jų veikimo centras. 
Kaip matosi, galų-gale tau 
klausiman turės įsimaišyti pa 
ti vyriausybė. Nes preniie-
ro Mussolini laikraštis Popo-
lo d'Italia pažymi: 

" I ta lu vvriausvbė klausia 
C m * 

Romos gyventojų, ar jie žino 
kaip sustabdyti čia metodistų 
veikimą." 

Idea Nazionale kviečia vy-
riausvbe įsimaišvti ir Unitą 
Catolica iš Florencijos pažy
mi, jog Italijos konstitucijos 
pirmuoju straipsniu be kata
likų kitos religijos tik toleruo
jamos. Gi toleravimas ne
reiškia katalikų vertimo į sek
tas laisvės. 

Toliaus tas laikraštis ' ragi
na pakelti kovą protestantų 
propagandai Romoje, kuri y-
ra katalikiška, kur gyvena 
Papą, kur katalikystės cent
ras ir civilizacijos lopšys. 
Metodistai su savo propagan
da nori tai visa sunaikinti. 

Metodistai grūmoja. 

Tokiame atsitikime Franci
ja jaustųsi laiminga. Nes ji bucijos mokėjimo. 
ne vien neturėtų karo skolų, 
bet dar gautu iš Vokietijos 
kiek kontribucijos. Bet jau 
tuomet visu skolų sunkenvbė 

C C » 

spaustų vieną Vokietija. 
Francija, atsakydama Vo-

Ant galo notoje pažymima, 
kad tegul vokiečiu vyriausybe 
pati dar kartą atidžiau pas
kaito savo notą. Tuomet su
pras, kad jos pasiūlymai ne
tinkami. 

200.000 JAUNU VYRU 
BUS LAVINAMA. 

S. VALSTYBĖS IŠKALNO 
PASIRENGIA. 

IPrireikus Turės 3.000.000 
armiją,. 

\YASHINGTON, įr^įr. 6. — 
I 

Taikos laiku pasiruošti ka-
f ran ." 

Su tokiu obalsiu ir dvasia 
šįmet į militarinio lavinimo 

j stovyklas ineis daugiaus 200,-
000 jaunų amerikonų pradė
jus birželio mėnesiu. Jie bus 
lavinami militariniai su ta 
mintimi, kad ateitv šalies vv-
riausybė neturėtų nebereika-

! goms. Turint tokią skaitlin-
j gą atsargą, Suv. Valstyl>ėms 

nereiks bijoti nei išorinių nei 
vidujinių priešų. Čia gyven
tojų laisvės niekas negalės 
nei atimti, nei pakirsti. 

Tą visą pasiruošimo darbą 
veda karo departamentas. Mi-
litarinis lavinimas tęsis vįena 
mėnesį. Bet ne vienu laiku 
visose stovyklose. ,Delto jau
ni vyrai piliečiai vienur bus 
pasaukti vieną mėnesį, kitur 
— kitą. Taigi, tas lavinimas 
užims visą vasarą. 

Buvęs karas Suv. Valsty
bėms davė naudingų p a n i 
kų. Jei norima turėti taiką, 
gyventi ramybėje ir nebijoti-
.priešų, reį}?>a visuomet būti 
prisiręngnijcfns. Reikįa tu-

Sl I ANGĮ LA r, ^ . 8. - , Iš
ilgai Shangjhai-IVkino geleži
nkelio linijos siaučia kinų pl'1-
šikų gaujos. Užpuldinėja 
traukinius ir pagrobia sve
timšalius. 

1 Anądien, kuomet sulaikytas 
viefias traukinis, keliauninkai 
pradėjo ^gintis. Kilusioje ko
voje vienas amerikonas žuvo. 

Plėšikai paskui pagrol)ė vi
sus — apie 150, keliauninkus 
ir nusivarė į kalnus. Pas-
kiaus visos moterys paliuo-
sirotos. Pagrobtųjų tarpe y-
ra keletas amerikonų. FMėši-
kai reikalauja jų išpirkimo. 

vyskupą. 
, Apie New Yorko Arkivys

kupą llayes šiuo kartu nieko | LIETUVOS MONOPOLINĖ 
nesakoma. DFGTINĖ. 

11)2.*) metais čionai įvyks E-
kumeninis kongresas, kokio Balandžio 9 d., Ministerių 
nebuvo nuo 1870 m. PifelDĄ- Kabinetas nutaiK\ kad iš Lie-
tomas skaitlingas vysku])ų su- l uV(> s spirito, degtinės mono-
važiavimas. Vatikane po#^ l ) ( ) l io sandėlių bus pardavinė-
džiams nėra užtektinai ruimin jai«a spiritas tuo tarpu dvie-
gos salės. Kalbama, kad ar JŲ rųšių: 95 laipsnių ir dągti-
tik nereikės imti bent kokios nė 40 laipsnių. Kadangi deg. 
salės mieste. 

ŽAGARti. — Mūsų vals
čius dabar apima 43 kaimus 
su dvarais ir turi apie 5,000 
gyventojų (neskaitant Žaga
rės miesto, Jcuriame irgi pri-
skaitoma apie 6,000 gyvento
jų). Kituose valsčiuose žmo
nių Švietimas auga, plečiasi, o 
mūsų valsčiuje tai atvirkš
čiai. Praėjusiais metais vi
same valsčiuje buvo 4 prad. 
mokyklos, o šįmet tik 3. Yie-
na išnyko. I r tos pačios nw-; 
kyklos nekaip aprūpinamos 
inventoriumi, kuru, šviesa, sa
rgais ir kit. 

Viena iš nelaimių butų sto
ka. Tuo būdu, mušu vals-
čiuje daug kaimų yra, kur tė
vai savo vaikų niekur nelei
džia mokytis, nes iš tikrųjų ir 
nėra kur leisti. 

TAUTŲ SĄJUNGA BE 
AMERIKOS. 

Kadangi kon-

LONJX)NAS, g. 8. — Gry-
1 žęs iš Amerikos lordas Ro-tin'' bus gaminama tik aukš 

švarumo laipsnio,' l K ' n C w ' i l P*»*«*. ^ Tau 
,,a, tai „o/.iuia. kas b * , ,a-, tai noi.us atskiros d e g t i n į t-J Sąju,«a turi v,ikti.K. Suv. 
, l a n . t a . • - t. v. stalo degtfcte. Degtinė Valstyb.g. .Nes A m ^ b ^ ą 

fi^.spiritasl»ut*1>ar,lavi,1.•..^mTT«^',','t<,Ja, " , - " o n - ^ ,\'"<*»; 

grese būtinai turės but ir Pa- ciausiojo 

! 

*\ ,mm n» ?Mp» 

MEKSIKONAI NUŽUDĖ 
6 ITALUS. 

tik dvejopo didumo induose: 
% literio ir % literio. 

\YASIlINGTON, p;^. 8. — 
(Jauta oficialių žinių apie vie
no amerikono nužudymą ir ki-
tų pagrobimą. Amerikos vy
riausybė tuo klausimu krei
piasi į Kinijos valdžią. . ' 

NAUJA PAŽANGA LAKU-
NYBĖJE. 

rėti skaitlinga išlavinta pilie 

jus. Tie jauni vyrai visuo
met bus pasirengę atsiliepti 
į vyriausybes pašaukimą. 

Šįmet bus trečioji m\ 
litarinio jaunų vyrų lavinimo 
serija. Norima atatinkamai 

Vietos metodistai vadai į slavinti suvirs 3 milioaus vy-

1 ! 
lingo vargo ir išlaidu, kuomet 
, . , , , , , , , . cm armi>ja 
kils bent koks valstybei pavo- * , J , 

Be kareivių bus lavinami ir 
atsargos karininkai. Šįmet 
jų busią, apie 9,000. 
j u ousia apie 

tai .štai kaip atsikerta: Pro
testantai Italijoįe yra mažu-

rų. Paskui kas metai tą skai-
čių papildyti pasidarius spra-

ma, kaip yra mažuma katah-, * 
kai Suv. jYalstyb£se, Anglijo- ] je steigti mokyklą, tuomet 
je ir Rusijoje. I r jei katali-j metodistai kovą perkels į S.[savo štabu apie geg. 16 iške- planai bus kiekvienam priei-
kams reikalaujant italų vald
žia kokiu nors būdu neleis 
metodistams čia Mario kalvo-

Valstybes, kur religijos tole-
rantija taipat visaip gali but 
interpretuojama. 

AMERIKOS KONSULIS 
APLEIDŽIA SIBERIJĄ. 

VLADIVOSTOKAS, p;Gg. 
8. — Vietoj* Suv. Valstybių 
konsuliatas .gegužės 10 bus 
uždarytas, atsižvelgiant į po
litinę padJėtį. Konsulis su 

Automobilių vietą užims 
aeroplanai. 

GALAIS, Francija, ge.g. 8. 
— Franeuzas lakūnas Geor
gės Barbot pasigamino mažą 
aeroplaną, prisitaisė mažą 
motorą ir šį sekmadienį iš 

l 

Francijos nuskrido Anglijoni 
ir tuo jaus gryžo atgal. . f 

J is laimėjo 2o,000 frankų 
dovaną, kokią paskyrė . laik-
ra.št i s " Mat hi ' ' už I nuskridi-
mą Anglijon ir .gryžinią atgal 
mažu aeroplanu. 
• Barboto aeroplano motoras 
tik 13-os arklių spčkos. Sve
ria 39 svarus. 

Anglijos oro ministeris tvi
rtina, kad už keletos metų ae
roplanai užims automobilių 
vietą. Kaip šiandie važinėja
ma automobiliais, taip trum
poj ateity bus skraidoma oru 
mažais aeroplanais. fAero-

LAREDO, Texas, ^^ 8.— SIFSTKAI, Ukmerg)^ aps. 
Keletas meksikonų apsimiė — Siesikų parapijoj, rodos 
per sieną į Suv. Valstybes nSąfa perdaug sulenkėjusių 
slapta peryesti 7 italus. Pava-, žmonių, kurie nemokėtų ir ne-
kariop italai atvesta netoli suprastų lietuviškai. Bet, 
sienos. Ten laukta sutemos.' pasirodo, nemaža yra net to-

Kaip tik suientf\ meksiko-; kiij, kurie nemoka lenkiškai, o 
nai išsitraukė ginklus ir už- kalba. Teko man būti antrą 
puofė vedamuosius italus. 6 Velykų dieną pašte paimti ko
jų nužudė, ,gį vieną tik sužei- į respondencijas, ir mačiau, 
d \ Iškratę savo aukoms ki- kad kiekvienas priėjęs prie 
senius, žmogžudžiai pabėgo. kontoros klausia lenkiškai, 

Sužeistas italas papasako- nors ir nemokėdamas, 
jo apie viską. Nežinau, kodėl taip yra? 

