
Katalikai pasaultonys turi kilnų of-
davlnj, — Įnešti J Šeimyna* Ir į vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasia. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padSs jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draurą." 

• « • • LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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DAR VIENAS DAUGIAU J. AMERIKOS 
VALSTYBĖMS KARDINOLAS 

JUOM BUSIĄS ARKIV. CURLEY 
ROMA, bal. 12. — Vietos A-

merikos katalikų kolionijoje kal
bama, kad artimoj ateity J . Vai-
stybės penktojo kardinolo susilau
ksiančios. 

Nanju kardinolu busiąs Balti-
morės arkivyskupas Curley, did

žiai veiklus J . Valstybių katalikų 
Hierarchijos narys. 

Be to, kardinolų susilauksią dar 
ir kitos Europoj šalys, gal dar 
ir Pietų Amerika. 

Šventojo Tėvo slapta konsisto
rija ateinančio gegužes mėn. 20 
d. įvyks. 1 

v 
SKRINDĄS LAIVAS TARNYBAI PARUOŠTAS VILNIAUS KRAŠTE PADĖTIS LADAI 

-
į: P A B L O G Ė J U S 

PABLOGĖJĘS VILNIAUS 
KRAŠTO PADĖJIMAS 

Santarve Sutarius J. Valstybių Artile-
Pareini Apleisti rija I Naco 

TAI ĮVYKSIĄ REPARACIJŲ REVOLIUCIONIERIAI PUO-
SUTARTI PADARIUS LIMAN PASIRENGĘ 

Šis milžiniškas hydfoptanas Dornier-Supervval, keturiais motorais jau tarnybai pa
ruoštas. Juomi bus vežĮajami imončs: žî mą" tarp Washington, D. C , ir Miami, Fla., gi 
vasarą tarp Detroit, Clevęland ir Buffalg. 

TORNADO AUKŲ SKAI< 
CIUS AUGA 

Kai-kuriŲ žmonlŲ 
randama 

! 

NETOLI CHICAGO KITA 
BANKĄ APIPLĖŠTA 

"jVytis" del padėjimo Vilniaus 
krašte tarp kita ko rašo, kad" iš 
tradicinio Vilniaus Šv. Kazimfero 
turgaus dabar jau nieko nebeliko. 
Kadaise, kai Vilnius buvo krašto 
sostine, žmonės važiuodavo iš to
limiausių provincijų <— Žemaičių 
krašto, Minsko ir t.t. Vilnius bu-
vo ne tik kultūriniu viso krašto 
centru, bet ir prekybiniu didelių 
plotų centru,'Šiandien Šv. Kazi
miero turgus yra virtęs sodžiaus 

SUVAŽINĖJO TRAUKINYS 

Kovo 17 d. Šeštokų — Kalva
rijos tarpustotėj traukinys užva
žiavo ant Vinco Pasvenecko, nu-
piovė jam dešinę koją, sudaužė 
dešinę ranką ir pramušė galvą. 
Suteikus pirmąją pagelbą, sužeis
tasis buvo nugabentas į Marijam
polės ligoninę. Jis yra kilęs ii 
Krosnos valsčiaus, Strazdų kaimo. 

. f ''B." 

i-
LONDONAS, bal. 13. — Suži- NACO, Ariz., bal. 12. — Mek-

noma, kad Franeija su Britanija sikos revoliucionieriai dar kartą 
jau pilnai sutariusios Pareinį yra pasiruošę miestelį Naco, Me-

(Rhinelandą) greitai evakuoti ksikoj, nuo valdžios įgulos atimti, 
(kariuomenes iš ten atšaukti), kaip Revoliucionieriai rengiasi įgulos 
veikiai bus nauja reparaeijų mo- tvirtumas armotomis griauti, 
kėjimo sutartis su Vokietija pa
daryta. • • • 

Pramato 
J. VALSTYBĖS GALI 

ĮSIMAIŠYTI 

J . Valstybių miesto Naco i r ki
tų pasienių apsaugai iš Fo r t Bliss 

~~ i čia arti lerija priniunčiama. Nes 
DIDINS KARO LAIVYNĄ meksikon, kova „,u kartais 0 

sieną persimesti. 
MADRIDAS, bal. 13. — Ispa-i 

nijos valdžia planuoja pagerinti j 
savo karo laivyną. Norima 28 nau
jus laivus padirbdinti 23 milionų 
dolerių lėšomis. 

SOUTHERN CROSS 
SURASTAS 

LITTLE ROCK, Ark., bal. t% 
Tornado žmonių aukų skai

čius jau 50 perviršija. Kai-kurių I 
žmonių dar nesurandama. Kai-kur 
namų griuvėsiai dar neperžiurėti. 
Gi suleistų virš 300. i , I MEXICO CITY, baL 13. — Ca-

Žuvę žmonės šiose vietose: Swi* Uot-_Gil valdžia neslepia savo bai-
fton, Išrado, Gulon ir Parkto. „ ^ ^ 1 numatomo krizio J . Val-

Tarp nukentėjusių B. ICrylias P*H»* pavėny. 
ėmė darbuotis. Kov«\jant revoliucionierius kova 

**U F " * ^ ^ ** + Valstybių 
DETROITE EKSPUOZIJOS *"* * * * *rYatatyWv Jita* 
TRYS BUTAI SUGRIAUTI šyroa» **** ««****#*»«• 

_ _ _ ^ _ ,. Tas nusakoma atsižvelgiant j 
DETROIT, Mfch., bal: 12. — sutraukiamą j pasienį J . Valstybių 

Ties South Jefferson ave. čia ne- skaitlingą farriUomene. 
žinia iš ko kilusi ekspliozija tris 

Trys plėšikai su 10,000 dol. 
pasprūdo 

Netoli Chicago Lansing mieste
ly yakar trys plėšikai banką api
plėšė. 

Banko j buvo keliolika žmonių, 
kada du piktadariu inėjo ir ka-
sieriui liepė pakelti rankas j jį 

kermošėliu. I i 
Laikraštis taip pat praneša, kacį 

lenkai nusistatę pertvarkyti Ge
dimino bokštą, bet plačioji visuo
menė apie tą perstatymo projek
tą nieko nežino. Lenkų laikraščiai 
rašo apie bokšto perstatymą, kaip 
apie kokios nors gatvės išgrindi-
mą. "Vyt i s" negarantuoja, kad 

KAN. J. BYLA, KAUNO ME
TROPOLIJOS KANCLERIS, 

SERGA 

atrėmę šautuvus su nupiautais va- ^ kavim b u s p a v e s t a ^ ^ 

pertvarkyti, nepadarys to sulig 
Zakopano stilium, pats būdamas 

250,000 DOLERIŲ UŽ 
LAIVĄ 

MONTREAL, Kanada, bal. 13. 
— J. Valstybių pakraščių gvardi
jos nuskandinto kanadiečių laivo 
I malone savininkai išsprendė iš J . 
Valstybių reikalauti 250,000 dol. 
atlyginimo. 

SAUSIEJI DAR DAUGIAU 
NERIMSTA 

AVASHINGTON, bal. 13. — 

SYD^EY, Australija, bal. 13. 
— Nuo kovo 31 d. prapuolęs air-
planas Southern Cross su ketu
riais lakūnais surastas netoli Port 
George Mission, Australijos šiaur-
vakaruose. ! f l | 

Airplanas nusileidęs j dumblus. 
Lakūnai sveiki. Maisto jiems iš 
airplanų išmesta. 

mzdžiais. 
Kasierius paklausė. Vienas pik

tadarių susid|jo į krepšį apie lOįįJjfekrtfe,. 
000 dol. banknotėmis. Išeidami iš-1 m l t i e s iamo geležinkelio V ^ u 
************ jP#»iii'^ » * * > V i t t s - P m j a , kuris a te i ty ' tur? 
automobilių, įjariam . sėdėjo tre
čias piktadaris. 

Pavažiavę keletą Mokų kasierių į ^ i ^ Vilnių, kuris 

Nuo kovo mėn. 10 d. sunkiai 
serga kan. Byla. Prieš 5 metus 
kan. Bylai buvo daryta rimta vi
durių operacija. Dabar operuoto-
se vietose viduriuose atsinaujino 
dideli skausmai, kurie jau septin
ta diena kaip nesiliauja. " R . " 

N A U J A S DIENRAŠTIS 

keturių aukštų butus sugriovė. N E W YORKO ADVOKATAI 
Griuvėsiuose surasta vienas ŽOMK-V* PRIEŠ 18 PRIEDĄ 
gaus lavonas. Daugiau ieškoma. 

Butuose buvo trijų firmų krau
tuvės. Ekspliozija įvyko darbini
nkams vakar vakare savo dienos 
darbus pabaigus ir namo išvaiki-
CIOJUS, 

I NEW YORK, bal. 13. — Ko-

MIRĘS AMBASADORIUS 
PIRMADIENJ BUS PA

LAIDOTAS 

. 

PLĖŠIKĖ 5,000 DOL. 
IŠGAVO 

voti 18-ąjį priedą (prohibiciją) 
čia 327 advokatai prisidėjo j "Vo-
luntary Committee of Lawyers, 
Inc.," tikslu teismuose visuomet 
reikšti savo opozicijos prohibici-
jos įstatymui ir prohibicijai nusi-

gražiai paleido. 
Bankps priešaky, aukštai narve 

yra, ginkluotas sargas, kurs gali 
šeuti .viduj ir j gatvę. Bet pikta
dariai visas laikas kasierium bu
vo prisidengę ir sargas bijojo ka-
nerių nušauti. 

DĘįNVER, Colo., bal. 13. — Į 
viėrią banką inėjo jauna moteris-

CLEVEL^AND, Ohio, bal. 13. — kė su rišulėliu rankoj ir bankos 
Kada nupirkto nuo J . Valstybių Mirusio Paryžiuje ambasadoriaus klerkui įdavė kortelę, ant kuriai 
valdžios didžiulio garlaivio Levia- Herrick'o lavonas iš New Yorko b u v 0 parašyta: 

Apie badaujančias Vilniaus kra
što apskritis laikraštis nė nemini, 
nes ligi šiol joms jokios materia
linės pagalbos nebuvo suteikta. 

Gudų "Kryiuca" rašo, kad po 
šalčių Vilniaus badaujančių ūkini
nkų padėjimas žymiai pablogėjo. 
Bulvės visiškai sušalo, taip kad 

balandžio 11 d. Gyveno po num. n e b u s n e t »ė k l a i- Upninkai jau 
Žengusiems veltui patarnauti teis- * m i g o S t L o u i a a v e ) V a k a r e ^ dabar duonos nevalgo, o tik įvai
kiuose juos ginant. ^ ^ , r | | g p&Tėięs jg d a r b o radoj^ 1 1 8 i o s surogatus. Apie riebalus 

1 Toki pat advokatų komitetai ir Uuris užrakytas. Spėdamas, kad j o , i r m ė s * ūkininkai jau seniai yra 
moteris išėjo į krautuvę, laukė i užmiršę. (E). 
kaikurj laiką lauk*. Nieko nesu-| • 
laukdamas ėmė nerimauti ir pasi- i JGIJO DU L O M U O T O K O -

UŽTROŠKO MOTERIS 
Kristina Valatkienė po tėvais 

Baltrušaitė sutiko netikėtą mirtį 

jungtis per Lydą su Varšuva, lai
kraštis prikiša, kad tas geležinke-

visuo-
met buvo vyriausiu krašto gele
žinkelio mazgu. . 

Kovo 28 d. šeina naujas dien
raštis "Diena". V>-rfausiti redak-

£i#m busiąs C. Dauguvietis, ar
timiausiais bendradarbiais — p. 
V. Bičiūnas, p. Dineika, p. Puric
kis ir kt. Leidėjas p. Buivydas, 
cinkografijos " Grafika'' savinin
kas. " E . , , 

BEKJLĄS EŽERUOSE VAN-
DUO PAVOJUMI GRESIA 

kituose miestuose organizuojami. 

EKZEKUCIJA ATIDĖTA 

than savininkai paskelbė, kad tam 
garlaivy svaigieji gerymai bus pa
rduodami už J . Valstybių terito-
rialių ribų, sausieji pradeda ne
rimti. Jie planuoja prohibiciją vi
sose jurose praplėsti. 

čia bus ryt ryte atvežtas. Pirma
dienį laidotuvės įvyks. 

Kinijoj Komunistai 
Galabinami 

30 UNIVERSITETO STU
DENTU SUŠAUDYTA 

PERSIJOS ŠAHAS SUKI-
LIMUS MALŠINA 

TEHERANAS, Persija, bal. 13. 
— Persijos šahas imas aštrių prie
monių Faristane padermių sukili
mus numalšinti. Vienos tų pader
mių vyriausias vadas jau suimtas. 

GUBERNATORIAUS RŪMŲ 
REMONTUI 

SPRINGPIELD, 111., bal. 13. KANTOJf, Kinija, bal. 13. — 
Praėjusia savaitę Kantono autori- i| Legislaturai įteiktas bilins 90,000 
tetai virš 1,000 komunistų knlka-.d o l e r i ,» P a s k i r t i gubernatoriaus m-
svaidžiais sušaudė. | lm,» remontui i r ^ g ! ^ . • 

Be to, vietos universiteto 30 
gtudentų sušaudyta už vedamą ko
munistinę propagandą. 

Šis Sun Yat-sen universitetas 
senai pripažintas radikalizmo lo-

»• psni . 

GARLAIVY EKSPLIOZIJA 
HOBOKEN, N. J., bal. 13. — 

Garlaivy President Roosevelt kilo 
ekspliozija. Vienas žmogus žuvo, 
kitas sužeistas. 

"Atiduok man tuojaus Čią pas 
save turimas visas banknotes. Ki
taip gi aš štai nitroglicerine* bu
teliu tuojaus sviesiu". 

Klerkas atidavė pinigus ir mo
teriškė greitai išėjo. 

Rankoj nemažas žmonių skai
čius buvo ir niekas to užpuolimo 
nei nepastebėjo. 

VIENAS MIR£, KITAS 
APAKO 

Gubernatorius Emmerson toliaus 
atidėjo ekzekuciją dviem negram, 
teismo mirti nubaustiem už žmog
žudystę. 

Ekzekuciją atidėta ligi birželio 
7 d. Duodama laiko apeliuoti. 

Visur pakraščiais jau nuos-
toliŲ atlikta 

šaukė policiją. Inėję vidun rado 
pilną troškinančių durnų, gi ant 
grindų negyva moteris. Buvo už
kaistas puodas, vanduo jau išga
ravęs, o kiti daiktai svilo ir degė. 

MERSANTO VARDĄ 

Moterys plėšiką apmušė 
Boston krautuvėje, vidumiesty, 

viejaas plėšikas kėsinosi krautuvės 
kasierę apiplėšti. Moterys pikta
darį skaudžiai apmušė, kol poli
ciją atvykol 

Pasisakė esąs Arthur Lazar, 19 
GREENCASTLE, Ind., bal. 18. vm# 

f 

— Nuo nuodingojo vyno vartoji
mo čia vienas žmogus mirė, kitas 
apako. 

Mirė H. Lane, 27 m., apako M. 
Thompson. 

,NEW YORK, bal. 13. — Coln-
mbian konsuliato legalis patarėjas 
Henry Espriella, 26 metų, staiga 
pakvaišęs nušovė savo motiną, 52 
m., ir seserį, 19 metų. 

Fogarty pasiliekąs 
Praneša, kad Cook apskrities 

kalėjimo viršininkas Fogarty pa
siliekąs ir toliaus užimamoje vie
toje, j 

Automobilį aukos 
191 asmuo žuvo nuo automobi

lių šįmet ligi balandžio 12 d. Cook 
apskrity. 

MIR6 NIKODEMAS 
OVERLINGAS 

Plačiai žinomas Ęridgeporto da
rbuotojas Nikodemas, Overlingas 
staiga vakar vidudieniu mirė po 
atliktos jam operacija 

Juozas Kaškelis šiomis dienomis 
baigė Vienoj pasaulinę aukštąšją 
prekybos mokyklą, įgydamas dip
lomuoto komersanto vardą. Ponas 
Kaškelis dar negrįžta Lietuvon, ji
sai tęs valstybinius mokslus. " R . " 

MŪSŲ DARBININKAI 
VOKIETIJON 

Permaža vietos 
Valstybinėje bepročių įstaigoje ^jonia]™ 

Chicago Stat* Hoapitel, Dunninge, ^iamk* paraikvierti iš Liatu-
pacientams permaža yietoa. S u s e k a ieiga tik p a v y k s ^ ^ ^ m 

Rytprūsiuose pavasario darba
ms šiemet numatomas didelis tru
kumas lauko darbininkų. Vokiečių 

organizacijos numato 

ta, kad 90 pacientų ant aslos tu
ri gulėti. 

