
. 

Katalikai pasaultonys turi kilnų o i . 
davlnj, — Jneštt J Šeimyna* Ir ; vi
suomenę Kristaua mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasia, Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. -Draugas" padSs jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
•kaitykite ir platinkite "Draugą." 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonljaa "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie-
tellškl jausmai. 
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METAI-VOL. XIV 

Student. Vosylius Prisipažino Sąmoksle; Sušaudytas 
JIS IŠPAŽINO PASIKĖSINIME PRIEŠ 

PREMJERA DALYVAVĘS 
Meksikoj Studentai Kai Kituo-

met Rusijoj Kapojami 
MASKVOS RAUDONOJI VALDŽIA 

SAVO VALDININKUS ŽUDO 

PIRMOSIOMS NUODINGŲJŲ b U JŲ AUKOMS PAMINKLAS 

• 
Afganistano Emirui Nepavyko Sosto Atgauti 

PRISIPAŽINDAMAS JMAI- MEKSIKOJ STUDENTAI 
š £ DAR IR KITUS KAPOJAMI, ŽUDOMI 

30 DIENŲ KALĖJIMO IR 
100 DOL. PABAUDOS 

ldemarą nužudyti studentas 
Vosylius sušaudytas. Naujas švietimo sekretorius 

Jis išpažino dalyvavęs pa- _ jaunas advokatas — pra-
sikesinime ir išvardino kai- dėjo studentų tarpe vykinti 
kuriuos savo draugus, inėmus didesnę drausmę.' MADRIDAS, geg. 24. 
studentą Gudelį. Šis pastara- j B e kitko jis parėdfc, kad tei- K a r 0 t e i s m a * Plaukt i 37 is 
sis, sakoma, buvęs sąmokslo; s i u studentai kas mėnesis tu-tP*1"* a r t ^ " * * karininkai už 

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein rytoj dedikuos Vi- Š. m. gegužės mėn. 7 d. Ma
su Šventųjų parapijos naują' rijampolės moksleivija iškil-
mokyklą, 25 place ir Wallaee mingai minėjo 25 metų spau
st, dos atgavimo sukaktuves. 

Po dviejų pamokų visos mo-
kklos, — pradedant pirmo 
skyriaus mokiniu ir baigiant 
aštuntos klasės moksleiviu, — 

• M. Cesareno namuose, 1314 susirinko į bažnyčią išklausyt 
So. Talman ave., atrasta prie- šv. Mišių. Daugybė moksleivių 
taisos alkoholį gaminti. Žmo- vos tilpo bažnyčioj. Kun. Da
gus tieson patrauktas. mbrauskas pasakė labai įspū-

Teisme paaiškėjo, kad jis y- [ dingą ir turiningą pamokslą. 
Ypres'e, Belgijoj, andai iškilmingai atidengtas paminklas atminčiai pirmiesiems''ra nažlys ir 9 vaikų tėvas.'Jo reikšminga kalba uždegė 

Vyriausias vaikas yra 14 me- jaunų moksleivių širdis. Šv. 

KARO TDSMAS ISPANŲ RUSIJOJE TRYS AUKšT~GEN. C A R A V B o T T ^ *** ^ - & & $ & & * • * ^ galingai plaukė 

CHICAGOJE LIETUVOJE 
KARDINOLAS DEDIKUOS 

MpKYKLĄ 
25 METŲ LIETUVIŲ 
SPAUDOS ATGAVI
MO SUKAKTUVES 

• * 
KAUNAS, geg. 25. — Už MEXICO CITY, geg. 25. 

pasikėsinimą čia premierą Vo- šiame mieste naujos suirutės J nuo vokiečių nuodingųjų dujų žuvusiems belgų kareiviams praėjusio karo laiku 
- tikra revoliucija. 

KARININKAMS TIEJI VALDININKAI 
SUŠAUDYTA 

STYBES PAKLIUVO 

i EL PASO, Teū., geg. 25. — 
MASKVA, gqg\ 25. — Trys Vienas vyresniųjų "buvusios 

galva. i 4*Aų kvotimus. 
1 dalyvavjmiį. maištuose šių me-

Studentai streiką sukėlė. t u fr™*510^ " * 

buvusieji Rusijos aukštos kil
mės vyra* sašaadyti, einant 
sovietų teismo išsprendimą. 

AMANULLAH AFGANIS- | Prie ju į r i š t o k S j į ^ j Karaliaus valdžios p r o t o & ' ? £ ! * * : ^ " ^ ^ 
TANĄ APLEIDO džios išdavystėje, nes mėginę .dėjo laikyti susirinkimus ir roras .(kaltintojas) pareika-' . . , * . , , . .. . 

. . . , .. . J L 1A ' r T .. kenkti geležinkelių operacijai i miesto gatvėmis paroduoti. lavo iš kaltinamųjų 7 bausti , • , Į Į , T ] į ] . . r • {ir aukso ir platinos pramonei. SIMLA, BriU, Indija geg.; p r e z i ( J e n t o Q i , ^ 'mirtimi, 14 k a l i m o ligi gy-
2o. — Buvusis Afganistano 

einant, policija ir gaisrinin- v o s K a l v o s ' » l * » s i e m s k a l ^ ennra* Amannllah per e.a su * ^>iimo n w 1 0 fitf 20 metu. 
žmona, broliu ir kitais savo, . . v. _ „ .. . 

. ^ pasipriešino. Policija naudo-
seimynos nariais j Europą f . , , . . . . . . . 

įjos ginklais, gi gaisrininkai vvKsta. ' , , — kirviais. Studentai prade 
Pasirodo, jam nepavyko so- •. .• *~ 

GENER. RABATTE 
PASIDAVĖ 

Sušaudyti: 
Von Meck, buvusis pirm re

voliucijos privatinio Maskvos 

Meksikos militarinės revoliu
cijos vadų, buvusis Chihuahua 

Federalis teisėjas Lindley iš tūkstančio jaunų krūtinių, 
jį nubaudė 30 dienų kalėjimu Po mišių visos mokyklos iš-
ir 100 dol. pabauda. 

TYRINĖJIMAI ATNAU
JINTI 

^iskirstė i savo mokyklas, kur 
tbuvo atatinkamos paskaitos. 

Marijonų gimnazija po mi
šių susirinko į savo didžiulę 

„ Visi su orkestru pagie-
„ , v , Illinois legislaturos k^mite-jdojo Tautos Himną. Po to ke-Caraveo sale sio miesto nąk- . . .. ' . , . . . . . . . . . .. . tas vakar Auroroj atnaujino n moksleiviai kalbėjo, laike 

čia su keliais savo palydovais 
perėjo sieną ir J. Valstybių1 

imigracijos autoritetams pa-į 
sidavė. 

Jis pasakoja, kad vos-ne-
vos tegalėjęs pasiekti sieną, 

—Kazaniaus geležinkelio sva- nes Meksikos valdžios karei-

tyrinėjimus sąryšy' su Mrs. paskaitas, nušviesdami tuos 
jde King nužudymu. 'sunkius lietuvių spaudos drau-

Kane apskrities "sausasis",(limo laikus. Pagriežus orkes-
prokuroras Carbary, sakoma, trui ir padeklamavus, visi pil-
dar kartą bus išklausinėtas. ni energijos ir pasiryžimo iš

siskirstė. St. Šerkšnas. 

sto atkovoti. 

"GRAF ZEPPELIN" 
NAMIE 

j jo tgintis akmenimis ir plyto-
jmis. Kai-kur imta dirbdinti 
barikadas. 

Vienas studentas nušauta ir 
: keliolika pavojingai sužeista, 
neskaičiuojant daugelio leng-

L 
MEXICO CITY, geg. 25. — 

Buvusios revoliucijos vienas 
žemesniųjų vadų, gen. Raba-

rbiausias šėrininkas. 
Veličko — karo laiku trans-

portacijos departamento vir
šininkas. 

Prof. Palčinskii, buvęs Ke
renskio valdžioje ministeris, 

tte, Sinaloa valstijoj su 30lgį pastaraisiais laikais kasyk-
savo kareivių valdžiai pasida
vė. FRIEDRICHSHAFEN, ge

gužės 24. - šiandie anks t i ;™? į * * * . 
., . , -v ™ • Sis žiaurus valdžios atsine- Sakoma, valdžia jam leisia-

rvte cia nusileido is franci- m j- . . . . i • »• —i-;™« Šimas i studentus greitai at- nti Meksiką apleist: jos gryzęs vokiečių orlaivis *. _._.,_•_ T_ AJ__j 
"Graf Zeppelin." 

KELIOLIKA IAPONŲ 
POTVINIUOŠE ŽUVO 

siliepė į provinciją. I r tenai 
studentų streikai prasideda. 

• 

Del valdžios žiaurumų daug 
! įžymiųjų profesorių atsistaty
dina. 

TOKYO, geg. 25. — Fuku-
shima prefektūroj nuo sezo
ninio lietaus kilo potviniai. 
Keliolika asmenų žuvo. Dideli 
nuostoliai. 

ti. 

MEXIOO'CITT, geg. 25. — 
Mexicacan,e Jalisco valstijoj, 

lų instituto Petrograde profe
sorius. 

Pirmuoju du bolševikų ko
munikacijos komisariate aukš
tus ofisus turėjo. 

viai visą pasieni stipriai sau
goja. 

6 METŲ VAIKAS J RE
FORMŲ MOKYKLĄ 

NUBAUSTAS 

Japoniete apvogta 

PAINTjSVILLE, Ky., geg. 
25. — 6V2 metų vaiką Carl 

Mrs. Kaka Matsahori, ja
poniete, ilgus metus išlaikė 
"boardo" namus, 1132 Bryn 
Mawr ave. 

AUGA MIESTAI 

Lietuvoje Didysis Karas iš
naikino, išdegino ir išgriovė 
daugybę kaimų ir miestų. Lie-

Aną dieną staiga pražuvo J tuvoje ėjo nuolaf kruvini mū-
jos išlaikomas virėjas D. Dale šiai; ugnis ir kraujai viešpa-
ir jos 1,250 dol. j tavo šaly. > 

— Bet po Didž. Karo Lietuva 
Newton Mahan prisiekusių tei Karo veteranŲ suvažiavimas kyla iš griuvėsių. Visas jos 
sėjų teismas apkaltino žmog-j Pasaulio karo paliegusių ve-' gyvenimas pulsuoja nauja jė-
žudysteje ir pirmininkaująs teranų Illinois valstybės šuva-' ga. Tas žymu ir miestų gyve-

Prof Palčinskii sDalv 1917 t e i s ^J a s & nubaudė 14 metų' žiavimas Sherman hotely va-'nime. Lietuvos miestai-mieste 
kar atidarytas. m., vadovavo kariuomenei, ku-

50 sukilėlių žuvę susirėmime į r i ž i e m o s r ū m u s Petrograde 
su kariuomene. _ 

ILLINOIS LEGISLATORA 
UŽ VALSTYBES TEISES 

MARŠALO RANGA 
PANAIKINAMĄ 

SPRINGFIELD, 111., geg. 
25. — Illinois legislatūros že
mesnieji rūmai balsų didžiu
ma pripažino atstovo Green 
iš Rockfordo rezoliuciją. 

PARYŽIF'S, geg. 25. Valstybės generalį proKuro-
Francijos ministerių kabinę- rą legislatūra autorizuoja 
tas išsprendė maršalo rangą kreiptis į Vyriausią Teismą 
panaikinti. Kurie kariuomenės tikslu atgauti valstybės teises, 
vadai tą, rangą šiandie turi, kokias Kongresas aštuoniolik-
naudosis ligi mirsiant. Nauji tuoju priedu uzurpuoja, 
maršalai nebus skiriami. Būtent, kad valstybėje me-

dikalius svaigiuosius gerymus, 
pramoninį alkoholį, sakrame-
ntalį vyną ir kitus nesvaigiuo-
sius gerymus kontroliuotų pa
ti valstybė, bet ne federalė 
valdžia. 

Atstovas Green išaiškino, 

AGRARŲ VADAS 
PAKARTAS 

MEXICO CITY, geg. 25. — 
San Pedro mieste sukilėliai 
nutvėrė agrarų vadą Celso 
Reveles ir pakorė. 

kad federalė valdžia sau rei
kalingas valdžios pareigas ti
ktai tokias gali tucėti ir jas 
eiti, kokias valst. jai pripažį-

gyne. 

RYKOV ATSISTA
TYDINĘS 

M1ASKVA, geg. 25. — Iš 
sta. Tuo reikalu Kongreso. vyriausios sovietų tarybos pi 
privalumas visų atskiriu vai- rmininko vietos atsistatydino 

Rykov. 
Kol-kas tečiaus jis dar pa

reigas eina. 

ROOSEVELT SUTIKO 
BOT GUBERNATORIUM 

stybių atsiklausti. Pravezda-
mas aštuonioliktąj\ priedą Ko
ngresas valstybių neatsiklau-
ste. Ir etai tokiu būdu jis fe-
deralę valdžią autorizavo val
stybių teises. ignoruoti. 

Gal kas sakytų, kad to prie
do ratifikavimas yra lygus NEW YORK, geg. 24. 
valstybiių nuo savo teisių at- Iš Shanghajaus, Kinijoj, pra-
sisakymui. nešta, kad pulk. Theodore 

Atstovas Green pareiškė, Roosevelt, kurs vyksta namo 
kad tas to priedo ratifikavi- iš Field muziejaus ekspedici-
mas buvo poMtinis, bet ne jū-|jos Azijoj, sutiko būt Porto 
ridinis.. |Rico generaliu gubernatorium. 

Dar reikalinga, kad šią re-Į Tą ofisą andai jam prezi-
zoliuciją senatas patvirtintų, dentas Hoover pasiūlė. 1 

į reformų mokyklą. 

Žaidžiant šis vaikas nušovė 
kitą vaiką. 

80,000 DOL. PAGROBTA 

OKLAHOMA CITY, Okla., 
geg. 25. — Plėšikai užpuolė- Policija tyrinėjimus veda. 
American First National ba-
nkos pasiuntlėją, vos išėjusį 

liai, Marijampolė ir kiti, me-
1 tai į metus žymiai didėja. I r 

Bomba suplaišinta , už kelių dešimčių metą tiesiog 
Good Humor Ice Cream Co. bus nebegalima nė pažinti pi-

įstaigoje, 4649 Armitage ave.,' «maii buvusių miestų. 
bomba suplaišinta. Apie 2,000 
dol. nuostolių padaryta. 

Laimutis. 

su pinigais iš federalės atsar-
.gos bankos. 80,000 dol. pagro
bta. 

STUDENTAI LAUKIA, 
PROFESORIUS MEŠ

KERIOJA 

SENIAUSIAS KUNIGAS 
VISOJ LIETUVOJ 

Jubiliatas garbės kanaunin
kas Vincentas Natkevičius, 
Šumsku parapijos klebonas 
(Mariampolės apskr.), papra
stai vadinamas Šumsku tėve
lis, gegužes 8 d. sulaukė 90 
metų amžiaus. Tai vyriausias 
kunigas vįsoj Lietuvoje. Gerb. 
Jubiliatui linkime geriausių 
metų. " R . " 

NEW YORK, geg. 25. — 
Columbia Universiteto apie 
100 studentų susirinko į kvo
timus gauti mokslo laipsnius. 

Nesulaukta profesoriaus 
kvotėjo P. T. Moon. Imta ieš
koti ir teiriautis. Galų-igale 
patirta, kad jis sau ramiai 
meškeriojąs. Pamiršęs. 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakoma giedri die
na; temperatūra kįla. 

GIRTINAS PASIRYŽIMAS 
Marijampolės ateitininkai 

moksleiviai abiturientai visi 
nutarė daryt savo išleistuves, 
išleistuvių puotą, be svaigių
jų gėrimų. <Gražus pavyzdys 
mokslą einančios jaunuome
nės, kuri supranta alkoholio 
nuodų kenksmingumą. 

