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t . Draugaa" yra vienintelis liet. 
kat. dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
••Draugas" laukia iš katalikų 
paramas, nes juk priešai jo nerems. 

. S 

Spauda — tai galinga jėga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikę- , 
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais '/ 
ir raštais katalikišką spaudą. 'i 
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įsNukenteiM NUO c a | | e 8 ' 0 vadžia Melus m^Shm CHICAGOJE 2INIOS IS LIETUVOS 
Potvinio Plotu 

•-

KITIEMS PLOTAMS YRA ) 
PAVOJAUS 

NFAY ORLEANS. La., gog.[ 
3. Potvinio plotuose, romia-i 
utis žiniomis, padėtis tokia: 

I. pietus nuo Vidaiia Missi-
ssippi vandenv< išgriovė pyly-
įnn keturiose vietose ir vau-i 
duo visu smarkumu liejasi į 
rvtine-centraline Louisiana da-
Ii. Pramatoma, tuo būdu bus 
užlieta daugiau dar apie 3,000 
ketvirtainiu mailių ir 70.0)0 
žmonių neteks pastogės. 

Louisiana valstijos inžinie
riai ir tolesniai dinamituoja 
pvlvmą i pietus nuo Ne\v ()r-
leans tikslu išgelbėti* Ui mies-
ta, nuo kurio pavojus dar ne-

^ s p n š a l i n t a s . 
Yazoo i])ės ties Kden kran

tai i.-plėšt i ir vanduo liejasi 
i derlinga žemumą, kuri api
ma apie 10,000 akrų^plotą. Ke
letas šimtu asmenų neteks 
pastogės. 

Mi^sissippi vandenys grasi
na pylymu išvertimu dar kito
se vietose. Yra pa.vo,jaus ki

etiems miesteliams ir farmoms. 
Kiek patirta, Hgsiol potviny 

turėjo žųti apie 104 asmenys. 

Skelbia Apie Vyskupus 
— I I i • 

Bolševikai Ginkluoja Mongolus Prieš 
Pekino Valdžia 

VARŠAVOJ RIAUŠĖS GEGUŽES 1; 
DAUG SUŽEISTŲ 

93 Darbininkai Turėjo 2uti 
Anglių Kasykloje 

ADMIROLO 

I .MASKVA, geg. 3. — J , Va
lstybių admirolui Bristol iš Tu 
rkijos reikia vykti į (Tolimuo
sius* Rytus. NoHėta tai atlikti 
per Rusiją., 

Nepriteklius miesto ižde 
praneša, Ghicagos miesto iž

de susektas žymus nepritek
lius ir todėl miesto majoro pa
rėdymu sulaikytas kaikurių 

> Bet bolševikų valdžia neda-; sąskaitų mokėjimas. 
vė leidimo. Trii dėlto, kad ir 
J . Valstybės kai-kuriems bol-

Už nepriteklių (deficitą) kai 
t i narna buvusio majoro Deve-

LIAUDININKŲ VEIKĖJAI MIRTIES BAUSMĖ PAKEI
STA I£AL£JIMU 

ševikams neleido pervažiuoti j n o administracija, 
per jų teritorijas. I 

KOVA PRIEŠ NEPADORIUS 
PARĖDUS 

FREIBURG, Vokietija, geg. 
3. — Freiburgo dijocezijos vy
skupas paskelbi ganytojinį lai 
šką nepadorių moterų parėdų 
reikale. Pareikšta, kad nepado
riai pasirėdžiusios nebus pri-

VYSKUPAI IŠTREMTI BE :93 TURĖJO ŽŲTI KASYK-geidžiamos prie šv. Komunijos. 
TEISMO SPRENDIMO I H I F I LOJĘ 

SAN AN.TONIO, Tex., gi>g.\ FAIRMONfT, W. Va., geg. 
;i. __ "M,.s< vi sį m u s l l kunj^ai L>. — Praeitą šeštadienį Kve-
ir daugelis pasauliniu katalikų rettsville anglių kasykloje iš-
esame baisaus šių laikų religi-'tiko ekspliozija. 
nio persekiojimo aukos", j Keliolika darbininku sAižei-

Taip pareikime pažymi iš-į^ta, gi apie IX) užgriauta, 
tremti iš Meksikos arkivysku- Iš sužeistų keletas mirė. V* 
pai ir vyskupai, kuriu priešą- užgriautų keliolika lavonų ra
ky yra Me\ieo City arkivys- sta ir išimta. Bet prie 77 už-
kupas Morą y del Rio. [griautų darbininkų neprieina-

Pareiškimas atkreiptas prie? 

SUŠAUKIAMAS JAPONI
JOS PARLAMENTAS 

Išdure akį 
Chester Malinowski, 14 m., 

žiurėjo per tvoros plyšį į Mar
tin Tiezki daržą, 1433 No. 
Wood st. (Tiezki vaikinui išdū
rė akį lazda. Paimtas ligoni
nėn, gi Tiezki areštuotas. 

ŽEM. KALVARIJA. ' 'Ado
mo iš Rojaus" kaimynas Ado
mas Kaminskas iš mažų dienų 
augo to pagarsėjusio jaunimo 
sielų nuodytojo įtakojo. Tat 
ir suprantama, kad ir A. Ka
minskas išaugo uoliu bedievy
bės skleidėju. Tebebūdamas gi
mnazisčiuku jis jau uoliai a-
gitavo už liaudininkus bedie
vius ir todėl buvo pašalintas 

Du kūdikiu pamesta 
AYarren a ve, policijos stoty 

ant laiptų pamesta didelėj pin
tinėj du kūdikiu bernaičiu. 
Vienas jų apie vienerių metų 

iš Telšių gimnazijos. Šiaip 
taip jis -dasimušo į' studentus. įpakeįt(-. kalėjimu iki gyvo.s gal 
Priejši rinkimus jis plačia bur- v o s 

KAUNAS, bal. 29. — Elta 
praneša, kad karo teismas už 
sukilimo ruo'Šimą pasmerkė 
mirtin Pajaujį, vyresnį leite
nantą Tornau ir karo rasti-
ninką Žemaitį. Devvnis lritus 
kalėjiman nuo pusantrų iki 
dvylikos metų. Dešimts ištei
sinta. 

Respublikos Prezidentas pir 
miems trims mirties bausmę 

("• 

na niekino katalikus, girdamas, 
kaip beįmanydamas, bedievius. 
Kaime jis yra vienu iš vadų I 
bedieviškosios "Jaunimo Są
jungos" ir uoliu valstiečių liau 
din inkų veikėju Žemaitijoje. 
Pas tą Lietuvos jaunimo į be-

Lietuvos Pasiunt. Amerikai. 

ŠUNDAKTARIAI 

ANDRIE JAVAS. Dausynų 
kaime vrena "pon iu tė" J . D. 
prasimanė gydyti žmones "ho-

• dievybe stūmėją, ir tuo pačiu i m . 0pat iškais" vaistais - iš 
amžiaus, kitas jaunesnis. Abu j ( ) S tvirkintoją, kovo 11 d. pa-
gražiai aprėdytu. 

ma ir netuiima- viltieg jų iš
gelbėti. 

PREZIDENTUI RAPOR
TAS APIE POTVINĮ 

AVASHIX(JTOX, geg. 3. — 
IŠ potvinių plotų gryžo Ko
mercijos sekretorius Hoover 
ir raportavo prezidentui api<* 
visą padėti. 

Calles ir jo valdžią. 
Kuomet vvskupai buvo iš-j Kasykloje s i aura gaisras ir 

tremti ir atvvko i J. V a l s t v b e S ' s p < , ' a m a ' k a c l j i e v i s i l n i s ™" 
Calles tuojaus paskelbė, jog iš-! 
tremtiesiems buvę pasiūlyta Kadangi prie jų priėjimas 

pasirinkti vienas iš dviejų: a r - . , u ^ a ! i i n a s ' t a < l * a i s r o * u s t a b -
ba jo. turi būti statomi t e i s - l ( , v i m i i n o r i m a ™<*»«nyti 6a-
man arba turi apleisti Meksi-

, ką. Calles paskelbė, kad vys-

, TOKYG, geg. 3. - Ry to j | 
japonų imperatorius atidaryk 
parlamentą, kurs sujaukiamas 
speeijalėn sesijon finansinio 
krizio pašalinimui. 

SPRENDŽIA, KAS VEIKTI 

P K K I N A 8 , *vg. 3. ^ Vie
tos kiniečių valdžia surendžia, 
kas daryti su areštuotais Ru
sijos komunistais, kurių esų 
apie 20: ar juos teisti ir baus
ti, a r juos tiesiog iš Kinijos 
išvvti. 

Nevyko piktadariam 
Policija sugavo du piktada

riu, knriedu automobiliu va-
žiuodamu sviedė plytą į skal
byklos langą, 3356 Sbeffield 
ave. 

Tai S. Klein, 24 m., ir Abe 
Kaba^sfa^Sl m, ^ • -

kupai pasirinkę antrąji ]>asių-
Sekretoriui lloover reko-'lymą. 

BOLŠEVIKAI GINKLUOJA 
MONGOLUS 

menduojant. Raudonasis Kry- j Arkivyskupai ir vyskupai tą į 

TURKIJA NORI PASKO
LOS 

žius paskell'* atsiliepimą i ša-
lie< gyventojus, ftelpti nuken 
tėjusius reikalauja 10 milijo
nų dol. 

lloover tvirtina, kad apie 
lT>(U)00 žmonių netekę pasto
gės. Jų likimu rūpinasi Raud. 
Kryžius. 

Anj>t jo, nukentėjusių g\T-
ventoju sveikumo padėtis yra 
gera. 

COOLIDGE NEVYKS Į PO-
TVINIŲ PLOTUS 

i 

) 

\ K \ V ORLEANS, La., įroįr. 
JI 2. -- Iš \Vashingtono gauta te-

, - fegrama, kad prezidentas Coo-
lidge nevyks i ]>otvinių plotus, 
i kur iis buvo kviečiamas pa-
sižiurėti tų baisenybių. 

Telegramoje^ pažymima, kad 
nukentėjusių gelbėjime valdžia 
pilnai kooperuos su valstijų 
autoritetais. 

