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Katalikai pasaullonys turi kilnų Vi
da vtnį. — }neltl J Selmynaa lp 1 vt-
•uomeoe Kristaus mokslą, atnaujinti 
tmonli} drąsią. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padės jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Uitat, 
•kaitykite ir platinkite "Draugą." 

t UANIAN DAILY FRIEND 

MDraugas" atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama U 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie-
teliškl jausmai. 

No. 128 36 A C 0 P Y 
"Draugat" 2334 80. OaJdf Av*n*4 
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» Kau ne Karo Įstatymų Veikimas Prokliamuotas 
SUTARTIS SU VATIKANU ITALIJOS 

KARALIUS PASIRAŠĖ 
/ — — 

52 (, itstovai Iš Meksikos 

IŠ MEKSIKOS KONGRESO1 

52 ATSTOVAI PA-
ŠALINTA 

a 
įOlf 

Kongreso Pašalinti 
RYTOJ BRITANIJOJ PARLAMENTAN 

RINKIMAI ĮVYKSTA 

KAUNE KARO PADĖTIS 

LjONDONA^, geg. 29. — Iš 
Rygos laikraščiui Exchange 
Telegraph praneša, kad Kau
ne karo padėtis prokliamuota. 

Tas yra sąryšy su įvykusiu 
andai prieš premierą Volde
marą pasikėsinimu. 

Suimti keturiolika studen
tų laukia karo teismo. 

Vienas studentų, kurs pasi
kėsinime prisipažino ir kitus 
suokalbininkus išdavė, praei
tą savaitę sušaudytas. 

MEXICO CITY, geg. 29. — 
;Sušauktas specialėn sesijon 
Meksikos kongresas didžiuma 
balsų, nubalsavo iš kongreso 
pašalinti 52 atstovu, kurie yra 
Giberto Valenzuela, kandida
to į prezidentus rėmėjais. 

Kaip žinoma, kandidatas 
Valenzuela rėmfc militarinę re 
voliuciįą, taipat aštriai kriti-

SUTARTIS SU VATIKA- į kuoja Calles'ą, prezidentą Gil 
NU KARALIUS PASIRAŠĖ i r W šiandieninę valdžią. 

I'mjSINESS'Ą" PRAPLĖSTI GELBSTI 

RYTOJ IŠKILMINGOS PAMALDOS 
SV. KAZIMIERO KAPINYNE 

PAMALDOS PRASIDĖS 11 V AL. 
• • • i • Ryt "Vainikų Diena." Tūkstančiai lietuviu 

Tai paprastas Amerikoj jau plačiai naudojamas trijy j feto • g Kazimiero kapinyną pagerbti mirų-
motorų monoplanas. Tos rųšies mašinomis jau daug į- 7. . * . * J. * B . 

LAIVE NUOLATINE 
KOPLYČIA 

ROMA, geg. 29. — Specia
liu Šventojo Tėvo leidimu, pa-
sažieriniam laive "Vulcania"^ 
plaukiojančiam tarp Trieste 
(Italija) ir New Yorko, ati
daryta nuolatinė pamaldoms 
" keliaujamo ji*' koplyčia. 

Tas reiškia, kad koplyčia 
visados laive pasiliks ir joje 
visados rasis Švenč. Sakra
mentas. 

ROMA, geg. 28. — Italijos 
valdžios su Šventuoju Sostu 
susitaikymo sutartį ir konkor
date karalius Emanuelis III 
pasirašė. 

Šios sutartys yra vadina
mos Laterano sutartimis, nes 
Laterano rūmuose jos pasira
šytos. 

Karalius pasirašė Kvirina-
lo rūmuose premiero Musso-
linio ir kitų niinisterių aky-
vaizdoje. 

Sutartys oficialiai bus pa
skelbtos šiandie ar rytoj. Po 
to įvyks sutartimis pasikeiti
mas. 

Šventasis Tėvas Pijus XI 
gal šiandie pasirašys.* 

UNGAREI ATSAKYTA 
PILIETYBĖ 

vairiaus šaly "business'o" praplėsta. Netolimoj ateity 
airplanai šaliai bus būtiniausios susisiekimo įmonės. 

PREZIDENTO PASKIRTA 
KOMISIJA IMS DIRBTI 

-*H 

WASHINGTON, gęg. 29. — 
1921 m. iš Europos į Chicagą 

' atvyko Rosika Schwimmer, 

WA,SHINGTON, geg. 28. — 
Presidento Hoover'o paskirta 
komisija surasti priemonių į-
statymųj vykinimui šiandie tu
ri čia pirmutinį susirinkimą. 

Bns pagaminta programa 

CMCAGOJF 
KARDINOLAS MOKYKLĄ 

PAŠVENTINS 
Bytoj Jo Eminencija Kar

dinolas Mundelein pašventins 
naują Šv. Mykolo Centralinę ungarė radikalė, pacifistinių 

pažiūrų. Kada ji norėjo pa
likti šios šalies piliete, federa- ™ t i tyrinėjimus. Einasi dau- a^tesniąją mokyklą, Hud 
lis teismas Chicagoj jai pilie-. gi*Į**ia apie prohibicijos vy-

APLEIDĘS, KAD KRAUJO 
PRALIEJIMO IŠVENGTI 

BOMBAY, Indija, geg. 29. 
— Čia atvyko buvusis Afga
nistano emiras AmamJlah. Jis 
sakosi šalį apleidęs, kad krau
jo praliejimo išvengti. 

Žada vykti į Italiją ir ten 
laikinai apsigyventi. 

MEKSIKOS VYSKUPAS 
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ 

AUDIENCIJOJE 

ROMA, geg. 28. — Chihua-
hua, Meksikos, diocezijos vy
skupas Valeneia šventojo Tė
vo audiencijon priimtas. Pa
sibaigus audiencijai vyskupas 
žingeidaujantiems reporteria
ms nieko nepranešė. 

PENKI SU AIRPLANU 
ŽUVO 

TRYS KARININKAI 
PASMERKTI MIRTI 

CIUDAD REAL, Ispanija, 
geg. 29. — Baigės artilerijos 
karininkams byla karo teisme 
del jų buvusių sukilimų. 

Miriop pasmerkta vienas 
pulkininkas ir du kapitonu. 
Keli kalėjimu nubausti. 23 
išteisinti. 

Teismo ištarmę dar turi pa
tvirtinti vyresnysis karo teis
mas Madride. 

ROMA, geg. 29. — Italų 
kariuomenės bombinis airpla-
nas su 

tybę atsakė. Tada jinai ape
liavo ir laimėjo. 

Bet tat reikalas paskiau 

kinim*. 
"Sausieji" elementai nepa-

pastumtas į Vyriausią Teis-' aėjimai liestų pTohibiciją. Jie 
mą. šis dabar jos nenaudai * P*žyim> kad prohibicijos vy-
išsprendė, ty. pilietybę jai at-'**1"*1*8 pastatytas jau ant 
sakė. gana "stipraus" pagrindo. 

* • 

TRYS "SAUSIEJI" TDESONJ PO 6 METŲ AREŠTUOTAS 
TRAUKIAMI 

gACRAMENTO, Cal, geg. 
29. — 1923 metais prapuolė 
Mrs. Franklin su 9 metų sū
neliu. Prapuolusios moteriš
kės vyras savo tris dukteris 
tada painformavo, kad moti
na su vaiku kažkur išvažia
vus. 

ABttSGKDON, Va., geg. 29. 
— "Grand jury" žmogžudys
tėje apkaltino vieną vietos po-
licmoną ir du šerifo asisten
tu už kolegijos studento, 21 
metų, nužudymą. 

"Studentas nušautas auto
mobiliu važiuojant Buvo įta
rtas svaigalų gabenime, bet 
automobilinį jokių svaigalų 
neatrasta. 

son ave. ir Eugenie st. 

Mokykla pastatyta pusės 
miliono dolerių lėšomis. 

TRYS GALVAŽUDŽIAI 
MIRIOP PASMERKTI 

VHLLEBRANDT ATSI
STATYDINA 

Tik dabar trys dukterys at
sisuko prieš tfėvą ir pranešė 
policiniams autoritetams. Jis 
suimtas ir tardymai vedami. 

Kriminaliniam teisme trys 
negrai plėšikai galvažudžiai 
teisėjo «3entzel miriop pasme
rkti. Tai L. Fisher, L. Shad-
low ir L. Brown. 

Praeitą sausį jie užpuolė 
Franklin Trust and Savings 
banką, 35 st. ir So. Michigan 
ave. ir nužudė bankos sargą, 
kada tas jiems mėgino prie
šintis. 

AMBASADORIUS NE
SMAGUMŲ PASIGAMINO 

WASHINGTON, geg. 29. — 
Mrs. Mabel Walker Willebra-

penkiais vyrais įgulos ,, M , . ^ i i indt, .generalio prokuroro ašis-sknndant smogė ,Orsarokal - | t e ū t e ^ ^ y ^ 
no įskisul, arti Cormgho ki- ^ ^ a t s i 8 t a t y d i l l a . 
lusios vėtros laito. Visi žuvo. j>I&ema p r e r i d e n t o r i n k i . 

mais jinai pagarsėjo savo re-
I liginiu fanatizmu katalikus 
puldama. 

LAKŪNAS LINDBERGH 
APSIVEDfi 

ENGLEWOOD, N. J., geg. 
29. — Lakūnas pulkininkas 
Lindbergh vedė čia milionie-
riaus Morrow dukterį Anne. 

PARODAI 10 MILIONŲ 
DOL. REIKALINGA 

Rengiamos Chicagoj 1933 Sutuoktuvės jvyko namuose m e t a i g ^ ^ ^ ^ k o m i 

RYTOJ BRITANIJOJ 
RINKIMAI 

privatiškai. 
Morrow yra J. Valstybių 

ambasadorium Meksikai. 

ŽUVO, 2 SUŽEISTA 
LONDONAN, geg. 29. 

Rytoj Britanijoj įvyksta ge- YOLANDE, Ala., geg. 29. 
neraliai parlamentan rinki-j— Connersville kasykloj įvy 
mai. Visos partijos tikisi lai-į ko eksplozija. 9 darbininkai 
mėti. i I žuvo ir 2* sužeista. 

tetas darbuojasi sudaryti no
rs 10 milionų dol. fondą, koks 
pasiruošimams yra reikalin
ga*. 

Finansinio komiteto pirmi
ninkas pranešė, kad keturi mi-
lionai jau užtikrinta. 

Turima vilties, Chicagoa fi
nansininkai parūpins reikalin
gą fondą. , 

Šaltis vėl teisman 
"Bootlegeris" Šaltis, andai 

šiųjų, atlankyti jų kapus, už juos pasimelsti. 
Lygiai VIENUOLIKTĄ VALANDĄ iš 

ryto prasidės iškilmingos pamaldos tokia tvarka: 
1) Iškilmingas Mišias celebruos KUN. AN

TANAS DEKSNIS. 
2) Pamokslą tuojau po Mišių sakys KUN 

KAZIMIERAS BIČKAUSKAS, Indiana Har-
bor, Ind. lietuvių par. klebonas. 

3) Procesija. 
4) Keturis pamokslus laike procesijos sakys 

KUN. LADAS DRAUGELIS, Aušros Vartų 
par. klebonas* 

5) Laike Mišių ir £<ocesijos giedos žinomas 
mūsų VARGONININKŲ CHORAS, komp. 
A. Pociui vadovaujant. 

Visi lietuviai katalikai kviečiami atvykti į 
šias iškilmingas ir gražias pamaldas, aplankyti 
mirusių kapus ir savo maldose jų sielas atminti. 

LIETUVOJE 
DEGTINDARIAI APGIRDC 

VAIKUS 

GAISRO NELAIME 

Iš Alytaus gauta žinia, kad 
Miroslavo v. Balkasodžių kai
mo ūkininkai Švedauskas ir 

MOSĖDIS, Kretingos apsk. 
Brotykų kaime ūkininkui Ka
ziui Paulauskiui ištiko nelai
mė: sudegė gyvenamasis na
mas. Gaisro gesyti subėgo 
daugybė žmonių. Pastebėta ir 
tokių " geraširdžių' \ kurie iš 

užsimokėjęs 500 dol. pabau-
dos už prohibicijos įstatymo,Krigelevičius slapta varė miš- ugnies ištrauktus daAtus no 
peržengimą, mintijo esąs pil-!ke n e t o h N e m u n o de^m^ 
nai liuosas. | T e n Ju o s u ž t i k o k a i m o v a l k a L 

Bet štai pranešta, kad jis! degtindariai, pabijoję, kad jų 
ir V3ėl traukiamas teisman, nepraneštų policijai, vaikus 

riejo pasisavinti ir nusinešti. 
Tai baisiai, baisiai negražu ir 
šlykštu. " S . " 

WASHINOTON geg. 29. - g i u o k a r t £ ~ ^ ^ \ pr i s i v i jo ir taip nugirdė,; 
Britanijos ambasadorius vien 
sau nesmagumų pasigamino 
parašęs vienam "sausajam'' 
laišką, kad jis yra linkęs sa
vo ambasadą "nusausinti", 
jei to šios šalies valdžia no
rėtų. ' 

Dabar ambasadorius mėgi
na, teisintis. Girdi, jis nema
nęs, kad jo laiškas viešai bus 
paskelbtas. 

mą. 