Įstaigoje yra 3,069 lovos, gi 3,-
149 pacientai-Jisi kambariai lo
vomis užblokuoti. ! 

vyriausybe. K R." 

CHICAGO IR APYLINKĖS. 
— Nusakoma daili diena; rytoj 
gali but lietaus: temperatūra kjla. 

MANOMA SUMAŽINTI 
ŠVENČIŲ DIENAS 

Švenčių ^statymas, kaip tenka 
patirti, svarstomas ir manoma su
mažinti tautinių ir religinių šven
čių dienų skaičių. " R . " 

Michigan ir kituose su juom su
jungtuose ežeruose vanduo tomis 
dienomis daug pakilo — net pus
ketvirtos pėdos savo normalumo, 
ir pramatomas tolesnis kilimas. 

Chicago upe plaukioją laivai kai-
kurių tiltų apačia negali praplau
kti. 

Ežerų pakraščiais miestai jau 
daug nukentėję. Kai-kurios jų da
lys užlietos. Waukegano uostas su-
gadintas. 

Tos visos valstybės, kurios su 
ežerais savo ribomis susisiekia, il
gi metai kovoja Chicagą del sani
tarinio perkaso, kuriam Michigan 
ežero vanduo panaudojamas. Jos 
pažymi, kad tuo perkasu ežeruose 
vanduo mažinamas ir tuo būdu 
pakraščių miestų prieplaukoms e-
sąs pavojus. 

Šiandie įsitikinama, kad tie už
sipuolimai yra be pamato, kad 
Chicagos sanitarinis perkasas ne 
tik negali Miehigano nudžiovinti, 
bet dažnai, kai-kad ir šiandie, jis 
labai naudingas. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 I ir g 
Britanijos 1 sv. <?tei i 
Francijos 100 franku 
Belgijos 100 beljru 
Italijos 100 lirų 

l . « 
3.90 

5.2? 
Vokietijos 100 markių 23 V 
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EUROPA IR DEMOKRATIJA. 

Kai Amerika įstojo į pasaulinį karą, BUU-
ms buvo. kalbama, kad. kariaujama del dvie
jų svarbiu tikslų — užtikrinti pasauliui am
žinąją taiką ir demokratiją. Tie gražus obai-
siai padėjo išjudinti Ameriką ir karą laimėti. 
Deja, pažadai neišpildyta. Amerikos visuome
nė, o ypač tie, kuriems ir galvas reikėjo pa
guldyti musių laukuose, skaudžiai buvo ap
vilti. 

Patys gyvenimo faktai sako, kad karo 
metu skelbtieji pažadai vėjais nuėjo. Nera
sti Europoje tautos, kuri tikėtų tam, kad karų 
daugiau nebebus. Je i jos tikėtų amžinai tai
kai, tuomet nesiruoš tų karui, nesiginkluo'tų, 
jų tarpe nebūtų tiek daug pavydo, nepasiti
kėjimo viena kitą, noro nuskriausti, pavergti 
už save mažesnes ir silpnesnes tautas. 

Neįvykinta nė demokratija, nor s neva del 
jos bekovojant daug žmonių išžudyta, daug 
forto sunaikinta, daug pinigų praleista. Kaip 
tik įvyko priešingai. Europa daugeliu atžvil
gių prie autokratijos palindo. ' 

Kaip žinoma, daugiau negu pustuzinį* 
Europos valstybių dabar yra diktatorių val
domos. Italija, Rusija, Turkija, Ispanija, Grai
kija, Lenkija, Jugoslavija ir Lietuva pasirin
ko ne demokratijos, bet griežtos diktatūros 
telią, duodant aiškiai suprasti, kad Europos 
demokratijai laikas dar nėra atėjęs. 

Rusijos revoliucija, skelbusi, kad ji atne
šė žmonėms brolybe, lygybę ir laisvę, davė\ 
tokią žvėrišką valdžią, kokios pasaulis da-
Mebuvo matęs. Ten nė žodžio, nė spaudos, ne 
tekėjimo laisvės nėra; asmens neliečiamyoė 
taip-gi ten nėra žinoma. 

Kitos valstybes, neva besigelbėdamos 
fcųo bolševizmo ir kitokių civilių karų, dikta
tūras įsteigė, bet dabar nors ir galėdamos, 
iesistengia įgyvendinti demokratybės dėsnių, 
fcia nelengva yra išdėstyti visas Europos 
tautų tarpusavio nesutikimo priežastis ir 
atpasakoti detaliai tas aplinkybes, kurios 
verčia Šalintis nuo demokratybės, kuri mušą 
yra taip mėgiama, aukštai gerbiama ir'Ver
tinama, f *.\ •• 

Kazys Inčiura. 

[ SAULĖS SUNŪS, 
POEMA. 

^ « 

• • • • 

(Tąsa) 
Kartą Laima vos primigo, 
matė: paukščiai kruvini 
išplėšė jos jauną širdį, 
trokštančią tulžim apgirdą 

Iš po žemių kurtumojo 
skamba niūrus dundesys. 
Juodos senės rankom moja. 
Meldžias Laima — išklausys 
sugeltos širdies jos skundo, 
meldžias — ir širdis nubunda, 
girdi širmių ji žvengimą, 
rr ją apmauda s vėl ima — 
glaudžia mažą širdingai, 
kniumba prie sunkiųjų durų... 

— Amai, Amai, kur dingai? 
Mano labas man nerupi, 
kad ir mirčiau — man svaigu, 
tik klausyki kaip sutūpę 
čiulba paukščiai už langų. 

-

.< 
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Europos tautų, ipolitinė istorija ir dabar
tiniai politiniai skirtumai yra perdaug kom
plikuoti. Į kurį kraštą ten nepažvelgsi, visur 
nesutaikomų ir neišlyginamų skirtumų atrasi. 

Mes gerą pavyzdį turime iš savo tautos 
gyvenimo. Visa mūsų tauta skaudžiai atjau
čia tą' skriaudą, kurią padarė lenkai, išplėš
dami Lietuvai sostinę Vilnių. Lietuva nie
kuomet be Vilniaus nenurims. Panašių kon
fliktų ne vien Lietuva su Lenkija turi. Eu
ropoje jų daugybe. Del to amžinai taikai tikė
ti, tai butų — saldžiai sapnuoti. 

Tokia padėtis, tokie nenormalus ir ne
draugingi santykiai tarpe tautų trukdo ir 
demokratybės idealams įgyvendinti. Nervuo-
jasi tautų vadai, nervuojasi paprasti piliečiai, 
kaimynų užpuolimų bebijodami. Autokratijos 
šalininkai, įtikina armijas apie esamus, a* 
nesamus pavojus iš lauko ir steigia diktatū
ras, nenusimanydami, kad tuo da labiau savo 
tautų pajėgumą silpnina. 

> , Amerika, taip nuoširdžiai kovojusi \\i 
amžinąją taiką ir demokratybę, nusivylė. Del 
to ir nestebėtina, kad šios šalies visuomenė 
verste Verčia savo vyriausybę kuotoliausia 
dabar laikytis nuo Europos užburtojo suiru
čių ir nesutikimų rato. 

KONGRESO NARIAI IR 
PAPRASTI PILIEČIAI. 
Šioj šaly įvyko tas, ko ir ti

kėtasi. Du kon&resmonu, abu 
kai sausiausias .-raj^as "sau
su" , už svaigalų šmugeliavi-
mą pakliuvo. Vienas jų jau 
te sman traukiamas, kitas gi 
nežinia kaip išsisuks. 

Paprastam žmogeliui darbi
ninkui, kuriam nuolat į galvą 
kalama, kad jis ' proliibieijos 
{statymus griežtai pildytų, at
rodo nepaprastu daiktu, jei 

rimą išversti rekordus ir tik
rai patirtį, ar kartais muiti
nės valdininkai, neperžengia 
savo autoriteto neliečiama 
kongresmonų \ bagažus patik 
rindami. {Jai karta i s ir jų ba 
gažai neliečiami. Apie tai nie
ko aiškaus įstatymuose ir tai-
syklese nesurandama. 

Ikišiol visais laikais iš m. 
sienių parvykstantiems Kon 

y.. 

greso nariams muitinėse duo
ta pirmenybės, kad jie žmo 
nių eilėse neturėtų laukti. Jie 
patys buvo praleidžiami, bet 
jų bagažai patikrinanii. Daž
niausia nei bagažų patikrini-

KUN. ANICETAS LINKUS. 

*i sausinusieji' Kongreso na 
riai, kurie savo balsais k a r š > a s n ( ' b u v o ' A l i n g a s ; 
tai prohibieiją remia, tų pa
čių 'probibicijos įstatymų ne
pildytų. 

Yra senai žinoma, kad dau
gelis tų " sausiausių jų ' ' 

Šiapdie kitoki laikai. Šiau I 
die vykinama prohibiciją, ta<j į 
ii* tos rųšięs patikrinimai yr 
reikalingi. Valdininkai neno 

ATSIGAVO BET. 

Paltanavičiaus numarintas " Amerikos 
Lietuvis' ' ir vėl atsigavo. Po poros menes ii j I Kada iįgus metus vaitižia 
tylėjimo, išėjo numeris, bet jau kitokio for- j ir fanatikai prohibiciją vyki-
mato, kitų leidėjų. - jnant visoj saly prajovus kė-

Nors "Amerikos Lietuvio'* formatas lė, Kongreso nariai nebuvo 
pakeistas, nors kiti leidėjai, bet jo ateitis, mu- [liečiami. Dažnai jie į užsienius 
sų nusimanymu, nėra tikra del to, kad. jo ' "a tos togoms" Vykdavo, tary-
turinys yra dar silpnesnis, negu prie Paltą- 'tum, savo šaly nebūtų puikių 
navičiaus buvo. Jokios gilesnės minties, nei vietų atostogas praleisti. Iš 
kilnesnės idėjos nepasirinko. Tarnausiąs, kaip tų "atostogų'* jiems parvyks

iant, kaip jie patys, taip jų 

Kon- rėdami turi savo pareigas eiti, 
greso narių tai puikus svaiga-į nes už tos rųšies nusižengimui 
lų vartotojai. J ų nuomone, tik 
žmonių masėms f>rblubicija y-
ra naudinga ir proliibicijos įs
tatymai tik joms taikomi ir 
t u r | but pildytini. Jų pačiu gi 
prohibiciją neturi liesti. 

.1 

gali dar ir tarnybos netekti 
Kaip visur, taip, jų pačių tar
pe yra šnipų. 

Balandžio 15 d. speciaiėn 
sesijos Kongresas susirenka. 
Tuo klausimu didelis triukš-
mas pramatemas. 

Akstinas. 

- i - < 

Balandžio 17 dieną švenčia savo vardadienį. J o pagerbi
mui vakariene įvyksta rytoj, balandžio 14 d., p. Krenčiaus 
svetainėj. Gerb. kun. A. Lin kus yra visuomenės veikėjas 

; ir organizacijų rėmėjas. Daug širdies įdėjęs organizuotam 
'veikime. Už tai townoflakiečiai rytoj savo veikėją tin-

DARBAS IR PRAGYVENI- ^ ^ L ^ 
MAS VOKIETIJOJ 

:orbo. 

| kitur nuoma pigi, kaikur per j mtmesį mokama 15 ligi 20 
, ] p i g i > į dol. Gal tai del to, kad be tos 

U 1 . » , . ; ^ r • .....0 w ; „ 0 i 1 , f M i»rflT.o-n« ! algos duodamas kambarys ir 
Vokietijoj pragyvenimas y- [ Maištas miestuose brangus.; & 

ra brangus ir, kaip visur ki-! Bet nebrangesnis kaip Ame- išlaikymas. 
Mažesniuose miesteliuose 

mos. 
Imant 

ir pirma, vien tik savo leidėjų bizniui. 
Mūsų visuomenė šiandien pageidauja to- bagažai nebuvo kliudomi. , t u r , 7 r a dvejopas. Kas turi iš ' rikoj. Mažesniuose miesteiiuo 

kių laikraščių, kurie ne vieno asmens intere- Pagaliau liepto galas pri-jko, tas gali brangiai gyventi, j se viskas pv^au ir prag>vem- a r n a i e s 0 1 P ^ a u a P m o a 

sams tarnautų, bet visus tautos ir išeivi jo* Jipta. Praeitais* > metais vienas i Kas turi menkai ' pinigų> tas me nėra sunkenybių, 
reikalus;apinįtų/ vadovautų.* 'SAnii bieii**- U " sausas i s" kangresmonas - i^ r ^^p i ( uwi> ęiįmmĄ^ię^ęięm pftt 
jam panašus n i e t e m i t s j p g ^ e m r n w T r e ^ g r j « ^ l į ^ 
Del to ir likimas jų nepavydėtinas. w jo bagažo ėme sunktis svaiįtuolis. 

. galai. Nesenii pdto i | Pana-Į Vokietijoj7 O^rbiiiinl^i $ ? turi mažai 
mos gryžtančioįkongresmono; . . *• .• , .,..: ^ Ameri- visai c. tu1 

• 
EINAMA ATGAL. 

darbo, daugelis ' l e r i « uždirba. J am su žmona 

• * bagažas Ne\vYorRd muitinės 
valdininkų * "frtHikrintas". 
Svaigale atrasta. 

I r vienam ir kvitam atsitiki-
me autoritetai darbavosi už-

pigiau apmol^tmi ųž,Ameri- tuti jokio darbo, ne-
kos darbininkus. Skirtumas ^ i ^ u t i - Ne ęeriau yra ir 
tik tame', kad Amerikoj darbi- j Amerikoje. I r eia ga lybe be-
ninkai apmokami 
gi V(^kiotijoj markėmis. 

Tiesa, kad niarkė1 yra ke-
tetą kartų pigesjiė už ameri
konišką dolerį. Bot tas liečia 

f " ^ , ~. .vien tarptautinį pinigų kursą. lanatiKai w. . . • 
8iaip :gi ; ką Amerikoj nupirk-. 

ir dviem vakais išlaidos yia 
tokios: 

. faksų 71 dol.; nuoma 91 
d o t e r f ^ d a r b i ų . "Vokietijoj" bodarbi.i ^ - drabužiai 72 dol.; mais 

tas ir kitos namines išlaidos •• statistika vedama, tenai apie 
nedarbą paduodamos tikros 
žinios.! Oi Amerikoj' tai . visa 
slepiama. Antai p:aeitų me-

Keistais keliais, o net ir kruvinais, eina 
prohibicijos įstatymo, vykimams. Proliioicijos 
šalininkai karštai apie blaivybę kalba, bet 
girtuokliauja nemažiau, kaip prieš prohibici
jos laikus; vyriausybė griežtus pareiškimui j kloti, kad apie;tai visuomenė 
daro del to nelemptojo įstatymo vykinimo,. nepatirtų. Bet ^reporteriai tai 
bet butlegeriai/po senovei biznį daro ir "ga r visa spaudoje iškėlė. Aukš-
bingasis eksperimentas'J varomas pirmyn tieji asmenys* ir 
nors ir labai negarbingais keliais. Protestam [daug susirūpino. Tai nėra 
tams — prohibicionistams išrodo, kad blaivy- koki juokai viešumon tokius S ? . u z V l e n ^ . ° ^ 1 ^ , J a i ° l e" 
bės vykiųimas eina pirmyn, bet gyvenime yra į dalykus isvilktį. Kaip-gi pa- t l J 0 J n u ? i r k s l u z ^ n ^ m a r k S ' 
visai 'kitaip-— einama atgal. Wisconsino vai- j prasti piliečiai k gali pildyti j Nežiūrint to, Vojdetijoj na- tino, kad nedarbas Heeia I 
stybę, Volstedo aktą atšaukusia, rengiasi pa- [įstatymus, jei tuos įstatymus mų nnomos h* drabužiai toli milionus (hrbininkų. Kiti tvlr 
sekti Illinois i r visa eilė kitų valstybių. j patys įstatymų leidėjai per- pigiau, kaip Amerikoj. Vokie- tino, kad &xt-daugiau. I r tik-

Protingieji žmonės stovi už žmonišką, pi*o !žengia, jų nepildo, juos igno-' tijoj darbininkas; nfturi va%.'įas bedarbių skaičius niekam 
tingą visuomenės blaivinimą, o ne taip žiau- ruoja. !go gauti • ;^Wainįrifsiiis ,na : ' nebuvo žinomas. 
rų, barbariškai beprotišką. Blaivybė, tai ne Iš Wasliingtqno pareina ži- mūs. Tik pramoia^^ntruose, ,1 Vokietijoj samdomi tarną: j 
įstatymų leidėjų dalykas, bet pačios visuome- Į nių, kad> tenai jge įvykiai rim- namų . trųksta. : T r t i i į nuoma ir tarnaitės labai pigiai a p l 

290 doL; netikėtos išlaidos 
38 dol.; pramogoiris 110 dol.; 
taupumui 38 dol. 

