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kat dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš katalikų 
paramos, nes juk priešei jo nerems. )• 
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f§ ONIVtKSIT, 
Spauda — tai galinga jėga. Tą 

jėga. gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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Telefonas: Roosevelt 7791 
METAI-VOL. XD 

I PARYŽIUS, birž. 12. — 
•Francijos parlamente iškeltas 
reikalavimas nutraukti viso
kius santykius su Maskvos 

Kur žmogui nelaime 

(Jeležinkelio garvežio inži
nierius Frank Hutcbinson, 65 
m., 542 No. Troy st., j>er 44 

PASKOLOS NAUJAKU
RIAMS SĖKLAI JSIGYT1 

Visoj Rusijoj Naujas Teroras Vedamas 
įtariami Miarchistai H ^ - ^ G A G ^ J U E T U V O J E J U t i s WasiitgtM 

Areštuojami Ir Žudomi 
Francijos Valdžia Kovoja Komunistus; 

Parlamentas Pritaria 
• i * •» 

Francuzu Kariuomene Iš 
Saar Klonio Atšaukta 

TRYS KINIEČIŲ ARMIJOS MARŠUOJA 
ANT PEKINO 

vakttia. Pažymėta, kad kuo- met į n ž į n į e l j avimo ant gele-
m*t visas pasaulis nuo Ma*- ž i n k e l i o j , . n i e k u , . j m l l mpa. 
kvos valdžios į s i s u k s , holše- s i t a i k ? j o k j l l n „ l a i m P . 

prisiartins 
Nesenai jis nusipirko auto

mobilių ir su žmona leidosi j 
atostogas, kaip sakosi, kur to 

vikams greičiau 
paskutinė teismo diena Rusi-
Joje. 

Ne visi naujakuriai siu me
tu pavasario sėjai turi užtekti
nai sėklos. Kad padėti nauja
kuriams įsigyti sėklos, žemės 
bankas paskyrė 500,000 litų 
paskoloms specialiai naujaku
riams sėklų įsigyti 

Žemės bankas per vietos ba-

Baigiasi 
* 

Pulk. Lindbergh Šiandie 
Skrinda Į NewYorką 

VOKIEČIAI SMERKIA 
ŽMONIŲ ŽUDYMĄ 

lliau nuo geležinkelių pagyven, nkus duos paskolos tik tiems 
•ti. naujakuriams, kurie gavo že-( 

IŠKILMĖS, VIENOS IŠ
KILMĖS 

mių, kaip šiandie pagerbiant 
tą jauną lakūną. 

Prezidentas jį dekoravo. 
Ties Guelph, Ont., Kanadoj, i me ne vėliau kaip 1925 m.! WASUINCTON, birž. 1 2 . - j Kongreso ir įvairių nacijona-

vnžiuojant skersai gcležinke-l gruodžio m., kurie ją patys « a aeka iSkilrneįkiirioa p**- liij organizacijų delegacijos 
lio traukinis sudaužė automo-1 dirba, rūpinasi įsikurti ir *«><«*> vakar. Rytoj jos 5ia |n sve.kino. Vakar jis BRRLYNAS, birž. 12. -

Vietos vokiečiu laikraščiiii 
;-«w-i i • * i - o •• biliu ir inžinierius su žmona nema pinigai reikalingi seklo-vienbalsnu smerkia Rusuos1 * I . . . . 

žuvo. ims nusipirkti. Vakar iš Europos parvyko 

RAUDONASIS TERORAS KAMPANIJA PRIEŠ KO 
ATNAUJINTAS MUNISTUS 

smerkia rtusijo 
bolševikus už žmonių žudymą, 

laikraščiai pareiškia, kati 

baigsis, bet jyrasidės kitur 

Abudu lavonu Cliicagon par | 

I 

toksai darbas yra begalo bar- vežta, 
bariškas ir begalo brutalus. 

RYGA, binž. 12. — Bolševi-į PARYŽIUS, birž. 12. — 
kų valdžia visoj Rusijoj Ske- Francijos valdžia iškėlė kam-
lė naują raudonąjį terorą są-.panija prieš komunistus, ku-
vo priešams, kurie, anot jų.1 ' 'rie perdaug įsivyravo visoj ša-
pastaraisiais laikais jau per- ' i v 

daug buvo įsigalėję. 
Pirmiausia suimta ir rašau 

BOLŠEVIKŲ TEISME RE 
VOLIUCIJOS MALŠIN

TOJAI 

MASKVA, binž. 12. - Bol-
ftis klausimas iškeltas par laševikų teisme Petrograde pra 

: mente. Tečiaus balsu didžiu 
dyta 20 įžymiųjų r n s * į t « r - ; m a reik3ta I > a s i t i k ? | i m o v a l . 
tų priešbolševistioiam veiki- L u j . 
me. 

Crezvičaikos agentai eina 
per namus ir dirbtuves ir a-
reštuoja įtariamus. Vieni jų \ 
žudomi, kiti skiriami siunti- j 
m ui į Siberiją ir į kitas nuo į 
pasaulio atkirstas vietas. 

Nekomunistus apėmė neap
sakoma baimė. Jiems rytojus 

sidėjo by la 'karo laivyno ka
rininku grupei, kurie caro de-
komoti už revoliucijos malši-

Balsuojant socijalistai ats- nilroj Estijoj, Latvijoj ir Lie-
tovai persimetė komunistų pu .tuvoj 1905. 
sėn — prieš valdžia. Bolševikai dabar nori su 

TRYS ARMIJOS ANT 
PEKINO 

tais karininkais atsilyginti. 

AREŠTUOTI STAČIATI
KIAI VBJNUOLIAI 

Keturi išgelbėta 
i 

Sale Fort. Sheridan iš Mi-
cbigan ežero išgelbėta keturi 
jaunuoliai, kurių valtis apsi-
vožė. 

Nelaimę pamatė lakūnas 
įeit. Priestman. J is pasiėmė 
ilgą virvę ir»aeroplanu leidosi 
ant ežero. Tenai skrizdamas 
galą virves įmetė ežeran. Prie 
virvės prikibo vaikinai ir tuo 
būdu aeroplanu jie ištraukti 
į ežero pakraštį. 

Vienam naujakuriui bus ski- lakūnas pulk. Charles Lind-
į riama nuo KM) ligi 200 litų pa- bergb, kurs andai pirmutinis 
I skolos Palūkanų reikia mokė- ir vienų-vienas » New Yorko 

t i žemės bankui 4 nuoš. ir iper Atlantiką nuskrido j Pa-
smulk. kredito draugijai už da-. ryžių, kur jis iškilmingai bu
rba 2 nuoš., o viso b* nuoš. Ki- (vo sutiktas, dekoruotas ir vai 

i tų jokių išlaidų neimama. Pa- Šinamas. 
skola bus išduodama pagal ve-1 jv K u r o p o s ^ parvestas 
kselius, laiduotus dviejų asme-"v ia k a r o l a i v u Kuoiškilmin-
nų, turinčių nejudomąjį t u r t ą ' g i a u s į f t į ^įa j j s s u t iktas ir 
1928 m. vasario mėn. J. d. ter- s v e ikmta*. j i s y r a preziden-! 
™*>» •' . J to Coolidge svečiu. Sri juo y-

Naujakuriams paskolos sėk- • w o t m a # 

nebežinomas. 
Lenkijos pasieniais del to 

naujo teroro gyventojai imu 
baisiai nerimti. Kai-kur vie
šai jau kalbama apie ginkluo
tą pasipriešinimą Maskvos 
terorui. 

Policija vykdo parėdymą 

i Ciiicagos gatvėse uždraus-
ta visą naktį palikti automo-

Anot žinių. Mandžurijos lor-j HYUA, birž. 12. - Odessoj «*"»* <****** stovinčius an
dai Cbang Tso-lin Pekine vis!bolševikų policija areštavo 19 tomobilins policija paima Į 

SHAX(iHAI, birž. 12. — | 

'daugiau darosi ankšta ir ar- stačiatikių vienuolių už Le-
timiausiomis dienomis jis iš n i r l ° paveikslo sudeginimą, 
ten turės dumti atcral i Man-

j džuriją. 

Prieš jį ant Pekino maršuo-

artimuosius garadžius ir sa
vininkus traukia atsakomy-

jbėn. 
ALBANIJA PASIRUOŠUS 

GINTIS 

Ton pusėn tad siunčiama ja trys atskirtos armijos, ku-
dnugiau kariuomenes. 

SKELBIA NUŽUDYTŲ 
VARDUS 

rios sudaro 450,000 kareivių. 
Tai nacijonalistai su savo tal
kininkais. 

FRANCUZŲ KARIUOME
NĖ ATŠAUKTA 

ROMA, birž. 12. — Iš A1-11 
banijos miesto Tirana prane
ša, kad tenai Albanijos premie 
ras peržiūrėjęs kariuomenę ir ežere ir upėse 
padalines kareiviu būriams asmenvs. 
karo vėliavas ir emblemas. .. — 

Albanija bijo Jugoslavijos į Gaisras hotely 

8 asmenys nuskendo 

Praeitą savaitę daugiau at 
orui, žmonės pradėjo vie 

tonus maudytis ir į porą die
nų Cbieag'oj ir apylinkėse — 

- nuskendo 8 

loms nusipirkti išdavinės šie 
vietos bankai. 
Telšiy apskr. : 

ti) Telšių liaudies bankas. 
b) Plungės smulkaus kredi

to bankas. 
c) Rietavos liaudies smulk. 

kred. bankas. 
Kretingos apskr.: 

J. Valstybių istorijoj nebū

nu vietų i kitas buvo vėžio-
jamas. Visur sveikinimai, at-
žymėjiniai, dovanos. 