Pašto taisyklas ir viskas nu
rodyta lietuviškai, o tarnauto
jai kalba lenkiškai. Man ro-

WICIIITA FALLS, Tex., dos, čia kalti tarnautojai, ku-
ireg. 9. — Jenne May MeLe- rie nekalba lietuviškai. La-
roy, 19 m., su trumpomis per- bai nemalonu, kad valstybinėj 
traukomis šoko suvirs 132 va- įstaigoj vartojama svetima 
landi. Norėjus šokti dar ii- kalba — mokant lietuviškai, 
giaus, bet važiuojant kiton 
salėta automobiliu jinai užmi
go ir nepažadinta. 
M UigfiJ—, 

ANGLIJOS KARALIUS 
* ] ROMOJ. 

( * 
1 \ Į* II t Į f t 

ROMA, geg.. ,8, — Vakai-
čionai atvyko Anglijos kara
lius su karaliene. 

25 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO. 

HAVANA, Kuba, ^op;. 8.— 
Arti Camasi du elektriniu 
traukiniu susidaužė. 2f) žmo
nės žuvo ir apie 60 sužeista. 

SMARKI ŠOKIKĖ. 

PACIENTAS ŠOKO PER 
LANGĄ IR ŽUVO. 

We«t Side ligoninėj iš pen
ktojo aukšto per langą i šoko 
gatvėn ir žuvo pacientas Wm. 
Langfield, 49 metų. 

O R A S . 

3 * 

ANGLIJOS PATARIMAI 
m) 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras, bet šal
čiau, anot federalio oro biu
ro pranešimo. 

PINIGU KURSAS 

liaus Amerikon. 1 narni. 
Kai-kurie S. Valstybių pi- j • 

liečiai laikinai pasiliks čionai. į PLATINKIT "DRAUGE. >> 

LONDONAS, g. 8. — An
glijos vyriausybė siunčia Vo
kietijai notą. Notoje pažy
mi, kad ji nesutinka su to
kiais žemais Vokietijos pa-
siųlymais. Pataria ir ragina 
Vokietiją paduoti aukštesnius 
pasiūlymus, jei norima atsie
kti taiką. 

ŽYGAIČIAI - SARTININ
KAI, Tauragės aps. — Vals
čiaus gyventojai pradėjo stro
piai imtis mokslo: įkuriama 
vis naujų pradedamųjų moky
klų. 

Rusų laikais prieš pat karą 
buvo 2 prad. mokyklos rusų 
kalba Sartininkų ir Žygaičių 
bažnytkiemiuosė, jas lankyda
vo iki 120—140 vaikučių. 
Šiuo laiku mūsų valsčius pu
siau mažesnis, bet turį jau 6 
pradines mokyklas, kurias la
nko 300—350 vaikučių. 

1 

Mūsų valsčiaus valdybai 
butų reikalinga rūpintis: Žy
gaičių bažnytkiemy įkurti nuo 
savus namus pradinei moky
klai ; turint nuosavos žemės 
sklypą .galimfa pastatyti erdvu 
namą, kuriame butų galima . l šmol{ėt l D O L E R I A I S < „ . ^ 
padarvti I I kmpl. prad. moky- I brangiau mokėti. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.65 
Francijos 100 fr. G.56 
Italijos 100 lirų 4.<M 
Vokietijos 100 mark . .0029 
Lenkijos 100 mark . .0020 

• » » » » » » » » » » » mum » » » » » » » » » » » m^ 

(DRAUGO PINIGŲ SITJN-j 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 

file:///YASHINGTON
file:///YASIlINGTON


!•' ' ' :' 

! 

• 
. DRjAUGAS 

< • iif m i II 

Antradienys Gegužio Š d., 1923 

LIKTŲV1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A S T I 8 

um AUGĄS" 
llna kafdieną iaakyrui nodėldieniiis-

Metanu , $6.00 
Puaai Matų $3.00 

Oi prenumeratą mokai iškalno. Lai
kai ikaitosi nno užrašymo dienot, 
a* nuo Naujų Metą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai gerian
ti* tinsti išperiant kraaoje ar ex-
ffftM "Monjy Order" arta įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CQ. 
8334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
TeL Booeevaft 7701 
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KEISTI REKORDAI 

Visi negali atsižymėti tik
rai didvyriškomis dorybėmis. 
Kaip tad patenkkiti tą tuš
tybę, šiandit taip prasipla
tinusia, apvainikuoti savo var
dą pasaulio akyse! 
Xa ir eina varžytinės, rung

tynės, tiesiog fantastiškos, da
žnai paikos. Kfekvienas nori 
rekordą sumušti, pasirodyti. 

Automobilistas kurs, dažnai 
statydamas savo gyvybę pa
vojum važiuoja f tam tikrą 
laiką ir pralenkia savo kon-
kursentą. J i s lamii greitumo 
rekordą. 

Lakūnas (aviatorius), kurs 
pasiekia aukštumą ligi šiol ki
tų nepasiektą, arba ilgiaus už 
savo konkurentus laikosi ore, 
sumuša drąsos ir tvirtybės re
kordą. 

[domus greitumo rekordas 
laimėtas paskutiniu laiku. Po-

pieros išdirbi'jas, į valandą 

valios '"kostumeriai", 'įr kurie 
paaukojo ^ savo barzdą* kon-
kunkurentams, h iįgai %t minėja 
konkurso, žvnies! 

-

t Stalo šampionų £ ta ipa t» ne-
trūksta j Buvo * galima** matyti 
nepaprastų apetitų.. Paskuti
niu laiku susikirsta iš dvide
šimts penkių dolerių. Vienas 
jaunas žmogus Xew York'e, 
pasižymėjęs savo ėdrumu, su
valgė aštuonis vėžius didelio 
ūgio ir, dar nepasisotinęs, 
pareikalavo devintą, apgailes
taudamas, kad perv<ėlu ir ne
galįs grįžti namon... pietums. 

Vienas įžymus Londono ke
pėjas paaukojo vado York 
vestuvėmis "kieksą" auštuo-
nių pėdų diametre, dešimties 
pėdų aukščio ir sveriantį tris 
šimtus svarų. Tai naujas ga
mybos r e k o r d a s . . . . 

Ilgo amžiaus rekordą tur
būt bus laiun\įęs mūsų laikais 
senelis išgyvenęs šimtą ketu
riolika metų! Ši rekordą tur
būt sumuš, pasidfekojant bež
džionės svvams ar kitokiems 
vaistams 

Dabar mušama šokių rekor
dai. Nesenai viena amerikietė 
jau šoko šešiasdešimts šešias 
valandas ir šešias minutes, 
tuo būdu sukirtusi savo tau
tietę kuri šokusi trylika mi
nučių mažiau ir labai nuste
bo, kuomet kita pora prašoko 
šešiasdešimts aštuonios valan
das keturiasdešimts minučių. 
Tai jau buvo nemažas rekor-

—~£ 
• H ' 
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į ŠAUKIASI * KATALIKŲ. į K t l P k a M k a i s u s t o t ų ' ! į į t ų , t 4 ^ f ^ - . ' & n i o a " šaukia visam 
*""** saulcsmą? į Katalikai ir be į to 'pasauliui, kad E. Galvanausko 

turi."pilnas>ra4kasjdarbo.yie Įužsienjo politika pražudė Vil-
rupinasiĮ savo ̂ valstybės ,gero- nių. j i 

f Šv. Pranciškaus * Ksavero 
Kolegija Xew lYorke,. žinoma 

I 

plačiai Tėvų j. Jėzuitų vedama 
įstaiga, rengiasi minėti! savo. 
deimentinį (75 metų).;jubilie
jų. Tad pakelt&s projektas tai 
įstaigai surinkti 500 tūkstan
čių dol. Tas projektas jau vy
kinama^. Vedama plati kam-

•ve ir laimingesne fteitimi.fLy 
*ft giai*jie, turit ginti savo. tikėją 

kios rųšies propagandistų. 
Tautų Sąjungos klausimą jie 
palieka spręsti savo vyriausy
bei. 

panija. Tam tikrais laiškais at 
siliepiama į žymesniuosius ša- DETROITE UĄ,Ų$ VĄĘ>*9-
lies žmones. Kampanijos di
rektorium, yra G. Selmer 
Founger. 

Vienas tos kampanijos atsi
liepimų pateko ir buvusiam 
Aukščiausio S. Y. /Teismo tei-
>ėjui John H. Clarke, kurs 
šiandie gyvena Youngstown, 
Ohio. Buvęs teisėjas Clarke 
pernai iš užimamos vietos at
sistatydino. Tai padarė dėlto, 
idant visą laiką pašvęsti pro
pagandai, kurios tikslas Suv. 
Valstybės patraukti žinomon 
Europoje Tautų Sąjungom 

B. teisėjas Clarke yra "Lea-
gue of Nations Xonpartisan' 
Ass ' n v prezidentas. J is važi
nėja visur su prakalbomis už 
Suv. Valstybių prisidėjimą 
prie Tautų Sąjungos. 

Į gautą Kolegijos vedamos, 
kampanijos atsiliepimą b. tei
sėjas Clarke atsakė laišku kam 
panijos direktoriui. J is laiš
ke pažymi, kad Katalikų Baž
nyčia, kaip jis patyręs, visai 
nieko Besidarbuojanti, kad 

K a i p g i ? 
M. Sleževičius Seime prita-

ino ir inbksloįs^dgas nuo viso- r ia E?- Galvanausko politikai, 
o K. Grinius " L . Žiniose" šau 
kia, kad pražudė Vilnių! 

I r išeina, kad M* Sleževi
čius padėjo prarasti Vilnių, už 
ką " L . Žinios" ir peria kailį 
Sleževičiui. 

Kas čia tokio? Ar nesusipra
timas ta*-p M. Sleževičiaus ir 
K. Griniaus tų dviejų vajstie-
čtų liaudininkų va^ų^ ar tik 
noras apgauti žmones. 

Galimas daiktas, jtad valstie 
čiai liaudininkai sąžiningai 

Visuose amerikoniškuose mie
stuose šiandie nesunku gauti 
darbas. Kas tijk nori dirbti, tas 
turi darbą- i r gerai uždirba. 
Paprasti darbininkai, kaip ir 
visuomet, nepergeriausius tu-
ri uždarbius. Bet- šiaip-taip Į Šv.' Raštą sekdami taip daro 

das bet p-lė June Curv šoko S u v - Valstybes patraukti Tau-
be pauzos devyniasdešimts va- N %i"**on. Nuo to klausimo 
landų ir dešimts minučių. A r ! B ^ ž n y « a P- Valstybėse, taip 

penkiasdešimts devynias mi-'neatsiras šokių šampionių ku- į atokiai stovėdama, pati sau 
nutes, nukirto tris medžius, 
į uos pavertė į popierą, kuri 
pasiųsta spaustuvei trijų mai 
Iru atstiuno, atspauzdino laik
raštį kurs pasirodė į dvide
šimts šešias minutes. 

Visi sportai turi savo šam-
pionus, ir greitumo, jėgos, 
drąsos, pakenčiamyfoės rekor
dai vis kasdien augą turį sa
vo naudos ir savo pavojų: 
""Laimikis globoja drąsuo
lius ' \ Bet deja! kiek jaunų 
gyvybių tokiu būdu paaukota 
drąsai ir paikybei! 

