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Katalikai paaaullonya tori kllnq nš-
davlnt, — {neiti \ š e imynų ir ; vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią, Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padSs jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draugą." 

. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

"Draugas** atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, panų 
pijąs ir lietuvių kolonijas. "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie-
tellškl Jausmai. 

No. 117 36 A C 0 P Y 
"Draugai" 2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, .GEGUŽIO (MAY) 16 D., 1929 M. 
ENTERED A.S 8ECOND-CLAS8 MATER MARCH II , 191«, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH I, 117t 

36 A C 0 P Y 
Telefonas: Boosevelt 7791 

METAI-VOL. MV 

Bolševikams Krikščionybę Kovoti Labai Nesiseka 
LENKAI KALTINAMI 02 PASIKĖSI

N U PRIEŠ VOLDEMARĄ 
l 

m i i 

Taikos Reikale Meksikos 
Vyskupai Atsiklausiami i 

KINIJOS NACIONALISTŲ VALDŽIA 
UŽ VALSTYBES TEISES KOVOJA 

LOKAUTĄ "INDŽIUNK- JAPONIJA SHANTUNOĄ 
SENU" KOVOJA EVAKUOJA CMCAGOJEi ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

NEW YORK, geg. 15. — PEKINAS, geg. 16. — Ja- į SEKMINIŲ DIENOJE KAR-
Kada "Building Trade Em-jjionija pagaliau pradėjo Sha-! DINOLAS ŠV. MIŠIAS 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
KALBA APIE TIKĖJIMO 

LAISVĘ 

"LIETUVOS AIDAS" 
LENKUS KALTINA 

KAUNAS, geg. 15. — Lie-
MASKVA, geg. 16. — Čia'tuvos valdžios organe "Lie-

yra Rusijos sovietų kongre- įtuvos Aidas" šiandie padėtas 
sas. j straipsnis, kuriuomi lenkai 

Liaudies komisaru, tarybos kaltinami už įvykusį andai 
prezidentas Rykov kalbėdamas ^prieš premjerą Voldemarą pa-
į delegatus pažymėjo, kad so- f sikesinimą. 
vietų valdžiai kovoti krikščio- Laikraštis nurodo į planus, 
nybę ir kitus tikėjimus nesi- kuriais einant norėta gyvuo-
seka ir iš to nėra naudos. J j a nčią valdžią sugriauti. Tie 

Jis nurodė, kad su nepavy- j planai Lenkijoj pagaminti, 
kiniais susiduriama dėlto, nesi S p ^ j ^ a , kad du studentu, 
minios "dar nepersiėmusios | k u r i u o d u > k a i p policija tvirti-
moksliška bolševikų žinyba ir n a > dalyvavusiu pasikėsinime, 
kultūra.' suspėjusiu j Lenkiją pabėgti. 

Tad sovietų konstitucijai 
bus pagamintas priedas, ku
riuo einant tikėjimams bus 
suteikta laisvei ir savo ražu 
prieštikybiuė propaganda ir 
toliaus bus vedama. 

To priedo klausimas, safcC 

p l o v e i Association" prane 
i|ė apie prasidėsiantį šiandie 
vakare' čia statyboje lokautą, 
organizuotas darbas prieš tai 
su "injunction" pakilo. 

Prieš lokautą "injimction" 
konkretinių darbų darbininkų 
unijai išdavė vyriausiojo val
stybės teismo teisėjas Gave-
gan. 

Kalbama, kad kontraktorių 
sąjunga "injunction" igno
ruosianti. 

ntungo provinciją evakuoti. į 
Japonų kariuomenė namo at
šaukiama. Vakar pirmoji ka
riuomenės dalis j transportus 
paimta. ,1 

CELEBRUOS 

Sekminių dienoje Švenčiau
sio Vardo katedroje Jo Emi
nencija kardinolas Mundelein 

c .. , .. L ~, celebruos iškilmingas aukštą-
Savaites laiku, sakoma, Sha . v _,.v. f - 7 

, . , . , . , 1 šias sv. Misiąs ir Šventojo ntungas busiąs pilnai evakuo-i . . . . .. *: Tėvo palaiminimą suteiks. Sv. 

, NEGAILESTINGAI EL-
GIASI SU VAIKAIS 

JERSEY CITY HAGUE 
LAIMĖJO 

KINIJA NORI SHANGHA-
JAUS TEISMĄ KON-

TROUUOTI 

NEW YORK, $eg. 16. — 
Jersey City, N. J., rinkimus 
į majoro ofisą laimėjo šian
dieninis majoras demokratas 

tas. 
.Tuo pačiu laiku nacionalis

tų kariuomenė šalę! Kantono 
kovoja valdžios priešus mili-
taristus. 

IR PREMJERO ŽMONA 
POLITIKOJE 

Mišios 11:00 bus celebruoja-
mos. 4 ^ H ! . ! ^ 

Be to, Loyola Universiteto 
prezidentas kun. R. M. Kelley 
pamokslą sakys. 

prietelis 
Po rinkimų Jersey City į-

vyko nepaprastos iškilmės. 

NEPAVYKO YPATINGO 
BILIAUS PRAVESTI 

Jaunas chicagletis žmog
žudžiu 

Iš Denver, Colo., praneša, 
kad tenai kalėjime laikomas 
Richard N. Burrows, 19 m., 
iš Chicagos. Skersai Arizonos 

LONDONAS, geg. 16. — 
Politinėn kampanijon savo vy
ro ir konservatistų partijos 
naudai pakilo ir premiero tyryno jį pavėžino automobi-

.Baldwino žmona. I r jinai su liu važiuojąs jaunas vaikinas. 
Hague, buvusio gub. Al Smi- p r a k a l b o m i g provinciją'lanko. J i s tą vaikiną nužudė ir pats 
th'o prietelis. į ^ ^ n u ž u d y t ( > automobiliu 

BANKĄ APIPLĖŠTA važiavo. « 

Bikavėnai. Vainuto vai. Šia
me kaime yra viena šeima, 
kurios tėvai savo vaikus ne
gailestingi kankina. Tėvas, 
nesirūpindamas uždirbti šei
mai duonos, pats tinginiauja, 
o tris savo vaikučius, kurių 
vyriausias turi tik 12 metų, 
varo elgetauti. Surinktomis 
aukomis vaikučiai turi maitin
ti savo tėvus. Vaikučiai turi 
sumuštas galvas, sudraskytas 
kojas. Reikėtų nieko nelaukia
nt atatinkamoms įstaigoms Čia 
įsimaišyti ir apsaugoti jaunu
čių vaikų sveikatą. "M. L . " 

VAKARUŠKININKAI PRI
MUŠĖ ŽMOGŲ 

» DORCHESTER, 111., geg. 
15. — Šiandie du plėšiku vie-

žaismavietes bus atidarytos 
Kaip vakar Chicagoj nore 

pie 3,000 dolerių pagrobta. 

SHANGHAI, geg. 16. 
Kinijos nacionalistų valdžia kurie tik valdo automobilius, 

SPRI**GFIELD, 111., geg. 
15. — Žemesnieji legislaturoš 
rūmai atmetė ypatingą bilių' N Q R I D A U G I A U R E P A -
kuriuomi einant norėta visus, 

• 1 • 

tos valstybinę banką (Dorche-ta visas vaikų žaismavietes už 
ster State bank) apiplėšė. A- daryti del neturėjimo tam tik-

RAC1JŲ GAUTI 

Rykov, bus patiektas delega- p a s a t e notą J. Valstybėms, į priversti laikyti atatinkamumo [ yiENNA Austrija, geg. 16. 
tų; balsavimui.. |Britanijai, Francijai, Olandi- kvotimus ir turėti specialius! MM^MKA* «nt»ktte" 117-

* j jai, Norvegijai ir Brazilijai. 
GRAFO ZEPPELIN SKRI- j^ įka ja^a g r e i t a i pradėti de-

DIMAS SUVĖLINTAS | r y ^ tikslu vietos provizio-
Inalį teismą pavesti Kinijos 

FRIEDRICHSHAFEN, Vo j u r i s d į k c į j a i . 
kietija, geg. 15. — Orlaivis § i s teismas įkurtas 1925 me 
Graf Zeppelin kaip šiandie t a i g į s e n u m a įgy tų teismų 
ryte turėjo išskristi į J . Vai- vjetą. 
stybes. Tečiaus laiku negau 
tas iš Francijos leidimas skri 
sti Francijos padangėmis. 

Orlaivis rytoj anksti išskris. 

MEKSIKĄ PRADĖS 
"SAUSINTI" 

AMBASADORIUS ATSI
STATYDINA 

MEXICO CITY, geg. 16. — 
Meksikos 'provizionalis prezi
dentas gamina planus šalies 
"nusausinimui" tikslu Meksi
kos gyventojus atpratinti nuo 
svaigiųjų gerymų vartojimo. 
Tas laipsniškai busią atlieka
ma ir busią tikros blaivybės 
siekiama. 

- • 

300 STREIKININKŲ 
AREŠTUOTA 

TVASHINGTON, geg. 16. — 
Patirta, J. Valstybių amba
sadorius Kubos salai, Noble 
Brandon Judah, atsistatydi
na. Jis Chicagon gryžta. 

"laisnius." 

MOTERYS MOTERIS 
KOVOSIANČIOS 

Mažosios ententes" uz 
sienių ministerių suvažiavime 
Belgrade nutarta iš Vokieti
jos reparacijų reikalauti ir 
sau didesnės dalies. 

slui reikalinga fondo.Tačiaus 
miestas parūpino atatinkamą 
fondą ir žaismavietes pasili
ko atidarytos. 

Iš Marijampolės gauta ži
nia, kad Mikališkių valsčiuj, 
Mendelbudžio k. už pil. Pr. 
Oriškos tvartų buvo rastas be 
sąmonės- ir sunkiai sudaužy
tas Motiejus Juodsnukis. Jis 
kilęs iš Milaškaimių kaimo. 

Sužeistasis buvo nugaben
tas į Kauno ligoninę, kur ba
landžio 18 d. mirė. Manoma, 
kad jį užpuolė ir sumušė va
karuškininkai bernai. Matyti, 

MORROVV RENGIAS I 
ATOSTOGAS 

NEW YORK, geg. 16. — 
Imama kurti nacionalę mote
rų organizaciją vardu "Wo-
men's Moderation Union", M E X l C O CITY, geg. 16. 
kurios tikslas yra "Women's j V a J s t y b i u ambasadorius 
Christian Temperance Union" 

Plėšikas pašautas 
Plėšiką J. Meyers policmo-

nas pašovė, kada tasai, api
plėšęs krautuvėlę, 173 .W. Ha-
rrison st., atsišaudydamas n>ė> 
gino pabėgti. Kitas plėšikas, 
kurs anam sėbravo, suspėjo 
pabėgti. 

žynių, jie vieni kitus papildo, pa
aiškina. Nemažai juose yra gimi* 
ningumo prototipų atžvilgiu. Ir 
juos, kaip ir liaudies raižinius, 
raižyta daugiausiai iš tų šventųjų 
paveikslų, kurie Lietuvoj buvo ži
nomi kaip stebuklingi, kaip: "A-
ntakalnio Kristaus Statula", "A-
ušros Vartų Panelė Švenčiausia", 
"Šventas Kazimieras" ir t.t. 

Vienų tų raižinėlių autorių va
rdai yra žinomi, kitų — ne. Ži
nomųjų vardų tarpe pirmą vie
tą užima Balcevičiaus, Perli — 
raižytojai ir Oziemlovskis — li-
tografas. 

Is viso išstatyta 91 paveikslė
lis, tiek, kiek jų esama šiuo metu 
Galerijos rinkiniuose ir kiek lei
džia patalpinti tinkamoji insto-
lacija. Surūšiuoti jie sužetais. Gra 
iiausi $ bus: "Vilniaus Albu
mo'*, Vilčinskio leidėjo pagamin
ti Paryžiuje iš Vilniaus bažny
čiose esamų šventųjų paveikslų. 

K O N S K R I P C l J ^ ^ i t A -
NAS KONGRESE 

WASHINGTON, geg. 14. — 
Karo sekretorius Good Kon
gresui patiekė projektą vyrų. 
konskripcijos reikale pasitai
kius karui. 

i , , -v! . ,. -v , f /Sekretorius rekomenduoja, tas barbariškas įprotis is Ma-1 . . . ^ 
,. v , . j kad Kongresas visiems laika-

rųampoles apylinkių dar ne
išnyko. "K9* 

kovoti. 1 
Meksikai Morrow artimiausio
mis dienomis porai mėnesių į 
J. Valstybes išvyksiąs. 

LONDONAS, geg. 16. - 1 

Anglijos karalius jau tiek pa- REV(MLIUCIONIERIŲ SA-
sveiko, kad. vakar 3is iš Bog- V A S T I S UŽGROBIA 
nor gryžo į Windsor rmnus. 

• 

MEKSIKOS VYSKUPŲ 
ATSIKLAUSIAMA TAI

KOS REIKALE 

WA|SHINGTON, geg. 16. — 
Meksikos Bažnyčios su vald
žia susitaikymo- reikalas šia
ndie taip stovi: 

Čia laukiamas iš Romos pa-

Flores, kurs atvyko į Washi-
ngtoną, trisdešimčiai Meksi
kos vyskupų, kurių virs 20 J. 
Valstybėse gyvena, išsiuntė 

PEREINAMASIS PUNKTAS 

paklausimus, kaip jie atsine
ša į proponuojamą Meksikos 
Bažnyčios taiką su valdžia. 

ELIZABETHTON, Tenn., tas J. Valstybėms, Jo Ekscel. 
geg. 15. _ čia areštuota 300! arkivyskupas Fumasoni-Bion-
streikininkų, kurie pradėjo už- [di, kuriam jau seniau Šven-
kabinėti ir pulti iš darbo au-'tasis .Tėvas yra pavedęs Me-
diminėse einančius namo dar-ksikos Bažnyčios reikalais rū
bininkus. : 'pintis. 

Kalbama apie karo padėties | Tuo pačiu laiku Michoacan, 
paskelbimą. Meksikoj, arkivyskupas Ruiz y 

_ . _ „ ,- ^ d a ^ ^ n ^ f ^ WASHINOTON, geg. 15. -
rvvkstąs apaštalinis delega- t f J \ z .} , , ,. ' Senatas vakar 54 balsais prieš 

rMeksikos vyskupų atsakymus 0 0 , . , r X T « , . 
, _ J 5T z 33 pravedė McNary farmų bi 

tada bus atsiklausta Sven-\. 