Amerikos darbininkui vra 
i L tų pradžioje patsai J . Valą 

tybių Darbo departamentas j P r ^ ° - p a l y į ^ su tuo savo 
pripažino daugiau vieno milio 
,no bedarbių. Tuo pačiu laiku 
kai-kurie Kongreso narių tvir 

uždarbius ir išlaidas. Vienas 
Amerikos doleris yra lygus 
suvirs 4 markėms. Reiškia^ 
Hamburge, aplamai imant, 
darbininkas uždirba ar t i 3,000 
markių į metus. Koki gi A-
merikoj aplami darbininkų už
darbiai? 

Aguona. 

ni*s reikalas. tai svarstoma. Visupirma rio- 'peraukštai nekeliama. Vistu*! mokami. Berlyne tarnaitei \\ PLATINKITE "DRAUGĄ*" 
• i n 

Ne, tai ruošias javo piučiai 
klonių viešpačiai mažiučiai. 
Kaip man grįžt vienai be nieko. 
J ie prakeikia dalį slieko, 
jie. jus ilgis, Saulės Sunūs, — 
skriskit vėjais 'pabaldūnais 
kelti atgimimo> švente.. 

Rūstus balsais už tų durų 
Laimai griaustiniu atsako: 

— Permažai verguvėj kentė, 
ir ant, jii išminto tako 
raitos slibinas pasiutęs, 
tat š j metė javo piutis 
jiems tebus viėteų vargų... 
Isvalyk.it iš laukų 
jus usnis, piktas dilgynes, 
ir, vainikais jus išpynę 
trobas, laukit laukit mus — v 

Jaistykit ju s troškimus, 
kaip .gClės kur anksti kėlės 
puošti saulei vasarėlės. 
Ir prakeikit vergo dalį 
nebe žodžiaig bot darbais, 
nes tiktai laisvon šalelėn 
laisvės sunūs teužeis... 

V. 

ŠIMTAI RANKŲ BANGOSE. 

Jaunos laumės visą naktį 
kvietė Laimą į masias — 
prašė šaukė: ją nuves 
į nežinomą dar sritį — 
ir putose joms plaokyti 
tai bus gera, tai ramu! 
Skraidžios vėjo užimu, 
žalios- bangos taršys plaukus — 
širdis, laimės susilaukus, 
krykštaus laiminga, dainuos, 
nardys tylinčiuos krantuos, 
ir be jokio rūpestėlio 
džiugaus dienoj JĮyg pašėlę... - ' • 

.Susigundė ge&vakase — 
ir paklausė jaunų sesių, „• 
langines pravėrė j į ir kai jura įžūli 
rūsčią bangą vidun tėškė, 
laumės gladstėsi" palangėj, 
4 ratus čia susitvėrę. 
I r girdėjo... žirgai žvengia* 
marių gilumoj^jaMgėre, 
o žvengimas toKs skurdus 

neša .užmirštus ąi&us... 
i" K t 

I r išvydo karaliuko 
šimtą rankų bangose, 
kaip išeilžduvę stabarai 
kilo rankos iš bangu: 

— Tu mmns rojų pradarai, 
karaiiutė mūsų ji^auge, 
išklausyk šičj naį^tį baugią — 
prašoku meldžiaiifėi visi, 
kad naktis n a k t ^ tamsi 
jauno žygių p a g o t ų , 
kad žiedai ir vėkįydėlų! 
Te nors kaiilų nitus netampo 
svetimi išjuokda^nri, 
ir mus .nyky verge kampą 
te'pagTarbins nois kimi 
giesmė- 'ihirstaneip vaidilos, 

* 

o motulės mūsų žilot< 
ramumėliu te nušvis... 
Mes lavonais klosim kelią, 
mes budėsim čia naktis, 
tik nuveski mūsų dalią 
i nemirštamas šalis!... 

VI. 

MIRTIES KELIAS. 

Ar gyvai garbingai grįžti, 
ar be pasekmių — mirtis. 
J i uždarė langines, 
kad negąsdintų vilnis, 
kad vilnis neatsivytų, 
prisispaudusi mažytį 
leidos laiptais akmeniniais 
marių požemiuos kureiuos, 
ir žinojo: ten bučiuos 
ją nekartą mirtie^ kvapas, 
lyg šalnoj pageltęs lapas 
leidos požemiais drąsi — 
ir mirtis nebebaisi, 
nei tos šmėklos, tos raganės. 
Žino: lauže suskurenęs 
brangus Amas jos jaunystę, 
ir dabar, ar dienos vysta, 
ar rudeniai dalgiai žvanga — 
ji širdy nešiojas dangų, 
žalias pievas, gimtą sodą, 
kur nešiojo j i mažytį. 

(Bus daugiau) 

• » 

http://Isvalyk.it


Šeštadienis, Bal. 13 d., 1929 
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Kiek kartų man ir jums, 
mano "tovarišei", teko girdy
ti socialistinė — komunistinė 
"Šeini katarinka" apie taiką, 
ramybe, artymo meilę, žmo
nių lygybe^ brolybę, biaurėji-
mąsi karais, žudynėmis ir t. 
t. Kitiems tie "svieto lygin
tojai, brolintojai , , taikos ša
kelę kaišioja, o patys, suseis 
du, trys, ir mušasi, kaip raz-
baininkai. Jeigu nebūtų kas 
juos sulaikytų, tai vieną dieną 
visi išsiplautų. Ana, pereitą 
nedėlią Chicago j įvyko sočia-! tas greitumas mažėja. 

pie žvaigždes, kurias mes va
diname "Paukščių kelias". 
Jis sako, kad visos paprasta 
akimi ir pro teleskopus ma
tomos žvaigždes, kartu su jo
mis ir saulė, priklauso vienai 
didelei šeimai. Visame 
"Žvaigždžių Kelyje" esama 
30 miliardų žvaigždžių, ku
rios P ūkas i apie bendrą cen- | 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
SCOTTVILLE IR CUSTER ***• ""•*'•Bn" s"' ,•" 

l it S Į VYKIŲ. MIGH. 
Jaunimas organizuojąs, 

Šioj apielinkėj yra nemažai 
lietuvių ūkininke. 

Čionykštis jaunimas turėjo 
savo kliubą, vadinamą "Ma-
son County Lietuvių Jaunimo 

Yyth. 

listų prakalbos, kuriose komu
nistai, kaip jų kasdiena pra
neša "suruošė pirti Černovui 
ir jo sėbrams". Jeigu jie poli
cija, batalija but tokia, kad ir 
Grigaitis, jei ne pas Abrao
mą, tai ligoninėn atsidūręs. 
"Taikos, brolybės" skelbėjų 
komunistų obstrukcija menše 
vikanis privedė prie to, kad 
"gale svetainės kilo muštynės 
ir, veikiausia, skaudžios, nes 
kas tai smarkiai sudvjavo, 
kas tai suvaitojo'* (gal nuo 
peilio). Žinoma, ėia įsimaišė 
"buožės" ir padaryta kas 
reikėjo. 

Akyvaizdoje to, ko vertos 
yra socialistų — komunistų 
giesmės apie artymo meilę, 
brolvbe f 

Socializmas-komunizmas y-
ra "pavietrė". Jos reikia vi
siems saugotis. 

Jsivaizdinkite dabar, kokia 
gali būti erdvė, kurioj turi 
vietos tik vieno "Paukščių 
Kelio" 30 miliardų žvaigž
džių, ir visos sukasi apie vie
ną centrą — vienos greičiau, 
kitos lėčiau. Kas butų, jei 
bent viena tų žvaigždžių iš-
kriptų iš savo kelio. Įvyktų 
baisiausia katastrofa, kuri. 
gal, ir mūsų žemei padarytų 
galą. 

Jei mes stebimės kokia di
delė, painia mašina ir sako-
m e , j°£ dideles išminties rei 

trą. Ju sukimosi greitumas ne' 
T, . T v, v . v 'Kliubas . Bet tuo nepasi-vienodas. Prie krašto zvaigz- f . . . . . 

A. , , . , A OAn T n . į t e n k i n o . Jaunųjų kilni siela, 
d'is lekia bent 300 kilometrų . , ; r 

. , r , . . pritariant tėveliams, siekė to-
per sekundą. Einant j centrą f" . . ' 

bau. Todėl prieita prie to, 
kad kovo 10 d. iš kliubas per
siorganizuotas j L. Vyčių kuo 
pą, kuriai L. Vyčių centras, 
kiek teko nugirsti, duodąs nu
merį 75. Iš pat pradžios į 
kuopą įstojo šešiolika jaunuo
lių. Valdyba išsirinko sekan
čią: pirm. — Alena Žagarai-
tė, pag. — Vladas Karbaus
kas, rast. — Alena Karbaus
kai^, ižd. — Mikas Čukas. . 

Balandžio 1 d., arba kaip 
via vadina "Ali Fools' Day", 
nauja kuopa surengė šokius 
Custer, Mich., miesto saJej. 

PHILADELPHIA, f L 
«' H II i i. 

Philadelphijos ir apielitthės 
Lietuvių domei. 

Brangus viengenčiai, broliai 
ir sesės. Jus gerai žinote, kad 
jei ne Amerikos lietuviu pa-
gelba, tai nūdien Lietuva ka 
žin* ar butų laisva ir nepri-
gulminga valstybė, nors ma
ža, bet garsi pasaulyj Tat if 

Pastebiu, kad tai nebus 
koks šlykštus kontestas, kaip 
kad daro amerikonai, kur pus 
nuogės merginos sustoja 
prieš publiką. Bet čia, kurios 
merginos stos j gražuolių kon 
testą, turės būti padoriai ap
sirėdžiusios; o pufelika is gro
žės jų veidų spręs, kuri gra
žiausia yra. Gražolė, tapus 
grožės karalaite, bus nufoto
grafuota ir jos paveikslas 
tilps lietuviškuose laikraš- ruoštis prie Lietuvių Kat. t ė 
čiuose. Be to ji gaus dar ir I Aeracijos 19 Kongreso, kuri* 
dovaną — Meilės Taurę, kaip įvyks €iceroje, rugpiueio 21, 
anglai vadina :• Champion '22 ir 23 dd., š. m.. Cicero nors 

CUT). * ' y r a pagarsėjęs visoje Ameri-
Tą labai įdomų ir Lietuvos k°Je> b e* daugybe nėra matę. 

gos draugijos rytoj, 4 d. fcaJ. Mineral g-vės, šv. Kazimiero 
įvyks šaunus Vakaras, $ara* Į įt-į(k rengia vakarėlį, kuria-
pijos svetainėj, 7 vai. vakare. | fne Jonas Dumčius rodys kru> 
Kviečia visus atsilankyti. Pr\e tiUnųosius paveikslus apie Lie 
gražios muzikos visi galės pa
silinksmint i. Draugija daug 
darbuojasi karp Bažnyčios/ 
taip ir tautos labui. I r dabar 
"Laivo" vajuje jos žada už
sirašyti visos "Laivą". Pažiū
rėsim. 

X Ciceriečiai jau pfadčjo 

tuvę, svarbius ten įvykius,." 
sostinę Vilnių, Gedimino pilį, 
Trakus ir tt. 

Vytis. . 

SPRINGPIELD, ILL. 

reikalams labai naudingą va-
dabar, nors ji yra laisva, bet, karą užmanė daug jau Lietu 
būdama apsupta iš visų pusių 
Šimtkart skaitlingesnių prie
šų, ji, ta mūsų brangi tėvynė 
— Lietuva, reikalauja Ameri
kos lietuvių paramos taip mo
ralės, kaip ir materialės. 

Todėl ir dabar tai §en, tai 
ten darbuojas Amerikos lietu 

vai pasidarbavęs gevb. Kazys 
Dry^a, o talkon jam stojo, 
kaipo komisija, gerb. kun 
Kaulakis, kun. Daumantas, J. 
Pranckunas. A. Užumeckis, 
A. Kaniusis, 'S. Barauskas, J . 
Jankauskas ir dar kiti Dryžui 
žadėjo toj darbuotėj prigelbįė-
ti. 

Kuomet atvažiuos į Kongresai 
visi pamatys Cicero su nau« 
ja bažnyčia. 

vįų veikėjai, veikėjos/ kad 
Lietuvos reikalams parinkus j T a i i r a ^ k a i P ° Lietuvos 

Išmintis, taigi Dievas. Tik, 
anot psalmininko, "kvailas 

Gamtos ir šalimų mokslų savo širdyje tarė: nėra Dievo, 
žurnale "Kosmos", populia-. Sugedo ir tapo šlykštus nedo-
riam "Gamtos Drangas" sky-|rybėse." (Ps. 52, 1—2). 
riuje Dr. P. Slavėnas rašo a- Prof. Kampininkas. 

kėjo jai sustatyti, tat kokia Jaunuoliai ir jaunuolės gra-
turi būti Išmintis, kuri gamtą žiai pasidarbavo, todėl ir pel-
taip sutvarkė ir tą tvarką pa- no pasidarė. Taip-gi turėjo ir 
laiko. ;"good time". . 

Taigi šitoks gamtos sutvar- j Ateityj, kai oras bus pato-
kymas ir tos tvarkos palaiky-:

 glls i r k e l i a i ffrij t i k i m a s j 
mas visiems sako, kad yra didelio veikimo. 
amžinoji, begalinė, visagalė; ^ e i n & g a n d a i > ^ b a , 

20 ar 27 d. iš Chicagos tiki
masi sulaukti įžymių svečių, 
o tąja proga čia žadama ban-

šiek-tiek pinigų. 
Philadelphijoj, tarp tautie

čių 20 d. balandžio ruošiamas 
labai įdomus vakaras, kurio 
pelnas eis Lietuvos Saulių 
(232 būrio — kuopos) reika
lams ir Vilniaus vadavimui. 
Vakaro programa susidės iš 
muzikos, šokių, puikių užkan
džių ir kitų dalykėlių, tarpe 
kurių kosvarbiausis bus: iš
rinkimas Philadelphljos mie
sto Lietuvaitės gražuolės — 
kogražiausios merginos. 

mmmkm 

patrijotas, prašyčiau, kad 
kiekvienas ir kiekviena daly
vautų tame vakare, nes, kaip 
augščiau minėjau,, pelnas to 
gražaus vakaro, eis Lietuvos 
Šaulių (323 mirios—kuopos) 
naudai ir vadavimui mūsų 
sostinės — Vilniaus. 

Lietuvos Patrijotas. 

Lietuva pas mus. 
Girdėjome, kad Jonas Dum

čius žada atvykti pas mus šeš
tadienio vakare, balandžio 13 
d., parapijos svetainėj paro
dyti krutamuosius paveikslus 
apie mūsų tėvynę Lietuvą, 
Tuose paveiksluose atvaizduo
jama svarbios Lietuvos vie
tos, sostinė Vilnius su Gedi
mino pilimi, Trakai, svarbus* 
įvykiai. Iš jų gaunama geriau-
pažinti Lietuva. 

Vytis. 
MILWAUKEE, WSk 

Rodys hmdanvuosuts paveiks* 
lus. ftemkite tuos Profesionalus 

Balandžio 14 d., 3 va), jti it Biznierius, kurie garsinasi 
piet, svetainėj kampas i-st H dienrašty j "Drauge". 

= * =85 
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DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA 

RICFRO I I I 
Iš Radio Stoties AJJ. 

X Dievo Motinos Sopulin-

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Kuriu Prof. Pr»a Bučio, M. I. C. 

NAUJA KNYGA. 

"XXIX Tarptautinis Eucharistinis 
K o n g r e s a s " 

Knygoje aprašyti žymiausi nnotikiai iš jo kelionės 1928 
m. j Australiją ir iš ten j Amerika. Paduoda be galo įdomin. 
žinių. Kalba graži, turinys brangus, o pati knyga labai gražiai 
išleista. Turi 244 p. Knygos pradžioje yra jos autoriaus, kun. 
Prof. Pr. Bučio M. I. C. atvaizdas, o knygos gale — žemlapis, 
kur parodyta kokiais keliais Kun. Prof. Bučys apvažiavo apie 
pasaulį. # 

Gražiais minkštais viršeliais: 
1 knyga $1.50 
5 knygos $6.75 
10 knygų $12.00 

Gražiais kietais aptaisais. 
1 knyga , $1.00 
5 knygos $4.50 
10 knygų $8.00 ' 

Iškirpkite žemiau dedamą kuponą, įdėkite savo money 
orderį, arba čekį ir siųskite "Draugo" knygynui: 

"DRAUGO" KNYGYNUI 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
Prisiųskite man Kun. Pr. Bučio, M. I. C 

knygų apie 29 Tarptautini Eucharistinį Kongresą Sydney, 
Australija. 