Yra rekordų kurie pasižy
mi savo kraštutinumais, tar
nauja vien publikos smalsu
mui ir tuščiai pasiryžėlių gar 
bei. Štai Londone buvo barz-
daskučių konkursas. Jie no
gėjo gauti barzdos šampioną. 
Kurs greičiau barzdą nuskus, 

rios savaitę ir mėnesį pra- k l i a u d ą daranti. Pagaliaus 
šoks? Ir kur ta šokių liga su pareiškia, kad už Tautų Są
rąs sau ribą? 
* įSakoma, kad šokiu rekordui 

'. . . 

reikalingos stiprios kojos ir 
patvarumas... Bet rodos užten
ka vienos kojos. Vienas jau
nuolis kuriam vieną koją nu-
piovė, žada nustebinti visą pa

junką propagandą Suv. Vals-
tybėse pilnai remias ir patsai 
Papą. 

Kokią sau skriaudą Katali
ku Bažnyčia Suv. Valstybėse 
daro, jei ji stovi atokiai nuo 
b. teisėjo vedamos propagan-

visgi gali pragyventi. 
Miesto Detroito, Mieli, lai

kraščiai paduoda to miesto 
fabrikantų sąjungos raportą. 
Pažymi, kad Detroite yra kar
kas daugi aus darbo, negu ki
tame kokiame mieste, ir kad 
darbininkų uždarbis didesnis, 
negu kitur. 

Sako, Detroite paprastas 
darbininkas, imant 'aplamai, 
uždirba valandoje nuo 45 iki 
50c. Kad tuotarpu kituose 
miestuose darbo valandai iš
puola apie 40c. Išimtis yra t ii 
Roehester'y, X. Y., kur pap
rastam darbininkui mokama 
55c. valandoje. 

kad jų dešinė nežino, l;ą daro 
jų kairioji ranka. 

Gal ir gera taip, bet reikia 
ir save kiek gerbti nęs negra
žu vienur vienaip kalbėti, tiž 
valandos gi kitur kitaip apie 
tą patį reikalą. 

Susirūpinus, jų, garbe. 

feALTIC STATES BANK0; 
7 PRANEŠIMAS AMĘ-* 

Rijccs Liėruvirj 
Vl^UOlfe7EI. 
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liTO m. bal. 25 d. BALTIC 
STATES BAXKASpasirašė su 
tartį su Lietuvos Finansų Mi
nisterija, ir nuo tos dienos 

Trys miestai, kuriuose aukš- Bankas lieka Lietuvos Finan-
čiausia mokama įvairios rų- su Ministerijos Įgaliotu Ko 
Sies mašinistams, yra: Meni-
phis,»Tenn., 90c. valandoje; A 

respondentu Amerikoje. Pagal 
tą sutartį Baltic States Bankas 

kron ir Voungsto\vn, O., kur yra įgaliotas pardavinėti A-

saulį šokdamas su viena ko ja | ( , o s ' ^rh- Glarke nepasako. 
ir sumušdamas didžiausią Šo
kių rekordą. 

(Janą rekordų keistenybių. 

Taipat nepažymi, iš kur jis 
žino Šventojo Tėvo norus. 

Jei Bažnyčia stovi atokiai 

mokama 83 ir 85c. valandoje. 
Gi Detroite mašinistai, imant 
aplamai, apmokami 80c. dar
bo valandoje. 

Dirbančių skairius Detroite,' 
sako fabrikantai, pasiekė ai/k-
ščiausia laipsnį. 79-se firmose 
i* įstaigose, prigulinčiose są-

merikoje Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonus ir Lietuvos Val
stybės Iždinės Paskolos •Lak
štus. JTaip pat Baltic States 
Battkas* yra įgaliotas mokėti 
už L. L. Paskolos Bonų kupo
nus nuošimčius. Ant sutarties 
Lietuvos Finansų Ministerijos 

jungai, šiandie dirba 226,828! vardu pasirašo Finansų, Pre-
žmonės. Gi neprigulinčiose są
jungai firmose dirba apie 
100,000 žmonfų. ' 

kybos ir Pramonės Ministeris 
gerb. V. Petrulis; iš Baltic 
States Banko pusės pasirašė 

Lisd šiol vis aktyvumo rekor- nuo tos politinės propagandos, 
dai rodomi, ar nevertėtų su-1tai Amerikos Hierarchijos 
rasti tinginio rekordų? Juk to- reikalas. Tik viena Hierarchi-
kių kandidatų prie tinginio re- ja galt gerb. Clarke atsaky-
kordų nemažiau atsirastų, t i į jo užmetinėjimus. 
Galvokime. Prie ko mums teks Bet tie užmėtinėji mai dar 
prieiti ir kokiems niekams dar1 liudija ir kitką. Pasirodo, kad 
teks išaikvoti savo jėgos, ku- j su propaganda už Tautų Są-
rios turi daug kilnesnių žmo-jjungą nekaip š«oj šaly sekasi, 
niškų, o ne mašinos uždavi- Tad pradedama pagelbon šau

tas didvyris. Kaikurie geros nių? ktis katalikų. Keikia abejoti, 

K U $ J Ų PROTAS? 

Kovo m. 9 d..M. Šleževičius 
užkimęs berėkdamas šaukė 
Seime, kad jis nepritaria E. 
Galvanausko ministeriams uz* 

* • * • . v 

krašto valdymą, bet palaiky'5, 
reiškia pritars jo užsienio poli
tikai, taip kaip jis pritaręs E. 
Galvanausko politikai Klaipė
dos reikalu. 

Dabar gi to paties M. Sle
ževičiaus politikos laikraštis 

A'iee-Pirmininkas M. W. Bush. 
Lietuvos ekonominė padėtis 

yra toki, kad investmentas į 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus yra geras, užtikrinąs in-
vestoriams 5% ant j\Į pinigų; 
nuošimčiai išmokami kas mc-
tai. 1935 m, bus sumokėta ir 
visa suma. Kiekvieno Ameri
kos lietuvio pareiga yra duo
ti savo Valstybei paramos ir 
įgyti L. L. Paskolos Bonų, ku
riais bus pagelbėta Valstybei 
tvarkyti naujai kuriamą eko : 

iiominį.krasto ukį. Joki vals
tybė negali apsieiti be pasko
lų, tad : ir Lietuva ; negali be 
jos apsieiti..Kadangi Lietuva, 
neturi .jokių kitų-skolų, tad 
lietuviams i. ir reikia^ r u p ^ i s , 
kad slcolos, kokias Valstybė 
užtrauks, butų pačių lietuvių 
rankose, kad nepavedus kraš
to finansų užsienių ir kitų val
stybių kontrolei, kaip tai yra 
atsitikę su kitomįs naujai į-
kurtomis valstybėmis. 

BALfTlC k r A T E S BAX-
KAS, pasirašydamas sutartį 
su Lietuvos Finansų Ministe
rija, tikisi Amerikos lietuvių 
paramos taip dideliame "darbe, 
kaip platinimas Lietuvos Lais-
Vės Paskolos Bonų ir Lietu
vos Valstybės Iždinės Pasko
los Lakštą. Paskolos Bonai jau 
yra Baltic States Banko pri
imti ir jo užžiuroje sukrauti. 
Paskolos Lakštai bus savo lai
ku iš Lietuvos Finansų Minis
terijos prisiųsti. Paskolos Lak
štai Lietuvoje yra iždinėse pri
imami pilna jų vertybe. Lais
vės Paskolos bonai nėra kol 
kas išperkami, bet jie Lietu
voje turi savo vertę ir val
džios yra priimami užstatan 
(kaucijoms ir t t .) . 

Pranešdami* apie tai Ameri
kos lietuvių visuomenei, mes 
turime vilties, kad taip pavie
niai Lietuvos piliečiai ir rėmė
jai, taip jau ir įvairios orga
nizacijos rems Bonų platinimą. 
ir gelbės savo Valstybei. 

Prie progos norime suminė
ti, kad Baltic States Bankas 
yra korespondentu sekančių 
įstaigų: 

1) Lietuvos Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministeri-

2) Lietuvos Bankas; 
3) Lietuvos Kredito Ban

kas ; 
4) Lietuvos Prekybos ir 

Pramonės Bankas; 
5) Lajtvijas Tautas Bankas, j 

%go je ; 
6) Bank Towarzystvv Spold-

zielezycb Vilniuje; 
7) Deutsclie Bank, Berlin, 

Vokietijoje. 
Visais bankiniais reikalais 

kreipkitės sekančiu adresu: 
-

BALTIC STATES BANK, 

TftįTaVftSOS APYGARDOS 
KANDIDATŲ SEIMAN t 

Sąrašas N. 1. 

Ūkininkų Sąjungos. t 

1. Šilingas Stasys, juristas. 
2. Staugaitis Justinas, ka

nauninkas. 
3. Kriščiūnas Pijus, ūkinin

kas. 
4. Dvaranauskas Stasys, u-

kininkas. 
5. Barkauskas Juozas, gim

nazijos mokytojas. 
0*. Joniką Simanas, ukinin-

kas. 
7. Urbaitis Vincas, ūkinin

kas. 
8. Mikelionis Fliorijonas, u 

kininkas. 
9. Andziulis Jonas, ūkinin

kas. 
10. Bilevičius Vincas, buhal

teris. 
11. Xavickas Jonas, ūkinin

kas. 
hZ Ba^ys Jonas, ūkininkas. 
lo. Kipkevičius Pijus, ūkinin

kas. 
14. Čibirka Antanas, ūkinin

kas, 
17). Burba Jonas, mažažemis. 
10. Berukštis Antanas, ūki

ninkas. 
17. Kazokas Pranas, ukinin-

• • 

1 -cas, 

Sąrašas Nr. 2. 

Krikščionių Demokratų, kata-
moterų, pavasarinin

kų, zitiečių ir "Jftsd-
f ' 

294 Eighth Ave., 
Xew York, X. Y. 

Karalius Tutankliamen gy
veno apie 1,300 metus prieš 
Kristaus atėjimą. 

1. Oleka Kazys,teisininkas. 
2. Steponavičius Jonas, ku

nigas. 
3. Galdikienė Magdalena, 

mokytoja. 
4. Eretas Juozas, • profeso

rius. 
5. Gurauskas Kazimieras, 

puikini nkas-leitenantas. 
G. Morkūnienė Eleonora, mo

kytoja. 
7. Šakelė-Puišys Stasys, mo

kytojas. 
8. Skladas Pranas, valdinin

kas. 
9. Mažeikaitė Izabelė, buhal

terė. 
10. Sukevičius Kazvs, niokv^ 

tojas. 
11. Valasevičius Motiejus, u-

kininkas. 
12. Skirbutis Karolis, ūki

ninkas. 
13. Dackevičaitė Bronislava, 

valdininkė. 