MEXICO CITY, geg. 16. — 
Meksikos valdžia pradeda ko
nfiskuoti revoliucijos vadų 
savastis, kurių vertė milionus 
dolerių siekia. 

FARMŲ BIUUS PRA
VESTAS 

žaidimo su degtukais 
pasekmės 

Wesley Memorial ligoninėje 
mirė Rose U. Clark, 3 metų 
mergaitė, kuri andai degtu
kais žaizdama uždegė drabu
žėlius ir pavojingai apdegė. 

Nuo gegužės mėn. 1 d. stei
giamas Lietuvos Latvijos pa
sieny Usiškių pereinamasis 
punktas. " R . " 

ms prezidentą autorizuotų, 
prireikus, vyrų konskripciją 
paskelbti. Konskripciją turė
tų visus vyrus nuo 18 ligi 45 
m. amžiaus paliesti. 

XVIII—XIX AMŽIAUS 
PAVEIKSLĖLIŲ ŠVEN

TŲJŲ PARODA 

"SAUSIEJI" DAR PUIKIAU 
UŽTRAUKIA 

K 

Iš tarnybos išeina 
Policijos seržantas J. Oy-

Grady, 62 m., iš tarnybos iš
eina policijoj . 37 metus tar
navęs. 

ir 
tojo Sosto, kas daryti. 

Gavus iš Romos autoriza-
vimo, bus pradėti susitaiky
mo pasitarimai su provizio-

lių. 

Automobiliu aukos 
273 asmenys nuo automobi

lių žuvo šįmet ligi gegužės 15 
d. Cook apskrity. 

Naujas automobilius 
prokurorui 

Cook apskrities komisionie-
rių boardas ^paskyrė 4,448 
dol. nupirkti automobilių pro-

CHARLE1STON, S. C, geg. Eurorui Swanson. 
15. —-* jSo. Carolina militari-
nės kolegijos Citadel 700 ka-

naliu Meksikos prezidentu'dėtų alkio streiką sukėlė. At-
GiL ' sisako valgyti. 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie sauUėta, bet 
šalta. , v : v į į 

_r .t_ u . . : , y A 

jM. K. Čiurlionies Galerijoj, lie-
tuvių liaudies raižinių skyriui, J. 
Damelio ' Sibir© piešinių vietoje, 
nuo š. m. balandžio mėn. 21 d. 
išstatyta raižybiniai bei litogra-
finei paveikslėliai, šventųjų. Yra 
tai nedideli paveikslėliai, raižyti 
vario lentelėse, arba piešti lito-
grafiniam akmeny ir iš šių pa
starųjų spausdinami popieriuj. 
Raižyti juos pradėta jau XVII 
amžiuje. Jų gaminimo centru bu
vo Vilnius. Iš pradžios raižė juos 
Vilniuje gyvenantieji auksakaliai, 
vėliau jau ir "specialistai raižy
tojai". Gaminta jucfe mūsų liau* 
džiai, kaip tam tikras religines 
relikvijas, dažniausiai saugojamas 
maldaknygėse. Jie nepasižymi di
deliais kompozicijos užmanymais, 
nei tobulu technikiniu atlikimu. 
Kaip ir mūsų liaudies raižiniuo
se medyje, juose kartais netrūksta 
ir tikrai meninio prado. Todėl, 
išstatyti greta mūsų liaudies rai-

WASHINGTON, geg. 16. — 
"Slapieji' ' anądien paskelbė', 
kad prohibicija J. Valstybėms 
į metus arti vieno biliono dol. 
nuostolių atnešanti. 

Dabar "sausieji" pareiškia, 
kad prohibicija arti 6 bilionus 
dol. pelno šaliai duodanti. Tai 
vadinasi gerbūvis. I r tai ačių 
prohibicijai. 

IŠ LAISVES STOVYLOS 
KRITO 

NEW YORK, geg. 15. — 
Bedloe salaitėje iš Laisvės 
stovylos per langą krizdamas 
nusižudė kažkoks Ralph Glea-
son, 22 m. Tuo laiku salaite-
je apie 100 vizitorių buvo. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litu $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų 5.23 
Vokietijos 100 markia 23.73 
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Iitiaa kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu-

Mi Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $$.00, Vienam 
Mėnesiui — 75cu Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
t i — $4.00. Kopija .03c 

bBendradarbiams ir korespondentams raštų negua-
jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčhtma tam 

ui pašto ženklų. * 
ReCaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. 

kasdien. 
- u 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vaJL po piet 

lito pasirodymu ir nemažai prie jo sustipri
nimo dejomes. 

Tautininkai, paėmę vyriausybę į savo ran 
kas,» rado ir finansus sutvarkytus ir krašto 
ukį sustiprinta. Jie šiandien naudojasi tuo, 

25 METUS IR DABAR. 

— 
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Published Daily, Except 8unday. 
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IR BANKĄ PALIETĖ, 

Kuomet praskleidi praeities 
gyvenimo lapus, pamatęs mū
sų kultūrinį bei materialį 

prieš ką kadaisia kovojo. Bet ta s ne t i ek i g t o v į ^ ^ % d a b ^ i r p a , 
svarbu. Svarbu yra, kad p. Voldemaras savO j l y g i n i m u s u i š e i y i j o s ^ ^ 
užsimojimu daryti reformas toje į s ta igo j į j ^ n ^ t u o m e t s u d a b a r t i -

registruotoms draugijoms, 
kaip spaudoje galima rašyti 
tiktai, tas kas valdininkams 
patinka; kad nėra namo, as
mens neliečiamybes, kad ge
riausieji tautos vaikai kalėji 

apie kurios tvarkymą ne daug teturi suprati- U tai pamatai, -kad mušamuose kankinami vien užtai, 
kad jie nepritaria diktatūrai, 
kad jų laiškai gaunami iš A-
merikos daugumoje - "netvar
koje'" arba visai negauna, 

tos labui. tas viskas nejučiomis veikia 
Palyginus mūsų išeiviją j * i š e i v i o siel§< & $* vis labiau 

skaitmenimis, pamatysime, j i r I a b i a u Paduoda apatijai ir 
kad mūsų skaičius daug kartų n u* t oJa noro ką-nors dirbti 

HAVAH SALŲ GUBUEHA-
TORITO. 

mo, nenusmugdytų Lietuvos , valiutos, kuri v i e § a n i e gyvenime kas tai to 
ligi šiol pastoviai ir tvirtai laikėsi. k i o į v y k ( ) ) k a s s ū p a i . a l i ž a v o 

Tokiai baimei vietos yra> n e s tarp banko visą, mūsų entuziazmą bei no-
vedejo prof. V. Jurgučio ir tarp p. Voldema- Irą ką-nors dirbti vieos tau
ro pareiškimų matome didelių skirtumų. Prof, 

Diktatoriaus ranka ir Lietuvos banką jau 
paliete. Senai ėjo 'paskalai buk p. Voldemaras 
yra pasiruošęs ir banką savotiškai reformuo
ti. Tam savo užmanymui vykinti: lauke pro
gos, kuri susidarė. banko akcininkų visuoti
nam susirinkime, kuriame p. Voldemaras de
monstravo savo. "žinojimą" finansų srityje. 

Kaip visuomet, taip ir šiuo atveju p. Vol-
.demaras mėgino savo rofe taip vaidinti, kad 
išrodytų, jog jis daugiau negu bile kas nusi
mano finansų srity. Savo Mžinojimą''• jis pa
rodė tuo, kad atstovaudamas absoliute dau
gumą* banko akcijų, savo balsą padavė už sa-
vo partijos žmones Paknį ir Statkų, tuo bū
du senuosius ir patyrusius banko direktorius 
— Grajauską/ Starkų ir Kaupą iš direktorių 
vietos pašalino. Tuo p. Voldemaras parodė, 
kad jam rcrpi savo partijos žmone 
pozicijomis aprūpinti i^sau įtaką 
kalus užtikrinti. 

Jurgutis pareiškė, kad pablogėjusios derliaus 
perspektyvos neigiamai atsiliepė į prekybą 
ir pramonę, kad pakilusi Lietuvos ūkio kon-
juktura pradeda apmirti ir žengia į stagna
cijos stovį: ūkininkas turimus išteklius atsi
sako parduoti ir atsisako nUo nebūtinų pirki
mų. Žinoma, kad finansų nepaliestų galimai 
krizis, reikia labai daug atsargumo ir suma
nymo. 

P-nas Voldemaras nelinkęs prie tokio nu
sistatymo. Jisai, vien tik optimistiškai žiurtV 
damas į krašto ekonominę padėtį, norėtų 
didesnių užsimojimų daryti. Čia tai ir gliudi 
pavojus. Baisu, kad Voldemaro užsimojimai 
daryti reformas Lietuvos emisijos banke ne
privestų lito prie vokiečių markės likimo 
1922 m. Del to reikia linkėti, kad ^d ik ta to
riaus reformos pasibaigtų kelių jam nepatin
kamų asmenų iš direktorių vietų pašalinimu 
ir savo partijos žmonių pastatymu. 

pasidaugino, negu kad buvo tautos labui. Nes žmogus ma-

tvirtina, kad svaigalų šmuge-
liavimas " sugriautas". Oi ti
krenybėje taip nėra. Galybės 
svaigalų iš laivų kuone kas
dien naktimis į dokus iškrau
nama, suliuoduojama į trokus 
ir vežama Sargybai žinant 
Sargybos nariai pasiduoda 
aukso gauti pagundai. Papir
kimai yra aukšti. Dokų pa
naktiniai ant kart apturi tiek, 
kiek jie gali į metus uždirb
ti. Tad tai gavę jie kelioms 
minutėms nusisuka į šalj, 
kad šmugeliavimo hematyti. 

Šiandie Amerikoj nuperka
ma 80 nuošimčių visų pašau!y( 

pagaminamų deimantų. Bet L a w r e n c e M . Judd, Honolu 
25 metai atgal, bet darbuotėj,";110 sm' k a m J a m e'1^ susirin-
išskirus vieną — kitą koloni- \kiman i r I a i k a s gesinti, kad 
ją, rodos, niekai nepakitėjo. jLietuvoje užtai baudžiama; 

D , v c- . , .. [kam skaitytį Lietuvoje leidžia 
Pnes l*o metus teturėjome! . . . 

mus spauzdmius, nes ten, be' 

tik už pusę to muitų paimama. 
1 1 ' lu biznierius, prezidento H. 

įvežimą surinkta apie 9 mi-' 
Praeitais metais už deimantų 

nerasi. 

vos 30 — 40 lietuviškų para
pijų Amerikoje. Lietuvoje mū
sų spauda da sunkiai vaitojo 
po rusų batu. Visas tautinis 
judesis buvo vedamas slapta. 
Bet už tai Amerikoje visi buvo j , 

. . . . ,. . A. '!kas metas 
pilni energijos ir noro dirbti, 

lionai dolerių muitais. Jei ne
būtų šmugeliavimo butų apie 
18 milionų dolerių surinkta 

•Hooverio paskirtas Havaii sa
lų gubernatorium, vietoj bu
vusio Wallace H Harrington. 

valdžios gyrimo ir Kinijos i ^ . k 6 k į ^ ^ n ū o s t o l i a l | kad ta nepakenčiama padėt{ 

pestymu, ame Lietuva nieko j g m u g e l i u o j a m i d e i m a n t a i p i . i panaikinti. 

i giau parduodami ir tuo būdu 
Pačios Lietuvos statistiniais 

daviniais mes sužinome, kad 
iie vien lietuviu 

deimantų pirkliams, kurie tuos 
akmenėlius ' importuoja, taip 

tautinis judėjimas mąžta, bet nors žmonių galinčių ir suge- . . . . . . T , , ir iinansine parama Lietuvai 
bancių buvo labai maža. . . . . v . . t . kas metas mazeja vienu miho-Siandie nors žmoniųvtunme ... 
kur kas daugiau, bet užtai] . ' . 
kuomažiansia randame koloni- , K a l P ll*al L.etuvoje tęsis 

j jose pritarimo viešajai taut i - ' b e t e M * ' k a , p 1 , g a i n e b u s s u 

Emisijos banko vedėjas, prof. V. Jurgu-.nei darbuotei. 
tis, apie banko stovį, kuris duoda ir ekonomi- Svarbiausia priežastis, ko-
IKS krašto padėties vaizdą, savo .pranešime del taip žmonių lipas nupuolė, k o g jį^tuvių j k v i j a neturės 
taip sako: Bankas, įžengdamas į 1928 metus, tai. rodos, bus tame, kad mes.l u • i • 

t mi, IWVAU.>, uus IUIUV, HLUU. me»,; n o r o , i r n e į u s 10k10 entuziaz-
nors verkti visos tautos 

j grąžintas kraštui. teisėtumas 
ir tikrasai tautos seimininkas 

Seimas, taip ilgai Ameri-

Yra atsitikimų, kad muiti
nių sargai, kurie yra sąžinin
gi ir į papirkimus nelinksta, 
priešų apdaužomi ir apie įvy
kius turi tylėti ir gyvybe 
džiaugtis. Nukentėję geri žmo 

nes aukštomis l l l K ' J 0 a u k * ° 3 3 , 2 m i L ' ui's[en[o v a L 51>6 m i L »! išeivija, apsivylėme Lietuva.! m k 
lą į banko rei- lklllotxl P a b k o l u 81,1 mil., paleistų apyvarton j Mes ją idealizavome, ją sap-į l a b n L 

notų 96,6 miL, depozitų 6omil. Baigdamas giduose sapnavome, jos gyveni-' 

Reikia pastebėti, kad Lietuvos bankas 
daugiau kai per šešis metus rimtai dirbo ir 
del to ne vien Lietuvoj, bet ir užsieniuose už
sitarnavo rimtos įstaigos Vardb. Beveik per 
visą laiką jai vadovavo tie 'fJ#t\¥;Žmone?, ku
rie banką įkūrė, į\ sutvarkė ir pasekmingai 
jam vadovavo. Iki šiol banko reikalai buvo' 
vedami tokia linija, kori užtikririb jam pilną 
nepriklausomybę nuo politinių partijų įtakos. 
Del to bankas labai rimtai tarnavo krašto rei
kalams ir litą išlaikė atatinkamoje aukštumo-
je. P-nas Voldemaras, matomai, užsimanė kur 
kitur banko politiką pakreipti. 