Cal'es'o prasimanymą, vadina- SUANOHAT, ge^. 3. — Pra 
gnniaus iu melu. Juos Calles ni'*** Rusijos bolševikų vald-
kaltino už prisidėjimą, prie re-j^ios agentai Mongolijoj rekru-
voliucijos. Jie tai griežtai už-.tuoja ir ginkluoja mongolus ir 
gynė ir reikalavo įrodymų. Tas banditus tikslu pasiųsti juos 

KONSTAKTINOP., gp^. 3. 
- Turkijos delegatai išvyko 

į ekonominę konferenciją 0ę-
įnevoj. 'Turkija nepriguli T. 
^Sąjungai, bet 'darbuojasi per 
T. Sąjungą gauti paskolos nors 
20 milijonų dol. 

Parėdyta šaudyti šunis 
Cbicagos policijos viršinin

kas parėdė policijai šaudyti šu 
n i s, kurie Valkiojas gatvėmis 

SU TRIMIS VAIKAIS NUSI
SKANDINO 

BATFSVILLE, Tnd.,geg. 3. 
— Little Ląugbery upely su 
trimis vaikais — 7 ir 3 met|i 
mergaitėm ir 5 mttų bernai
čiu — nusiskundino Fred Ha-
ckman, 47 m. Desperatas vi
sus t iis vaikus prie savęs pri
sirišo. Visi lavoaai ištraukti. 

galėjo but atlikta teisme. Ka
dangi arkivy<kupai ir vysku
pai yra nekalti ir Calles tos 
kaltės negali įrodyti, tad jie ir 
ištremti. Taijri, jiems neleista 
pasirinkti to ar kita, kaip Cal
les skelbia. , 

Meksikos konstitucija drau
džia gyventojus ištremti arba 
bausti be teismo. ,Bet šiandie 
CalleK vienas pavaduoja kon
stituciją ir teismus. J is sava
rankiai įstatymus skelbia ir 
juos vykina. 

r- • 
VARŠAVOJ RIAUŠES, 

DAUG SUŽEISTŲ 

prieš Pekino valdžios galvą — 
maršalą Chang Tso-ldn. 

Pekino valdžios vienas gene
rolų tad mobilizuoja atatinka
mas spėkas tikslu apsidrausti 
iš Mongolijos šono. 

TRAUKINIAI KAIP KARO 
LAIKU 

VARSAVA, įreg. 3. — Čia 
minint gegužės 1 d. ir darbi
ninkams demonstruojant, kilo 
didelės riaušės. 

Tsimaišžė policija. Keliolika' 
i demonstrantų sužeista i r 'dau-, 

giau 100 areštuota. 

MKXICO CJ/TY, ^^ 3. — 
Iš čia išvažiuoją ir į čia atva
žiuoją traukiniai stipriai ka
reivių saugojami. Pr ie trauki
nių prikabinami specijaliai ša
rvuoti kareiviams vagonai. Ka 
reiviai be šautuvij turi dar ku-
Ikasvaidžius. Tai priemonė ap
sidrausti revoliucijonierių. 

SUSISIEKIMAS ORU 
ATNAUJINTAS 

1 
MASKVA, geg. 3. — Va

saros laiku Maskvos su Berly-
1 *lTVn <* CI I^FKTA rvu o r u s u s ^ s i e W n i a s atnaujin-

J_ tas. Aeroplanai j ten ir atgal 
MT. CARMĘL, Pa., geg. 3. skrinda Kauno padangėms. 

-^ 'vireenridge anglių kasyklo-'Po biržalio 15 skris per WT 

UŽGINA KARIUOMENES 
SUTRAUKIMĄ 

MASKVA, geg. 3. — Buvo 
žinių, kad Rusijos bolševikų 
valdžia sutraukia kariuomenę 
į Mandžurijos pasienį. 

Bolševikų valdžia tai užgina. 

SKAUTAI MINĖJO SUKAK
TUVES 

XEW YORK, geg, 2. — Čia 
vakar skautų organizacija mi
nėjo 138-ąsias prezidento Ge-
orce Washingtono inauguraci
jos sukaktuves. * . • 

"PROKUBICINIŲ AGENTŲ 
AUKOS 

Mflltarinis lavinimas 
Šįmet vasaros atostogų lai

šku 32-se valstijose jaunimas 
militariniai bus lavinamas. Da 
lyvans 35,000 jaunų vy**U, kaip 
sp<\jama. Ê  Cbicagos distrik-
to bus priimta apie 800. 

daryta krafa, patsai jis suim
tas ir patalpintas Kauno sun
kiųjų darbi; kalėjime. 

Šarnęliškis bedievis pasiva
dino ^Išvarytu iš rojaus", o 
jo sukvailintieji vaikai Išva
romi iš padorių žmonių tarpo 
į kalėjimus. Ūkininkai! kam 
brangus vaikai — saugoki rrie 
juos, kaip nuo ugnies, nuo be
dievių "Jaunimo ^Sąjungos"! 

žolių padaro kažkokius čeme
rius. Kovo 8 d. ji gydė jauną 
26 m. amžiaus vvrą. Neleido 
vežti pas gydytoją irMaip su
gydė. Panašių dalyku girdėti 
ir daugiau. 

Laikas butų apskrities gydy
tojui ar policijai pasirūpinti, 
kad šundaktariai nenuodytų 
Žmones. 

'Žemaičiu Prictclis". 
s- . - * ' 

NAUJOS DRAUGIJOS 
Išpažino nužudę žmogų 

Mrs. Helen ttteve,t2o m., anų\ 
dieną, policijai išpažino, kad L. 
Clemente, 25 m., su kuriuom ji KRETINGA. Kovo 13 d. sau 

lutei leidžiantis už anketų k a l - | t u r i divorsą, pinu trijų metų 
nelių, būrelis pasišventusių pa- Į m l£U(lė jos pirmąjį jaunikį Ro-
vasarininkų jaunuolių pėsčia Į . s s o i . Tai Įvyko ties 91 gat. i r 
keliauja į Kretingsodžio kai- Kedzie ave. 
mą, kad įsteigus pavasarinin- Policija ją sulaikė ir tuojaus 
kų kuopelę. Nepaprastas šio a r e š tavo Clemente. Šis-gi po-
vakaro gražumas prilygo susi-? Hcijai išpažino, kad Mrs. Ste-
rinkimo gražumui ir pasek- v c t ą v aikiną nužudė, bet ne 

be ženklų, kadangi vietomis mėms. Susirinkome pas ukini-
daug !šunų priviso ir kandžio
ja praeivius. 

šelpti nukentėjusius nuo 
potvinio -

Šelpti nukentėjusius nuo po
tvinio Chicagoj surinkta arti 
400,000 dol. 

nką Pr. Pipirą. Žmonių pilna 
troba, kaip mušte primušta se
nų, jaunų ir vaikų. Oras tvan
kus, šilta lyg pirty. Bet nežili- r a s t j ? kur tas lavonas palaido-
rint to_visi su didžiausiu įdo- t a s > B e t t a s atsiekta. Pirm 3 

Nužudytas poliemonas 
Praeito sekmadienio vakare 

ar t i Sturgis, Mich., nužudytas 
vieškelių poliemonas. Policija 
ieško piktadario. 

jis. Sako, jinai šovė jam j nu
garą, gi jis tik vienų kartą, 
daužęs i galvą aukai. 

Policijai buvo nelengva su-

Vokiečiy ambasadorius 
išvyko 

Vokiečių ambasadorius ba
ronas von Maltzan iš Cbica-
go vakar išvyko j Milwaukee, 
Wis. • 

Atvyko Kubos prezidentas 
Vakar Chicagon pasiviešė

tų atvyko Kulvos salos prezi-
WASHINGTON, geg. 3. — dentas gen. Gerardo Machado 

J aštuonerius metus prohibi-.v Morales, 
ciniai agentai vykindami pro 
hibiciją apie 200 piliečių jau 
nužudė. 

Keturi užtroško gazu 

Kudikfy savaite 
š i savaitė Cliicagoje yra 

mumu žiuri paveikslus, kuriuos 
įnagine lempa rodo tėvas Ka
zimieras (pirma ?s senovės lie-
ttiviiį gyvenimo, paskui kokios 
yra girtuokliavimo pasekmėj) 
ir klauso gražaus, nuoširdaus 
jo aiškinimo. Bet nenuėjo nie
kais nepaprastas tėvo Kazi

miero pasišventimas, triūsas 
ir išlietas prakaitas, kuris kri
to blizgėdamas lyg sidabro vi
rvutė nuo kaktos ant maginės 
lempos. Po paskaitos susirašė 
vir'š 20 narių i "Blaivybės ' ' 
draugiją. Buvusieji vaikai vei
kiai pasižadėjo būti " Angelo 
Sargo ' ' draugijos nariais. Pa
skui dar p. Balt ie j ui pasakius 
gražią, jausmingą prakalbą su
sirašė apie 30 narių į pa-kų 
kuopelę ir išrinkta valdyba. 
Po susirinkimo, naujai susi
tvėrusioms draugijoms pagie
dota ilgiausių metų ip tautos 

metų rekorduose užeita, kad 
nurodytoj vietoj rastas užmuš
tas žmogus ir neidentifikuo
tas. Paskiau susektas grabiniu 
kas, kurs laidojo, ir kapines. 
Atkastas lavonas. Ištirta, kad 
vieną kartą peršautas i r kau-
kuolė suskvlėta. • 

Kadangi kits kitą kafltįna, 
matyt, abudu pateks krimina
listą] suolan. 

o r a s 
: 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Nepastovus oras; vidutinė 
temperatūra; šiandie vakare 
salei au. 

i Z 

Naktį j pirmadienį Chicagoj « ~ - " P g y V T P T 
, , . v . v, v, lhimnas. Dievuliau brangus, da 
keturi žmones užtroško gazu. Penktą, mėginama išgelbėti. 