Laimutis. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. eteri 4.85 
Francijos 100 franko 3.90 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų 5.23 
Vokietijos 100 markiu. 23.71 
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Išeina kasdien, lAskyrua sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $8.00. Pu-

?l Mėty — 13.50., Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
ėnesiui — 75c Europoje — Metama $7.00, Pusei Me» 

ių — $4.00, Kopija .03c. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nego 

tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto lenkiu. 

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 n J . 
kasdien. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po p ie t 

D R A U G Ą S" 
IJTHUANIAN DAILY FBIEND 

Lenkijos mažumų; padėtį Tautų Sąjunga yra 
.tyrinėjusi. Bet kas iš to išėjo. Nieko. Šiandien 
lenkai dar labjau jas persekioja. Po Lenkijos 
jungu skaudžiai kenčia lietuviai, gudai, uk
rainiečiai, vokiečiai ir kiti. 

Galima drąsiai sakyti, kad joks tautinių 
mažumų persekiojimas, kad jis bus ir su Tau
tų Sąjungos pritarimu ar pagalba, nenuslo
pins jų aspiracijų prie laisvės siekimo. Kuo 
labiau mažumos bus spaudžiamos ir persekio
jamos, tuo labiau juose kils noro pasiliuosuo-
ti, atsiras dagiau pasiryžimo kovai už savo 

i 

" • •» • • = 

Į V AIR g S S T R A I P S N I A I 
„ KENTAS REGINYS PARODAI. 

LIETUVIŲ SPAUDOS KRY. valia, begaliniu taktu, nepa-
ŽIAUŠ KELIAS. prasta drąsa ir didžiausiu pa-

:—-*— siryžimu. Valančius, net eu-
(Spaudos atgavimo 25-ioms ropišku mastu matuojant, bu-

sukaktuyėms paminėti), vo didelis tautos vadas — ko-

"For t i s semper ver i tas" 
Esctos, IV, $B. 

Published Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Montns 

— $3.50, Tbree Months — $2.00. One Month —'"t ie . 
Burope — One Tear — $7.00, Siz Months —- |4.00, 
"topy — .03c. 

Advertising in "DRAUGAS" brings best resulta 
Advertisinj; rates on appllcation. 

rDRAUGAS' ' 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

DIENOS KLAUSIMAI 
30 MILIJONŲ MAŽUMŲ. 

votojas. Nors išauklėtas anų 
'laikų dvasioj, sugebėjęs savo 
gabumais ir gudrumu įsiteik-

teisingus reikalavimus ir teises prie laisvės. Daug vargų pakėlusi lietu- ti <uet tai pačiai rusų valdžiaį 
Nereikia pranašo, kad pasakyti, jog tris vių tauta, daug juodų dienų ae>s # sutiko su jo paskyrimų 

dešimts milijonų Europos mažumų, kada nors pergyvenusi, tačiau ryškiau- vyskupu, yalančius, apėmęs 
pasakys savo galingą žodį, su kurio nesiskai- šiai visi jo s vardai atsispindi vyskupystę, pradeda pavo-
tant, Em*opa vėl turės paplūsti kraujuose. |— tai lietuvių spaudos per- jmgiausią kovą su ta pačia 

Beje, prie tų 30 milijonų nepriskaitonia gyvenimuose. j r u s u valdžia, kurios kovos to-
ptisijos mažumos, nepriskaitoma nei 35,000,- Nustojusi savo laisves, nus- li.mesui vaisiai turėjo privesti 
000 bolševikų pavergtų ukrainiečių, kurie jau tojusi nepriklausomos valsty- P r i c Lietuvos nepriklausomy-

| pradeda tautiniai susiprasti ir del to gali- bes teisių, nustojusi savo "es atgavimo. Nebūtų buvę 
mas daiktas, kad ir jiė neužilgo pakels kovę bajorijos, lietuvių tauta buvo * a r č i a u s ir jo paskelbtos 
už savo tautos pilną nepriklausomybę. Tuo- bepradedanti merdėti. Atsi- kovos, vargu ar Lietuva ka-

l met prie jų ir lenkų pavergta ukrainiečių da- rado keli šviesuomenės atsto- <* "r^ beatgavusi savo ne-
I lis prisidėtų. vai, kurie pasiryžo merdėjan- priklausomybę, 

J pn 
ma 

t už 
Ilįuminuotos '(apšviestos) orendžių šakos judamiems pa-

eikslams bus išstatytos elektros parodoj Los Angeles, bir-

" dvikoju vi lkų" arba "klukser ių" organiza- Išleista šis tas. Tačiau, prie- .<&*<> visa eilė didesnių ir ma- Baigiantis okupacijai šiek J užsiėmimu, šiandie j * važine-
cijos kuopas. Šios slaptos organizacijos tiks- šas suprato, kad leidus laisvą ž e s n i » knygnešių, slaptų "da- tiek palengvėjo ir spauda velija per Amerikos miestelius, 
las yra ieškoti diktatūros priešų, juos per- spaudą tauta išsprūs iš jo na- raktorių" ir kitokių darbi- atsigavo. Po ilgo AispaucHiuo • rengia protestantams susirin-
sekioti ir išduoti. Reiškia, dabar ir gimnazi- gų ir nekultūringas rusas n i n k u > kurie aprūpino kraš- atsirado net palankesnės są-1 kimus ir jiems Katalikų Baž-
jų vaikėzams bus leista turėti ginklas, kuriuo griebėsi tos negirdėtos ir nie- ^ knygomis bei laikraščiais lygos spaudai plisti ir kai ku- nyčios tiesas aiškina, 
jie galės "ža is t i " . Juk tai bu s didžiausia jau- kur pasaulyje nepavartotos ^ r u s ų , mokė vaikus, kėlė n e lietuvių laikraščiai, ypač 
nimo demoralizacija! Tai tokių " reformų" priemonės — atimti lietuviams k r a š t & i r r u o š ė ii žymesnei dienraščiai, pasiekė tokio ti-
Lietuva iš tautininkų susilaukė. spaudą. Pradėjo Muravjovas, j k o v a L ° k i e k tie Lietuvos ražo, kokio nepriklausomoj 

baigė Kaufmanas, vid. reika, I k « l ė J a i ^kentėjo, kiek jų Si- Lietuvoj dar joks dienraštis 
lų ministerio Vafuievo remia, b i r e , ž u , v < > > k i e k kalėjimuose ™m turėjęs. (Bus daugiau) Prof. Voldemaras manęs nuimti karo sto-' lų 

vi ir spaudos cenzūrą Lietuvoje, bet del su- ^mas. 1864 — 5 metais lietu- j b a i f ? d i e n a s a r b a palau&ė 
sektų prieš valstybinių dalykų to padaryti . viai neteko spausdinto žodžio Į sveikatą,.. NEPAPRASTAS ŽMOGUS. 

Prieš porą dienų rašėme apie tai, kad Taigi, neišrišus mažumų klausimo Euro- čiai tautai įlieti gyvybės sul-' Valančius daugelio vadina- ? 
didžiosios pasaulio valstybes neina tikruoju poje, taikos pamatai ant smilčių yra statomi*, čių. Vienintelis kelias tai at- m a s pirmuoju knygnešiu ir * 
keliu prie nuolatinės taikos, apie kurią pas- — likti, gyvenant rusų priespau- pirmuoju kovotoju už lietu-
tarais keliais metais tiek daug kalbama ir ra- i Tautininkų vyriausybė Lietuvoje ir gini- doje, buvo spausdintas žodis. v i u t a u t o s šventąsias teises, lėgė mūsų spaudą, nes beveik (protestantų dvasia. Vietoje 
soma. Mūsų buvo nurodyta, kad tol, kol Eu- nazijose leido kurti "Geležinio Vi lko" t. y. Griebtasi to spaudinto žodžio. T a i PSi kartu su Valančiumi nieko negalima buvo išleisti.;užsiimti kokiu-nors pastoviu 
ropos Valstybes neišriš teigiamai mažumų 
klausimo, kalbos apie bent kokią nors taiką 
visiškai yra bergždžios. 

Statistikos daviniai parodo, kad Europo
je skriaudžiamų mažumų yra virš trisdešimts 
milijonų. Čia imama tik tos mažumos, kurios 
reiškia savo nepasitenkinimą svetimų valdy
mu, kurios siekia, ar ankščiau, ar vėliau, pa
eiliuos uot i iš priespaudos. 

Rimčiau galvojantieji Europos politikai 
supranta, kad toji didelė mažumų skaitlinė, 
jei nebus patenkinti jos teisingi reikalavimai, 
iiuolat grasins Europos ir net viso pasaulio 
tarkai. 

Ak, tiesa, Tautų Sąjunga mėgina rūpin
tis mažumomis. J i turi tam reikalui ir spe-
cialę komisiją, kuri susijeda iš : Austen 
Chamberlain, Britanijos užsienių reikalų mi-
nisteris, Quinones de Leon, Ispanijos atsto
vas, ir Adachi, Japonijos atstovas. 

Toji komisija dirba. Bet jos darbo tiks
las neveda prie konkretaus mažumų klausimo 
išrisimo. Komisija, tiesa, tyrinėja mažumų 
padėtį, bet tik tam, kad tas jų darbas išeitų 
didžiųjų valstybių naudai. 

Tautų Sąjungos komisija savo laiku darė 
pranešimą, kuriam, tarp ko kito, pasakė, kad 
Jisų mažumų tendencija esanti—priešintis vy 
riausybems. Del to ir ieškoma priemonių tai 
tendencijai padaryti galą. O tos priemonės vi
siems gerai yra žinomos: varžyti mažumų tau
rinį veikiuią, uždarinėti mokyklas, persekioti 
Organizacijas ir spauda, ištremti veikėjus, ar
ba juos į kalėjimus kišti. 

jPavyzdžiui galime paimti Lietuvos kai
myne Lenkiją, kuri labai daug svetimų žemių 
tkri užgrobusi, kurios beveik daugiau negu 

Kur jis nuvažiuoja, visados 
pirmiausia pryčerius aplanko, 
kad jiems pritariant butų ga
lima susirinkimus sušaukti. 
Pryčeriai gi jį. kuone visur 
nuoširdžiai priima ir palys 
^eina į susirinkimus paklausy-

ciabar negalįs. Prie to p. Voldemaro pasaky-1 gimtąja kalba. Tiesa, rusai lei- ! Gilinantis į visai netolimą James A. Šmith per 21 me- t į 3° S™^ prakalbų, 
mo reiktų pridėti priedas — kol Lietuva bus do spausdinti lietuvių kalba, mūsų tautos ir jos kančių tus buvo kongregacionalistų Protestantai įsitikina, kad 
diktatūros valdoma, tol ten bus karo stovis be* rusiškomis ..raidėmis, bet praeitį, reikia stebėtis kaip (protestantų sekta) pryčeriu. jis toli kitaip atvaizduoja Ka-
ii griežta spaudos cenzūra. tai buvo tik: paflrastas etapas ta vadinamoji .mužikų tauta Pasaulio karo laiku buvo ka- i talikų Bažnyčios mokslą, ne-

lietuvių kalbai k visiškai n u - j l u r ( ^ ° aa.ug pasiryžėlių rpasi- riuomeneį kapelionu. Po karo; gu fanatiką^ protestantą* ,rsa-
Nera to šventadienio, kuriame automo- marinti. Jei lietuviai šį rusų aukojusių idealistų, kurie jįs turėjo savo žinyboje kon-|vo laikraščiuose ir prakal-

biliais ir lėktuvais neužsimuštų po keliolika įsakymą;*butų priėmę lengva nieko nebojo, net mirties, kad gregacionalistų maldnamį. j l>ose. Dėlto jo kalbų susidomie-
ar daugiau žmonių. Daugiausia tam kaltas širdimi, tuojau butų sušilau- t i k savo tautai padarytų ge- Jam buvo "mokama 4,000 dol. i jusiai klausosi ir daugelis 
neatsargumas. Nė vienam nėra pro šalį atsi- kę visiško draudimo lietuvis- r a , kad tik ją išgelbėtų iš ru- algos į metus. Tokia alga ga-1 stebisi, kad jie apie tokius ar 
minti, kad "Safetv first'7. 

nnimu. 

Sakoma, kad Calles, buvusis Meksikos 

kai rašyti bet kokiomis raidė- s u nagų. Įėjo šeimyną išlaikyti. Nežiu kitokius dalykus pirmu kar
inis. Laimei, tie' keli susipra-1 Po 40 metų kovų ir skaus- rint to, jisai metė protestan- tu teišgirsta. 

Lietuvių katalikų savaitraščio " L a i v o " | tusieji šviesuoliai, kurie tada nių, -aplinkybėms susidėjus, j tams pryčeriavęs. ir Katalikų Ligšiol tik vienam Indiana 
kontestas gražiai eina. Tas rodo, kad katali- !buvo vieninteliai tautos vado- pagaliau rusai buvo priversti ' Bažnyčion perėjo. Kiek palau- valstybės miesčiuky prakalbų 
kai vis labiau susirūpina savo spaudos stip- vai, suprato ko siekia rusai ir, grąžinti spaudą. Bet del pra- kus jo žmona ir vaikai priim-1 laiku kažkoks niekšas j a u 

ti Katalikų Bažnyčion. ; kokiu tai kietu daiktu į galvą 
Daugelis žmonių stebis tuo-: sudavęs. Bet nepavojingai, 

mi jo žingsniu. Pamesti už- Protestantai daugiausia.su
tikrintą vietą ir nežinia kur.bisi , kada jis jiems pasakoja 
ir laoki užsiėmimą gauti, kad apie praeitus prezidento rin-

budami saujelė . prieš didįjį sidėjusios Rusijoje reakcijos 
Rusijos kolosą, paskelbė kovą lietuvių spaudai dar teko daug 
tam kolosui. kentėti, tik iš naujo ją visiš-

prezidentas, visiškai išeinąs iš vyriausybės. I Kova prasidėjo už spaus- kai uždrausti niekas nebedri-
Matomai, jisai jau užtektinai prisigėrė kata- dintą žodį, už lietuvišką kny- so. Per dešimtį metų, iki pa-
likų kraujo, kuriuos jis be jokio nusikaltimo 
persekiojo ir žudė. 

• 

Bolševikai renkasi kongresan Maskvoje 
Stalino ekonominei programai užgirti. Stebė
tina, kad ir " r o j u j e " atsiranda ekonominią 

puse gyventojų skaičiaus sudaro mažumos, problemų. •v 
• i \ 

gą, už mokyklą, Pirmon ko- saulinio karo pradžios, ji žy- šennynai išlaikymą, užtikrinus 
votojų eilėn atsistojo garbin- miai sustiprėjo. Atėjo didysis — tikrai reikia nepaprastu 
go ir didelio atminimo že- karas. Bet kokia spauda pra-
maitis, Žemaičių vyskupas dėjo trokšti ndo visokių su-
Motiejus Valančius. ^Apvaizda Varžymų, o ką bekalbėti apie 
jį buvo parinkusi tiems sun- jaun«;. lietuvių spaudą. Oku-
kiems laikams su jo geležine ; pacijos metai dar labiau pris-

žinogum būti. 
Smitli ir yra nepaprastas 

žmogus. Ilgus metus protes
tantams pryčeriaudamas jis 
labai gerai susipažinęs su 

kirnus^ kada katalikai be ma
žiausio reikalo buvo puolami 
ir šmeižiami. Jie negali supras 
ti, kodėl protestantai dide
lius melus apie katalikus sklei 
džia ir Katalikų Bažnyčio.s 
mokslą" iškreipia. 

m4mm ^4 -«-*» l+< mi— » » « * »*-w» » t ^ ' » % ** "• a - t ' 

Stasius Būdavas. 
* 

Ū K A N O S 
————— _̂__ ' 

DVIEJŲ DALIŲ APYSA 

(Tąsa) 
— O čia tau ar negerai? 
— Nu ką čia darysi, baisiai nuo

bodu... 
— Nu jau einam, einam, kad taip 

baisiai nori. Ale, veizėk, tik negiliai, 
prie pat durų... 