Emisijos bankas įsteigta 1922 mi, kuo
met vokiečių knarkė visiškai buvo susmukusi. 
Tautininkų šulai, p. Voldemaras ir p . . Sme-'t. 
tona, pikčiausiais žodžiais puolė Seimą ir tuo 
laiku buvusią vyriausybę, kam skiriamasi nuo 
Vokietijos pinigų valiutos. Jiedu skleidė ne
pasitikėjimą sava valiuta, baugino lito sus
mukimu. Jiems nerūpėjo tas faktas, sava va-; 
liuta milionus išgelbėjo Lietuvai, atstatė su-, 
įrusi krašto ukį, pakelė valstybes prestyžių. 
Rods ir mes amerikiečiai nemažai džiaugėmės 

tuos metus parodė savo balanse: aukso 34,3 
miL, užsienio vai. 43,C, paskolų 91,0, notų pašventėme Lietuvai. Bet tai 
S4,8, depozitų 80,4 mil. Palyginę pirmąjį a-
pyskaitos metų balansą su paskutiniuoju ma
tome, kad, nežiūrint įtofcfrigo 192^ ir 1928 me
tu prekybos balanso, auksas ir užsienio valiu
ta tesumažėjo tik 6,9 mil. Valiutos mūsų ban
ke apyskaitos metais parduota, vien per ko
respondentų nostro sąskaitą, už 170 mil. litų 
prieš 140 mil. 1927 metais (bendras valiutos 
pardavimas 1927 m. siekė 204 mil.). O mūsų 
importininkai, pasiaiškindami nederliumi, pa^ 
jėgė permesti mokėjimų užsieniams dalį į 

imi gyvenome. Kaikurie viską 

mūsų numylėtaiA Lietuvai ta* 
pus nepriklausoma- Valstybe, 
toje, mus;ų taijLauMtai idea
lizuotoje tėvynfje^ visa poli
tine atmosfera nei kiek nepa 

Federacijos Sekretoriatas. 

• ; 

SU ŠMUGEtlA-
VIMAIS. 

i ; t , i }• ,..,•. 

Galimas daiktas, J. Valsty-

kitėjo nuo buvusios priež ka-i b i« K<mgnM" i 5 k « l s M «J U S 

ra rusų valdymo formos, j P , a č i u s ty»^J™us. Šiuokart 
Kaip prieš karą visokie susi-'<einasi a P i e s v a i « a l « i r v i s 0 ' 
rinkimai, laisvė žodžio spau- k i u ^^ngenybių žmugeliavi 

mą į šalį per uostus, daugiau-
jsia per New Yorko uostą. 

pat daromi nuostoliai, 
"business" mažinamas. 

nes 

NEGRAI KATALIKAI J. 
VALSTYBĖSE. 

J. Valstybių cenzo biuras 
skelbia, kad negrų katalikų 
skaičius šioj šaly nuo 1906 ligi 
1926 metų trilinkai pasidau
gino. 1926 metais negrų kata
likų buvo 124,324. 

1906 m. jų buvo 44,982, gi 
nes tad tyli ir bijo piktada-*1916 °* 51>688- T a i ^ ' I« s k^-
riams kelią pastoti. įtiniuoju dešimtmeem jų skai

čius 140 nnoš. padaugėjo. 
Kai-kuriose diocezrjose neg-ovaigaių Smugeiiavimas at

liekamas įvairiausiomis prie
monėmis, dažniausia priden
gus kitomis kokiomis impor-
. • . -• , •- . v \ \ skirų parapijų arba atskirn 
tuojamomis prekėmis, uz ku-T. . V..f J: . rias muitas užmokamas. Ne
senai susekta, kad svaigalai 
prisiunčiami statinėmis, • ku-

rai katalikai, kūt jų yra ne-
daugiausia, nebeturi savo at-

bažnyčių. Jie priguli baltųjų 
katalikų parapijoms ir tų 
parapijų bažnyčias lanko. 

Negrai savo atskirų bažny-

išklotas derva, gi viduje — 
degtinė. Pramušus statinės I 
dugną svaigalų nei pėdsakio,! 
vien kietai sustingusi dervos 
gana stora pluta. 

Tos rųšies priemonėmis*' -ir 
narkotikai šmugeliuojami, tik 

Ukrainiečiai vis labiau pradeda organi 
zuotis ir atvirai kalbėti apie nepriklausomą tininkų diktatūros. 
Ukrainos valstybę. Tokios žinios nepatinka Žmonės susirašinėdami su 
rusams, nepatinka7 nei lankams. Be abejo, ir 'savaisiais Lietuvoje ir gauda-
toliau bus daroma pastangos 40 milijonų uk mi jų nusiskundimus, kaip 
rainiečių laikyti vergijoje. Jei tas milžinas jiems draudžiama daryti nors 
kuomet nors išsijudintų, jis atatinkamai su ' ir kilniausiais tikslais susirin-

riose esanti neva derva. Stati, .„ 
. , , ,. .. ^eių turi 147, iš kurių 117 yra 

nių vidus kelis colius storai 7 
miestų ribose. 

1926 metais negrų katalikų 
bažnyčios buvo 4,667,378 dole
rių apkainuotos. Skolų ant 
bažnytinių trobesių buvo 843,-
711 dol. Klebonijų vertė tais 
metais buvo 879,906 dol. 

Dar dešimts metų, tai neg-
g a T i i r s T t u T s t a t a i P P ^ o * k a d ^ ^ ^ " N a r ^ o t t o i ' ^ i i b u t £ ^ ^ f į į f r ' * ^ 

'tinės negali to visa sustabdy-• . ^ a- . n i o t i • v i s o k i a s ^ ^ ^ W h kada Jie 
tL Kai-kas pažymi, kad muiti- p r e k e s m t a i v i s a i š k r a t v s ! ^ S l l a u k s d a ^ i a u «™ r a s ^ 
nėse tvarka kuone visai j a u j i r a p ž i u r § s # 

sugriuvusi. Tiesiog per muiti-j S e n i a u v i e n b r a n g e n y b i u į 
nes šmugeliuojamos ne vien j n a r k o t i k ų gmngeliavimas bū-* 
brangenybės ir narkotikai, bet I Q v e d a m a s . š i a n d i e ir >jvai-
ir svaigalai. Tame svarbiausiai g a J a i pvisid^ T o v i s a m n i . • ^uksi , nematai, kad šuo kel-
rolę turi papirkimai. t į n ė m s p e r d a u g . , Ines drasko? 

dos buvo griežtai persekioja
mi ir baudžįami, taip ir dabar 

1929 nietus, be to, smarkiai krašto statybai-nepriklausomoje Uetuvoje, |Š m uf l i a v i m a i ^ i ̂ f̂aisiais Į šiems toli mažesnė vieta rei-
išjudinta išgabentieji į užsienius mūsų pilie
čių kapitalai. prieš karą spaudė ir persekio

jo rusų žandaras, vardan viso-
galio caro, šiandie vardan tau 

i>avo priešais atsiskaitytų. 

kunigų 
- _ • „ - , . - | 

Ponas (nepažįstamajam):. 
Ko tu taip šauki, 

Nepažįstamas: — Kaip ne-

Prohibicijos vykinimo yir- Kongresas bus priverstas: — Ponas: — O tai kvailas. 
kimai, valdžios leistoms ir šininkai ir pakraščių gvardija imtis kokių nors priemonių, Kuo greičiausiai jas pasfdėkt 

Vertė Prel J. Laukaitis. 

KONSTITUCIJA 
-

-•> i ' (Tąsa) 

dovai gyventii dermėje ir santaikoje, laikomos Mišios ir kurios bus tam tiks-

Taigi, pasitikėdami Visagalio Dievo 
gailestingumu ir šventųjų Apaštalų Pet
ro ir Povilo užtarymu ir remdamiesi 
galybe surišti ir išrišti, kurią Mums, 
nors- nevertiems, -yra davęs Viešpats, 
—kad stiprėtų tikėjimas, kad gerėtų 
žmonių dorovė, ypač kad pakiltų kuni
gų šventumas, visiems ir kiekvienam 
skyriui abiejų lyčių ištikimiems krikš
čionims visuotinio Jubiliejaus būdu su
teikiame pilnąjį visų nuodėmių atlaidą, 
kuris galima pelnyti nuo šiandien ligi 
šių metų Gruodžio mėnesio pabaigos 
šiomis sąlygomis: 

I. Vietos gyventojams rr ateiviams 
Rymo vyskupijos ribose: 

1. Tą pačią ar per kebas dienas du 
kartu aplankys Laterane Išganytojo, 
Vatikane šv. Petro ir Liberijaus, svč. 
Marijos Didžiosios bazilikas ir tenai 
pagarbiai pasimels kurį laiką aukščiau 
išdėstytąja Šv. Tęvo mintimi ir, apskri
tai, kad pasitaisytų nusidėjėliai, kati iš-

idant tuo būdu lengviau įvyktų Katali
kų Bažnyčios ir Jos Gaivos Kristaus 
Vietininko išaukštinimas, klestėjimas ir 
laisvė. 

Jeigu dėl didelio tolumo arba dėl ki
tos tikros kliūties, ypač priemiesčių gy
ventojams, sunku būtų minėtąsias baž
nyčias pasiekti, įgaliojame nuodėmklau
sius, kad atskiriems žmonėms leistų ap
lankyti kitą parapijos bažnyčią ar vie
šąją koplyčią, kuriose laikomos Mišios. 

2. Dvi dienas, be tų, kuriomis yra 
įsakytas pasninkas ir susiturėjimas nuo 
mėsiškų valgių, pasninkaus ir susitu
rės nuo minėtųjų valgių, kaip kad Baž
nyčios kanonai reikalauja. 

3. Nuodėmių- atleidimui gauti tinka
mai atliks sakramentalinę išpažintį, ne
skaitant įsakytosios metinės, ir priims 
komuniją, neskaitant velykinės. 

4. Pagaliau, pasitaręs su nuodėm
klausiu, duos kokiam geram darbui iš 
maldą, kiekvienas pagal savo išgalėji- są, įsakytąsias sąlygas pakeisdami ki-
mą ir maldingumą; ypač primena drau
giją tikėjimui plėsti ir išlaikyti 

II. Už Rymo vyskupijos ribn visame 
pasaulyje įsakome du aplankymu, tą " 
pačią dieną ar per kelias drenas, trijų 

nyktų erezijos ir atskalos, kad visi Vai- bažriyčjį ar viešųjų koplyčių;,, kuriose 

lui vietos Ordinaro ar jo liepimu pa
skirtos. Jeigu kur kiek bažnyčių ar kop
lyčių nebūtų, tai turės būti tris kartus 
aplankytos dvi bažnyčios ar koplyčios, 
arba šešis kartus viena bažnyčia ar ko
plyčia. Be to turės būti kaip reikiant 
išpildytos kitos aukščiau išdėstytosios 
sąlygos. 

UI. Tiems, kurie Ryme ar kitur pa
saulyje lankys bažnyčias su procesija, 
kurią ves klebonas ar kitas tam tikslui 
paskirtas kunigas, Ordinaras savo iš
mintinga nuožiūra galės aplankymų 
skaičių sumažinti,. 

IV. Aplankymai gali būti kiekvieno 
daromi keliose vyskupijose ar keliose i 
tos pačios vyskupijos vietose, tačiau 
vien tam tikslui paskirtose bažnyčiose. 

V. Tiems, kurie del kokios tikros ir 
išmintingos priežasties nestengtų išpil
dyti kai kurių ar visų išdėstytųjų sąly
gų, nuodėmklausiai galės duoti dispen-

torms. * . , 
VI. Visiems vienuoliams ir kurie tuo 

vardu eina Kanonų Teisių Kodekso &n--

sąlygas, taip atskiriems asmenims, taip 
kuopoms gali pakeisti jų tiesioginiai 

Vyresnieji, tačiau tokiais darbais, kurie 
nėra kaip kitaip įsakyti, religinėms gi 
pasaulionių kongregacijoms sąlygas ga
li pakeisti kunigas, kuris joms vadovau
ja viešumos srityje reikalui esant, at
skiriems nariams jų nuodėmklausiai. 

Per ištisus Jubiliejaus metus nuo
dėmklausiai, duodami išrišimą ar dis-
pensą, turi laikytis Kanonų Teisių Ko
dekso naujai nustatytosios praktikos. 

Tačiau anaiptol nenaikiname nepa
prastų, kaip kitaip duotŲ įgaliojime jei
gu nuodėmklausiai jų turi. Be to, jiems 
suteikiame per ištisus metus paprasto
sios ir deleguotosios jurisdikcijos ribo
se, kurią jie turi iš savo Ordinarų, dar 
šių įgaliojimų: Jie gali Ryme ar kur ki
tur tinkamai prisirengusius penitentus 
išrišti iš visų nuodėmių, kaip nors re
zervuotų teismo sprendimu ar įstatymu, 
su cenzūra ar be cenzūros. Išimtį suda
ro vien atsitikimai su sulaužymu Sancti 
Officii paslapties atsitikimai, ypatin
giausiu b&du rezervuotieji Aukščiausia
jam Ganytojui (cann. 2320, 2343, 2367 
et 2369 Cod. I. C ) , pagalįau tie atsiti
kimai, del kurių ir gąvuš išrišimą einant 

aukščiau, aprobuotus nuodėmklausius 
del išmintingų priežasčių dispensuoti 
nuo visci privatiniu apžadų, nors jie bū
tų ir priesaika patvirtinti, išskiriant tuos, 
kurie 1309 kanonu, yra rezervuoti Apaš
talų Sostui, taip /jau išskiriant apžadą, 
kuris keno trečio jau yra priimtas ir 
nuo kurio dispepsa tam trečiajarn da
rytų nuostolį, nebent būtų pakeisti, bet 
tokiu darbu, kuris lygiai sėkmingai ati
trauktų nuo nuodėmės. 