Vaikų švietimo viršininkai 
je įv*yko ekspliozija. 1 darbini-1g^. Tuomet bus užsukama ir.kūdikių sveikumo ir gerovė*h;anda, kad Chicagoj esą. 10,- kmingai, nenuilstamai darbuo 
nkas žuvo ir 3 sužeista. į Petrogradą. i 

rai stebuklus per tą kilnų sa
vo tarną, duok jam sveikatos, 
kad ir ateity galėtų taip pase-

PINIGŲ KURSAS. 
. 

savaitė. 
i 

'000 nenormalių vailgų. tis. 
• , ' • 

. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 svarui 4.85 
Francijos .100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13:91 
Šveicarijos 100 frankų 19.23 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Italijos 100 lirų 5.33 

• 

• 
. 
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Reikia tikėtis, kad ameri 
kiečiai šauniai pasirodys. 

PASTABELES 
> s 
I 

Lietuva atlankyti. , 
Amerikos lietuviškuose lai

kraščiuose galima sutikti daug 
žadančių žinių. Tai vienur, tai 
kitur praskamba, kad šįmet 
daug lietuvių rengiasi važiuo
t i atlankyti Lietuvos. Tokiu 
būdu pradės atsinaujinti ry
šiai su Lietuva ir jie taps tam 
presni. 

Ypač linksma žinia, kad iš 
Amerikos rengiasi Lietuvon 
daug Vyčių. Girdėti, kad 
vyks nemažai sportininkų. Bu
tų puiku, kad susidarytų vi
sas svaidininkų būrys, 

Klaipėda, Kaunas ir visa 
Lietuva laukia svečių iš Ame
rikos. Jaunimo organizacija 
"Pavasa r i s " šįmet turės sa
vo jubiliejinį Kongresų nuo 
2-4 liepos, kuriame tikisi tu
rėti Amerikos Vyčių atsto
vus. 

Vyčiams, kurie keliaus Lie
tuvon, reiktų pasirengti iš 
kalno, kad savuosius atsto
vautų rimtai. 

Prof. J. Eretas peniai Ame-

Skteidžiami gandai. 
• Lenkų kareiviai prie de
markacijos linijos tarp Lietu
vos ir Lenkijos daug kartų 
puolė Lietuvos sargybinius. 
Nekuriuos sužeidė. Lietuviai 
užsilaikė ramiai. Lenkų pro
vokacija nenusisekė. 

Dabar lenkai užgiedojo ki
tų giesmę. Jie paskelbė pa
sauliui, kad juos puola lietu-
vių nereguliari) kariuomenė 
ir kad rusai darų panašiai. 

Matyt, lenkams prireikė 
pinigų. J ie jau šaukia, kad 
jiems gresia pavojus" iš Lietu
vos ir Sovietų Rusijos pusės. 
Žinoma, jie rūpinsis iškelti ir 
ta baisųjį pavojų, kokis gre
sia iš karo su Lietuva i r Ru
sija. 

Tai reiškia Lenkijos žygį 
gauti greičiau paskolų, kurios 
ji jau nuo senai ieško užsie
niuose ir negauna. 

Abejotina, ar lenkams tas 
žygis pasiseks. 

AMERIKOS KATALIKŲ 
PATRIJOTIZMAS. 

KALBOS DALYKAI. 
MP 

(Pabaiga) 

Amerikos lietuvių, kalba. 

Iš pirmo atžvilgio, kalbos dalykai, mano manymu, Ame-

AMERIKOS PREZIDENTO 
APSAUGA. 

Nors pastaraisiais metais 
prieš J . Amerikos Valstybių 

rikos lietuvių išeivijos raštijoje stovi ne kaži kaip gerai, prezidentus nebūta jokių pa-
Ta pastebi ir J . Eretas nesenai lankęs lietuvių kolonijas ir 
todėl ganėtinai gerai susipažinęs su jų kaip gyvąja, taip ir 
rasto kalba. J is grįžęs Lietuvon paraše straipsnį: "Lietu
vių kalbos likimas Amerikoje", kurį patalpino rimčiausias 
žurnalas " Židiny s ' ' V-tomė 125 — 130 psl., šiais metais. 

Straipsnio mintys yra daugiausia įspūdžiai ir pastabos. 
Todėl apie jų gilumų ir moksliškumų kalbėti netenka. Čia 
svarbu tiktai, kad gerb. J . Eretas, būdamas pastabus žmo
gus, neaplenkė visų aplenkto dalyko, būtent, išeivijos kal
bos. J is pradžioje to straipsnio sako: "Amerikos lietuvių 
kalba, kiek žinau, mažai arba visai nebuvo susidomėta, dėl
to tebūna man leista dalį to kų trumpu laiku patyriau čia su - i r a i Vienas jų visuomet eina 
trauktai išreikšti; tariuos, kad netrukus lietuvių kalbos žino- !g r e ta prezidento, gi kiti einu 
vai ims sistematingai nagrinėti šia nepaprastųjų Amerikos p a i s k u į prezidento, 
lietuvių kalbų, kad amerikonizavimo banga nenušluotų kalbų, 
kuri jau nebėra grynai lietuviška, bet dar nėra angliška". 

Iš to matyti, kad gerb. J . Eretui lietuvių vartojamoji 
lietuviškoji kalba padarė ne labai gerų, ir gal blogų įspūdį. J i s 
paminėjęs kaikuriuos kalbos išsigimimo pavyzdžius istorijos 

sikesinimų, jų apsaugai įves
ta tampri sistema. Kaip N pa
sirodo, nei karaliai taip stro
piai nesaugojami, kaip kad J. 
A. Valstybių prezidentas. 

Visuomet ir visais laikais, 
kuomet prezidentas išeina iš 
savo rezidencijos, jam drau
gauja ir jį lydi keturi -arba 
šeši civiliniai apsitaisę detek-
tivai, vadinami tarnybos vv-

Kuomet prezidentas vaižiuo-
ja automobiliu, paskui kitu 
automobiliu važiuoja detekti-
vai. I r kuone visuomet vienas 

VISOSE 
VAIS

TINĖSE. 

Pareikalaukite 
' veltui duodamos 
pavy2dine*s bonkutžs. 

Jie visi mėgsta 

N8ra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio. 

F. AD RICHTER & CO. 
Beny & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

35c. 
Už 

BONKĄ 

m 

eigoje, kaip Olandų emigravusių*! Pietų Afrikų kalbų, lygią detektivų stovi ant automobi-

Amerikos fanatikai katali
kams dažnai prikaišioja, kad 
katalikai esų daugiau rupi-

rikoje nepadarė gėdos savo j naši Roma (Romos Bažny-
. . pavasari-atstovaujamiems 

ninkams". 
" D r a u g e " jau buvo minėta, 

kad pavasarininkai rengia ko 
mitetų sutikti, priimti Ame
rikos Vyčius ir jiems aprody
ti Lietuva. 

Taip pat susitvėrė Garbė< 
Komitetas, kurio sųstatan į-
eina: — Lietuvos Respubli
kos prezidentas p. A. Smeto
na, J o Augštoji Malonybė, 
Arkiv. Skvireckas, Švietimo 
Minist. Leonas Bistras, ponia 
Vailokaitienė, generolas Žu
kauskas, kanaun. Dogelis ir 
Kauno šeimininkas p. J . Vi-
leisis. 

Jeigu taip rimtai žiuri į 
lietuvius, atkeliaujančius iš 
Amerikos, tai ir šiems reikia 
tas ypatybes gerai į ve įtinti. 

x\merikiečiai ekskursantai 
privalo turėti savo priešakyje 

negu šios šalies reika cia), 
lais. r 

Kad tuos katalikų priešus 
sugėdinti, Nacionalės Katali
kų Gerovės Konferencijos Is
torinių Rekordų Biuras pasi
darbavo surinkti statistiškų 
žinių, kaip didis katalikų nuo 
šimtis tarnavo šios šalies ka
riuomenėje buvusio karo lai
ku. 

Žinios dar nepilnai surink
tos. Bet iš surinktų 54 dioce-
zijų (karo laiku buvo 10L 
katalikų diocezija) pasirodo, 
kad jaunų vyrų katalikų ka-
į ei via v imas buvo visur aukš
tesnis nustatytos normos. 

Karo laiku J . Am. Valsty
bių kariuomenę sudarė 4,-
601,287 kareiviai. Jų virš 20 
nuošimčių buvo katalikai. 
Tuotarpu tais laikais katalikų 
skaičius J . Valstybėse oficia-

XVII šimtmečio olandų kalbai, sako: "Lygiai toks pat liki
mas ištiko ir lietuvių kalbų Amerikoje. Beveik visai atskirta 
nuo savo kamieno ta šaka ėmė d&iuti. Jsiskverbus į kamieną 
svetimos kalbos, lietuvių emigrantų kalba išpalengvo ėmė 
keistis ir vietomis taip žymiai, kad naujai iš Europos atvyku
siam jau nėra taip lengva su jais susišnekėti". 

Amerikos lietuvių kalbų J . Eretas vadina lietuvišku — 
anglišku žargonui. Tame žargone jis atskiria kelias dalis arba 
tarmes, kaip a) "grynor ių" ir b) "amerikontų", ir jas api
budina. Mes šitoje vietoje to plačiau neminėsime. Tuos J . Ere
to išvadžiojimus pirmoje vietoje turėtų gerai peržiūrėti tie, 
kuriems kalbos dalykai Amerikos lietuviuose rupi. J . Eretas 
pastebėjo, kad kaip visur, taip ir kalboje į?ra atkaklesni ir 
patvaresni Žemaičiai. Štai kų jis kalba; "Chreagoje iš 3 mili
jonų gyventojų gyvena apie 1(K),(XX) Lietuvių, kurių dauguma, 
pasakoja, iš " K a u n o " 4 t. y. iš buv. Kauno Gubernijos. l ' | jų 
kalbos lengvai galima suprasti ar aukštaitis ar žemaitis. Že
maičių yra tiek daug, kad be peidėjimo galima Chieago "Že
maičių sostinė" įsadinti, nes ten gyvena daugiau Žemaičių ne
gu /Telšiuose, Plungėje, Mažeikiuose, Kretingoje, Raseiniuose 
ir Skuode drauge. Ženuvčitvimas daugumos chicagiečių toks 
ryškus, kad jis tuojaus metasi į akis. Žemaičiuoja ne vien 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje gimusieji. Iš pastarųjų lupų gali
ma išgirsti žemaitiškos tarmės. Žemaičių atkaklumas, matyti, 
ir Amerikoje pasireiškia". 