Pašautas policijos viršaitis 
mirg 

Anądien Berwyno policijos 
viršaitis Charles Lewy pašau
tas. Vakar ryte jis ligoninėj 
mirė. ^ 

Jį pašovė žinomas krimina
listas Doody, kurs ligšiol po
licijos nesurandamas. 

kad iš jų vienas, Zigmas Bu 
tėnas 13 metų, mirė. " R " 

JAU VYRAI PRADĖJO 
NUODYTIS 

PREZIDENTAS KALIFOR
NIJOJ ATOSTpGŲ 

TURCSIĄS 

WASHINGTON, geg. 29. — 
Patirta, kad prezidentas Hoo-
ver planuoja šįmet ilgas atos
togas turėti savo namuose — 
Palo Alto, Cal. 

Į atostogas vyksiąs kaip tik 
KongTesas pasiliuosuosiąs. 

šilčiausia šįmet diena 
Užvakar popiet Chicagoj 

termometras rodė 84 laips
nius šilumos. Tai pirmoji šį 
met šilčiausia diena. 

Dienos laiku Veiverių gat
vėje nuodijosi Aleksas Rube-
ns. Išgyrė acto. Gavęs vaistų 
tuoj atsigavo. Del to policija 
jam suraiė protokolą. 

Tai bus bene 3 vyras, mė
ginęs šią.savaitę nuodytis. 

"R." 

KURORTAS PRADĖS 
VEIKTI 

Birštono kurortas šiemet 
pradės veikti nuo birželio mė
nesio 1 d. "R." 

Meno mokykla vėl pradėjo 
veikti. Atgal grįžo į mokyklą 
ir naujų užsirašė 111 moki
nių. E. 

UŽPUOLĖ TIES MERKIU 

Iš rAlytaus gauta žinia, kad 
WįASHINGTON, geg. 29. — j vakare apie 20 vaJ. ties Va-

Praeitą sekmadienį Alaską rena į Užmelnyčių kaimo gy-
palietą smarkus žemės drebiė- ventoją Poškų per Merkį bu-
jimas. Drebėjimo centru bu- vo paleistos 7 kulkos. Jam su-
vo Sitka. žeista koja ir pečiai. "R." 

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Apsiniaukę; nusako
mas lietus ir griausmai; gal 
šiandie vakare vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 frankų; 3.90 
Belgijos 100 belgą 13.88 
Italijos 100 lirą 5.23 
Sokietijos 100 markifl 23.Z1 
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Išeln* kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, P« -

n t Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
t i — $4.00. Kopija .03c. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negra-
ttaa, jei neprašoma tai padaryti ir n e prisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. 

Reaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 Tai. 
kasdien. —' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vaL po piet 
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IITHUANIAN DAILY FRIEND 
Publlshed Daily, Except Sunday. 

SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00, 81z MontUs . 
— $2.50, Three Montns — $2.00. One Montb — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Slx Montns — $4.00, 
Copy — .02c. 

Advertising in "DRAUGAS" brings best results. 
Advertising rates on application. 

"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
/ * -

DIENOS KLAUSIMAI J 

Šia proga reikia paminėti ir tą, kad 
kapuose guli daug žmonių, kurie savo šei
mynas našlaičiais yra palikę. Tie našlaičiai 
mūsų paramos yra reikalingi. Del to labda
riai ryt Šv. Kazimiero kapinyne pardavinės 
atatinkamus ženklelius, už kuriuos surinktos 
aukos eis našlaičių šelpimui. 

KATALIKYBE. 

NELAIMĖS LIETUVOJE. 
• • • 

RYT DIENOS PRASMĖ. 

Rytoj, gegužes 30 d., yra ypatinga Jung
tinių Valstybių šventė — "Decoration Day" 
arba "Memorial Day". Mes, lietuviai tą die
ną' vadiname Kapinių Diena. 

Tos šventes istorija yra tokia: Generolas 
John A. Logan, Respublikos kariuomenės vy
riausias vadas, 1868 m., gegužės 5 d išlei
do įsakymą, paskirdamas gegužės 30 dieną 
papuošimui žuvusiųjų Civyliam Kare karei
vių kapų. Ta diena ir priimta visose Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse kaipo kapinių die
na, nors jokio įstatymo del tos šventės, nėra 
išleista. Iš to galima spręsti kaip Amerikos 
žmonės gerbia mirusias karžygius ir jų ne
pamiršta. 

Bet, gegužės 30 d. dabar turi didesnės 
prasmės. Toje dienoje ne vien kareivių, bet 
visji mirusiųjų kapai yra puošiami. Beveik 
nerasi nei vieno doresnio amerikiečio, kuris 
tai dienai nepapuoštų saviškių mirusiųjų 
kapų. 1 fc£ 

Šis labai gražus jMtprotys ir pas mus, 
lietuvius prigijo. Rytoj lietuvių" minios ke
liaus i kapinynus, kad ant saviškių kapų gė
lelę pasodinus, maldoje juos atsiminus. 

Katalikai, žinoma, dar giliau Kapinių 
Dienos reikšmę supranta. Jie ne tik vystan
čias gėles ant kapų sodina, bet ir nevys
tančius vainikus — savo gilias maldas už 
mirusiųjų sielas aukoja. 

Del to rytoj, 11 vai., Šv. Kazimiero kapi
nyne įvyksta pamaldos, kuriose dalyvaus vi
sa lietuvių katalikų dvasiškija ir tūkstantinės 
žmonių minios. ' 

Katalikams yra žinoma, kad mirusiųjų 
tarpe yra daug, kurie labai reikalingi gyvųjų 
dvasinės pagalbos. Tos pagalbos teikti nesi
gailėkime, nes gal neužilgo mes patys tokios 
pagalbos šauksimės. 

Gerbkime saviškių kapus, atsiminkime 
juos, jei mes patys norime iš savo vaikų, ar 
artįmųjų to paties kuomet nors susilaukti. 

! 

Nenormalė politine padėtis Lietuvoje, ba
das etc,, matomai, skaudžiai atsiliepia į žmo
nių gyvenimą. Lietuvos spauda pilna žinių 
apie įvairiausius liūdnus atsitikimus, 

"Ry to" 106 numery viename tik kroni
kos puslapy randame tokių žiaįų antraštes: 
1) Areštuota 13 studentų ateitininkų; 2) Są
mokslininkai jau žinomi; 3) 4 teroristai su
šaudyti; 4) Suimtas Petras Radzevičius; 5) 
Kauno karo komendantas nubaudė... 6) Nušo
vė pro langą; 7) Šaudo į policiją; 8) Suėmė 
su netikrom monetom; 9) Rado kruviną ke
purę; 10 Rado lavoną; 12) Motina nunuodijo 
sūnų; 13) Rado moterišką lavoną; 14) Plėši
kai. ' ! 

Tikrai skaudu tokia* žinias skaityti. 
Dar skaudžiau pasidaro, žinant, kad tauti
ninkų valdžia nesirūpina atvesti Lietuvos 
gyvenimą į normales vėžes, kad užbėgus, už 
akių besiplečiančiam terorui ir visiems iš to 
paeinantiems blogumams. 

Galu gale, čia ne vien valdžios darbas. 
J i bejėgė, jei neturės arba nenorės visuome
nės kooperacijos. Kaip žinoma, sveikiausiai 
ir skaitlingiausiai visuomenės daliai yra 
šiandien net uždrausta rūpintis tautos likimu 
ir neleidžiama jai padėti šalinti tuos blogu
mus, kurie pakerta tautos dorovę ir tuomi 
silpninama valstybė. 

Valdžia, be visuomenės pagalbos, kad ir 
šautuvo pagalba, priespauda bei griežta cen
zūra tų liūdnų įvykiu nepašalins. 

Tą visą turint galvoję, reikia pageidau
ti, kad kuogreičiausia Lietuvoje susidarytų 
tokios sąlygos, kuriose valdžia ir visuome
nė galėtų bendrai dirbti tautos" ir valstybės 
labui. * " > , ; , š 

(Tąsa) 
Malda galingiausia, tai tie

sa, bet ne visuomet ji tokia 
galinga. Žinome, kad pasau
lyje yra gęris, kuris mus džiu
gina, teikia malonumą ir di-
džiausį pasitenkinimą. Bet be 
gėrio yra kažkas kitas, kuris 
į mus veikia visai priešingai. 
Jis neduoda mums malonumo, 
pasitenkinimo, bet liūdnumą ir 
neramumą. Panašiai yra ir su 
malda. J i gali būti tobula ir 
netobula. Netobula malda sa
vaime mums nieko neduoda, 
bet dar kenkia. Tobula malda, 
tai galybių galybė, duodanti 

mas nuo pasitikėjimo. Pats | Taigi, ištvermingumas pasau-
Jėzus Kristus, gyvendamas jlyje reikalingas; be jo nega-
šiame pasaulyje, pasakė;-Įima nieko gero padaryti. Jei-
"Dėlto, kad jis pasitikėjo ma-jgu taip reikalingas~ištvermin-
nimi, aš ji apginsiu ir paliuo-1 gumas žemiškuose dalykuose, 
suosiu iš priešų ir nuodėmių tai ką bekalbėti apie amžiny. 

mės negalime savo maldomis ir dar duosiu amžiną garbę.-Ibės dalykus! Ką reiškia mūs, 
QO A0z„J\rh* vėl sakė: ' 'Kad ir ko- amžius pnes amžinybę, n* į. 

baimingumo jausmus; kreip
tis tiesiog į Dievą, į Kurį 
meldžiamės." Be Dievo bai 

BOLŠEVIKŲ GRASINIMAS. 

Bolševikai Maskvoje, švęsdami gegužės 1 
d., demonstravo savo, militarinę galybę. Jie 
tuomi pasauliui norėjo parodyti, kad jie Ru
siją nuo kojų iki galvos yra apginklavę — 
ir kad bolševikų pajėga yra didelė. 

Tuo pačiu laiku, kada bolševikų centras 
demonstravo, iš Maskvos buvo įsakyta jų ša
lininkams kelti riaušes viso pasaulio kraštuo
se. Ne be jų įsakymo ir žinios ir Berlyno riau
šes įvyko. 

Tokiu savo elgesiu bolševikai nori pagra
sinti pasauliui. Iš kitos pusės, jiems rupi kel
ti riaušes, demoralizuoti nesusipratusius dar
bininkus ir tuo būdu visą pasaulį aptaškyti 
nekaltų žmonių kraujų. 

Bet, laimė, kad mažai kas šiandien bol
ševikų pajėgai betiki. Visiems yra žinoma,. 

ko nors išprašyti, nes dažnai1 Arba vėl sakė: 
patys nežinome, ko prašome, kios malonės prašysite, tik ti- sivaizduoti negalime. Daug di-
todėl nepasiekiame savo t iks -^k i te , jog būsite išklausyti, desms skirtumas yra tarp m»-
b j jį. g a u s i t e ją;» Iš Išganytojo sų amžiaus ir amžinybes, negu 

Dievobaimingumas n e p a d a - 1 M ^ aiškiai matome kad ; tarp v a n g ^ i r visu 
ro maldą galingą. Be joTrei-1 pasitikėjimas maldoje ^ikrai vandenų. Dažnai prašome D,. 
kia dar nusižeminimo. Vieš-' reikalingas ir jei jo nėra, ka i - vo ma lonė jo jos negavo sa-
pats tiktai išklauso nusižemi-'da neišklausyta. Kaip sako kome, kad Dievas negeras, no-
nusio maldos, puikuolio mal-.Šv. Raštas, Viešpats DievaV teisingas; kai kurie netfasa
dą paniekina. B šv. Evange- yra tiesa, kelias ir gyvenimas, ko, tur but. Dievo visai nėra. 
lijos žinome, kad parizie jaus ^Jeigu Jis nenorėtų duoti Ne, taip mąstyti negalima. Jei 
malda buvo atmesta, nes jis'mums savo malonių, tai ne- Diev^ mums išsyk nesuteikia 

, „„„.meldėsi iš puikybės, o muiti-,būtų pasakęs: "Prašykite, ir savo malones, tai Jis mus me-
mums gerj, amžiną laimę. Tik, ninko maldą Dievas priėmė,' gausite, belskite, o bus jums gina ištve^in^ume. Cia rei-

jkad malda būtų tobula, ture- kadangi jis meldėsi nusižemi- d u o t a i Todėl melskimės su kia pastebėt^ blogų žmonių, 
tų didžiausią galybę, reikia nęs, nedrįsdamas net akių pa- pasitikėjimu. Dievas mūsų ne- paniekinusių Kheva ir Bazny-