Minėtieji įgaliojimai Išrišti ar dis
pensuoti gali būti naudojami tik tiems, 
kurie turj tikro noro pelnyti Jubiliejaus 
atlaidus ir išpildyti įsakytas ar pakeis
tas sąlygas. Jeigu tačiau kas gavęs iš
rišimą ar dispensą dėl išmintingos prie
žasties būtų sukliudytas baigti likusias 
sąlygas, tai maloningai nustatome, kad 
jau gautasis išrišimas ar dispensą ne
nustoja savo galios. 

Šiais įgaliojimais nuodėmklausiai 
gali naudotis vien sąžinės srityje kad ir 
be atgailos sakramento, jeigu nėra nuo
dėmės, kuri reikalinga sakramentalinio 
išrisimo. 

troje knygoje antroje dalyje įsakytąsias' 900 kanonu, lieka ,cjar pareiga kreiptis 
t i t A t • ' *• A. * - •"* P ^ T " ^ * JL s*. A * M * * J* " >' 4 ^ ? TV T > s . *». mf.,-% E - Į . am * *"• j Šv. Penitenciariįą 16 Novemt>ris 

1928). Be to, įgalidjame visus, kaip ir ,(Daugiau bus.) 
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j Prašau Į Mano Kampelį J 
V - J 

Prof. Kampininkas 

Honolu-
dento H. 
lavai i sa-
ietoj bu-
Tington. 

} padėt j 

\ 

gera ir gražu apie sovietus, y-. 
įra tik zalatas. Tikrasis gyve
nimas Rusijoj yra toks, kad 
šiurpu darosi vien pro uždan
ga į jį žiūrint, o jei kas už
dangą pakeltų ir visą gyveni
mą aiškioje šviesoje parody
tų, aš tikiu, kad. visiems mū
sų "proletarams" plaukai ant 
galvos atsistotų. Ir ofisai pa
liktų amžinai neatstatyti. 

Taigi, šiuo sykiu apie Ru
sijos jaunimo moralę. 

Jaunimas vra dideliausia 
w 

kiekvienos tautos viltis. Bet 
kad jaunimas butų tikra tau
tos viltis, jis turi būti doras. 
"Tikėjimas ir nekaltybe, — 
sako didis jaunimo mylėtojas 
Pr. Pankauskas, — "yra, ga
lima sakyti, tais dviem spar
nais, kurie kelia žmogaus sie-

darbavimosi labdarybės srity
je. Jos gražus pavyzdis švie
čia visoms kitoms mūsų ko
lonijoms, kurių tarpe yra nei 
piršto nepajudinančių savo 

Viso ligonių per ligoninę 
perėjo 554. 

Žinomas labdarys p. Jonas 
Krotkus, Metropolitan State 
banko vice-pirm., jau žymiai 

artimo sušelpimui. Valio, Ci-j sustiprėjo. Šiandien grįžta na-
cerieeiams! Plačiau parašysim ,muo. P-nas Krotkus yra la 
vėliau. 

DIOCBZIJOS LABDARY-
BĖS REIKALAI. 

IKAI J 
^SE. 

Praeitų savaitę bažnyčiose 
išdalinta 1928 m. Chicagos ar
kivyskupijos Katalikų Labda
rybės atskaita. 

Atskaitoje sakoma, kad< 
"Tik vienas iš dešimties 
žmonių šioje diocezijoje te-
aukoja labdarybei' \ 

Praeitais metais apie 100, 
000 žmonių sudėję $740,000 
Katalikų Labdarybei. Į tą su
mų įeiną $100,000 surinktų 
bankiete surengtame šios or
ganizacijos viršininkų. 1926 
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Jasų »prof\ Kampininkui 
dažnai tenka eiti ne savo pa
reigos. Pav., kad ir rašyti a-
pie šiandieninę Rusiją, jos vi-
dųjį gyvenimą. Ale ką padary' 
si, kad mūsų bolševikai, kurie 
Rusijai gyvena, jos vardan 
dirba, savo pareigų neatlieka. 
Mat, jie nuolat bizi su dolie-
riniais vajais savo galui su 
galu suvesti, kaip jie sako. 

Imkime kad ir Chicagos' H pasišventimo padangėsna... 
komunistus. Fašistini* onL: Atimkime dabar tuodu sparnu ^ b U V° S U n n k t a $658-395.11, 
lietus, vėjas, darganos baigia I m u s u jaunikaičiui arba mer-
jų ofiso fronto lentas pūdyti,' Kaitei, o tuomi pačiu jie pa-
o čia langui stiklo neišgali;

 l i k s tolygus paukščiui, ku-
nupirkti, nors tam tikslui (o- i 1 - i a m nedoras kaimo arba mic-
fiso frontui "atstatyt i") j au į s t o vaikas išlupo akis ir pa-
surinkta iš viernųjų apie 3,000 kirpo sparnus". Toliau, be do-
dol. Gi atatrukę valandėlei r o s jaunimas "nebegali, varg-
įmo dolierinio vajaus, musų^as, iškilti mėlynojo dangaus 
komunistai, užuot informuoti <™kštybėn, negali naudoties 
"proletarus" apie savo matus j dvasios liuosybe ir grožėties 
ką' ir kas jo§ viduje dedasi, aukštais idealais, o turi vien 
tuojau ima bibliją ir prakai- v*sa amželį remdamasi snape-
tuoja ją "aiškindami". Jų lai- | ^ u *r čiauždamas krutinėk že-
kraščiai kai kada labiau p a - l m e šliaužioti — bastytis". Jr 
našus yra į biblistų, o ne pro- ant galo žūti. Toks jaunimas 
letariato organus. O jei kuo-. 'n^ r a tautos viltis, 
met ir įkiša kokią žinutę iš -j Skaitykite rytoj mano kam-
Sovietijos gyvenimo, tai ji • PeU apie tai, koks šiandie yra 
būna mažiausia dešimties ko- i sovietų jaunimas, Rusijos atei-
munistinių akrobatų taip nu-1 ̂ s *r i ką bolševizmas tą Ru-
šlifuota, nuzalatinta, kad net | sijos jaunimą pavertė. Pa
saldo darosi skaitant, kaip ge- j kvieskite rytoj kuodaugiausia 
ra yra tame Trockio " r o j u j " . i Kampelį ir'mnsuskii} komu-

Bodos, tik važiuok ir gyvenk, nistų, nes jų vadai — Prusei-

o 1927 m. $641,041.65. 
Atskaitoje taip-gi sakoma: 

"Didi Chicagos Arkidiocezija 
auga smarkiai. Su tuo augimu 
auga, kartais pralenkdami, 
biednuomenes reikalai. Vienok 
Lš atskaitos matome, kad pas
tarųjų trijų metų aukos veik 
lygios. Imant 1928 metus, 
kuriuose auka del minėtos 
priežasties didesnė, ir padali
nant tų metų aukas tarp mi-
liono Arkidiocezijos Katalikų 
atseina po apie 74c.' f 

Atsišaukime prašoma, kad 
labdarybės rėmėjai tęstų sa
vo darbą toliau, aukodami 
bent po dolerį, tokių būdu 
sudarytų milžinišką pinigų 
sumą labdarybės darbui. Tarp 
kitko da <pasakyta: "Nepal ik 
visa Labdarybės darbą vie
nam kur iam šeimynos nar ia i . 
Buk pats dalyviu. Tesipratina 

bai patenkintas sesučių prie
žiūra ir dr. S. A. Brenzo3 
gydymu. 

Aplink ligoninę apsodinta 
gražus medeliai, pasėtą žolė 
pradeda žaliuoti, taip kad 
mūsų įstaiga kas kart labiau 
patraukia praeivio akį. 

P-ni O. ftupšinskiene iŠ 
Mt. Carmel, Pa. prisiuntė li
goninei stambią auką $50.00. 

nike turėta apsčiai saldainių 
iš Lietuvos. Pr ie tų saldainių 
biznis ėjo smarkiai ir buvo 
juokų. 

Reikia priminti, kad Čer-
nausko daržas pagerintas. Sa
lė šokiams daili ir švari. Vir
tuvė — tai jau tikrai patogi. 
Šeimininkės atsidžiaugti nega-

Besilinksminant buvo užsi
minta apie ' Draugo' pikniką, 
fvyksiantį tame darže liepos 
14 d. Gerb. klebonas kum A. 
Baltutis reiškė pritarimo 
* į Draugo'' piknikui. Pritari
mą reiškė parapijos uolieji 
parapijonai. Jie žino, "*kad 

Draugas" yra rėmėjas vi <* 

Įėjo, kai valgius buvo lengva, sų parapijų ir katalikiškų or-
gerai ir greitai padaryti. ganizacijų. Iš "Draugo" buvo 

atvykęs atstovas į mūsų pik
niką ir jis daug pasidarbavo. 
Buvusieji piknike biznieriai 
taip-gi žadėjo paramą "Drau
go" piknikui, žadėjo patar
nauti savo trokais ir kitais 
budais. 

Taigi viskas prasidėjo ir 
baigėsi kuogeriausia. 

Parapijonas. 

IESS EX 
LABDARIU CENTRO 

VALDYBA 

TH E C H A L L E INI C E R 

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044 

Kast. P. Fabijonaitis 
2131 West 23 Place 

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave. 

AGITATORIAI. 
Kun. K. Matulaitis* 

2334 S. Oakley Ave. 
A. Valančius 

1226 S. 50 Av., Cicero, 111. 
J. Dimša 

901 West 33 St. 
M. Slikas 

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 

Pasiklausykit . "Hud-
son-Essex Challan-
gers" radio prayra
mos kiekvieną petny-

eios vakarą. 

Duoda visus šuos 

e jokią extra kaštų 
Pasirinkims SPALVŲ yra taip Įvairus, kad veik kiekvie

nas gali pasirinkti visai skirtingą 

agitatorius. " i I 

CMČAGOJE 
.- « f • i , 

PIKNIKAS PAVYKO. 

Marąuette Park. — Pereiti} 
sekmadienį gegužio 12 d. įvy-

Delto tai jusij prof. dažnai' kos, Bimbos, Valoniai, jei no-
ir tenka pasakyti, kad viskas,; rStum, nei už pinigus nedėtų 
kas komunistų laikraščiuose tokių žinių j savo kasdienas. 

LABDARYBĖS SKYRIUS 
"TAG DAY" CICEROJE. 

ir jaunieji prie to papročio, ' k o m u s u parapijos piknikas 
kad užaugę galėtų tęsti labda- |&roa™l«> darže. Piknikų se-
rybes darbą, kuomet senieji z o n a s n ė r a d a r prasidėjęs, be 
turi trauktis. ' ' 

Šie žodžiai visiems tinka. 
Jie tinka ir mūsų lietuvių jau
nimui, kuris ligi šiol nedaug 
tekreipia dėmesio į labdarybė* 
reikalus. Gerai atsimename 

Sekmadieny, gegužės 12 die 
ną L. R. K. Labdaringosios rapijos klebonui, p. Peldžiui ir 

k ui, Bernadišiui ir Kondro-
tui. Aeiu ir gerb. kun. L. 
Draugeliui, Aušros Vartų pa-j&v. Kryžiaus ligonines vajų, 

kuriame mūsų jaunimas tiek 
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Sąjungos 3 kuopa buvo suor
ganizavusi visame Ciceros 
mieste viešij rinkliavą našlai
čių naudai. 

Is ryto labai lijo. Rinklia
vos komisija buvo labai nusi
minus, nes jau buvo manyta, 
kad visos pastangos nueis n i e ' ^ « D r o n g a i l » k a d m u s ų 
kais. Bet, kaip sakoma, po au- ; v i ? ū o m e n e ž i n o t l l , kas, iš tik-
dros gali tikėtis ir giedros. ^ ^ ^ ^ j p a v a r g a s i ų Mm 
Taip ir eia atsitiko. Lietus su- ! v o b r o l i u i r s e g u t , i u n a u d a i 
stojo ir diena buvo graži. Pra- i 
sidėjo darbas. Rinkikės, it I Bendrai visa labdarių 3 kp. 

p. Linkui už prisiuntimą 16 
rinkikių, Dievo Apveizdos par. 
už 5 rinkikes, o ir šeiminin
kėms, kurios parūpino rinki
kėms užkandžius. 

Visų rinkliavos veikėjų, nu
imta atvaizdas, kuris bus į-

mažai tedalyvavo. 

MUSŲ LIGONINĖJE. 

I 

darbščiosios skruzdės, išsiri
kiavo į darbą. Komisija tvar
kė ir prižiūrėjo, kad niekam 
nieko netruktų. 

Po sunkaus darbo pasirodė, 
kad pasėkos neblogos. Surink
ta virš vienuolikos šimtų do-
lerių. 

Už tat, gerb. kun. klebonas 
Vaičiūnas ir komisija reiškia 
nuoširdžiaitsia. padėką rinki
kėms, aukotojams ir visiems 
kuomi nors prisidėjusiems 
<prie šios rinkliavos. 

Padėka priklauso ir tiems, 
kurie savo automobiliais iš-
važiojo rinkikes k. t. Jaukai-
čiui, Milašauskui, Strioginiui, 
Syrinvich, Kiušiniui, Liut-

nusipelno pagarbos nž šaunų 

Praeitą savaitę Šv. Kry
žiaus ligoninėj buvo virš pen
kios dešimts ligonių. Nauji 
lietuviai ligoniai atvyko: Olo-
nackienė, Ona Skukauskienė, 
P. Baltaduonis, Jonas Genai-
tis, Jonas Krasauskas', Ado
mas Bartkunas, Ona Gurins-
kienė, Eleonora Bučienė, Pau
lius Jonikas, Antanas Cukur. 

to oras dar vis neįšilęs, tai j 
buvo abejonių apie pasisekimą 
Ir sekmadienio rytas išaušo 
šlapias, taip kad išrodė, jog 
piknikas negalės but nei pra
dėtas. Tečiau vidudienį dan
gus pragiedrėjo, oras buvo vi
dutiniškai šiltas. 

Žmonių į pikniką pusėtinai 
prisirinko. Ir tai buvo veik
liausieji parapijcnai. Buvo 
svečių ir iš kitų kolonijų. 

Malonu buvo matyti uolius 
parapijos komitetninkus gra
žiai darbuojantis ir visus žmo 
nes padoriai linksminantis. 
Visi komiteto nariai dalyvavo 
ir darbavosi. 