Visa šalies spauda visas lai 
kas daugiausia vietos pašven
čia šių iškilmių aprašymui. 

Nei pats lakūnas nesitikėjo 
skrizdamas per Atlantiką, ko
kia pagarba jį laukia pasie
kus tikslą. 

Rytoj pulk. Lindbergh 
skrinda į New Yorką. Tenai 
ji laukia dar didesnės iškil-
mės. 

I š Xew Yorko jis skris i St. 
Louis, Mo., paskiau į kitur. 
Nes kuone visi miestai jį kviė 

ta čia panašių, didelių iškil-[čia, visi nori jį pagerbti. 

MOKYTOJŲ DĖMESIUI KIEK LINDBERGH TURI 
MEDALIŲ? 

Mokytojų sanatorija Palan 
goję." Liet. Katalikų Mokytojų YVASHJNdTON, birž. 12 
Sąjungos centro valdyba ši j Lakūnas pulkininkas Lind

ai Mosėdžio uk. s-gos smu-\pavasarj išnuomuoja Palango-lbergli ligšiol apdovanotai de-
Ik. kred. bankas. !j« gražią vilą "Danutę" . Joje Rimtimi medalių. Iš jų šešis 

b) Palangos smulkaus kredi- patalpa skiriama pirmoje eilė-
to bankas t je savo sąjungos nariams, e-

parsiveržė iš Europos. 
Be to, gal dar Kongresas 

ą) Andrijavos uk. s-gos smu-' sant gi vietos ir nenariams. j jam pripažino kongresinį me-
Ik kred. bankas. I Vila " D a n u t ė " yra kurhauzo dalia. 

i <t 

' [sode pačiame Palangos centre. 

bankas. 

t 

puolimo. 

RYGA, biž, 12. — Rolševi-: 
kų valdžia per radio iš Mas
kvon paskelbė pasauliui pir- PARYŽIUS, birž. 12. — Ei- ! 

niiMii nnžudvtu dvidešimts nant santarvės ambasadorių! 
^monarcl . istn" ir <4šnipų" tarybos išsprendimu kovo 12 
vardus. d., iš Saar klonio atšaukta ' 

Tarp nnžudvtu yra princas j trancuzų kariuomenė. J i pa-1 
r» i- r, , • • h -v , . . A< »• . P O Y T \ DRL(;AD\ \zo-i Grantai šokių sale pratuste-
Paul.us l)oli>orukov ir princas keieiama "tarptautine i)olici- | r u x , 1 A UPAUUAUA, MO Į. .k * 

\rų salos, birž. 11. - Italijos' . 1°- D« asmeniu sužeista, 
lakūnas komendierius de Pi 

DE PINEDO LEIDOSI 
TOLIAU 

Drake kotelio vienam spar
ne apie vidunaktį kilo gaiš-
ras, kuomet šimtai jaunimo 

YLAKIAI. Vietos Darbo Fe 
deracijos skyrius surengė vie
ši} vakarą Velykų pirmą dieną. 
Vaidinta "Švenč. Pranciškaus 

i 
šoko. 

Aleksandras Meščinskii. Kiti, ja. ' 
' i 

tai daugiausia buvę caro laiku 
kariuomenės aukštesnieji ir 420 KINIEČIŲ NUSKENDO » ^ šiandie i& čia išskrido į 
žemesnieji karininkai. 

Jų didžiumą pati bolševikų 
valdžia buvo viliugingai pa
kvietus gryžfti Rusijon. 

BRITANIJA GRASINANTI 
ŠAHUI 

MASKVA, birž. 12. — Bol
ševikų valdžia skelbia, kati 
Britanija grasinanti Persijos 

SHANGHAI, birž. 12. 
Portugaliją. 

Netyčiomis pašovė 

Lawrence Oerter, 22 m., 
Komand. de Pinedo apskri- Į 3345 No. Asbland ave., va-

Nedideliam Pecbiu ežere, Ah- do Afrikos, Pietines ir Šiau- lydamas revolverį netyčiomis 
pašovė savo dėdę Frank Po- r a i . Publikos atsilankė stebėti- Franci ja. 
tratz, 23 m. 

Mažeikiu apskr.: 
^r v ., • ,t . . , u,, v- : Sezono pradžia numatoma 
Mažeikių smulkaus kredito J 

i apie birželio 10 dieną (tiksliai 
.paskelbsime vėliau). Išlaiky-

Tau rages apskr. : ! mas: kambarvs, pusiTčiai, pie-
a) Tauragės liaudies bankas . . . . . . v , • ,, ^ u r i v 

' " B " ,tus, vakariene ir patarnavimas 'pasaukimas". Publikos buvo 
"Savišalpa". i..: . . . .+. • •_ ;_,„_ t_A i 

b) Vainutos smulkaus kredi
to bankas. ' 

(į) Rietavos liaudies smulk. 
kred. bankas. 

'vienam asmeniui kainos: są- j pusėtinai, ir viskas butų nusi-
jungos nariams nuo 6 iki 7 Ii- sekę neblogai, tik po vaidini-
tų, nenariams nuo 9 iki 8V2 lt. 
parai. '' Žemaičiu; P lietelis''. 

PAVASARININKAI KRUTA 1 
i 

NORI NUOLATINĖS 
TAIKOS 

! wbei provincijoj, nuskendo rinės Amerikos ir Europos 
420 kiniečių. Jie bėgo nuo kontinentu dalis. 
besibriaujančios pirmvm naci-
jonalistų kariuomenės. PAGR0B4 10 METŲ 

VAIKĄ 
TORNADO VVISCONSINE 

LAIVYNO OPERACIJŲ 
VIRŠININKAS 

YLAKIAI. Ylakių " P - r i o " 
kuopa Velykų antrą dieną su-' WASHIN(iTOX, birž. 12.-
rengė viešą vakarą vaidinta J- Valstybės Franciją pain-
"Pi loto duktė". Po lo'šimų |i'ormavo, kad Amerika sutin^ 
kuopos cboras padainavo kele- ka leistis su Franciją į dip-
tą gražių dainelių. P. mok. Mi- lomatinius pasitarimus kas 
neikytės pasidarbavimo dėka. link nuolatinės abiejų šalių 
artistės savo roles atliko ge- taikos sutarties, kokią siųlo 

nai daug. Rimtiems ir inteli-( 

gentams veikalas, matyt, pati-' 
1 ko, bet atsirado ir tokių mie-! 
istų pusbernių, kurie kėlė tru-
įkšmą ir švilpavo, o paskui pa-' TVASHINGTON, birž. 12.— 

52,000 TELEGRAMŲ 
LAKŪNUI 

NEVV YORK, birž. 12. —j WASHINTON, birž., 12. —jprašius kuopos pirmininkui a- I laikinus prezidento Coolid-
RICE LAKE, Wis., birž. 11. Automobiliu važiuoją keturi Vyriausias J. Valstybių karo teiti pasiaiškinti nei vienas ne- ge p namus vakar pristat)1a 

šabui jį pašalinti nuo sosto, 1 - 6ią apylinkę palietė torna- vyrai pagrobė 10 metų Josepb laivyno komendantas adm. 'atėjo. Matyt, tai buvo sociali- 52,000 telegramų su sveikini-
jei jis ilgiau busiąs palankus I do-vesula. Dideli išnaikinimai Murdock Denny, turtingo real Hughes paskirtas karo laivy- stų priagituoti ir mažo susi- mais pulkininkui Lindbergb-
Maskvos valdžiai. atlikta. . ^estate brokerio sūnų. no operacijų viršininku. [ pratimo žmonės. ui. • 

mų įsimaišius priešingos dva
sios šokių vedėjui, vakaro gy
vumas buvo trukdomas. Todėl 
Ylakių i'ederantams reikėtii su 
siprasti, su tokiais dėdukais-
cicilikėliais nesiskaityti. 

NBW YORK, birž. 12. — 
New Yorko valstijos vyriau
sias teismas paskelbė išspren
dimą, kad kalėjimu ligi gyvos 
galvos už žmogžudystę nu
baustas vyras skaitosi lega
liai miręs ir jo žmona esą nuo 
jo pilnai paliuosuota. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 100 litų $10.00 j 
Britanijos 1 svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.911 
Belgijos 100 belgų 13.91 j 
Šveicarijos 100 frankų 19.231 
Vokietijos 100 markių 23.701 
Italijos 100 lirų 5.50 
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PmbliAhed' Daily Exc«pt •nndayi 
O M Tmr • • • 
•tz Months 1.M 
Thr*e MontlM l . t t 
One Month 71 
Surop* oa« jmr . . . . 7.M 
Bii Months 4.t« 
A Copy t l 

— • - • i J ^ 

PASTABELES 

D I I Ū I I B / 

Laukiama naujų partijų. 
J . Am. Valstybėse iki šiol 

veikia dvi stambias politinės 
partijos — demokratų ir repu-
blikonų. Socialistų partija 
nors yra, bet be jokios reikš
mes. 

Artinanties 1928 metams, 
kuriuose turės įvykti rinki
mai šios šalies prezidento iš
kilo daug kalbų ir rašymų a-
pie naujų partijų atsiradymą. 

Mat, politinių agitacijų, ar 
obalsių, sukuryn įvelta pro-
bibicijai ir net religija. 

Yra gandų, kad susitvers'tinas, pats atsivertėlis iš an-

įeigų virš 30 tūkstančių, tai 
jau keista. 