I Ilse von Stach 1 » 

JAUNASIS KANKINYS. >' 
mDmumLM£:m£'w<y*&Mt„ m&K>Mom 

W% *& *# -a^;>3^)!a^)a^.^ifl»0^^3ira nustos Jieję nekaltąjį kankinių kraują?! 
Žinai, man net dabar krutinėjo ujjverda 
kraujas kai aš pamanau apie popiežiaus 
Stepono nugalabijimą!.. 

PLACIDAS: Nekalbėk taip, drauge. 
Jei tu pats būtum matęs.kaip iškilmingai 
atrodė popiežius mirties valandoje tada 
ir tu panustum įgyti kankinio vainiką, ku
rio taip daugelis mūsų jau trokšta. Rodos 
aš ir dabar matau tą sengalvėlį vyskupą, 
belaikant paskutinį kartą šventąsias*Mi
šias... Aplinkui jau šėlo įsibriausiėji ka 
reiviai. Jau kvatojo persekiotojai, niekin
dami mūsų šventovę, sublizgėjo ir kardas 
t>es žilagalvio popiežiaus strėnomis, — 
u jis?! Jis maldose .paskendęs klūpojo. 
Dangaus šypsena ir angeliškoji ramybė 
tebetryško iš jo veide, kol pagaliaus be
širdžio budelio, kardas pervėrė jo garbin
gąjį kūną... I r kas tik matė, brolau, taip 
švento kankinio mirtį, tame jau nebekyla 
nei stabmeldiškosios pagiežos noras, nei 
baimės šiurpuliai nekrato. Tokiam kriki5r 

čioniui, sakau, nebaisus pasaulio grasi
nimai, kančios ir pati mirtis del Kristaus. 

F E L I K S A S : O! dar man neteko 
matyti kaip žūva ištikimi Kristaus sekė
jai. 

V v 

Trijų veiksmų drama iš katakombų laikų. 

I. VEIKSMAS. 

(Tąsa). . 

Tat leistina ir mums rožių bei lelijų 
žiedais pagrąžinti jųjų kapus. Žinoma, ir 
maldų nereik užmiršti. 

FELKKSAS (recituoja): Anima mea 
est laeta in Domino... Jubila anima mea 
in ('bristo Jesu suo. Bloriatuf anima 
mea... o mea miserrima. Gloriatur in Spiri
tu *Sancto nunc et in saecula. 

PLACIDAS (žvalgosi aplinkui, žiūrė
damas į savo atliktą darbą): Tečiaus Ka
liksto požeminiai kapai, man rodos, bro
lau, buvo daug gražesni ir labiau žmogų 
žavėjo per Šventąsias apeigas. I r aš neži
nau, kaip šičia besutilps prie bendros 
vakarienės visi mūsų broliai ir sesers. 

FELEK&AS: Xaujasai popiežius sa-
I kė. jog tik iŠ bėdos mes čia slapstysime*, 
I kol >taJ>meIdžiai savo įtūžime tebežudo 

krikščioni-. Bet kada gi tie kraugeriai 

PIACIDUS: Xėra ko dejuoti. Kad tik 
norėsi Ciesorius Valerijus su savo pageliu-
įlinkais greit parūpins irtau panašų re
ginį... Bet andai vyskupas Sikstus primi
nė, kad mes patys nesiveržtame prie kan
kinio vainiko. Tik tie tebūna, sako, pasi
ruošę už Kristų savo galvas padėti, ką 
pats Viešpats kviečia. " \ " \ ' ' 

MPRKUS (dar už scenos): Garbė Jė-
#zui Ęristui! 

;f ELEKSAS;: Per visus amži-us, <Jabąr 
ir $̂ioj vietoj. • į,. .;. 
į MORKUS: (įeina atsargiai kažką slė
pdamas savo rūbuose. Rankoje laiko ži
bintuvą ir dairydamosi kalba): Tai ka
žin ar aš gerai pataikiau į tą vietą, kur 
ketinama perkelti Viešpaties koplytėlė? 

PLACIDUS; A, gerai, labai gerai. Ot 
štai čia mudu i r ruosiava tą vietą, kur 
netrukus žadėjo ir Švenčiausiąjį Kristaus 
Kūną pernešti... Bet prisėskie, brolau, juk 
galėjai gerokai pavargti kol čia atėjai. 

MORKUS (sėsdamas): Istiosų pavar
gau ikikol čia taip painiais požemiais at-
lindau. Neveltui mūsų ganytojas liepė mo
terims ir seneliams šiąnakt namie pasili-
,kus melsties. O tik kitąkart, sako, išty
rus kelią ir apsisaugojus nuo pavoju, bus 

* —t / **.* • - , 

galima bendrai valgyti' ta meilės ir pa-, paaukoti. Bet dažnai, broliai, mvlimasa 
Išganytojas nenori, kad nekalto avinėlio 
kraujas užvaduotų mus pačius. Ypač da
bar, prispaudimo laikais, mes visi turim 
but pasiruošę net savo gyvybę už Kristų 
aukoti. I r kaip laimingas tas krikščionis, 
kurs dėlei Kristaus gali savo krauju ap
šlakstyti kolozejaųs areną L 

DIAKOXAS (už scenos): Ramybė 
tiems, kurie prideramai Viešpatį sutin
ka! 

FEI^K&AS: O ateik, Jėzau, ateik, 
nes štdi mes trise Tavęs laukiame. 

DIAKOXAS (įej*« degančiu žibintu, 
vu rankoje): Kmupkite, broliai, nes tuč
tuojau mūsų ganytojas Sikstus atneša 
Švenčiausiąjį Kristaus Kūną (stato ant 
altoriaus žibintuvą). 

KPUKSČK)]STS (už scenos): Štai jis 
eina... Ve jau jis čia... (Įeina popiežius 
Sikstas. Jį seka krikščionių būrys, kuria
me matomas i r Tarzicijus. Popiežius vie
na ranka laiko prispaudęs prie krūt ims 
krepšelį su Švenčiausiu gi antra laimina 
suklaupusius žmones). 

guodos vakarienė. 
PLACIDAS: Kelias viršui, rodos, nei 

kiek nebilda. Ir ten bus taipat ramu, kaip 
ir čia ties palaimintųjų kankinių kapais. 
Ir man. atrodo, kad vyskupas Sikstas lai
mingai išrinko šį ruimą bažnyčiai. 

' F E L I ^ Ą S : Bet ką gi čia, brolau, 
taip stropiai'%Avyniojęs atsinešei. 

jii MORKUS&. (išvyniodama*, nedrąsiai 
sako) : Tai j ^ J ^ a i i o išdrožinėta spintelė 
tal^ernakulutftLeiskįt man jį broliai, pas-
tėtyti ai^t, Dievo stalo, kur Aukštybių Sve
čias lyg savo palapinėj galėtųapsigyventi. 

P L A C l 5 ^ . ^ u u d | i u Ž C ) r O , čia mu
ms kaip tik ir Ĵ *uko tal)^rfm|kulo. Ir šveu 
tasai tėvas nudžiugs jį paniatęs (imą ir 
nori statyti jį ant ^altor^ti^. 

FPXEKSAS: Čia dar rodos mai vi ko-
k:s paveikslas ant. durelių nupaišyta? 

• ' MORKUS: Taip čia nudažyta Abra
omo auka, kad tikintiesiems nuolat pri
mintų didžiąją Išganytojaus auką ant 
Golgotos. 

PLACIDAS: Ištiesų tai labai svarbus 
vaizdas. Juk mes, prie dieviškojo stalo 
stiprihdamiesi dangaus Duona, nuolat pra-
tinamės savo sielos brangenybės Dievui 

s 

, . . . * 
(Bus daugiau) 
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VYSKUPO KONSEK
RACIJA. 

iu tupi jono. Buvo daug dvasi-, 
škijos ir įžymių pasauliečių. 

ATSISVEI l^ f I ]$Q VAKA< m, 
Dalyvavo taipgi daug lietuvių 

Scranton, Pa. — Bal. 25 d. kunigu. Procesija į katedra 
Šv. Petro katedroj įvyko ne- buvo įspūdinga. 

* ^ 

paprastos iškilmės. Kun. Dr.' Jau nuo pat ryto viešieji na-
A. J . Brennan konsekruotas f »iai, bizniai ir gyvenimo ia 
vyskupus. Konsekravimo apei
gas atliko vyskupas M. J. 
lici-an. Katedra buvo pilna 
žmonių, pradedant nuo kardi
nolo Dougherty iki paprasto 

Lietuviai Daktarai 
• • • < 

Amerikos Lietuvių Daktarą 
Draugijos nariai. 

! 
Tcl. Blvd. 7042 j 

f D r . C . Z . V e z e i i s j 
U i r r U V l S PENTTSTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47- t«s Galvės 

Valandos: nuo D ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

tai buvo papuošti Amerikoniš
komis vėliavomis. Miestui bu
vo nepaprasta šventė. 

Po piet, Casey viešbuty bu
vo pietus. Ten vyskupui Cren-
nan įteikta $12,000 dovana nuo 
diecezijos kunigų. Prakalbą 
sakyta. 

Vakare, To\vn Hali, buvo vi
ešas priėmimas. Ten nuo ka 
Ūdrinės parapijos narių nau
jajam vyskupui įteikta dova
na $20,000. 

Vyskupas Brennan pasilieka 
vyskupo Iloban pagelbininku 
šioj diecezijoj. Koresp. 

ŠV. KJ&BM&ėi'-'BBUJOS 

mmt(m-
1§. Bem^amlesi 5-ojo §2-ją 

pastabą Šy. i^azimero Draugi
jos įstatų, tos Dr-jos nariai 
sudaro vietos kuopas 'bei sky 
nus. į ie tuvos nsįtrioįas, 

$įoux Citį, tow^. — Ual 20 2 ^ . V i e t o y s k ^ i u s laikoma į 
sikurusiu, jei jin įstojo 10 na-

i 

į 

- I 
• a . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

i 
IŠ FEDERACIJOS SKYR. 

DARBUOTES. 