Buvo visokių laimėjimų ir 
visi bandė savo giliukį. Vie
nas "geimis" buvo visai nau
jas ir daugeliui patiko. Pik-

BE JOKIŲ EXTRA KAŠTŲ 
—pasirinkimas spalvų kiekvie
nam modeliui yra taip platus, 
kad jus galite pasirinkti veik 
visai nuo visų kitų skirtingą. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—komfortas ir patarnavimas 
4 Hydralic Shock Absorbers. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—visados tikras ir lygus vei
kimas naujos s rųšies dvigubo 

v veikimo 4 ratų brėkių. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—gražus brangiųjų karų iš
vaizdos radiatoriaus uždary
to j ai ir jų veikmingas kontro
liavimas motoro šilumos viso
kiame ore. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
-oro valytojas, NESPINDU-
LIUOJANTIS veidrodis, stik
lo valytojas, starteris ant dash 
lentos, elektrinis rodytojas ga-
so ir aliejaus ant dash lentos, 
saugus užraktas ir visos bliz
gančios dalys chromium plei-
tuotos del amžino naujumo ir 
gražumo. 
Visos šios yra vertingos ypa
tybes—ypatybes, kurių jus no-

puikiam, moderniškam karui. 
Sudekit tai jus patys ir jus 
pamatysite virš $100 vertes 
vien šių dalykų—be jokių ex-
tra kaštų. 
24% Didesnė Jega-Hjrilygsta 
greitumu ir lipime j kainą ge
riausiems žinomiems automo-
biiams. 
Iššaukiantis greitume iki 70 
mylių j valandą — Patvarume 
po 60 m. j vai., valanda iš va
landos—Ekonomijoj su 18 iki 
20 mylių ant galiono ir dau
giau. 

ir augs. 
dirbtu

vėj 
LENGVA NUSIPIRKT— 
PAVYZDŽIUI, šiame mieste 
jūsų pirmas įmokejimas, jūsų 
dabartinj karą {skaitant, gali 
būti tik $268 ir jūsų mėnesi
niais mokėjimais po $50.16. 
Jūsų dabartinis karas galbūt 
padengs visą pirmą {mokėji
mą. H. M. C. Pirkimo Planas -
pasiūlo lengviausias sąlygas 
išmokėjimui likusios sumos. 

$ ©©5 

rite. Jos yra būtinos pilnam, 
HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS 

2220 S. Mfchigan Ave. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900 
NORTH 

Burklngham Motors. Ine. 
3048 N. Darara Ave. 

I.inrnJn Ave. ar Irvine Tark 
nivd., BnrkinRham 2310 

Huditon Motor t'o. of Illinois 
Evanston Brandi 
18!i0 Kidjre Are. 

Sheldrake 2300 Tnlvemity 720 
Ilndaon Motor Co. of Illinois 

North 8ide Bram-h 
62A0 Broadw*y 

x Shrldrake 7210 
Krystone Motor Sales Corp. 

3143 W. Lawrenee Are. 
Keystone 3100 

and 
4040 N. Westem Ave,. 
North-West Hadson Co. 

671 n Olm*tead Ave. 
Edison Tark. III. 

Neweaitle 31SO 
A. W. Person 

flighland Park. UI. 
Hitbland Park 2402 

Plamonrton Motor Co. 
4824 Sheridan Road 

Lonchearh 1818 * 
Portare Park Hadson Co. 

4101 MIHvankee Ave. 
Palllaade 1800 

WEST 
Ber\vjn Hudson-Essex Co. 

31 15 Oak Park Ave. 
Bervvyn, 111. 
Berwyn. 381 

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St. 

Oak Park. m. Rnelld 8017 
Crandall Motor Car Co. 

of Maywond 
81 Lake St. at First Ave. 

MHywood. III. Mayvrood 3<W» 
Hudsnn Motor Co. of Illinois 

T.nran Hoaare Branoh 
2647 Mlhvankee Ave. 

and 
2401 Locan Blvd. 

SpaaldinK 3060 
Hadson Motor Co. of Illinois 

Parkway tlraneh 
8308 W. North Ave. 

Albany 4010 
Hadson Motor Co. of Illinois 

We«t Slde Braneh 
3010 Osden Ave. 

ljiwndale 0011 
I.yons Motor Salea 
SO?7 Ogden Ave. 

Lyons 7121 Lyons. 111. 
Paragon Motor Car Co. 
5001 W. Divlsion St. 

Colombia 8670 

WE8T (CoBtinaed) 
8. & B. Motor Sales Corp. 

3854 W. Rooaevelt Road 
Van Buren 4010 

tea. Slnrer Motor Sales 
1428 Roo«evelt Road 

Monroe 0310 Haymarket 0012 
Salllvan-Morran Motor Sales 

4701 Washlnirton Blvd. 
Mansfield 2414 

and 6201 VF. 22ad St. 
Berwyn 2171 

Sehelletiberirer Motor Sales 
5028 TV. 22ad St. Cicero 1887 

SOCTH 
Ajax Anto Cotopany 

7800 Stony Island Ave. 
8a*lna\r 1400 

SOCTH (Contlnnedl 
Burk e Motor Seles 
3512 Areher Ave. 

Lafayette 0160 
Calumet Motor Co. 

10040 8. MJehlcaa Ave. 
Pollman 73O0 

Halsted Hndson-Essev Co. 
7023Halsted St. Trlanrle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cotta»e Crove Ave. 

Vlneennes 6715 

SOCTH (Continoed) 
Hebert-Temple Motor 

8948 Commerelal Ave. 
Regent 4082 

Hendricks-Mttebell Motor Sales 
02OO Imk* Park Ava. 

Falrfaz 0825-6 
Heyae Motor Sales 

5104 S. Ashland Ava. 
Proapeet 7016 

Hadson Motor Car Ca*. af 
minols 

\Tentwortb Ave. Braaeh 
7141 Wentworth Ava. 

Trlanrle 5960 
MJdway Corporatloa 

0044 Costace Greve Ava. 
Falrfaz 4810 

Jaek Perlman Motor Sales 
6727 S. vVestent Ava. 

Hemloek 6637 
S. A R. Motor Salai 

8031 S. Halsted St. 
Vlneennes 6806 

Stratford Motor Seles 
706 W. 68rd Street 

Wentworth 1014 
R. L. Shaver Co. 

610 Hohman Ave. 
Htmmond 80 

Haromond. Ind. 

A 

mį^mm 
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Tarp lietuvų ūkininkų*. Jau
nimas. 

Nors čia yra daug lietuvių 
ūkininkų, daugiau negu kita
taučių katalikų, bet kol kas 
lietuvio kunigo neturi. Jau 
dirbama, kad gavus savo tau
tos kunigą. I r reikia nusiste
bėti čia lietuvių laikymosi ka
talikų tikėjimo. Čia visai ma
žai yra nuklydusių-, netikinčių 
žmonių, feolševikėliai čia įlin
do, susimeškeriavo vieną kitą 
žmogelį, bet tai todėl, kad šie 

Vytis. 
A 

WEST PULLMAN, 1LL 

Vokeliais seselėms pridavė 
sekantieji: 

Ponia Matelienė $10.00, 
Po $5.00 aukojo: p. Muzdėi-

kienė, N. N / i r N. N. $7.00. 
Po $3.00 aukojo: O. Remei

kienė, M. Strazalauskiene. 

PAGERINO GERį PADĖTĮ už šėrą. Tas darbininkas tu
rės ftrogos daugiau šėrn. gau-

*ti, kurs yra ilgiau i&dirbęs. 
Jau ikišiol tos kompanijos 

darbininkai šSrais turi uz 

OteVeland, Ohio. — Mch-
man Brosi kompanija yra pa
garsėjus vyriškų drabužių ga-i $7,500,006. Naują serų laidą 
myba. Ta kompanija ypatin-j k o m p a n i j a i § M d o labiausia 

Po $2.00 aukojo: B. Glavec- f į ? * 1 Y™ **"*"?. d a r "!dėl to , kad vėliau putojusieji 
binihkų reikalus. To s kompa-, d a r b i l l i n k a i t u r § t ų progos įsi 

Iš mūsų padangės. 
Balandžio 29 d., Šv. Petro 

ir Povilo bažnyčioje buvo Mi
sijos, kurias davė gerb. kun. 
Dr. Navickas. Į Misijas žmo
nės labai skaitlingai lankėsi 
ir naudojosi nepaprasta pro-

« ga. 
Daug atžalėlių ejo prie Šv. 

Sakramentų ir grįžo Bažny
čios globon. 

Misijų užbaigimas 
keli žmones nesuprato, kokie gegužės 5 d , 3:00 vai. po pie-
tie bolševikai yra, kas jie per tų, iš priežasties, kad tą pa
vieni. Tie bolševikai lindo į &ą dieną, vakare, parapijos 
žmonių tarpą pridengę savo! svetainėje įvyko muzikos — 
tikruosius veidus. Galima ti-'meno vakaras "Korncvilio 
kėtis, kad ir šie keli žmonės V a r p a i " . Westpullmaniečiai 
neužilgo supras vilkus avies gegužės 5 dieną nepamirš nie-
kailiuose. j kados. 

Lietuviai katalikai turi sa-1 I ž ^ P e r v i s a s t r e i a s M i " 
vo Šv. Antano draugiją, per »«* žmonių buvo pilniausia 
kurią pasireiškia jų visuome- Į bažnyčia ir visi ėjo prie Šv. 
ninis darbas. (Komunijos. Visos dr-jos, kaip 

TTL- • i • ™>,oc .,**« ; ta i> 6 v - Veronikos, Šv. J u o J " i r ™>kimų vakaras davė 
Ūkininkų jaunimas, sekda-; . \ pelno $170.00. 

™ *R.m ^rA^n.\c J&apo, y v. Kryžiaus ir L. Vy- * , , v ; mas savo gerų tėvų pėdomis,, v. ' . 
, . . • 4- čiu o5 ki). " in fiornon 

įr-gi pradėjo organizuotis. 
Pirma sukūrė Lietuvių Jauni-

kas, p. Simonaitiehė, M. Be-
meikienė, Budelių šeimyna ir 
A. Remeikis aukojo $1.20. 

Po $1.00 aukojo: J . Jonea, 
M. Keidošienė, P. Rūgštelis, 
p. Junelienė, A. Zableckiene, 
S. Jukubaitehė, O. Butkus. 

Po 50c. aukojo: M. Paskalis 
kas, A. Paškauskienė, Anelė 
Paškauskienė. 
Visų šventų parapija, Chica

go, UI.. 
buvo1 ^V ' Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų vajui vakaras davė 
pelno $260.00. ^ ; 

Mokyklos mokinai vokeliais 
sunešė seselėms $220.00. 
Aušros Vartų parapija, Chica

go, AL. 
Bažnyčioje kolekta $208.00. 
Mokyklos mokiniai su lai

mėjimais pelnė $192.00. 
Šv. Kazimiero parapija, Phi-

delphia, Pa. 
Šv. Kaz. Akademijos Remė-

gyti šėrų. 
Koks darbininkams buvo 

išrokavimas pirkti kompani
jos šėrus aišku iš to : 1921 m. 
darbininkai pirko savo kom
panijos šėrų po $f/6.67. 
Neužilgo poto kom
panija išmokėjo $15 special di-

mo Kliubą. Bet tai buvo be
spalvė, organizacija, turinti 
tik vietinės reikšmės. Pata
riant ir pagelbstint čia įžy-

nių susirinko minios. Gerb. 
misionierius savo nepapras 
. • v. -v, ,, , , . aukota $116.00. 
tai gražia iškalba patraukei 

Saldžiausios Jėzaus širdies 
parapija, New Philadfcl-

phia, Pa, 
Per mokyklos mokinius su-

_ 

atgailos ir visų širdis prie 

miam lietuvių katalikų d a r - į D i e v o m e i l ė s -
buotojui Kaziui Daunorai, tas! C I , o r a i > m a ž W i r d i d y s i s > 
jaunimo kliubas paversta i L . | J a u « r a ž l a i « k ' t l oJ 0 ' n e s J*^" 
Vyčių kuopa. Dabar vietinis j k o S a b l o s r a n k o s vadovystei. 

Viskas buvo puikiausioje tvar-jaunimas yra susiorganizavęs 
netik į lietuvių katalikišką! J"-

organizacijų, bet turi ryšius j — — — 
su Visu Amerikos lietuvių ka- G e ^ u f e 1 d- 1 w « * P u I 1 ' 
talikų organizuotuoju j a u n i - i m a n a ^ ž o ^ ' ^ chorvedys 
mu. Tam kliubui vadovauja e- | m u z - V ' X* M e d o n i s i r u ž 6 m 0 

nerginga pirmininkė Alena l v a r 6- v i e t * P e r e i t a mden^ ū^ 
Žagaraitė, darbšti raštininkė ! l e l d u s P" V* X ' Medgnim West 
Aior,Q iror-Ka^vtoUs w ;*,i Pullmana parap., mokyklos ir 

didysis chorai nustojo visiško 
Alena Karbauskaitė ir ižd. 
Žukas. Taipgi Jurgis Kavec-
kas gyvai darbuojasi kuopoj. 

Į šią kuopą žada persikelti 
Kazys Pažėra, organizatorius 
ir buvęs pirmininkas L. Vy
čių 82-ros kuopos, Gary, Ind., 
kurs dabar čionai ant ūkio gy
vena. 

Si L. Vyčių kuopa, pasidė-
kojant darbščiai valdybai ir 

veikimo. 
Nei praktikų, nei jokio va

karėlio ir choristai vienas po 
kitam pradėjo apleidinėti cho 
rą. Šių metų skaitlingas par. 
komitetas ir klebonas, nega
lėjo ramiai žiūrėti į šitokią 
padėt j . Taigi, pasitarę ir žy
miai pagerinę vargonininko 

šv. Kryžiaus parapija, M t 
Carmei, Pa. 

Pelnas iš surengtos "Bunco 
p a r t y " $127.00. 
šv. Baltramiejaus parapija, 

Waukegan, m . 
Mokiniai laimėjimais pelnė 

$80.010 . -
Lietuviai iš Fraekville, Pa. 