Amerikos rašto kalba. 
KalbOdamas apie rašto kalbų J . Eretas čia mato ir-gi di

delį išlietuviškėjimų. J is daro net tam tikrus matematiškus 
išskaičiavimus. Esų jau labai didelis nuošimtis lietuviškoje 
spaudoje, o ypatingai laikraštijoje, angliškų žodžių. Tas gero 
neženklina. Be to į lietuviškų raštijų skverbiasi ir angliška.s 
stilius ir kiti svetimi elementai. . 

Savo straipsni gerb. Autorius baigia gana griaudinga 
meiiodija: " D a r 23 metai — ir vienintelė vieta kur iš Euro-

liaus laipsnio, kad tuojaus 
prišokti prie prezidento, jei 
butų pastebėtas koks pavojus. 

Kaip tik prezidento auto
mobilius sustoja, detektivai 
tuojau prie jo susibėga. 
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STATYK SAU NAMĄ 
Kad pinigų ir neturi, bile lotą išmokėtą turi 

Kas turite lotų, tai nelaikykit ilgiau tuščių, ir ne-
mokėkit kitam rendos. Mes pastatome tokius namus, 
kokius savininkas nori. 

Duodame 1-mus ir 2-rus morgičius, del pastatymo 
namo, ant labai lengvų išmokėjimų. 

Namų statymo reikalu kreipkitės pas : 

V. M. STULPINAS & CO. 
NAMŲ STATYTOJAS 

* r 

« • 

3255 So. Halsted Street 
Notary Public 

Chieago, 111. 
Yards 6062 

Ir traukiniu važiuojant pre
zidentas su atsidėjimu saugo
jamas. Pirm prezidento trau
kinio kokio pusmylio atstume 
visuomet važiuoja vienas gar 
vežis, kuriuo išbandomas ko- (kiniai pasišalina į padalinius prezidento apsaugai. Tu polici-

n 

lias, kad neįvyktų nepramato-j bėgius ninku yra apie šeši ir jie uni-
mų nelaimių. Kad praleisti i Be tų detektivų Baltuose formuoti. J ie dienomis ir na!.-
prezidento traukinį, kiti trau- Rūmuose yra dar kita policija timis saugoja Baltuosius Bu-

mus. . 

rimtų asmenį, kuris pajėgtų Į liai buvo paduodamas kiek 
tinkamai prakalbėti į pasitin
kančius ir sveikinančius savo 
Lietuvos brolius. 

daugiau 17 milionų. 

ar 
negu reikėjo. Ir tuo būdu ka
talikai pavadavo daugelį fa
natikų, kuriems nesinorėjo tar 

Pasirodo, katalikai karan naliti kariuomenėje, ir kurie 
pristatė daugiau kareivių, [visas laikas katalikus puola 

ir nepatriotiznių jiems pri
kaišioja. , 

Bet fanatikai nenori pripa
žinti tos matematiškos normos 
(kvotos). 

pos Lietuvis galės Amerikoje lietuviškai susišnekėtu bus Lie
tuvių. Sv. Kazimiero vardo kapai netoli Chicagos-'. 

Visos čia keliamos, galima sakyti, mirtinos problemos aš 
spręsti* nesiimu, "ko jfedtyo padaryti ir J . Eretas, Bet tik pa
brėžiu, T<ų turi pabrėžti kiekvienas sekus visuomenės, spaudos 
ir savo tautos gyvenimų žmogus, kad kalbos dalykais reikia 
gyvai susirūpinti. Juk lietuviška kalba ženklina mūsų tauty
bę. J i yra gyvas ženklas, kad mūsų gyslomis teka dar lietu
viškas kraujas ir krutinėję plaka lietuvio širdis. Mirti su ge
ra valia, snaudžiant ir nesirūpinant, savo kalba, butų didelė 
gėda ir prasižengimas prieš aukščiausius gyvenimo Įstaty
mus. Nėra doras žmogus, kuris nemyli ir nebrangina savo tau
tos ir jos kalbos. 

Nėra lietuvis tas, kuris nėra pasiryžęs griežtai stovėti 
savo lietuvybės sargyboje. Kalbos dalykai yra mums visiems 
artimi. Lietuviška kalba, būdama viena iš seniausių ir gra
žiausių kalbų, mūsų akyse turi būti gerbiama ir vertinama. 
Turime, kaip moraliai, taip ir materialiai remti tas Įstaigas: 
organizacijas, laikraščius ir mokyklas, kurios tikrai rūpinasi 
palaikyti ir sustiprinti lietuvybės ir lietuviškos kalbos meilę 
išeivijoje. 

Gyvenkime karšta savo tautos ir kalbos meile, o tuomet 
pasirodys, kad J. Ereto žodžiai yra ne daugiau, kaip tik gra
ži poezija. J . S. 

Be to, vienas detektivų yra 
paskirtas saugoti prezidento 
žmonų. I r ši pati viena negali 
išeiti gatvėn. 

• • • *. s * *. 
• 4 4 

Kai-kurie prezidentai buvo 
priešingi tai nuolatinei apsau
gai. Bet jie nenoromis turi 
pasiduoti tam patvarkymui. 

Ši apsaugos sistema įvesta 
nužudžius prezidentų J . A. 
Garfield. v. 

REIKALINGAS. 

Hartfordo lietuvių šv. Tre
jybes parapijai reikalingas 
geras vargonininkas. Su trum 
pa autobiografija ir t. t. krei
pkitės šiuo adresu: Bev. J . 
Ambotas, 53 Capital Ave., 
Hartford, Conn. 

SKAITYKIT "DRAUGĄ >> 

M. Vaitkus. 

V I L N I U S MUŠU! 
5 VEIKSMŲ DRAMA 

s s J (Tąaa) 
KLAUSYTOJAI. O Jus perdaug jau 

protingi! Šalin! Valio Vainiūnas! Karo! 
learo! 

PIRMININKAS. Vardan Tėvynės mei 
. lės prašau jus susimąstyti ir nepradėti 

to save žudomo žygio! 
* KLAUSYTOJAI. Tpki ten Jūsų Tė

vynės meilė! Kaip tik vardan Tėvynės 
meilės ir reikia pradėt tas didingasis žy
gis! Neklausykim jų! Reikalaukim karo! 
karo! karo! 

PIRMININKAS. Dar sykį melste mei-
t džiu jus susimųstyti! 

VAINIŪNAS (į prezidijumų ir minis-
terius). Ir aš prašau ir Jus rimtai susi
mųstyti! Imate ant savęs baisių atsako
mybę! (Jai nūnai vienintelė ir paskutinė 
proga atgauti Vilniui! Nejaugi norėtumėt 
praleisti jg, nepadarę vyriško žygio?! O 
grogu koki puiki, kokį reta! Štai visos 

lenkų pavergtosios tautos, kaip (vienas 
vyras, stojo kaužygiškon kovon su se
nuoju engėju, ir likimas puikiomis sėk
mėmis vainikuoja lig šiol kilnųjį jų pa
siryžimų. Milžiniškoji Lenkija, kraujais 
apsipylusi, jau svyruota svyruoja, ir be
reikia vieno vienintelio pasiryžusios Lie
tuvos smūgio — ir patekės pavergtiesiems 
laisvė!.. Koks džiaugsmas! koki laimė vi
siems! O koki garbė butų Lietuvai! Vi
sas pasaulis stebėtųsi mūsų narsumu ir 
garbintų mus, kaipo didvyrius, skriau
džiamųjų išgelbėtojus!.. Nejaugi norėtu
mėt to išsižadėti?! Nejaugi norėtumėt, 
kad tiek daug ir taip sėkmingai išlietojo 
tiek narsuolių kraujo nueitų niekais?! 
Nejaugi norėtumėt, kad jų prakeikimas ^ u o ) * N o r i a t * i l i e Pt i Lietuvos vokietis. 
kristų ant Jūsų galvų?! Nejaugi laukiat, 
kad ateity priešų istorikas su pasigaili
mąja pašaipa užrašytų visiems amžiams: 
" 'Taip! butų tuomet lietuviai, gudai, uk
rainiečiai ir vokiečiai laimėję laisvę, kad 
Lietuvos valstybės vadai butų turėję vy
rų širdis!.. Nejaugi norėtumėt, kad kais-
tų už Jus ir raudonuotų is gėdos Jūsų 
vaikai ir vaikų vaikai?! 

KLAUSYTOJAI. Ne! ne! ne! Karas 
Lenkijai! karas! karas! karas! Valio 
Vainiūnas! Valio mūsų vadas! Valio mū
sų broliai gudai, rūšiniai, vokiečiai! Ka
rų! Paskelbt karų'!.. 

PIRMININKAS. Na, kad taip, tai 
kų bepadarysi! Gerai! 

MINISTERLU. Kad karas, tai ka
ras! Gerai! Gal ir geriau! Kaliausiai! 
Valio, sukilėliai! Valio, Vainiūnas! 

KLAUSYTOJAI. Valio! valio! Valio 
i 

ir vyriausybe!( valio! valio! 
LIET. VOKIETIS (lipdamas sce-

non). Leiskit man porų žodžių pasakyt. 
PIRMININKAS (pasišnibždėjęs su 

. i . 

VOKIETIS. Aš esu Lietuvos vokietis, 
f Jųs, lietuviai, esat niusų broliai. Bet ir 

ten vokiečiai, kur mušas su lenkais, yra 
mūsų broliai. Tad juo labiau, ir kaip Lie
tuvos piliečiai, ir kaip vokiečiai, mes 
džiaugiamės, kad pasiryžot bekovojan-
tiesiems padėti. Stosim visi, kaip vienas, 
į vyriškų žygi ir laimėsim! Valio! Hoeb 
Lietuva! Valio sukilėliai! Hoch Vainių-
•T joof . . . I 

VISI. Valio! valio! valio, vokiečiai! Gal leisit ir lietuviui bajorui pasakyti žo-
valio! , dį? 

GUDAS B1ELOUSOVAS (lipdamas 
scenon). Leiskit ir Lietuvos gudams at
siliepti. 

VISI. Prašom! prašom! 