' melstis dievobaimingai, nuže- kelti aukštyn. Mes turime vi- gali suklaidinti, nes Jis tiesa, čią, pnekaistą,\ kad Oje va s „,. 
mintai, pasitikint ir ištvermių-1 sada pasitikėti ne savimi, bet Tačiau nereikia tikėtis tokiuo- išklauso žmonių gaidos. Štai, 
gai. Kaip tuščias žvangąs in- Dievu Šv. Augustinas s a k o j e dalykuose, kurie mūsų iš- kaimynas kiekvienasekmadię-
das neturi savyje jokios reik- " J e i nebijome, tai reiškia, kad ganymui nereikalingi, arba nį eina | Bažnyčią, a m j w - . 
šmės, taip malda yra žuvusi,' pasitikime savimi, savo gerais j kr.rie įžeistų Dievą. ima šv. Komuniją, meldžiasi, 

'jei ji neturi minėtų privalu- pasiryžimais, o tai yra labai į Paskutinė iš svarbesniųjų ° k a i P n e s l s^ke gyventi, taip 
!mų. Kad malda nenueitų nie-' pavojinga apgaulė, nes kada sąlygų, kad malda turėtų di- l r nesiseka. Mes, zmrek, ir be 
kais ir duotų amžiną laimę,! pasitikime savo jėgomis, liau- džiausią galybę, yra ištver-, D i e v o

v S e n u g e n a m e . iaiP> 
reikia būtinai atlikti minėtas j jame bijoję, kadangi nebijo- mingumas. Išganytojas sako: y r a žmonių tikrai mylinčių 
sąlygas. Del ko tos sąlygos !me, tai nepasivedame Viešpa- j "Reikia visuomet melstis ir Dievą, bet jiems, kaip žmones 
reikalingos, tuojau matysime.! čiui ir tada esame žuvę." Kas'niekuomet nepaliauti." Ne sako> gyvenimas neklojasi. Jei 

Šventame Rašte pasakyta:;nepasitiki savimi, bet nusiže-< vienas nusidėjėlis Dievo ma- n e v i e n a nelaime, ^1 kita. 
"Prieš maldą paruoškite sa-į minęs prašo Dievo malonės,' lonėš pagalba grįžta i Dievą, B e t t a s nereiškia, kad Dievas 
voširdis ." Vadinasi, Viešpats lyra išganytas ir jo malda pri-1 bet kadangi jis neprašo iš- neišklauso žmogaus prašymo. 
Dievas griežtai įsako p r i s i imta . Nusižeminusio malda Į tvermės, vėl puola į nuode- J i s ž i n o ' kam duoti malonių. 
ruošti maldai. . Mūsų protas \ labai galinga. Šv. Raštas sa- m e s , ir visa prarasta. Dievas Pievas gali siųsti iš̂  meiles 
taip pat sako, kad reikia mel- ko: "Nusižeminusiojo malda prižadėjo tiems garbės vaini- ****** kryželių, kad už tai po 
stis dievobaimingai. Kalbėda-j perveria debesis.'' Nusižemi- ką, kurie ištvers maldoje iki mirties apdovanotų amžina 
mi su aukštu asmenim pavyz-! nimas maldoje turi "būti del '• g a i 0 . O kiek reikšmės turi iš- l a i m e - Todėl nežinodami, ar 
džiui, vyskupu, prezidentu, ta-j dviejų priežasčių: viena, Die- j tvermingumas pasaulyje!! Ti- Viešpats mus dar mėgina įš-
riame kiekvieną žodj atsar- vas galingiausias, Jis mūsų fcraį, sunku tai suprasti. .Kiek tvermmgume, ar tik po mir-
giai, apgalvoję, su baime, kad Karalius; antra, mes esame!darbo ir trūso, vargo ir skaus- t i e s suteiks malonlės, turime 
nepasakytumėm ko nors ne-' labai silpni ir kaip gi galėtu- Į m o turėio pirmieji išradėjai, melais pe r V1S$ gyvenimą, su-
gerui. Jeigu su garbingais as- mėm išdidžiai kreiptis į Vįęš \^&BX nepavykus bandymams, I l ^ i t n s r a n s zoaziais. 

|menimis taip apsieiname, tai patį ir prašyti Jo mąlofclų.! juos išjuokdavo ir išniekinda į Matome, ^ad malda išgany-
kaip turime kalbėtis su Vieš- Tai būtų tiesiog nesąmone, j v o . Jeigu jie būtų buvę be iš- ' m u i arba amžinai laimei pa-
pačiu Dievu, su pasaulio Tvė- Todėl gerai supraskime nusi- j tvermės, tai nebūtų šiandien! siekti yra būtinai reikalinga. 
rpju, prieš Kūrį dreba dan- žeminimo svarbumą įrt šv. Jo- pasaulyje tiek išradimų ir pa- I r jei malda turės minėtus 

:gus ir žemė? Juk malda ir,kubo žodžius; "Dievas prie- togumų. Ištvermės dėka, jie savumus, o mes vis melsimės 
yra ne kas kita, kaip žmo'gaus. šinasi puikiems, gi nuolan- žengė vis priekin ir priekin i r melsimės, tai tikrai savo 
pasikalbėjimas su Dievu. Šv. kiems ir nusižeminusiems duo"- j r pagaliau — savo tikslą pa- tikslą pasieksime. Bet, ar ga-

da malonių." siekė. Žmogus be ištvermės, lnne visą laiką melstis? Aiš-
Be nusižeminimo maldoje pradėjęs vieną darbą dirbti, ku, kad negalime; mūsų kū-

žodžius, nesiskubindami ir ne- j turi būti pasitikėjimas ir vii- j 0 nebaigęs, imasi antro ir nas vien malda nėra patenkin-
trumpindami; mąstyti, ką tie; tis Dievuje. Šv. Tomas sako, | trečio ir taip n,ė vieno nebai- tas, jis reikalauja kitokio mai-
žodžiai reiškia ir sulig jų!kad maldos nuopelnai pareina'gęg keliauja toliau; toks žmo-'sto, kuris palaikytų jo gyvy-
prąsme žadinti savyje dievo-'nuo meilės, o jos sėkmingu- guS vadinamas silpnavaliu.-bę. Šv. Rašte pasakyta, kad 

__j j~3*į žmogus iš prakaito valg>Ts 
kad tuo pačiu laiku, kada Maskvoje įvyksta riuomenė buvo stipri, bet knr ji šiandien? \ duoną ir palaikys kūno gyvy-
geriausia apginkluotos kariuomenės paroda- ! Dabar jau yra aišku, kad jiems pasaulio W? Vadinasi, žmogus turi dir
viniai, Rusijos kaimuose ir miesteliuose žmo- nepavyks bolševikiškais mikrobais užkrėsti. D^ *r **k tada turės reikalin-

Yra davinių manyti, kad ir rusų tauta su lai- gos kūnui duonos. Tą patvir-

Tomas Akvinietis sako: "Mel
sdamiesi turime tarti aiškiai 

nes badą kenčia, skurdo nebepakelia. 
Pasaulis nepabugs bolševikų grasinimų, 

nes žino ir tą, kad valstybių likimas ne nuo 
kariuomenes..stiprumo priklauso. I r caro ka- . ir iš kruvinojo bolševizmo. 

ku nuo jų pasigydys. Laikas išvadavo R u s i - ' t i n a v ė l š v - Raštas šiais žo-
jps žmones iš caro priespaudos, išvaduos j i s . d ž i a i s ; < < K a s nenori dirbti 

t CStąa* Z 3 pus i ) . 

Stasius Būdavas. 
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DVIEJŲ DALIŲ APYSAKA 

(Tąsa) 
— Ne, Jurgel, aš nenoriu — gynės ji 

šyptelėjus. ' K**2 
•* 

Visi nutilo ir slinko namų link. Žai
bai smarkiai pleškėjo... Vos girdimai ie-1 

mėn atsitrenkė uždusęs perkūnas... Agnė 
atrodė labai liūdna. Ieškojo progos vėl 
Zigmą išjudinti. Stipriai perkūnas sugru
mėjo... ^ t ... • , i 

, ,— Matai, Zigmi, tave Dievas pakoros 
už šėlimą... — prasijuokė Agnė. 

— Aš pasislėpsiu už tavęs ir pirma 
tau klius — erzino ją Zigmas. Agnei labai 
patiko. 

Verutė nejučiomis susmeigė .savo 
smulkias akeles į Zigmo Veidą. Bet ne
trukus jas nuleido, sutikusi jo baisų 
žvilgsnį... . . i 

— Na ir ko čia žiuri į mane, kaip ku
mele į varlę, a? 

Verutė baisiai susigėdo. Pasuko vei
delį į. pajuodusį pietų dangų... Staiga 
švystelėjo žaibas ir ant jos išblyškusio 
skruosto pasirodė dvi didelės ašaros... 

— Zigmi, ar-gi taip gražu: gėdą turėk 
— barė jį Agnė. 

— O ar aš prašiau, kad ji į mane žiu-
retu. . 

Je, o akis kam Dievas .darėt,., 
— Akis, kur-gi ne... Visas ganyklas 

ištrypė mane besigainiodama. 
— Zigmel, Zigmel!.. — verkiančiu 

balsu sukliko Verutė. Gerklėj kažkas už
sikimšo ir ji nutilo... 

— Zigmi, nepasiduok boboms! — į-
siterpė Jurgis. 

— Kits vėl, ko čia dar liežuvį kai-
šioji! — subarė Agnė brolį. 

— Je, juk reik žmogų užtarti... 
— Pagedęs užtarėjas, iš kur toks at

siradai, ar iš dangaus ir iškritai, širdį tu-
reK... į 

Visi nutilo. Vyrai susigėdoi 
Oras sutiršfce ĵo. Juodieji pietų debe

sys stūmės Vis arčiau. Žaibai dažniau ėmė 
smaigstytis. Baugiai perkūnas bildėjo. 

• • ••• 

M 

Vėjo pastūmėtas, staiga skliautais 
perbėgo apiplyšęs debesiukas ir į išdrai
kytą vasaroja nuvarvino keletą lašiukų. 

— Lyja, lyja. 
— Mergos Varles ryja, ryja!'* 

užrėkė Zigmas — 
Agnė tuoj atsispyrė; 
— "Anoj pusėj dvaro, 
Vyrai varles varo: 
Kur didesnės į gerklikę, 
Kur mažesnės į terbinę... 
— Tu gudri, biaurybė, — ją gyrė 

" sutašytas " Zigmas. 
— O dėlto ir neapsileisčiau.. 
Po valandėlės Zigmas vėl ėmė Ag

nei gerintis: v .ą ' 
— Nu, Agnei, sakyk, kada tu į Kau

ną' važiuosi? 
— Dar paso iš valsčiaus negavau... 
— O man tu ^omtatą ar parašysi. 

Juk taip, Agnei, kąf 
— Kodėl ne... v y 
— Kaižin, — vėl Zigmas pradėjo ją 

t . . . 

erzinti —- įsiveizėši į kokį kkreiyėlį ir 
užmirši mane. Dabar fcą tik nuo Virniaus, 
girdėjau, vieną pulką parvarė, sako, pui

kūs pašėlusiai, raudonomis kelnėmis... 
— Eik, jau, eik, su kareiviais, fui, 

niekados... 
-r~ Nu pamatysi, tu baisiai graži — 

kaip obelikė... 
— Nu, nu, vėl jau pradedi... 

. *• Agnės širdy-šviesiau spyktelėj©. Ne
iškentusi pravėrė . lūpag ir gyVRi nusi
šaipė... 

Žaibai painiojos, kryžiavosi vienas 
kitą staigiai nukirsdami. Perkūnas ne
rimo. Pro debesį' mėnulis kaktą iškišo. 
Bet, nusigandęs juodos žemės, vėl kaž
kur smuko... 

— Einam greičiau, - - ragino Agnė. 
— Nebijok, Agnei, ne molis esi — 

neiš ti ši, — vėl saldinos Zigmas. 
— Tai ant lanko ar geriau šlapti? 
— Ne kokia beda tau biški ir pasi-

drėkinti... ' , 
Visi susijn<iUno. 
Audra artinos ir ūžė. Gamtos ramy-

' be buvo stipriai sudrumsta, 
r O Verutės širdelėj dar daugiau au-
. drų... ' 

8. Vieną sekmadienį. 

Sekančios vasaros galo sekmadienis. 
Saulė, kaip saulė: atsiminus jauną

sias dienas plikina net isiręžus... Debesiu-
kai, prisigėrę tiršto vandens, svaigsta, 
vartos, ldydinėja aukštybėse... O dan
gus, dėlto, dvokia pirmaisiais rudens 
pelėsiais ir* tiek... Skliautai dar skaistūs— 

j kaip vandeninu nulietas stiklas; tik kai-
j kur nutaškyti prilipusių debesiukų... 

Ntoli Klaišių — nuošalės pakrūmės. 
Seni žmonės be reikalo į jas nelandžioja. 
O jauniems jos kartais ir labai pravar
tu — a rg i prie viso "svieto" akių ir 
glamonėsies... • . 