OBICAGO, DLUTsTOIi 
Telefonas Tania 50S9 

t a m a d o s — S Iki 11 U ryto 
po plstu B iki t vak. Nedėl iomis 
ofisas uždaryta* 

Cicero, UI. — Kat. Federa 
ei jos 12 skyr. turėjo susirinki-

imą ba l 29 d. šv. A.ntano par. 
i svet. 

cf. vikare, Šv. Kazimiero par. 
svet. -buvusis vargoninkas., Sf 

Simonavieius surengė puikią 
programą atsisveikinimui su 
parapijonaič. J i s išvažiuoja iš 
čia 14 d. gegužio, į rytines vai-
slijas. •-""• •!« 

Scenoje stat i 5 veiksmu dra 
matišką veikalą, iš senobinio 
lietuvių gyvenimo, "Lietuvai
tė ". l'p. Simonaviėiai yra geri 
muzikai ir scenos mėgėjai, tai
gi ir šiame vaidinime turėjo 
svarbiausias roles: p. S. Simo
navieius — (Jerdo, bajoro, p. 
M. Simouaviėienė — Lietuvai
tės. Juodu atliko savo roles 

* 

gyvai ir naturališkai, kaxj. ge-
riaus nebegalima reikalauti. 
Taipgi šiame vaidinime daly
vavo ir adv." A. Tamošaitis. 
Jjs turėjo net dvi roles, "Mi
ni k o " ir "Budrio karžygio", 
kuris lsvadava lietuvaitę iš 
bajoro .vergijos. Ųž jo narsumą 
ir išgelbėjimą iš bavoro tyro-
no nagų tėvas atidavė jam už 

priedermės: a) vesti valdybes A. Dambrauskas; viea-J/tFiisl-"j 
— - » I W ' . < l r+Ę+mmnjp^i—«»»i wm » f r m Wm'+*~&'- "S* 

irų, 
3§. Narių skyriuje gali bu-

ti neapribotas skaitliui-
§4, Visi Šv. Kaz. Dr-jps na-

.riai: garbės, tikrieji, ąnižinie-, 
ji ir metiniai susirinkimuose 
ir balsavime turi lygias teises. 

^5. Kuopos-skyriaus panva 
tinis tikslas yrą skalyti k į į j g f V ^ ^ į i .b f 'SHausy t i 

ir narių susirinkimų proto
kolus; b) vesti korespondenci-
> 

įją su Centrale valdyba sky
riaus reikalais, c) sustatyti 
gale metų pranešimą apie sky
riaus veikimą. 

l3§. Bendros skylių prie
dermės: a) rinkti ir užraši
nėti metinių narių mokesnius; 
b) priiminėti ir užrašinėti au
kas -bei mokesnius skyriaus 
reikalams; c) laikyti tvarkoj 
skyriaus iždą; d) duoti sky
riaus pirmininkui metams bai-
giantis atskaitą apie skyriaus 
iždinės stovį. * 

i3§. Bendras' skyrių prie* 
dennės: a) prisiųstas iŠ Ccm 
tralės valdybos knygas išda 

ninkas — < Ivua. Pranas Fėc-

Po raporto buvo padaryta L, v. ' . ,. .. . : ' r n 
1 . . patią paimti lietuvaitę. Tamo-

_ _ — » pastaba Fed. Cidc. Apskričiui Į v . . . . . . «*••-••-..-
' r ; 1 l saitis taipgi puikiai atsižyme-
, _ „ . _ , , , -w (lėlei kvietimo kitu sroviu 

Tel. BoaieTard * t « 0 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 

• 

Chlcago. IU. 

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

fe l . Caoal 9118 
Ofiso Tai.: 19 ryto lkl 12 po piaC 

6 iki 7 Tai vakaro. 
Rea. vai.: S lkl 4 

4193 ArcLrer A ve. 
Tel. Lafayette 4498 

po platų 

i prie Vilniaus atvadavimo dar-
I bo, lyg mes vieni negalėtume 
!j>e ,ju apsieiti. 

(Paaiškėjo, kad ne visos au
kos katalikybės apgynimui 
Lietuvoje buvo pagarsintos. 
Apleista šie: kun. Pr. Vaitu
kaitis $.\ Adelė Jiubliauskai-
tė $,">, L. Martinkus $l>, ir kun. 

ir. Česaitis ir B. Kuėienė Idr. 1 
i u) $1.00. Viso $410.30. ISlai-

JLhlu turėta SOe. Pasiąsta $41o.-

Tel. Ganai 157, Vak. Canal 1118 

D1L P . Z. ZALAT0R1S 
Liet J vis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1B11 Sonth Halsted Street 

Talandoa: 14 iki 11 ryta: 1 lkl 4 
po platų: I iki I vakare 

j Tel. Blvd. 5052. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8261 So. HalstCMl St., C h it a s o 

Valandos: N u o 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedėl iomis 10 iki 12 dieną. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

50. ; 
Šįmet pasitaiko kartu ir 

Lalui. Sąj. Centro piknikas ir 
šv. Antano pa r a p, piknikas 
kurs bus birž. 10 d. Bergmane 

jo savo rolėse. 
Smagu yra pažymėti, kad 

mūsų jaunas advokatas netik 
kad nes i šalina nuo lietuviu ir 
nesigėdjna lietuvio vardo kaip 
kad kai kurio daro pabaii»ę 
mokslus ir nevien jis pats ka 
veikia ir visur dalyvauja, l>et 
dar ir kitus traukia prie vei
kimo. Tamošaiti, kur nebūt su
sitiksi, ar mieste, ar eourte 
ar nors ir didžiausiame pokily-
je jis lietuvio kitaip nekalbins 
kaip tik lietuviškai. Kai kas 
JĮ užklausiu kokią tu kalba 
kalbi, Jis tuojaus atsako, kad 
lietuviškai, nes a,š esu lietuvis. 
Tas parodo kad Tamošaitis 

darže. Užtad Labd. Sąj. 3 kp. nevien kad savo kaina bran-
vargiai gah\s dalyvauti Labd. 
Sąj. Centro piknike ir užimti 
savo vietą prie šaltakošės ir 
saldainių. 

J . Mikolainis. 

f<Si 

• - • « 

S. W. B A N E S 
ADVOK^\TAS 

79 W. Blonroe Str<et 
K«iom »04 — Tek f. Randolph 2900 ] 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Slr . 

Telef. Yards 1015 
I Chicago. 

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

m <*̂ » m 
Otisma DidmJeatyJ: 

29 South La Salle Street. 
Kambaris 530 

Telefonas: Centrai 9S99 

! Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4581 

Ttl. Lk'arboni 9057 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Oflaaa vidamlestyje 
CHICAOO T K M P L E B l ILDING 

77 West 1%'aslilnutoii Statot 
K(M>m 1726 

Valandos t ryto Iki 5 po pietų I 
N a m ų Tel. Hyde Park 8395 

gina, bet ir tautą. 
Šiame vaidinime visį mėgė

jai atliko savo užduotis ntsa-
kanėmi, nes visi p. Simouavi-
ėiaus Imvo gerai išmokinti 
Vardų neminėsiu, nes perdaug 
vietos užimtų, kadangi jų daug 
visokių, k. t. karvedžiai, ka
reiviai, tarnai, pasiuntiniai, 
vaikai, piemenys, ir t. t. 

Po vaidinimo buvo muzika 
ir šokiai iki vėlumos. 

Į šį vakari], buvo atsilankę 
nemažai ir svetimtaučių k. t. 
rusų, lenkų ir keletas anglų, 
kurie sykiu su lietuviais links
minos ir gėrėjos gražiais lietu
vių vakarais. VaJcaj-e buvęs, 

I I 11 i' i r- • - - ' ' - • 
1 f ' • ^ . w 

? a. i?, LAO^AV^O? "* 
LIETUVIS G R A B O R I U 8 

I ^ a t a T n a ^ ^ i a T d " ' ^ * 5 f 

Remkite tuos biznierius, ku-1 l l i ^ n J ^ ^ J ^ 1 ^ ^ J ^ i i 
ie dažniausiai gm«inasi \ | ^ ' ^ ^ ^ ^ 3 j i į -

I S I M U T O N S I L U S 
TobuliaasloiDis mokslo priemonėmis: 

1,—be peil io, 
2, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
6,—be Jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj 
eiti ) darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sve'kata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis l igomis 
p r i j i m u : — 

Kasdien nuo S vai. po pietų iki 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomis ir seredomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CBIKCRGAB LB 

OBSTETKIKAS. 
1411 So. 50th Ave. Cicero, m 

dienrašty "Drauge" . K — , , , , . . , 
I M I į i M — i i n 

~ A & 

" J. P. WATCCHES 

i. 
L i w y e r 

m C l ' t V l B A D V O K A T Ą * 
Dien. : R. 514-516-127 IT. Dear-
born Str. Tcl . Kandolph 55«4 
V a k a r a i : 107M 8. Wabasii Ave . 
Rose land Tel F u l l m a n H U 

U N I J A 9&pk 
T I E S I i 
KELIONE \ 

m^mM 

i > i 
Ui _i>: 

VA1IUOKIT VISI PARAJTKTU EB 
TIESIŲ K E L I U x 

Lietuviai važiuojant į Ptnava aplenkia 
L e n k u juosta (koridorius) 

Vi>a Trečia Klesa Padal inta t Kambarius 
Ant 2-Ju, 4-ri«, 6-Sių ir *-nių larv* 

S. S. P O L O N I A Gegutės 23 
S. S. LITI AXIA BlržėUo 1^ 

Trečios Klasos Kainos f: 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA f lOą.M 

JUSMESi ir LIEPOJ C 1107.00 v 

Uelel lalvakor. ir žinių Mrttpsį prta aajro agan. 

i m 
—u 

platinti geras Urygas ir Jai.k-
.raščius ir padėti savo nariams 
'išsidirbti tvirtą, gerai pama
tuota, katalikišką, susipratimą, 
bei pasaulėžiūrą; be šio pa-
'matinio tikslo kiekvienas sky-
•rius gali turėti ir kitų ant-
Tykščiii kuoįvairiausiij, bet 
šiam paniatiniam nepriešingų 
tikslų k. š. kova su analfabe
tizmu suaugusių tarpe, su al
koholizmu, su pasklydusiomis 
tarpe kenksmingomis pažiūro
mis..., lavinimasis giedojime, 
steigimas dorų pasilinksmini
mų, savyšalpa, sportas ir tt. 

64. Skyriui susitvėrus tuo
jau renkama valdyba: suside
danti iš pirmininko, vice-pir-
mininko, sekretoriaus, iždinin
ko ir tiek dešimtininkų, kiek 
kuopoj yra dešimčių narių. 

Pastaba. Amerikoje de
šimtininkų rinkimas ir įų 
pareigos gali būti suspen

duotos. Visus narių reikalus 
patenkina skyriaus valdy
ba. Nes dešimtininkų užduo
tis dėlei narių išblaškymo 
ir nepastovumo nepakelia
ma. 

74. Kuopo,' uci skyriaus 
valdybos priedermės: a) nus
tatyti antrykšrius tikslus, b) 
nuspręsti jos busimojo veiki-
įųo planą ir tvarką; c) pra
nešti Centralei Šv. Kazimiero 
Dr-jai Kaune, 34 Did. Vilniaus 
g-vė apie naujos kuopos įsi
kūrimą, jos tikslus, narių skai-

ičių ir adresą; d) daryti val
dybos susirinkimus nors sykį 
mėnesyje ir skyriaus narių su
sirinkimus nors kelis syk į 
metus; e) siuntinėti Centrui 
Kaune (.dabar galįma. per ge-
neralį įgaliotinį) narinius mo
kesčius. Nariniai mokesčiai 

I V 

sekantieji: metinis narys mo
ka $2, amžinasis sykį gyve
nime $35, tikrasis atsiimtinai 
moka $50 ir garbės narys mo
ka neatsiimtinai sykį gyveni-
nie $100; f) dalinti s k y r i a i 
nariams atsiųstąsias Centraks 
Valdybos knygas ir laikraš
čius; g) metams pasibaigus, 
pasiųsti Centrui Kaune prane
šimą apie skyriaus veikimą 
•ir naujus sumanymus. 