— Gerai, gjerai... 
Iš kaštanų paūksmės pasijudina trys 

jaunos sudribusios žmogystes, žilomis 
mielomis ir dulkėtomis širdimis... Zigmas 
dar nusižiovauja, krumpliuotais pirštais-
paąkėja pakaušį ir nuslenka bažnyčion. 

Dievo šventykloje tvlu. Šnabždan
čios lupos ir pakiludbs širdys teisumo 
bei ramybes troMšta... v 

— Aspergeš me!.. — nuaidi visomis 
sienomis Išsijudina nusistojusios mintys... 

— Ko čia taužies, melskis atsiklau
pęs, — kažkokia rugčia,' viena akimi mo

terėlė drąsiai klibina Zigmą... — Fu... — pučia Zigmas karštą orą 
O jis, iškėlęs galvą, vis toliau ver- kažkokiai jaunai į pat kaklą... Atsisuka 

žias. Daugiausia pro moterų pusę — vis, nekantri mergaitė ir pasižiūri. Paskui 
mano, greičiau taką galėsiąs padaryti . . Į yėl ima skaityti "Rytmėtinęs". 

— A, Jėzus, Marija, ant kojų nelipk... Įsisiūbavę vargonai liūdnai raudo-
Vardan Dievo Tėvo... — kita dar nekan- ja. Zigmas jau nebeiškenčia Atsisuka ir, 
trešnė ir baisiai atsiviepusi duria jam • 
nykščiu nugarom Jam — gi nieko — 
miliniame švarke lieka neaiški duobelė, 
bet greit ir vėl išsilygina 

Tvirtomis kojomis ir nei kiek ne men
kesnėmis rankomis jis toliau iriasi... 

— Ei, a girdi, eik šian, ką aš tau pa- tave, sušilę; pučia ir nosinėmis tirština o-
sakysiu — vadina Zigmas laikraščių par- rą,.. 

nieko nebeklausydamas, išneria laukan. 
Vėjukas tuoj užlenda jam už kalnieriaus 
ir prilipę marškiniai greit atkrinta.... 

Vėl, vienas pats, nuslenka ton paukš-
mėn. 

— "Lietuva ' ' , " R y t a s " ! — šios dde-

davėją... 
Berniukas tuoj atbėga. 
— Šios dienos, šios dienos — džiu 

giai jam siūlo. 

Nuslenka Zigmas prie šventoriaus 
muro ir atsirėmęs žiuri į praeinančius. 
Viskas mirga, 

— Ką čia jau beveizi — einam, kur 

— Nu, nu, kur čia lendi — juk ma- nos! — rėkia kažkoks berniukas prales- Į 
tai, kad jau vietos nebėra — įsikimba į ta kepure 
Zigmą jau kažkoks vyriškis... 

— Orą ten bobos biauriai sugadino... 
— šypteli Zigmas. 

— Ką tu čia, bedievi, šneki!... Burną 
• 

išsimazgok... * | S J?¥ 'C 
Zigmas, nieko neatsakęs, toliau stu

miasi. 
— Viešpatie!.. Ar tu pagedai.. Nū, 

biaurybė, ko čia trinies kaip meitėlis!.. 
Bažnyčioj — kaip pirty. Zigmui marš 

kiniai limpa prie drėgnos mėsos... Pra
kaitas kvepia... 

— "Socialdemokratas", "Lietuvos 
Žinios", "Žiežirba"! —- atkerta kitame 
kampe... 

— "Lietuva" , "Lietuva" , " R y t a s " ! 
— ^So-ocijaldemokratas"! 
— Ką. tu Čia, biaurybė* gundini svie

tą... Kad tuoj man nueitum — melstis ja. O kišenėj taip tuščia — nė silpniausio 
nąduodi — iškišusi galvą pro langą barė- cingtelėjimo. Bet greitai uždrebia, 
si sudžiūvusi, sirguliuojanti špitolės da- i — Ką tu čia, oholiera, taip beprotiš-
vatka...« • j kai lupa... 

— ' iLietuva", "Lie tuva^! « vėl Pamaldos pasibaigė. Žmonės verčias 
šaukė berniukas su laikraščiais. iš bažnyčios ir verčias į šalis. Suprakai-

... , T- kup buvai pražuvęs be cesa? Ieškomu, 
— Klausyk, tu daugiau man Lietu- ! . ' ./ k. .* r v.. P . L . 

, , . -, ,,, •• . v . ieškojau bažnyčioj... Kad sušilau, fuL Tei-
vos nedurnavok —• veizėk tik kaip as tau , . . . ,. „ . 

, . .v v • • syoe, einam — judina Zigmą senas pa-
tuoj snukį išmuilinsiu — paįvairina sau v. " ~ - -\\t\ ; ,*^ 
Zigmas baisiai nuobodų laiką... XT , 

m y. , . . •" , ., . , I — Nu kur jus taip... — tėškė kažkas 
Tačiau ^ T O u į a s , kad ^r supykęs, ; d e l i m d e m a n 

Vis toliau šaukia:; * A x> f̂w- ^ + • 
" « T - + ,••# nv•* >, v v , f ~ A Petns , o taip sau, ceso turim 
~ ^ e t u v a . , " R y t ^ " į d i e n o s ! . . . ^ _ p a s k u i į n a m u s ^ y ^ s u k t i _ 
Dar nuobodžiau pasidaro Zigmui. Be- ; dėjo.Zigmas, 

suva lydamas jis pamato žydę su papi
rosais. Slenka ten,.. 

— A girdi, kiek rokuoji šitą pakiu-
Ką?. . 

J i paprašo pusės lito. Zigmas galvo-

— Dar anksti, paspėsil... 
— Vot ir atradau — priėjo ketvir

tas. Ar jus, vyrai, žinot naujieną? 
— NoJ no, kas dė\s bene gerą; *nu-

pasakyk... 
— f Braziliją vėl gajėfi važiuoti — 

Šiandien gazietose skaitė... 
- Ką jau ten mums, neleis be vais-

ko... 
— A 'jau, leis, galit nebijoti... 

' (Bus daugiau) 
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Prašau Į Mano Kampelį 
v , - J 

Prof. Kampininkas 'Nemi ežere., kuriame prieš du 
tūkstančiu metų Romos impe
ratorius Tiberius tyčia pas
kandino kelis savo puošnus,' 
pilnus aukso ir kitokių bran
genybių Jaivus. Bžeras jau 
tiek nusausintas, kad pasiro
dė vieno laivo dalis. | 

Ar nesumanys kas nusausin
ti — išpumpuoti Atlantika, 

.Pacifiką ir kitas jūres, ku-
Aną vakarą, vienam neva po rių dugne taip-gi guli tuks- : t o ^ 

Antrytojaus komunistai Na-

' gryžti į misiją ir tenai akis 
i akį su komunistais susidur
ti. Jam gryžtant ir dar esant 
tolokai nuo miestelio jis tuo-
jaus komunistų suimtas ir 
nuvestas prie$ vyresniuosius. 
Šie pastarieji jį biauriaiš žo
džiais iškoliojo ir pareikala
vo savo vyskupui parašyti 
laiškų, kad už savo išpirki
mų 10,000 dolerių reikalinga. 
Tuo pačiu laiku suimtas ir 
senyvas vokietis protestante 
misionierius. Abiem mirtimi 

COOLIDGE BIUSTAS 
SENATE. 

tankiai laivų su auksu ir vi
sokiomis brangenybėmis. 

litiškam susirinkime vyrų tar
pe išėjo kalba apie pasaulio 
ginklavimųsi ir busimus ka
rus; kad busimieji karai bu
siu baisus, kad jiems vesti bu-
si$ panaudota naujausi išra
dimai ir kad juose dalyvau- nijoj vienų naktį įvyko tokia 
sią ne vien vyrai, bet ir mo-; vagystė: pavogta dvi telefono 

Dažnai pasitaiko mums nu
sistebėti nepaprastomis va
gystėmis Amerikoj. Bet Rūmu 

linijos jungiančios Bukareštu 
(Komunijos sostinę) su Kron-
čati ir Krončatį su Galaco. 
Vagys nesuimti. 

terys. 
— Girdėjote, — sako vienas, 

— kad Rusijoj jau šiandie 
moterys kariuomenėj tarnau
ja. Kas gali tvirtinti, kad ir 
pas mus nebus tas įvesta. Sovietų Rusijoj ir vanduo 

— Taigi, taigi, — atsiliepė j ir oras saikuojama ir daroma 
kitas. — To tik ir trųksta pa-Į aktas (dokumentas) kiek jų 
šaulio pabaigai, kad mano pa- sunaudojama. "Izviestija" ra 
čiai kas kardą į rankas paduo-fšo, kad Uzbekistane vienas 
tų. hovelnos sandelio vedėjas pa

sirašė tokį aktų: "1932 m. f 
priimta 324 kilogramų oro 

nanfu apleido ir savimi pasi
ėmė kun. Young, vokietį mi
sionierių ir daugelį kitų žmo
nių. Kiekvienam jų rankos už
pakaly buvo surištos. 

Visi suimtieji arti paros be 
jokio atsilsio buvo varomi tai 
keliais, tai per kalvas, tai per 
uolas. Ta kelionė tęsės keletą 

f JUOKAI IR DAR ŠIS-TAS 
• • • 

J 

Žymiausioj J. A. Valstybių 
senato salės vietoj nesenai pas 
tatytas šis buvusio J. A. Vals
tybių prezidento biustas. 

Vasaros liga Lietuvoje. 
— Turi jau kokius nors 

planus vasarai? 
— Taip, turiu, 
— Kurgi važiuojate? 
— Žmona į Palangą, vienų 

duktė į Juodkrantę, kita į 
'Karlsbadą, trečia į Pasvalį, o 
sunūs — i Birštoną... 

— O jus! 
— Aš — į Kalvariją. 
— Argi ten geras kurortas? 
— Ne$ ten geras beprotna-

•mis. Besirūpindamas, kur im
ti jiems visiems pinigų, paju-

j tau, kad man tik ten važiuo
ti begalima. 

Tai, reiškia, tamsta naktimis 
proklamacijas metai ? , 

Tardomasis: Ne, išeinamą
sias vietas valau, ponas. 

Tas, kurs daug kalba, retai 
įgyvendina savo žodžius. O iš
mintingas žmogus visuomet 
bijo, kad jo žodžiai nebūtų 
skaitlingesni už jo darbus. 

Užburtas vaikas. 
i — Aš visiškai atsisakau su-

.'prasti, į ką tai mūsų vaikas 

— Pasakyk man, Petruk, 
kas traukia miestelėnus pa
vasarį į sodžių! 

— Traukinys ir automobi
lis, pone mokytojau! 

suko į klonį, tenai į žoles p a - ; i š š a u k s : į * * & a r * * * * * 
dienų. Kai-kur šlapumoje pr i - ; n e rė ir keturpėsti nepatėmy- t i n i d l i r n i u -
siejo gulėti ir keletą valandų . tinai nurėpliojo prie vieno ur-
užmigti. Šis-tas valgyt kartų Vo, kur ir pasislėpė. Tenai 
paroje buvo duodama. Tam budamu girdėjo, kaip komu-
tikslui rankos buvo paliuosuo- nįstai jųdviejų ieškodami kei-
jamos ir paskiau vėl suriša- kė. 
mos. Per naktį abu urve išgulėjo, 

Pagaliau vienoj vietoj ko-|gį ant rytojaus pamatė, kad 

Spaudos žiniomis, Italija 
* 

baigia sausinti — išpumpuoti j 121 sietas vandens" ir tt. 

KAIP MISIONIERIUS NUO KOMUNISTU 
PABĖGO. 

Katalikų misionierius kun. ,vis-gi katalikų meldimui pa-
Ed. Young, kurs Kinijoj ko- sidavė. Kada komunistų gau-
munistų buvo pagrobtas ir nuo jo buvo jau netoli misijos, 
jų pabėgo, laiške rašo apie jis antrų valandą naktį šv. 
tą įvykį. Jis laiškų prisiuntė Mišias atlaikė. Šventus indus, 
į Šv. Vincento seminariją, 
Philadelphia, Pa. 

Kun. Young yra iš Smith-
town, L. I. Priguli Misijų 
Kongregacijai, Šv. Vincento 
seminarijoj mokinosi, 19Ž5 
metais kunigu įšventintas ir 
tais pačiais metais išvykęs į 
Kiniją misionieriautų. 

rašomąją mašinėlę ir kitus 
daiktus paslėpė į stogą, misi
jos bažnyčią paliko atvirią 
ir patsai išėjo į laukus, kur 
ir pasislėpė. 

Žvalgai jį tenai dienos laiku 
painformavo, kad komunistai 
ramiai į miestelį inėjo, kad jie 
ramiai užsilaiko, kad nėra jo-

munistų gaujos apsistojo ir 
palapines pasidirbdino. Iš te
nai jie suimtus pradėjo pa 

Žmogui reik užlaikyti skait
lių, svarą, saiką, 

Jei nenori sulaukti neturtin
go laiko. 

D. Poška. 

— Kodėl tokie kraštutinu
mai ? 

— Nes jis žiuri vien tik tė
vų ir visiškai atsisako kreip
ti dėmesį į mokytoją. 

komunistai stovyklą apleidžia. 
Abu pasijuto išgelbėtu ir per 
laukus leidosL Už keletos mai-

liuosuoti. Bet kaip! Kada iš ylų įnėj0 į vieną sodybą, kur 
stovyklos nelaimingi paliuo- džiaugsmingai sutiktu. 
suojami ir nurodoma kurion' Gryžęs į savo misiją kun. 
pusėn jie turi eiti, beeinant Young atrado trobesius pliku- my n-

tėlius. Kas nebuvo komunistų 
pagrobta, tai buvo jų sunai
kinta. Tik stoge jo paslėpti 
daiktai išliko. 

Kur eina alus? 
Šeimininkė vaišina svečius 

ir prašo gerti alų. 
Svečias: — Aciu, ačiū. Bet 

šis alus, matyt, eina galvon. 
Šeimininke: — Ne, ne, gal

von neina. Jis eina tiktai žte-

" M I Š P A R A I " 
— 

Komunistai jį pagrobė kar- (kio kraujo praliejimo, 
tu su vienu senyvu vokiečiu į Tada kun. Young išsprendė 
protestantu misionierium. A-
budu toli į kalnuotą kraštų 
komunistai nusivarė. Ir jiedu 
kartu nuo galvažudžių pabė
go. 

Kun. Young darbuojasi Na-
nanfu misijoj, Kiangsi pro
vincijoj. 

Prieš pat komunistų gaujų 
užplūdimą; Nananfu misiją 
vyskupas lankė, kur daugeliui 
naujų krikščionių katalikų 
Patvirtinimo sakramentą su
teikė. 

Vyskupui dar Nananfu 
neapleidus, iš tolimesnių apy
linkių katalikai atvykę pra
nešė, kad skaitlingos komu
nistų gaujos briaujasi, kad ka 
talikams, ypač svetimšaliams, 
yra pavojaus. Po to vyskupas 
ant greitųjų išlydėtas, gi ku
nigas Young išsprendė pasi
likti savo misijoje. Tečiaus 
katalikai pradėjo jį maldau
ti, kad~ jis būtinai kur-nora 
pasislėptų, nes jam įžiurus, 
Nananfu katalikai be fvasiš* 
ko vado pasiliktų.* į Kun. 
Young sakė, kad jis turi sto
vėti kai kareivis misijos sar
gyboje. Geras piemuo negali 
savo arelių apleisti vilkams 
užpuolus. 

Po kai-kurio apgalvojimo 
ir po pasimeldimo kun. Young 

jie išpasalų nušaujami. . 
Kun. Young tai greitai pa-

tyrė ir kada jo sargai jam 
pranešė, kad jis paliuosuoja-
mas jam rankas atrišus, jis 
atsisakė stovyklų apleisti, jei 
jam bus liepta eiti į nurody
tą pusę. 

Kun. Young pavakarėje pa
sirinko pats, kurion pusėn 
jis gali eiti, jau paliuosuoja-
mas. Sargai jam tai leido. Su 
juo kartu leidosi ir protes
tantų misionierius. Tai įvyko 
saulei leidžiantis. 