Prie vieno tirštesnio karklyno, kaip 
ir dažnai, sėdi du: Zigmas ir Lucė. Nu
garas atsakę saulutei. Rankas stipriai 
surakinę. 

• Lucė iš lengvo pasisuka prieš Ag
nią, ir „ savo svaigiomis akimis jį gerai 
apgirdžiusi, sako: 

— Veizėk, Zigmi, su ta biaurybė tu 
daugiau nebeprasidėk... 

(Bus daugiau) 
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PROLETARINĖ VISŲ GALT 
KONFERENCIJA. 

/ 

Į Prašau Į Mano Kampelį J 
Prof. Kampininkas " Broliai, Trockio pateptieji, 

"Komunizmui pasauktieji, 
"Gal paimsimi už viršaitį 
"Mūsų Leninį — dievaitį f'' 
"Oood" —3/tuojau visi sušuko 
"Duok pirmiausia po stik

liuką r'. 
f'm 

Vos stikliukai suskambėjo: 
"Tjlegrama, štai, atėjo'*, 
?>ako bosas vidun ėjęs 
Ir ant baro ją* padėjęs. 
'Driulis greit ja peržiūrėjęs, 
Linksmu Veidu prakalbėjo: 
"Draugai, mums telegrafuoja, 
"Kad da Bumba atvažiuoja 

Net iš Brooklyno, žiūrėkit, 
Taigi visi jam surėkU!" 

"Bravo!" griausmingai sušu
ko, 

Duok po antrą da stikliuką!" 
Grįžta 'Siimas nuo holstryto, 
Paskui jį ein kits už kito 

Proletarai" susirinko, A1^i, a*di visa kuopa, 
Kaip iš anksto buvo tarę — ('Driulis net aukštyn pašoka) 
Konferenciją padare. 
Stojęs prie baro ant tako 
Kei "Kasdieną" šitaip sako: 

Vyrai, maža mūsų esti, 
"Aidi, aidi reik pakviesti". 

Bravo! bravo! visi ploja, 
4Driulis Siunni' ranka moja: 

Tu žinai kur jų kvatiera, 
Visus kviesk, kiek tik jų te-
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LABDARYBĖS SKYRIUS 
SVARBUS PRANEŠIMAS 

KUOPOMS. 

Bridžeporte vietele yra, 
Su bačkomis gero 'hiyro", 
Ten ir mėnesienoj, turi, 
Gali gerti, kieR tik nori. 

Vieną dieną jau sutemus, 
Prie šviesos*, kaip prie balan-

nos, 
Visi, \'m iš aplinko 

. . 

. . 

i . 

. . 

. . 

ra 
} * 

'Siunui ele išdirbėjus, 
* Driulis kreipias į sekėjus: 

u i s . 

Tą, ką vos tiktai gyvuoja, 
Trockio razumu galvoja. 

Sen, draugai, arčiau prie 
baro, 

Pirma tos, ką gerai daro". 
Šaukia 'Driulis atsisukęs, 
Atsirėmęs ant kartukės. 

Kol atvyks Bumbukas mūsų 
Už sveikatą visų jūsų!" 

Aldijiečiams naminėle, 
Nėra jokia naujienėle. 

(Bus daugiau). 

» . 

». 

Lietuvių Labdaringosios Są
jungos kuopos, karios turite 
priruošusios užkandžius "Vai
nikų Dienoj", prašomos laiku 
būti savo vietose ir reikalin
gus daiktus laiku pristatyti. 
Atatinkamų komisijų nariai 
nuoširdžiai prašomi prie savo 
apsiimto darbo, kad viską iš 
savo pusės galėtumėme tinka
mai išpildyti. 

• 

Susirinkimas. 
Labdaringosios Sąjungos 

centro susirinkimas bus tre
čiadieny, gegužes 29 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų par. 
mokyklos kambary. Visų kuo
pų ir draugijų atstovų prašo
ma į šį svarbų susirinkimą 
atvykti. 

Kuopos, kurios įrengiate Šv. 
Kryžiaus ligoninėj kambarius, 
prašoma užsimokėti, nes pini
gai yra labai reikalingi. 

Kvietimas ir prašymas. * 
"Vainikų Dienoj" Šv. Ka

zimiero kapinyne įvyksta pa
maldos, kuriose dalyvaus 
daug tūkstančių žmonių. Tą 
dieną bus daroma rinkliava 
senelių ir našlaičių naudai. 
Aukas rinks moterys ir mer
gaitės. 

Gerbiamos visuomenės pra

šome neatsisakyti prisidėti su 
savo auka prie taip kilnaus 
tikslo. 

Labdarių kuopos prie kapi
nių turės įvairių užkandžių, 
kurių likęs pelnas ir-gi eis 
labdarybei. Paprastai ir sve
timtaučiai pardavinėja už
kandžius, iš ko labdarybei nie
ko nėra naudos. Taigi, remki-
te mūsų labdarybę, o ne keno 
tai privatų biznį. 

A. Nausėda, 
Labd. Są-gos pirm. 

PAKLAUSĖ GERO PATARI
MO. 

sirado daugelis susipratusių įvairiais reikalais. Labdarių nai aprūpintas ir patenkintas. 

Karts nuo karto tenka gir
dėti, kad lietuviai patenka į 
svetimtaučių ligonines. Kame 
priežastis! Pasiteisina buk tai 
gydytojai neprigulintiejį prie 
Šv. Kryžiaus ligoninės štabo 
negali vesti savo ligonius į šią 
ligoninę. Tas dalykas buvo 
gana plačiai paaiškintas laik
raščiuose. Kiekvienas geras 
gydytojas, turintis reikalau-

» 

jamus laipsnius medicinos ir 
chirurgijos srityje, yra lei
džiamas šioje įstaigoje gydyti 
savo ligonius. 

Nuo to laiko, kada buvo 
laikraštyje patalpintas straip 
snis, nurodantis reikalą lietu
viams remti savąją įstaigą, at 

šeimynų, kurie paklausė pa
tarimo ir prašė gydytojų, kad 
juos tenai į ligoninę vestų 
kur jie nori. Daktarai paklau-
sė. Tokiu būdu elgdamiesi mū
sų tautiečiai nevien turėjo sau 
naudos, bet ir įstaigai pada
rė daug naudos, ne s tie gydy
tojai prižiūrėdami čionai savo 
ligoninus, aukštai apkainavo 
šios įstaigos patarnavimus ir 
etiką ir tapo josios geri prie-
teliai. Pageidaujama, kad 
daugiau tokių šeimynų* atsi
rastų. 

Kas turi gerą širdį? 
Ligoninei yra labai reika

linga siuvama mašina. Jeigu 
kas turi tinkamą masiną ir ją 
norėtų padovanoti, busime la
bai dėkingi už tokią dovaną. 

Naudingas sumanymas. 
Labdariai visuomet viso

kiais budais interesuojas Šv. 
Kryžiaus Lietuvių Ligoninės 

Dievo Apveizdos par. skyrius \ Čionais palieku.$5.00 auką del 
ligoninei netik gražaus tu
rinio knygas ligoniams pasis
kaityti padovanojo bet taipgi 
ir gražią knygų šėpą kur jas 
patalpinti. Kas daugiaus pa
seks ši gražų pavyzdį? 

Apleido ligoninę. 
Pereitą savaitę gerb. ponas 

J. Krotkus, pilnai pasveikęs 
grįžo į namus. Gerb. ponas 
Krotkus yra ligoninės didelis 
prietelis. Jam sergant teko 
gulėti kambaryje, kurį jis 
pats įrengė. 

Gerbiamas ponas Antanas 

ligoninės ir toliaus nesigailė
siu daugiaus aukų." 

8 kuopa iš Brighton Parko 
(Tąsa ant 4 pusi.) 

LABDARIU 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; 

Cukuras išbuvęs ligoninėje 
8 dienas, pilnai pasveikęs 
grįžo atgal į namus. Išvažiuo-1 
damas nevien žodžiu pareiškė Kun. K. Matulaitis 
dėkingumą už jam suteiktus 
patarnavimus, bet dar ir sutei
kė auką. Jis taip pareiškė 
"Ačiū visiems už gražų patar
navimą, visukuomi buvau pil-

• 

G UDR U S 
IŠMINTIES ŽODIS 

KATALIKYBĖ 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
tegu ir nevalgo.'' Žmonių pri
tyrimas irgi sako: "Kas ne
dirba, mielas vaike, tam ir 
duonos duot nereikia" Dar
bas, kaipo bausmė už pirmų
jų tėvų nuodėmę, yra neišve
ngiamas. Tik gaila, kad da
bar žmonės perdaug įsigilina 
į darbą, o maldą visai užmir
šta. Kad darbai būtų geri ir 
atneštų naudos ne tik kūnui, 
bet ir sielai, reikia juos at
likti gera intencija. Praėjėda
mi darbą, nors ir mažiausį, 
paaukokim jį Viešpačiui, o 

/ I Jis palaimins kiekvieną mūsų 
žingsni, suteiks malonių. Vie
nydami darbą su malda, vi
suomet palaikysime santykius 
su Dievu ir tokiu būdu pasiek
sime amžiną laimę. 

Brangusis, matai, kad tavo 
tikslas amžina laimė — Die
vas. Jį lengviausiai gali pa
siekti malda. Jei malda turės 
aukščiau minėtus savumus, ji 
bus išklausyta ir tavo siela 
— išganyta. Šiandien žmonės 
daugiau rūpinasi žemiškais, 
negu dvasiškais turtais. Bet 
tu to nežiūrėk! Klausyk, ką 
Kristus sako: "Ką padės tau, 
žmogau, jeigu visą pasaulį 
nupelnytum, o savo sielą pra-
žudytum." Taigi, neprisirišk 
prie žemės turtų, bet atsimink, 
kad esi skirtas amžinai lai
mei ir ją tikrai pasieksi, jei 
vykdysi šiuos kilnius žodžius; 
"Melsiuos ir dirbsiu.'' 

7. Venckus. "Ž.P." 

Itching Skin 
Quichly Relieved 
Don't niifer with Dmadniff, Pimplea, 
Bkmishcs tad other tnaoyinf skin im-
ncknM. Žano tatimfitkr lkjuid is the mh 
ton way to relid Itching oftcn dimppmn 
ovenagbt. Spkndid ior Sunbum aodPaino 
ky. Ali drugpics 35c 60c, $L0CL 

•' . M \ į 

ff DABAR . . . 

Cigaro 

; 

mas. 
kuriuo gali pasitikėti!" 

Alfred W. McCann 
D. Uit . , A. B., IX. D. 

Garsas tyro maisto žinovas 

i 

i 

rėmo 
The certified cigar-įt 

. 

B 

"Pienuok turėti savo kišeniuje aukso, 
* kuomet sidabrinių plaukų sulauksi," sa

ko senas žmogaus Patyrimas. 
Amžius, su metais užpakaly, yra vie-

, nintelis logiškaą asmuo kurs gali pa
reikšti išminties žodžius ir nelaimei jau
nieji nepaiso tikro patarimo. 

Nėra reikalo susispausti jaunystėj, kad 
susitaupyti pinigų senatvėj. Reikia tik 
nuolatinio taupymo jaunose dienose, 
kuomet uždirbama. 

Duokite mums progos išaiškinti, kaip 
lengva pirkti Pirmųjų Morgičių Auksi
nius Bonus; atidedant po truputį kas sa
vaitę ar kas mėnesį, kuomet uždirbi. 

Central MANUFACTURING 
DISTRICT 

TRUSTIN6 KOMPANIJA 

Bank 
1110 West 35th Street 

Valstijinis Bankas Biržos Bankas 
Telefonas BOULEVARD 4600 

2334 S. Oakley Ave. 
Ą. Valančius 

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

901 West 33 S t 
M. 61ikas 

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į. valdyba arba 
agitatorius. 

» 
• a 

METOP0LITAN 
ELECTRIC SH0P 

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-
čerius-lempas ant naujų. 

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

2215 W. 22nd. St 
Tel: Canal 2591 

WNZ* 

Murin«Co.,Di*.H.S.,9E.OhioSt.,Chka«o 

Tyros, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS 

Yra didelis tortas 
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsite 
Knyga "Eye Care" arba "Eye 
Beauty" ant pareikalavimo. 

KADANGI DAUG RIMTŲ 
LIGŲ 

prasideda nuo vidurių trubellų ir jus 
negalite žinoti, kokios pasekmės bus 
apetito netekimo arba galvos skau
dėjimo. Tada reikia greito gydymosi. 
Tikras ta>n vaistas yra 

TRINERIO KARTUSIS 
VYNAS 

kurs išva'.o vidurius nuo nuodų. To-
nikinės savybės palaiko gajumą Ir 
padidina atsparumą. Visi giria tą 
vaistą. "Willqes—Barre, Pa., Bal. 14. 
Aš girsiu Trinerio Kartųjų Vyną 
skersai ir išilgai, nes jis yra mūsų 
tikra palaima. Mrs. M. Olson." Vi
sose aptiekose. Reikalauk nemokamo 
sempelio iš Jos. Triner Co. i;JS3 S. 
Ashland, Ave., Chicago, 111. 
Nemokamo Sempslįt) Kuponas 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valstija 

—. 

zemo 
I S K I N I R R I T A T I O M 

TUBBY Complcte JJisg'oise. 