Minkštais aptaisaig knygų 

Kietais aptaisais knygų 

- S A V I ! N 

* 

John Slegaitis 

^*^A U 4 * A^^v^ * * v A A 4 I \ 
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PAIGE 
K A I -

Carl Wainoris 
Steve Rumchak 
Peter Novak 

l 
Greičiausfuoju Pasauly Laivu 

MAURBTANIA 
G E G U Ž I O 1-mS 

Ii New Yotko i Klaipėdą 
* Per gdUthąmptoną 

Vadovauja plačiai žinomas judančia paveikslų rodytojas 

p. A T. RAčlUNAS 
Po asmeniška priežiūra Ounard Linijos viršininko. 

p. Stepono Bergen'o 
Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS 

Mūsų. sekamos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8 
puikiuoju didlaiviu AQUITANIA 

Informacijtj te*ikia mūsų agentai, ar 
C U N A f t D L I N E , 

Lithuanian Dept. 

346 N. Mlchlgan Ave. Chicago, UI. 

Kainos $ 8 8 5 . 0 0 iki $ 2 1 9 5 . 0 0 F. O. B. I 

Viso knygų 

Įdedu money orderį, čekį $ 

Mano adresas: 
Vardas Pavarde 

% 

J\.Ul 6S&S m •••••••••••••••••••• •••••••••••••• 

Miestas : . . . . . . . . . . . 

Ta pati tvirta konstrukcija ir pa 
niuosius Graham-Paige modelius, padaro 

Ypatingos vertės yra G12, ne sa 
giau tyrinėsi, tuo daugiau pamatysi įro 
drūtumo ir nepaprasto gerumo. 

612 talpina visus typus naujausio 
to, ypatingas Graham-Paige radiatoriai, n 
į įsodas chromiumu apdengtas ir visos 
tų igTeitumą ir dailumą, karo, už taip pr 

Pagerinta yra inžino papėdė ir 
kurie prisideda prie padidinimo jėgos, 1 

Graham-Paige standardai gražum 
į modelį 612 be rezervacijų — už kaina, k 
ištikimybe inžinierių ir meistrų organiza 
Graham broliams. 

gal naujausio pieno, kurie pažymi dides-
612 modelio karus nepaprastos vertės, 

vo dalyse* bet savo vidumoj. Juo dau-
dymų jo nepaprasto dydžio, nepaprasto 

pieno ir trimo. Fenderiai iš vieno šmo-
aujos mados priešakinlės lempos, įdėtos 
kitos dalys nudarytos taip, kad nurody-

ieinama; kainą, parduodamo. 
pats Minas, padaryti ir kiti pagerinimai, 
ankstumo, lengvumo ir patvarumo. 
o ij* pasitikėtinas tarnavimas įbudavoti 
uri galima tik per Graham-Paige gamybą, 
cija, išdirbtą jfcvr 25 metus, vedant trims 

ARCHER MOTOR SALES 
6 10 West 3 5 t h S t r e e t 

Telephone Yards 0699 
Kurie interesuojaties pirkimu naujo automobiliais telefonuokit, 

duosim demonstraciją veltui. * 
_ « . _ — » « . « . _ — ~ - ~ ~ ~ ^ • ym, mm m mm 

o mes 

STULPINO 
EKSKURSIJOS LIETUVON 

VVHITĖ STAR LINIJA 

Laivu BELGENLAND, Birželio-June 1 d. 
Kurie norite ankščian važiuoti Lietuvon, galite važiuoti 

Baltic America Linija laivais; tiesiai Klapedon. 

LITUANIA — Ūeį^oMay 18 dieną 
ESTONIA — GegužiCKMay 29 dienę 
LITUANIA — mtetio-june 18 dienę 

Kurie manote šį mėtį aplankyti Lietuvą, jan laikas 
yra pasirūpinti pasportus, pagryžimo dokumentus ir 
kitus reikalingus popierus. Visi nepiliečiai gauna Ame
rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienu mėty aplankyti 
savo mylimą tėvyne Liettrvą ii atgal pagryžti. Tad, 
kas galite važiuokite vakacijas praleisti pas savo gi
mines Letuvon. Rašykit arba atvažiuokite pas: 

V. M. S T U L P I N A S 
3255 So. Halsted Street Chicago, 111. 

Registruotas Notarą* Tel VJctory 6122 
Kas norite taupyti fn^igas, gilite pradteti bile kada 

mokėdami į lietuves VycMų Spulką, kuri laiko sa- t j 
vo susirinkimus kas Utdrninką nuo 7 iki 9 vai. vak., 
V. M. Stulpino ofise. 
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. patarnaujant prie stalų. Brau- rankų daug svarbių reikalų, 
kur iuos b ū t i n a i re ik ia a p t a r t i . 

Šio mėnesio 28 d. įvyjss 
MERGAIČIŲ DRAUGIJA 

NES. PRAS. ŠV. MA
RIJOS P. 

gi ja t u r i n u o s a v u s " b u n c o ' : 

• stalelius/kuriuos veltui duoda 

(20 m. sukaktuvių proga). 

Bricigepert. — Linksmiau

sios 25 metų sukaktuvių nup- šv. Kazimiero Akademijos 
toj — $25,00, minint a. a. kun. 
d& \ l . Kniučuno 10 \\y$\ų m,i-
limo sukaktuves aukojo $5.00 
papuošimui altorių, a* a. arki
vyskupui J . Matuleyieiui do-

> vana -

Herojų 2 skyriai, Šv. Pran
ciškaus Seserinis ir į.abdarin-
gos S t a n g o s 5 kuopai. 

Dabartinė draugijos valdy
ba susidedu iš sekančių na-
rių: pirm. M. L. Gurinskaite, 

kuopos "bunco p a r t y " pas 
p. Simonavieienę, Brighton 
Parke. Gi kita mėnesį, gegu
žio Y2 d., apva\kščiosim iškįi- i šokiams. 

Barbąs yra didelis, dėlto 
šaukiamės visų alumniečiu 
pgagelbos. 

Susirinkinaąsj bus pamar
gintas kalbėtojais ir ant galo 
A. Jankausko orkestrą grieš 

$100.00, didžiai gerb 
šias., ir maloniausia* laikas j ̂ ^ M ^ ^ ^ dovana'pag'elb. Ona Kazlauskaite, nu-
kiekvieno-(os). gyvenime t a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ | t a r i m u r a š t i n i n k 6 0 n a A n t i . 
tas, kurį praleidžiame mokyk-Į $ 1 3 5 7 5 > ^ ^ k u i v i v i a m , ' k a l v s k a i t ė , finansų raštininkė 
loj. Minint šios draugijos 20 į_ ^ % ^ . ^ , a W a r y _ ! 0 n a Juraite, iždininkė Kotri-
metų sukaktuves kaip t i k k ^ w k u l t u r o s r e i k a i ą i n s _ ' n a Caruckaitė, iždo globėjos i Taip pat nepamirškime n I 
tenka atsiminti balandžio 4 d.~OAA T^ A ,., ^ ; , K . . \> , . ,- . ^ ^ . _ 

Antanina? Bubmute ir O. Raz- apie naujas nares. Pereitame ( 

minga! Motinų Dienę,. Taigi 
ir prie to reikia tinkamai pri
siruošti. Jei tik dvi, trys dirb 
sime, nebus sėkmių. Čia rei
kalinga visų darbo. Tatai pri
valu visoms lankytis į kuopos 
susirinkimus. 

Nepamirškite, kad yra nu 
tartą susirinkimus prasidėti 
ne vėliau feaįp 8 valandą. Vi 
si prašomi punktualiai, atsi
lankyti. 

Valdyba. 

rrrrr 

d , 1909, kada dar tebelan-
kant Šv. Jurgio parapijine 
mokyklą suorganizavom šią 
draugijėlę. Gal nei vienai iš 
mus tuomet neatėjo į mintį, 
kad už 20 metų ji gyvuos ir; 

$58.00, Katalikų Moterų dr-
jos atstovei p. P. Pikčilingie-
nei — $25.00, Kauno Našiai 
čių Prieglaudai per p-lc Po-
1 i kaito — $5.00, Šv, Kazimie
ro Vienuolynui pinigais — 
$80.00, nupirko liktorius už 

kad mes turėsime progos d a - j ^ ™ ™ fi ir . . . . , 
. r !$1(A).0O, SV. Kazimiero Akad. 

lyvauti jos sukaktuvių puo
toj. 

AMERIKIEČIAI 
badauskaitė, tvarkos daboto- sus-me p. Aitutienė iau pers- i , y ran t i e j i Lietuvon pratomi ap-

r * ^ - ' « M » ^ I I ^ j«.i* J ^ * P gistoti naujam, moderniškai įrengtam 
j a Rožė Oe ikauska i t ė , korės- t a t ė dv i n a u j a s nar 'ės p p . E - ! viešbutyj "ROMĄ", Į^usves AI. IS . 

T , . 4 ii • T~ i_* i.- I - T • !rt • , ' ' . . Kaunas. šviesus kambariai, vonios, 
p o n t o n e Albina Lrbmte. • mihjn Gailevičienę ir Adelę telefonas ir tt Orasioj salėj valgy-

Draugija nutarė suteikti Zentikiene. Kuopa dž iaugias i , 1 ^ Eve lk l ' J J K S 5 ' £ £ £ * , * . 
dovanai sekančioms narėms, sulaukusi l savo tarp^ šnj 
kurios priguli draugi joj su- kilnių moterų. Butų labai link 
virš 10 metų: Kotrinai Ga- sma, kad ir šį sus-mų atsiras ! 

Rėmėjų draugijai (Amž. Na- ruckaitei, Onai Kazlauskaitei, tų, kurios perstatytų dar po 
Pranciškai Caruekaitci, Coci- keletu naujų narių. ! re) $100.00, Nuo "bunco par-
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DZIMDZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

/.w, j*«u uuiicu par- ^ « w ^ « i ua iu i .w i i a , ^uoi- Kejetų naujų nariu. 
Įsikūrimui šios draugijos j t y „ ^ ^ ^ ^ ^ Antano :>,. I iV.utei ir ;u J.. Gurins.; Taip pat pranešu, kad šia ' Balandžio 17 d. Detroit, Mich. 

daugiausia prisidėjo a. a. dzm- , , , . . c< . , . r \ * \ 
, i u f v T. .ni l j Labdaringai Sąjungai nuo su- U H K įme sus-me bus sutvertas West Balandžio 19, Cleveland Ohio. 
konas kun. Alateusas Krau- . , . .n t l ._ , i , . . , , . < _,. _,. ' 

rengtų vakarų - $292.47 ir Labai dauff * isid-nla dar- Sidėje jaunamečių skyrius. Balandžio 21, Rocliester( N. Y. 
n ir v irama didžuu gerli, Skvfiui iau turime keletą T» T J V nn * j >T 

ba šios di-augjeės, ne vienu, , . . . \ . . . ^ T i turime Keietą balandžio 26, Amsterdam, N. 
|Sv. Kryžiaus ligoninėj kam- misų pa lo tas kun. M. L. \ naujų kandidačių. Taip pa t ' y 

I . f l V , '.r MHŠIJ ' .asios va- {prašome \4sų sųjungiečių, L , ' ... OQ n M M v ,ioo i„.« i Č.. . u i t • 'i . i i Balandžio 28, Brooklyn, N. i . 
das kun. J . fcaulinskas, kuris jkuiios turi savo dukreles, pri- L 
lankosi kiekvienam mūsų su- rašyti jas | ši skyrių. 
>...iii.» m e . 

čiunas. Jis, matydamas svar-j » v. _ 4 i n A A n .. . ' . 
' . ! Amžina nare — $100.00, įtaise 

bą šios di-augijelės, ne vien j ^ 
ragino mergaites rašytis p r i ė j i ^ ^ ^ & y p ^ ^ ^ 
jos, bet gelbėjo medziagima., k a u s ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ , 5 ( x ) 

net aukodamas pradžiai, gi y i s o $ 2 3 7 1 0 2 B e t j . vėliau duodamas veltui sve
tainę rengiamiems vakarams, 
kad davus progos draugijai 
įsigyti šokį-tokį turtą. Jam 
daug gelbėjo tuomet buvęs a-
sistentas, gi dabartinis mūsų 
didžiai gerb. pralotas kun. M. 
L. Krušas. Vėliau, atvykus 
šion parapijon ^erbiamieuis 

tais metais sutaisė 5 "Christ-
mas Baskets" neturtingoms 
šeimynoms. 

Kovo 1918 metais siuntė 
savo atstovę Visuotinan Sei
man į New Yorkų. Rugpiucio 
20 d., 1922, Amerikai pripaži
nus Lietuvą de jure, draugi-

vo lėšomis 2 " f lo tus" : '-'Ame
rikos vėliava" ir a Lietuvos 

4 Mokyki^ ' . Be t ^ 4 nąįės n ^ L *J ^ ** N & r ė* 
Še lietuviška triit ipalve vėlia-

kunioams H. Vaičiūnui i r U a dalyvavo, įsitaisydama sa-
k u n . I g . Alba \ ičiui, j i edu d a u g 
pr i s idė jo savo d a r b u 
d raug i j a i . T a i p - g i ^ r 
n i g a s J . V. S k r i p k u s , buvęr 
dvas ios vadas , d a u g m u m s pa
dėjo . 

D r a u g i j a savo 20 metų gy
v a v i m e y r a da rbu bei auko
mis p r i s idė jus i p r i e bažnyčios 
i r t a u t o s re ikalų . Bv. J u r g i o 
p a r a p i j a i iš su reng tų v a k a r ų 
y r a auko jus $597.89, n u o baza-
r o — $325.41, mis ion ie r i ams 
— $20.00, Šv. Onos d raug i j a i 
d e l vė l iavos — $10.00, didžiai 
g e r b . p r a l o t o k u n . M. L. K n i 

se l ie tuviškų t r a p a i 
vų, p a r o d a v i m o la iku suntes-
ta $58.00, k u r i e p a s i ų s t a p e r 
kun . J . T u m ų Vi ln iaus labda
rybės bei k u l t u r o s r e ika lams . 
Uegužės men., 1928, min in t 
10 metų s u k a k t u v e s L ie tuvos 
Respubl ikos d a l y v a v ę pa roda 

i s šių padmV.'i žinelių guli-

nta .pręsti, k a i draugija j atsisakymo, atvyktum^ į su 
nore nedidelė narių skaičių-. sirinkimų. 
mi, bet darbais yra atsižyme-' j a pgįjį 
jusi. Tatgi, nuoširdžiai kvie-; 

! Gegužės 1, Bridgeport, Conn. 
.Gegužės 3, New Haven, Conn. 

lodei dar karta, primenu, ' n *• K XT T> * • n . ^ r **>, Gegužes 5 New Britam, Conn. 
! kad visos būtinai, be jokio 

ėiame visas ir visus dalyvau
ti mūsų rengiamoj puotoj, 
kuri įvyksta nedelioj, balan
džio 14 d., Šv. Jurgio parap. 
svet., 6 vai. vakare. 

PI GAMMA SIGMA ALUM-
NIEČIAJ. 

MOT. S4-GOS KUO?A AU-
JAUNAMEČIŲ 
SKYRIUS. 

IHevo Apveizdos Parap. — 
AJumnų i J Sigma * Chapteris' ' 

^,.r-'>š^»kia Į-savo ^pusinnkimą 
balandžio ^2 |^., D W o Apveiz 
dos parapijos mokyklos salė-

Geguž<Vs 9, Boston, Mass. 
Gegužės lt), Norwood, Mass. 
Gegužės 12, Boston, Mass. 
Gegužės 15, J^ontello, Mass. 
Gegužes 19, Woweel, Mass. 

(po piet) 
Gegužės 19, Lowell, Mass. 

(vakare) 
Gegužės 23, Worces t e r , Mass . 
Gegužės 25, Worcester> Mass. 
Gegužės 26, AthOl,:iMass* 
ilegužės 29, Westfield, Mass. 
Birželio 1, Hartford, Conn. 
Birželio 2, Newark, N. J . j e . 

Artinasi^įmisų didis va-: Birželio 5, Ansonia, Ccnn. 
•V* i 

karas, kur i s ' yra skelbiamas j Birželio 8, Philadėlphia, Pa. 
West Siete. Moterų Sų- fa\po Alumniečių Pavasarinis'Birželio 12, Baltimore, Md. gos 55 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks šį sekmadienį. 
vime įvykusiam McKinley 4 vai. po pietų. Iš priežasties j ̂ 1 Ballroom. 

Festivalas", geg. 15 d.M Coo- Birželio 14, Wilkes Barre, Pa. 
per Oarlton viešbutyje, Crys- Birželio 16, Scranton, Pa. 