Per savo Gerb. kleboną, 
kun. 8. Norbutą pridavė $14.35 

Visiems aukavusiems ir taip 
gausiai mūsų reikalus parė
musiems visa širdimi dėkoja-

nijos darbininkai yra geroj ' 
padėtyje, bet kompanija su
manė dar gerinti jų padėtį. 

Richman Bros. kompanijos 
darbininkai turėjo progos nu
sipirkti jos šėrų. Dabar kom
panija / paskelbė duodanti 
progą visiems savo darbinin-
kams tapti Sėrininkais. T u n ; ; ^ , i r $L 5O'reguier ių di-
tikslui paskyrė 50,000 Šeru i ž - | v i d e n d , , , a n t M h K T o k i u b u d u 

platinimui darbininkų tarpe. Į ^ d a r t i n i n k a J n s ^ t o te. 
Marketo kaina roknojant tuos j k a i n a v , 0 1 ? c v - į j a u d i v į 

serus išeina, kad apie $4,000,-1 d e n d a i s d a r b i n i n k a i g a v o 

000 patenka tiesiai j darbinin- ' ^ -.^^ 
kų kišenius. 

Richman Bros. kompanijai 
dirba 3,000 Clevelande, Ohio 
ir Lorain, O. Tuose miestuose 
randasi tos kompanijos šapos. 
Ta pat kompanija turi dides
niuose miestuose savo krautu
ves. Tokių krautuvių turi 38 b u v o toįg ^ i n i n k a m s pa-
ir jos randasi 37 miestuose, [tinkamas, kad jos šapose ne-

Šiemet ' tai kompanijai s u - i b u v o j o k i u n esuS ipratimy ar-
kanka 50 mėtų gyvavimo ir b a s t r e įkų 
prie tos progos teikia savo į j ^ ^ d a r b i n i n k a m s 

darbininkams ^prezentą1 prisėjo paprašyti algos pa-

ladelphia, Pa. 
Gegužes 28 d— Nevrark, N. 

J . 

mos be prašymo iš darbinin
kų pusės. 

Nuo 1921 m. šapos nebuvo 
uždarytos nei vienai valan- j B i r f e l i o % d __ B r f d g e p o r t | 

dai, išskiriant vieną savaitę ! QQjm 

vasarą' ir dvi s&vaiti Kalėdų 
metu. kada kiekvienas darbi
ninkas gauna pilnai apmokė
tas vakaeijas. 

Rap. 

ARTISTO ST. PILKOS PAS
KUTINIS HARŠRUTAS. 

Wilkes 

Šio s kompanijos rūbų biznis 
pradėtas 1856 m. Tą padarė 
Henrįr Richman Porthsmouth, 
Ohio. 187d m. "persikėlė į Cle-
veland. Jo trys sunūs tęsė ir 
ugdė biznį. 

Kompanijos nusistatymas 

Gegužės 20 d. — 
Barre, Pa. 

Gegužės 21 d. Pittston, Pa. 
Gegužės 22 d. — Luzerne, 

Pa. 
Gegužes 24 d. — Baltimore, 

Md. 
Gegužės 26 d. — North Phi-

Tos kompanijos dirbtuvėse 
nėra laikrodžių, ženklinančių 
dienos darbo pradžią ir pa
baigą, nėra nei bosų. Viskas 
ten guidosi tuo, kad darbinin
kas būdamas kartu ir dalinin
kas rūpinasi dirbti sąžiningai 

Kai Richman Bros. kompa
nija paskelbs išleisianti dau
giau Šėrų, tai jai siūlė po 
$398. Savo darbininkams toji 
kompanija parduoda po $50 

me ir Visagalio maldaujame, 
kad Jums šimteriopai atly-
gintų. 

Dėkingos, 
Švento Kazimiero Seserys. 

kėlimo. Algos buvd pakelia-
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Kalbėdama hlgfc schoolės 
mokinėms apie asmenine 
higiena patyrusi slaugė štai 
ką pasakė: 
"Vienas iš svarbiausių svei
katos taisyklių merginos 
gyvenime yra tai tas, kad 
kūno sistefna natūraliai 
veiktų. Bet kuomet rei
kia, tai imti nujol neken
kia, nes jis negali kliudyti 
normalėms kūno funkci
joms. Ypač merginoms yra 
laikas, kuomet joms tin
ka Imti nujoL Imk Šaukš
tą, kas vakarą prieš kele
tą dienų. Tas nepakenks". 

Nujol galima imti be 
baimės nežiūrint 2 tai, 
kaip įza janstumėte. Kiek
viena moteris turėtų turė-
•• butel} nujoL 

sąlygas, pakvietė p. V. X. , 
gražiems patarimams pp. I > a u | M e d o n į j k u r i g g u t i k ( > b ^ į 

pas mus. Dabar džiaugiasi 
klebonas ir visi parapijonys 

noros ir Pažėros, jau turėjo 
keletą gyvų susirinkimų ir pa 
rengimų. O ražu veikimą pa-

,jodo iš pat karto, pradžioj 
savo gyvavimo. 

Bal. 27 d., ši L. Vyčių kuo
pa surengė šokius Šv. Anta
no dr-jos svetainėj. Susirinko 
daug jaunimo, kurs gražiai 
padoriai pasilinksmino. Buvo 
keletas ir senesnių, tėvų be 
silinksminančio jaunimo. 

Gražu yra kada tėvai pare
mia savo jaunimą^ savo val
kus padrąsina prie organizaci
nio veikimo, prie padorių pa
silinksminimų, kuriuose patys 
tėvai gali dalyvauti, prižiūrė
ti, na, ir jei nor, patys ir pa
silinksminti. J uk daug geriau, 
kad jaunimas praleidžia laiką 
sveikame, ir dargi kilniame 
užsiėmime, po tėvų globa, ne
gu kur tarp svetimų, nežinia 
kaip ir kur. 

Galima tikėtis, kad jauni-

ir, reikia tikėtis, kad West 
Pullmane prasidės nauja& vei
kimas. Ateitis 'parodys. 

Rap. 

OETROIT, MICH. 
Gausus aukotojas. 

Šv. Jurgio parapijos duos-
nus aukotojas, kuris jau ke
lis sykius didelėmis aukomis 
prisidėjo prie parap. reikalų, 
keletą metų komitetas, Butei-
ki s V., vėl paaukojo $120.00 
Šv. Jurgio parapijai. 

J. S. 

S P E G I J A L Ė 
EKSKURSIJA 

L I E T U V į 
Išplauks iš New Yorko 

laivu Geo. Washington 
BIRŽELIO 19 

(Tiesiai į Bremeną) 
Vadovaus asmeniškai p-le M. Polikaites, delegatė 

nuo Infant Jesus Orphan Ass'n. 
P-le Polikaitis išanksto padarys patvarkymą 

del pergabenimo pasažierių ir bagažo tiesiai į tė
viškę. 

Štai proga keliauti į savo tėviškę smagioje sa
vo viengenčių būryje, kalbančių jūsų kalba ir tt. 

Ypatingi patogumai bus padaryti ant to puikaus 
laivo. 

Pilnas informacijas, kainas ir tt. gali gauti nuo 

* A U L M O L I S 
1730 — 24 Street Detrdit, Mich. 

arba nuo jūsų vietinio agento arba tiesiai į 

110 South Dearborn Street 
Chicago, BĮ. 

45 Broadway 
New York. N. Y. 

PAGELBEKITE! 
» 

Š A U K I A L I E T U V A 

Nepamirškite pasiųsti gimin&ns į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
'̂ Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai. 

"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patarnavime. 

"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės: 

DRAUGAS PUB. C0. 
2334 S a Oakley AveSmie, Chicago, fll 

tELEFONAS: ROOSEVELT 7791 \ 

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 

98PP9& 

10 YOU KN8W WHY A Foofish Thing Liks B is? 

VAJAUS AUKOS. 
ŠVENTO KAZIMIERO SE 

SERŲ VIENUOLYNUI 

šv. Alfonso parapija, Balti
more, Md.: 

mas, susispietęs į Vyčių kuo-j <jerb. kleb. J . Lietuvninkas 
pą, pasižymės tokiais gra- $25.00. 
aa i s , kilniais darbais, kuriais | Kolekta bažnyčioje $129.81. 

Onarn for flnyagf \fy Rste 

asi _^^__^^_^ 

file:///tevai


Ketvirtadienis^ Geg. 16, 1929 D R S O O S S 

C H I C A G O J E 
ATSTOVŲ 

DOMEI. 

ros Vartų bažnyčios varpas 
i visiems westsidiečiams apie a. 
ja. Jurgio mirtį praneštų ir 

Pirmasis piknikas įvyks sek-!prie maldos pakviestų. Kons-
madienį, gegužio 26 d. Čer- taneija Zaurienė už velionį 
nausko darže, 79 st. ir Archer Aušros Vartų bažnyčioje už-

North Side. — Visų draugi ave. ^ Ęįį. sakė giedotas šv. Mišias 20 gė
jų atstovų susirinkimas įvyks X Šio pikniko tikietai jau!gūžės, o Grigaliūnų šeimyna 
16 d. gegužės, parapijos sve- platinami ir kitais budais calunavas šv. Mišias 23 gegu-
tainėj. Susirinkimas svarbus, prie pikniko rengjamasi. Uo-,žės. j 
nes reikės pasitarti^ kaip mes lieji parapijonai su gerb. pra- Į X Blaivininkų susirinkimas 
prisirengsime prie to darbo,įlotu kun. M. L. Krusu priešą- 12 geg. susitarė" iškilmingai 
kuriuo visi esame labai susi- j kyje darbuojasi, kad piknikas : šiais metais minėti šv. Jono 
rupinę, būtent apvaikščiojimoįkuogeriausia pavyktų. 
25 metų sukaktuvių, kaip mū
sų parapija gyvuoja. 

Į siis-mą kviečiami ne vien 
draugijų atstovai, bet ir se
niausieji parapijonai ir visi 
veikėjai. 

Jei kurios draugijos ir ne
gavo kvietimo (laiško), vis 
tiek turi būti atstovaujamos. 
Reikalas gyvas. 

Susirinkimas prasidės 7 va
landa/ vakare, parapijos sve
tainėj. 

Susirinkimą šaukia mušu. 
gerb. klebonas ir parapijos 
komitetas. 

Rap. 

eiai mėgsta sajungiečių dai
nas. 

Po to p. Sakalienė praneša^ 
kad šis vakaras taip pat kar
tu yra surištas ir su kuopos, 
naujų narių vajumi, todėl ir 
sekė jos platesnis paaiškini-' 
mas apie Moterų Sąjunga, 
apie gyvuojančius skyrius, a-
pie organą "Moterų Dirva" ir 
apie naudingumą priklausyti, 
prie šios organizacijos, nuo
širdžiai kviesdama rašytis į 

EKSKURSIJA IŠVAŽIUOJA 
ŠIANDIE. 

RENGIASI PRIE PIKNIKO. 

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
par. šiemet turės du pikniku. 

ADVOKATAI: 

JOSEPH J. GRISH 
( J U M M J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4631 S. Aafeland Ave. (2 lubos) 

Telef. Bonlevard 2800 
R E S I D B N C I J A : 
C 515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 8721 

Krikštytojo gimimo dieną.; tai | vietinę kuopą, visas moteris 
iškilmei valdyba dienotvarkę! mergaitės. Padariusi šį savo 
paruoš birželio 9 dienos mene- j pranešimą, kviečia kalbėti 
siniam susirinkimui patvirtin- gerb. kleboną kun. L. Drau-
t į- gelį, kuris, būdamas didelis 

X Akademijos Rėmėjų Sei- sąjungieėių rėmėjas, aiškiai ir 
būrys'man išrinko delegatus: Apaš-'plačiai išdėsto reikalą, kode! 

talystes Maldos brolija, Kole-1 moterims reikią rašytis į Mo-
gijos Rėmėjai, Tretininkai irjteru Sąjunga, nes sako; tik 
visos Aušros Vartų parapijos', vienintelė ir moterų katalikių 

Didelis ekskursantų 
p-no P. Baltučio prirengtas 
kelionei išvažiuos šiandie ge
gužio 16 d. 11:50 vai. vak. 
senu laiku ir 12:50 vai. naktį'! katalikiškos draugijos. Seimas Į organizacija Amerikoje apima 
naujų laiku nuo Dearborn sto- j prasidės vienuolyno koplyeio- '.plačiau pačių moterų reikalus 

D A K T A R A I 
.1 

DAKTARĖ CONSTANCE 
O'BRTJTS 

Perkėlė savo ofisą į kitus kam
barius to paties namo. Dabar 
jos adresas: 2408 W. 63 St. kam- f 
pas So. YVestern. Tel. Hemlock 
5524. 

( 1 6 - 1 6 ) . 

Tsl. Hemlock 8151 

Dr. V. S. NARYAUCKAB 
aTDTTOJAS ir CHIRURGAI 

2486 Wsst 19 Street 
• a i . : t—"II ryte, 1—4 p. p., I—t 

v. v. Nedėlioj susitarus. 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea, 6641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-18 

Telefonas Boulevard 1988 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki 12. 1 iki 8 

diena, ir 6:89 Iki 9:89 vakarą 
4608 So. Ashland Ave. 

Netoli 46th S t Chicago, III. 

Rez. Tol. Mldway 6511 
Dr. E. 0. C U P L E R 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ave. ir 2 4-tas Street 
Telefonai Canal 1718—0241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 
ir Ketveriais vakare. 

Tel Lafayette 6793 

Dr. A J. JAVOIŠ 
Office: 4459 8. Callfomla Ava. 
Tai.: 2 iki 6 po pety, 7 lkl 9 vak. J 

Nedėlioję pagal satartj. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

ties. Ekskursantai išplauks j je šv. Mišiomis 10 vai. 
Baltic America Line laivu Li-j sekmines, 
tuania gegužio 18 d. Savo pa-
sažierius p-nas Baltutis paly
dės iki laivo. 

per 

GRAŽIAI PAMINĖJO MOTI
NŲ DIENĄ. 

IŠ MŪSŲ PADANGĖS. West Side. — Mot. Są-gos 
55 k p., gegužės 12 d., gražiai 
paminėjo savo metinę šventę 
— "Motinu. Diena,". 

Ryto pusiau aštuntą* vai. 