8§. Skyriai gali turėti savo 
atskirą ženklą, tautinę ar net 
bažnytinę vėliavą^ 
, 94. Skyriaus nutarimai lai-
lioma teisėti, jei yra gavę pa
prastą, balsų daugumą; bal
sams pusiau pasidalinus, per
sveria pirmininko balsas. 

lOį. ^kytiaųs pirmininko 
priedermės yra šios: a) su 
šaukti valdvbos ir skyriaus su 
sirinkimus, b) pirmininkauti 
juose, c) rupinties skyriaus 
veikimo praplatinimu, naujų 
jiarių pritraukimu, daboti, 
kad skyriaus veikimas butų 
griežtai tvarkomas šio regii-
lemino taisyklėmis. 

114. Skyriaus sekretoriaus 

narių skundus; e) sekti ko
kios blogos knygos aplinkėje 
platinas ir nurodinėti, kuo jos 
žmonės patraukia. 

144. Skyriui del kokios nors 
priežasties nebegalint veikti., 
skyriaus turtas, jei kas lieka, 
apmokėjus visas skyriaus is-
aidas, pasiunčiama Centrui 

Kaime. 
UĄ. Centvalė Sv* Kaz. Pr-

jo< valdyba už skyriaus skolas 
bet deficitu:- neatsako. 

Sv. Kazimiero Dr-jos valdy. 
ha: pirmininkas — Prelatas 

kauskas; iždininkas —- JjCanąu-
ninkas Antanas Alekna; 
sekretorius -7- Kun. Juozas 
Bikinas; VaLdybos narys — 
Kun. Dr. A. Maliauskis, 34 
Didžioji Vilniaus gatvė, Kau
na*, Lįthuanja. 

Dabar labai patogus laika 
įrašinėti Šv. Kaz. Dr-jos na
riu?. Todėl maloniai prašau 
visų gerb. kunigų, prietelių 
Šv. Kaz. Dr-jos ir jos skyrių 
padirbėti katalikiškos spaudos 
labui ir jos išplatinimui. 

Kun. Petras Kaičiukas, 

Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 

Įgaliotinis Amerikoje. 

AR ŽINAI KAD 
Sarah Beruliardt, pasaulio di-
džiausoji artistė visuomet su 
savim veždavosi karsta, ir tam 
pačiam karste, ji tapo palaido
ta? Ar žinai kad Helmar Ciga-
retai yra padaryti iš 100% 
grynai Turkiško Tabako, tai 
geriausias tabakas cigare 
tams:' (Apgr.) 

i PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 

tiesioginį Susisiekyiną 
Doleriais ir Litaii 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

OVSTRICT BA»K 
1112 W. 35-t^ St. dueago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B 1 N 6 
Knipn lictaivys, l ietuviams visa
dos i> a taniau jų kuogcrijrusia. 

M. YtlfiKA 
8228 West 88-th Street 

M S 

D-ro R A Č K A t S IŠRADIMAS. 
Ilgą. laiką. Dr. Uačkos' galvojo, tru-

<tė, iii ado ir išbandė' geriausius vaistus ' 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Itač-kaus ir jie veikia ant plau
kų štai kaip: 

l ) - l žmuša mikrobus, kurie ėda j 
plauki} šakiais. 

2 ) 'Sust ipr ina plauku šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalpoje 

ir priduoda p laukams daug gy- -
v u m o ir jiegij. 

4 ) -Sustabdo 'plauku sl inkimą. 
5 ) - A u g i n a plaukus. 

Kurie nori gauti tu vaistu; ta! tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plauku ir pažymė-
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar. yra pleiskanų. Sių vai
stų aptiekose negnunit. Krelpkitiea tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA 15.00 už vaistus Ir už pa-
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite šiuo adresu: 
DR. ItAČKlS Medicinai Laboratory, 

I 1411 So. 501 Ii Ave., Cicero, JU. 

-1 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

gį«r>5< 

'Vliilir'/-

SIMPTOMAI PARUISKIA 
Akiu Ligas 

Ar jums skauda galvą.? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir * plukančius 

taškus ? 
Ar atmint is po truput] mažėja? 
Ar akys opio3 šviesai? 
Ar jsučiate kaip ir smilt is aky-

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

» Ar turit katarakta? 
Ar turi Žvairas akis? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

rrr f. 

SEK 
PASKUI 
BŪRIO 

Tuksiančiai rūkančių cigarėtus visoje 
šalyje, šiandien ruko HELMARUS, ka
dangi jis apvertima 100% Turkišką Ta
baką HEUVTARUOSE. 

Stok į HELMAR Ci£arėtų rūkytojų ar~ 
miją. Jus tikrai nesigailėsit. 

HELMAR yra supakuoti kietuose skry
nutėse, kas apsaugoja juos* nuo susilau-
žymo ir susimankymo. Paprastai cigarė-
tai yra supakuoti į pundelius. 

ATSIMINK SKRYNUTĖ 
.v, IR VARDĄ 

Išdirbėjai augšeiausios rųšies 
Turkiškų ir E|ryi»tiškų t i ga -

rėtų pasaulyje. 

A. Michnievicz-Vidikiene 
NUKERK A 
101 S. Halsted St 
ampas 31 gatve 
hone Tardą 1119 

Viename ofise su 
Dr. J. F . Van 
alng. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas prie 

"" f ,. gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. ' ' 

Valandps: nuo 7 ryto, ik] 12, nuo 
6 iki 9 vai. vakare. 

9 •; 

Valeutlne Dressmaklng CoUefe 
a#07 Wl Madlsoo Street 
Telefonas Seeiey 1«4S 

Moko Siuvimo, Pattarnų kir
pimo, Designing blsniul ir na
mams. Vietos duodama dykai.] 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokėjimaja. Klesos dienomis lx 
vakarais. Reikalaukit knygelės . | 
Bisnio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų | 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

BOVESof, 
ĮO oilOl 

m fA 

Telefonas Tardą 11M 

STANLEY 2. 
MAŽEIKA 

BORTUS I R 

Torių automo
bilius v isokiems 

'prieinam*. 
3319 Auburo 
Ave. Chicago., 

• » • » • • • » » » • • • • • • • • • ^ 

Telefonas Boalevard 41M 

A. Masalskis 
OrmboriuB 

Patarnaajų U l - > 

i Ir kltno- f 
M reikalnose; 
Malneg' 

i 3307 £TTCram Ave. Ohlcttfo Į 

- ~* ~ — 
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PGXS Antraciienys Gegužio S <L 192*J 

CHICAGOJE 
POLICIJA VALO MIESTĄ. 4 SUŽEISTA. 

Chieagoj policijos vifšinin- Armour įstaigoje, 43-ia ir 
Laflin st., plys>) 14-os eolių 
cluda, su amonija. Keturi dar

ko paiVulymu šeštadienio va
kare ir sekmadienį policiga 
atliko daugybę " r e i d ų " įta- bininkai sužeista, 
riamuose namuose. Areštuo
ta apie vienas tūkstantis as
menų. 

Policijos viršininkas tvirti
na, kad tuo būdu pavyksią 
mirštą apvalyti. 

KAIP ŽYDAI AUKOJA. 

Chieagos žydai savo tiks-
lams gausiai aukoja. Bet ir 
nestebėtina. Jų tarpe * n a 
daugelis yra turtingi]. 

Sekmadieniov vakare žydai 
turėjo susirinkimą Audito
rium teatre savo Įstaigų Chi-
eagoje reikalais. 

Menu vakaru suaukota 
daugiaus pusantro miliono 
doleriu. 

JULIUS ČEPUTIS AMŽI 
NATVĖJ. 

i < NELAIMINGAS" LENKAS 

Sekmadieny, gegužio 6 d. 
Julius ČVputis, plačiai žinomas 
Vyčių i r (Jiedrininkų darbuo
tojas, pastaruoju laiku lankęs 
>eminariją Area, 111., buvo iš-
<\JCS pasivažinėti valtelėj ant 
ežero. Besiirant kaip ten pa
sitaikė valtelei apvirsti ir Če-
putis nuskendo, prigėrė. 
Del to nuotikio jaunimui bu -

nemenkas liudesis. 
Apie laidotuves ir k. bus vė

liau pranešta. 
Rep. 

Pown of Lake. Kažin kodėl 
Giedrininkų organizatorius ne
pasisuka po žios kolonijos pa
dange? Argi baidytųsi mūsų 
garsaus oro! Gal mano, kad 
nažai lanko aukštesnes moky
klas. Tai klystų. To^n-of-la-
kieeiai mokslą myli i r yra 
daug siekiančių aukštesnio 
mokslo. Galėtų būti didžiausia 
GieVirininkų kuopa Amerikoj. 
Thd nemiegokite! 

•i • 

Ktirgi tau Tb\vn of Lake Zo
nytės nevyks į Giedrininkų 
Cbieagos Apskr. pasilinksmi
nimą, gegužio 19 d. ftv. Jur
gio pa r. sveti, Bridgieport, 

i I * * j > 

Chicago! Ar nežinote, kad jos 

VIEŠA PADĖKA. kaip draugijos, taip ir pavie
niai atsilankykit, nes turime 

Šiuo tariame nuoširdų aeiu « ^ s v a . r m \ dalykų aptari
mui ypatingai del vainikų die-

DIEVO AjPVEIZDOS KOLO 
NIJOS ŽINELĖS. 

Draugijų piknikas. 

Visos parapijos draugijos 
jau pradėjo ruoštis prie pikni
ko, pa ra p. naudai. 

padarius kad piknikas kuoge-
riausiai pasisektų. Tas pikni
kas rengiamas liepos 22 d. Na
tional darže, Riverside. 

Jaunamečių vakaras. 

L. Vyriu 4 kp. Jaunameėiai 
irgi nemiega. Jau prisirengė 
prie vakaro kuris ivvks 
jjeeiadieny, gegužio !) •!. 
parapijos svet. parapijos nau
dai. Šiame vakare dalyvauja 
ir suaugę Vvėiai. 

Patartina visiems atsilankv 

jaunaisais busimais veikėjais 
Alfa. 

Henry Furman, kurs poli
cijai padavė net du adresu, 
758 Mihvaukee ave ir 1431 W. 
Iluron st., kiekvienam šiandie. 

, . , , . . - . lurejo jau keletą skaitlingu 
pasakoja, kad jis vra vienatį- . . . . . . . " 

. . v . ; susirinkime, ir tariasi, kaip 
uis pasauly žmogus, kurs ne-' 
turi nei mažiausios laimės, ir 
kurį kažkoks ypatingas liki
mas persekioja. 