Apleidus jiedviem stovyklą 
ir taku einant kas momentas 
tikėtasi komunistų kulipkos. 2334 So. Oakley Ave. 
Bet jiedu staiga iš kelio pa-

"Draugo" knygyne galima 
gaifti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika
lingų "Mišparų'' arba , 
Vesperae de SS. Sacramento. 

Tai veikalą^ sukomponuotas 
plačiai žinomo kompozitoriaus 
V. Niekaus. Kaina 35c. Su 
užsakymais kreiptis 

"DRAUGAS" 

Chicago, m. 

Antra Vienų Lietuvių Ekskursija 
Baltic America Linija paskyrė savo didelį laivą LITUANIA vienų lietuvių 

ekskursijai tiesiai iš New Yorko į Klaipėdą Laivas išplauks biržei io-June 18, 1929. 

Tai patogiausias laikas ir indomiausias keliavimas Lietuvon. 

Visi lietuviai manantieji vykti Lietuvon kreipkitės į mūsų banką, o jūsų kelio
nė bus tinkamai aprūpinta. 

• 

Pavasaris atėjo, daugelis pienuoja apie 
nuosavybių įgijimą. Kad neapsigauti ir 
kad gauti paskolą lengviausiomis išlygo
mis, matykite mus. 

Lietuvos žmones pernai perleido sun
kią vasarą ir baisiai šaltą žiemą. Pašal
pą saviškiams Lietuvon siųskite per mūsų 
banką. 

Su visokiais reikalais kreipkitės laišku 
arba ypatiškai. 

Kriminalinėje policijoje. 
Krim. pol. valdininkas; (į 

tardomąjį). Kokiu tamsta pa
žiūrų! 

Tardomasis: Žvaina ponas. 
Krim. pol. vald.: Kokios 

partijos T 
Tardomasis: Naktinės, po

nas. 
Krim. pol. vald. (užpykęs). 

Kas savo amžiuj valgo be 
rupesnio duoną, 

Kas vis ant minkštos lovos 
ilsin savo šoną, 

Kam niekada neatsitink 
glaudžiai ašaroti. 

Tasai, kaip Dievą mylėti 
negal žinoti. 

D. Poška. 

DZIMDZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

1929 M. 

Gegužės 25 d. "VVorcester, 
Mass. 
Gegužės 26 d. Gardnef, Mass. 
(po piet) 
Gegužės 26 d. Athol, Mass. 
(vakare). 
Gegužės 29 d. "\Vestfield, Mass. 
Birželio 1 d. Hartford, Conn, 
Birželio 2 d. New Haven, 
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 d. Kingston, Pa. 
Birželio 15 d. AVilkes Barre, 
Pa. 
Birželio 16 d. Scranton, Pa. 
Birželio 18 d. Baltimore, Md, 

• * - • 

Laimingi. 
— Brangioji, tikėk manim, 

ne del kraičio aš tave vedžiau. 
Pinigai nedaro žmogų laimin
gą. Buk užtikrinta, juo ma
žiau pinigų žmogus turi, juo 
jis jaučiasi laimingesnis, 

— Ach, mano meiluti, kaip 
mudu busime laimingi. Vakar j čerius-lempas ant naujų, 
mano tėtė subankrutavo, šiąn 
dien ateis teisnjo antstolis. 

METOPOUTAN 
ELECTRIC SHOP 

Lietuvis Generalis 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-

REMKITE BIZNIERIUS 
KURTK SKELBIASI 

"DRAUGE." 

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

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

ffl 

<-

Metropolitan State Bank 
2 2 0 1 West 2 2 Street Kampas Leavitt St. 

Ii 

* * * 

Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 
Utarninkais ir Subatomte nuo 9 ryte iki 8:30 vakare. 

1 

E 3E ^ 
w i V i 

G R A H A M PAIGE 
4 SPYDŲ PRIEKIN TRANSMIŠINAS 

S A V I N I N K A I 
" ' 

Joseph Bagdonas 
John Slegaitis 
Charles Waszak 

1N y 

m 
l&AAAAMl 

GEIMi 

Carl Wainoris 
Steve Rumchak 
Peter Novak 

t * 

\ 

8£ 

KAINOS $885.00 IKI $2,195.00 F. O. B. 
• 1. Inžinas yra Graham Paige išdirbys tes, 6 cilindrų, L-head, 29.4 arklių jėgos, 7 

main beringų, inžinas ant keturių kojų ir roberinių paduškaičių. Pamatas, turi Lan-
chester vibration damper, naujas pridečkas ant šio karo, kad sulaikyt judėjimą arba 
virpėjimą inžino. Važiuojant iki 60 mylių per valandą, nesigirdi jokio balso arba vir
pėjimo. 

2. Inžino visi beringai aliejuojasi su pumpu tiesiog nuo paties inžino. 
3. Electros systema, Delco — Bemy. 
4. Keturių spydų priekiu trensmiši nas, du hįgh spydai. 
5. Visas reikalingas tulšis gaunate su karu, veltui. Taipgi extra ratą ir bumpe-

rius. 
6. Turim dideli pasirinkimą vartotų karu, nuo $25.00 iki $1,000. 1929 Nash, 1925 

Cadillac, 1927 Essex, 1926 Studebaker, 1926 Dodge ir daug kitų, visus garantuoja sa
vo vartotus karus. Ateikite ir pamatykit. 

Archer Motor Sales 
610 WEST 35th STREET Telephone Yards 0699 

Kurie interesuojaties pirkimu naujo automobiliaus teiefonuokit, o mes 
duosim demonstraciją veltui. 

i i i a 3ES! 

file:///Vestfield


D R A O G X S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
OETROIT, M O . 

Dėkingos 

Šelpkime bado paliestas Lie
tuvos sritis per Federacijos 

sudarytus komitetus. 
L. R K. Federacijos 4 sky

riaus šelpimui badaujančiu 
Lietuvoje mėnesiniame komi
teto susirinkime nutarta pa
daryti lioterija. 

I>aimėjimas įvyks 16 d. Jbiv-
želio, 1929, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. 

Tikietai bus išdalinami 
kiekvienai katalikų draugijai. 
Draugystes prašomos paremti 
ta darbą. 

*•» ** 

federacijos 4 skyriaus raš
tininkas P. Gustaitis gražiai 
darbuojas šiame darbe. 

Jau daug yra išdalinęs tl-
kiehi. 

Kiekviena draugija turėtu 
išsirinkti po vieną tokių vei-' ^kak tuv iu 
kėjų. 

V. P. J. 

nei, D. Balsitienei ir p-lei 0-
nai SMžaitei, Šv. Petro ir 
Povilo parapijoj, Grand Ka

kim. Drazzevich iš Minersville, 
Pa. 

Linkėjimus reiškė visos dr-
jos, kurias atstovavo pirmi
ninkas ar pirmininkė. Reikia 
pažymėti, kad visos draugijos, 
kurios prisidėjo prie rengimo pids, Mich. 

Mes visai nesitikėjome savo vakaro, taip pat prisidėjo au-
gyvenime tokios didelės dova 
uos, tai yra i4Procesijos Kry
žių. ' Lai Dievas šimteriopai 

ka pinigiukai arba gėlėmis. 
Dovanas įteikė p. M. Var-

nagirienė nuo Moterų Sąjun-
užnioka visoms, kurios remia Sos> P- A- Bružienė — nuo 
Vienuolyną savo k Urnai e dar- j Tretininkų, o <p-lė Vaičiulute 

— nuo Sodaliečių, gi p. F. 
j Aukštakalnis - - nuo Labda-
rystes dr-jos. 

5 ir 6 skyrių parapijos mo-
Šv. Pranciškaus Seserys. 

MINERSVILLE, PA. 
Pagerbė kleboną. 

2 d. surengta čia-

į r - g i gra

sų klebonas iš sakyklos pas 
fcelbe, kad ateinančiame šeš- j 
tadienyje Šv. Petro bažnyčion 
vakare atkeliaus išpažinčių 
klausyti svečias kunigas, bet 
nepasakė, kas jis bus? Dabar 
gi man teko nugirsti, kad tai 
bus mums gerai pažįstamas 
kun. Draugelis. 

Pirmoji Sv. Komunija. 
Šv. Trejybės dienoje sese f 

rys Pranciškietės prirengė bū
relį vaikučių prie iškilmingo
sios šv. Komunijos, kuri bus 
8 valandą, ryto. 

"Šliubinės iškilmės" scenoje. 

Tą put šv. Trejybes dieną. 
26 gegužes, Šv. Petro lietu-

Gegužės 

kvklos mokiniai 
Įžiausiais linkėjimais pasvei
kina savo mylimą kleboną ir 

!atvaizdavo ' du veikalėliu: Į v i u parapijos svetainėje, 4 Va-
"Musi. Lietuvos didvyris" j l a n d a P° P i e t l * &v- P e t r o Pa" 
(pantonimas) ir "Rūtų darže-j r a P l . i o s d , o r a * t u r <* s a v o to" 

7 ? ' l i s " (šokis). Šiai programai i a t r * i r v a i d i n s "**»* 
c l e b 0 " ! i _ . i_^V .v'_ ~ i kilni™" 

vienas įspūdingiausių vakarų. 
Tai buvo pagerbimas klebo-

;vadovavo mokytojos Sv. K a - , K l l I I l t h • 

-. 

PITTSBURGH, PA. 
Vieša Padėka. 

no, kun. J. A. Karaliaus, su-
, , i n . . . . Įzimiero seservs. 
laukusio 10 metų kunigystes * i 

,. . , *, , Ant galo kalbi'jo pats jubi-
ir b metų klebo- . «* x~ J 

,5, D v, liantas, kun. J . A. Karalius, 
navimo 8*\ Pranciškaus para - , , . . . . 

.. . širdingiausia dėkojo visiems 
pi joj. i . ° 

. . . ' rengėjams, darbininkams ir I 
Vakaras sumanytas įvairių i . . . . • . . i 

.susirinkusiems už dovanu* ir 
' n iTTPni inni l n a .draugijų. Jo (vakaro) vadas1 . . , 

. . , , \ r . ' . , įttz tokj vakarų, kurio jis nie-
:buvo ponia M. v enslauskiene. i, . ._ v . -..• 

. . . . ; kad negales užmiršti. 
Svečiai įėję svetainėn nus-1 1T , . . _ - «, 

. ... . , Vakaras baigės apie 11 va-
tebo pamate dailiai papuoštų1, ,». . . . 

, , .,. / : Iandą. \ įsi ejo namo paten-
šv. Pranciškaus sesutės i š j o t a m e ir da dailiau papuos-j ^ ^ m . . ^ ^ 

reiškia didžiausių p a d ė k a ^ stalus. Vakarienė prasidė- ^ ^ ^ ^ _ _ _ 
dioz. gerb. kun. A. Karuiis- J° < :'*{) v a I- vakare. 
kiui už labai didele dovanų- Svečiams pasisotinus, vaka-
"The Enėyclopedia Britanni- jro vedėja p. M. Venslaukienė, 
c a " devyniolika tumų. j pranešus vakaro tikslų ir pa-

Tegul Jam Dievas užmoka I sveikinus klebonų, pakvietė 
už tokius labdaringus dar- j kalbėti kun. K. Klevinskų iš 
bus. Jo vardas žibės Šv. Pran- rTamaąua, Pa., kuris išreiškė 
ciškaus Vienuolyno knygose, 'gražių minčių ir širdingiausia 

Taip-sri tariame P*deK^^^^įįtino 4 kun. J. A. Karalių, 
žodį sekančioms ponioms:[Be to, kalbėjo kun. Mockus iš 
M. Slavickienei, M. Mickie-1 Coaldale, Pa., kun. Landis, 

Rap. 

A U K 0 S, 
— - - • • — • • • • . I - I • — 

ŠVENTO KAZIMIERO SE

SERŲ VIENUOLYNUI 

P I R M A S D l D E L I S 

PIKNIKAS 
RENGIA 

Liet. Teat. Dr-ja Rūta No. 1 
GEGUŽIO - MAY 2 6 d„ 1 9 2 9 

River Gnove Darže 
Willow Springs, 111. 

Pradžia 10:30 vai. ryto. Įžanga 50c. 
Visi esate kviečiami kaip jauni, taip ir seni į šj 

pikniką, nes daržas yra vienas gražKausiy Chicagos 
apylinkėj, ant pat kranto upes, kur galėsite žvejoti 
ir linksmai prie puikios muzikos pašokti. Rengėjai. 

Pastaba. Važiuojant automobiliu ar strytkariu 
imkit Archer ave. ligi Willow Spring Rd. Ten į de
šinę iki antru trekiy ir vėl j dešinę iki daržo. 

vauti tokioj vakarienėj. 
Ten buvęs. 

KEHOSHA, W1S. 
— — — 

Svečias kunigas. 
Pereitame sekmadienyje mu-

Chicago Heights, Illinois, 
Vienuolyno Vajui. 

Po $5.00: Arčišiauskai, Ja
navičiai, Jankauskis, Leliū
nai, Sažįcnė, Zarankai. 

Po $£$0: Kazlauskai, Meš
kauskai, Monstvilai, F. Sla-
žienė. 

Po $1.00: Bajorinai, Druk-
teniai, Mikalauskai. 

K.^ 

TAUPYKITE ii 

Kiekvienas žinote, kad ateinančia žiema 
reikės apsišildyti^ tod^I dabar nusipirkite 
ANGLIES, nes yra pigiausis laikas ir ge
riausia ANGLIS. 

t 

i 

COAL, WOOD & COKE CO. 
3 7 0 0 So. Spaulding Ave. 

Telephone Lafayette 2584 
Mes panaikinę LEDO užsiėmimą, turi

me progog sutvarkyti A N G L I Ų biznį kaip 
galint geriausiai, o pirkusieji nuo mūsų, bus 
pilnai patenkinti. 

mw \mf 

j t t r onnoixž< •y. 

18 BIRŽELIO ~ JUNE 

TIESIOG KLAIPĖDA 
Antra šiu; Mėty Didžiausia Lietuvių Ekskursija 

Į LIETUVĄ 
\ TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Išvyks Iš New Yorko 

BiržeUo — June 18 d., 1929 

Laivu "LITUANIA" 
BALTIK AMERIKA LINUOS 

— Smagiausia — Patogiausia — Kelione — 

Atsižvelgdama, į skaitlinga ekskursiją geguižiės 18 d. 
ir pildydama Amerikos lietuvių, norą, Baltik Amerika 
Linija nutarė tą nora^ patenkinti ir rengti ekskursiją 
birželio 18 dienj). 

L A K O NEDAUG! RUOŠKITĖS! 
Del informacijų ir kitko, kreipkite^ j Baltic Amerika Li
nijos agentus. J ie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, taip-gi pagelbės paruošti kelionės dokumentus. 

Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St.t Chicago 
Central Mfg. District Bank 1112 W. 35 St., Chicago 
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35 St., Chicago, 
Uthuanian News Publįshing Co., 1739 So. Halsted 

Street, Ciuca^o 
Metropolitan State .Bank, 2201 W. 22 St. Cliicago 
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted St., Chicago 
Universal State Bank N. W. Cor. S. Halsted St., Chi

cago 
John J. Zoljp, 4559 S. Paulina ,St., Chicago 
A. A. Appanaitis, Westville? Ui; 
Thos. B^ron, 818 Lincoln S t , Waukegan, 111. 
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich. 

BALTIC AMĘEKJA LINE 
315 South Dearborn Street, - Caiicago, IlMnois. 