West Side. — Pereitame 
sekmadienyje Aušros Vartų 
parapijonai gavo labai 'gra
žiai atspauzdintiti metinę 1928 i kuopos intencija buvo atmi
ni, atr-kaitiį Katalikų Labdary i kytos šv. Mišios per kurias 
bes Chicagos Arkivyskupijos. Į narė-g " in corpore" ejo prie 
Bažnyčioje buvo skaitytas JojŠv. Komunijos. C ražu ir įspu-
Eminencijos Kardinolo Mun-

ir jais rūpinasi, taigi kaip į 
tokhj reikėtų visoms ir rašy
tis. 

Po kalbų sekė parap. mer
gaičių choras, kuris padaina
vo kelete gražių dainų, po jų 
dainavo ir-gi gražiai parapijos 
mišrus choras. Paskui daina
vo sajungiečių kuopos pirm. 
p. E. Labanauskienė, kuri gra
žiai padainavo dvi daini. 
Reikia pastebėti, kad p. La
banauskiene turi gerų, balsų 
ir žmonėms patiko. 

Ant galo sekė lošimas ope-
dinga buvo, kaip visos pasi-jrelės "Našlutė". Sis lošimas 

itin visiems patiko. Sako, tai 
vienas gražiųjų, kurio nenusi-

JOHN B. BORDEN 
(John hagoatunas Bortlen) 

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telephone Roosovelt 9090 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 

J, P. VVAITCHUS 
A D V O K A T A S 

Nuo 9:St iki 1 vai. 
117 N. DEARBORN STREET 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo • iki 9 vakare 
52 E. 107 8 t . Karap. Michigan 

1 

Ave. Tel. Pullman 5950 

delein, Katalikų Labdarybės s puošusios rožėmis gerb. varg. 
įsteigėjo laiškas, visus ragi- (J. Brazaičio maršu lydimos su 
mintis dalyvauti kilniame lab-įėjo į bažnyčią ir prieš Mišias į bostų niekad klausytis. Na ir 
darybes darl>e ir rengtis prie j atgiedojo gegužinę Marijos j nenuostabu, kad. lošimas sekė-. 

si? nes visi Jošėjai atatiko sa
vo rolėse, j Ypatingai pati 
"Kastute" ;:p-le Anastazija 
Varaniutė visus, savep patratrl 
k ė. Jos gražus, nekaltos iner 

Sekminių metines rinkliavos, giesmę. Linksma ant širdies 
kuriai buvo įteikti tam tikri tokioje valandoje pasidarė s$-
vokeliai — su gražiu vaizde- jungietehis, kuomet savo at-
liu Angelo Sargo priimančio sidusėjimuose prisiminė, kad 
ir užrašinėjančio kiekvieną į toji gražioji, skaisčioji Mari-
aukelę. 

X Mc£ormiko dirbtuvėje 
prieš piet pirmadienyje šir
dies liga staiga* mirė Jurgis 
Kodis, kuris virš dvidešimts 
metų išgyveno westsidiečių 
tarpe ir visų buvo mylimas ir 
gerbiamas. Petronėlė Vaitke
vičienė, kepyklos savininkė, j 
tuojau pasirūpino, kad Auš-

DR. A. L, YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

4193 ARCHER AVE. 
Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v. 

DR. J. J. KOVVARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 240S WEST 6S STREET 
Kertė 8o. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavitt 8t. 

Tel. Canal 2880 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 • . v. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

Tel. Canal 6764 Virginia 0889 

DR, A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS , , ,_> 
IR OBSTETRIKAi 

Gydo staigias Ir chronifikas Ilgas | 
rytų, moterų Ir Talkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nao 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir eeredomls dk 
iskalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2130 WmV 22nd STREET 
CHICAGO 

Res. tel. Van Buren 6858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206 1579 Mihvnukcc Ave. 
Tel. Brunswick 0624 

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

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

| ja yra jų: Globėja. Todėl ir y-'gaitės lošimas gražus, malo-
ra vilties, kad Marija sava nus balsas tikrai visus žavėjo, 
globa visuomet lydės gražius Braukienės, motinos, rolėje p-
sajungieciu. darbus. jlė K, Lobikiute tikrai buvo 

Mūsų gerb. klebonas, kun. 
L Draugelis, per pamokslą 
ir-gi labai gražiai atsiliepė 

tipiška, kad geriau niekas ir 
nenuloštų. Petro rolėje Ig. Sa-

! kalas buvo savo vietoje, nes 

A. A. OL IS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t , Room 2001 
Tel. Randolph 0S31-0332 Vai. 9-6 

Vakarais 
S241 SO. H A L S T E D S T R E E T 

Tel. Ylstory 05«2 
f-9 • . • . apart Panedėlio Ir 

PėCnyČios 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 
29 So. La Salle Street 

Room 786 
Tel. Central 6399 — Vai. 9-4 

RE8IDENCE 
6158 So. Talman Ave. 

Tel Prospect 1521 

JOHN KUCHINSKAS 
I R 

B. f . M A S T A M A S 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2 B 51 
Valandos 9 ryto iki 8:09 vakare. 
Beredomls Ir Pėtnyčiomia nuo 9 
lkl •• s ***jS*£k\ 

DZIMOZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

1929 M. 
Gegužės 15 d. Montello, Mass. 
Gegužės 17 d. Norwood, Mass. 
Gegužes 19 d. Lowe]l? Mass. 
(po piet). 
Gegužės 19 d. Lawrence, Mass. 
(vakare) . 
Gegužes 20 d. Nasliua, N. H. 
Gegužės 23* & *Worcester, 
Mass. ~. 
Gegužės 25 d. Worcester, 
Mass. 
Gegužės 26 d. Gardner, Mass. 
(po piet) 
Gegužės 26 d. Athol, Mass. 
(vakare). • 
Gegužės 29 d. Westfield, Mass. 
Birželio 1 d. Hartford, Conn. 

apie Moterų Sąjunga ir ragi-Jjo lošima visuomet visi meg-
no visas moteris, mergaites 
rašytis jon. 

Tą dieną Marijos ir didy- ] Kaipo čia gimusiam vaikinui, 
sis altoriai buvo papuošti gy
vomis gėlėmis sąjungieeių Je-

sta. Raštininko rolę labai gra
žiai atliko J. Labanauskas. 

priklauso didelis kreditas. 
Viršaičio rolę vaidino M. Ka

somis, nes gėlėms buvo įteik- [ dzievskis? savo pypkelę trau 
ta 14 dol. ir 20c.: 5 dol. buvo 
skirta iš iždo, o kitus narės 
sudėjo. Kp. narė ir Altorių 
Draugijos puošimo pirm. p. 
V. Butkiene nuoširdžiai dėko
jo sąjnngietėms už taip gau
sią auką gėlėms, nes, is tik-
rlrilh be Altoriaus Puošimo dr-
jos mažai kas rūpinasi tais 
dalykais. Taigi garbė sąjun-
gietėms, kad jos tai atjautė 
ir nesigailėjo aukų. 

kdamas taip natūraliai/ vaiz
davo, kad iš jo juokų buvo 
visiems. Jono rolę puikiai at
liko A. Baliauskas, tai tikro 
našlaičio tipas. 

Lošimui rezisoriavo Ig. Sa
kalas gi dainoms vadovavo p. 
J. Brazaitis, kuriam garbė 
priklauso, kad visuomet taip 
gražiai prirengia kaip solis
tus, taip visus chorus. 

Reikia tik džiaugtis iš tokio 
Malonu dar ir tą pastebe- į Westsaidiečių veikimo, nes ki

ti, kad šioje dvasinėje puoto
je beveik visos nares daly
vavo. 

Paminėjimo vakaras. 
Vakare parapijos salėje są-

jungietės bendromis jėgomis 
Birželio 2 d. New Haven,Įsu parapijos choru surengė 
Conn. 
Birželio 4 d. Ansonia, Conn. 
Birželio 5 d. Kearney, N. J. 
Birželio 7 d. Newark, N. J. 
Birželio 8 d. Philadelphia, Pa. 
Birželio 9 d. Plymouth, Pa. 
Birželio 12 d. Pittston, Pa. 
Birželio 14 į Kingston, Pa. 
Birželio 15 d. Wilkes Barre, 
Pa. 

gražų programa^ 
S. Sakalienė "Moterų Dir

vos'' redaktore, atidariusi 
programą pažymėjo vakaro 
reikšmę ir kvietė sąjungieeių 

taip, ištikrųjų, čia butų viskas 
apmirę. i 

Todėl garbė sąjungietėms, 
kad. jo s savo sumanymus į-
vykdo ir kas met gražiai mi-
ni Motinų Dieną. Nors tiesa 
čia yra ir tokių ] kurie vilko 
akįmis žiuri į sąjungieeių gra
žins darbus, ir prie kiekvienos 
progos atkalbinėja norinčias 
prisirašyti prie Moterų Są
jungos, bet tos jlu pastangos 

DR. VAITUSH, 0. D, 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins akių įtempimą ku

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

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

Speclald atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

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

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Bonlevard 7589 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

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

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrei}. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet | 
pasakys pats, po pilno i&egzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano i:adio — Scope — Haggi. 
X-ltay iloentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jusą sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam, šeimynos gydytojui, 
neatidėllokit neatėię pas mane. 

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Kūmas 1016 
S0 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomls nuo 10 r> to iki 1 
po pietų. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

;Cor. So. Leavitt S t Tel. Canal 622J 
i Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. T. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos. 11 ryto -iki S po pietų 

6 iki 8:30 vakare 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
( SPECUALISTAS 

Džiovu. Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakaro 
Nedėliomls 10 iki 12 

TELEFONAS MIDV7AY 2880 

Vai. 

25 METU PATYRIMO 
Ar 

Pritaikyme akinių del visokių akių 

JOHN S E T A M , 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

S. A. D0WIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49tn Court 
Tel. Cicero 662 

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

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

Tel. Boulevard 14«1 

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

1141 SO. m M T E D STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p . p, 

1—» vakare J 
1 - ' 

Ofiso Ir Res. Tel. Bonlevard 6912 
DR. A. J. BERTASH 

1464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 lkl S po 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
I Res. 1201 9. V7ALLACE STREET 

DENTISTAI 

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo]] 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg.į 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. 
Pbone Canal 0523 

choras nudainavo Sąjungos 
himną " Valio, Mo'teru. Sąjun
ga' ' ir paskui dar keturias 

J ;5 J'dainas* Sąjungieeių dainavi-
Birželio 16 d. Scranton, Pa. mas palydėtas gausu rankų 

i Birželio 18 d. Baltiniorč, Md. plojimu: Mat, visi westsidią-
l. Sc 

ehorą dainuoti. Visųpirma Į bus veltui. 
Taigi, valio! jums, susipra

tusios katalikė! j "Jūsų gra
žus darbai tetraukia visus į 

< 

save ir lai jūsų gražios idėjos 
plinta kuoplačiausia. 

X'Aušros Vartų parapijos 
į vienas steigėjų Jurgis Kodis 
mirė g^g. 13 d. bedirbdamas 
pas MoOormicką. Buvo uolus 
katalikiškos spaudos rėmė
jas. Jo prieteliai gausiai tei-

jkia mirusiam nevystančias gė̂ -
Ta pati. ' lės — aukoja už jį šv. Mišias, 

Office Boulevard 7043 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS D E N T I S T A B 

4(46 So. Ashland Arenus 
Ant Zaleskio Aptlekos 

, D R . H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

Gerai lietuviams Žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas 11-
gasvyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo 10 — 12 ptetų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shors 
2238. Jei neatsiliepiama, sauk 
Randolph 6800. 

Tel. Canal 6222 

DR. G. L BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakar* 

V 
r' 

/•*• 
Tel. Brunswick 6624 

DR. A. J. GUSSEN 
Lietuvis Dentistas 

1578 1£ILWAUKEE AVĘNTJE 
Valandos; 9 - u , 1-5, 6-8:29 

Bskmadlenlals ir trečiadieniais 1 
pagal susitarimą. 

Ofiso TeL Vlctory 1687 
Of. ir Res. Tei, Hemlock 1874 

DR. X P. POŠKA 
81S8 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas ir ResldtncŲa 
6504 9. ARTESIAN AVE. 

Ofiso Vai . 'Nuo 9-12 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro O t VaL: Nno 8-6 
po plet: Utarn. Ir Subat Nuo 
8-9 vak. Šventadieniais 
tarimą. 

Tel. Lafayetts 6829 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS X-RAY 
4193 Arcaer Avenue l 

m. MAUR1GE KAflN 
Gydytojas ir GhirnrgM 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
TeL Yards 0994 

Resldencjjos TaL Plasa 8899 
VALANI>08: 

Nuo 19 lkl 12 diena, 
Nuo 8 iki S po pMą, 
Nuo 7 lkl 9 vafcar* 
ITsdėL nuo l t fkt 18 
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C H I C A G O J F 
gegužes 26 d., Davis Sq. par-, 
ko salėj. 

X Vyčių "Dainos" choras 
operetės vaidinimą Eightli 
Street teatre iš gegužės 19 d. 
-nukėlė j birželio 5 d. —- tre
čiadienį. 

* 

X West Side menininkai y-
ra pakviesti Town of Lake 
M. Sąjungos kuopos išpildyti 
programa ruošiamam vakare 

i 
X J. Miliaus judamieji pa-̂  

veikslai Chicagoj paskutinį 
sykį bus rodomi gegužės 18 

visu DOMEI! 

GRABORIAI: 

S. D. UMMICZ 
Lietuvis Graboriua 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi^tausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o majo 
darbu busite užga
nėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 
arba 2515 
1214 W. 2 3rd Place 

Chicago. r:L 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas. . 

J. F. EUDEKIS KOMP. 
PAG R ABU I T T ĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Herailage Ave. 

Tel. Tards 1741 ir 1 7 | l 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfleld Atėnus 
sKYRrua 

1410 So. 4 t CtM Cicero 
Tel. Cicero 2724 

BKYRJJS 
8201 Autmrsi Aienoe 
Tel. Boulevard 2211 

d., Aušros Vartų 'parap. salėj. 
Visas pelnas skiriamas šiau
rės Lietuvai šelpti. 

X Chicagos Federacijos 
Apskritys uoliai ruošiasi prie 
ateinančio Federacijos Kon
greso. 

X L. Vyčių seimas šįmet 
įvyks rugpiučio 6, 7 ir 8 dd., 
Cleveland, Oliio. 