VISI. Prašom, labai prašom! '• 
BAJORAS. Kad jau ir vokiečiai, iv 

net žydeliai taip gražiai prabilo, kaip' 
galėtų nuo jų atsilikti, panie, senovės Lie- \ 

GUDAS. Didė ir garbinga buvo Lie- [ tuvos gynėjų anūkas?. Tiesa, mes, isau- S 

tuva, kai lietuvis ir gudas ėjo iš' vieno, j gę lenkų kultūros kvapuose, esam pami- \ 
Dabar re^iu, kad ir vėl lietuvis su gudu 
petys į petį stojo į didį žygį. Reiškiu sa
vo ir visų gudų džiaugsmų del to ir vil
tį, kad ir nūnai tos dvi sesės — Lietuva 
ir Gudija — nuveiks didžių darbų! 

VISI. Valio! valio! valio! valio! 

lę ir Lenkijų, nuo mažens kalbam lenkis- V 
kai ir mums gaila, kad Lietuva rydzioja-
si su Lenkija... Bet mes visa širdim my
lim gimtų j į savo kraštų, ir aš j p t u , kad 
čia, šioj valandoj, visa mano širdis tirp-

įte ištirpo! Eisiu i r aš, ir daugelis kitų 
broliais 

į 

ŽYDAS (pasirodęs scenoj). Nu, kad I tokiu drauge sų savo tikraisiais 
>ilo, kodėl viens žy- s lietuviais, imti senojo Vilniaus, m jau visi Lietuvoj prabilo, mūsų gar-

. — 

das turėtų tylėti?! Juk ir mes esame Lie- j bingosios praeities sostinės! Lietuva vi
suomet buvo vyrais, Lenkija — moteris; 
kų padarysi, kad moteris ėmė išdykauti 
ir nesusipranta! teks vyrui j i gerai pa
plakti, o kai prieis prie pakaros, tad, pa
nie, mes gal ir kitaip su ja pakalbėsim! 

VISI. Tiesa, tiesa, reikia ji stipriai 
paplakti! Visi išvien! Valio lietuvis bajo
ras! valio! valio! (Bajoras, susigraudinęs, 
bučiuojas su pirniininku). 

(Bus (Jaugiau) 

tuvos piliečiai! juk ir mes mylim tų kraš
tų, kur esam gimę — augę, kur mums 
nebloga* klojas! O ir Vilniuj yr daug žy
delių! Nu, ar ne geriau bus ir jiems, ir 
mums, kai busim visi kupetoj? Tad duo-

, į 

sim ir mes savo sūnų, kad eitų drauge 
vaduoti Vilniaus! Valio Lietuva! 

VISI. Valio! valio! valio ir žydai! 
SULENKĖJĘS BAJORAS (užlipęs 

scenon ir pasišnibždėjęs su pirmininku). 
\ r* t 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

VALPARAISO. INO"! 
Debatai 

Balandžio 27 d. įvyko deba
tai Valparaiso Universiteto 
mokinių su Loyolo Universite
to iš Chicagos mokiniais tema 
"Resolved, *hat the Volstead 

priklauso ir Loyolo debato-
riams. 

Po debatų Valparaiso Uni
versiteto Katalikų Mokiniu 
Kliubas pasiėmė visus deba-
torius su ofieialais i Paris vai 
gykla ir ten užkandžiuodanii 

S P O R T A S 
VYČIŲ BASE BALL 

SEZONAS. 

« • • • ' • - m-i > į » i i n > » " «' ~ 

Vartų parap. varg. p. Brazai
tis ir daugeHs įžymitj west-
gidiečių. 

Apniaršavę su benu "dai-
Į m i t g " abu tymu stojo į dar 

čius, kuris daug energijos tei
kė praeitų metų šampionams. 
Vienok tik didelėmis pastan
gomis ažtuoniolikiečiai laimė
jo gemį nuo marqu.ettepa.r-

ss 

Aet should be modified so a s i , , lA». . v„ 
bų ir kartu saldžių juokų. 

to peraut the nmnufaeture ana'™ . .~ T , , . • 
*~ . . . ,, Taap pat ts lx>yolo mokinių 

^ale ot light wines and beer . , •- • 4 v , . 
° , buvo išgirsta įmncių, kurie 

(Pripažinta, kad prohibieija 
butų pana.ikinta, o butų le 

Base ball Lyga atidarė žaidi
mo sezoną. Kai kuriose vieto-

praleido smagiai vakarų. Pasą- se atidarymas buvo gan įspu-
kyta mokiniams naudingų kai-j dingas, ypač Gage parke, kur 

turėjo pirmą, žaidimą L. Vy
čių 24 ir 36 kuopų komandos. 

L. Vyčių 36 kp. iškilus vi-

Praeita. sekmadienį Liet. 'Brighton Parko komanda rin 
Vyčių Chicagos Apskričio, ktinė, žaidikai visi žaliukai. 

puikiai išsitrenirave tik lauke 
progos dulkėmis nunešti West 

bą. Jėgos matėsi nelygios, kiečių. Jeigu paskutiniam " i n 
|inge" nebūtų paėmęs "pičin-

D A K T A R A I ; 

»avo kalbose pareiškė, buk jie 
U 
soj organizacijoj iki pat vir-

džiama dirbti ir parduoti len
gvas vynas ir alus). Už deba-
tavo Loyolo U. mokiniai, gi 
prieš Valparaiso U. mokiniai. 
Valparaiso mokiniai laimėjo. 

Klausimas abejų pusių bu
vo erana. iryvai ir nuosekliai 
gvildenamas. Bepigu buvo pa
siklausyti tokiu minčių, išva-
džiojimų ir faktų, kurie nu
rodė, kad žmonės patys yra 
kalti del nepildymo valdžios 
įstatymu, kurie via išleisti 
vien tik visuomenės gerovei. 
Nors Valparaiso debatoriai lai 
mėjo, bet toks pat laimėjimas 

su jųjų vienminčiais katali
kais, o dabar dar jie esą Val
paraiso Universiteto Katalikų 
kliube. 

Kliubietis. 

nei nesapnavę čionai susitikti Į šunių atvyko į parką su savo 
benu, gėlėmis, supintomis į 
"horse shoe" ir daugybe riu-
terių, kuriuos sudarė daugiau
sia mergaitės. 

West Side ir-gi neapsileido. 
L. Vyčių 24 kp. neatsivežė be-
no, nei gėlių, bet ura tat riu-
terių turėjo du syk daugiau. 

Brighton Parko mergaites 
riuterkos turėjo net du dili-

AUKOS PRISIŲSTOS ŠV. 
KAZIMIERO SESERŲ 

VIENUOLYNUI. 

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

JOS. F. 
3417-21 S. Halsted St.| 

Chicago. 
Tel. feoulevard 4705 

Iš Švento Kryžiaus Parapijos,!gontu ir riutino iš "na tų" . 
Mt. Carmeį Pa. 

Rinkliava iš Shamokin 
$166.00. S. M. D. $100. 

Po $20: P. Vaškys, Klimų 
Šeimyna, C. J . Lukas; 

Po $10: Šiupšinskų _šeįmy-
na, Sclineider Bros. Co., M. 
liiggins; 

VVest Sidės-gi mergaitėms ne
reikėjo nei dirigentų nei "na
tų". P-lėms Šiauliutei, Bagdo
naitei Feravičaitei (jos visos 
yra žinomos dainininkės) pra
dėjus ir šimtui kitų mergai
čių šaukiant: "One, t\vo, 

Ithree, lom*!" net apielinkė 
Po $6: Bučinskas, A. Rau-įdrebėjo. Be to, West Sidėje 

ADVOKATAI: 

J. P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAI 

M 1 M B©., MiehJcaa ATCMM 
Tel. rullman 5»50 

Ipeeiallstas Abstrakte* Vedėjas 

JOHN B. BORDEN 
(John Basjdziunas Borden) 

A D V O K A T A S 
11S W. ADAMS 6t., Room 1217 

Telephone Randolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9000 
Mamų Telefonas RepubUc 9600 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

W. 22nd St. arti Leavtu St. 
Telefoną* Canal 1559 

Valandos: t ryto Iki 9 vakaro. Be-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo » r. Iki • 
v. Vada Tlsokios bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tas Ir padirba visokiua Dokumen
tas, perkant arba parduodant 
Uotus, Namus, Farmas Ir Biznius, 
•kolina Pinigus ant pirmo mor-
g i«a«* lengvomis Išlygomis. 

linaitienėj 
Po $3: Kun. W. Smilgius, 

kun. tS. A. Dobinis, J . Datna-
rodas, F . Peleckas, K. Barz-
dukas, K. (juiman, Dr. W. A. 
Snyder, M. Pauža, B. (Jedei-
ka, 1. Duginas, A. Kingiai, M. 
Keruokas, P. Laušas, Riiuo-
kaičiai, (Jrossnian Mere. Co., 
C. Kingis, A. Kijauskas, A. 
Miškinis, J . Bailusis, T. Jus-
kelis, Aniukščiai, M. Šiniiniš* 
kienė, Rimo kaičiai, A. Velin-
skus; 

Janulevičiene $3.43; 
I V $3: Erdinan & Son, A. 

Giedraitis, AV. Shierant, Ma^ 
ėioiiiai, Uudeliauskai, J . Ake-

Įlaitis, A. Akelaitis, V. Gie
draitis, D. Kerdokas; 

Mrs. Stankus $2.30; 
Po $2: AI. Žilinskas, A. Ma-

zukreviėius, A. Mazurkevičiu-
tė, S. Jonkus, W. Sliierant, 
K. Halešavičius, H. Mažionis, 
E. lliginskas, L. Deteskis, K. 
Vaškys, 1). Kaminskai, M. 
Kraužlys, E. Galinis, A. Ma-
zurkevičius, J . Medelis, Dr, 
Maginnis, B. J . McDevitt, H. 
I). A. Bernedskis, V. Matukai-
tis, M. Luckus, A. Simokevi-
čius, A. Kančius, J . Bender, 
Y. Kaminskas, A. Rinkgis, A. 
Kardokas, R. Urbanavičius. 
\". Giedraitis, Navickas, A. 
Rapzinskas, V. Denbauskas, 
S. Gedeika, M. Straigys, J. I 
Eremičius, C. Alatukaitis, A. 
Galdauskas, A. Ludes, A. V i i ) 
kausa, J . Linkus, Miliauskas, 
Vitai, M. Švabauskas, Černau-
skais, C. Bujauskas, J . Dir-
žulaitis; 

H. Tįnrinskhi $1.50.: 
(Daugiau bus) 

pusėje matėsi Metropolitan 
State bankos prezidentas p, 
Jonas Brenza (jis metė pirm?} 
bolę), vice prezidentas p. J . 
Krotkus, Dr, S. Brenza, L. 
Vyčių Ch. Apskr., p. pirm. p. 
Ig. K. Sakalais Lygos vice-
pirm. p. K. Valoma, Aušros 

jauni, kai kurie pirma; syki 
įseję žaisti, žaidikai. 