Parke. 
Draugijos narės yra prisi

dėję darbu parapijos, sųjun-
gieėių ir rėmėjų vakarienėse, 

40 vai. atlaidų, ir šį kartų 
sus-mas įvyks paprastu laiku. 
Visos narės prašomos būtinai 
susirinkti, nes turime -ant 

Birželio 18? Malianoy City, Pa. 
— L J . -

Vienų Lietuvių Ekskursija 
• 

Baltic America Linija paskyrė savo didelį laivų L1TUANIA vienų lietuvių 
ekskursijai tiesiai iš NewTorko į Klaipėdų Laivas išplauks gegužio 18, 1920. 

Tai patogiausias laikas ir indonuausias keliavimas Lietuvon. 
» 

Visi lietuviai manantieji vykti Lietuvon kreipkitės į niusų bankų, o jusij kelio
nė bus tinkamai aprūpinta. % 

NORTH SIDE 

BALIUS! B A L I U S ! 
Rengia 

* 

Dp-ste oo Globa Šv. Cecilijos 
Nedelioj, Balandžio - April 14,1929 

Šv. Mykolo Par, Saleį 1644 Waban& Aye-

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 25c. 

./1\1 
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Pavasaris atėjo, daugelis pienuoja apie 
nuosavybių įgijimų. Kad neapsigauti ir 
kad gauti paskolų lengviausiomis išlygo
mis, matykite mus. 

Lietuvos žmonės pernai perleido sun
kių vasarų ir balsiai šaltų 'žiemų. Pašal
pų saviškiams Lietuvon siųskite per mūsų 
bankų. 

Bu visokiais reikalais kreipkitės laišku 
arba ypatįsfcai. 

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į ujusų balių 
ir prisirašyti prie mūsų dr-jos. Nauji nariai nuo 16 
iki 25 metų amžiaus baliuje priimami be įstojimo mo 
kesties. 

Komisija ir, Drau@ijvs Valdyba. 

. : ;-, i 
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Metropolitan 

MES MOKAME CASH 
$ 6 0 . 0 0 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS 
Monėy Orderiai I Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai. 

Paskolos Teikiamos Ant Real Estate 
KAUFMAN STATE BANK 

124 N. La Salle St., Chicago, HL 

Išradimai 
Kur tik dahar eini, vįsur girdi Rekordų muziką. Re
kordus groja per Radio; Rekordus groja teatruose 
(Vtfaphone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. 
Rekordus groja dabar visur geruose namuose , o ne
tolimoj ateity gal paliks vien tik Rekordų muzika. 

Naujausi Lietuviški Rekordai i 

'iva-tonal umbia \lfoe tfitistf s 
l « * « k T 

2 2 0 1 West 2 2 Street ' Kampas Leavitt St. 
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 
Utarntakais ir Subatemte HUQ 9 ryte fti 8:30 vakare. 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
Kapitalas penkiolika cĮrilrjonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunasi, Laisves Alėja, 31 N*. 

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, 
taip ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis 
iu gražumu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsi
rado, tai jau bus rekordams galas. Bet tikrenybėje 
taip nėra. 
Dabar Rekordai išsitobulino labiau uz Radio. Ir visos 
naujos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų 
groti ir Rekordus. Rekordų kaina — 75c. 
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos nau
jus lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti mūsų ge-
rausių artistų. 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16122F (Tėvuko Polka 
(Kūmos Polka (Singing by A. Šauketičius) 

16121F (Palangos Polka 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Šaukevičius 
(Tarnaitės Polka 

16115F (Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahano j aus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr . Yotko, Leader 

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16116F (Kalakutų Barškalai—Polka 

(Nekaltybė Valcas * 
JONAS BUTĖNAS; Baritonas 

su Orkestros Akomlpan. 
16118F (Močiutę Širdelę 

(Ispanė (La Spanola) 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas 
16119F (Kalvarijos Polka 

(RaudoiYa Kepurė Mazurka 
16114F (Pamylėjau Vakar ] 

(Išsigėriau Arielkytės 
ANTANAS VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Juozavitas 
16117F (Trys Jaunikiai 

(Mudu Du Broliukai—A. yanagait is ir K. B.Kriau-
( čiunas. 

COLUMBIJOS ORKESTRĄ 
16T28F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra 

(/Nakties Tamsoj Valcas 
ANTANAS VANAGAITIS 

16127F (Alleluja—Ėsu Bomas 
(Brygyta—Comic Song 

MAHANOJAUS LIETITVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16112F (Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas 

LIETUVIŠKA JAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16113F (Puiki Porelė—Polka j 

(Šešupės Bangos, Polka 
Liaudies Dainos 

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 
12 colių $1.25 

61002F (Karvelėli 
(Plaukia Sau Laivelis" 

* 10 colių 75c. 
16034F (Aguonėlės 

(Kur Bakūžė Samanota 
16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 

(Visur Tyla I 
MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras 

10 colių 75c. 
E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai 

(Ko Liūdit Sveteliai 
E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę 

(Ant Kalno Karklai Siūbavo 
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

v 10 colių 75c. 
E4273 (Padainuosiu Gražią Dainą 

(Našlys 
E4362 (Kur Upelis Teka / 

(Viltis 
E7025 (Noriu Miego j 

(Plaukė-Žaseid 
160O9F (Oi Mergelę N 

(Stasys 
. 16010F (Aš Mergytė | 

(Nesigraudink Mergužėle 
16012F (Kur Bakūžė Samanota 

(Vilniaus Kalneliai ' 
16016F (Leiskit į Tėvynę 

(Litai (Lietuvos pinigai) 
Pas Jos.-f. P.Mdrfcą jųs visuomet galite gauti visus 
naujausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. 

| F. Budrikas turi savo krautuvėj didžiausį pasirinkimą. 
Tik atsilankyki! j Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite 
ir įsigykite sau naujų ir gražiausių Rekordų. 

Jos. F. Sudrik, inc. 
3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street 

Tėl. Boulevard 4705 

* 
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Šeštadienis, Bal. 13 d., 1929 

C H I C A G O J E 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ 

JAUKIOJ PASTOGfcJ PAS garbingų žmonių parašai ir 
GERB. KUN. ALBAVIČIŲ. pasiūliau geriausiam mokiniui 

• -ei padėti savo parašą ton 
Balandžio niėn. 9 d* raudu knygon. Mokytojos parinko 

su artistu J. Olšausku buvo- geriausią mokinę Bronislavą 
me atsilankę W. 19th str. pa-'Butkiute. Ji štai ką man įra-
rapijoje pas gerb. kleboną še: 

= 

D R A U G A S / 

• BBflBBB 

minučių prieš ėjimą į bažny-lsu smuiką, o jjpnjįa A. fięr- kįs parapijoj, o dar didesnis, 

rino. Saulė prašvito. Vęl pul-; Iškilmei J)rį||įlpąt^ jpamęfc- nkė, čia parap. mokyklą bąį-

kun. Albavičių. To simpatiš
ko kunigo jaukioj pastogėj tu 
rėjom malonumo pavalgyti 

"Dievp Apvęizdos Lietuvių 
Mokyklos auklėtiniai labai dė
kingi tamstai už suteiktą 

pietų, nuoširdžiai pasišneku-i jiems nepaprastą garbę, aplan 
ciuoti ir paskum apsilankyti į[kant šią įstaigą, linki tamstai 
šios parapijos mokyklą Mo-' laimingiausios kelionės. 
kykla lah»i grjūi, švari, tvar-' BKfflislava B ū t u t ė . " 
kinga. Mokytojos — seserys 
Ka_iuiieiiefcas vikrias, energin
gas, %yę\m ir 4pu>ątų-gos. 

Palikę malonius S skyrįaus 
mokinių veidelius, iankėniės 
per vįsus skyrius ir visur mus 

čią, lietus nustojo. Prasigied-

kai žmonių plaukia į bažny-
eią. 

Di^olę bažnyčią įąu pilną 

slą jautriai vęmįfc %yfr Prą-
nas Vaitukait į ' 

Pasibaigus lj$foj*_į, bųvn 

žinskienė solocps. kad kun. P. Jurgaitis čia gi

ge^ čia gyveno ir čia įvyksią 
jo primicijos. 

žmonių. Mokyklos vaikai gru- palaiminimas 4y. Sakramentų, 
pėins sudarė palydinčią pri- Po to naujas ki^igas suteikė 
mieijantą procesiją nuo kte- palaiminimą ^ąr-t^ visiem^ o 
bcnijos iki bažnyčios ir alto
riaus. Ir prasidėjo procesiją 
25 minutės po 10 vai. Varpai, 
gaudžia, procesijoj mirga ro 

paskum atskirai ^ekvien^m^ 
kurių buvo daugiau kaip du 
tūkstančiu. Kuomet kun. Pra
nas davė ž n ^ ^ s piąiraį^-

žės, lelijos, tie patys vaikaj m$, dar ch^ra* «io4ojo, tąiįp-
kaip gėleles. ĮS* giedojo §$kfc ^ Kušleiko ir 

Asistuojant gerb, klebonui J ^ K f ^ ' ^ YWf. P-
Daukša fa$ fttypftįtaa gelėtą 

frimicijanto niokyfclpg dio- ;$Ui sveikimo spjeni?antą. Jau 
nu draugas, M. Petroševičius 
pagrajino ant smuikos. &v* 
Kryžiaus parap. mokyklos 
vaikai pasveikino solenizanta. 
įteikė gėlių bukietą ir d^yaT 
nėlių. Sv. Cecilijos ehorąą, 
vadovaujant varg. p. Daukšai, 
padainavo 'Ilgiausius metus7 

ir keletą kitų dainelių. Solo 
dąįjįavo ponia S. Krasauskie-

kun. Ąlex. Sferyp^ui, lcun. «Joc-
įiUAai, sub. Juškevičiui, daly
vaujant keliems kunigams., vie 
nuoliams ir klerikams, primi-

f in tųą^ia atsilankėme į 8 nuoširdžiausiai sutiko, daina- cijąntąs, kun. Pranas Jurgai 
skyrių. £u*v Altyvi&ms, pers-
tątęs uiu§ atsilankiusius jr 

vo, kiaušelį mušu kalbo§ ir 
visfcp labai domėjosi. Augki-

perdaųg jąų gražiai atostavęs, i te, vaikučiai, geroj kun. Al-

nĄ p-lė H. Gricaitė, p-le F. 
maršų vargę^g . GĮąr^ckaitė, p-lė Agn. Kušlei-

Jau sen^ \^vįįk\% jnlna sve-. k&jtė; visoms pianu aįompo-
čių K r e m a s aęfa Č% prųoš- yipxc p-le Vera Bigelytė. Kal
ta solenizanto pagerbimui ban įajįp kun. Pr. Vaitukaitis, 

leido inaiĮL pasąulįo keliaunin
kui pradari moksleiviams ke
letą žpdžių. Ifacjainas Lietu
voje virš trejus metus moky
tojavau, to.del su pedagogo 
darhu šiek tiek susipažinau ir 
man šioje mokykloje jttisiiųi-
ne Lietuvos njo^ykln, lietu
viai vaikučiai... Tad šiai pro
gai pasitaikius^ perdaviau gra 
žius linkėjimus uĄįurio lietu
viams — moksleiviams nuo 
Lietuvoje esamų moksleivių. 
Gavau nuoširdžiausią ačių. 
Tarytum, atsidėkuodami jie 
man padainavo gražių lietu
viškų dainelių. Dainavo taip 
gražiai ir taip jautriai, kad, 
regis, ne jaunuolių lupos ir 
balsai, bet paukšteliai čiulbė
jo- . „ : J. 

Norėjosi rmdėkųot, atsily
gint. Bet knot Išsiėmiau savo 
kelionių ląnygą, kurioje yra 

bavičiaus globoj; iš jus bus 
geri lietuviai. 

Ąkiras. 

KUN. PRANO JURGAIČIO 
PRIMICIJOS. 

Town of Itake. — Sekma-
dienyj, bal. J d., 1929, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje įvyko 
iškilmingos kun. Prano Jur
gaičio primicijos. 

Ryta* buvo giedras. Tik va
landą prieš primicijų proce
siją, netikėtai apsiniaukė ir 
smarkiai ėmė lyti. Net ne
smagu pasidarė. Vieni bėgte 
bėgo į bažnyčią, kiti slėpėsi 
pastogėse. Ka§ daryti?! Bet 
greitai viskas persimainė. Lie
tus tarsi but laiminęs primi-
cijantuį tos dienos iškilmes ir 
jo peniuosius l^gsnius į nau
jąjį gyvenimą. Dar keliolika 

tis, atlydėtas į bažnyčią ir 
prie altoriaus. Bažnyčion įžen
giau t pasitiko galingi vargo
nų ic choro balsai giedant 
"Ecce Sacerdos" — (štai ku
nigas). Altoriai ypatingai gra 
žiai seserų papuošti. AJajesto-
tinga bažnyčia dar daugiau 
padidina iškilmių {spūdžius. 

Atėjus prie altoriaus so-
lenisautas užgieda — MVeni 
Creator,,

J o choras gieda to
liau. Atlikus pąkrapijimą, pra 
siJ,ėjo šv. Mišios. 

Už grotelių, prie altoriaus 
klupo ja kun. Prano motina, jo 
sesuo Sophia ir brolis su žmo
na. Nauju kunigu džiaugiasi 
Kristaus Bažnyčia, džiaugiasi 
tikintieji žmonės, džiaugiasi 
jo draugai; bet kiek džiaugs
mo čia kiupantiems prie alj-
toriaus, jo motinai, sesutei ir 
jo broliukui! 

Choro giedojimą paįvairina 
ir paturtino M. Petroševičius 

kietas ir progr$m&. 
Kiek atsikvftc^ą ^un. Pra

nas su kitąįžį ^m^gfcįs atėjo Į atstovai pasvęikį^ą prįąiici-
į bankiet^ | ^ ^ ^ fĮ^ęikin-

gumą ir karštą padėką vi
siems savo geradariams. Pro-
g-ramą, vedė kun. Ą, Į/inkus. 

Taįn ųžbaiftfk nrogr^ma. 
Draugai, pažįstami dar asme-

temstant dalyvavusieji primi-
cijantp pagerbimo puotoje, pia
nai pasitenkinę, nešdamies 
gražius įspūdžius, skirstėsi. 

"w "g. & »- »i'frm^' 

DAR A_*IE LIETUVIŲ 
SKALBYKLĄ. 

•TI» m w 

Mąrqųette P^rl|. Kaijp 

SPORTAS 
G r̂&u îs Qherry Boostecs 

Bowling tynaas pralaimėjo |4r 
mą sų»Hi^iin^ su Vyčių 36 
kuopos tymu. 

Cherry Roosters 
Baran. 
Petkus 

KayąĮ 
Chexry 
Joe M. 

150 
112 
na 
100 

132 
124 
122 

*79 
148 
133 

105 U 3 

477 483 5^3 

ądv. Grish, kun. A. Dexnis, 
p-lė Galnaitė. Nuo draugijų 

matosi, Metropolitan Wet 
Wąsh Ląundry neblogai seką
si, nes jau net ir vietos gurė
jo daugiau nusisamdyti. Tai 
girtina lcad lietfuyiaį remia 
savo tautos biznio įstaigas. 

Reikalo ši skalbykla yra pa
sirengus tinkamai patarnauti. 

darni — L. Yy^fy \% ^ be- Moterų Są-gos kp. — poni 
nas ir sve^ų ^ ^ 1 ^ ^ ^ N. ?. P. a mer-
Tuojau |Mr*i*fc|ėja ^e-^v^Mfc. If^vią sodalicija — Angelą 
Pietai r ū p e s t i ^ p » ą ^ ^ 
šeimyninkąnjant yspyčtyi E, 
Miniotaitei. ^:įe ų\$\ų \\pka-. 
mai patarnavo Sv. C^i^jo.^ 
choro, I. C. 6. \ y M . sodali-
cijos ir H. N. S, vaikinai ir 
mergaitės. G a r d a i pavalgius, 
pasišnekėjįu^ jMrę,wdėjp ora-
grama. 

jantą ir įtęi^a dovanėlių: Jos antra% yrą &aks: Met
ropolitan Wet Wash Laund-

l^ikolaitytė; dr-ja Šy. Francis 
kos — ponia Navickienė; S v. 
^Cecilijos choras --• p îė &ą~ 
Įphia Navickai,^; Ąr-ja^v. Elz
bietos — poni Stučkienė; dr-
į i D. L. K. Vytauto; dr^ją 
Av. Stanislovo, dr-ja, Šv. Jo
no — po Kareiva; dr-ja, Šv. 
Juozapo — N. N. Taipgi svei-

Pirmiausia pakviesta vietos kino varg. p. l^uk«^. Htftrau-
gerb. klebonas, kun, A. $fcryp- kųs sveikinimus ir linkėjimus 

ry, 6551-53 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IH. Tel,. yrogpect 

3939. pastirti*. 