^^ 
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LABDARYBĖS SKYRIUS 

t t 

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
* 

pridavė $100.00 dali sumos 
įrenginiui kambario ligoninėj. 

Pastaromis dienomis ligoni
nėj buvo šie ligoniai: 

B. Gloveckas, P. Baltaduo
nis J. Krasauskas, J. Genai-
tis, A. Cukuras, A. Bartku-
nas, A. Garuiekienė, E. Bu
čienė, P. Jonikis, P. Daugėlie
nė, O. Janevičienę, C. Vaitku-
nas, K. Janusas, M. ČesnienėV 
A. Stuikis, C. Ragaišienė, K. 
Larusaitė, P. Švelnis, S. Stos 
kus, J. Viskontas, A. Zickus, 
A. Bijurienė, A. Valbanienė, 
Alex. Ališauskas, M. Andri
jauskienė, U. Gavinaitienė, K. 
Buciunienė, A. Bartkauskas. 

Radio SAA Stotis. 

šios bukietą, teikė savo vai
keliams. 

X Sv. Antano bažnyčioje 
X Gegužės 19 d. Šv. An- gegužinės pamaldos būna va-

'tano baižnycioje 100 vaikelių j k a r a i s 7 : 3 ° - ^ ^ <*aug ž m o " 
pirmą kartą priėmė Šv. Ko- n i u susirenka į Marijos gar, 

binimo pamaldas. . 
X Penktadienio (geg. 31 d.) 

vakare iškilmingomis pamal
domis ir procesija baigsis ge-

• muniją, 
* 

X Minėtą dieną ne vien pir
mos Komunijos Vaikeliai pri
siartino prie Dievo Stalo, 
bet skaitlingas burys tėvelių, f ž i ° f . Pa m a l d of- . ,P o P a i r a ^ 
kurie, kaipo dovaną — dva 

PARAMA LABDARY 
BEI. 

Bridgeport. Chicago 
White Bose Bottling VVorks 

rimą dirbtuvė randasi po 
num. 3308-10 Emerald ave. 

Chicago White Bose Bott
ling Works kasmet aukoja to-
niko tiek, kiek tik jo reikia 
Vainikų Dienoj prie Šv. Ka
zimiero kapiniu žmonėms at
silankiusiems į iškilmes. Lab
daringoji Sąjunga, kaip ži-

ball tymą. Matyt, kad1 ir šįmet 
Ciceros Vyčių 14 kp. tymas 
stiprus. Jauni vaikinai, bet 
atlete gabus. Garbė jiems! 

X Gegužės 19 d. vakare L. 
V. 14 kp. parapijos svetainėj 
turėjo pasilinksminimą. Sve
čių atsilankė tiek daug, kad 
net erdvinga svetainė, kupina 
buvo. Pelno kuopai liks arti 
$200.00. 

X Dr. Dawiatt, lietuvis sėk
mingai savo profesiją prakti
kuoja. Kurie prie Dr. Dawiatt 
kreipiasi ir jo patarimų klau-

"tWugo" Knygyno 
Katalogas. 

r 

[dų, klebonas suteiks visuoti- S 0 ; v i s i p a s v e i k s t a . P a t a r t ina 
nius atlaidus tiems, kūne v i g i e m g p r i e j o k r e i p t į g 

lankėsi į pamaldas ir yra Die 
vo malonėje. 

noma, turi tą dieną privilegi
ja daryti biznį prie kapinių, nas į parapijos svetainę svar 

kasmet padaro gerą *' prezen- j Kadangi p. Mankus už savo bių reikalų dėlei. 
tąM Labdaringa jai Sąjungai, gėrimus nieko nerokuoja, tai X Praeitame sekmadienyje 
Tos įstaigos savininkas yra Labdarybė tą dieną padaro Ciceros Vyčių tymas smarkiai 
L. Mankus, o jo minkštųjų gė-1 pusėtinai pelno. supliekė Town of Lake base-

IESS EX 

Visas šias knygas galima gauti 
"Draugo" knygyne 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois. 

THE CHALLE 
I š g i r s k i t "Hudson-Essex 
Challenuer" radio progra
mą kas penktadienio vakarą 

X Ciceros vaistininkas p. 
-Jankauskas ir p. Malakauskas 

X Ketvirtadieny Dievo Ku- t i k r a i t e i s i n g ą a p t i e k o r i a u s 

no švente, Devintinės. Klebo-'d a r b ! J d i r b a J f į į į į „ n e n w n . 
nas radio stočiai davė ž™ l i>;kjša in ia l rja" 
kad. šv. Mišios to diena bus i .•. ., . 
„ . _ . X Sv. Antano (parapijos 
6 ir 7 valanda ryto, . . . . . . , 

i metinis piknikas ir karniva-
X Trečiadienio vakare P 0 | l a s b ū s b i r ž e l i o {Jme) m ^ 

pamaldų klebonas kviečia vi- Berginans darže, Riverside, 
sas Ciceros moteris ir mergi- I n V i s i jįfaįįįjįĮ į r biz-

nieriai smarkiai prie pikniko 
ruošiasi. 

X ŠV. Antano parap. pikni
ke šįmet bus to, ko da nie
kad niekur nebuvo, t. y. 
"Buriukų" net iš "VViseonsin. 

X Birželio (June) 2 d. Die
vo Kūno šventėje suma bus 
su įstatymu Šv. Sakramento. 
Po sumos bus iškilminga pro
cesija lauke. Dalyvaus visos 
draugijos su bažnytinėmis vė
liavomis, mokyklos vaikučiai, 
ministrantai etc. 

X Mūsų klebonas kviečia 
visus lietuvius dalyvauti Šv. 
Sakramento procesijoje. 

X Birželio 2 d. $v. Antano 
bažnyčioje bus tolekta ba
daujantiems Lietuvoje. Mūsų 
gerb. klebonas nei vieno gero 
darbo nepamiršta. Pats gau
siai "visur aukoja ir kitus ra
gina — mokina būti mielašir-
djngais. • * , 

r. > 

turi WEST PULLMAN, ILL 
** 

Essex the Challenger yra didelis, suaugusio mie-
ros "Six"—malonus pažiūrėti—erdvus, ir patogus. 
Jo spalvų įvairumas toks, kad kone kiekvienas gali 
pasirinkti asmeniniam savo skoniui be ekstra mo-
kesties. 
Hidrališki smūgių suemejai ir naujo tipo dvejopos 
veikmes 4 ratų stabdžiai pavyzdiniai — JIE NE
KAŠTUOJA NĖ CENTO EKSTRA. Tas pats su 
radiatoriais, oro valytojų, priekio stiklo šluostyto jų. 
apsaugos užraktu, chrominu poliruotomis dalimis. 

Platus spalvų rinkinys 
be ekstra kastų 

įvairumas toks, kad sakytum 
kiekvieno skoniui padaryta. 

ir brangiau 
dirbtuvėj 

Parokuokit patys visus priedus, kuriuos Ęssex tei 
kia dykai, ir rasit virš $100 ekstra vertes vien šiose L E N G V A N U P I R K T I 
reikmenėse. L E N G V A T U R Ė T I 

Big Six Pirmenybe už biskį didesnę, negu 
mažo auto kainą 

Visoj šaly pasklydę nesuskai
tomu kiekiu — rekordai Chal
lenger Savaites — tūkstan
čiams savininkų dalyvaujant, 
šauniai palaiko jo iššaukimą 
visiems, greitumu iki 70 my
liu valandoj, — ištverme po 
60 myliu valandoj per valan
das ir valandas, — taupumu 
nuo 18 iki 20 ir daugiau my
liu su galionu. Dešimtimis tūk
stančių pati publika dabar iš
mėgino ir įrodė šiuos rekor
dus. 

PAVYZDŽIUI, šiame 
mieste pirmoji mokes
tis, kartu su dabartiniu 
jūsų karų $281, o mėne
sine mokestis $52.68. 

Dabartinis jūsų karas 
gal but padengs visą 
pirmą {mokėjimą. H. M. 
C. Pirkimo Planas siūlo 
lengviausias galimas 
sąlygas išmokėti. 

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS 
2220 S. Michigan Ave. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900 

NORTH 
, BaekJngfiam Motors, Ine. 

3048 N. Damrn Ave. 
Lincoln Ave. at Irving Tark 

Blvd., BuckJDKhsm 2310 
Hndaon Motor Co. of Illinois 

Evanston Braneh 
1820 RJdge Ave. 

gfceldrake 2300 Cnlveraity 730 
Hudson Motor Co. of IlUaoiu 

N'orth Slde Brancu 
6259 Broaduay 
Sheldrake 7310 

Kejttone Motor Sales Corp. 
8143 W. Lavvrence Ave. 

Key stone 3100 
nnd 

4040 N. Western Ave. 
North-We««t Hudson Co. 

6715 Olmstead Ave. 
Edison Park. 111. 

Neweastle 3150 
A. W. Person 

BJfhiand Park, 111. 
Hifhland Park 2403 

Flamondon Motor Co. 
4834 Sheridan Road 

Loasbeaeh 1818 
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mllaraokee Ave. 
PaUlaade 1800 

WE8T 
Berwvn Hndson-Easez Co. 

3145 Oak Park Ave. 
Berwyn, 111. 
Berwyn 351 

Crandall Motor Car Co. 
439 Madlson St. 

Oak Park. 111. EneUd 5917 
Crandall Motor Car Co. 

of Maywood 
51 I.ake St. at First Ave. 

Maywood. III. Mayvvood 360 
Uudson Motor Co. of Illinois 

Logan Sqnare Branrh 
3647 Milwaukee Ave, 

and 
3401 Lo*aa Blvd. 

Spanldinf 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkwav Braneh 
8308 W. North Ave. 

Albany 4010 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Weet Side Braneh 
3910 Ogden Ave. 

Lawndnle 0911 
Lyons Motor Sales 
8037 Ogden Ave. 

Lyons 7131 Lyons. 111. 
Paragon Motor Car Co. 
5001 W. Divislon St. 

Colnmbia 5670 

WS8T (Continued) 
S. & B. Motor Sales Corp. 

3854 W. Boosevelt Road 
Van Buren 4910 

Jas. Singer Motor Sales 
1438 Roosevclt Road 

Monroe 0319 Haymarket 0913 
Sullivan-Morgan Motor Sales 

4701 Washington Blvd. 
Mansfleld 2414 

and 6301 W. 33nd St. 
Bervvyn 3171 

Sehellenberger Motor Sales 
5038 W. 23nd St. Cleero 1887 

• . 60CTH 

Ajai Aute Company 
7800 Stony Island Ave. 

Saginaw 1400 
80CTH (Continned) 
Bnrke Motor Sales 
3512 Areher Ave. 

Lafayette 5160 
Calumet Motor Co. 

10940 S. Michigan Ave. 
Pullman 7300 

Halsted Hudson-Essex Co. 
7023 Halsted St. Triangle 0341 

Herbert Motor Sales 
7420 Cottage Orove Ave. 

Vincennes 6715 

SOUTH (Continned) 
Hebert-Temple Motor Sales 

8948 Commercial Ave. 
Regent 4083 

Hendricks-Mltchell Motor Sales 
5300 Lake Park Ave. 

Falrfai 0835-6 
Heyne Motor Sales 

5104 S. Ashland Ave. 
Prospeet 7916 

Hudson Motor Car Co.. of 
Illinois 

Wentworth Ave. Braneh 
7141 Wentworth Ave. 

Triangle 5900 
Midvvay Corporation 

6044 Cottage Orove Ave. 
Fairfas 4810 

Jaek Perlman Motor Sales 
6737 8. Westem Ave. 

Hemloek 6637 
S. * R. Motor Sales 

8031 S. Halsted St. 
Vincennes 6808 

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street 

Wentworth 1914 
B. L. Shaver Co. 

619 Hohman Ave. 
Hammond 80 

Hammond, Ind. 

Trumpos Žinelės. 

Sugrįžus p. V. X. Medoniui 
į West Pullmaną ir ugnius 
vargonininko vietą, choras ne
paprastu greitumu auga ir 
giedojimas jau nebe tas. Sek
madieniais bažnyčioje choras 
gieda mišias ir kitas giesmės 
labai pruikiai. # 

Choras jau turi suvirs 40 
narių. Turiu pažymėti, kad p. 
V. X. Medonis yra aukštai mu
zikoje išsilavinęs. Turi nepap
rastai gražų ir išlavintą bari-

t 

tono balsą, kuri per suvirs še
šis metus lavino Pittsburgho 
ir Detroito muzikos konserva
torijose, studijavo muziką, 
kompoziciją ir pianą. Be to, p. 
V. X. Medonis turi parašęs 
— suarmonizavęs keletą gra
žių veikalų, chorui dainelių. 
Viena iš geriau pavykusių yra 
"0, Pažvelg", keturių ir šešių 
balsų chorui. Meg džiaugia
mės, kad kompozitoriai auga, 
o ne mažėja. 