Senatoriai, matyt, turi ome
nyje labiausia save ir savuo
sius, o ne neturtingesniuosius 
piliečius. 

Kongresas ta, projektą, grei
čiausia atmes. J is turėtų taip 
padaryti. J i s turėtų pagalvo
ti apie Mississippi ir Missou-
ri upių daromas nelaimes ir 
pasirūpinti apsaugoti gyven
tojus nuo panašių nelaimių at
eityje. 

Tuo projektuojamus numa
žinimo mokesčius, kaip tik tu
rėtų paimti ir panaudoti ap
saugai nuo vandens katastro
fų. 

Anglikoniškoji bažnyčia. 
Anglikoniškoji bažnyčia 

pragyvena persilaužymo va
landas. Ją seka visas tikinty
sis pasaulis. 

Tėvas Bėda Cam, benedik-

NIKARAGUOS KANALAS. BOLŠEVIKAMS NEVYKO 
IŠGRIAUTI TIKĖJIMO. 
Nežiūrint Rusijos bolševikų 

partija biberalų. J i busianti Į glikonų į katalikus, ragina 
perdėm "š lap ia" . Yra. dar rimtai žiūrėti į "anglikonus! 
tikresnis dalykas, kad iškils — katalikus. J is pareiškia sa- j 
dar viena partija, jei New vo širdies skausmų, kad į 
Yorko gubernatorius, A. 
Smith, katalikas, statys savo 
kandidatūrų į prezidentus, akimis. Jie mato tame judėji 

daug katalikų į anglikonų ju
dėjimų žiuri nepasitikėjimo 

Tuomet laukiama labai "sau-
, » t sos' partijos, o ištikrųjų, 

prieškatalikiškos partijos. Jos 

>> me "senąjį klaidžiojimų", o 
tuom tarpu jis esųs teisin
gas, nuoširdus ieškojimas 

gimimo vieta turėsianti būti Tiesos ir reiškimas meilės 
vakarinėse ir pietinėse vals- Jėzui Kristui. Judėjime yra 
tybėse, kuriose gyvena daug 'daug klaidų, bet daugiau ge-
protestantų fanatikų ir smar
kiai įsigalėję "kl iukser ia i , \ 

ros valios. Sutikimas "anglo,-
katalikų" Judėjimo prielan-

Nežinia, kokių pažiūrų žmo- j kiai, bus padarymas tilto 
gus, bet geras demagogas, i jiems į Katalikų Bažnyčia. 
senatorius Borah, statysiąs 
savo kandidatūrų į preziden-

Per paskutinius tris mene- j 
sius 5 žymus "anglo-katali-*; 

tus. Jei republikonų partija k ų " dvasiškiai perėjo į kata-
neiškelsianti jo kandidatūros,! likus. Jų vienas lordo Luid-
tai stosiąs " sausųjų " partijos I ray sunūs. 
priešakyje. r 

Taigi galime susilaukti ir Išėjo knyga "Anglikoniško-
Amerikoje partijų maro. Iki šios Bažnyčios atei t is". Jų 
šiol čia piliečiams suko gal- j parašė tos pačios bažnyčios' 

i 

vas dvi partijos, dabar sžada žymus dvasininkai. Ten pa- j 
tų daibų pradėti varyti ke- 'žymėta anglikanizmo padėtis, , 
lios lygiai. j Pasirodo, kad anglikoniškų! 

Amerikos demokratija užsi- ' dvasininkų skaičius sparčiai 
manė neatsilikti nuo kitų ša- krinta žemyn. 1886 metais i-
lių demokratijų, kur partijų šventinta buvo 814 dvasinin-
gyvuoja visa virtynė. kų, tai 1925 m. tik 370, o 

Sumai n imas mokesčių,. žmonių skaičius pakilo iš 25 
Kalbama, kad per sekamų j milionų į 38 mil. 

Kongreso posėdį Mis svarsto-1 Anglikonų dvasininkai ma 
ruas projektas apie numaži- j to savo silpnumų ir savo ti-

Politikos regėjimai. 
Nors kovojama už tai, kad politika išsižadėtų savo slė

pinių, bet nei vienos valstybės politikai be jų neapsieina. 
J . A. Valstybės, sakoma, politikuoja atvirai, bet tai ne

atitinka tikrenybę. Jos ir turi savo politinius slėpinius. Jos , PnesPaud<>s> katalikų liturgi 
. , . *-i i i • i t£i r -v, + -v ..,• l ,nės pamaldos reguliariai ce-

siekia savo tikslų, kurių kiti negali iškarto Įžiūrėti. i ^ 7 ° . . 
mm • -LJ A*I *-I ~A O« ; , lebruojiamos Maskvoj ir Pet-
KUus sumanymui sujungti Atlantiko vandenynų su Pači- . . . . 

r* , ,. . . . . ,. m . , r . -v • • , u rograde ir didelis skaičius ka
liko ir padaryti trumpesni ir. tiesesnį kelia; iš vieno 1 kitų, °. . . . . 
•, , , XT., t . , ,. , 1 • : x rv'.talikų rusų naudojasi kiek-

dvejota ar Panama ar Nikaragua turės būti kanalui vieta, ls I * . . . . 
. , , , . , „ m . n , , i viena proga prieiti išpažinties, 

rinkta liko Panama. Turime Panamos kanalų. ' r 

Nuo 1914 metų judėjimas taip sparčiai pradėjo augti ir 
auga, kad Panamos kanalo ima neužtekti. J . A. Valstybių 
reikalai taip išsiplėtojo, kad ji ima jausti kito kanalo rei
kalingumų. 

Ne viena pramone ir prekyba verčia šių šalį galvoti apie 
naujų kanalų. Jos politika kartais įžiūri ir tirštus debesis, ku
rie grųsina audra. 

Panamos kanalas nėra užtektinas karo laivams liuosai 
vaikščioti. Taigi reikalingas yra kanalas, kuriuo galėtų nau
dotis ir karo laivynas. 

Anglijos sumanymas. 
Landi Anglija, kuri yra gerai iššnipinėjus visus pasaulio 

kampučius ir pripratus pasigauti visokius svarbius karinius 
ir prekybinius punktus, nužiūrėjus buvo ir Nikaragua, kuria 
galėtų pasinaudoti. 

1841 metais kilo jau nesusipratimai tarp Anglijos ir Ni-
karaguos. Anglija tuojaus užėmė San Juan del Norte, kuri 
vėliau pavadino Greytown'n. J is turėjo būti antlantikinis ga
lutinis punktas naujo kanalo. 

J . A. Valstybėms neparanku buvo turėti pašonėje tokį kai
mynų, kaip Anglija ir pavojinga jai leisti įkelti kojų ir sus
tiprėti Centraiėje Amerikoje. Ėjo derybos, sutartys ir bai
gėsi tuomi, kad Anglija atsisakė nuo savo pretensijų prie Ni-
karaguos. Gi Amerikos įtaka Centraiėje Amerikoje augo. 

J . A. Vai. ir Nikaragua. 
Jei J . A. V. įsikraustė į Nikaragua, neva ginti savo pi

liečių reikalus ir saugoti jų nuosavybės, tai jos turėjo savo 
politikos tolimesnius tikslus. Jų tarpe ir naujasis Nikara-
guos kanalas. , 

Jau paduota visa projektų eilė. Tyrinėjami visi. Sutin
kama, kad iš Atlantiko pusės išėjimas, ar įėjimas į kanalų 
turės būti San Juan del Norte arba Greytown. Iš Paeifiko 
pusės kanalui tarkautų Rio San Juan. Kur yra jos dideli iš
sisukinėjimai, ten butų kasamas kanalas tiesiog. J is išeitų 
į Ni karaguos ežerų prie Fuerte San Carlos. 

Ežeras yra 163 kilometrų ilgo. Yra jis labai gilūs. Net 
prie krantų vietomis taip yra gilus, kad dideli laisvai gali pri
plaukti prie sausumos. Didžiausia giluma siekia 80 metrų. 
Ežero vanduo gali būti naudojamas pakelti kanalo vandeni. 

priimti šv. Komunijų ir pa
likti Bažnyčiai ištikimais. 

Taip pareiškė čia andai vys
kupas d'Herbigny, Pontifika-
lio Rytinių Apeigų Instituto 
direktorius. 

Vyskupas d'tierbigny pas-
I kutiniu kartu Rusijų aplankė 
praeitais matais. Ir tik dabar 
iškėlė aikštėn, kad bolševikų 
valdžia nebeleido jam ten il
giau pasilikti ir uždraudė at
eity Rusijon atvykti. 

Būdamas Petrograde vys
kupas d 'Herbigny dviem die
nom celebravo Mišias. Iš te
nai gryžo Maskvon. Čia Sv. 
Liudoviko bažnyčioj vysku
piškuose rūbuose turėjo Pon-
tifikales Mišias. Mišių laiku 
franeuzų ambasados persona
las buvo užėmęs pirmuosius 
suolus bažnyčioje. 

Išpažintys ir Komunijos 
buvo taip skaitlingos, kad 
vyskupas ligi 3:00 negalėdavo 
eiti pietautų. Daug žmonių 
eidavo melždami Patvirtini
mo. Iš Volgos apylinkių vie
nas katalikas atvyko Mask
von apturėti Patvirtinimo sa
kramentų. Viena francuzė mo
teriškė, 80 metų senutė, Ru
sijoj gimusi, pirmu kartu sa
vo gyvenime vyskupų pama
tė. 