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ UŠ NEW YORKO 

"Lį tuan ia" June 18 
<<Estonia' , July 3 ' 

"Es ton ia" May 29 
"Polonia" June 12 
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Šeštadienis, 6eg. $5 d., 1929 D R A U G A S 
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N. Division 

Cicero 
Providence 
Towo of Lake 
North Side 
Bridgeport 
West Side 

S. Division 

So. Chicago 
Roscland 
Gajry 
Brighton 
Marquette 

W. L. P c t Bridgeport, but U j*ras a s*QQ|i 

i o įooo dent> for J*8* * &w Į̂ SipN 
1 0 1000 ^ woi'k. Tbę fielding waa 

0 
0 

0 
1 
1 
1 

wonderful something thats ua-, 
asual with No. 4. A. Černaus-

000 

W. L. Pct. 

1 0 1000 
1 0 
o o 
o 
o 

1 
1 

1000 
000 
QQQ ; kas and Bili Kandokas shjould 

be credited for wining the 
game. Manager Martin is sure 
watcliing tJie players, beeau-
se he i s thiaking o i bringing 

1000 n o m e ^ l e "kacon , , tliis year. 
10001 ^ i c e r o has shown a real mid-

OQO ' season foru*, in order to beat 
00Q them for fįrst plaee in North 

Division, tlie other jteams will 
sure have to play a sweet 
game. The game between Ci-

X. Division: c e r o a Q ( i West &ide wa s ope-
Cicero 5 — West Side 3 ned as the leading team offi-
Provįdenee 9 — Bridgeport 8 c i a l y b y &* president of the 
Towu of Lake 9 — N. Side 4 | assosiatioa J. P. Giedraitis 

j by thro\ving in the first bail. 
S. Division: j The Town of I^kes caiching 
S. Chicago 6 - Bnghton Pk. 5 į o f Comūd teatųT^ E i f f l e 

Roseiand 8 — Marąuette 5 
(iarv (no game) 

LAŠT SUNDAYS GAMĖS. 

VX»Ų VY0IŲ KUOPŲ 
DOMEI. 

i III-JI I SlUA.l 'J I 

L, Vyčių Cbicagos Apskri
čio mėnesinis, lahai svarbus, 
susirinkimas įvyks gegužės 
<*Iay) 29 jd., 8 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. salėj, Bridge-
porte. 

Visos kuopos prašomos at
siunti atstovus. Visos komi
sijos, pikniko ir kitos .prašo? 
nV>s atsilankyti su raportais. 
Turime ir šiaip daug reikalu, 
svarstymui. 

Įl H I »•>! 

Visos kuopos prašomos įsir 
dėmėti, savo susirinkimuos 
^ješai pagarsinti, kad L. Vy-
lįų Chieagos Apskričio ;pi kili
kas bus birželio {June) 2 d., 
Cernausko darže. Raginkime, 
kiad visas mūsų kolonijų jauni
mas dalyvautų tame jaunimo 

Clerina Coilett, natioaal 
woman's golf cliampjon, WPU 
her fifth Nortli and South t i-
tie at Pinehurst by defeaiiPS ( g į ^ Q r e i k a , ų y r a d a u g 

Vjrgima Van YVje 4 up and 
3 to play. 

Belskis p 1 1 1 0 
€heraauskas |> 3 i) 0 0 
Zemont ef 2 1 2 0 

Bridgeport 
Matuaas %b 
Navicfc lf 
Miknis ss 
Mažeika 1b 
Bender 3b 
Kastin cf 
.Giedras rf p 
Wa3jant ^ 
Granny p rf 

34 9 12 3 

AB R H E 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
0 

2 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
2 

0 
0 
.0 
0 
1 
0 
0 
i 

Mikužis rf 

Bear Cats 
Green Yard 3b 
Skibinski e 
Bernstein ss 
Klein lf 
Cruppi p 
Wankosky rf 
Zander 1b 
Gold cf 
Lipkin 2b 

46 

AB H R 
€ 0 0 
5 
.4 
o 
4 
4 
4 
4 
5 

3 0 0 0 

32 8 12 3 
Xwo base kits: Kondokas, 

Zemek, Matuzas, Bender. 
Struck out by Granny 1, Gir-
das4; by Micionis 3, Belskis 2, 
Chemauskas 3. 

41 4 
Jonas. 

The Chieago Dtetriet Clioir 
are giving an operatte enti-
tled Wil!iam Tell at the Eight 
St. Theatre, May 19. This pe-
riodical opera is of a fathers 

El'įt by pitehed ball: Martin, jdevotion to bis son. William 
išvažiavime. Apskričio iždas! Kondokas, Matuzas, Miknis. Tell is the liero of this play. 

ars ase • ' ,' » JT; 

game, they have a one man 
team, and that man iž John 
Mockus the piteher. After 
striking out 20 men which is 
a record among the Ii. of L. 
They lošt on occount of poor 

Surprises are that So. Chi- jfield put out two runs at home jsupport from bis team matės: 
plate. It sure was a wonder- We liope that in the future, 

shots thro\vri by Balsevicii 
and Chesna from deep out-

Taigi dėkime, jaunime, pastan 
gų, kad Apskričio piknikas 
kuogeriausia pavyktų. 

fui sight to see that ball siz-
cago beat Brighton and Rose-
land beat Marąuette, because 
both of those teams usualyizle. 
showed> themselves as failures j I n the Southern Division 
in athletics. So. Chicago pit- j JJoseland and So. Chicago are 
cher has shown some wonder- j teams thalTother teams in the 

Southern Division \vill have 
to lookout for. 

fui balls. A little jnore expe-
rienee, and he will be one of 
the leading piteher in the K. 
of h. League. . 

Marąuette seeius to be in 
its usual sluggish forui, jud-

Although Providence licked i ging from tliere lašt suadays 
t̂ .' n 

r Lithuanian Renaissance 
. By Peter Paul • m 

that the manager \vould help 
out the young man by teaching 
his other players a little more 
team work. 

A notice \vas given tliat ai), 
scores should be sent or 

• brought to A. Giedraitis 1746 
So. Union, and only one team 
has (Jone it. How rio you peo-̂  
ple expect to get a few lines 
about yourself and to keep 
your score Jooked an in orįer. 
The next games I would likę 
to see them in before wednes-
day notliing later. 

To all those who love to of Khartitza, amįdst the Dnei-
liear and read of our mother 
country, of her traits, cus-
toms and legendvs, this space 
is dedicated. 

per rapids. 
I have found that some 

pirželio (June) 5 d. (trečia
dieny) apskričio ** Dainos*' 
choras baigia savo veikimo se-
zoną. Tą vakarą Eighth St. 
teatre (prie S. Wabash ir 8tli 
st.) statys scenoj operetę 
"Will Tel^ ,. Choro vedėjas, 
komp. A. Pocius, ir rez. J. 
Balsis deda pastangų, Į kad 
operete kuogeriausia išeitų. 
Visi Vyčiai-(es) kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Tas pri
duos chorui energijos ateity 
da šauniau darbuotis ir kelti 
dainos meną lietuvių tarpe. 

Apsfcr. Valdyba. 

1 The elimax of the play rea-
ches the point where Tell re-

4|fuses reverence towards the 
Duke of Austria, TeŲ is then 
imprisoned and senteneed to 
die, his life is spared on one 
condition and that is if he 
shot ah apple off liis son's 
head he would be allowed to 
go free, this he does, but la
ter confess — that a second 
— arrow was held in reser-
ve for the bailiff he was im
prisoned again, while a priso-
ner at the Duke's castle he 
managed to escaped the ty-
rant's fortrese, this was a 
signal for an uprising wliich 
resulied in Swiss confederacy. 
The Choir recently gavę a 
play that meet with the great 
approval of many satisfied 
theatre goers amongest the 
Lithuanians who attended. 

Jack. 

1 1 
1 0 
0 0 
2 1 
0 01 
0 0 
0 0 
0 0 

No outs when winning run 
scored. 

This jear Providence Ju-
niors arę taking Jthe places of 
the older boys who had played 
with Providence for a great 
many years. Only a few of the 
old timers are left in the team 
this year. 

In the 6th inning Bridge
port had runners on lst and 
2nd and no outs. Mažeika hit 
a line drive to Daniels who 
tagged 2nd base and doubled 
the man at lst base and made 
a triple play out of it. Think 
it is the lst triple play made 
in the K. of L. Baseball Lea-
gue. Vyčių Naujokas. 

Tlie story dates away back 
in the fourteenth century. PLATINKITE MDRAUOA' 

L n 

Lekavich 0 0 0 1 

28 9 11 5 
Stolen Bases — Maurius, 

North Side 5 - vs. Town .Obertaitis 2, Kuraitis 2, €on. 
of Lake 13. rod. 

The Lithuanians of the 
Dneipei, now a mostly peace-

Town of Lake 
Maurius 

old Englisli books contamed _. . . . k .. , , - . 41 n Druktems 
articles explainmg the Cos- l 0 b e r t a i t i g 

sack of the Zaparog, the Don, i 
Volga and the Ural as a tribe ID . 

. , , m i iBalsavic 
wlio invaded lurkey to earry \„ , .. 
off \vouien in their expedi-' 

AB R H EI S^eraf ice hits: — Maurius. 
2 base hits: — Obertaitis, 

Balsavič, Lauraitis. 
Base on balls — by Pauža 

2. 

Z 1 

3 0 

Lauraitis 
fui agriculturists, were for- tions, also that they oceupied y ^ . ^ ^ ^ 

Bartas 
i 

merly exposed to constantjone fifth of the actual Rus-
wars and invasions. After the sian tenitory. 
sei^ure of the Crimea by the In the latest books histo-

Chesna 

Tartars in 1475, the Dneiper.rians write that Lithuania oc-
valley became the hunting eupied one fiftli of the actual, 
grounds of the Nomads, who- Russian teritory in the lOth 
se female captures found a i ee»tury, all the ręst of the 
ready market in the Constan-j land belonged to the Blaves 
tinople harems .an<l bagnios. ,and some%various Nomed tri-
To these jolundering liordes;bes and immigiants from the 
certain bands were opposed, I Asiatic steppes. 
\vhieh aftefwards became fa-: Could it be that these in-

3 
| 

4 
4 
2 
3 
3 

1 
0 

• 

1 
2 
2 
0 
2 

0 0 

0 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
2 
0 

1 
0 
0 
0 
o 
o 
2 
1 
01 
0 

~ T O M © « O W S GAMES 
J W H J H M » . . l l.l 

North Division: 
Providence pįays North Si

de at lincoln Park. 
To^n of Lake nlays Cicero 

at Roosevelt & Cicero, 
West Side plays Bridgeport. 

at Mark White Sąuare. 

South Division: 

Gary plays So. Chicago at 
Bessemer Park. 

Brighton plays Roseland at 
Strike outs — by Pauža 10.' Palmer Park. 
Town of Lake showed won-

derful skili in batting and 
tbrowing "zips". 

t ; ' ' ' 3 3 = 

JOINS PYLE WALK£RS 

* * * ' 

mous under the name of Cos-
sacks. Under the influence of 
the ehivalrous ideas iwevai-
ling in the West, the Lithua-

yaders dere the lithuanian 
Cossacks* Perhaps.; it is hard 
to tell. Nevertheless, it wouhi 
only be natūrai for the Lith-

nians eonverted these Cos-juanians to fight and claim 
sacks in to a sort of * * Uk-1 their \vomen. When pne reads 
raiąian Kniglits'' (Bytzarstvo of the beauty ąnd purety of. 
Ukrayinoe). In the 17th cen-'tlie Lithuanian women expres-
tury they had raised a num-į sed by Roman authors, one 
ber to 120,000 armed warriors, j wonders how in heaven Tur-
sometimes they Ivere known key was allowed to exist. Nes 
as Beauplan. They were 
kno\vn to have crossed the 
Black sea to būrn Sinope, in 
Asįft Minor, and in 1624 one 
of Jtheir expeditions sacked 
the suburbs of Constantinople. 
In tlie 16tli century their 
stronghold was in tlie islands 

ter writes, 'She made a move-
ment likę a bird which trusts 
its head out of a nešt, her 
svveet oval face, her hair in 
charming braids, all likę a 
gleam of paradise, and when 
slie smiled, one beheld the 
heart of a rose'\ 

AB R H E 
4 1 2 0 

0 0 
0 3 

North Side 
Nausėda lb 
Razmanskas ss 4 
Drazdausk'as lf 4 
Andrews 2b 4 0 3 
Naikelis 3b 3 1 1 
Pauža p 3b 4 1 1 
Kicelis cf 4 1 1 
Kaminskas c 4 0 1 
Rutkauskas rf ' 2 0 1 

Marąuette no game. 

BRIGHTON JUNIOR TY-
MAS IR VĖL LAI

MĖJO 

DVI ASMENIŠKAI LYDIMOS EKSKURSIJOS 
J LIETUVĄ 

Puikiuoju Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu 

AQUITANIA 
II New Yorko į Klaipėdą 

Per Southamptoną 

Birželio - June 19 Dieng, 1929 
Brooklyno lailcraščio "VIENYBĖS'' vasarine ekskur

sija Su Prityrusiu Palydovu 
v ir 

Liepos - July 7 Dieji§, 1929 
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kuria vadovauja S. L. A. Prezidentas 

p. STASYS GEGUŽIS 
ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės vei

kėjas €un#rd linijos Lietuviu Skyriaus 
viršininkas 

p. PIJUS BUKiNAITIS 
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 

Amerikos piliečiams dalyvaujantiems 
SLA. Ekskursijoje 

Laivakortes parduoda ir į kelionę išrengia 
VISI CUNARD UNIJOS AGENTAI 

C U N A R D L I N E , 

Lithuanian Dept. 

346 N. Michigan A ve. Chicago, U. 

0 
1 
1 

33 4 14 5 
Stolen bases — saikelis. 
Sacrifice — Naikelis. 
2 base hits: — Nausėda, 

Naikęlis. 
3 base hits — Kicelis. 
Struck out by Bartosh 5. 
Base on balls by Bartosh 1. 

Phil Granville, Canadian 
walking champion who is an 
entrant in the C. C. Pyle coast 
to coast running race which 
started from the Atlantic sea-
board.. Some of tbe most pro-
nunent runners in the country 
are entered in tbe race. 

j Provįdene© 
į Daniels 2b 
Zemek c lb 
Bukitis ss 

AB B H E 
5 1 2 0 
4 2 1 0 
4 1 1 1 

Brighton Park Vyčių Junior 
tymas, kuris žaidžia American 
Legion Lygoje, laimiėjo 6 žai-

0 , dįmą, pereitą šeštadienį, Mc 
0 Kinley Parke prieš stiprų ty

mą Lygoje. 
Žaidimas tęsėsi net 13 per

mainų, ir Vyčiai laimėjo, ka
da A. Cicėnas išmušė "home 
run" paskutinioj permainoj ir 
davė Vyčiams pirmenybę. Re
zultatai: 4 prieš 2. 

Pičeris S. Vilmonas gavo 25 
"strike outs" ir davė opo
nentams tik keturis "kits". 
Oponentų pičeris Chuppi ga
vo 29 "strike outs" ir davė 
11 "hits". 
Brighton K. of L. 
Kasargis 2b 
M. Juozaitis cf 
Petrauskas c 

Macionas p rf cf 4 0 2 2 
Markūnas lf 4 0 0 0 
Euby 3b 2 1 0 0 
Djar^uižis rf 1 0 0 0 
Kondokas lb c 4 3 2 0 
Vaicekas cf 

Cicėnas lb 
Balskus lf 
Patreikis lf 
Grencius ss 
Wilmonas p 

0 0 0 0! Kilkus 3b 

\̂B H B 
5 0 0 
5 0 0 
5 2 1 
6 3 2! 

3 0 oi 
2 1 O, 
5 1 1 
5 3 0 
5 1 0 

EKSKURSIJOS LIETUVON 
Kurie norite ankščiau važiuoti Lietuvon, galite važiuoti 

Buitie America 'Linija laivais;; tiesiai Klapedon. 