Brighton ^arko riuterkos 
pranašavo žaidime, tiktai ke
turių " in ingų" su 14 išbėgi
nių savo pusei, o West Sidei 
zero. Bet narsus West Sides 
jaunuoliai per keturius u inin-
gl ls , , brightonparkiečiams da
vė Ūktai du išbėginiu ir tai 
tik per klaidą. 

Didelis West Sides pusėj en 
tuziazmas kylo, kuomet -ko
mandos kapitonas Tarulis pa
dare "honie run" . 

Nors westsidiečiai po to ne
padarė nei vieno išbėginio, bet 
ir brightonparkiečiams neda
vė 14 išbeg. padaryti, nežiū
rint, kad jie net pičerius mai
nė. Žaidimas baigėsi 3 prieš 
1 brigliton^arkiečių naudai. 

Publikos buvo suvirs 800. 

t i " p. Laurinaitis (pirmiau 
pičino p. Šurna), tai pirmas 
žaidimas gal but ir butif te-

Sides komandą, kurią sudarė [kęs Marąuette Parkui. Žaidi-
Imas baigėsi 11 prieš 10 Aštuo-
niolikiečių naudai. 

Kur žaidė kitos dvi Lygos 
komandos, būtent Town of 
Lake su So. Chicago, nebuvo 
pranešta, tat ir neteko suži
noti žaidimo rezultatų. 

Nbrth Sides (5 kp. koman
da) turėjo liuosą nedėlią, ta t 
jjie Lincoln Parke žaidė su 
Wolverines Ą. C. ir, girdėjau, 
žaidimą laimėjo. 

Ant Robey ir 59 gatvės tuo 
pačiu laiku grūmėsi kitos dvi 
Lygos komandos, būtent Aš
tuonioliktos ir Marąuette Par
ko. Tenai žaidimas nebuvo 
toks "ka r š t a s " . Riuterių nei 
viena., nei kita pusė neturė
jo. Publikoa ir-gi buvo ne
daug Aštuonioliktos pusėje 
buvo ir gerb. kun. Ig. Alhavi* 

Ateinančios subatos " Drau
g e " tilps visi žaidimo rezulta
tai ir pranešimas, kuriose vie 
tose ir kokie tymai žais at
einančią nedelią. 

Nepraleiskite to numerio. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio Lygos sezono atidarymą 
paminėjo ir vietos didžioji 
anglų spauda-

Rep. 

Taikos komiteto prezidentas. 
Washin£ton.. — Katalikų 

(Komiteto Tarptautinei Taikai 
prezidentu išrinktas teisėjas 
M. T. Manton iš Ne\v Yorko. 

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

U 8. La Saile st. Room 2001 
N . Randolph 10S4 Tai. amo f-6 

VAKARAISl 
| M 1 8 Halsted St. Tel. Tards 00«1 
t Btl i • . • . apart Panedėllo Ir 

Fėtnj čio« 

BALTIKO AMERIKOS LINDA 
OFICIALĖ U N I J A 

LIETUVOS VYČIŲ ORG-CIJOS 
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮMET 

Jvyks 

Laivu "LITUANIA" Iš New Yorko Birželio 14 

KLAIPĖDĄ 
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

, - ANKSČIAU, GALSSITE VAŽIUOTI 

Laivu "ESTONIA" Gegužes-May ^Ld. 
VIENU LAIVU KLAIPĖDON 

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASABI I LIETUVĄ SU A-
MERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, KUR JAUNIMAS 
TEN GYVUMAS, TEN SMAGUMAS. 

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKIMUS, PA-
MATYK1T SAVO TĖVYNĘ, BROLIUS, SESERIS LR 
GIMINES. 
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti 

V.M.STULPINAS 

Atstovauja visas Laivų 
Linijas. 

Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog 

Į KLAIPĖDĄ 
Žemos kainos, Geriausias 

Patarnavimas. Parūpina Pas-
portus, Pagryžimo Permitus, 

ir Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus. 
Rašykite arba kreipkitės pas: 

V.M.STULPINAS 
8d CO. 

3255 So. Halsted Str. 
Chicago, UI. 

Notary Public — 
Yards 6062 

Telefonas Boulevar* l t l f 

Dr.S.A.Brenza 
«M» SO. ASECLAJTD AVM, 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 11 put: 1 po 
piet Iki t po piet, «:*• rak, lkl 
9: t t 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. Pr Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St. 
Valandos: 9 — 12 1S rtyo 

Vakarais nuo 7 Iki 9 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Vai.; Utarninkais ir Pėtnyčiomls 

nuo S iki 9 vai. vale 

Rea. Tel. Midway 5519 
Dr. R. C. C U P L E R 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir M-tas Street 

Telefonai Canal 1713--0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvergrais vakare. 

r \ 
Tel. Vincenne* €987 Ir 

Hemlock 5624 

Dr. Constance A. O'Brltis 
Gydytoja Ir Cnlrurga 

Ofisas: 7909 8. HALSTED ST. 
Vai. ^-f—6 p. p. Ir 6—8 vakare 

Re«.: f 000 S. CAMPBELL. AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

•utartt. 

Tel. Canal 9574 

. F. G. TAUTKUS 
CHIROrRAOTORTUS 

2019 Oanalport Avennt 
Valandos: Nuo • lkl 9 

BRIDGEPORT. 

les-Saldžiausios Širdies 
paties Jėzaus mėnesini: 
rinkimas jvyks antradieny, 
gegužės 3 d., 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Liet, Auditorijos sa 
lėj. Visi nariai bukite laiku 
todėl, kad yra svarbių reika
lų svarstymui. 

A. Bugališkis, rast 

I Kainos tiesiai į Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa . . . .$107 Trečia kliasa . . $181 
Turistine trečia . . $117 Turistine $196 

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum 
Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą: 

ESTONIA May 24-tą 1927 
LITUANIA June 14-tą 1927 

LITUANLA July 19-tą 1927 

DR. C. Z. VEZEL1S 
LTETITVIS DENT1STAS 

4045 BO. ASHLAND AVENUE 
Aat B. ZaK-ielrto Apdekog 

, » » » < W » » » ^ y " " " " * • ^ • • S Ž 

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 

savo vietiLį agentą: 
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
John P. Ewald 
6. L. Fabian 
Vinc. Milasewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
John J. Zolp 

901 W. 33 St., Chicago, IU. 
1112 W. 35 St., Chicago. 
841 W. 33 St., Chicago, XII. 
809 W. 35 S t , Chicago, IU. 
1723 W. f! St., Chicago. 
1739 S. Halsted St. Chicago 
726 W. 18 St., Chicago, IU. 
3311 S Halsted St. Chicago 
3252 S. Halsted St. Chicago 
4559 S. Paulina St. Chicago 

BALTIC AMERICA UITE, 
120 North La Salle St., Chicago, 111. 

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

4454 So. YVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 vaL 

vakare. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

A8 XURIŪ 43 METU8 PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlį Tikrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išeczami-
navimo. Jus sutaupysit laika, ir 
Pįnigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto,'kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
X-Itay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlikas egzamina
vimas kraujo atidengs man jus g 
tikras negeroves, ir jeigu aS pa
imsiu jus gydyti, tai jusų\ sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, šlrdfas, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjusia, jsikerėjusia, 
chronišką, ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1016 
Ž0 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

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

e^ 
DR. P. G. LUOMONS 

LIKTU VIB DCHTI8TAB 
8901 WEST 22nd STREET 

Vei. Ganai f f t l 
Valandos: I—II ryto: 1—I vakar* 

Pritaiko akinius, atitaiso regėji
mą, akių įtempimą, ir gal

vos skaudėjimą 

•> • 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 

3265 S. Halsted St. 
* — 

Tel. Boulevard 76T9 

Persikėle Į Naują Vietą 

DR. V AITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palenrrins aidų Įtempimą ka

rts esi priežastim salve* skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo. skaudamą aklų kar
šti. Atitaisau kreivas akla. nulmn 
cataractus. Atitaisau trumpą rear-
•te ir tolimą recyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egsaminavlmas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klriMss 

Specialė atyda atkreipiama me-
kykloa vaikuėlama 

Valanda nuo l t ryto lkl t va
kare. Nedėliomis nuo I i ryta lkl 
1 po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 B. ASHLAND AVE. 

Tel. Blvd. 7589 
——'•—^»KWW«»W 

DR. S, BIEZIS 
GYDYTOJAS IK CHIRUKOAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2Z61 West 22nd Street 

Cor. g. Leavitt St. Tel. Canal 6211 
Rezidencija: €640 S. Maplewood 
Ave. Tel. Republic TI6I 

Valandos: 1—S & f—8 T. V. 
Nedėlioj: 10—11 ryto 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m . 

Tel. Canal 6267 Res. Prospeet f€•• 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1811 Sonth Halsted bt. 
Rezidencija 6600 8. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto lkl I po plotai 

6 lkl 8:16 vakaro. 

— J 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS " 

Viiovų, Moterų Ir Vyrų higą 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nue T—6:10 

Nedėliomis l t lkl l t 
Telefonas Midway 2880 

I Š I M A T O N S I L U S 
TOBULIAUSIOMIS MOKSLO 

PRIEMOKOMIS: 
1—be peilio, 
S—be kraujo, 
B—be marinimo, 
4—be skausmo, 
6—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentas guli 
tuoj eiti } darbą, gali tuoj valgyti: 

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų. 

Ligonius priima kasdieną 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal sutari). 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS 

1411 S. 50 Am Oicsro, DL 

DR. H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per I I 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
cbirurgas ir akušeris. 