X Cicero, 111., šįmet bus 
du Seimu: Federacijos ir 
Moterų Sąjungos. Abu rug
piučio mėn. 

X Gegužes 17 d. sueina 54 
m. kaip mirė Lietuvos blaivy-

įbes tėvas ir spaudos apašta
las vysk. M. Valančauskas. 
Palaidotas Kauno bazilikoje 
katedroje. 

X "Draugo'' knygynas šio
mis dienomis iš Vilniaus gavo 
didelį siuntinį įdomių knygų, 
maldaknygių. 

X Dr. Kačkaus "Medžiaga* 
'knygnešių kronikai", kuri ėjo 
"Draugo" atkarpoje, atsira
do leidėjas brošurai išleisti. 
Kronika žadama da papildyti 
.ir knygnešių atvaizdais ilius
truoti. Bus apie 150 pusi. 

X Vakar palaidota Danie
liaus Griciaus antradienio va
kare mirusi 2% metų dukrelė 
Glorija. Palaidota šv. Kazi
miero kapuose. 

'• VYilIiam Tell" Operete 
Birželio - JUK 5 D., EigHh Street Teatre 

Pradžia 8 Vai. Vakare 
Bilietai Nuo 50c. iki #2.00 Visos Vietos Rezervuotos 

Dėlei netikėtų kliūčių, Vyčių Apskr. "Dainos" cho
ro operetes "WHXIAM TELL", Eighth Street Teatre 
vaidinamas iš GEGUŽĖS (MAY) 19 D. TAPO 
NUKELTAS Į BIRŽELIO (JUNE) 5 D., TREČIA
DIENĮ. Bilietai, rezervacijos bus geri tie patys. Visų 
prašome įsidėmėti. 

LIET. VYČIŲ CHIC. APSKR. VALDYBA/ 

rses 
V. DAUKŠOS PAGERBTU-

VĖS BISMARCK 
VIEŠBUTY. 

(Suvėlinta). 

papasakoja apie choro pirmus 
žingsnius. Kalba įdomi. 

mą šiandie gegužio 16 d. 7:30 
vai. vak. Kapelanijoj. Visi pi-

tame susirinkime. 

i PRANEŠIMAI. 

J . F. RAOZIUS 
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJ E 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15-
dirbystės. 

OFISAS 
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238 
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mušu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyri ų. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai: 

3307 Auburn Avenue 

JUDAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
REIKALU. 

Oia noriu kreipti domės į 
pavienius veikėjus arba į or
ganizacijas, kas galėtų prisi
dėti, praplėsti judamųjų pa
veikslų gamybą, kadangi čia 
yra daug svarbos ir ateičiai 
reiškiantis dalykas. Taigi pra
šau laiškais greitu laiku atsi
kreipti ir užinteresuotus pra
šau atsilankyti į paskutinį 
kartę, demonstruojamus pa
veikslus gegužes 18 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų par. sa
lėje, West Sidėje. 

J. K. Milius, 
Draugo" ofise. 

Gegužes 5 d. apie 5 valandą, 
vakare žmones pradėjo rink
tis į gražųjį Bis'marck viešbu
tį. Daugiausia, jei neklystu, 
visi vargonininko Vlado Dauk 
šos buvusieji ir esamieji drau 
gai. Apie 6 valandg. atvyko 
ir garbes svetys su šei iiyna ir 
gerb. dvasiški ja. Nustebo pa
matę tiek daug susirinkusių. 

Apie 7 valanda vakaro ve- Humboldt Park Lietuvių 
deja ponia A. Pieržinskienė PI- kliubo mėnesinis susirin-
kviečia susirinkusius prie sta- jkimas bus lĄd. gegužes, Hum-
lų. Malonu buvo matyti gru- j boldt Maccabee svetainėj, 1621 
pes po 8,10 ar daugiau sėdint. N. California ate., 7:30 vai. 
Valgomasis kambarys puikiai vakare. Nariai nepamirškit, 
papuoštas, ypatingai kalbėto- ^- WaJskisl rast. 
jų stalas. Gėles visur kvepia. 
Prie to viso dar matosi ke
letas krepšių gėlių, vienas nuo 
Daukšos artimiausių draugų, 
Šv. Cecilijos choro, o kitas 
nuo Jono O'Bertos (P-nas O' 
Berta niekuomet nepamiršta 

Valdyba. , 

Smuiką solo groja p-nas M. nigai ir tikietai buvusios Bun 
Petroševičius. Viskas tylu. Vi- <*> Party turi but sugražinti 
si klausosi. Pasibaigus "Sou-
venir", girdisi garsus delnų 
plojimas. Dar savo smuika
vimu patenkina susirinkusius. 

Kalba. kun. A. Martinkus. 
Pasakoja savo atsiminimų su 
Daukšu ir linkėjimus reiškia. 

(Daugiau bus). , 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

PARDUODU DVARį 
Geriausios Žemaitijoje že

mes 200 hektarų, t. y. apie 500 
Am. akeiių, su visais triobė-
siais, gyvuliais, mašinomis, pa 

— • 

dargais ir visti pavyzdingo u-
kio įrengimu. Miško 25 ha. 

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

Už dviejų kilometrų nuo 
sodybos bėga garsioji Mi
nija; mažesnis upeliukas 
teka per sodybą., parką, ir so 
da. Visi triobėsiai tvarkoje ir 
jų yra daug: gyvenamas na- visur. Mus patarnavimas yra 
maa, 8 dideliu kambarių, su 2 'moderniškas ir švarus. Kurie 

Springsas, kuris uždaro dratlnet 
duris be trenksmo tik Q3c 

St. Louis "Dutch Boy" Whlte 
Lead 100 svarų S l t . 5 d 

Pure boiled Linseed 011 93(» gal. 

Žolei plaunama mašina trim pei
liais 14 colių. Plaunant galandąs. 
™ •• $5.98 
Taipgi ant visko nužemintos kainos 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689 

METROPOLITAN WET 
WASH LAUNDR7 

6551-53 So. Kedzie Avenne 
Tel. Prospect 3939 

Tai vienintelė Lietuvių skal
bykla Chicagoj. ą 

Mes paimame skalbinius iš 

Popieruoju, maliavoju iš 
lauko ir vidurį prieinama kai
na. 

TONY PAINTER 
1401 West 47 Street 

Tel. Yards 0891 

tadienį, gegužio 16, 1929, Ne 
kalto Prasidėjimo panelės Šv. 

savo draugus). Valgiai gar- par. salėj. 
Visi nariai privalo daly

vauti šiame susirinkime. Tie, 
kurie del svarbios priežasties 
negali ateiti, tai lai priduoda 
savo proxy B-vės raštinėm 
4405 So. Fairfield ave. ne vė
liau, kaip 7:00 vak vak. 

Jonas Sandaras, pirm., 
Juoz. Paleka^ ra|t. 

Brighton Park, — Gedimi
nas Budavojimo ir Skolinimo 
B-vės visuotinas metinis na
riu susirinkimas įvyks ketvir- j salkorais, folivarkas, kumety- p atys savo skalbinius atneša 

nas, dn mūriniai tvartai, dvi tiems 20% pigiau. 
daržinės, tartokas — malūnas 

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Brldgeport PalnUnf 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznj I «avo rankas ir duos visose Šio 
bisnio sakose pirmos klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painters & Decorators 

1. 8. Ramancionls, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Victory 7261 

M, ZIZAS 
Namų Statymo Kont rak torius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina. 

7217 S. California Avenne 
Telef. Hemlock 5526 

< < 

' E Z E R S K I 
LIETUVIS GRABORIUS 

O f i s a s : 
4888 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277 

I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR IJLTDOTUVTU 

V E D t V i J 
1650 West 46 th Street 
Kampas 4«th U Paulina sts. 

Tel. Blvd. 5201 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie mones, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Didele Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 
Telef. Roosevelt 7582 

JURGIS KODIS 
mirė gegužio 13, 1929 m., 11:50 
vai. ryto, 58 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio. 
Ramygalos Parap., Gruzdiškių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 28 
metus. 

Paliko dideliam© nuliūdime 
moterį Elzbietą, po tėvais Da-
čilaitė, 7 dukteris. Vienuolę M. 
Klemensiją šv. Kazim. vienuo
lyne. Oną, Eleną, Agniešką, E-
milįją, Ksaverija ir Genovaitę, 
2 sunu Alfonsą ir Jurgj, seserj 
Veroniką Žukauskienę, 2 pus
broliu Joną ir Kazimierą, 
pusseserę Kotriną Kristupaitie-
nė, ir giminės, o Lietuvoj 5 
brolius. 

Kūnas pašarvotas €639 So. 
Artesian ave. Laidotuvės Jvyks 
pėtnyčioj, gegužio 17. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas \ Gimimo 
Panelės švč. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Moteris, Dukterys Sunal, 

Sesuo, Pusbroliai, Pusseserė 
Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ludelkis, Tards 1741. 

dųs. Baigiant pietus, praside
da programa. 

Ponia A. Pieržinskienė per-
stato šio vakaro toastmasterj, 
kun. A. Linkų, kuris išreiškia 
savo linkėjimus ir veda pro
grama. Šv. Cecilijos didžiuli, 
choras užtraukia "Ilgiausius 
metus' \ *' Karvelėli mėlyna -
sis" irgi visiems patiko. So
lo dainuoja p-le Vladė Dauk
šaitė. Daukšų šeimyną, ištik-
rųjų, laiminga,' turėdama tiek 
daug dainininkų. Dar padai
nuoja "Kur bėga Šešupe". • 

Kun. A. Deksnys reiškia sa
vo linkėjimus. Duetą dainuo
ja A. Pieržinskienė ir S. Žy
lius. Duetas labai puikiai pa
vyko. Žmonės patenkinti. 

Vienas pirmųjų choro na
rių, p. A. Prečinauskas, šį-ta 

METOP0UTAN 
ELECTRIC SHOP 

Lietuvis Generalis Kontraktorlus 

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-
čerius-lempas ant naujų. 

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

2215 W. 22nd. St 
Tel. Cand 2591 

Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 8 
skyrius turės savo susirinki-

PRANEŠLMAS 
Turime garbėa pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame .paskirti par
davinėti naujus NASH "400". kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą. 

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais Ir Šventadieniais. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

TeL Lafayette 2082. 

REIKAUNGA molderių or-
namentališkų geležinių daiktų 
liejykloj. 

C. H. Milles Fomidry Oo. 
2225 West 35 Street 
4030 Archer Avenue 

kalvė, viitininkas, ledaunė, 
virtuvė" etc. Trobos sveikos, 
skiedromis dengtos. 

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

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

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

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

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

MAROUETTE JEVVELRY 
& RADIO 

% 

Savininkas R. Andreliunas 
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų ir 1.1. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus. 

2646 W. 63rd St Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8880 

, 

Telefonas Canal 7281 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktorlus 
Dažų ir Popieros Krautuvė 

1814 8. LEAVITT ST. Cbicago 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORU 

Palnt, Oll A Glass 
1701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1287 

> 

Del geriausios rųiies 
Ir patarnavimo, saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauli
nių, sviesto ir surlų. 

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1889, 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius , 

4556 So. Rockwell Street 

TeL Victory 5371 
UNIVERSAL RESTAURANT 

A. A- Norkus, Savininkas 
Gardus ir sveiki valgiai, 

greitas ir mandagus patarna
vimas. 

750 West 31 Street 
Arti So. Halsted St. 

Chicago, 111. 
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14Draugo*' knygyne galima 
gauti visiems vargonininkams 
ir. parapijų chorams reika
lingi} "Mišparų" arba 
Vesperae de SS. Sacramento. 

Tai veikalas sukomponuotas 
plačiai žinomo kompozitoriaus 
V. Niekaus. Kaina 35c. Su 
užsakymais kryptis 

"DŽIUGAS" 

2334 So, Oakley Ave. 
— dttoaįo, 1U. 

Pardavimui arba mainymui 
2 fl. plytinis namas, 6-6 kam
bariai, karštu vandenin apšil-

jdomas, randasi arti Marque-I Geriausi 4 kamb. f ominiai, 
tte Parko. |3 šmotų Frieze parlor setas, 

Lotas ant Western ave. ties; Wilton kaurai, riešuto medžio 
Marąuette Rd. mainys į im- • valgomojo ir miegjamojo kam 
proved propertę. i barių setai, elektrikinig ra-

5 rūmų plytų bungalow, fur^ Į dio, Grand piano, kurtinai, 
nace heat, arti Marąuette Rd. j lempos ir tt. Viską artlalimis. 
ir Western ave. Kaina $7,000,! Duokite pasiūlymą. 
įmokėti $500. 

75 pėdų ant 69 st. ties Wes 
tern ave. mainys į bungalow. 

10 flatų ir 3 krautuves ant 

7915 So. Morgan St. 
1-mas apart. 

Tel. Radcliffe 9471 

Western ave. mainys į ffera PARSIDUODA šaunumų, tabokos, 
iMVioij * 6 ^ *.n«okyklos reikmenų ir kitokių Anul-

,kmenų krautuvė. Užpakalyje gyvena
mieji kambariai. Karštu vandeniu Sil-

Idomas. Rendos f40 mėn. Kaina $650. 
6641 So.*Westem Ave. 

tuščią lotą. 
A. N. MASULIS & CO. 

VVMp BENECKI 
Maliorius ir popieruotojas 
3542 So. Frandsco Ave. 

Tel. Lafayette 7554 
Reikalaukit sempelių knygos. 

TeL Boulevard §J14 

M. YUSZKA & CO. 
PLUMBING A HEATTHG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4614 SO. PAULINA 

JUOZAS K. ENČERIS 
GENERALIS KONTRAKTORIU8 

Ir 
REAL ESTATE 

Namus stato, taiso, perka ir 
parduoda visoje Chlcagoje 

4401 8. MOZART ST. LAF. 8661 

M0RT6EČIAI-PASK0L0S 

2502 W. G9 St. 

2-RI MORGIČIAI 
3-H MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola B n teikiama \ viena diena. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internatioiil Investment 
Corporation 

Kapita lu $600.«tt .tt 
18*4 8 0 . KEDZIE AVENUsl 

TeL Lafayette €788-1718 

/ 
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