Praeitų antradieni jis nešė 
namo savo paėiai ' ' p ėdę . " 
Eidamas pasuko vienon smu-
klėn ir tenai "išlupo*' viena 
nervų sustiprinimui. Tai 
jam atlikti ėmė daug laiko. 
X«'s iš smuklės išėjo jau vė
lokai vakare. 

Arti namų, kaip jis pats 
tvirtina, jam kelią pastojo 
plėšikai. Atėmę nuo jo pi
nigus, dar jam gerokai • "už
važiavo* ' kumštimis. Oi kuo
met Furman nikėjo policijos 
auovadon nusiskųsti,, policija 
jį areštavo, nes jo kišenių j 
rasta butelis su moonshine." 

Nuo antradienio vakaro iki 
šeštadienio Furman buvo už
darytas policijos nuovadoje ir 
visas laikas mintijo apie ne
laimingų probibicfja, apie ne
mandagią policijų i& apie tai, 
kaip išsisukti iš tų vargų. 

Šeštadieni jis statytas teis
man. Furman nupasakojo 
teisėjui visą' istoriją apie plė
ši kus.( 

" Kurgi gavai degtinės f" 
klausė teigėjas. 

" N e kitaip, kaip tie plėši
kai turėjo man įbrukti kiše-
niun butelį," atsakė kaltina 
Stosis. 
plėšikų "ti-iksas,'* nes aš ne
pratęs pirkti degtinę." 

"Reta i tenka sutikti tokius 
•gerus plėšikus, a r n e ! " tęsė 
teiaėjas. 

" T i k r a i , " pažymėjo Fur
man, " t i e biaurybės man pa
gamino tokius nesmagumus. 
Bet aš, gerbiamasis teisėjau, 
ateity to saugosiuos. 

" K o saugosies 
teisėjas. 

" A š saugosiuos susidurti 
su tokiais plėšikais," atsakė 

prisideda prie Visų kilnių dar-1 

bų, uoliai darbuojasi ir visas' 
geras pramogas, pasilinksmini, 
mus remia! Tad išgirdusios a-
pie Giedrininkų rengiamus šo
kius, jos tik laukte laukia tos 
dienos. Zosytės visos yra ge
ros šokėjos, todėl išanksto pa
tariame, kad orkestrą išanks
to pasirūpintų "latest pieces". 

/Taipgi ir lietuviškus šokius 
mėgstame. 

Žosytės linki kad vakaras 
kuopuikiausiai pasisektų vi
sais atžvilgiais ir kad daug 
mandagaus jaunimo suplauktų, 
iš visų kraštų. 

Town of Lake Zosytės. 

LABDARIŲ PIKNIKAS. 

Labdaringos Są-gos Centro 
piknikas Įvyks birž. 10 d., Nat
ional grove, Riverside. 

Jau vos mėnuo laiko beliko. 
Todėl visos kuopos, rengkitės, 
nes laikas. Stengkitės parduo
ti kuodaugiausia tikietų, ne< 
nuo jų lieka grynas pelnas. 
Taipgi tuo ir daugiau žmonių 
sutrauksime į pikniką. Nesi
gailėkite pasidarbuoti kilniam 
tikslui. Juk mušu obalsis vra 
uždirbti $1,000 gryno pelno 
šiame piknike. Pasirodvkime, 

Programa bus įvairi, su s i - | k a ( , o s a m o n e n v k s i u k a i , ka 
dedanti iš dainų, veikalų ir ki- , , ^ n i a n o m t a i r padarom, tu<-
tokių įvairumų. Po programos ( , i a i t i k k a l b a n i , p r a l e i ( i ž i a i n o . 
bus žaislai ir šokiai. Visos kuopos atsivežkite pa 

ėios daiktus į pikniką. Cen
tu ir pamatyti kaip mūsų su- t r a s n i p k o m»parupina. Kuopos 
augę Vyčiai bendrai dirba su | u ž t a d msikolektuokite arba 

! nusipirkime. 

KAD DARBININKŲ SEI
MAS BUTŲ RYTUOSE. 

Kviečiame visą lietuvių vi 
suomenę į šj pikniką, paremti 
kilnų reikalą. 

A. Nausėda. 

Bridgeport. — L. I). Są-gos 
29 kp. nepaprastas susirinki
mas įvyko bal. 20 d., 2 vai. po 
pietų Šv. Jurgio mokyklos 
kambary. Svarbiausias sus-ino 
tikslas buvo aptarti paduotus 
iš Centro sumanymus del T,. 
D. S. Seimo. 

NE JUOKAS SU JUOKAIS. 

Bičiuliui per nosį. 

Koks tai '*Bičiulis" sumanė 
" D r a u g o " skaitytojams pa

ti Stasiui Cibuskiui aprašant 
L. D. 8. 29 kp. aptarus pri- » P™***™ *u l i n i u k u . Bet 

ėmė Centro paduotą sumany
t i " ^ r "• i ' 1M0 Ka<l> seimas butu šaukia-
' I r istikro, tai bus * . * 

mas Kvtuo.se. Seniaus g\ve-
nant Bridgeporte gerb. kun. 
T. Kemešiui (L. T). S. tėvui) 
mūsų kp. buvo sutraukus j sa 
vo narių skaičių skaitlingų 
būrį, bet šiandien nesant tė
vui ir vaikai pakriko. 

Tikiuosi kad L. T). S. 20 kp. 

' • 

pasirodė kad p. "Bičiul is" y 
ra "poor joker", nes visą da
lyką aprašė neteisingai. 

Automobi iraus ratas kada 
tai buvo pavogtas, bet ne Amo 

gerb. kleb. kun. Ig. Albavi-
ėiui už tokį patarnavimą laike 
mūsų mylimos dukters Emili
jos Margeviėiutės laidotuvių 
kurios įvyko bal. 16 d. Nema
žesnis aeiu ir kunigams Pr. 
Vaitukaičiui i r dr. Tg. Cesai-
ciui. 

Aeiu gerb. vienuolėms sese
rims >Kažimierietėms ir merge
lėms- kurios neužmiršo lanky
damos ją kasdien į namus ir li
goninėj numarindamos ant sa-

- j • ' " » • . . - . 

vo, rankų; už papuošimą alto
rių 'gedui ingai, už gėles kurias 
nupirko-. • * 

Taipgi aeiu seseriai M.' Ve. 
ronikai, ses. ~M.- Lueijai S r ses. 
M. Anastazijai, ka.d leido tiek 
daug ministrantų tarnauti prie 
šv. mišių, už leidimą vaikuėių 

ėią, i r eliorą kurį ge-
diilingii giesmių išmokino ve
dėjas J . Balsis. 

Aėiu jaunameeiams Vyėiams 
už nupirkimą gėlių ir grabne-
šiams, kurie gavo leidimą nuo 
mokytojų dalyvauti laidotuvė
se ir dar kas kiek galėdami 
prisidėjo: A. 0 . Alaburdui, E. 
Rimkui, S. Pakutinskui, A. 
Jankauskui, A. Loreneui ir B. 
Miliauskui. 

Taipgi aėiu i r jaunų mer
gaičių sodalioijai kuri irgi nu
pirko gėlių. 

Nuoširdžiausias aėiu visiems 
kurie tik dalyvavo tose lai
dotuvėse. Nerandame žodžių, 
kurie išreikštų mūsų dėkingu
mą už jūsų visų išreikštą mu
ms užuojautą bei patarnavimą 
laike mirties mūsų mylimos 
ir brangios dukteTs Emilijos. 

Lai Aukščiausius jums vi
siems atlvgina už jūsų visu ne-
pamiršimą mūsų tokioje nuliū
dimo valandoje. 

Nuliūdę liekame, 
P. ir E. Margeviėiai, tėvai, 

ir Clenovnitė, sesutė. 

nos arba fceg. 30 d. š. m. kad 
galėtume ką nors. gera nuveik
ti našlaičiams. 

V. Paukštis, rast. 

VAJUS. 
AUKOS ŠVENTO KAZIMIE
RO SESERŲ KOPLYČIAI 

VYČIŲ SVAIDININKŲ 
DOMEI. 

1̂ . Vyčių Chieagos Apsk. 
Svaklininkų Lygos managerių 
susirinkimas įvyks antradienio 
vak., gegužio 8 d. Dievo Ap-
veizdos par. svet., 18 ir Unįon 
gatvių, 8 vai. vak. Komandų 
vedėjai arba jų pavaduotojai 
turi būtinai dalyvauti, nes bus 
rrograma (sebedule) išdirbta 
šio sezono žaidimams. 

Pr. J. Paliulis, pirm., 
Pr. Laurynaitis^št. 

L. VYČIŲ CHICĄ0OS AP
SKR. elioristu praktikos šią sa 
vaite bus tokioj tvarkoj: an
tradienio vakare bus. vienų 
vyrų, Dievo Apveizdos parao. 
mokyklos kambary. Trečiadie
ny, tenpat bus vienų mergai. 

Aukas iš šv. Kryžiaus parapi
jos, Town of Lalce# Chįcagor 

nuo balajndiio 15 d. iki 
22 d 

A. Z. Kutauskai J I . . ^ . . $10.00 
Vytąlius Shukis vfj. -,. i f.. 5.00 
B. Nįįviclcas . . . [_.. 5.00 
S. 'M azroUas 5.(K) 

Fo '^ .OO: K ' V a n a g a s , J . 
KM^iSias, J . Mazrinas, J . Ze-
kimiJ^viče? 

Po5 $1.00: M. Medžius, A. 
Ciulione, O. Trakusiliutė, K. 
Kuzauskas, A. Lukošius, 8. Lu 
kosius, V. Siniskienė, A. Dau
gelis, K. Butineviee, M, Sau-
kauskas, M. Cysnies, P . Jen-
dunas, J . Molauskas, S. Mar-
tinken, ^. Kuizinus, N. Česna, 
8. Williams, Z. Turiautaitė, 
A. Buzinskiutė, K. Baltauskas, 
M. Waieukauskas, K. Celso-
nauskas, J. Baltmkonienė, C. 
Oastenko, .T. Monstrolius, S. 
Bylinskienė, B. Rimkienė, J . 
Lankauskas, A. Pilipavice, A. 
Raikauskas, 8. Bilenskienė, 
K. Liukošienė, N. N., d. Blin-
kienė, A. Kupetienė, J . Olei-
znis, P. Sedauskas, O. Bra
zauskienė, 8. Pocius. 

Po 50e.: 8t. Kmnbrotus. 
Po 25c.: M. Zegmienė, T. 

Pilitinskas. 
Viso iš ftv. Krvžiaus parap. 

$80.00. 

!••, 

, 

rn. Town of Lake $80.00 
(larsaus Vardo Dr-ja, Tovn 

of Lake $25.00 
Zulčiai $5.00 

Sofija (Vpauskienė $1.00 
Kisielienė $5.00 
X. 8. $1.50 
Melrose l^irk, Lietuviai 

$55.00 
N .N. Baltimore, Md. $75.00 
Levickienė, Chicago $3,00 
N. N. $(50.(M) 

L.'nvrence, Mnss $41.00 
\Vorcester, Mass 9.̂ 5.00 
Pliila. Pa 125.00 

SKAITYK! 
SKAITYK! 