NAUJOJ VIBTO*. 
j 1 . . i i i 

I^ar^ųętte Park. — Frank 
J. Yanas turėjęs geležinių 
daiktų ir maliavų krautuvę 
po num. 2805 W. 63 s i , per
sikėle į 2747 W. 63 St. Šian
die naujoj vietoj yra atidary
mo diena ir kostumeriąms di
deliems ir mažiems duodamuos ko. Jis pa^njąį^ kad prinii-r pats sofenizantas jausmingai 

ei jos sav^iąift y** 4id^is įvy- ir gražiai išreiškė savo dėkin-' pritekintos dovanos, 
• 11 i »"• 

Frank 
Shriinp 
Fat 
Joe J. 
Stan 

Vyčiai. 
142 
151 
114 

^26 

114 
135 

107 
158 

m m 

— 

533 514 $$3 
Kitas ąaktimas įvyks balan

džio 14 d., Areher — Kecįaie 
Alleys, 43 prie Kedzie, 2 va
landa po pietų. 

Eap, 
T T 

Liet. Vyčių 36 kuopos spor
tininkui rengia ^Noveijty 
Rąrn Dance", balandžio 13 įL, 
^Jek. Pras. Panelės Švenč. 
par. salėje (44 ir FairfieŲ). 
Pradžia 7:30 vai. vak. Grįež 
Vyčių 36 kuopos orchestra, 
vadovaujant P. S i ū č i u i . Vi
si atsilankykite. Pelnas ski
riamas baseball reikalams. 

Komisija. 
1 m * 

SPE0IJ 

Jei šiemet ketini vykti j Vilnia tąi prisįįmigk prie 
ekskursijos, kurie organizuoja mus^ Bankas ir kuri bus 
po asmeniška vadovybe p-no De Gerald, vice-prezi-
dento šio Banko. Iš New Yorko išplauks gegužio 29 d, 

P-nai: Sedemka, Jagminas, Riinkievicz, Mickeyįc? 
ir Zabiella, vįsį lietuviai, dirbantys mūsų banke suteiks 
jųm$> reikalingas informacijas, jei JŲ klausite. 

-Peoples •ss?* Bank 
r̂  

<<&, 

M -_ n* I l 
_ ^ 

^ 
•X\ 

m u 

DIDYSIS BANKAS ANT 

um m • mm m 
CHICAGO 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių vi
soje Amerikoje savo stiprumu ijr geru 
patarnavimu. 

YfiUĄŲSIAS PAVEIKSLAS TEATRO VIDAUS 
Prje 35->tt» ir Halsted Streets, Chicagos Bridgeporte 

Jeigu Tamista žinotum kur vertes ir kajpĮ*Q£ smarkiai kils ir pasidaugins tai tikrai galėtum užsidirbti didelius 
pinigu^.kltiįC.galima t^ įspėti,! A r yra prie%į^S įr būdas? Ka naujas teatras su tuo be*$rq ^uri|.„ 

foi^g^į^t^ ą|4e>inkėje yrą proga kurį JaV-kįą tu kurie raofe ją. suprasti ir ją, pasina\i,4o,tį. Hri4gepąr^ apielin-
kėje yra yy^(^ią» į ^ Į ^ u ą s ir atydžiai išplanuotas budavojimo programas Hatrąs turės lahfti didelę įtekinę kilimo 
ir a p ^ kat^ą ąVęln^ J#J&a labai mažąį apsipažįn^g, O apie tai tamstai labai svarbu tainoti. 

Ap&igviesfc — &ulwJtJ Iš to puikiai pasinaudosi. Daliuųiku galina, tapte su suu*ą piąįgų muo tlO&OO iki 
$5,000.00. 

\ t 
Tuoj prisi^sk čia pridėtą kuponą del platesnes informacijos. 

/•"«! ujjma.«w.,<JAįn.w *w* kUJi WliJtr • JJHULIJUMJHP— 9 mm ęfummm i uuy t — 

T«fi4¥II lW[^W<|r CORPORATION, 
819 W. 35th at., Ohica^o. IU. 

N^iiant ma^ęš, praąąu suteikti man pilnų ži-
n^ų kaip ąš galėčiau tapti dalininku. įr pasinau
doti Briclgeporto. apielinkės prekių ^ilime. 

Varįas 

Adresas 

'% p j*} i\ ii1 JI K»jfi .'i m 9 ' " - » • • •V ' ^ ' -J1.V.. II. "L* •». l l l l" " ! • « • " W.U» u —.J 
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LAIKAS VISAI TRUMPAS! 
DIDIS PERSIK4LIM0 IŠPARDAVIMAS TUOJ PASIBAIGS! 

Turite pasiskubinti pasinaudoti didžiausia proga savo gyvenime— 
įsigyti puikiausius namų reikmenis dar geriau kaip pusdykiai, kurios 
dabar yra išparduodamos 

Abejose Peoples Furniture Co. 
• • 

Nes į trumpę, laikę turime uždaryti mūsų Halsted gatvės Krautuvę 
ir visas liekančias prekes turime išparduoti ant vietos ir dalį išga
benti į mūsų Krautuvę Brighton Parke — už d&r negidėtai žema 
kainą — piisdykiai ir beverčiai! \ 

Štai tik keletas pavyzdžių, kuriuos talpiname žemiau, bet šimtus 
ir tūkstančius daugiaus panašių bargenų rasite, kuomet ateisite į 
bile vieną mūsų krautuvę. 

RADIOS 
Nuo $95.00 iki $165.00 vertės radio setai, $30-00 
dabar tik po 
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai, $75.00 
dabar tik po : 
Nuo $300.00 iki $450.00 vertes Radio Setai, £ - | 2 5 . 0 0 
dabar tik po 

OROJIKLIAI PIANAI 
$500.00 vertėj Kimball grojikliai pianai, dabar ^ ^j 9 8 . O O 

$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar $ 2 9 5 . 0 0 
tik po 
$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar $380.00 
tik po * 
Kitokių išdirbvsoių grojikliai pianai po $150.00, $225.00, $275.00 ir 
augščiau. $$975.00 Kimball CJrand pianai $54-0.00 

SEKLYČIOM SETAI 
$100.00 vertės, 3-jų šmotų nauji ir dailus Jacąuard $ 4 9 > 5 0 
Velour setai tik po 
$160.00 vertės, 3-jų šmotų Jacijuard, Mohair arba $ 8 8 . 0 0 
Moauette setai, dabar po 
$350.00 vertės importuoto Frizai, Mohair arba «£ - | " 7 6 i O O 
Damask setai su Mahogany medžio romais, pa ^ 
Nuo $50.00 iki $100 vertės skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios setai po: 

$15.00, $25,00, $32.00, $37.50 
VALGOMŲ KAMBARIŲ SETAI 

$75.00 vertės, 7 šmotų- Stalas ir6 Kėdės S 4 3 i T 5 
už 
$100.00 Vertės, 7 šmotai. Stalas ir G Kėdės $ 6 5 . 0 0 
už 
$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės $ 7 5 . 0 0 
už ' 

MIEGIAMO KAMBARIO SETAI 
$80.00 vertės. Setai;'Kamoda, Lova ir Šeforėta $ 4 4 , 5 Q 
už 
$150.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Šeforėta $ 7 7 t 5 0 
už 
$225.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Vanity $ 1 1 5 t O O 
už 

KAURAI IR GRINDŲ UŽDANGALAI 
$9.50 vertės Felt Base 9x12 Grindų uždangalai $ ^ 1 . 9 5 
už 
$38.00 vertės 9x12 V»lvet kaurai, pasirinkimas J -| Q Q g 
tik po ** 
$190:00 vertės 9x12 tikri Wilton Kaurai, dabar $ 4 9 . 5 0 
tik po ** 

VIRTUVIŲ PEČIAI 
$80.00 vertės pilnai porceliuoti įvairių spalvų, pečiai $ 4 4 5 O 
f ik po ** 
$11Q.00 vertės porceliuoti Kombinaeijosspalvuoti pe- % 6 9 5 0 
čiai po *^ 
$140.00 vertės Porceliuoti Geso ir Anglių Kombinaci- $ 8 8 i O O 

LEDAUNĖS (ICE BOXES) 
$19.00 vertės, šeimyniškos mieros ledaunės su 2 durim, $ 8 9 5 

$30 .00 vertės, šeimyniškos mieros su 3 durim ledaunės^ ^ i C 

$45 .00 vertės, didelės mieros, 3 durų ledaunės, J O O 
po ^ "' 

Kiti Naudingi Namams Daiktai Už Negirdėtai Žemą. Kainą. 
112.50 vertės puikus Vatiniai 45 svarų Matrasai $ 5 9 8 
dabar « ^ * # « ^ w 
$12.50 vertės gvarantuoti Coil Springsai lovon $ 6 T O 
dabar « ^ w « * \J 
$10.00 vertės bile didžio Plieninės Lovos GiJt JLO 
dabar * « * i « * 0 
$8.00 vertės Stalo ir Grindų Liampos S & 3 9 8 
dabar s * ^ « ^ w 
$20.00 vertės Kūdikiam Vežimėliai SJQ Q S 
dabar ^ > 5 7 « 5 7 5 # 
$25.00 vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar $12 75 
$23.50 vertės Dieninės Lovos (I>ay Beds), dabar J - | -j "T 5 
po .". ^^ 
$3.50 vertės 6 svarų elektriiinis prosas, dabar • £ - | ^ p 
po ™ 

Del Tamistų parankumo laikome Krautuvės atdaras Vakarais: Utar-
nmkais, Ketvergais, Pėtnveiomis ir Subatomis. Prekes pristatome vi
sur apie miestą ant pageidaujamo laiko. 

Ateidami gerai atminkite Kompanijos vardą ir Krautuvių adresus. 

._ Company 
18-tos Gatves Kolonijoje Brighton Parke 
1922-32 So. Halsted St 4177-83 Archer Ave. 

18-tos Gatvės Kolonijoje * Brigihton Parke 

R£A*Radio1a 

C H i C A G O J B 
ROXEE TEATRO KON-

TESTAS. 
a 

\ 1 

Antras Pranešimas. 

Nuo praeito pirmadienio, 
balandžio 8 d., š. m., prasidė
jo kontestas sugalvojimni tin
kamiausio- vardo naujam lie
tuvių teatrui Bridgeporte, ku
ris laikinai yra pavadintas 
ROXEE. 

Teatro Statybos Direkcijai 
yra labai malonu čia praneš
ti, kad ji niekuomet nesiti
kėjo tokio skaitlingo ir taip 
prielankaus atsiliepimo į jos 
paskelbtąjį kontestą. Iki tre
čiadienio ryt$ jau gauta ir 
užregistruota net 73 skirtingi 
teatrui užvardinimai. Kaip 
jau buvo pirmiau pranešta, vi
si gaunamieji teatrui užvar
dinimai bus skelbiami " Drau
ge' ' kartu su kontestantų pa
vardėmis. Bet kad neužėmus 
laikrašty perdaug vietos, tai 
kontesto pranešimuose talpin
sime tik po keletą iš eilės gau
namųjų užvardinimų, 

Štai keletas pirmiausiai pri
siųstų vardų: 

EGLĖ — Alex Waskas 
VILNO — Aug. Gricius 
KAUNAS — Norbutas 
ROJUS — Miss Krauchunas 
MOKOLA — A. Vasiliaus

kas 
VILIĄ - , A. Pusinas 
OLIDA — W. Novik 
MIRGA — M. Ketvirtienė 
PIRMAS TEATRAS — M. 

Valaitis 
Beveik su kiekvienu prisių

stu teatrui vardu būna dar ir 
paaiškinimų nuo kokio žodžio 
tokis ir tokis pavadinimas pa
eina. Prisiunčiama taipgi daug 

jir gražių linkėjimų Teatro 
Direkcijai. Pavyzdžiui, p. W. 
Novik prašo teatrą užvardin
ti OLIDA, nes gįrdi "Olida 
paeina nuo Lietuvos D. K. Ge-
dimino dukters vardo Aldona 

tir nuo p. Olio pavardės. Tokis 
pavadinimas teatro pasiliktų 
p. Oliui, kaipo amžinos atmin
ties paminklas. , , 

Kiekvienas kontestantas tu
ri lygią teisę dalyvauti šiame 
konteste ir laimėti $200.00 te
atro Šerais už tinkamiausiai 
sugalvotą teatrui vardą. Tasi-
skubinkite, nes kontesto lai
kas yra aprubežiuotas. 

Laiškus adresuokite: 
Theatre Building Corporation, 

819 West 35th Street 
Chicago, UI. 

DAINOS" CHORO RADIO 
STOTISt 

X L Vyčių kp. veikėjai bu
vo susirinkę bal. 9 d. į Dievo 
lApveizdos par. knygyną, kad 
pasitarus kaslink rengiamos 
L. V. "Dainos" choro operos 
"William Tell", kaip platin
ti tikietus, rinkti rėmėjus ir 
skelbimus į programą, "Wil-
liam Tell" pirmą kartą pasi
rodys lietuvių tarpe. Veikalas 
yra jdonras. 

X "Dainos" choro šokiai 
įvyks bal. (April) 21 d., La 
Salle viešbuty, Red Room. Jau 
nimas labai mėgsta tą salę. 
Visi žada vykti. 

X Geg. 5 d. "Dainos" cho
ras da kartą suskambins 
"Kornevilio Varpus" AVest 
Pullmane. 

X Jei p. B. per "Draugą" 
sako, kad L. Vyčiai snaudžia, 
tai, turbūt, p. B. miega, mie
godamas taip sapnavo ir savo 
sapną viešai paskelbė. 

B. M. 

ryta Vytauto laikais, apie 500 
metų tam atgal. Kun. P. Ci
bulskis prašo perlojiečių A-
merikoj esančių pagelbsti tą 
darbą pabaigti. Rašo: "Mūsų 
skurdas ir vargas verčia mus 
svetimos pagelbos prašyti". 

1A. Stankus tikisi, kad tą 
pagelbą busią galima suteik
ti. Busią galima surengti 
"Bunco par ty" ar kitą ką. Jo 

adresas: 4501 So. Fairfield 
Ave. Bap. 

REMKITE BIZNIERIUS 
KURTK SKELBIASI 

"DRAUGE." 

PRAŠO ATSILIEPTI. 

Antanas Stankus gavo laiš
ką iš Lietuvos, nuo Perlojos 
klebono kun. P. Cibulskio. 
Kartu atsiuntė atvaizdus se
nosios bažnyčios ir naujai 
statomos bažnyčios. Ne vie
nam indomu žinoti, kad seno
ji Perlojos bažnyčia yra sta-

A ROOM WELL PAPER-
ED £3 MORE THAN 
H ALF FURNISHED 

OrreU's quality vrallpa-
pėiš will 'dress up" your 
home, and the cost is lesa 
than you imagine. Just 

Sk me to show you the 
rrell tamples and give 

you an estimate. 

W. M. BENECKI 
Maliorius ir Popieruotojas 

8642 So. Francisoo Avc. 
Tel. Lafayette 7554 

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI. 

Vakar, t. y. bal. 11 d. N. P. 
6v. P. M. parapijos salėje J. 
K. Miliaus judamieji paveiks
lai labai gerai išėjo. Iš susi
rinkusiu svečių^ žiūrovu, gir 
dėjosi kalbant, kad pirmą, 
kartę, mato tokius aiškius iš 
Lietuvos judamus paveikslus. 
Visi pilnai pasitenkinę ir kai-
kurie prisižadėjo, kada tik Mi
lius rodys, eiti žiūrėti. Sako, 
tai yra ko pasižiūrėti. Ne ner
vina ir negadina akių. 

Pasirodo,kad J. K. Milius 
gali turėti geriausias pasek
mes tarp lietuvių su paveiks-
lais iš Lietuvos. 

Linkėtina visiems pamaty
ti ir kas nematęs griaudinąs. 

Senis iš pupų> 

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA 
Rengiam visų Amerikos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Ekskursija tiesiai 
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ 

LAIVU "LITUANIA" 
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M. 

Garbės dalyvis vicekonsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisaky
ti tuoj iš anksto! 
Del informacijų ir kitko, kreipkite* \ Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie sutelks jums pilnai ir puikias informa
cijai taip-gri pagelbės paruošti kelionės dokumentus. 
Paul P. Baltutis, 3327 S. Halsted St.,"Chicago 
Central Mfg. District Bank 1112 W. 35 St, 

Chicago, 
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35 St., Chicago, 
LJthuanlan News PubHshing Co., 1739 So. 