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

Ofisas ir Labaratorija: 102B W. 
18th St , netoli Morgan 8 t 

VALANDOS: Nuo l t — l t pietų 
ir nuo « lkl 7:10 vai. vakare. 

. Dienomis: Canal 
Telefonai: l l iO. Naktį 

South Shore Ž2I8 
Boulevard 4111 

3235 South Halsted St. » 
Vai. 9—10 A. M. Ir po 8 v. vak. 

V Į Į . ! • • 

Tel. Boulevard 1401 

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

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

7—9 vakaro 

' Dr. Maurice Kala 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 80. ASHLAND AVI. 
Tai Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaaa IM9 
Valandos: 

Nuo l t Iki 18 piet. 
Nuo S lkl 8 po plot 
Nuo 7 Iki t vakarą. 
Nedėl. nuo 10 HM ( I f4ot 

Offlse Tel Lafayette 5713 
Res. Telef. Vlrfinia 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgas ~ 

4449 S. Califoraia Avenu* 
Vai.: 1—5 p. p. 7—I vak, 

• i • • i • i w m \m • * 

i i ' "U J 

ATSILIEPDAMI \ "DRAU-
GE" TELPANČIUS SKEU 
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI '•DRAUGĄ', 

http://marqu.ettepa.r-
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DIEVO APVEIZPOS PAR. bonas ir asistentui kun. Vai
tukaitis ir Urba, o taip pat i> 

Klebono Darbai. parapijonys jau rengiasi. An-
Nors a.š nesu narys Dievo jghj laikraščiu atstovai jau ir 

Z\pveizdos parapijos, kur kle-|dabar teiraujasi apie busimą 
bonu v ra kun. lepias Albavi- iivvkj. Ic. 
ehis, bot nedaliu susilaikyti 
neparašęs to, ką patyriau 
atsilankęs į tą koloniją. 

Dievo Apveizdos parapija 
vra viena seniausiu Chieago-
jje. Kun. Ignas Al ha virius yra, 
berods, ketvirtas klebonas. 
Daug buvo nuveikta parapi
joj^ kitu klebonu, bet kun. 
Jpmrieians darbai nei kiek ! 
te mažesni, gal net didesni. 
» Bažnyčios statyba. 

BRIDGEPORT. 

Moterų Sąjungos Cbicagos 
Aps. Vakarienė. 

Laikantis Moterų Sąjungos 
gražaus papročio, kasmet tos 
organizacijos kuopos iškil-

rengti iškilmingą vakarienę 
gegužes $ d. (^totinų Dieno
je) Liet. Anditoriume, 3131 
So. Halsted St. 

Komisija nuoširdžiai dar
buojasi, ypa<v p. S. Satiriena 

DARBININKĮJ ŽINIOS. gaus darbo Mr. Flour, R. 1103 .lik»ką gerą namą 6433 Glen- NAMAI mJT ŽEMĖ 

• frf 
X CommonweaUb Edison 

Co., Air. Scbutze R, 1035 T2$ 
So Clark š i ieško .lųjyseniu 

deda d a u ^ s h m g u , kad va- v y n * > ^ r i k i a m a šaldytu-
, . '. J ! v vams pardavinėti. • karionę ir programa butu ge 
ra. 

Ta paeia diena (nors jau 
vėliau) nusamdė svet. ir p. 
Babravičiaus koncerto rengė
jai. Bet, Moterų Sąjungos va

karienė ivvks ant 2 lubų ir 
pradžia bus (i vai. vak. Pro-

pard 
X Krenn & Bato, Inc. 1009 

N. State st. R, 203 ieško lie
tuvio pardavėjo. 

X Ieško 10 vyrų darbinin
kų Rm. 338, 9 S. Kedzie Ccr-
ner Madison 7:3,0 — 8:30 a. 
m. 

gramą 
X Rnsų ar kitą slavo kaL įdomi, bet trumpa,!, , . , .. . 

v. . «il^~L ! ' ) a m o ^0 vyrai pardavėjai 

"Motinų Dieną",!n<V 8 » ^ pasiklausyti 
Babravičiaus. 

taip kad svečiai po vakarie-j 
ir p 

uri pripuola visuomet, antrą 
'sekmadienį gegužės mėnesio. 

Šįmet Moterų Sąjungos 
Kun. Igno Albavi f-i aus triu- j ^ . ' . , T. . . 

[Cbicagos Apskritys sutarė 

I 

iJu baigiama statvti bažnyčia 
ant kampo 18 ir Union Ave. Į 
Klebono pastangomis parapi- j 
jonys sudėjo i statybos fondą ,' 
t i rs $60,000, t. y.pusė tiek, j 
kiek statyba kainuoja. Tai , 
pasižymėjimas. 
• Baižnyėios pašventinimas i-

vyks birželio menesvje. Kh» 

- * . 
GRABORIA*: 

S. D, LACHAWIGZ 
Lietuvis Grabortus 
SS 14 W. 23rd P U c e 

Chicago, III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o m a n o 
darbu busite užga
nėd int i 

Tel . Ganai 1971 
S 1 M 

Tel . BooJevard 4 ! S i 

A. MASALSKIS 
0RAB0RIU8 

Movų pataraavfccaa laldotUTėee 
•r kokiam reikale, visuomet eeta 
•anJJningaa Ir nebrangus, ' todėl 
kad neturime išlaidu užlaikymo 

• akyrtų. 

S907 ArJBUEN ATM. 
Ckkmgo, UL 

I. J. Z O LP 
mtABorors IR LAIDOTUVIŲ 

V E D Ė J A S 
1650 West 46th Streel 
Kampa* 46U» Ir Paul ina S t * 

Tel. Blvd. 5SOS 

Nuliūdimo valandoje kreipkite* 
prie manęs patarnausiu s impat iš 
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dal šermenų 
dykai. 

Nepamirškime M S. vaka
rienes 8 d. gegužės. Nuošir
džiai visuomenę kviečiame 
pramogon atsilankyti. Busite 
visi patenkinti. 

Rep. 

PRANEŠIMAS. 

Po vaidinimo bus kokiai ir 
žaidimai. Vakaro pelnas ski
riamas klebonijos statybai. T-
•žang-a nebrangi, taigi visi 
brightonparkieeiai kviečiami 
atsilankyti. 

Korespondentė. 

&v. Pranciškaus Seserį) Rė
mėjų 2 skyriaus mėnesinis 

L. R. K. Federacijos CM- v i r i n k i maą 1*3** gegužės 3 

Tel. Cicero S676 
CHAS. SYREV7ICZE 

IJcen«*ed Embalmor 
Mandagus Ir plglaruslaa patarna

vimas. 
Laidotuvėms patarnavimas y « f pl-

įgemils u i kitų. 

1437 B. 4 f Ave . _ _ 

Cicero, UL 

cagos Apskričio svarbus susi
rinkimas jvyks seredoj gegu
žės 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Aušros Vartę parap. s vėtai 
nej. 

Visų skyrių Apskričių ir 
draugijų, prašome prisiųsti at
stovus, nes sus-mas bus dide
liai svarbus. Valdyba. 

d., 8 vai. vakare, Nekalto 
Prasidėjimo &v. Paneles pa
ra i jos mokyklos kambaryje. 

Visi nariai ir narės malo
nėkite susirinkti, neš turime 
daug svarbių reikahj aptarti. 

Valdyba. 

160 N. La* Salle st. 
X Reikalingas sargas 3fe 

Boeing, 6257 Eberhart. 
X Katalikai, svetimas kal

bas mokantieji vyrai gaus ge
ro darbo. Mr. Eduordo, B&. 
1546, '310 S. Michigan ave. 

X Vyrai su automobiliais 
gerai uždirbs 29 So. La Salle 
st., Rm. 616. 

X Virėjai, valgių išnešioto
jai, indų plovėjai gaus darbo. 
Argis Emp. 6240 Cottage Oro.ton st. 
ve ave. i 

X Reikalingi vyras ir ,no. j NAMAI — ŽEMĖ 
tens virėjai Ha 17), 160 N. i . . — 
Wells, R. 217. 

X Ieško merginos dirban
čios prie multigTaplio $25.00 
sav. Mr. Dalv, 3 fl. 166 W. 
Adams. 

X Illinois Bell Teleph. Co. 
325 W. -JVasliington 1 fl. Miss 
Allan ieško 25 telefonisčių. 

X Reikia 100 merginų AV. 
F. Hali Printing- Co. 4600 T)i-
versey ave. 

X Teško tarnaites į kata-

. • wood ave. 
X M k o pardavėjų $4.00 

diena. 17 W. Quincy st, 7 fl. 
X Agentes gaus $10 į die

nų. Pbilips & Levin 5 S. Wa-
bash. * 

X SUko kepurių, agentės 
$12 į diena gaus R. 918, 360 
N. Mich. , ( T f ;••! 

X Šešios moterys — šofe
riai gaus darbo. Tliomas F. 
Lundergan 77 W. Wasliing-

* 

KUR TEISYBĖ 
TEN IR GALYBĖ 

PARDAVIMUI 2 flatų mu
ro ir medžio namas 4x4 kamb. 
Konkreto fudamentas. Eleetra 
gezas, vana, Gatve ištaisyta ir 
apmokėta. Bargenas. Kaina 
$5,200. Cash $1,700. 
Gen. F. Bohac 2641 W. 51 St. 

RENDAVIMUI Gražus, 
šviesus kambarys del vyro 
arba merginos. Visi patogu
mai. Atsišaukite: 

2322 West 24th St. 
TeL Roosevelt 1710 

P A R S I D U O D A bizniavas kampinis 
muro namas du Storai ir keturi pa
gyvenimai . Rendos neša $230,00 j 
mėnesj . Pars iduoda pigriai. Norint ie
ji gero bargreno, kreipkitės tuojaus. 

KAS NORI TEISINGO PA-
TARNAVIMO KREIPKITIES 

PAS: 

C. P. Suromskis & 
Co. 

REAL ESTATE 

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

V70LTNER 
639 West 18th St. 

BRIDGEPORT. 

BRIGHTON PARK. 

Simpatiškas -
Maadaprua — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
ti} Patarnavi
mai. 

J . F. EUDEIKIS KOMP. 
P A O R A B Ų V E D 4 J A I 

Didyste OftM*: 
M05-07 S. Hermitage Ave. 