Katalikai atgavo bolševikų 
užgrobtų Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčių. Vyskupas to
je bažnyčioje išnaujo pašven
tino didįjį altorių ir celebra-

pašalinės gatvės. Procesija 
padarė labai didelio įspūdžio 
į minias. 

Vyskupas sako, kad kuo
met jis monstrancija laimino 
Maskvų ir Rusijų, patsai taip 
giliai susijaudino, kad iš akių 
jau ėmė riedėti ašaros. 

Ir po tos procesijos vakare 
vyskupas oficialiai painfor
muotas, kad jo buvimas Mask
voje negeistinas, ir kad leidi
mas lankyti Rusijų ateity 
nebus atnaujintas. 

Vyskupas d'Herbigny buvo 
žadėjęs dar aplankyti Odessų. 
Bet jam liepta apleisti Rusiją. 

VĖLIAVOS DIENA. 

Tolimesniam kanalo tęsimui yra keli projektai. Vieni jų 
kreipia kanalų pro Rivas. Ten daug kasimo. Kelias trumpes-' v o p 0 M-
uis. 

Kita projektų grupė nurodo vesti kanalų link ežero Ma-
nagua. J is yra gana gilus. Gilu** siekia nuo 20 iki 80 M M į į į į kad daugelis žmonių 
rų. & kanalui linija pasižymi puikiausiais, gražiausiais gam- t u i , , j o ^ - ^ šventoriuje, 
tos regimais. - Praėjus porai savaičių tos 

xNapoleonas III buvo parašęs brošiūrų apie tų vietų svar- , ) a i o j c . įo s šventoriuje vvsku-
bų ir gražumų ir pranašavo, kad sostinė Managua bus naujo- p j u s d'Herligny turėjo iškil-

Jungtinių Am. Valstybių 
vėliavos diena kas metai bir
želio. 14 d. visoj šaly iškil
mingai minima. 

Bet šįmet birželio 14 d. su
kanka 150 metų, kaip vėliava 
pripažinta šalies nacionale 
emblema. Tai atliko birželio 
14 d., 1777 metais, Kontinen-
talis Kongresas, kuomet ka
riauta už nepriklausomybę. 

KongTesmonas H. Tinkham 
sako, kad konstitucija yra vi
sų šalies įstatymų pagrindu, 
gi vėliava to visa — simbo-
lu. Amerikoniška vėliava re
prezentuoja laisvę, gi laisvė 
reiškia įstatymams klusnv-
bę. 

Vėliava turi trylikų raudo
nų ir baltų ruožų, kurie re
prezentuoja trylikų originalių 
valstijų, i r vienų žvaigždę 
Ifiekvienai valstijai Unijoje. 
Vėliavos dugnas (laukas) yra 

į ruožai, Unija yra mėlina ir 
žvaigždės. 

Vėliavos spalvos yra rau
dona, balta ir mėlina. Raudo
na spalva reprezentuoja did-
vyrybę, balta — viltį, grynu
mų ir tiesų; mėlina — ištiki
mybę, nuoširdumų ir teisin-

, ,gumų; pagaliau žvaigždės — Tų pamaldų laiku tikinčių-1 . v. . . , . ° 
r ,. . . . .aukštuosius siekimus (aspira-jų silpninimas buvo taip skaitl . . , . , . , . .. 

eijas) ir federalę unijų. 
Amerikoniška vėliava vra 

vadinama "Old Glorv" 
"S ta rs and Stripes", "Red, 
White and Blue" ir "S ta r 
Spangled Banner". 
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liavoje patvarkytas įstatymais 
[ir pildomuoju parėdymu. Pas
tarasis pildomasis (ekzekuti-
vis) parėdymas paskelbtas 
spalių 26, 1912 m. Juomi nu
rodoma, kad 48 žvaigždės bu
tų sustatytos išilgai šešiomis 
eilėmis ir kiekvienoj eilėj po 
8 žvaigždės. 

Kiekviena žvaigždė repre
zentuoja atskiriu valstijų. 
Pirmoji žvaigždė pirmojoj ei
lėj reprezentuoja Delewar<j 
valstijų, antroji Pennsylvanių, 
Paskutinės šeštosios eilės pas-

! kutinę žvaigždė reprezentuoja 
I Arizona valstijų, nes ši vals
tija paskiausia unijon priim
ta. 

Dvidešimts pirmoji žvaigždė 
(trečiojoj eilėj nuo viršaus) 
reprezentuoja Illinois valstija. 

Vėliavos apėmus (dimensi
ja) nustatyta pildomuoju pa
rėdymu 1916 m. Ilgumas turi 
but 1.9 kartų platumo. 

Unija, ty. ta vėliavos dalis, 
kur nustatytos žvaigždės, tu
ri užimti septynių ruožų pla-

> 

tumų iš viršaus*. Unijos ilgu
mas turi but 0.76 vėliavos 
platumo. Žvaigždės turi but 

j penkiasmailės. Vienas smailu
mas turi but nukreiptas į vir-
V 

Kuomet unijon priimama 
I nauja valstija, nauja žvaigž
dė į vėliavų įsegama tik se-

j kančių Liepos Ketvirtų. 
Vėliavos etikieta. 

Vėliava ant stiebo turi but 
išskleidžiama saulei tekant ir 
nuleidžiama saulei leidžiantis. 
Gali but ir kitomis dienos va
landomis išskleidžiama, bet 
neturi but paliekama išskleis-

i ta naktimis, išėmus Karo lai-
^kų. 

Vainikų 4icnoje (Memoral 
Day) vėliava turi but išsklei
džiama pusiau stiebų nuo sau-
letekos ligi pusiaudienio, pas
kui ligi saulėleidžio — stiebo 
viršūnėje. 

Kuomet "Star-Spangled 
Banner" grojama ar giedama 
reikia stovčti ir apnuoginti 

I - v 

nimų mokesčių. Projekto au
toriais yra republikonų sena
torių grupė. Numažinimas mo
kesčių butų neblogas dalykas, 

kėjimo silpnus pamatus. 
Daug jų tikėjimo išpažinto

jų nukrypo į netikėjimų arba 
apsileidimų, o daugiausia ir 

/ mingų procesijų. Galybės žmo
nių susirinko. Buvo pilnos' ž v a igždžių sustatymas ve-
5S .»«= 

jo pasaulio centras. 
Pavojai. 

Nikaraguos kanalui yra nemažų pavojų. Per Nikaraguų 
eina vulkaninių kalnų linija. Valkanai nekurie dar veikia, kanalas 1850 ir 1867 metais prasimušė nauji vulkanai 
Taip Managuos ir prieplaukos Fonseca, kur turėtų eiti toliau | Taigi yra pavojaus, kad vulkanų veikimas gali kartais 

= I pakenkti jo čielybei. 
tik kad projektas kalba apie!tai sveikiausio elemento pėrė-, 
numažinimų tiems, kurie turi i jo į Romos katalikus. 

Anglikoniškoje bažnyčioje j palinkimo prie Romos Katali-
auga vis daugiau ir daugiau j kų Bažnyčios. 

Galutinų nutarimų del kanalo kasimo nėra, but už jo 
pravedimų yra daug svarbių nuomonių. 

Kalva 
Kuomet vėliava nešama pa

rade ai* kokiose vaikštynėse, 
einu žmonės turi sustoti ir ap
nuoginti galvas. 

Vėliava nei jos dalis neturi 
but naudojama kokiems nors 
kostiumams. Kaipo rženklas, 
turi but prisegama prie kai
riojo atlapo. 

Vėliava neturi but žemiau 
sėdinčio asmens padedama. 

Dr. L. Thurler. 

K R O T Z E R A N A , 
KETURIŲ VEIKSMŲ DRA3IA. 

Iš prancūzų kalbos vertė Dr. V. Padolskis 
» 

(Tąsa) 
PETRAS. Dabar suprantu delko lu 

mane mylėti negali. O, Krotzerana, užkeik 
toji ragana, reiškia jau visi yra tavo 
naguose (įeina Jeremijas, žymiai pasenęs, 
giliai užsimąstęs, vienas sau bekalbąs). 

ELĖ (išsigandusi). Petrai, štai tavo 
tėvas (įbėga į smuklę). 

PETRAS (valandėlę pažvelgęs Į Je
remijų, prie j o prieina). Tėve, jau nebesi 
tas kuo pirmiau kad buvai; visi tai sa
ko. Tavo dvasia parblokšta. Del Dievo 
meilės, kas tau yra? 

JEREMIJAS (sustodamas). Kas man 
yra?... (mušdamasis į krutinę). Petrai, 
čia... čia slepiasi baisus dalykai! 

PETRAS. Pasakyk man... ir tuoj tau 
ant širdies bus lengviau. 

JEREMIJAS. Ke, niekuomet. 
PETRAS. Kas tau neleidžia? 
JEREMIJAS. Nuo to priklauso ma

no sielos išganymas. 
PETRAS. Ar nesu tavo geru, pa

klusniu sūnumi?.. Ar manimi negalima 
pasitikėti? 

JEREMIJAS. Ir labai galiu. 
PETRAS. Taigi pasakyk kas tave 

taip baisiai kankina. 
JEREMIJAS. Aš tau sakau, kad apie 

tai kalbėti negaliu. 
PETRAS. Kodėl? 
JEREMIJAS. Juk matai... Ne, aš tau 

neatsakysiu... Nors ir Šventasai Tėvas 
man tai palieptų, pasakyti negaliu. 

PETRAS. Tėve, tave kas nors už-
bure. 