Halsted Street, Chicago, 
Metropolitan State Bank, 2201 YV. 22 St. 

Chicago, 
V. M. Stulpinas, 3255 S. Halsted St, Chicago, 
Universal State Bank N. W. Cor. S. Halsted 

Sts., Chicago, 
John J. Zolp, 4559 S. Paulina St, Chicago, 
A. A. Appanaitis, Westville, 111. 
Thos. Baron, 818 Lincoln St, Waukegan, III. 
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich. 

* * * 

BALTIC AMERICA LINE i 
315 So. Dearborn Str., Chicago, UI. 

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
"Polonia" May 11 "Lituania" May 18 
"Es toma" April 27 "Estonia" May 29 
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PAGERBS DVASIOS VADĄ 
A 

Town of Lake. — sį sekma
dienį, baland. 7 d. įvyksta di
dele graži ir turiningo pro-
granio vakarienė, kurią taip 
stropiai rengia net trys drau
gijos gertykun. A. Linkui pa
gerbti. Mat, jo vardadienis 
baland. 17 d. 
Gerb. kun. Linkus parėjęs į 

šią' koloniją neleido draugi
joms susilpnėti, bet stojo dar
ban, kad palaikius jas. Tat 
draugijos ir ruošiasi pagerbti taisyti. Draugija steigia ania-

Toivri o f Lake. — Šv. Var
do draugijos susirinkimas į-
vyks penktadienio vakare, pa-
rap. salėje. Vaikinai, kurie 
dar nepriklauso, kviečiami į-
$ įrašyti Šv. Vardo draiii^ijon. 
Draugijos tikslas yra: būti 
gerais ir pavyzdingais katali
kais, dorais ir gerbiamais 
žmor,0mis, sergėti ir kitus 
nuo peiktinų pasielgimii ii* 
nuo visko, kas nepadoru, su
klydusius bei gendančius gy
venime jaunuolius gelbėti, 

mi padarysite gerą darbą: pa
dėsite palaikyti pataisos mo
kyklą ii* mokyti bei auklėti 
katalikiškai padykusius vai
kus. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS 
VAJAUS DAVINIAI. 

jį vardo dienoje — surengiant 
vakarienę p. Kreneiaus svetai
nėj. 

Tovvnoflakieėianis nenauji
na. Jie gerbia savo dvasios 
vadus. Todėl ir j gerb. kun. 
Aniceto Linkaus vakarienę su
plauks daug svečių, nes kun. 
Anicetas visiems pasitarnau
ja savo gabia plunksna. 

Programa bus gera. Ir dai
nininkai ir kalbėtojai bus žy-
nrųs. 

Lauksime savųjų ir svete
lių iš kitų kolonijų. Žinoma, 
townoflakietės visus paten
kins. 

Tyia. 

tų bei technikos mokyklą vai-

West Side. — Ketvirtadie
nio vakare Aušros Vartų par. 
svetainėje Vyčių 24 kp. turėjo 
savaitinį susirinkimą, kuria
me dalyvavo apie 30 narių. 
Buvo priimti du nauji nariai: 
Kairys ir Kiaurakis. Valonis 
pranešė apie vajaus pasekmes; 
pirma vieta teko 55 kp. iš 
Indiana Harbor. Šiai kuopai 

kams, kurie padykę bei nesu- i pavyko padauginti savo na-
valdomi namuose: arba moky-; rius 11..5%; antrą vietą už-
klose. Toje įstaigoje Broliu- ėmė mūsų West Sides 24 kp., 
kai juos mokins ir auklės. Mo 
kyklos įsteigimui ir palaik>-

ADVOKATAI: 

JOSEPH J, 6RISH 
( J u c w J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4431 S. Aablaui Ave. (2 lubos) 

Telef. Bculevard 2800 
R E S I D I N C I J A : 
6515 So. Rockwell Street, / ' 

Telef. Republic 9728 

JOHN B. BORDEN 
(John Bfiffdziunas Borden) 
A D V O K A T A S 

105 W. Al>/lii9 SI.. Room 2119 
T^elephono Randolph 6727 

Vakarais: 2A51 West 22 S t 
Telephona Roosevelt 0000 

rtaaių Telefonas Republic 94#t 

mui draugija yra įsteigus va
dinama * * Catholic Salvage 
Bureau", kuiis renka viso
kius sugedusius arba šeimy
nose nebereikalingus daiktus, 
kaip drabužius, avalinę, pe
čius, rakandus, poperas, gu 
mas ir viską, kas gyvenimuo
se nebereikalinga. Tuos daik
tus perdirba, pataiso ir par
duoda varguoliams. Kitus 
daiktus i kitką perdirba. Per
nai biuras iš to pelno turėjo 
Chieagoj virš 40 tūkstančių 
dolerių. Taigi, kas turite ko 
kių nereikalingų daiktų, ne
atiduokite kokiems žydams 

* arba nesunaikinkite, neišmes
kite, bet praneškite vietiniam 
Šv. Vardo dr-jos skyriui, ar-

tby+ bile kuriam nariui. Tuo-

J. P. WAITCHUS 
A D V O K A T A S 

Nuo 9:99 Iki 1 w L 
127 N. DEARBORN 8TREET 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 9 iki 9 vakare 
52 E. 107 8 t , Kamp. Mlchlgran 

Ave. Vai. Pullman 5950 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t , Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais 
9241 SO. HALSTED STREET 

TeL YYctory 0562 
7-9 • . v. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios 

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

29 So. La Salle Street 
Room 799 

Tel. Central 6390 — Vai. 9-4 

RESIDENCE 
6158 So. Talman Ave. 

Tel. Pro s pe c t 95 9 S 

Lošimas vyko neblogai ir 
nors kenosliieeiai laimėjo, bet 
w e s t s i d i e č i a i v i š ^ g i g-avo X'S. 

Išvažiavimas begalo buvo link 
s m a s i r n o r s t e k o k a i p kair i 

ieškoti garažiaus ir išsižadėti 
nuslydusio į griovį automo
bilio, bet upo niekas neprara
do ir visi sveiki grįžo namo. 

Ant sienos atsirado pagar
sinimas, kad Norkus per vieną 
parą $10.00 laimėjimo tikie-
ių pardavė vieną šimtą, o Vai 
eiunas 25. Šiame susirinkime 
dalyvavo Brightonparkietė Vy 
te p. Grybaite atvykusi pasi
kviesti į šeštadienio šokius 
svečių. 

X Dvasinį bukietą iš dviejų 
ealunavų šv. Mišių už a. a. 
Aleksandrą Bagdoną aukoja 
šiandieninėse jo laidotuvėse 
Skirmuntų šeimyna. 

parapijos asistentas kun. M. 
Šyarlys iš Cicero, o vakare 
po Mišparų — kun. P. Vaitu
kaitis iš Brigiiton Park. 

D A K T A R Ą I 
3H= 

RADO NUSINUODIJUSIA 
MERGINA 

Telefonas Boulevard 19B9 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 19. 1 iki 9 

diena. Ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 So. Ashland Ave. 

Netoli 4«th St. Chicago, m . 
Laisvės Alėjoj rasta actu nusi 

nuodijusi nežinoma mergina. Ji 
nuvežta j ligoninę, kur, suteikus [f. 
medicinos pagalbą, jos gyvybė iš 
pavojaus išgelbėta. Nei jos vardas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 . B rf

 v . Oakley Ave, ir 24-tas Street 
nei nuodijimosi priežastis nežino
ma. 

< t R." 

Dr, &. 0, C U P L E R 

kurioje padaugėjo nariai 
63.63%; trečią, vietą laimėjo X Ryt Aušros Vartų baž 
New Yorko 29 kp., kurioje uyeioje prasideda keturde 
pribuvo 32.25% narių, ketvir- šimties atlaidai, 
toje vietoje radosi Brigiiton j x Sumą laiko. J. M. kun. 
Parko 36 kp. su narių prie-j Feliksas Kudirka minėdamas 
auglium 13.27%; penktoje 4 b a v o 35 metų: kunigystės SU

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITE "DRAUGĄ". 

Dr. C. W, Flint 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

34 8t. ir So. Oakley Avenue 
plet-ryt. kamp. Tel. Canal 1978 
Valandos 10-12 vai. ryt 2-4 p. p. 

7-9 v. v. Hskirlant nedėllas 

Telefonai Canal 1713—0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėlials 

tr Ketvergela vakare. 

Tel Lafayette 5793 

Dr. A. J. JAVOIS 
Ottūsei 4459 S. Californla Ave 
Vai.: 2 lkl 5 po pettj, 7 lkl 9 

Nedėlioję pagal sutarti. 
. / • 

kp. su 11.45% ir 102 kuopa 
hu 10.16% ir t. t. Dvasios va
das pakvietė Vyčius į ketur-
dešimtes atlaidus. Parapijos 
komiteto atstovas užprašė į 
parapijos išvažiavimų, bu
siantį 30 birželio, Bergman's 
G rovė. 

Kuopos pirmininkas Juozas 
Pasvenskas apsakė pereitojo 
sekmadienio išvažiavimą Ke-
noshon, kur buvo keliauta net 
12 automobiliais. Išvažiavime 
dalyvavo apie 70 narių, jų tar
pe buvo apie 50 vaikinų ir 
apie 20 merginų. 

itlfJV 

kaktuves. 
X Ryt per sumų, giedos cho

ras ir gros benas iš Marian 
Hills College. 

X Per sumą pamokslų sa-̂  
kys Dr. kun. Matulaitis. 

X Per Mišparus vakare su 
pamokslu atvyks iš Indiana 
Harbor Šv. Pranciškaus li^u-
vių parapijos klebonas kun. 
Bičkauskas, L 

X Pirmadienyje antrą ke 
turdešimtės dieną po sumos 
pamokta sajkys šv. Antano 

, I • ' i Į I _ J — = » 

_, P 
Tai. Hemlock 8111 

Dr. V. 8. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ J 

9481 Wast (9 Street 
Tai.: 9—19 ryte, 1—4 tV p.. 8—9 

v. v. Nedalioj susitarus. 
\ \ 

DR. J. J. KOWARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 69 STREET 
Kertė So. Westem Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pa^il susitarimą 
i . . • / 

Tel. Canal 67*4 , VlrgŠnla 0380 

DR. A. RAUKOS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OB8TETRIKAJI 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilga* 
vyrų, moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius pritma kasdiena no© i 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2130 WE$T 22nd STREET 
CHICAGO 

» • - ^ — • 

WET WASH 
LAUNDRY 

• 

6 5 5 1 5 3 So. Kedzie Avenue 
Tel. Prospect 3 9 3 9 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea. 1641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4,6-8 Nedalioj 10-12 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED. STREET 

Chicago, IU. 

• 

Tai vienintele Lietuviu skalbykla Chi
eagoj. . 

JOHN M I N S K A S 
IR 

B, F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto lkl 9:00 vakare. 
Seredomls Ir Pėtnyčiomis nuo 9 
lkl i . 

m 

« 
* 

Leiskite mums atlikti Tamstoms skalbi
nius. Savo laikę suvartokite kitiems reika-

paimame skalbinius iš visur. Mus 
patarnavymas yra moderniškas ir švarus. 
Kurie patys savo skalbinius atneša tiems 
skalbiama 20% pigiau. 

Mums ne joks skalbimas nėra ne per-

didelis, ne permažas. Patarnavymas yra grei-

tas. 

REUMATIZMO 
-ŠfBCIJAUSTAS 

| j Jei turi bile kurioj kūno da-
[ | lyj gėliiijus, kurie neduoda tau 

! miegoti, arbtflnegali vaikšeio-
| ti del gėlimig^ sustingimo ar 
.sutinimo kojoįe del reumatiz
mo ar kitokių ligų, tai visiš
kai gali pasigydyti mūsų spe-
cijaliu vaistu. 

Daug kentėtojų, kurie turė
jo reumatizmą ir kitokias ne
gales greit pasigydė su šiuo •. 
vaistu. Pasitarimas dykai. Jei . 
negali pats ateiti, tai pasiųsk 
kitą ką arba rašyk 

W. K. Chang's Oriental 
Remedy 

Lietuvių* Agentūra 
2346 VVest 69 Street 

Chicago, ID. 

Reumatizmas sausgėle 
Neslkankyklto savęs ska ūs

ais. Rcumatismu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba ifėšluntiu 
— raomenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvyba 
Ir dažnai ant patalo paguldo. 

CAPSICO COMPOUND mo-
stls lengvai prašalina vlršml-
nėtaa ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka-
Tones pasveikf Kaina 60c per 
pastą 65c arba dri u i t l . t f . 

Dukart tvirtesnė 75c. 
Knyga: "ftAX/nNI8 SVEI

KATOS" augalais gydyties, kai
na I t centų, 

Justin Kūlis 
i S M South Halsted Street 

CHIOAGO. ELL. 

4193 ABCH l#&'' 
Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v. 

= 
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DR. VAITUSH, 0. D. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
uavimo. Jųa sutaupysit laiką, ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano i;afl:o — Scope — Kaggi. 
X-llay RosDteeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa-
im&iu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų, Inkstų, olos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia užsisenėjusla, įsikerėjusią, 
enroniska ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėię pas mane. 

OR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 101« 
SO W. JACKSON BOULEVAltD 

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

Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Bpinrtulial 
Ofisas 2201 West 22nd Btrsef 

Cor. 8. Leavitt S t TaL Canal C2SI 
Rezidencija: 8640 So. lfaplewood 

Avenue Tel. Republic 7SOS 
Valandos: 1—2 * T—• v. r. 

NedėMoj: 10—12 ryto 

Tel. Canal 0267 Res. Prospect IfBt 

DR. P. 2. ZALATORIS 
Gydytotojag ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST. 
Rezidencija ««00 S. Artesian Are. 
Valandos: 11 ryto iki S po pietų 

f lkl 1:20 vakarą. 

^ 
— 
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DR. CHARLES SEGAL 
'V&km savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Avej 
SPECD AUSTAS 

L 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų, nuo 7—8:20 vakar* I 

Nedėllomls 10 Iki 12 
TELEFONAS. MIDWAY 1880 

lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimų ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cata-ractus. Atitaisau trumpų re-
gyste ir tolimų regyste. 

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

Specialė atyda atkreipiama mo-
. kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomia nuo 10 ryto lkl 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49ta Court 
Tel. Cicero 062 

Rezidencija: 4729 W. 12th PI. 
Ciecro, 111. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
llomls pagal susitarimą. 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS^ 
Gydytojas. Chirurgas tr Aku5eris# 

2842 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 

r 

i • 

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6912 
BE. A. J. BEETASE 

8464 SO. HALSTED BTREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. WALLACE STREET 

D E N T I S T A I 

• M M * 

ŠV. KRYŽIAUS LIET. 
LIGONINĖ 

2700 VVEST 69th STREET 

Tel. Hemlock 6700 

Chicago, Dl. 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių 

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

Pastebėkit mano Iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredorais nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Paone Canal 0528 

Office Boulevard 7041 

DR. G. Z. VEZELIS 
LMTTTVI8 DENTISTAS 

4045 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos 

Tel. Canal 6222 

DR. G. I. BLOŽIS 
D E N T I S T A S 

2201 VVest 22nd Street 
(Kampas Leavitt s t . ) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

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

d 
Gerai lietuviams žinomas per 21 

metus kaipo patyręs gydytojas,.* 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo l t — 12 pietų. 
ir nuo 6 iki 7: M vaL vakare. 
Tel. ofiso Canal f i l i Res. So. 
Shore 2238. Jei neatsiliepiama, 
šauk Randolpk CflO. 

Tel. Brunswick 0624 
DR. A. J. GUSSEK 

Lietuvis Dentistas 
1679 MCLWAUKEE AVENUE 

Valandos: 9-U. i -5 , e-8:30 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 

Ofiso Tel. Vlctory 2087 
Of. ir Rea. Tel. Hemlock 217^ 

DR. J. P. POŠKA 
8133 8. HALSTED STREET j 

Antras ofisas ir Rezidencija 
6604 S. ARTESIAN AVE. 

Ofiso Vai. Nuo 0-12 rytais; nuo' 
7-9 vak. Antro O t. Vai.: Nuo t-C 
po piet: Utarn. ir Subat Nuo 
3-9 vak. šventadieniais pagal su
tarimą. 

••/ 

• - * -

Tel. Lafayette 6820 - \ 

DR. J, A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue 

DR. MAURfCE KAHN -
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI: 
Tel. Yards 0994 

Resldencljos Tel. Plasa 2200 
VALANDOS: 

Nuo 10 11d 12 diena, 
Nuo 2 Iki 2 po pletu. 
Nuo 7 iki 9 rafcaro. 
Nedėl. nuo l t Hcj 11 dlenf. 