LITUANIA _ JUNE 18 DIENĄ 
ESTONIA —JULY 3 PIENĄ 
LITUANIA — JULY 20 DIENĄ 
ESTONIA — AUGUST 10 DIENĄ 

Kurie manote šį metą aplankyti Lietuvą, jau J&ikas 

Sa pasirūpinti pasportus, pagryžimo dokumentus ir 
tus reikalingus popierus. Visi nepiliečiai gauna Ame

rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienų m ė t į aplankyti 
savo mylima tėvynę Lietuvą ir atgal pagryjai Tad, 
kas galite vajiuokite vakacijas praleisti pas savo gi
mines Letuvon. Rašykit arba atvažiuokime pas; 

V. M. STULPINAS 
GERIAUSIAS LIETUVIŲ AGENTAS 

5255 So. Halsted Stree* 
Registruotas Notaras 

Chicago, III. 
Tf*Vfctory<«22 

Kas norite taupyti pinigus, galite pradėti bile kada 
mokėdami į Lietuvos Vyčių Spulke, kuri laiko sa-
vo\ susirinkimus kas Utarninka nuo 7 &£ 9 vai. vak., 
V. M. Stulpino ofise. 
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D R A U O A S Šeštadienis, Geg. 25 Čt., 1929 

C H I C A G O J E 
MŪSŲ ŽINELĖS. tam įžanga bus veltui ir da 

gaus puikią vakarienę, kurią 
West Side. — Reumatizmo J paruoš mūsų šaunios gaspadi-

arginamieji ligoniai Jonas n£s. Paragausime to, ko da 
otoraitis ir Domininkas Spui^ nesame ragavę. 
s velykiniam laikui besiba-
'ant, nebegalėdami nueiti 
žnyčion, penktadienio rytą 

v. Sakramentus priėmė savo 
muose. Tikrai gražus kata-

ikiškas rūpestingumas suteikė 
guodos kiekvienam Dievą 

ylinčiam vargšui. 
X Ryt šv. Trejybes iškilmė 

Bus visokių, nesvaiginaneių 
gėrimų. Gera orkestrą grieš 
visokius šokius. Jaunimas — 
visas 'žada i pikniką važiuoti. 

Matosi, kad visiems rupi 
parapijos reikalai. 

Taip dirbdami neužilgo 
•imes, nortlisidieeiai, parodysi

me visom kolonijom, kokia 
yra vienybėj galybe. 

Reikia mums pasidarbuoti, 
numesti nuo savo pečių tai, 
ka s vargina jau daug metų. 
būtent parapijos skola. 

Taigi, valio visi į pikniką: 
biznieriai ir paprasti darbi-

su ja baigiasi velykinės 
omunijos priėmimo laikas. -
X Ryt Aušros Vartų para-

ijos svetainėj bus susirinki
mas a) Federacijos trečiojo 

Tikus tuojau po sumos, b) 
ušros Vartų moterų ir mer-

inų po piet 1 valandą, c) Tre-'ninkai. Šviežiam ore bus vi-
irnkų ir Gyvojo Ražančiaus ^kių žaidimų, 

onferencijos tuojau po gegu- Da sykį nuoširdžiai kviečia-

*' poniškumas'' aikštėn 
Inteligentais buvo A. 

*smų pamaldų. 
X Ketvirtadienyje sugrįžo 
estsidėn tėvas Aleksandras 

me visus į parapijos pikniką. 
Važiuoti reikia Milwaukees 

karais iki Lawrence ave. Pas-
Ublis, jau šiek tiek sustiprė- j k u i 2 b * o k u P a e i t i * N o r t h i k i 

daržo. Arba Milwauke*s karais 
važiuoti iki Higgins road, vie
ną bloką į soutlnvest Higgins 
road iki daržo. 

Rengimo Komisija ir Kom. 

s po sunkios ligs perleistos 
stone. į 

agerbe "Nastutės" lošėjus. 

'*Motinų Dienos" rengimo 
omisija, norėdama atidėkoti 
* Kastutės" lošėjams už jų 

Jonų patarnavimą gegužės 
6 d. p. p. Sakalų namuose 
įurengė lošėjams pramogėlę, 
ėr užkandį pasidalinta min-

tis, gražiais nuveiktais dar
ais. Nanrų šeimininkei p. Ša
palienei paprašius, kalbėjo p. 

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS. 

Marąuette Park. — M. Są
jungos 67 kuopa buvo suren
gusi vakarą, 5 d. gegužės. Vai
dinta "Inteligentai". Juos vai 
dino North Side Vyčių 5 kuo
pos artistai, vadovaujant po
nams Maskolaičiams. Publikos 

Labanauskienė, kp. pirm., i „ ^ ^ 1 ^ buvo .Be t kurie at-
M. Kadzievskis, p-lė A. Va- , s i l a n k ė b u v o patenkinti, nes 

aniutė (pati Nastute), solis-
ir choro dirigentas p. J. 

ražaitis ir rezisorius p. Ig. 
alas. Visi reiškė noro ir 

idesnio pasirižymo tolimes-
ei darbuotei. Ir yra vilties, 
ad tokioje gražioje nuotakoj 
isi tie pasirr2ymai bus įvy-

veikalas gražus ir gražiai at
loštas. Iš darbininkų žmonių 
nebuvo galima daugiau nei 
reikalauti. 

A. Rugienius su Emilija 
Maskolaiticne tikrai iš kaime-
čių pasikeitė ponais. Jų duk
terys E. Andrus ir O. Valiu -
niutė darė daug juoko, nes 
Motina (Maskolaitienė) mo
kino jas nedraugauti su pras
tais jaunikiais. Azubalas (P. 
Maskolaitis, Emilijos vyras 
tvarkingai vedė savo reikalus, 
nors jo žmona, motinos įmo-
kyta vis buvo priešinga, ypač 
pamačiusi savo vyro tėvus 
kaimiečius, kuriais buvo J. 
Lebežinskas ir K. Jasevičiutė. 
Jie jos »poniškumią užgavo. Tik 
pasirodžius jos broliui, taipgi 
kaimiečiui, A. Bacevičiui ('ži
nomam Chicagos lietuvių vei
kėjui), kuris paslaptis išdavė, 
visas 
įsejo. 
Manstavičius, P. Valaitis, P. 
Srubas. Vežėjum V. Struoga. 
Nemažai juoko darė tarnaitė 
A. Kizelevičiutė ir V. Rėkus 
padėjėjas, Berkelįs muzikan
tas. 

Širdingai ačiū vyčių 5 kp., 
i 

lošėjam^ ir visiems kurie at
silankė, taipgi ačiū p. M. Zi-
zųi, Marąuette Parko kon-
trakitoriui, už parvežimą lošė
jams drabužių, gerb. seselėms 
už paskolinimą rakandų ir vi
siems, kurie kuo prisidėjo. 
Vakaro fpelnas paskirtas pa-
rapijos reikalams. 

Komisija. 
Red. pastaba. Žinutė apie 

sąjungiečių vakarą gerokai pa 
senus. Komisijų arba kores
pondentų prašome neužtęsti 
ilgai, nes pasenusios žinios i 
niekam neįdomios. Taigi rei- 'J. Dimša 

par. p-lė Abromaitė su keletu 
kitų. Visi linksmai žaidė. Pas
kui buvo vaišinti skania ka
va, pagaminta pačių seselių. 
Dovanas išdalinus, visi links
mai skirstėsi namo. 

Rutėlė. 

VYČIŲ KUOPOMS. 

Lietuvos Vyčių 5 kuopa 
rengia "Baseball Dance", Sv. 
Mykolo parap. svet, seredos 
vak., geg. 29 d., 8 vai. Tikietai 
50c. Laikas buvo trumpas, 
tat negalėjome specialiai visų,, 
kuopų pakviesti, kada turėjo 
savo susirinkimus. Tat, ima
me drąsos ir prašome, kad 
visos kuopos atsilankytų. E-
same pasiryžę, atsilankusį jau 
nimą patenkinti. Neužmiršime 
jųs, jeigu neužmiršite mųs. 

Kviečia 
Komisija. 

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA 

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

Rast. 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, DL 

kia parašyti tuojau po įvykio. 

A. Rėmėjų 8 skyriaus "bun-
co" įvyko 14 d. gegužes Šv. 
K. V. Auditorijoj. Žmonių at-

901 West 33 St. * į 
M. Slikas 

10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei-
silankė gražus būrelis. Net sve falais kreiptis į valdyba arba 
vių matėsi iš Dievo Apveizdos agitatorius. 

rz* 

inti. 

PUIKIOS VESTUVĖS. 

Marąuette Park. — Nede-
*oj, geg. 19 d., 3 vai. po pietų 

eb. kun. Baltutis surišo Mo-
rystės ryšiu jauną porelę: 
azimierą Mickaitę su Roku 

urkšu. Bažnyčioj altoriai bu-
o dailiai gėlėmis išpuošti ir 
isom šviesom apšviesti. Mar-

grota vargonais ir smui-
Gražų įspūdį darė paly-

ovės kurių buvo aštuonios — 
merginos. 

Didžiulis parapijos choras 
ailiai giedojo 'Veni Creator', 
ponia Janušauskienė solo 

filard's "Ave Maria,,.« 
Vestuvių puotoj 'dalyvavo 

lebonas kun. Baltutis, Dr. 
aryauskas, Dr. Rooth, Zaka-

as, Šeškas, pp. Janušauskai 
daug kitų svečių, kurių 

rpe buvo ir svetimtaučių, 
isi gėrėjosi lietuviškom ves-

ėm" ir linkėjo jaunavedžiam 
riausio pasisekimo ir lai-
ingiausio gyvenimo. 

Ten buvęs. 

PAGELBEKITE! 

-

VISI Į PIKNIKĄ. 

' 

North Side. — šv. Mykolo 
xapijos pavasarinis pikniką^ 
ks 26 d. gegužės, Polonia 

, Higgins road ant 61 st. 
ve. 1 Vai. po pietų. 
Kas turės už $1.00 tikieta, 

S A U K I A L I E T U V A 

Nepamirškite pasiųsti giminėms 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 So. Oakley Avenue, Chicago, 111 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 

v 

££x>&> 

CHICAGOS ROJUS 
Po šaltos ir ilgos žie

mos, pavasaris *jau čia, 
Kiekvienas jaučiasi, kad 
jam reikės išvažiuoti iš 
miesto ir pakvėpuoti tyru 
oru, — be durnų, be dul
kių. 

Jums nereikia nė j Flori
dą, nė į Texas važiuoti, — 
čia, prie pat Chicagos, ran
dasi puiki vieta, kur jųs ga
lėsite visuomet gyventi ir 
visuomet turėti gryną ir šva
rų orą. 

Ta vieta yra 

S. P. Kazwell - Kazlauskas 
Savininkas gražiausios ir sparčiai augančios sub-
divizijos Chicagos Rojuje — Spring Forest, 111., 
gražiausioj vietoj visoj Chicagos apielinkėj — tarp 
miškų ir kalnų, prie geriausių kelių ir patogios 

transpprtacijos. 
V v 

Spring Forest, Illinois 
(WiIlow Springs) 

Jau šimtai lietuvių šeimynų nusipirko čionai žemės sklypą, pasistatė sau 
namus ir dabar gyve«a puikiausiai. J darbą nuvažiuoti j Chicagą užima tik 
apie 20 minučių, o kas turi savo auto mobilj, tam dar parankiau. 
Tie žmonės gyvena sveikame ir nesuterštame ore ir naudojasi visais mies
to moderniniais patogumais. 
Neieškokit niekur kitur svetimų dievų, nusipirkit sau sklypą žemės 

Spring Forest, Illinois 
(Willow Springs) 

ir jums nereikės važinėtis po kitas valstijas, leisti bereikalingai pinigus ir 
laiką. Jųs čia pat prie Chicagos galite turėti visus reikajingus patogumus. Tik 
atsilankykit pas mus, mes jums viską išaiškinsim ir maloniai patarnausime. 

4 

S. P. K AZ WELL 6 Co-
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata) 

2 8 3 9 W. 6 3 Street 
Republlc 8899 

CHICAGO, ILL. 
S. P. KAZWELL-KAZLAUSKO ofisas gražiausioj Chicagos Rojaus subdivi-
zijoj, prie Archer Ave. ir Spring St., Spring Forest, 111., apie pusę mylios nuo 
Kean Avenue. 



tf., 1929 

zie-
čia, 
Ikad 

iš 
yru 
iul-

MT-

an-
ga-
• • 

i ir 

va-

sau 
tik 

e s-

I 

ir 
Tik 
ne. 

į -

o 

Šeštadienis, Geg. % 1 , 19$3 j? p x p q i s 7 

C H I C A G O I i 
STAMBI AUKA LIETUVOS 

ŠTLPMUI. 

— — — 

BALTUTIS SUGRĮŽO 
» 

je svetainėje Vyčių 4 kp. tu-
rejo savaitinį susirinkimą. 

»Nors ir didelis lietus buvo, ne
įveik puse svetaines suėjo vai-
j kinų, tik mergaičių; mažai at-

P-nas F. Baltutis, palydėjęs s&ąnkę^ 
Indiana Harbor, Indiana, Fe- pdrmęja. didelę šių metų, lietu- Išklausyta mergaičių įr vai-

deracijos skyrius Šiaurės Lįe- j yįų ekskursiją, j New Yorką, kinų veikimas sporte. Laimėji-
tuvos šelpimui sudėjo $101.60. sugrįžo ir vėl nuo ryto iki mas pereitos savaitės "gani©" 
Tai nedidelė sulyginamai kolo- vakaro "busy every minule'' slvatino juos ir visas kitas "ga 
nija, o žiūrėkite kaip gausiai su savo skaitlingais kostiume mes" laimėįi. Rytoj mūsiškiai 
savo badaujančius brolius Lie- riais. • iloš su North Sule^'pirmą va-
tavoje šelpia. Tos kolonijos Kelionė į New Yorką, kaip landą po pietų, 
gražus lietuvių kataliku pa- sako p. Baltutis, buvo patogi X Gegužes 30 d. nebus Vy-
vyxdis tikrai yra sektinas. ;ir smagi. Savo ekskursantams čių 4 kp. susirinkimo, nes tą 

Badaujančių šelpimas, tai p* B a l t u t i s trupino du atski-j dieną pripuola tautinė šventė. 
mūsų visų pareiga Kas gale- ™ v a g o n u > *&* Paprasta va- j x Gegužėj 23 d. vytis Al 
damas nesušelpia badaujančio g o n * ' ° W* £ # * * » * • Be jo-, bertas Jankauskas priėmė 
ta* tikrai savo artimui nusi- k i o m f t i n y |W* Važiavo tiesiai Moterystės Sakramentą. Ves-
kals 
dūtis 
ten pasitaisys. Bent iki ru 

aukoe, dovanos ir geriausi mū
sų labui linkėjimai ir mūsų 
organizacijai suteikti patari
mai, viskas liudija mums Jū
sų širdžių gerumą. Kiek tas 
Jūsų palankumas 'priduoda 
mums jėgų ir mūsų darbams 
kilnaus noro, sunku mums 
ir pasakyti. Bet žinome, jog 
yra Vienas, Kurs tą, viską ži
nodamas duos Jums atjausti 
Savo. Jūsų reikalams paramą, 
kaip kad mes jaučiame Jūsiš
kę. Lai Jis Jus, už visą, mums 
padarytą gerą, apipila dan
gaus dovanomis! 

Dėkingos, 
Šv. Kazimiero Seserys. 

išrodo bus geras, 
įtikus bus tikrai 
skaitlingas/ 

Todėl jrik-
smagus ii 

D A K T A R A I 

Rap. 

X "Williani Tell", graži 
operete bus statoma * d a i n o s " 
choro birželio 5 d., Eight St. 
teatre, Wabash ir 8 st. 

ŠELPKITE BADO PALIES 
TAS LIETUVOS SRITIS 
PER FEDERACIJOS SUDA 
RYTUS KOMITETUS. 