SKAITYK! 

MERGINOS - MOTERYS 
500 

POZICIJŲ! POZICIJŲ! 
500 

L A N D R E S DARBININKES 
NAMO DARBININKES 

MAŠINŲ DARBININKES 
PAGERINKITE SAVO 

GYVENIMĄ 
ĮSIGYDAMOS 

GERA ŠVARU 
darbą musy krautuvės 

Skyriuose 
GEROS ALGOS 

PATOGIOS VALANDOS 
GREITAS PAKYLIMAS 

DIRBANT PAS 
PHILIPSBORN'S 

Congress & Paulina Strs. 

REIKALAIMAMA DAKTARO. 
Geras sąžiningas lietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curicullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKCS 
1411 So. 50-th Avc. Cicero. III. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centu, — tas 
^aus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATA. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas J)r. Al. 
M. Račkus. Ta knygutė suo
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
. -\ 
DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, UI. • 

1 

PARDAVIMUI. 

A U T O M O B I L I U S 
PARDAVIMUI automobi

lius "StmV'Sport Model la
bai pigiai. Nes apleidžiamo 
miestu 

John King 
3300 So. Union Ave. Chicago. 

Antros lubos 

PRANEŠIMAS 
SERGANTIEMSI 

Sveikata, stiprybė ir energija Į 
brangesni už auksą. Jeigu esi ser
gantis eik ir pasitark su DR. VAN1 
PAING. Neimk patentavu vout.i j 
•įes jie negelbsti. 

Pasi tark su specialistu, kuris tu
ri ilgi; metų prityrimą chroniškų] 
ir \ iduriniu ligų 
Duok ištirti savo liga ir iseg-l 
zaminuoti kraują, šlapumo ir Ex-[ 
ray. Gydau lytiškas ligas ir krau-j 
jo užnuodijima, su serum ir elek-[ 
tra. 

DR. VAN PAING 
OFISAS IR LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
Valandos; nuo 10 iki 4 po pietų] 

nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedėliomis: 10 <M 12. 
Telefonas Yards 1119 

S T O R A S 

1,411.50 
Pirmiau pagarsinta $11,781.45 

$13.192.95 

AR ŽINAI KAD ' 
ir Lietuvoj randasi užtektinai 
fašistu kurie Kaime panaikino 
žydiškas iškabas? Ar žinai 
kad žmones su mielu noru mo
ka daugiau už llelmar Tur
kiškus Cig'aretu užtat kad jų 
skonis turi savije 100</r gry
nai Turkiško Tabako? 

(Apg.) 

REIKALINGA 

SIl*VE.ir ATYDAI! 
Parsiduoda cleunin^ storas, valymo 

proginio ir taisymo.Darbo yra dlk-
t'iai per visus melus. Pagyvenimui 4 
kambariai šviesus BU visais paranku-
mais ntndasi prie bulvaro visokiu 
tautu apgyventa. Pardavimo prioža.-di 
patirsite ant vietos. 

Atsišaukite 
5521 So. Kat ine Ave. 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerin 

472V t a ASHLAND A V E K I K 

; SPECIJALISTAS Į 
Džiovn, Moterų ir Vjrq lAgų 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—S 
po pietų: nuo 7—8:10 vakare. 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
E »—~m mm 

N A M Ą 

teikti "juokelį", na ir įgnvb- Į$į^ , P^k tad ieny bus visų. 
Mark White Stjuare Parke, 
kur visada laikoma. Visų elio 
ristų prašome būti nevėliau 
kaip 7:45 vai. vak. Tai pat pra
šome visi] eboristų būti ant 
pazynuHų .praktikų, nes šia sa
vaitę bus paskutinės praktikos 
.dainavimo. Po sekmadienio 
bus tik vaidinimo r rak tikos. 

Valdyba. 

kariu tai Stasys' nesitrank<* 
kur tai, kaip "Bičiul is" rašo 
bet nelaimė ištiko darbo die-

pabus iš snaudulio ir pradės 
., ., ,. , ., w. .v, . , nos laike vazmoiant mana rei vėl veikti krikščioniškoj dar^ 

klausė i M " i n k ' } dirvoj. 
Vincukas. 

Ž0SYT4S ATVYKS. 

kaltinamas. * 
"Labai Rerai," pertraukė' K u r « •****! organkato-

teisėjas. "P i rmas tavo susi
tikimas sn plėšikais tau atsi
eis nemažiau dešimts dolerių kolonija skaitoma laiminga 
bausmės ir teismo lėšos / ' (kurioj Giedrininkų kuopa ran-

1 dasi. Kur nėra moksleivių kuo-
PUTINK1T " D R A U G V P ~ tai taip jkučiasi kaip iįį 

k4alais, nes jis r>as mane dirba. 
X'ė Stasys įvažiavo į gatvė-

karf, bet gatvekaris drožė į jo 
automobilių. Ar stebuklu ar 
kaip kitaip išliko nesužeistas. 
Motormanas pabėgti visai ne
bandė, o katras iš judviejų bu-

jvo kaltas išspręs teismas ir 
Town of Lake. - Kiekviena;liudininkai. Tuotarpu gatveka 

lių kompanija siūlo atlygini-

rius! 

ną be teismo. 
Petras Cibulskis', 
23C8 So. Leavitt str. 

v.nl. vak., Šv. Mykolo par. švet! 

Visos narės susirinkite. 
Ona Valiunaitė, rast. 

BĖJOTOON PARK. — Tmb. 
Stygos 8 kuopos sus-mas .bus 
eregužio 8 d. 8 vai. vak., Nek. 
Pras. -Šv. M. P. parapijos 
svet. Visi nariai prašomi at
silankyti, nes jau dabar 2 mė
nesiai kaip neįvyko sus-mai. 
Tąio-j dabar vra nrašomi visi 

KAS RADOTE? 
Pėtnyčios vakare apie 7 vai. 

pamečiau juodą " ta l fe tą" po-
cketbook apie 23eia Place. 
Kas radote meldžiu sugrąžin
ti į " D r a u g o " Adm. 2334 So. 
Oakley Ave. Už ką busiu dė
kinga. 

VYRU 
ATYDAI! 

t (įerai apmokami darbai, 
dienomis ar naktimis galima 
puiti . 
WESTERN FELT WORKS 

4115 Ogden Avenue 
Near 22-nd St. & Crawford Av. 

Chicago, UI. 

REIKALINGAS PARTNERIS 
į biznį su mažai pinigų, bet 
apsukrus vyras. Aukščiau-
sįds įplaukos. Atsisaukit vien 
per .laišką savo ranka rašy
tą pažymėdami su kiek pini' 
gų galit prisidėt ir kiek mok
slo turit. 

Mr. P. O. T. 
2334 S. Oakley Av. Chicago 

Ant pardavimo 2 nu i -»" •nuio na
mas 6 ir 6 kambariy; viskas pagal 
naujos mados; namas randas--! netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15,-
200. $7.500 mortgase ba 'ancas a iu 
iišmokeščio. 

Pardavimui penkių ka.nYbariu vieno 
aukšto namas; aukštas ba^sementas ia 
kurio galima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir gasas.' Namas ran
dasi Brighton Parke netoli nuo Lie-
ttivfjlcofl bažnyčios; kaina $5,700. 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis na
mas po G kambarius, vanos, elektra 
ir ga^as. šildomas furnace šiluma, 
aukštas basementas. Kaina $11,500. 
?3,000 nfortgage namas randasi ant 
5 4-tos netoli Kedzie ave. 

Pardavimui biznio.vas medinis na
mas; geras salunui su svetainė, rau
dos neša $100.00 j mėnesj, kaina 
$8,300.00. 

Pardavimui bučernes biznis su na
m u ' ar be, netoli lietuviu bažnyčiom 
Prighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace šiluma, lotas 33x150 ft. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir Cl-st ave. Ciee-
ro, 111. 

Pardavimui 2 aukštu murir.is na
mas po 6 kambarių ant Campbell 
ave. netoli vienuolyno $14.600, mort
gage $7,000 balanee kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukštu namas po 4 
kambarius pečiai šildomi; namas ran 
dasi Brighton Parke netoli AVestern 

! ave. kaina. $7,800. Atsišaukite pas 
JONAS K Ū M A S 

4414 Soutli Califomta Ave. 
Telef. I.afayette 5976 

tiesld. tel Van Buren i l»4 
Ofiso tel. Boulevard 9<fl ! 

» 

Dr. A. A. R0TH 
Rl MAN O V D Y T O J a i IF 

CHIRURGAS 
Hpeclallataa Moterišku, Vyrlškq 
Vaikg tv rttių cturonUku U*%. 

OfLsas: SS35 S. IlaLsted St. 
Vai.: l t — J I ryto: 1—» po 
plet, 7—8rak. Nad. M — 1 » d 
Raa. U t t lndependan** Bl̂ «« 

Cliloa«o 
•B w m m m * * * * * • «• • • m* F • -

• ~ » 

DR. MAURIGE KAHN 
•VDVTOJAB I R CHIRURGAS 

MSI tu. Aahlmn* Ave. 
*M Tards 0»4 

Tel. Vai 
OFISO VAI*: 

t — l t • . ryto. 1—S Ir 1—t • . r. 
Hedėllomls- noo ! • » rrtm Ifct 
X »«.! PO p1«ty 

, | 

- - - • • » - > 

3R, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 SO. We#U"m AT«M«« 
Telef. LAfayette 414S • 

, 
pietų Ir 7-8 vakarais, lfedeldla- | 
alaiK tiktai po platu I lkl f vai. j 

I Į ' 

REIKALINGAS vo^kynas. ar mer
gina suvirs 16 metų arba se<nyva3 
žmogus dirbti muzikos ;k^-a\ituvėj. Oc-

r ra vieta t inkamai ypatai.. 
Atsišaukite: 

EAGLE MUSIC CO. 
r.2.16 So. Halstctl St. Cliioagro. 

? REIKALINGI 

Leiberiai ir Pagelbininkai. 
prie foundrės, jauni vyrai ku
rie norite mokytis, čionais ge
ra proga; — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 

329 W. 39-th Str. 
2 blokai į vakaras nuo Went-

MA5TER 
5Y5TEM 

MOKYKIS GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių Ir ir liningo 
dirbėjai, Kotų Presserial ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Le*ng 
va išmokti, diena a r vakarais, ge
rai apmokama 

JOS. F . KASNICKA, Principal 
MASTER TA1LORING SCHOOL 

190North State Street 
Kamp. Lake Str. 4 floor. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO. 

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard ©611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
1 Parduodam Laivakortes. 9 

5TE 8* P i E K g i M g* 
U N L I S T E D 

SECUeiTIES, 
STOCKS, BONDS 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ." 

m 
ANTRUS MORGICIUS 

ATSIŠAUKITE 
1316 KimbaU B % . 

t 25 E. Jackson Blvd. 
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