JEREMIJAS. Deja! 
PETRAS. Man gaila tavęs. 
JEREMIJAS. Ir yra ko gailėtis, dau

giau nei pats įsivaizduoti gali... Visos 
šėlstančios audros Gastlozeno kalnuose, 
baisus vėjo staugimai, kalnų upelio šniok

štimas yra nieku prieš tai kas dedasi ma
nyje (ranka mušasi kakton). 

PETRAS. Tėve, tavo globiama pas
laptis turi būti baisi. Jų reikia pašalinti 
iš savo galvos. 

JEREMIJAS. Tylėk... apie tai nie
kuomet nebeklauski manęs. Mano paslap
tis su manim kartu nužengs į kapus ir tik 
tuomet aš atrasiu ramybę. 

PETRAS. Tai reiškia čia ne sąžinės 
graužimas, nes jis i r -kars te atilsio ne
duoda. • 

JEREMIJAS. Petrai, gal manytum 
savo tėvų kokiu piktadariu esant! 

PETRAS. Tėve, tu geriausias pasau
lyj žmogus. 

JEREMIJAS.* Ne, prakeikimas užgu
lęs mane. 

PETRAS. Nors žodį pratartum! Čia 
visi tave giria, ir nelaimingoji Elė... 

JEREMIJAS (pertraukdamas). Nu
tilk, neminėk man jos vardo. 

PETRAS. J i myli tave kaip savo 
nelaimingai (žuvusį tėvų. 

JEREMIJAS (piktai). Nereikalauju 

, jos meilės, supranti? Ir girdėt apie jų ne
benoriu. 

PETRAS. Juk jų man už moterį ža
dėjai. 

JEREMIJAS. Gana. Jau baigta. 
PETRAS. Del Dievo meilės, kas čia 

yra1? Ar ji kuo užgavo tave? 
JEREMIJAS. Ne. 
PETRAS. Tai kų visa tai reiškia? 
JEREMIJAS. Dar kartų sakau: tu 

negali būti jos v^ru. 
PETRAS. Aš? 
JEREMIJAS. Butų nepakenčiama 

baisenybė. 
PETRAS. Tėve, 'tu, nesąmones kalbi. 
JEREMIJAS (draskydamasis plau

kus). Dieve, mano Dieve, ko aš susilau
kiau: vienintelis mano sunūs ir tas mane 
bepročiu vadina. 

PETRAS. Visiškai ne, tėve; bet taip 
kalbėti nedera. 

JEREMIJAS. Palik mane ramybėje... 
leisk man vienam pasilikti su savo min
timi!... Niekuomet apie tai manęs neklau
sinėk,... supranti?... Eik. į kalnus, aukštų-

sias Alpes savo laisvųja širdimi; o aš vilk-
I siu savo prakeikimų slėny, žemumoje. Eik, 

Petrai! 
I PETRAS. Tėve, aš negaliu eiti, neži

nodamas... 

o 

JEREMIJAS. Eik, dar kartų liepiu.. 
Matai kad dabar aš vienas turiu pasilik
ti. (Petras išeina. Jeremijas atsisėdę^ ant 
suolelio, susiima rankomis savo žilųjų 
gaivų). 

JEREMIJAS (vienas; po valandė
lės). Jei mano gyvenimas ir toliau taip 
tęstis turės, aš jo nepakelsiu... Netrukus 
negalėsiu daugiau prieš savo paslaptį ko
voti... Jų reikia išmesti iš savo galvos. 

, Tuomet tik ramumų turėsiu. Bet ne, tai 
,nebegalima. J i turį užtroškinti mane, nes 
aš iškėliau savo rankų į Dievų; aš pri

siekiau, ag savo sūnaus užmušėjo išpažin
ties išklausiau. Čia svarbus dalykas; čia 

(eina apie išganymų mano sielos... Kad 
nors vienas aš bučiau su sūnumi! 

{Bus daugiau) « 

r ' 

/ ! H \ 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
KENOSHA, WIS. jnyčios. Matomai įvyko apsi

rikimais, nes J . Račkauskas 
i . 

« i kitados buvo šios dr-jos pir-
" D r a u g o " 126 numery j t i U m u o J u pirmininku. Kartais ir 

po vietos Sv. Benedikto dr-jos geriausias raštininkas padaro 
praeities aprašymas. Minėto! klaida, tai tiek to. 

FEDERACIJOS KON
GRESAS. 

straipsnio užbaigoje pasakyta 
dabar draugija narių turi 80. 

%Jų tarpe vienas yra žymus 
pirklys Juozas Račkauskas. 

Čia turiu pažymėti kad J . 
Račkauskas kada tai buvo 

Pipiras. 

BALTIMORE, M. D. 
8v, Alfonso lietuvių par. 

per Sekmines turėjo čia misi-

Rytoj birželio 14 dieną, 
Brooklynan susirenka iš visų 
Amerikos lietuvių kolonijų 
daug svečių, Federacijos Kon
gresas įvyksta 14—16 birž. d. 

Brooklyniečiai, norėdami 
pasirodyti svečiams, kad ir 
jų širdyse dar nėra užmigęs 
lietuviškas svetingumas, kad 
jie dar yra nepametė Lietuvo
je priimtų papročių, rengia 

Vakarienė bus taipgi toje pa
čioje vietoje, Šv. Pan. Apreiš
kimo par. salėje. No. 5th ir 
Havemeyer Strs., Brooklyne. 

Čia pavaišinsime skania va
karienę kurią rengia gerbia
mos Sajungietės, 29 kuopos 
narės; bus taip-gi gražus pro 
gramas. 

R. Komisija. 

atsiliepia. Taip gi M. Einiun- kad del radikalų sukilimo jie laikinai apsistoję, kur kol-kas 
nesama jokio pavojaus. 

Šių žinių gauta per Yunnan 
ir Hongkongą, 

tiene prašo visų, su kuriais persikėlė į Kweicho\v provin-
teko susitikti, ar pagyventi j riją, j vakarus nuo Hunan. 
Mykolui, pranešti jai, ar jos Tenai vienoj francuzų misijoj 
vyras yra gyvas, kur gyvena. 
Bus ji labai už tai dėkinga. D A K T A R A I . 

minėtos dr-jos nariu, bet šian-1 f ~ « " • " , m |viršmiiktų svečių sutikimui ir 
,. •• . . . iias kun. S. Draugelis. Kada n-j * Y 

clie ,]is tuomi nėra, nes jau ne- . ?. . . . ,' pagerbimui du labai nepapras-
., , . . . . gi tai buvo beveik paskutinis;1" & *~r 

priklauso ne prie vienos lietu- j \ . XT . JT. . . jtus ir iškilmingus vakarus, 
. ! ,., , . . sekmadienis v dykinės ispa- & 

vių katalikų dr-jos, ir yra a t - | v . .. . .. , . , - x- - b ū t e n t : 
zinties laike, tai bažnyčioje' 

simetęs ir nuo katalikų baž-

ADVOKATAI: 

buvo matyti ir retokai atsi
lankančiu šiaudiniu katalikų. 

NEVVARK, N. J. 
(1 aršusis bolševikiškas kei-

MIKOLIŠKĖS JAUNIMAS. 

Mikoliškė. Mikoliškė — tai 
maža parapijėlė už 2 mylių 
nuo Uargždų, priklausanti prie 
Gargždų valsčiaus. Joje tėra 
tik bažnyčia, klebonija, pra
džios mokykla, viena maža 

— 

Telefonu Bodlerai* l t S t 

Dn.S.A.Brenza 
4€0» BO. ASHLAITD AVM. 

Ckicago, DL 
•a i . : 9 ryto 11d 11 plat: 1 po 
piet Iki 1 po plot, «: ! • rak, tkl 
9:10 rak. 

kūnas Bimba norėjo pas m u s k r a u l u v 6 1 ė įr dvaras. Neblogai 
surengti prakalbas. Jo pase- 5 i a oyVUOja pavasarininkų 
kėjai lakstė po miestą it akis 
išdegę visus ragino pasiklau
syti 4 'mokyčiausio" bolševi
ko. Buvo besusirenkąs žmonių 
būrelis. Bet Dėdė Šamas jau 
pažįsta Bimbą, todėl pas sve-

J . P. Waitches 
LIBTGYIS ADVOKATAI 

l§7»t Bo. MUhigau Avenoa 
Tel. Pullman 6tfi0) 

•paalallstas Abstraktą, Vedėjai 
visa tatatu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagiziunas Borilon) 

A D V O K A T A S 
119 W. ADAMS St.. Room 1217 

Telephoae Ramlolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

T^lephone R o o e v e l t 9090 
l a m i ) Telefonas Republlo 0600 

BIRŽELIO 14 dieną 8 vai. 
vakare rengia milžinišką 

Jie vieną kartą apsikopia į I KONCERTE, ftv. Pan. Ap
metus nuo sielos purvų — reiškimo parapijos salėje, No. i tainės duris pastatė su gumi-
nuodėniių, o paskui po mene- 5th ir Havemeyer Strs., Broo-|nėmis lazdelėmis dėdes, kurie 
siui, kitam vėl dvasiniam klyne. Šiame koncerte daly- galėtų pašmeruoti šonus agi-
purve tuni. vaus visos apylinkes dainos įtatoriui prieš Jungt. Am. Val-

Nelaimingi žmonelės, — jie meno jėgos. Čia dainos mėgė-1 stybių valdžią ir prieš esamą 
nepažįsta, ką reiškia turėti jams bus ko pasiklausyti, nes tvarką. Bimba apsižiūrėjo, kad 
tyrą, gryną sąžinę ir dvasinį jame dalyvaus visų trijų 
džiaugsmą. Brooklyno parapijų chorai, bu 

Kadangi šiais metais labai ten t : Šv. Pan. Apreiškimo 
sumažėjo darbai, daug kas1 parapijos choras, vedamas 
ruošiasi tomis "atostogomis r muziko A. Vismino, Šv. Jur-
pasinaudoti ir aplankyti savo gio parapijos choras, veda-

jam gali būti riestai ir į sve
tainės duris liūdnai pažiūrė
jęs, nudūlino nesusipratusių 
kitur mulkinti. Vertėtų to
kiems ponams visur svetainės 
duris parodyti, bet iš oro pu-

gimtini kraštą. Pagirtina jų 'mas muz. J . .Brundzos ir Ka- *fe. J*« garbina Rusiją, lai i 
mintis. 