* • # 
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MISIJONIEUIUS SERGA. 

Kun. A. Bublys, M. L C , 
smarkiai susirgo ir gaili Šv. 
Elzbietos ligoninėje Bostone. 
Bal. 10 d. buvo labai pablo
gėjęs; kapelionas rengėsi su
teikti paskutinius sakramen 
tus. 

Juozas Polianskss bemal i a-

GRABORIAI: 

S, D, LAGHAW!GZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o majo 
darbu busite U2g& • 
nėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 
arba 2516 
2314 W. 23rd Place 

Chicago. r:i. 

vodamas Martirikaus narna, 
nukrito ir sunkiai sužeidė ko
ją. Randasi Chicagos ligoni
nėj, kambarys 215. Draugai 
prašomi jį aplankyti. 

Pereitą ketvirtadienį, bal. 
11 d. Šv. Jurgio salėj įvyko 
p-nios Vileišienės prakalbos. 
Žmonių, nedaug tebuvo bet su 
aukomis duosniai pasirodė. Su 
rinkta arti $50.00. 

X Balandžio 10 d. Aušros 
Vartų par. salėj p. J . Milius 
rodė judomuosius paveikslus 
iš Lietuvos, o Brighton Parke 
rodė tuos paveikslus pereitą 
ketvirtadienį. Skaitlingą žmo
nių atsilankymą, sutrukdė lie
tus. Bet atsilankiusieji turej? 

tikrą "surpr i se" . Paveikslai 
visiems labai patiko i r stebė
josi, kad taip gražiai pavyko 
nuimti ir parodyti. Visi ap-
gailistauja, kad- mažai žmonių 
juos tematė. 

X North Šidėj lietuvių, pa
rapijos salėj p. Milius rodys 
judomus paveikslus balandžio 
17 d., Ciceroj — balandžio 18 
d., o Marquette Parke naujoj 

tė Gvardijos Pirmos Div. Šv. 
Kazimiero Karai, laikys susi
rinkimą balandžio 14 d., para
pijos mokyklos kambaryje, 2 
vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami laiku suseiti, nes turime 
daug reikalų svarstymui. 

Valdyba. 

- 7 

galvos Jolieto kalėjitnan uždary-, Beikalinga Veiterkų valfftrk-
tas, 50,000 dol. paliko. To fondo 
trustisais palikta du žmogžudžio 
broliu. 

PREZIDENTAS GRĄŽINO 
TEISES 

loj 

5822 Roosevelt Road 
Kreiptis nuo 7 vai. lyto iki 7 V*J. 

vak. AJga grėra, reikale ir kambarys. 
TSS 

Brighton Park. — Labda
ringos Sąjungos 8 kuopos su-

parapijos auditorijoj bal. 26,' sirinkimas įvyks balandžio 14 
27. 

X Westsidieeiai ir brigh-
tonparkieeiai nori, kad p. Mi
lius savo gerus paveikslus 
pakartotų, nes pirmuosius ro
dymus sutrukdė lytus. 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnaviit as. 

J. F. EUDE1KIS KOMP, 
PAG R ABU TET&JAI 

Didysto Ofisas: 
4605-07 So. E i n u h a g e ATe. 

Tel. Yarde 1741 Ir 1741 
SKYRIUS 

4447 So. Falrfleld Avenue 
SKYRIUS 

1410 So. 4» Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYR7JS 
1201 Aubum A\enue 
Tel. Boulevard 8201 

Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. MAŽEIKA 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 

Turtu automobilius visokiems 
reikalims. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IU. 

P R A N E Š I M A I , 
Marąuette Park. — šv. 

Barboros dr-jos susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
balandžio 14 d., 2 vai. po pie
tų, naujosios parapijinės mo
kyklos kambariuose. Visos 
nares prašomos susirinkti. 

Brighton Park. — Draugys-

d., parapijos mokyklos kam-
bai*yjei tuoj po sumos. Visi 
labdarybės nariai, rėmėjai ir 
darbuotojai, kviečiami laiku 
atsilankyti. Turime daug 
svarbių reikalų svarstymui. 
Taip-gi tą pačia/ dieną įvyks 
mūsų kuopos "buneo p a r t y " 
Antano Baršeiaus namuose 
4319 So. Maplewood ave., 4 
valandą po pietą. Visi širdin
gai kviečiami dalyvauti, ne* 
pelnas eis labdaringiems tiks
lams. 

Rengėjai. 

50,000 dol. sūnui kaliniui 
Miręs Nathan F. Leopold savo 

sūnui žmogžudžiui, kurs ligi gyvos 

Respublikos Prezidento aktu bu
vus, kapitonui ir komendantui Juo 
zui Mikuckiui, kuriam 1321 m. ko-
vo 23 d. kariuomenės teismo spre
ndimu buvo atimtas karininko va
rdas, laipsnis ir S4«&.teise* su 
pirmumais, už jo didcKus nuopel
nus atsistatant Lietuvai visos tos 
teisės grąžintos. Įstatymais numa
tyta tvarka jis taip pat galės ta
rnyboj gauti aukštesnį laipsni. 

"R ." 

PASKIRTAS KONSULAS 
BRAZILIJAI 

f 

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš-
dlrbystt's. 

OFISAS 
668 West 18 St. 
Te?. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 
So. Halsted Street 
Tel. Victary 4088 

A. 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dyka i 

3307 Auburn Avenue 

B" *"1** ^^Pv j f l 

A m JI 
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MYKOLAS SĖMENIS 

Mano brangus ir mylimas 
vyras ir brangus mūsų tėve
lis, kuris persiskyrė su šiuo 
pasauliu Vasario 3 d. 1929 m. 
ir tapo padėtas j skiepą Šv. 
Kazimiero kapinėso. 

Už a. a. Mykolo sielą įvyks 
gedulingos mišios šeštadienyje, 
balandžio 13 d. 7:30 vai. ry
to, Gimimo š. P. Marijos baž
nyčioje 68 ir S. Washtenaw 
Ave. Tą dieną 3 vai. po pietų 
a. a. Mykolo kūnas bus per-
ke'tas i lotą. 

Visus giminės^ draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti pamaldose ir 
perkėlime jo kūno, iš virš mi
nėto skiepo į lotą. 

Liekame nuliu-dę: 
Moteris, Fhiktė.Suinus, 
Brolis ir Giminės. 

DIDELIS ATIDARYMAS 
Frank J. Yanas, žinomas verteiva 

Marquette Parko apielinkeje 
Geležinių daikt,ų ir maliavų krautuvę perkėlė į naują vietą 

iš 2105 Wept 6Srd Street ; u* 
Į 2747 West153nl Street " *̂  

SUBATOJE BALANDŽIO 18 DIENĄ BUS VIEŠAS 
ATIDARYMAS NAUJOS KRAUTUVAS 

Visi lletuviai. draugai, pažįstami Ir visi tie Ifyrt* ftloj aplelin-
kėj gyvena kviečiami atsilankyti. Duosime dovanas moterims kviet-
kų, vyrams cigarų ir vaikams balunal. Vakare ap^hf JI vai. bus duo

dami 3 praizai: 1 — Prize Spar Varnish 1 ga'lrmas, 2 Prize — 
geriausios maliavos lauko pusėj — 1 gal., 3 Prize — Vienas galio
nas flat paint. 

Specialis pasiūlymas tik ant trumpo laiko 
1 r - 4̂ P*nt Lyk-A-Lak Enamel (4 h ^ r dryingJĮ 25c. 
1 — H4-in. Genuine "Diamond" Rubber-Set Bfush S5c. 
1 — Set Furniture Transfers r 80c 

Viso verčios 
Tik už 25 centus 

80c. 
I 

FRANK J. YANAS 
2747 West 63rd Street Tel. Prospect 1297; 

i • »y 

Užsienių reikalų ministerijos va
karų Europos skyriaus referentas 
dr. Petras Mačiulis paskirtas Lie
tuvos konsulu Brazilijoj. (Elta). 

METOPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Lietuvis Genemlto Kontraktorius 

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

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

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

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

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

Reikalingas Vargonininkas. 
Atsišaukite ypatišfcai a r 

laišku. 
Jtev. JoJm B. Klotis, 

730 So. Lincoln Ave. 
Waukegan, UI. 

m - m 
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Mi*mG!A8, Bal. 13 a., 1929 

BEIKALINGA moteris prie 
namų darbo. Kambarys, val
gis i r alga. Atsišaukti 
1417 So. 50 Ave. Cicero, II]. 

2-ros lubos iš fronto 
(12-13) 

i , j p i i ' " 
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Jaunai Porai 
Bargenas 

Eakandai už $475.00 ketu
riems kambariams. Pulkus, pi
lni rakandai — parliorlaus ee-
tas, 7 tūbų elektros radio, 8 
šmotų valgyklos setas, riešu
to, medžio miegamojo kamba
rio setas, 9x12 Wilton dįvom&g, 
5 šmotų stalo setas, aliejiniai 
paveikslai, lempa. 

7919 Langley Ave,, 
Arti 79 St. 1-mos lubos 

Tel. Triangle 6032 
= 

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO 

Savininkas R. Andrellunas 

D Y K A I 
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio. 

maUavojimui, vertės f 1.50 BU 
kiekvienu 100 svaru Haromer 
Bros. White Lead. 
Valspar Varnish geras iŠ lauko 
Jr vidaus $ 4 . 9 8 8*L 

Stoginė popiera 3 ply 
Haudona ir ž a l i a . . $ 1 . 9 8 rolė. 

Pure boiled Linseed Oil 
• 98c. K»»-

J. DERINGIS 
4414 S. ROCKWELL ST. 

Laiayette 4689 
PKISTATOM VISUR 

r=z 

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų ir lt i Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
instrumentus. 

2646 W. 63rd St. Chicago. 
Telefonas HElĮtLOCK 1380 

' 1 

ĮVAIRUS KONT1AKT0R1A 

J. S, RAMANCIONIS 
Suves vedėjas Bridgeport Palntlng 

4b Hardware Co., dabar perėmė visą 
bisnj \ save rankas ir duos visose šio 
bisnio sakose pirmos klesos patar 
ųavima. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Palnters A Decorators 

J. S, Ramanclonis, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Vlctory _72«1 

M. ZIZAS 

.vmi jf'vif 

\\M. KA.NAPACKAS 

Tuniju ir taisau pianus, playe-
rius ir rpproducing pianus. H 

Darba atlieku atsakančiai ir pi
giai. Važiuoju f bile kuria miesto 
dal). 
nenilock 4081, 6123 So. Rot-uril. 

MAROUETTE PARK 
T 

2 fl. plytų namas, po 5 kambar., 
karšto vandens šiluma, lotas 30 pė
dų, namas gražus, ateik ir pamatyk. 
Duok pasiūlymą.. Prįvfrstl parduo
ti. Pigiai. Parduodama del per
siskyrimo. Pirmutinis ateis nupirks 
Jj. Tamstos proga dabar. 

Del geriausios sųlies 
ir patarnavimo, saukit 

GREEN VAL^ET 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir surlų. 

Wm. J, Kareiva 
Savininkas 

4044 So. Paulina St 
Tel. Boulevard 1381 

Hemų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

Telefonas Canal 72 S t 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

3184 S. LEAVITT ST. Cbicago 

PARSIDUODA 6 kambarin 
bnngalow ąžuplo ir beržo tri
nias. Randasi prie Throop st., 
pusę blako į šiaurę nuo 79 gt. 
arti St. Sabina par. bažnyčios 
ir mokyklos. Puiki transporta-
cija. 

TeL Stewart 3023 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORH 

Paint, Oll & Glass 
2701 West 47th Street 

TeL Lafayette 1237 

E Z E R S K I 
LIETUVIS GRAnORICB 

O f i s a s : 
4648 S. MARSHFIELD AVENUE 

TeL Boulevard 9277 
L.: 

I. J. Z O L P 
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJi.9 
1650 West 4Qfch Street 
Kampas 44th Ir Paulina sts. 

Tel. Blvd. J20S 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie monęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, grerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del germenų 
dykai. 

S. M. SKUDAS 
ORABORIUS 

Didele Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 
Telef. Roosevelt 7532 

-' 

ANTANAS 
SPAUSTINA1TIS 

t 
Mirė bal. 11 d., 1929 m., 9:53 
vai. ryte, 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr. Jur
barko parap., Montvilių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 2i metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Kazimierą ir 3 pusbro
lius, o Lietuvoje seseTį Kot-
riną. 

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj 710 W. 18th St. Lai
dotuves jvyks Panedčlyje, ba
landžio 15. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryte bus atlydėtas į Die
vo Apveizdos bažnyčia, kurioj 
Jvyks sredulinsros pamaldos už 
velionės siela Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvS-
se. 

Nuliūdę brolis, pusbroliai ir 
giminec. 

Laidotuvėms patarnauja gra 
borius Butkus, Tel. Canal 3161 

NIKODEMAS OVKRLINOAS. 
Mirė bal. 12 d., 1929 m., 12:30 vai. po pietus 60 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime moterj Veroniką ir tris duk
teris: Marijoną Mikšienę, Eleną ir Luciją, 8 sunūs: Antaną, 
Kazimierą, Nikodemą, Izidorių ir Vladislovą, 2 marčias Anetą 
ir Grace, žentą Juozapą Mikšj, 3 anūkus ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 3344 So. Union Ave., Tel. Boul. 3558. 
Laidotuvės jvyks utarnlnke, balandžio 16 d. i š namų S: 30 
vai. bus atlydėtas j šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris, dukterys, sunai, marčios, žentai anūkai 
ir giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. Lachavičius, Roosevelt 2615. 

C. A. BEACHAM 
(BIČIŪNAS) 

2437 \V. 60 Su, TeL Hemlock 5»62 
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4PDRAU0A NUO VĖTROS 

SPECIALIS BARGENAS. 
Išvažiuodamas Lietuvon parduodu 

namą ir gerus rakandus. Namas 
randasi gražiausioj ir brangiausioj 
Marųuette Parko apylinkėj; 5 dideli 
ir šviesus karštu vandeniu šildomi 
kambaria, ypatingai dideli, šviesus gxig į f £. t . 
ir gražus bedrumai po 2 langu, per 
kuriuos jeina saulės šviesa; pleiste-
ruotas bei&montas, grjstas viršus, .38 
pėdų lotas su daug jaunų medelių. 
Parduosiu pigiai su mažu jmokėji-
mu. Gyventi galima tuojaus. 

60 lf. S. RockAveU Si. 

^Apsaugok savo namą ar 
garadžių nuo vėtros (Torna
do) nes kaip matome laikraš
čiuose kad vėtros dažnai pa
daro daug nuostolio; tai vieno 
ar kito apylinkėje sugriauna 
garadžius, nuverčia namą, sto-

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. £ockwell Street 

\VJMp BENECKI 
Maliorius i r popieruotojas 
5542 So. Francisco Ave. 

Tel. Lafayette 7554 
Reikalaukit sempelru. knygos. 

TeL Boulevard §114 

M* YUSZKA <ft CO. 
PLUMBING A HEATTJCG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4ff« fiO. PAULINA 

20 Metu Sukaktuvių Vakrienė 
: 

Apdraudimas yra labai pi
gus: už -$1,000.00 dolerių ant 
penkių metų tiktai reikia mo
kėti $6.40. / \ 

Taipgi apdraudžiu Barnus, 
rakandus ir kitus dalykus nuo 
ugnes. 

• i » • m* 

JUOZAS K. ENČERIS 
GENERALIS KONTRAKTORIU8 

Ir 
REAL ESTATE 

Namus etato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 & MOZART ST. LAF. 8161 
V. J 

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 West 23 Piace 

Roosevelt 8887 

B E N G I A . 

Mergaičių Dr-ja Nek. Pr. Šv. Marijos Panos • 

NEDEL10J, BALANDŽIO - APRIL14 DIENĄ. 1929 I 
ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32nd Place ir Auburn Ave. • w ^ ^ M m a ž m ^ 

Pradžia 6 valandą vakare. , Įžanga #1.00 g ! ±^^^^1x^2^^^™^?! >̂™ 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, o užtikriname,, kad nesigailėsite. B sduoda. 

• ' KOMISIJA. g 226 West 47 Street 
(•••••••••••••r^MHHmHHHIHPHH;IlB»HUm Tel. Boulevard 5118 . . 

PAKSIDUODA saldainių, 
cigarų, tabakos, mokyklos rei-

i 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Paskola sutelkiama J vieną diena 
Parkama real ettate kontraktu* 

Intemationl Investment 
Corporation 

/Kapitalai t590.Mft.O 
H»4 8 0 . KEDZIE AYENUI 

Tel. Lafayette •718-<71l 
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