Šv. Petro ir Povilo parapi
jos choras turi pamokas kiek
vieno antradienio vakarą, par. 
salėje. 

Gamtos Pasakos. Pasaka apie viena t)i-
tėlę. Medžių Ugnies paslaptis. 
Grikštų šeimyna. Gulbė ir viš
ta. Didelis ginčas. Parinko iš 
Avenarijaus ir Anglų autorių. 
M. Šalčius. Šiauliai, 1922. 
Pusi. 42. Kaina l5o-

Gainios Pradžiamokslis. I m a dalis Negy
voji gamta: Žeme, vando, 
oras. Trečiasis leidimas. Kau
nas 1921. Kaina , . 50c. 

Geografijos Pradžia. (Iš Gruberio, S. Gri-
gorjevo, A. Barkova, S. Ce-
franovo ir G. Ivanovo). Penk
tasis, B. Masiulio pataisyta
sis, Jeidimas. Kaunas 1922. 
Kaįna , 45c. 

Geologijos Ir Mineralogijos Vadovėlis. 
Su kristalorgrafijos priedu. 
Aukštesniųjų mokyklų kur
sas. J. Kriaučiūnas. 1921. 
Kaina \ . , 40c. 

Giedojimo Mokykla. Kaina $1.00 
Išvakares. Kun. M. Morawski's, J. D. 

Gret Išmano Ežero. Vertė 
Gerutis, Shenandoah, Pa. 1906. 
Pusi. 172. Kaina 75c. 

Jaunuomenės Auklėjimas. M. Pečkauskai-
tės. Kaina , . . / . $3.00 

Įstatai Angelo Sargo Draugijos. Kai-

The History of The Lithuanian Nation 
And Its Present National As-
piration. Pusi. 156. Kaina $1.00 

Kaip Susikūrė Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Istorijos Briežiniai. 
Šiauliai 1922. Kaina 20c. 

Ką Mokslas Gali Pasakyti. Apie pasaulio 
pabaigą ir apie Apokaliptiš-
kąjį skaičių 666? Paraše 
A. Jakštas. Kaune 1920. Kaina 15c. 

Kaunas. Kauno reginių albumas. Su Vaiž
ganto prakalba. Ant gražios 
popieros. Pusi. 62. Kaina — 75c. 

Keliones Įspūdžiai. Paraše Kun. Pr. Vai
tukaitis 1928 m. Daug paveik
slėlių. Kaina $1,50 

Kelionės Įspūdžiai. Parašė Kun. Pauliu
kas. 330 pus. su 425 paveiks
lais. Labai dailus aptaisai 
Kaina , . , . . . . . . . $3.00 

, 29 Tarp Eucharistinis Kongresas. Parašė 
Kun. Pn Bučys. Pusi. 244, su 
kelionės į Australija žemlapiu. 
Gerais minkštais aptaisais $1.50 
Kietais aptaisais $1.00 

Komunistai Ir Jų Uodega-Socialistai. čia 
yra gerai įrodyta koks yra 
skirtumas tarp socialisto ir 
komunisto. Paraše Ekonomis
tas Leonas Krange. Chira-
go. Pusi. 49. Kaina t . 10c. 

Kopernikas ir Galiliejus. Parašė A. M. 
Pusi. 132. Kaina 8c. 

Kosmos. Gamtotyros ir jos šalimų moks
lų laikraštis. Gamtos tyrėjų 
ir megejų būrelio rašomas* 
1-2-jų (1920-1921) metų 4-5 
sis (paskutinis) sąsiuviny s 
(su abiejų metų bendrų tu
riniu). Turtingi mokslo išve
džiojimai, kaip tai Pr. Dovi-
daičįo ir kitų mokslo vyrų. 
Kaunas 1922 m. Kaina , 50e» 

Kunigas Dvidešimtojo amžiaus visuome
nėje. Parašė M. Krupavi
čius. Kaunas. Pusi. 51. Kaina . . 20c. 

Kultūros Viešpatija. Parašė A. Jakštas. 
Kaune 1919. Ši knygutė labai 
gražiai ir aiškiai nurodo kiek 
Bažnyčia yra prisidėjusi prie 
kultūros kėlimo žmonijos 
tarpe, Pusi. 23. Kaina 5c. 

Kun. Jonas Balvočius-Gerutis. (1842 — 
1915) Jo gyvenimas ir biografija. 

Paraše A. Jakštas. Kaunas 
1919. Pusi., 23. Kaina 5c. 

Kišeninis Žodinelis. Lietuviškai-angliškas 
ir angliškai-lietuviškas. Pusi. 
160. paina $1.25 

Kūno lavinimos Mausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaune 1920. 
Pusi. 13, Kaina 1QC. 

Labdarybės Tvarkymas. Kitur ir Lietu
voje. Paraše Kan. K. Paltaro
kas (dabar vyskupas): Kau- . 
ne 1920. Pusi. ?2. Kaina 10c. 

Choras mokinasi naujas 
Mišias ir rengiasi prie gražaus 
programo, kuris įvyks biržfeHo i & f c ^ T ^ 
23 dieną, parap. svetainėje. n e i į s . Kaina $1.25 

Rap. ) Lietuvos Atgijimas. Parašė Dr. J. Toto-

{ 

fceciiactieius, '^c e . 29 &, ' M < 

raitis. Chicago 1922. Pusi. 
' 128. Kaina: ( 

Kietąįs viršeliais - %&' 
Popieriniais vi.ršejįi^įs ^ -v- • :*-• • <*5c-

Lietuviu Painų Literatūros Istorija. Pa
rašė M. Biržiška. Vilnius. 
Pusi. 118, Kaina 

Lietuve Geografija. Aprašyta: Lietuvos 
gamta, oras, upės, ežerai, kal
nai, augalai, gyvuliai ir tt. 
Parašė M. Biržiška. Vilnius , 
įivos Mokykla. Laikraštis mokymo i r 

judėjimo dalykams Pr. DoVy-
daftSio leidžiamas. 2 ir 3 
(1919: ir 1920) metų 2-ji kny
ga. Kaipe 1920. .Kaina .—. -- • • 5fle-

Lietuvos Istorijos Piadtiąjjnotolis. M. 
BiržiskosV Vilniuje 1919. 
Pusi. 109. Kaina ....:_ f 40c. 

lietuviu. Kalbos <Jram«tika. Parašė - J. 
Damijonaitis. ^^Kainą . . . . . . . . . . , ^ 4 0 c 

Lietuvių, Kalbos Gr^atifca-Etimologija. 
Pirmosioms mūsų^sjaukštesniosioms 
mokslo įstaigoms. P. NKriaušaicio. ir 
Rygiškių Jono. Vtfniust 1919. Kaį-
na . . , . . . . . . . . A . . . . . . 60c 

Lietuvos Kariuomenė. Knygai su labai 
gražiu skūriniu apdaru. Artį slidžios 
geros popieros su daugybe paVeik^lų. 
Tinka salionams .Pųsl. 176 1919 9Į>K 
55 Paauksuotais lapais $2^0 
80 Minkštais aptaisais . ... $L5P 
35 Popieriniais aptaisais . . . . $1.00 

Lietuvos Literatūros Istorijos Konspek
tas. Sofija Čiurlionienė. 1918 m. pusi. 
50. Kaina ..,.,.,... 15c 

Lietuvos Istorija. Paraše A. Alekna. Tre
čioji laida su 11 paveikslų įr 4 žem-
lapiais. Kaune, 1920. Pusi. 73. . . 40c 

Lietuvos Istorija. Ketvirtoji trumpesnio-
ji laida su keturiais spalvuotais žem-
lapiais. 31—40 tūkstantis. Tilžėje 

, . 192o. Kaina olic 
Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alek

na. , Praplatintoji laida su keturiais 
spalvuotais žemlapiais. Kaune 1919. 
Pusi. 263, popieriniais apd. kaina 75c 

Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamo-
mosioms mokykloms. Šu paveikslė
liais ir žemlapiu. Prano, antrasis lei
dimas Vilniuje 1914. Pusi. 92 Kai-

I na 4&c 
Lietuvių Literatūros Istorijos Santrauka 

M. Biržiška,.Vilnius 1919., 3taina.l5* 
Lietuvos Ūkis prieš duįįjį karj|. Albino 

Kimkos. Statistikos tyrinėjimai y^-
nius, 1918, pusi. 115.jfSaina.-.^.,70c 

Lietuvos visuomenės ir teises istorija. 
Sekdamas Stanislovą;. Kutrzeba para
šė Augustinas Janulaitis. T i la į e 1920 
Pusi. 218. Kaina 80c 80c 

Lietuvių Rašybos Vadovėlis Paraše Liu
das Gira. Vilnius 0918,, J&iiąa 40c 

Limpamosios Ligos ir kaip nuo jų išsisau
goti? Paraše D,ras A. Vileišis, Kau
nas, 1915, Pusi. 164< kaina . . , . . . . , 30c 

Literatūros Teorija. Vadovėlis autštęsnio 
šioms mokykloms. Trečias leidimas. 
Kaunas 1922. Kaina . . . . . . . . . . 60c 

Logikos Evoliucija, Parašė A. Jakšteš, 
Kaunas. Pusi. 15. Kaina . ; . , . . .\.,10c. 

Logos. FilQsofįjos laikraštis. Į-2-jų, (1921-
1922) metų 3-sis ir 4-s^ ,s^,-
siuviniai su abiejų meįų tu
riniu. Kaunas, 1922, Kaina $6c 

Mandagumas. Parašė kun. A. Staniuky-
nas teologijos daktaras. Pusi. 
38. Kaina , 20^ 

Metraštis. 1916 m. T v a r k e i " redagavo 
kun. P. Lapelis. Didele.ant 
gražaus popiero, su daugy De į 
paveikslų. Pusi. 438. K a į į i . W)c 

Meile. Poema-EUės. Paraše M, Gustaitis 
Chicago. Pusi. 24. Kaina ; ; 7 g c ! 

Medelis plačiašakis ir Vaikelis (Jauįano-
ris. Iš F. Ruckerto, vertė J. 
Trinkūnas, Poema ir gražus 
piešiniai vaikams. Šiauliai 
Pusi. 16. .Kaina . . . ' i ^ 

Metodikos Etiudai., S Į ^ v m a i ' ^varns; 
pradedantiems 4irbti,mokyto
jams ir mokytojų kursams. 
Vilnius 1919. Itaina . . ' 50c 

Mokslo Pasakos. P r . M. Mašiotas'.'Su 23 
Piešinėliais. Tilaėje 1920. Kaina 25c. 

Moteryste Ir šeimyna, žiūrint į šiedvi iš 
filosofijos kertes. B vokiškos 
kalbos verte J. Gerutis. 1908 

; Pusi. 104.. Kaina ą m 

Mūsų, Jaunuomenes Ideal i . Parašė %'. 
Penkauskas. foiyga skiriama 
jaunuomenei. Kaunas. Pusi 
68, Kaina g ^ 

Mūsų Keliai ( L e o ^ ttk*.^).^ 
ne 1921. PusL 38. K a W i*c 

Paraše Meskus. Kaunas 1923. 
Kama . . . . ^ 

Mus, Vargai, Mį'ronįs' t i u l i s . ' ' ^ 
graa poema. Pusi.'150.'feaiiia., 45^ 
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C H l C A G O J E 
RUOŠIAMOS PRIE JU- komisija skelbimams j progra-

BILIEJAUS. 

Dalyvaus Kardinolas. 

North Side. — Geg. 16 d. 
mūsų klebono pastangomis, 
sušaukta visų draugijų atsto
vai, kad pasitarus kas link 
busimo šiais metais 25 metų 
parapijos gyvavimo jubilė-
jaus. 

Klebonas pranešė, kad juy 
bilėjaus apvaikščiokime pasi
žadėjo dalyvauti pats kardi
nolas. Iškilmei rengti išrinkta 
valdyba, kurios rašty'Duti ap
siėmė V. Dargužį. Išrinkta 

ADVOKATAI; 
>HN i . BORD] JOHN BORDEN 
(Joluti Bagdziunas Borden) 

< 
ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telepbone Randolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Telcptame Rooseve l t 9090 
N a m i e : 8 Iki 9 ryte Tcl. Repub . 9600 

mus rinkti. Išrinkta literatinė 
komisija, kuri rūpinsis visais 
spaudos reikalais. Bus išleista 
parapijos 2i> metų gyvavimo 

r-J* 

apžvalga. 
/ P: P. 