JOHN M I N S K A S 
LIETUTIS ADVOKATAS 

MSI W. 22nd St. arti Leavltt 8t. 
Telefoną* Canal 9551 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Be
rodo] Ir PėtiiyčtoJ nuo 9 r. Iki t 
T. Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Epsamtnuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tas, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas Ir Biznius. 
Ikolina Pinigus ant pirmo mor-
glclass lengvomis Išlygomis. 

HARRISON, N. J. 

rahenes 
choras. 

Taipgi dalyvaus 

Angelų parapijo: 

pavieni 

Mūsų gerb. klebonas kun. 
Pr. Jakštys buvo smarkiai 

! susirgęs. Buvo baimes, kad 
galime netekti mylimo kle-

; bono. 
Sergantį kleboną užvadavo 

dainininkai, būtent: p-le M. 
Žemaitė, p. K. Saurusaitis, 
p-ni O. Kirienė, p. Šiška ir 
kiti, kurie savo dainomis 
nustebins ne vieną atsilanku-
8J j mūsų koloniją sveeią. 

ją ir važiuoja. 
NeboJševiks. 

PAIEŠKOJIMAS. 

kuopa priešaky su pirmininku 
K. Viržintu. Prie kuopos yra 
abstinentų sekciją, kurią ve
da p-le mok. Jasinskaitė. Taip 
pat dauguma pavasarininkų 
priklauso ir prie vietinio šau
lių būrio. 

Bendrai imant, Mikoliškes 
jaunimas yra vertas pagyri
mo ui savo darbštumą. 

L. y. 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir 24-tas Street 

Telefonai Canal 171S—0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėllais 

Ir Ketvergais vakare 
V J 

DR. S, BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd 8treit 

Cor. g. Leavltt St. TeL Canal 1222 
Rezidencija: 6640 8. Maplewoo4 
Ave. Tel. Republio 7868 

Valandos: 1—8 & 7—8 •. T. 
Nedėlioj: 10—1*1 ryto 

Marijona Eimuntienė ' iš 
Rudžiu kaimo, Kėdainių vai. 
ir apskričio paieško savo vy-

kun. Bružas. Jo malonus pa-K 

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

U S. La Saile st. Room 2001 
Kai. RandolpU 1034 Vai. IMI I i 

VAKARAIS: 
8941 8. Halsted St. Tel. Yards 006> 
f lkl » v. v. apart PanedėUo Ir 

rėtnjčioa 

T W 

ro Mykolo Eimunto, kuris 
BIRŽELIO 15 dienia 8 vai. prieš 20 metu iškeliavo Ame-

ivakare yra rengiama nepap- rikon, palikdamas žmonjj, su 
rasta VAKAillENft, Fed. mažais vaikeliais. Jeigu jisai 

tarnavimas, pasakytieji }>a- Kongreso dalyvius pagerbti yra gyvas, . tegul jisai pats 
mokslai uiliai įsmigo amonių 
širdysna. 

Dabar gerb. kun. Pr. Jakš- i 
tys jau sveiksta. Visa Sopai. 
Motinos šv. parapija linki sa
vo mylimam klebonui greitai 
pasveikti. 

J. Parapijonas. 

DARGI S & CO 
Real Estate — Loans 

Insurance 
Norėdami pirkti, parduoti arba mainyti, namus, 

lotus, ir biznius kreipkitės į mus. Inšiuriname namus 
nuo ugnies, viešnios ir kitokiu nelaimiu. 

Telet'onuokif llemlock 6050 
2423 WEST MARQUETTE ROAD 

(Antros Lubos) 

Peoples Furniture Co. 
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų. 
Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 

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

prieinamesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu. 

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai. 

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

1922-32 So. Halsted St. 
Canal 6982 

J. NAKROŠIS, Vedėja* 

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS 

Tėvai Pasionistai Kinijoj yra 
Gyvi ir Sveiki. 

Washington. — Iš pasitiki
mų versmių apturėta žinių, 
kad Tėvai Pasionistai ir Šv. 
Juozą [K) Seserys Vienuolės, 
apie kuriu likimą buvo sukel
ta daug baimės, yra gyvi ir 
sveik į. 

Jie misionieriavo Ifunan 
provincijoj. Dabar praneša, 

T B S T O H J O T 
PAVEIKSLAI 

Paveikslai spalvoti labai 
gražus BU Lietuviškais para
šais: Po 12c. 

Mokykloms duodame nuo
šimtį. 

Reikalaukite tuojau. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

B¥NTITTAT 

Tel. Vincennea 6987 Ir 
Hemlock 6624 

Dr. ConstaocB A. O'Britis 
Gydytoja Ir Cblrurga 

Ofisas: 7909 S. HALSTED ST. 
Vai. 8—6 p. p. ir 8—8 vakaro 

Rez. : «000 S. CAMPBEIJL, AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

sutarti. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Ohicago, m. 

Tel. Canal 6574 

DR. F. C, TAUTKUS 
GHmOPRAGTORIUI 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 lkl • 

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6661 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1811 South Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Arteaian AT«, 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų: 

* lkl 8:16 Takarc 

Telel. Boulevard 7041 

DR. G. Z. VEZEUS 
LifeTrrvis DENTISTAS 

4645 BO. ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleskio Aptiekus 

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

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki t raL 

vakare, 
- A 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETIVI8 DBITTISTAS 

2201 WEST 22nd S T R E I T 
Vei. Ganai 6111 

Valandos: 9—13 ryto: 1—1 vakar* 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

AS TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas koki 
nepatyrėli Tikrasg pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzaml-
navimo. Jųs sutaupysit laika ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

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

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 101« 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

po pietų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų ir Vyro Ligą 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 
po pietų: nuo 7—8:Si vakar* 

Nedėliomis 10 iki I I 
Telefonas Midway 2880 

Tel. Canal 6764 > 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

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

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

J 
0 P T E M I T B I S T k I 

ROZALIJA MOCKIENĖ 
Minint liūdnas metinės sukaktuvės nuo mirties amiiną, 

atilsį Rozalijos Mockienės, kuri mirė Birželio 14 d. 1925 
m. Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, Švento 
Antano par. Bažnyčioje, Utarninke, Birželio 14 d. 8.00 
valandą ryto. Visus giminės, draugus ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sunūs ir Duktė. 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikime akinių del visokių akių 

t \ 

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. 

Jei skaitant raidės su. ilieja i 
daiktą.. 

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. 

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau" jums reikia 
akinių. 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte. 

Persikėle i Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudama aklų kar-
StJ. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractua. Atitaisau trumpą i s u 
•te ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai aklnlns vf-
•osa atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Bpeolalė atyda atkreipiama ma-
kyklos vaikučlama 

Talandos nuo l t ryto lkl t va-
karą. Nedėliomis nuo 10 ryto fkj 
1 po platų, 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojai* 
chirurgas ir akušeris. 

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18tb St , netoli Morgan St 

TALANDOS: Nuo 10—11 plotų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: I U 0 . Naktį 

Bouth Shore I2SS 
Boulevard 41 SI 

3235 South Halsted S t I 
Yal. 9—10 A. M. ir po 8 • . •ak. | | 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 

J 

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
3315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—0 vakare 

Dr. Maurice Kabo 
Gydytojas ir (Hiinirjin 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel Yards 0994 

Resldencijos Tel. Plasa Sf.00 
Valandos: 

Nuo 10 lkl 1S plot 
Nuo 2 Iki S po plaC 
Nuo 7 lkl 9 vakarą 
Nedėl. nuo 10 iki 11 plot 

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

NĖTI "DRAUGĄ" 

Offise Tel Lafayette 57tS 
Res. Telef. Virglnla 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgai 

4449 S. California Avenue 
Vai.: 1—6 p. p. 7—0 vak. 

V 
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C H I C A G O J E 
LiaONBUTYJE. L. Vyžių 36 .kp. parode 

taip-gi nepaprasta veiklumą. 

Nuoširdžiai Sveikina. 
Šiandie 8v. Antanas, (Bir-

.želio 13 d.) ir to didelio Šven
tojo Vardą turi musų gerh. 
kunigas Antanas Martiniais. 

L. Vyrių 1G kp. pinu. Pra-lKiek ji surengė paskaitų, P r a 

nas Cižauskas randasi United įkalbų, įvairių jaunimui pa 
State Veteran ligoninėjeJsiHnksminti pramogų, — sun-1 Town ot* Lake kolonijos 
D\vight, 111. Ten bus padarytaiku suskaityti. Su tokiu jauni- lietuviai nuoširdžiai sveikina 
jam vidurių operacija. •mii bendrai veikiant daug gerb. kiuiigą Antaną Jo var-

Visi Chieagos vyčiai linki galima padaryti". do dienoje ir linki jam "ad 
ligoniui greito pasveikimo, j Ir kitos musų kolonijos muitai annos". 