<r-

Tel. Hemlock 8151 

PIKNIKAS. alsta. šiaurės Lietuvoje pa- į N e w Y o r k * ' K e l i a u t o J a l Jau" tuvės buvo puikios. Pabroliais 
ttis yra bloga Ir negreit ji t 6 s i s a v i * k u * &*& k a i P **' pirma pora buvo F. Savickas 
m pasitaisys Bent iki ru- m i e ' • • su B r idgeport pirmininke. Vy- Bridgeport. - Rytoj, gegn-

dens parama Šiaurinėje Lietu- N e W Y o r k e p r i e * t o t i e S P*' * A- Giedraitis pagrojo ir ™* 26 d., &V. Jurgio par. pik-
vos dalyje bus reikalinga. j s a ž i € * i u s pasitiko didžiulis giedojo solo. Visi Vyčiai lin- *&** Černausko darže. Vis-

Į puikus busas. Iki laivo išplau- kį Albertui laimingo gyveni- kas piknikui prirengta ir oras 
Turintieji ten savo giminių,' k i m o d ar buvo daug laiko, t o - m o , taip-gi, kad sugrįžęs Lšlr Į = 

nepasigailėkite jiems po do- del busas patraukė per 2y-.<<]loney1HOon>> vėl darbuotus a n H H H W R « s n s n B 
lerį, kitą pasiųsti. Bet šiaip mįausias miesto dalis ir pa- tarp VveiiL 

Vyčių1 Naujokas. 

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ! h 
h 

yJVOKAlAI: 

jau visų badaujančių šelpimui sazieriai turėjo progos pama 
siuskite aukas per šiaurė* Lie- j t y t i didingą New Yorką, ir 
tuvai šelpti Komitetą prie Fe- įkartu patirti to milžiniško 
deracijos apskrities, kurio ad- miesto trafiko susigrūdimą/. 
resas yra: 2334 So. Oakley Į Suėjimas pasažierių į laivą Sėkmingiausiai įvykus mu- Į' 
Ave., Chicago, UI. buvo pilnoje tvarkoje. Visi Sų Akademijos Rėmėjų X-am -J 

' pasaižieriai patenkinti patar- Seimui, džiaugsmo kupina šir- , 
navimu iš puses p-no Baltučio dinii dėkojame mūsų bran- ji 
ir iš pusės Baltic America I i - gį e ms Rėmėjas-(joms) už taip |l 
nijos. j dideli ir nuolatini palankumą ' 

Nors ši ekskursija į Lietu į, turimą rūpestį mūsų reika- Į, 
vą buvo labai skaitlinga, bet iaįs. Skyrių ir draugijų skait- U 
p-nas Baltutis sako, kad kitos iįngį atstovai-(vės), jų nuo-ji 
dar didesnės busiančios. Sako, I §įrdųS sveikinimai, 
kad ypač liepos 3 d., kuomet I 
p l a u k s l a i v a i K s t o n i a b u s i a n - • 

ti tikrai skaitlinga. Artimes
nė Ekskursija bus birželio iŠ 4 

dy,lavų Lituania. i 
Rap. j-

: Reumatizmas sausgėla. 

DR. V, S. NARYAUOKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435- Weet 69 Street .'" 
Vai.: 9—12 ryte, i—4 p. p. 6—9 

v.- v. Nedėlioj susitarus. 

Telefoną* Boulevard 1888 

DR. S, A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 12. 1 iki 1 
dieną, ir 6:88 lkl 9:30 Takat« 

4608 So. Ashland Ave. 
Netoli 48th St. Chlca*o, UI. 

Tol. Lafayette 5793 

Dr. A. J. JAVOIS 
Office: 4459 8, Callfornla A T » 
Vai.: 2 lkl 5 po petų, 7 iki 9 rak 

Nedėlioję pagal sutarti 

Rez. Tol Midway 6512 
Dr. R. 0. C U P L E R 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Oakley Ave. ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1713--0241 

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergals vakare. 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea. 8641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4.6-8 Nedėlioj 10-12 
1 . - •• -<* 

JOSEPH J. GRISH 
(JUCBUB J. Grlglus) 

A D V O K A T A S 
46Si 3. Askuaad Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulerard 2 800 
R K S I D B N C I J A : 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9722 

JbHN fe. BORDEN 
(John Ba^aannas Borden) 

ADVOKATAS 
105 W. Adjuns St. Rm. 2117 

Telephoae Randolpb 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telepb&ee Roosevelt 0090 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600 

gausios 

Nesilankykite savee ska o» 
mala. Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raaoieuų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno ffyvybę 
Ir dainai ant patalo paguldo. 

CAPSICO COMPOUND mo-
•tls lengvai prašalina vlršml-
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka-
rones pasveiko Kaina 60c per 
naštą 55c arba dvi u i S 1.9 5. 

Dukart tvirtesnė 76c. 
Knyga: "fiAl/riNI8 SVEI

KATOS" augalais gydytles. kai
na 19 centų. 

ilustip Kūlis 
2459 South Halstod Stirset 

cmoAGO. nx. 

. / Ą I fHJBt. 

METINĖS SUKAKTUVĖS 

A. + A. •• 
IŠKILMĖS 

J. P, WA1TCHUS 
A D V O K A T A S 

Nuo 9:29 lkl 1 vai. 
»91 N DEARBORN' STREET 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo I iki 9 vakare 
62 E. 197 S t , Karap. Michigan 

Ave. Tel. Pullman 6950 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t . Room 2001 
Tel. Randolph 0231-0332 Vai. 9-t 

. Vakarais 
2241 SO. HALSTED STREET 

TeL Ttetery 0662 
7-9 • . v. apart Panedėlio Ir 

PėtayČlos 

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

Room 729 
Tai Central 1299 — Vai. 9-4 

RESIDENCE 
I 6158 So. Talman Ave. 
\ Tel Prospect 2521 

~ 

Marąuette Park. — Ryt po 
piet, 3 valanda įvyki; varpo 
pašventinimo iškilmes. Pašven 
tinimo apeigas atliks gerb. 
kun. I. Albavičius, o pamok
slą pasakys gerb. kun. J. Paž-
kauskas. Tikimasi ir daugiaus 
dvasišldjos dalyvaus. Krikšto 
tėvų ir motini} yra virš 50 po
ru. Visi jie susirinks į sve-
tairię 2:30, o iš ten eis kartu 
prie pašventinimo varpo. Vi
si parapijonys ir kiti yra 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti šioj iškilmėje. 

Bažnyčios šventinimas. 
Birželio 9 d. iš ryto 10:30 

bus pašventinimas mūsų mo
kyklos ir laikinos bažnyčios. 
Pašventinimo apeigas atliks 
paty Jo Eminencija Kardino
las J. Mundelein. Draugijos 
ir visa parapija jau rengiasi 
prie minėtu apeigų. 

, Rap. 

MARIJONA KANČIENĖ i 
Mirė gegužio 21, 1928, o palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse gegužio 23 d. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Povilą, dukteris 
Marijoną ir Juzefą ir sūnų Petrą ir gimines. 

Jau iltisi meteliai pabėgo, kaip netekome savo 
brangios moterėlės ir motinėlės. Ilgi ir Jkaudus buvo 
tie meteliai. Tą liūdėjimo laiką mums IŽM r̂vino mūsų. 
gimines dažnai aukuodami velionei dvasiškus vaini
kus, tai yra šv. Mišių aukas. Vz tai visiems tiems gi
minaičiams ir draugijoms be galo esame dėkingi, po
draug ir Jo Malonybei pralotui kun. M. L. Krušui tas 
šv. Mišių aukas atnašavusiam už velionę. 

Metams sukakus po jos mirties, darome atminimą. 
Už a. a. Marijonps sielą įvyks trejos šv. Mišios sU 
ekzekvijomis panedėlyj, gegužio 27 d., 7:30 vai. ryte, 
šv. Jurgio par bažnyčioj. Vėl visų savo giminių, pa
žįstamų, kaimynų ir draugijų narių maloniai prašome 
atsilankyti i tas gedulingas pamaldas. 

Mūsų liudėsis ir gailestis pasididina ta aplinkybė, 
kad velione taip netikėtai ir taip staiga persiskyrė 
su mumis ir šiuo 'pasauliu. 

Gailestingasis Dievas tesuteikia tau mūsų numylė
toji ir neužmirštamoji žmonelė ir motinėlė, amžina 
atilsį. Nuliūdusi Kančių Šeimyna. 

METINĖS SUKAKTUVĖS 
u 

. ' 

i APB RAMO STOTIS. 

JOHN M I N S K A S 
I B 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2 622 
Valandos 2 ryto lkl 2:02 rakare. ridomis ir Pėtnyčiomle nuo 2 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Seredos vakare naujoje sve
tainėje buvo surengta vaka
rienė Lietuvos našlaičių nau
dai. Vakaras puikiai pavyko, 
nes dalyvavo pusėtinai žmo-
nią. 
, X Oeg. 23 d. palaidotas K. 
Užkuris, 12 metų vaikas. Iš 
namų išlydėtas maižų mokyk
los vaikų, draugų ir giminių, 
laidotuvės buvo iškilmingos. 
Patarnavo gerai žinomas ir 
simpatingas graborius p. S. 
Skudas. Paveikslą nuėmė fo- Į 
tografas p. A »• Vaitkevičius. 

X Oeg. 23 d. vakare seno 

• 

A. I A 
OOMINiKAS JUTKEVIČIUS 

Mirė birželio 1, 1928 m., 8:10 vai. ryto, sulaukus 
9 metų*.amžiaus, gimęs Cliicago, 111. Paliko dideliame 
nuliūdime tėvą Dominiką, motiną Kotriną, ciocę Ma-
lijną ir dėdę Antaną Gudaičius ir kitas gimines. 

Taipo palaidotas birželio 5 d. šv. Kazimiero kapinė

se. 
Mes nuliūdę, tęvas ir motina ir visi giminės, nega-

Lądami užmiršti ikšiol brangaus mūsų sūnaus Domi-
niko, mirties metinių sukaktuvių paminėjimui, užpra
šėme šv. Mišias, kurios įvyks utarninke gegužio 28, 
1929, 7:30 vai. ryto, $v. Jurgio bažnyčioj. Visus gi
mines, draugus, kaimynus širdingai prašome atsilan
kyti į tas pamaldas. 

N u l i u i .Tėvai ir Giminės. 
3442Jk>. L*owe Ave., Chicago, III. 

Ofiso Tel.. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L. YUŠKA 
'OFISAS 

1900 S. ŪALSTED STBEET 
NAMAJ. 

' 4193 ARC11ER AVE. 
i 
; Valandos; prieš pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 

į Res. tel. -Van Buren .5858 

i DR. T. DUNDULIS 
> • 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Sulte 206 1570 MiUvaukec Ave. 

Tel., Brunswick 0624 

! Valandos.- nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
Į Otasdioti/sNėaėllOinis <auo» 1 iki 2 vai. 
po pietų. 

!'•• • — • * — — b M j — U 

O P T E M I T B I I I A I 
—• — - •- -

.-« 

DR. VAITUSHp 0. D. 

. 

DR. J. J. KOWARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 240 S WEST 6S STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
'•tezidenclja 235» So. Leavitt St 

Tel. Canal 2326 
»aiandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. •. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

PILNAS EGZAMINAS 
•$5.00 TIKTAI $5.00 
S P E C I A L I S T A S 

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas Ukrą specialistą, ne pas kokį 
nupatyrelį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno ISegzami-
aavuno. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
aegaiėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radyuiui žmogaus kenksmingumų. 

Mano lUitUo — Scope — Raggi 
X-liay lioeūtgeno Aparatas ir vi
siškas • bakterioiogiškas egzamina-
vinias kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imliu Jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
įgų skilvio, žarnų, inkstų, olos, 

kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
ki* užsisen ėjusia, įsikerojusią,, 
clircmška. ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
ueatidėliokit neatėtę pas mane 

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Kūmas 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliorala nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

Tel. Canal 6764 Virginla 0380 1 
DR, A. RAMUS 

GYDYTOJAS, 
CHIRURGA8 

IR OBSTETRIKA* 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilga, 
•yru, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdien. 
pietų ir 8 vai. vakaro 

Nedellomis ir aeredomis ci» 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratory* 
Ir X-RA7 

2130 WWBV 22nd CTHJ 
CH1CAG< 

v.i 

DR. S. BIEZIS \ 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Loavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

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 Av*i. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pittų 

6 iki 8:30 vakare 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

47£9 S. Ashland Ave. 
SPECIJAUSTAS 

Džiovu. Moterų ir Vyrų Lig-ų . 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
-Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880 

lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins akių jtempima ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį- Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractuą Atitaisau trumpą re-
ffystę ir tolimą 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 iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

S, A, D0WiAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
pietų: Ž—4. Vakare: 7—8. NedA-
1 tonais pagal susitarimą. 

Tel. Boulevard I4 f i 

ŠIMKUS 
gydytojas. Chirurgas ir Akušeri* 

" 4 1 SO. BLLSTED STREE1 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 

Ofi»o ir Rea. Tel. Boulevard 591 a 
DE. A. J. BEETASH 

8464 SO. HALSTED STREBT 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 

pietų ir 8 lkl 8 vai. vakare 
Res, 820L S. WALLACE STREET 

D E N T 1 S T A I 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių aklų 

JOHN SMETANA, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių 

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:8.0 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų . 
valandų, Room 8. 
Phone Canal 0528 

Office Boulevard 7842 
~ \ 

DR. G, Z. VEZELiS 
LIETUVI8 DENTISTAS 

414 6 So. Ashland Avenut 
Ant Zaleskio Aptiekoe, 

DR. 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-
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET 
•VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
;nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
;Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Shore 
i 2238. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800. 

Tel. Canal 6222 

DR. G. I. BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

t 

TeL Brunswlck t«24 
• DR. A. J. GUSSEN 

Lietuvis Dentlstas 
1679 MLLWAUKEE AVENUE 

Valandos; 9-12. 1-5, 4-S:8| 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

pagal susitarimą. 

\ 

Ofiso TeL Vlctorj 8887 
Of. ir Res. Tel Hemlock 2874 

DR. J. P. POŠKA 
3133 8- HALSTED STREET 

Antras ofisas ir Reildenclje 
6504 S. ARTESIAN AVB. 

Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 8-8 
po piet: Utain. ir Subat Nuo 
8-9 vak. Sveutadienials pagal- ra-
rarima. 

Tel. Lafayette 6828 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS X-RAY 
4J.93 Archer Avenue 

11 

DR. MAURIGE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgu 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tei. Yards 0994 

Rezidencijos TeL Plas* 8288 
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 diena, 
Nuo 2 iki S po piety. 
Nuo 7 lkl 9 vakarą 
2Tedėl. nuo 12 lkl 12 

- ^ — ^ mmmm 
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ŠV. JURGIO 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO - MAY 26 D., 1929 M. 

Chernausko Darže, 79 st. ir Archer Av. Tustice, Dl. 
/ am * 

ra 
• 

Tai jau ir pavasaris atėjo. Visa gamta atgijo. Žolelė žaliuoja, medeliai lapuoja, pauk
šteliai savo dainomis kviečia mus iš miesto į miškus pasidžiaugti gamtos grožybėmis. 

Šiame piknike bus graži muzika, skanus valgiai, gardus gėrimai ir jvairus žaislai. 
Bus gera proga sueiti savo senus pažįstamus parapijomis ir buvusius mūsų parapijonus. 
Smagu bus žaliame miškelyj su visais pasidalinti žiemos ir pavasario įspūdžiais. 

Taigi kviečiame visus ir visas įSv. Jurgio Parapijos Pikniką GEGUŽIO 26 D., ČER-

NAUSKO DARŽE. 
KLEBONAS ir KOMITETAI. 

" 

-4- U 

C H I C A G O J F 
TOWN OF LAKE. .bus pradėta maliavoti pabai-

'goję šio mėnesio. 
X Bažnyčią pradės malia- X Bažnyčios maliavojimo 

Toti apie geg. 29 d., bus už-, fondas kasdieną auga. Atsi-
baigta pabaigoje rugpiueio randa aukojančių didesnes 
š. m. -aukas. Pav., Barbora Abro-

X &v. Kryžiaus bažnyčia 

GRABORIA* 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitu 
Patarnavin as. 

J. F. EUDE1KIS KOMP. 
PAG R ABU *13T£JAI 

Didysis Ofisas: 
#00507 So. Samiiage Ave. 