J* • * « • * • • M * 

MŪSŲ ŽINELĖS. 
/ : 

JOSEPH J . 6RISH 
(Juozas J. Grisius) 

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

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723 

West Side. — " Vainikų 
Jdiena", kuri bus rytoj, 30 ge
gužės Šv. Kazimiero kapuose 
minima iškilmingomis už tuo
se kapuose palaidotus mi
rusius pamaldomis — ekzekvi-
jomis ir Šv. Mišiomis 11 va
landa' ryto. Stropiai ruošiasi 
Westsidės Labdaringosios šv. 
Antano Sąjungos 7 kp. ke
liauti " in corpore" atskirais 
trokais. Žynius būrys aukų rin 
kėjų merginų ir moterų jau 
aprūpintos tam tikrais kar-
boneliais ir ženkleliais, ku
riuos sagstys aukotojams. 

X Aušros Yartų bažnyčioje 
rytoj deliai "Vainikų dienos'' 
antrosios iškilmingosios De
vintinių šv. Mišios su įstaty
mu Šv. Sakramento bus lai-

00. Viso $33.00. Išlaidas atė
mus, liko $36.70, kurie tuo
jau perduota Lietuvos Šelpi
mo Komitetui ir pasiųsta į Lie 
tuva. 

- x •• •• 

Vardan tų, kurių šelpimui 
šios aukos buvo renkama, vi
siems aujkųptojams tariame 
širdinga aeių! , • , 

Komisija. 

MOTINOS 
IŠMOKSTA VARTOTI 

' MAGNESIJA 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAG0S PAŠTE 

J. P. VVAITCHUS 
A D V O K A T A S 
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn Street 
Room 928 

i .>* Te^.^rankį in . &£!*> . • H i -
N u o 3 iki 9 vakare 

52 E. 107 St., Kamp. Michigran Ave 
Tel. Pu l lman 5950 

A. A. OL IS 
ADVOKATAS 

11 So. La Saite S t . R o o m 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-C 

Vakarais 
•241 SO. HALSTEI> S T R E E T 

Tel. Ylctory 0562 
7-9 T. v. apart Panedėl lo Ir 

Pė tayč ios 

903 Andrikis Frank 
906 Bitaut Frank 
911 Burbai Antanui 
939 Matusevičiui V. 
941 Matulis Wnt 
944 Mikula Lena 
946 Molusliis William 
952 Petryla Frank 
957 Rudaitis Wm, 
962 Stasunas. Cecilija 
964 Stukas Anton 

• 

Tel. RemTočk 8151 

DR. V. S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Weet 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėl ioj susitarus. 

D A K T A A I 

Nuo pradžios tiąštumo iki vaikas 
nujunkinamas. Tai laikas, kada 
Phil l ips Milk of Magnesia moterims 
daugiausia pasitarnauja. 

Jis palengvina motinų tąsymą 
vemti, rėjnens ėdimą, "rytinę ligą"; 
prlgelbsti virškinimui, švelni l iuo-
suojanti lieikjnė užtikrina regulerį 
vidurių išvalymą. 

Phil l ips Milk of Magnesia yra ge 
resnis už time water pataisymui 
karvės pieno kūdikiui. Šaukštuko 
u/.tenka ten,kur reikia pusę pain-
tės l ime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio. 

Phil l ips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. Ir 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 50 metų. 

"Milk of Magnesia" buvo Chas. 
H. Phil l ips Chemical kompanijos 

t vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
tr jos pirmtakuno Chas. H. Phil l ips 

j nuo 1875. 
DYKAI; (motinoms tr busiančioms 

mot inoms; "Useful Information", 
svarbi knygą apie sveikatą motinos 
ir kūdikio. Kreipkis j Phil l ips Co. 
117 Hudson St. Naw York, N. Y. 
Ji yra -visai dykai. 

_ _ 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4601 South Ashland A venų e 
Telefonas Boulevard 7920 

R e a , 6641 SouthAlbany A r e n a * 
Tel. Prospect 1936 

Valandos 2-4,6-8 Nedėl ioj 1 0 - H 

ESSEX Į UŽSIENIUS 
i * ' 

Hudson Motor Kompanijos 
viršininkai skelbia, kad per 
pirmuosius šių 1929 metų. 4 
mėnesius automobilių išgabe
nime j užsienius padare nauja 
rekordą. Tuo pat laiku vie-

• 

DZIMDZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
N a m ų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

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

Telefonas Boulevard 1810 

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

diena, ir 6:89 iki 9:80 vakare 
4608 So. Ashland Ave. 

Netol i 46th S t Chicago, 111. 

! 

Rez. Tel. Midway 6612 
Dr. B. O. G U F L E B 

GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 
Oakley Ave. ir 24-tae Street 
Telefonai Canal 1 7 1 8 - 0 2 4 1 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėl ials 
tr KetvergaLs vakare. 

, 1929 M. 

Birželio 1 d. Hartford, Conn. 
Birželio 2 d. New Haven, 

Birželio 4 d. Ansonia, Conn. 
komos ankščiau 7:30 vai. taip, • ^ ^ ^ , B H e U o g d K m y > K j 
kad j i n nonnt.eji dalyvauti> t laikotarpį Birželio 7 d. NeWark, N. J. 

Res. tel. Van Buren 6858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Suite 206 1579 Mlhvaukec Ave. 
Tel. Brunswick 0624 

) 
Valandos; nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėl iomis nuo 1 iki 2 vai. 
po. piety. 

DR. J . J . KOWARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2SS« 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 T. • . 

Nedėl ioj pagal susitarimą 

Tel. Lafayette 5798 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Office: 4459 8. Californla Ave. 

Vai.: S iki 6 po petų, 7 iki 9 
Nedėl ioję pagal sutarti. 

Tel. Canal 6764 VirginU 0889 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
I R O B S T E T R I K A i 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nmo 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėl iomis ir seredomls ttk 
ĮSkalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X - R A Y 

2130 TVBBr 22nd STREET 
CHICAOO 

0 P T E M I T E I S T A l 

Sv. Kazimiero lietuvių katah 
kų kapuose laikomose pamal
dose ryto 11 vai. galėtų leng
vai suspėti nukeliauti. 

AUKOS BADAUJANČIŲ 
ŠELPIMUI. 

lį užsienius išgabenta 27,071 
Essexų ir Hudsonų, o pernai 
tik 21,214. Tokiu būdu išga
benimas padidėjo ant 28%. 

Yra aprokuojama, l|ad per 
visus šiuos metus Hudsonų 

Birželio 8 d. Pliiladelphia, Pa. 
Birželio 9 d. Plymouth, Pa. 
Birželio 12 d. Pitts'ton, Pa. 
Birželio 14 d. Kingston, Pa. 
Birželio 15 d. Wilkes Barre, 

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

29 So. La Salle Street 
R e e m 780 

Tel. Central 6399 — va i . 9-4 

R E S I D E N C B 
6158 So. Talman Ave. 

Tel Prospect 8616 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MASTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 8558 

Valandos 9 ryto iki 8:08 vakare. 
Seredomls ir Pėtnyčlomis nno 9 
•"8 v"£». 

Gegužes 7 d., Dievo Apveiz-
tįos pąrap, salėje 25 metų 
spaudos atgavimo sukaktuves 
minint Lietuvoj nuo neder
liaus nukentėjusių šelpimui j 
aukojo šie asmenys: 

Kun. Deksnis — $2.00, P. 
Janusevičius $2.00 

Po $1.00: A. Kazlauskas, P. 
Ambrozaitis, K. Malijošaitis, 
P. Milaševičius, D. Vazgiene, 
A. Pikelienė, V. Gaižauskas, 
J. Naujokas, P. Gasparaitis, 
P. Misius, Pr. Purmonas, J. 
Puplesis, A. Šalčius, K. Jan
kauskas, K. Kulbis, S. Šimu
lis, kun. L. Draugelis, J. Ged
vilą, A. Vinautis, R. Baliaus-
kas, J. Suodaikis, Z. Janu
šauskaitė, O. Gaidavičaite, Z. 
Savickienė, J. Raubiškis^ J. 
Makauskas, J . Dikis, J. Vii-
kišius, V. Juodelis, A. Sadba-
ras, Z. Zimanenas, kun. Ig. 
Albavičius, S. Peleckas, M. 
Žemaitis, O. Ogaitė, O. Marti-
šaite, A. Petkus, J. Zubavi-
čius, Ambrozienė, K. Ivanaus
kas, Valantiniene, O. Zdanevi-
čiutė, Matijuškaite, L. Abara
vičius, A. Viltekaitė ir A. Sa
vickienė. 

Smulkiais suaukota $17.70. 
Viso $69.70. Išlaidos už -pla
katus $13.00, už svetainę $20,-

Pa. 
ir Essexų j užsienius bus išga- • birželio 16 d. Scranton, Pa. 
benta apie 70,000, o gal ir!Birželio 18 d. Baltimore, Md. 
75,000. 

• \ r h ' ( f • • 

Hudson turi užsieniuose 
taipgi savo dirbtuvės ir agen- j 

i turas. Liondone Hudson Mo-

Iš LIETUVOS GAVOME 
tor, Co. turi dirbtuvę, kur vi- i Bažnyčių chorams, mokyk-
dutiniškai imant karų padaro- l o m s i r š i a i ? ^ f***** 

kams 
G I E S M I N Ė L Į 

kuriam tekstą sutaisė A. Jak
štas, o gaidas pagamino J. 

sams, užima 142 puslapius. 
Kaina 80c. 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. Chieaga 

" M I Š P A R A I " 

ma po 1,000 į mėnesį. Auto
mobilių pardavime Hudson 
kompanija Anglijoj stovi pir
moj vietoj. Berlino dirbtuvėj 
pagaminta 6,000 automobilių Naujalis. 
per mažiau, negu porą metų.Į ? 5 ^ ^ m g a i d o m i s v i e . 
Pradžioj buvo pienuota ten ^ ^ ^ ^ ir k e t u r į e m s bal-
padirbti tik po 1,200 automo
bilių metuose. Bet jau pir
mais metais buvo pagaminta 
3,200 automobilių: 

Dabar Belgijoj sostinėj 
Bruselyj statoma nauja dirb
tuvė, iš kurios Essex ir Hud
son automobiliai bus išgabena
mi į visas kitas -Europos šalis. 
Yra aprokuota, kad toj dirb
tuvėj per riietus bus galima 
pagaminti 15,000 automobilių. 

Hudson Motor Co. savo 
skyrius turi Australijoj, Nau
jojoj Zelandijoj ir Tasmanijoj. 
Taipgi Japonijoj, Brazilijoj. 

Hudson , kompanijos virši
ninkai tvirtina, kad jau šie
met Hudson ir Esseū automo
bilių kompeticija jaučiama vi
same pasaulyje. 

DR, VAITUSH, 0, D, 
m 

lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų t e m p i m ą k u 

ris esti priežastini galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų akių kar-
štj. Atitaisau kreivas a k l a nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų re-
gystę ir tol ima resystų. 

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

Specialė atyda atkreipiama m o 
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 
13 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

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

pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegzami-
naviuLO. Jųs sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugel i s kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — Scope — liaggi. 
X - U a y Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir je igu a i pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisen ėjusių, Jsi kerėjusią., 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėię pas mane. 

DR. J. E. ZAREMBA 
S P E C I A L I S T A S ^ 

Inėjimas Rūmas 1018 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 8221 
Rezidencija: 8640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj.' 10 — 12 ryto 

— 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

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

Rezidencija 6600 8. Artesian Av«. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pi*tų 

6 Iki 8:30 vakare 

V. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

ff729*S. Ashland Ave. 
SPECLIALISTAS 

Džiovų. Moterų ir Vyrų Lisų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—1 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėl iomis 10 iki 12 

TELEFONAS HIDV7AY 2880 

J 
25 METŲ PATYRIMO 

Pritaikyme akinių del visokių aklų 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

"Draugo' ' knygyne galima 
gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika-
lingij "Mišparų" arba 
Vesperae de SS. Sacramento. 

Tai veikalas sukomponuotas 
plačiai žinomo kompozitoriau*. 
V. Niekaus. Kaina 35c. Su 
užsakymais kreiptis 

"DRAUGAS" 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

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

Rezidencija: 4720 W. 12th PL 
Cicero, m . Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. P o 
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
l iomis pasa i susitarimą. 

TeL Boulevard 1481 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas. Chirurgus ir Akušeris 

8142 SO. B i U T E D BTREET 
Valandos: N u o I — 4 p. p. 

7—9 vakare 

Ofiso ir Res. T«L Boulevard 6918 
DR. A. J. BERTASH 

8484 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki S po 

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
R«s. 1201 S. WALLACE STREET 

D E N T I S T A I 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, 111. 

Ekspertas tyrimo akįų Ir pritaikymo 
akinių 

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

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

ryto. Nedėl iomis nėra skirtų 
' v a l a n d ų R o o m 8. 
P h o n e Canal 9528 

, 
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Office Boulevard 7941 

DR, G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI8TA8 

4846 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio ApUekos 

DR. H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas l i -
jgasvyrų, moterų ir vaikų pagal n a u 
jausius metodus X - R a y ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

i 1025 WEST 18 STEBĖT 
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Phore 
2238. Jei neatsil iepiama, sauk 
Randolph 6800. 