Visais jo reikalais lapinas draugijos gerai gyvuoja, ačiū | Moterų Sąjungos 21 kuopa 

žes 15 d. — 1927. Nuo tos die-1 
nos," parapijonai liko pripildy-1 
ti daugiaus energijos, nes jau | 

* * * 
susilaukė Dvasios Vadą iri 
Dievo Kareivį gerbiamą kle-f Po $1.00: J. Danauskas, P. 

KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNUI. 

(Tąsa) 

r*«-'' "* ^ ' 
TOWN p P LAKĖ. [Baltučiui. Sekmadienį, gegn-| AUKOS PRISIŲStOŠ S V. liūnas, A. Lazauskas, H. Bal-. F. Draranauskas $6.00; 

J. A. Miekeliunas, 6803 South'pritarimui ir gerb. klebono 
Rockwell St., Phone Prospeet darbštumui. 
3222. 

BRIGHTON PARK. 

Vincukas M. 

Nek. Pr. Šv. Pan. M ar. pa
rapija pasižymėjo savo dide
liu susiklausymu ir darbštu
mu. Pastatytas Seserims na-į* 
mas, įrengtas; dabar baigiama! 
statyti klebonija. Parapija 
gausiai aukoja naujiems dar
bams. Praeis kiek metelių, o 
mes, tikiuosi, susilauksime 
gražios, naujos bažnyčios, nes 
musų kolonija nuolat auga. 

MKXfO) CITY, bir. 12. — 
ria iškeliamas sumanymas, 
kad Meksikos valdžia suvar
žytų šion šalin kiniečių atei-
vvste. 

rengia gerb. kun. Martinkui 
svetingą vardinių puotą birže
lio 26 d. Dovis 8quare Park 
salėj. 

Tyla. 

MARQUETTE PARK. 

GRABORIAh 

S. D. LACHAVV1CZ 
Lietuvis Grabortus 
J314 W. 2Srd Place 

Chlcago, m . 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplpiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėd in t i 

Tel. Canal 1271 
1199 

f Tel. Boalevmrd 4 1 S t 

A. MASALSKIS 
ORABORIUS 

Musų psiarnaffcoas laidotuvėse 
•r k o k i a m ' r e i k a l e , visuomet estą 
aanilnlngaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3907 AUBURN ATI . 
Chlcago, 111. 

PETRONĖLĖ 
NIUSIEDA 

pu t*vaLs Rakauskai tė 
Pvrsi>kyrė su šiuo pasauliai 

birželio 10 d., 1:45 vai. IK> p*<*-
tų, 1927 m. sul imkus 34 m. 
aiiiž.. g .aius Kauno rėd., Tau
r a s i s apskr.. ž igaičių parap., 
Balčių kaimo. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Pal iko dldolia-
nic nuliu4lim«* \ v r ą Antaną. 2 
sunvi: Antaną ir .lona. dukte 
rį I V t m n e l e . ses*r | Roz. IVt-
rošiene brol | Ant, K.uišj ir gi-
mitus . K imas pašarvotus ran-
da-i 317 W. 52 PI. 

I •sJnlsrrfts Įvyks utaruinke, 
blrž. 14 d.. 8:00 vai. ryto iš 
namu į š \ . Petro ir Povi lo baž 
nyčią. W«»st Pul lman. R4., k u 
rioje Jvyk* g^nilinKc** .pamal
dos už vel iones sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapine^. 

Visi a. a. P. Nauskt la g imi
nės .draugai ir pažystami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai 
dorovėse ir sutelkti Jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. 

Nuliūdę l iekame Vyras, Vai
kai, Sesuo. Brolis ir filminės. 

l a i d o t u v ė s e patarnauja grab. 
Rude ik i s Telefonas Varris 1741 

(Pabaiga) 
Darbai. 

Bet parapija nesi stojo vie
nos dienos darbu. Daug dar
bo ir laiko pridėjo studentas 
Viktoras Balanda, ponai Šara-
baras, Pužauskas, Kabelis, 
Šimkus, Butkus, (Jailiai, Bar
tasis, Dargift, Birgelis, Nenar-
tonis, Motina Maria iš Vie
nuolijos, poni Lazauskiene, 
ftv. Kazimiero Dr-ja, Šv. Bar-
boras Dr-ja, adv. J. (Jrisius, ir 
daug kiti}, kurių nei vardų 
nežinau. Tie asmenys ir drau
gijos nenuilstančiai darbavosi 
ir darbuosis ypatingai ponas 

jfiambaras, kuris buvo apėjęs v a r y t į v y e n ^ ^ ^ p i r n i v n 

ir užpirkęs žemę iš dviejų h. k a d 1 9 2 8 m ( ? t a i s j a u b u t ų 

bona. Baltutį. 
Gerb. kun. Baltutis yra 

rimto budo, nuoširdus ir kur 
eina padaro prietelius ir 
draugus. Jo draugiškumos jau 
taip gerai žinomas, kad yra 
veltui aprašyti, nes kur ap
leido parapijas, ten žmonės 
jo verkė. Tas aiškiai parodo 
jo asmeniška, būdą*. 

Nuo binžu 1.0 d. galutinai 
ausistojo naujoj parapijoje ir 
kol kas gyvens kapelianijos 
name ties Marcjuette Boule-. Valeikienė, P. Ashman, Ja-
vard ir Talman Avenue. jkueiai, E. Rauduvis, E. Mura-

las, O. Lukošienė, Picktorman, 
P. Šimkus, J. Skridulįs, M. 
Pocienė, A. Baitekunas, B. 

[Pučinskas, C. Miller, J. La
imas, J. Trucinskas, G. Gudai
tis, Tamašauskienė, P. Gineis, j 
J. Rinkus, E. Balsaitė, L. J u-
cius, A. Konserevičius, Kaz- j 
lauskai, A. Alekna, S. Stan-, 
kus, M. Kajutienė, J. Jurgai-! 

tis, J. Baldik, J. Mačiulis, O. 
Meklius, A. Ežerskienė, F. | 
Kuneius, Bendikas, O. Kuli-
kauskas, F. Budritis, K. Lau- j 
reneikas, M. Belskis, A. Le- j 
nauskienė, R. Vasinienė, E. j 

sis, D. Jutkus, A. Dambraus
kas, P. Kazemekaitis, S. Ba-
nis, M. Alekna. 

Smulkios aukos $7.30. 
Aukos Seselėms Lietuvoje lai
ke A. R. Seimo Vakarienės. 

Po $5.00: Kun. Baltutis, 
Nenartonis, Šambaras, E. Če-
ponienė; 

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS 

VVAREHOUSE SALE 
Sekantieji dalykai turi boti 

greitai išparduoti už rendą. 

Birželio 19 d. įvyks para
pijos susirinkimas ant kurio 
bus parinkti komitetai ir ap
svarstyta budai, kaip sukelti .Linkevičiene, K. Ražas, S. Ty-
šimta tūkstančių dolerių. Gir- Izeliauskas, J. Dubinskas, A. 
dėjau, kad arti dviejų tuks- Misevičius, Složai, J. Šiškaus-
tanėių dolerių jau yra ižde. Įkienė, F. Jotkienė, M. Griga-
Su pagelba musų gerb. para-j liūs, J. Kaledo, A. Katauskas, 
pi jonų, geraširdžių draugų ir p. Jurgaitis, R. Galinskienė, j 
prietelių tikimės 1928 metais T. Kaktienė, A. Pranaitienė,! 
turėsime savo Dievo narna E. Jankauskas, M. Banienėj 
bažnyčia. 

Valio Marquetteparkiečiai! 
prisidėkim prie to prakilnaus 
darbo! Stokim į eiles pagel
bėti, padėk im musų energin-

am klebonui, kun. Baltučiui 

kartų bažnyčiai. Ponas Balan
da, kuris "sušovė" į kance-
lerijos (kardinolo) ofisą su
virs desėtka kartų, prašyda
mas, melsdamas ir įrodyda
mas parapijos reikalingumą. 

Pirmas apvainikavimas to 
iškilmingo darbo buvo patik-
tuvės ir puota iškelta kun. A. 

pastatytas tas Dievo namas, 
kurio taip ištroškę laukiam. 

"Kolumbo Vytis". 
t— ~ RENDAVIMUI gražus švie-

Parsiduoda į Trumpą laiką ! s u s kambarys del vyro arba 
Dry Goods storas.. merginos. Visi patogumai. At

sišaukite: 

Simpatiškas — 
Mandagus *-
G e r e s n i s I r P i 
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ T E D ^ J A I 

Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitage A ve. 
TsL Tards 17 41 Ir 4 t 4 t 

SKYRras 
4447 Bo. FsJrfleld A 

Tsl. LAfayette 4717 

SKYRIUS 
1419 8o . 4»tl» Ooast 

Tsl . Cicero 4794 
SKYRIUS 

I N I Aubura A T C D O * 
Tsl. B l r d 1291 

J. F. RAD2IUS 
Plg laas ias Lietuvis Graborlas 

CHICAGOJS 
.. Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
Krabų lšdlrbystės 

OFISAS: 
608 West 18 St. 
Tel. Canal 0174 
SKYRIUS: S2S8 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 406S 

Tel. Rooseveįt 7532 

S. M. SKINAS 
GRABORIUS 

Nul iūdimo valandoje suteikiam 
geriausį patarnavimą. 