Tel. Tards 1741 Ir 1741 
SKYRIUS 

4447 So. FairfiHd Arenos 
SKYRIUS 

1410 So. 4 t Ct., Cicero 
TeL Cicero 17 »4 

BKYR:JS 
1201 Anbmgm A*enne 
Tel Boulevard l i t i 

7:00 vai. visos susirinkite Į. 
Šv. Jurgio par. salę, iš kur 
"in corpore" eisime1 į baž
nyčią. 

0. Taujenienė, vice-pirm. 

NAMAI - ŽEMĖ 

maitis paaukojo $100.00. 
X N. P. P. S. mergaičių so-

jdalicija rengia "bunco par-
! t y ' % birželio 14 d., parap . sa-
i 

| leje, bažnyčios maliavojimo 
naudai. 

X Šv. Kryžiaus parap. vai
kinai rengia šokius subatos 

jvak.j (g^g. 25 d.) Krenčiaus 
į saloje. 

X Kas mano birž. 2 d. va-
įžiuoti į Mundelein, 111., daly-
jvauti arba pamatyti Dievo 
Kūno didele procesija, (2-rą 
vai.) iš anksto kreipkitės del 
nuvažiavimo tikietų prie kun. 
A. Linkaus. 

Pardavimui bizniavas na
mas ant 71 st. netoli So. YVes-
tern ave., arba išsimaino ant 

Tovm of Lake. - Draugys-ib ,"*a l oy » į * " c o t t a« cV 
4- o i & J - A • - T- Mūrinis 2 fl. namas po 5 
te Sal. Širdies viesp. Jėzaus, , : " . J . . , 

. ., . . •• kamb. karštu vandeniu šildo-. 
mot. ir merff. laikys mėnesini, 

. , . o^ J o i ' mas, 2 kam mūrinis garadžius. susirinkimą geg. 26 d., 2 vai. Z . , , " , .* . . *, ~ v. ,. . Parsiduoda arba išsimaino ant 
p . p., Sv. Kryžiaus parapijoj . , , „ . . . . 

XT . , . . . . . . 'lotų,arba bučernes. Kam toks 
svet. Nares malonėkite atsi-| X7^ ., _. 
, , x, . . , . mamas reikalingas kreiptis 
lankyti , nes sis s u t r i n k i m a s .„#».*„ 
. . . , TA *v siuo antrašu. 
labai svarbus. Kurios turite, •™-"*- Ii L 
. . , . . . 1 2463 West 71 Street 
tikietus arba pimgus nuo mas-. _ __ -' AmAwm 
i ^ u K Z x » TelKepublic 4537 
karado baliaus, prašomos su r 

g^žinti. DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda gražus namas 

ant dviejų flatų, po keturius 
Dievo Apveudos Parap. - Abar ių* . Tik $500 įmokėti, 

jo likusius ant lengvu įsmo-
Kat. Federacijos 15 skyr. mė- ( k e 8&u Randasi 4643 So Tal-
nesinis, labai svarbus, susi- m a i L Kreipkitės nas: 

PRANEŠIMAI. 
PARDUODU bungalow, 4 

kamb., karštu vandeniu apšil
domas, viskas pagal naujau
sios mados. Lotas 31x125. 
Dviejų, karų garadžius. Ne
brangiai. Savininkas ant vie
tos. 

7120 So. Maplewood Ave. 
Hemlock 0021 

Springsasy kuris uždaro dratines 
dūris be trenksmo tik 9 8 c 

St. Louis "Dutch* Bov" ^ftiite 
Lead 100 svarų $ 1 1 . 5 0 

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO 

Savininkas R. Andreliunas 

Strykas, rast. 

P R A N E Š I M A I . 

^ 

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

(-I1ICAGOJF. 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš-
dirbystės. 

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

Bridgeport. — Sv. Kazimie
ro' rtar. dr-ja turės savo susi
rinkime sekmadienį gegužio 
26 d. 12 vai. po pietų Lietu
vių Auditorijoj. Visi nariai 
prašomi susirinkti. 

Valdyba. 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas 
risuomet sąžiningas ir 
aebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui 
įkyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai. 

3307 Aubnrn Avenue 

rinkimas įvyks gegužes 26 d., 
2 vai. po pietų, parap. moky
klos kambarv. 

A. R. ZIMZAK 
4256 S. Richmond S t 

PARSIDUODA 6 kamb. ply
tų bungalow. Hot water ap
šildymas. Perdėm moderniš
kas. 3 karų garadžius. Kaina 
$15,000. Randasi G000 S. Sa-
cramento ave. Savininkas 

1012 West 63 Street 
Tel. Normai 2843 

Pure boiled Linseed Oil 9 8 c S*1-

Žolei plaunama mašina trim pei
liais 14 colių. Plaunant galandąs. 
Tik . , v . . . : . . . r . $ 5 . 9 8 

Taipgi ant visko nužemintos kainos 
PRĮSTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, BĮ. 
Telefonas Lafayette 4689 

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

2646 W. 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8380 

PARDUODU DVARĄ 
- - • • • - ' » 

NEPAPRASTI BARGENAI! j Geriausios Žemaitijoje že-
, mes 200 hektarų, t. y. apie 500 2 augscių gerag namas, 2 . . . . A ... ; , 

būtinai malonėsite ateiti, nes - , . . * , , . • ,Am. akerrų, su visais tnobe-
, , . , . ' 'įlatai po 4 kamb., elektra, va- . . ,, . x. _ . 

f; '- , , . šiais, gyvuliais, mašinomis, panos, uždaryti po stiklais por- . "v: . .. y . ™ ^ • • . . dargais ir visu pavyadingo u-eiai. Randasi geroj vietoi . . . ._ •«.«., OK .^ • xs • xi . o J . l f l o prengimu. Miško 25 ha. , 

Visų draugijų atstovai (ės) 
įtinai malonėsite ateiti, nes 

yra labai svarbių dalykų 
svarstymui 

L. Krekščiunas, pirm. 

ŽAIBO UŽMUŠTA 

South Sidej. Kaine tik $3,500. 
Įmokėti tik $1,000, 

Trys ketvirtadaliai žem§s 

Del geriausios rųiles 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina S t 
TeL Boulevard 1189 

PRANEŠIMAS 

{VARUS KONTRAKTOR1A 

J. S. RAMANGiONIS 
Buvęa vedėjas Bridsreport Painting 

& Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
bisnj i savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą. 

HARDV7ARE FAINTS • 
& WALL PAPER 
Palnters & Decorators 

J. S. Raman ei o n is, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Vlctory 7281 " 

M. ZIZAS 

1 

#a*J 

LjL, 

E Z E R S K I 
LTETCVIS GRABORIUS 

O f i s a s : 
8. MARSHFIELD AVENUB 
TeL Boulevard 9277 

Town of Lake. — Dr-stės 
Šv. Juozapo L. M. turės susi
rinkimą 26 d. gegužės, 1 vai. 
po pietų &v. Kryžiaus parap. 
.svet. Teiksitės nariai atsilan
kyti kuoskaitlingiausia, nes 
turim daug^ svarbių reikalų 
Tas susirinkimas bus paskuti
nis prieš atostogas. Katrie pa
silikę su mokesčiai, teiksitės 
užsimokėti. 

S. Anusauskas, nut. rast. 
Į 

Bridgeport. — Sekmadienį 
gegužio 26 d. Šv. Petronėlės 
tir-ja in corpore eis prie šv. • 
Komunijos. Todėl visos narės 
prašomos iš vakaro atlikti iš
pažinti, o sekmadienio ryte 

Medinis namas, storas, 2 fla-OKh,(jrU.N, 111., geg. zo. — . , . . . . - ., v v, tai. beismentas, elektra, va-zaibo savo namuose užmušta ' ^ , . ^ . , TJ. . , , „ TT - ., inos. Randasi Bridgeporte. Kai Mrs. fF. Hayenga. Žaibas tre- S ... . 0 Kru. & f. _A. -. . . , . . , . . :na tik $3,500. Ihioketi tik 
nke į telefono vielą, peštą j ^ jjr 
namus. Jma^ buvo aštuonių .. JWVW? 
vaikų motina. 

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas. Yra maudynė, 
cementuotas basementas. 

Kaina $4,700. 
1520 So. 48 Court, Cicero, UI. 

I J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

1650 West 46th Street 

Kampas 4Cth ir Paulina Sts. 
Tel. Blvd. 5203 

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

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Dttele Moderniška Koplyčia Dykai 
T18 WEST 18 STREET 
Tal«f. Roosevelt 7511 

Rendon gTažus, patogus 
kambarys su moderniškais į-
taisymais, prie mažos šeimy
nos, su valgiu ar be valgio. 

6747 So. Artesian 
Tel. Prospect 3222 

S, D, LACI(JtWICZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o m u o 
darbu busite užga
nėdinti 
Tel. Roosevelt 2(15 
arba 2518 
ĮSI4 W. 23rd Place 

Chicago. ITL 

Telefonas Tards 113* 

STANLEY P. MAŽEIKA 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 

Tur*.u automobilius visokiems 
reikalims. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENITE 
Chicago, UI. 

JONAS DERKENTIS 
Mirė G€gružės 19. 1929 m. 18 
•.įetų amžiaus. 

A. a. Jonas Rime Chicagoje. 
Dievo Apveizdos Parapijoje 

Taliko dideliame nuliūdime 
motiną Kazimierą., pate v j Sta
nislovą Dakanevičiu, seserj 8ta-
nis'avą ir grimiaee. A. a. Jonas 
mirė Arizonos valstijoj. 

Kūnas pašarvotas 1737 So. 
Union Ave. Laidotuvės jvyks 
pirmadienyje, gegužės 27 iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į Die 
vo Apveisdos par. balnyčą, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Tėvai, Sesutė ir gi
minės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Tel. Roosevelt 7532. 

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad męs dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400", kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 

yra nuolaidi, naujai pertaisy- ^n^je
pata

1!fnavimt8!.ikiwne vlsiems 

Automobilių sales rulmis atdaras 
vakarais ir šventadieniais. 

S. L. FABIAN & CO. 
809 West 35 St. 

Tel. Blvd. Oeil 0774 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
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, DL 

ti groviai vandenini nubėgti. 
Už dviejų kilometrų nuo 

sodybos bėga garsioji Mi
nija; . mažesnis upeliukas 
teka per sodybą, parką ir so
dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir 
jų yra daug; gyvenamas na
mas, 8 didelių kambarių su 2 
salkomis, folivarZtas, kumety
nas, du mūriniai tvartai, dvi 

Namų Statymo Kon trak torius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

BALZEEAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
Tel Lafayette 2082 

NAMAI - ŽEMĖ 

Telefonas Canal 7283 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktoriue 
Dalų tr Popieros Krautuvė 

3334 a LEAVITT ST. Chicago 

PAHDAVIMUI mūrinis na-! 
daržinės, tartokas — malūnas' i 
umAux«0, ««»HVMM , | mas su įce-cream panoriu ir 
ifWivrA vi^tiTiink'fl.*! lwlaiiTip 

' ¥UVUmuMW' ™ *"**» 6 kambarių pagyvenimu, fur- . 
virtuve etc. Trobos sveikos,1 v.u n i ^„ • 

'nace apšildymas, 2,k^rų garą-;-
skiedromis dengtos. ^- -n •• *i 

v^VMU» 6 ^ [džius. Priimsime i mainus di-
Lrvaras turî  v l s a ^ , r e ^ ~ m " : desnj namą. Del informacijų 

kreiptis į 
"DRAUGAS'' 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORB 

Paint, Oll * O l a * 
1701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1337 

I 

PARSIDUODA grocernė ir 
bučerne. Turi but parduota į 
trumpą laiką. Pigi renčia, ga
radžius del 2 karų, biznis la-
bai gerai išdirbtas. Savinin
kas turi apleisti biznį. Galima 
nupirkti už (žemą kainą. Del 
tolimesnių informacijų pa-
matykit savininką. 

5237 South Kedzie Ave. 
Tel. Republic 7537 

CEVERYKŲ TAISYMO 

Parduosiu pigiai. Randasi ge
roj vietoj. Geras biznis. Kreip
tis nuo 7 — 10 vai. vak. 

4534 So. California Ave. 

2334 S Oakley Ave. 
Tel. Roosevelt 7791 

gas ūkiui mašinas: 2 kertamą 
šias, 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, PARSIDUODA pigiai 5 
keliu atvyksite į Jokūbavo j k a m b - m e d i n i s namas, 2 karų 
dvarą per 1 valandą, nes y^'garadžius, jiela išcementuota. 
iš Klaipoios tik 18 kilometrų! R e n d o s n e š a S35-00 i mėnesį. 
t. y. apie 12 mailių, o iš Kre- V i s i asesmentai išmokėti. La-
tingos tik 8 kilom, b a i m a ž a i tereikia įmokėti. 

Prie pat sodybos yra kata-«Kas n o r i t e t u r ė t i n™ n a m a 

liku bažnyčia ir miestelis su u ž ***** *****> atsišaukite į 
mokykla. t "Draugo" ofisą, 2334 S. Oak-

Visą dvarą šiemet galite la-, l e r Avenue. 
bai pigiai nupirkti su užsėtais 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

Tel. BouleTard §314 

M. YUSZKA & CO. 
PLUMBING * BEATUTG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlauBla 

4«M SO. PAULINA 

laukais ir visu turtu. PARDAVIMUI namas su 
Del sąlygų kreipkitės į sa- ininkštų gėrimų krautuve. Na

vininką; A, Stulginskis Joku- mas yra mūrinis 5 flatų, 2 ka-
bavas, Kretingos p. Lietuvą, rų garadžius. Tikras barge-
arba į "Draugo" Admin. K.|nas. 
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi-' 1926 Canalport Ave. 

JUOZAS K. ENČERIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUB 

Ir 
BEAL. ESTATE 

Narnos stato, taiso, perka tr 
parduoda visoje Chi caro je 

4401 8. MOZART ST. LAF. 8633 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

cago, UI. (23-24-25) 

PARDAVIMUI mūrinis tri-S. MARKŪNAS 
Kontraktorius visų darbų, prie taisymo namų. Padedu ce-'jų šeimynų su storu namas, 

mento fundamentus, atlieku medžio darbus, pleisteruoju ir vi- Hot water apšildymas. Geras 
ską kaslink namų! sutvarkymo. 

11930 S0. LOWE AVENUE 
Tel. Commodore 2W2 ir Virginia 0117 

bargenas. 
2558 West 69 Street 

2-ras augštis 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
^••fcola •utelkiama 1 viena diena. 
Perkame real estate kontraktui 

Internationl Investment 
OorpoNttion 

Kapitalas | 5 t ^ i t f . M 
IM4 SO. K E D Z I B J AVENUB 

* * • iAtajrette 4738-1711 

\ 
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Batai 
davinj, 
suomen 
žmonių 
tavimaa 
užduoti; 
a paštai, 
skaityk 

No. 126 

EU! 

MEK9 

Rusi 

Bi 

^1 

EUROP 
NIJC 

PARY 
teinantį 
joj įvyki 
stovų ri' 
pasekmių 
ja patek 

Tais 
pa daug 
džios pri 
liks kon i 
tijos nui 
mas. Tol 
džios pr 
partija i 

Šių ab 
jų nusis 
kuone vi 
laimėjusi 
svarbių \ 

RUSIJO 

RYGA 
jos spau 
jimo, kac 
pranešta 
štieji bol 
ninkai m 

Tai at 
kio teisr 
nėjimų. 
nužudė. 

Laikr 
Maskvos 
tus buv 
kad črtj 
kad jos 
Tuotarpi 
yra gali 
džią. 

ŠV. JO 
PAŠT 

PARY 
Joanos c 
ei jos va 
ženkleliu 
veikslu. 

Už tri 
lėliai bu 
su mirų 
vaizdu. 

ARGEIS 
SrV 

BUE> 
— Po 
virčių a 
Argentii 
ko. 

mmmmm mmmmammmm 