T « l Tardą 1741 Ir 4 l 4 t 
SKYBTUS 

Falrfleld A T « M 
T«l. Lafayette 1711 

SKYRIUS 
l d l t s o . 4 t t h Ooart 

T»l. a c e r o S7 94 
8K1RIU8 

1 A a b a m ATCTIO* 
Tel. Blrd. t S t l 

J. F. RAD2IUS 
pty iaas ias Lietuvis Grmbortns 

CHICAGOJB 
Laidotuvėse pa* 

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

OFISAS: 
M 8 West 18 SL 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
£ėl. Blvd. 404S 

8v. Jurgio parapija smar
kiai rengiasi prie savo para-

Apaštalystes Maldos drau-( pijinio pikniko, kuris įvyks 
?ija rengia didelį vakarą #e£.| sekmadienyje, g?gu|ie 20 d. 

'15 d., parapijos salėje Bus j černaūsko darže, jįstice, 711. 
atvaidnta gražus veikaliukasJButu ^era, kad draugijos tjj 
'Paklydėlio kelias" ir "Si-jdien^ nerengtų jokiu pramo-

^dabrinis noperskas'', punoki-gij , bet atvyktų į parapijos 
nantis veikalėlis. « 'pikniko. 

Parsiduoda nauja murinę 
bungalovv: 5 kamb. furnaco 
šiluma, cimantuotas skiepas; 
kieto medžio triminkas. Kai
na $7700. {mokėti $1500.00, 
o likusią sumą rendoms at-

KRAITTUVIU FIKCERLAI 
Orosernlų, Bn-

\ Černių. Del lka-
tessen, Res tau-
ranlų, Kendžlų. 

Bekernly , m o š ų 
spscla lumas. 

Geras patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHEIMS 

l t l S South Stato Stree l 

1 

I 
PETRONĖLE 
USELAITĖ 

Persiskyrė sn iUuo pasauliu 
RalamHLio 30 dlrruj. I0;45 va-
latuLą naktį, 1927 m., sulaukusi 
15 iiit-tii ainžiaiiv, g imusi Ba-
lamlžio 16. 1912. Chioairo , III. 
(taJiko .li(J« Uami iruUuclime I»K)-
tiiuj> P<trotw*lc. p«» ti'\al» Zub-
rickaitv. i»'-\a Domininkai. se««*-
ri >I ari joną. brolf I>omininką tr 
•nminos. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10216 Ko. State St. 

Laidotuvės |vyks I t a r n i n k e . 
Gegužio 3 dieną, 8:00 \alaruLi 
ryto 1A namu i «v. Petro Ir P n -
\ l l o {i>arapijos bninyvią. kurio
je ats ibus treiluliruios pamaldos 
už vel ionio siela, o iš ten bus 
ntUydėta į šv. Kazimiero kapi
nes . 

^"is| A. a. Petronėlės Uselai-
tės iflaikn'i*. draugai ir pažysta
m i esate nuoširdžiai kvieėlami 
ilaly%auti la idotuvėse ir suteik
ti ja i pasktutiaj patarnavimą, ir 
atsLsreikinlmą. 

\ i i l i n d e l iekame, 
Tėvai. Ke«.»to, Brol is ir G i m i n e 

Laidotuvėms patarnauja grnh. 
J. F . EndeikU. Tel. Y a n l s 1741 

« Feoples Furniture Co. 
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų. 
š iuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Cntcagoje, Visuomet rasite 

JA 

platų pasirinkimų naujausių madų, geresnio padarymo, PJanų, Ra
diolų, Rakandų, Kauru, Peč ių ir visų ki tų n a m a m s reikmenų už 

prieinamesne kainų. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu; 

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai. 

=*=•§. 

Tel. Roosevel t 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nul iūdimo valandoje sute ikiam 
gsriausį patarnavimą. 

Palaidoj imų at l iekame rupestin-
jcal tr gražiai. Busite pilnai pa

tenkinti . 

1911 CANALP0RT AVE. 
Chicago. 111. 

r 

VLADISLOVAS 
ALILIUNAS 

Pers iskyrė su š iuo pasauliu 
Gegužio 1 dieną. 6:20 valandą 
ryto. 1927 nu, s tdaukes 21 me
di amžiaus, g imęs Panevėž io 
apskrieio, R e m y g a l o s parapijos 
Ažuolytė v ienkiemio, pal iko 
didel iame nuliūdime moterf 
Baiborų, ] » U'*vaLs Ba l tnmai tė , 
5 dukteris: Oną, Marijona. Ag
niešką, ko tryna ir Praneišką, 
b r o l f AAtaąm ir brolienę, o I.io-
tirvoj sesei-jH^azimierą. Kanas 

/ a š a r v o t a s . randasi 1313 So. 
48th Ct.. Cicero, TU. 

I^aidoravė^ | v y y s Ketverge, 
Gegužio 5 dieną. 8:00 valandą 
ryto iš namų | .šv. Antano pa
rapijos bažnyčią kurioje ats i 
bus gedulingos pamaldos nž vė 
lionio sielą, o i š ten bus nuly
d ė t a s i .šv. Kazimiero kapines . 

Visi A. a. Vladis lovo Ali l in-
no giminės, draugai ir pažjsta-
mi esate nuoširdžiai kvieeiaml 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam pnskutin) patarnavimą 
ir atsisveikinimą. 

Nuli-udę l iekame. 
Moteris, Dukterį*, Brolis 

ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja ?rab. 

ludeikLs. T e l Yards 1741. 

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

1922-32 So. Halsted St. 
Canal 6982 

J. NAKROSIS, Vedėjas i 

NEGIRDĖTAS IŠPARDAVIMAS!.' 
NAUDOKITĖS PROOA! 

Kainas — tai yra pigiau negu "auction" išpardavimuo-
%se! Visi kviečiami! 

^ Turiu didelį pasirinkimą laikrodžiij, wrist-watclje.s, 
žiedų, daimantų, muzikališkų instrumentų, pijanu, rolių 
pijanams ir kitų daiktų. 

1JASTABA: Dabar gera proga nupirkti <<gradnation , , 

dovanos. 

> 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

[ PE0PLE8 HARDWAM~" 
i AND PAINT 00. 

S A V I N I N K A I 
OREGOROWICZ BROS. 

Užla ikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto rslk-
menų, {ranklų, Indų Ir kitokių na-
minių reikalingi; reikmenų. 

Turime plombinių Ir e l sktros 
re ikmenų 

I M I W E S T 47tk STRKK71 
Telefonas Lafayette 4189 

Chicago, l i k 

Parduodame visokios IŠ? 
dirbystės automobilius. Tu
rime daugelį mažai vartotu 
automobiliu kuriuos galima 
pirkti labai pigiai. Kas turi 
lotus priimsiu j mainus. 

NAMŲ BARGENAL 

3-ju flatu mūrinis namas 
po 6 kambarius. Visi veliau-

mokesite. Randasi tarpe 70- šios mados įtaisymai. Savi
tos ir 71-mos ant Oakley av. 

2 aukštu po 5 kamb. mū
rinis namas, garu apšildo
mas, kieto medžio trim.; ci
mantuotas skiepas; randasi 
tarpe 68-tos ir 69-tos ant 
Rockvvell st. Kaina $13600. 
Jmoketi $3000.00. 

ninkas mainys ant bile kokio 
biznio arba farmos. Kaina 
$13,500. 

•+*• X 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HARDWARE CO. 
Maltvojime, dekaroojame, 

kalsimuojame ir pomeruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 80. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. TeL Tardą 7281 

Ant 72-ros prie Marąuette 
parko tamsta galite įsigyti 
lotą 30x125 pedŲ, įmokėda
mas $200.00 ir po $10.00 Į 
mėnesį. 

Norėdami pirkti arba par
duoti namus bei žemę kreip
kitės į 

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

4 pagyvenimų medinis na
mas. Garadžius del 2 karų. 
Savininkas mainysiant far-
mosr 

DRAUGAS REAL ESTAtE 
2334 S. Oakley Ave. 

Telefonas Roosevelt 7791 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute lkiama { viena dieną 
Perkajne real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. Lafayette 6788-8718 

M A T Y K I T E 
4736 S. MAPLEW00D AV. 

Naujas 2 flatų mūrinis na
mas ant 30 pėdų loto. Perkant 
dabar nupirksite $500 pigiau 
negu kitą tokį namą Brighton 
Parke. Parsiduoda lengvais 
mokėjimais. 

FRANK MATOUSEK 
NAMŲ STATYTOJAS 
2257 West 47 Street 

Parsiduoda 2 fl. muro namas 5x5 
kamb. lotas 32 pėdu pločio. Bels -
mentas, pastogė atskiri boileriai. Ka
rštu vandeniu šUdimui. Aržuolo už
baigimai. Viskas m o d e r n i a i . Arti 
3 karų linijos ir eleveiterioVArti ba
žnyčios ir mokyklos . Sis p u v i n y s ti
krai yra bargenas. Atsišaukite. 

Ridgeway Ave. ir 23rd St. 
Telefonas Lawndalc 2990 Ir 2489 

4 kambarių cottage Gara
džius. Randasi ant 46-tos ir 
CaHfornia Ave. Kaina $4,-
500. Savininkas mainys ant 
biznio arba loty. Perkant re! 
kia įmokėti $500. 

\ 

JUOZAS A. RIZGEN 
JEWELRY — MUSI0 

3331 South Halsted Street . Chicago, 111. 
Phone Boulevard 6561 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, F A R M A S ir BIZNIUS 

4mkJM. Jei nori pirkti ar parduoti na-
flSUHt nią, lotą, farmą, ar biznį tai 

pirmiaus kreipkis pas raus. Turime dau
gybę barmenų ir esame visados pasirengę 

| teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visose Real Estate reikaluose. 

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

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

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

4 flatu naujas mūrinis biz 
niavas namas randasi Brig
hton Parke ant Archer Ave* 
Savininkas mainys ant ge
ros farmos. Perkant'reikia J-
mokėti $5,000 kitus kaip ren 
da. 

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

C. P. Suromskis & 
Co. 

583335 S. WIiSTERN 
AVENUE 

Tel. Hemlock 6151 
Ofisas atdaras Nedėlioję 

visą dieną. 

/ 
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