Palaidojimą at l iekame rūpestin
gai ir graž ia i Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chlcago, m . 

VIEŠA PADĖKA 

Bučiai, Jurgeliai, S. Žukas, 
J. Kabeliene, J. Šaltoni^, V. 
Žiedaitis, F. Pocius, Buičiai, 
J. Jurkus, V. Jakaitis, U. 
Rudienė, B. Žemaitis, G. Moc
kus, M. Viršila, L. JJing-is, 
Dausenai, O. Stravinskas, M. 
Butkus, J. Budrevickai, L. j 
Kakienė, J. Bart kai, V. Bro-
cius, E. Strasdauskas, E. Vai-

Kimball1 Grojiklis Pianas Riešuto 
medžio 50 rolių už $235. 

"\Valtham Stora medžio CJrojiklis 
pianas vortas btivo $S60 už 
$295. 

Jessie Freneh Cirojiklis Iranas 
Vertės $600. už $110. 

\Vurlitzer Elektrikinis Grojiklis 
Pianas ve.rtf'*s $5.500 už $210. 

Belman Grojiklis Pianas su 50 
rolių už $79. 

Lyon & Realy Baby Grahd Pia-
nasl Vertės $700 už $195. 

Rpproducer Baby Orand Grojildfs 
visai nauja? už $395. 

T'pright Rankinis Pianas už $32 

NAMAI » ŽEMĖ 

Mrs. Nellie Taniašauski 

4912 W. 14 st. Cicero, 111. 
2322 West 24th St. 
Tel. Roosevelt 1710 

SIRDINGASUI AČIŪ! 
Kadangi, musų mylima dukrelė, Gloria Elzbieta, 

vos sulaukusi 3 metus ir 2 mėnesius, po sunkios ir 
trumjos lyges persiskyrė su šiuomi pasauliu; rodėsi, 
kad nuliūdimui ir ašaroms nebus galo. Bet esant 
brangiems asmenims, kurie mus visokeriopai gelbėjo 
ir ramino; visi nuliūdimai pasidarė kur kas leng
vesniais. 

Pirmiausiai tariami širdingai ačiū kleb. gerb. kur. 
J. Paškauskui, kad iš namų nulydėjo į bažnyčią ir 
bažnyčioje už gedulingas pamaldas ir pamokslą, ir ui 
visas iškilmes; mažą, atlyginimą paėmė. 

Tariame širdingai ačiū gerb. šv. Kazimiero Se
serims, mokytojoms, už prirengimo mergelių, prie ne
šimo grabo ir gėlių ir už tai, kad bažnyčioje laike 
pamaldų su mokyklos vaikais dalyvavo ir gražiai 
giedojo, širdingas ačiū priklauso vargon, p. V. Dam
brauską, už nepaprastai gražų giedojimą, su mažųjų 
choru. 

Ačiū širdingai musų brangiems kaimynams ponams 
J. ir O. Sadulams, A. ir B. Sucilams, už visokeriopą 
pageibą ir dalyvavimą laidotuvėse su automobiliais. 
Dabar tariame širdingai ačiū musų giminėms ponams 
Vincui ir Jurgiui Piktužems, J. Mažeikiams, S. ir U. 
Jocems, Mortai Jocaitei, P. ir K. Grigams, M. Bra
zauskaitei, už dalyvavimo laidotuvėse ir už nepapras
tą mums užuojautą. y 

Toliaus tariame širdingai ačiū visiems, kurie daly
vavo su automobiliais ir taip pavieniams asmenims, 
mes tamstų nepamiršime niekados. 

Ant galo tariame širdingai ačiū graboriui gerb. J. 
F. Eudeikiui, už nepaprastai gražių ir mandagų pa
tarnavimą, ir labai pigią kainą, kas daug tokiami at
sitikime reiškia. Patarčiau kitiems pasitaikius tokiai 
nelaimei kreipts pas graboriu p. J. F. Eudeiki, nes 
jis pasirodė ne kaipo biznierius, bet kaipo tėvas. 

Dar kartą tariame širdingiausi ačiū visiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie laidotuvių musų mylimos 
dukreles ir už gražius bukietus gyvų gelių. 

Pasiliekame nuliūdę: Tėvai Stanislovas ir Marijona 

Piktužis, Seseris — Christin ir Ona. 

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

Jei nori pirkti ar parduoti na
mą, lotą, fanną, ar biznį tai 

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę barmenų ir e?ame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visose Eeal Estate reikaluose. 

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

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

Viotor Viktrola vertės $90 už $22 
Victor Virtrola Console Vertt'.s 
$225 už 69 

Victor Ortophonic vort«'s $1M 
naujas už $49. 

Bruns\vick Phonografas vertės 
$100 už $24. 

IVuns\viok ronso le Phonografas 
su 25 rekordais už $36. 

Columbia ( irafonola vertės $100 
su 25 rekordais už $19. 

Columbia via Tonai Naujas Vertės 
$150 už $45. 

Feo>ral Radio Setas u i $35. 
Fred — Eisman 5 tūbų Radio 

Gražus Kabinetas už $38. 
Radiola ir Phonografas Vertės 

$200 už $79. 
Atwater-Kent Radio 5 tūbų ver

tės $90 už $38. 
Parlor Setas 3 šmotų valour už 

$49. 
Medinė Lova, Springsas, Matrasas 

už $25. 
Gasinis Pečius Didelis už $25. 
Automobilius Chevorlet už $195. 
Automobil ius Touring Vilie už 

$235. 
Troka.s Studebaker nauji tajaral 

už $175. 
Galima pirkti ir ant jfimokėji-

n i Ų . 

STORAGE WAREHOUSE 
GO. 

3343 SO. HALSTED ST. 

DIDELIS BARGENAS. 

Parsiduoda maža farmite ar* 
ba chieken farma. Yra viena 
karvė, apie 50 vistu, namas 7 
kambarių, puiki vieta. Randa
si Blue Island. Atsišaukite: 

7118 S. Western Ave. 

REIKALINGA 25 vyrai, 15 
moterų ir 10 merginų nejau-
nesnių kaip 20 metų amžiaus. 
Darbas lengvas ir švarus. 8 
vai. dirbti į dieną,. Užmokesnį 
gauna kas vakaras. Atsišauki
te pas Lietuvį Supredentą, Pa-
nedelyje ir Utarninke, Birže
lio 13 — 14 d. 
506 So. Wabash Ave. Rm. 521 
e : 

G A R A D 2 I U S 
Parsiduoda labai pigiai 100 

xl35 pėdų garadžius, kuriame 
tilpsta 100 karų. Taipgi jame 
yra Sales Room kuriame par
duodame naujus ir vartotus 
automobilius. Taipgi yra tai
symo ir moliavojiino shopa. 
Biznis išdirbtas gerai. CJaJiu 
mainyti ant loto, namo ar ki
tokios praparties. Atsišaukite 
greitai į 

DRAUGĄ Box 10-17 
————S3BBB—BBSHESBSB S S 3 B W 

PARSIDUODA geras 7 pa-
sižyrų automobilis. Savininkas 
gvarantuoja, kad automobi
lius yra geriausiame stovyje. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Atsišaukite j 

"DRAUGO" Ofisą 

Tol. Roulevard 4705 J 

KRAUTTVTŲ FEKCERIAI 
Qros«rnlu, B » -
černlu, Del lka-
tessen, Restau-
rantŲ, Kendžlų. 

Bekernlu. m a • ų 
•pecialumas. 

p*tArnarlmAs, iemo« kaino*. 
SOSTHFIMS 

1111 South State 

[VAKŲS K0NTRAKT0RIAI 

PEOPLES HARDV7A11 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I 1* K A X 

GREG0R0V7ICZ BROS. 
Užlaikoma: 

Mallaroa, Aliejų, Stiklų, Auto ratk-
menų, Jrankių, Indų Ir kitokių na
minių reikalinga reikmenų. 

Turime plombinių Ir e lektros 
re ikmenų 

1*01 W E 8 T 47tk B T R I I I 
Telefonas Lafayette 41 S* 

Chlcago, DJ. J 

NEPIRK KITUR AUTOMOBILIŲ 
Pakol nepamatysit musų bargeni]. Pardavinėjam visokių išdirbysčių automobi-

lius. Turim daug vartotų automobilių, kuriuos galima pirkti už pigia, kainą. Atvežkit 
savo senę. automobilį, ir važiuokit namo su nauju. 

Kas turi lotus arba morgičius, mainom ant automobilių. Senus automobilius su-
tasom ir numaliavojam, padarom kaip naujus. Kainas už sutaisynu} ir numaliavo- įjl 
jimą pasakom iškalno. Taipgi perkam, parduodam ir mainom namus, farmas ir viso
kius biznius. Norėdami teisingą ir greitą patarnavimą visuomet kreipkitės pas: 

C P. SUROMSKIS & CO. 
/ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. -

Maltvoįime, dekarnojame, 
kalsimnojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai 
Užlaikome maliavų, popie-

m ir stikln ir t. t. 
3149 80 . HALSTED ST. 

Pres. Ramancionia 
Ohicago, Dl. Tel. Tards 7281 

rVTORTGEčIAI-PASKOLOS 

REAL ESTATE BROKER & AUTOMOBILE DEALER 
5833—35 Sinith Western Avenue Telefonas Hemlock 6151 

2-W MORGIČIAI 
3-Tl MORGIČIAI 

6% NuQŠimoai 
Paskola sute lkiama 1 v iena dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8*04 8. Kmvr.ni> A V E 

Tel. Lafayette 67S8-671t 
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