Tel. Canal 6222 

DR. G. I. BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
( K a m p a s Leavitt S t ) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
nno 1 iki 9 vakare 

Tel. Brunswick 9624 
DR. A. J. GITSSEN ' 

Lietuvis Dentlstas 
1679 M1LV7AUKEE A V E N U E 

Valandos; 9-12. 1-6, 6-8:89 
•ekmadienia is ir trečiadieniais 

pagal susitarimų. 

Ofiso Tel. Victoiy 8687 
O t ir Res. TeL Hemlock 88T4 

DR. J. P. PO&KA 
8133 8- HALSTED S T R E E T 

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. A R T E S I A N A V E . 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro Of. Vai .: Nuo 1-6 
po piet: Utain. ir S u b a t Nuo 
8-9 vak. Šventadieniais 
tarimą. 

Tel. Lafayette 6824 

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

H. 

' DR. MAURIGE KAHN ' 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel Yards 0994., 

Residencijos TeL Plasm 8196 
VALANDOS: 

Nuo 10 ik! 12 dieną, 
Nuo 2 iki ą ą o p l e t * 
Nuo 7 iki 9 v a k a r * 
MedėL nno 19 Vų I I dlet i | . 

x 
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C H I C A G O J F 
nijos superintendento asisten
tas gavo iš kompanijos diplo
mą penkių metų tarnystės. 

X F. Kurauskas, bridgepor- P-nas Vilkišius pradlždoj buvo 
tietis, ir Jurgis Matulaitis, Į paprastas agentas, o paskui 

už sėkmingą darbą tapo su
perintendento asistentas. Po 
juo dirba keletas lietuvių a-
gentų, iš kurių A. Jurgilas ir 
L. Abaravičius yra labai sek-

brightonparkietis, parūpino 
porą trokų žmonėms vežti 
į Sv. Kazimiero kapines "Vai 
nikų Dienoj''. Trokai išeis 
ryte nuo Brkigeporto, W. 33 
st. ir Auburn ave. 

X Jonas Vilkišius, AVestern 
& Southern Insurance kompa» 

KAPINIŲ DIENA. APB RADIO STOTIS. 

— 
Šiame ketvirtadieny, gegu

lės 30 d , pripuola tautinė A-
merikos kapų lankymo diena. 

Katalikai netik gali aplan-

Dievo Apvaizdos Par. — 

Pirmadienio rylą mūsų •bažny
čioje buvo dideles laidotuvės. 
Laidojo 18 metų jaunuolį J. 

kyti ir vystančiomis gėlelėms D i r g i n ^ k u r s p a l i k ) & 

TEATRAS "ROMUVA". 

nnngi. 

RADIO STOTIS ASK. 

kapus apkaišyti, bet ir pasi
melsti, savo maldomis gera 
daryti, palengvinimą miru
siems teikti. 

Tat, geg. 30 d. lygiai 11 vai. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse bus iškilmingos gėdulos 
ui mirusius pamaldos: &v. 

džiam nuliūdime motiną, patė
vį, seserį ir gimines. Už velio
nį buvo laikomos trejos Mi
šios. Dailų pamokslą pasakė 
kun. Ig. Albavičius. Į kapines 
lydėjo daug pažįstamų. Lai
dotuvėms patarnavo p. S. Sku 
,das, kurio "koplyčioj'' ir da-

GRABORIAI: 

S, D, LACIIMICZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maao 
darbu busite užga
nėdinti 
Tel. Roosevelt 1515 
arba 2516 
1314 W. 23rd Place 

Chlcago, IU. 

Town of Lake. — Jau pra
dėjo maliavoti Šv. Kryžiaus 
bažnyčią. 

X Geg. 26 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj, prie iškilmingų 
ceremonijų, Kazimieras Balti-
kauskas su Josefa Mileriute 
priėmė Moterystės Sakramen
tą. , • . » ' 

Mišios, pamokslai, procesija. „ ^ j ^ ^ ^ 0 V a l i e 

Visi yra kalti atsiminti mi
rusius. Visi dalyvaukite kapų 
dienos už mirusius pamaldose, 
ypae Šv. Mišių aukoje. 

Kapiniu Valdyba. 

Simpatiškas *-
Mandagus —-
Gereonis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas. 

J. F. EUDHKIS KONIP. 
PAGRABŲ tTJT'SJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Earmilage Ave. 

TeL Tardą 1741 Ir 1741 
SKYRIUS 

4447 So. Fatrflfld Arena* 
SKYRIUS 

1410 So. 4t Ct., Cicero 
Tel. Cicero J7 94 
* S K Y R U S 

SSOl Aokesm Avenue 
Tel. Boulevard SSOl 

— J 

J. F. RADZIUS 
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORITJS. 

CBUCAGOJE; 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby st ės. 

OFISAS 
6C8 West 18 St. 
Tel. Canal 4174 
8KYRIUS: 8238 
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai. 

3307 Auburn Aventie 

ringi butu. žmonės. O gal fcevai 
arba jaunieji neturi kur pini
gų padėti? O gal tuomi mano 
prisipratinti prie pragariško 

X
T ? e £ ! 5 d* ^ r!n"' i a U S sa". gyvenimo— neramumo?! 

X Geg. 26 d. Kasmauskai 
pakrikštijo sūnų vardais Vil-
limu — Lucianu; o Kamaraus
kai dukrelę Patricia — Ona. 

X Šiame ketvirtadieny, geg. 
30 d., Kapinių Diena, arba 
kapų lankymo diena. Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse bus 
pamaldos, Mišios, pamokslai 
už mirusius. Pamaldos prasi
dės lygiai 11 vai. 

X Birželio 2 d. Mundelein, 
111., bus Eucharistinio Kon-
gresos paminėjimui iškilminga 
Dievo Kūno procesija, 2 vai. 

lėje H. N. S. pasilinksminimas 
labai gerai pavyko. 

X Geg. 26 d. Davis Sq. par
ke įvyko 21 kp. M. Sag. vak. 
Beveik visą' programą gerai 
išpildė West Side 55 Moterų 
Sa-gos kp. ir kitos dainininkės 
ir artistai. Publikos buvo — 
kai mažai vietai, tai daug, o 
kai didelei, tai maža. 

X Dar pusantro mėnesio 
iki liepos 4, o jau šaudymas 
ir kvailavojimas prasidėjo. 
Tik ateivių apgyventose vie
tose taip yra. Tartum nekultu-

n£. \ 

X Pirmadienio vakare nau
joje svetainėje buvo Vyčių 
Apskričio " Dainos'' choro 
praktika. Buvo suvažiavę vi
si choristai. 

X Ketverge 4 kp. susirin-
kimo nebus, nes ty dien* prl- o i r a i m o "P a n e l ė s ' š v . p a r . s v e t 

puola tautinė Amerikos šven
te. 

Užvakar vakare p. Olio na-, 
muose buvo komisijos susirin
kimas, kuriame išrinkta p. 
Olio, p. Maskoliūno ir Ko. pa
statytam teatrui vardas, del 
kurio buvo skelbiamas kon-
testas. Teatrui, kuris yra prie 
S. Halsted ir 35 gatvių (lietu
vių biznio centre) duota la
bai gražus vardas "Romuva.'' 
Tą Vardą pasiųlęs žmogus, 
gauna pirmą' dovaną. Antra 
dovana tenka pasiulusiara 
"Rūtą". 

Kaip teko girdėti, komisijos 
sprendimu yra patenkinti te
atro savininkai ir nuomuoto-
jai, kuriais yra svetimtaučiai. 

Del geriausios rūšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VAIiliEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauli
niu, sviesto ir sūrių. 

VVm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina St 
Tel. Boulevvird 1119 

Trečiadienis, Geg. 29 d , 1929 

REIKALINGAS PARTNERIS j 
bučerne ir grrocernę. Vieta gera ir 
daromas geras biznis. Gera proga 
geram fanogui. Kadir nemokontj iš
mokysiu. Kreipkitės: 

"DRAUGAS" 
2SS4 So. Oakley Ave. 
Tel. Roosevelt 7791. 

s 
PRANEŠIMAS 

Turime garbės pranešti liVuviams, 
kad mes dabar esame paskirai par
davinėti naujua NASH "400", \kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visietos 
teisingą patarnavimą. "\ 

Automobilių sales ruimis atdara 
vakarais ir šventadieniais. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

, 4030 Archer Avenue -
Tel. Lafayette 2082 

REIKALINGAS RAKAN-
dų apmušinetojas (furniture 
upholsterer) su patyrimu. Ge-

Ira alga. 
Pašaukti Victory 1657 

PRANEŠIMAI. 
Gegužes 29 d., 8 vai. vakare, 

X Pereitą sekmadienį mu-

įvyks Marquette Park Lietu
vių Arru Piliečių Kliubo mė
nesinis susirinkimas, } kurį 

šiškiai lošė baseball su North kviečiami visi nariai susirink-
Side Lincoln Park ir pralošė ti. Šiame susirinkime taipgi 

bus duodama ir užkandžiai. 
Norintieji prie kliubo priklau
syti, taipgi prašomi atvykti. 

O. A. Beachan, rast. 

5 prieš North Side 17. 
Vyčių Naujokas. 

MARCIJONA 
PETRIKIENE 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pirmadienyje, geg. 27, 1029 m. 
2:30 vai: ryto, 52 metų amž., 

Paėjo iš Tauragės apskr., A-
merikoje išgyveno 30 mėty. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną Petriką, dukterį 
Mary Ryan, du aunu: Juoza
pą ir Antaną ir gimines. 

Kūnas pašarvotas randasi 
4632 So. VVood s t 

Laidotuvės )vyks penktadie
nyje, geg. 31 d., 8 vai. ryto 
iš namų bus nulydėta i šv. Kry 
žiaus par. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta t Sv. Kazimiero kapinea 

Visi a. Marcijonos Petrikie-
nės giminės, draugai-gės ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. 

NuMudę liekame, Vyras. Duk
tė, Sunai ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp. Tel. Boulvd. 5203. 

(28—29) 

A. A. ELENA BAJORŪNAI 
T*. 

NAMAI - ŽEMĖ , 
PARDAVIMUI mūrinis na-

mas su ice-cream parloriu ir 
6 kambarių pagyvenimu, fur-
nace apšildymas, 2 karų gara-
džius. Priimsime į mainus di
desnį namą. Del informacijų 
kreiptis į 

"DRAUGAS" 
2334 S Oakley Ave. 
Tel. Roosevelt 7791 

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO 

yavininkas R. Andreliunas 
Užlaikau vtooklų auk
sinių ir .sidabrinių dai
ktų, v ė l i o s i o s mados 
radio, planų\roUų, re
kordų ir t t \ T a l i w 
laikrodžius Ir m • 
Instrumentus. 

2646 W. 63rd S t Chlcago. 
Telefonas HEMIiPCK 8380 

ĮVAIRUS KO INTRAICTORIA? 
i_ 

IGNACAS BAYNOR 
Mirt. gegulė* t«, 1929 m. 2:30 
vai. ryte, 37 metų atažiaus. 

Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Pašvitinių Parap., Stegvilių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 22 
metu. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Moterj Aleksandrą po tėvais 
Martinaitę, dvi dukterį: Juli
jona ir Kristiną, sūnų Joną. 
brolj Edvardą, seserį Teresę 
Čepkauskienę ir gimines, o Lie 
tuvoje broli Juozapą ir seserį 
Levutę. 

Kūnas pašarvotas 4348 So. 
Rockwell. Laidotuvės Įvyks pėt-
nyčioje, geg. 31, iš namų 8 v. 
bus aUydėtas i Nekalto Prasi
dėjimo švenč. Panelės bažny
čią, kurtoje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sunūs, Brolis, Sesuo ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis Yards 1741. (28-29) 

E Z E R S K I 
LIETUTIS GRABORIUS 

O f i s a s ! 
4C0I S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277 

[ I- J Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

1650 West 46th Street 
Kampas 46th Ir Paulina Sts. 

Ttel. Blvd. 52 0 3 

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

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Dile lė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 

Roosevelt 7611 

Brighton Park. — Ir vėl 
mirtis ištraukė jauną ir gra
žią gėlę iš jaunimo tarpo, laipsnį. 
Skaudu ne vien tėveliams, bet 
ir visam jaunimui, kuris paži
no ir draugavo su ja. 

* 

A. a. Elena Bajorūnaite gi
mė rugp. 18, 1912^ buvo bai
gus Nekalto Pras. Jfanelęs Šv. 
parapijos mokykla, per du 
metu lankš šv. Kazimiero A-
kademija. Buvo narė parapi
jos choro ir Vyčių.36 kuopos. 
Buvo draugiška ir jaunimas j Tik 
mėgo su ja draugauti. 

A. a. Vyr. Įeit. Pranas Gu-
dynas, Respublikos Preziden
to aktu pakeltas J kapitono 

"R." 

Springsas, kuris uždaro dratlnes 
duris be trenksmo tik 9 8 c 

Ir vos sulaukus 16 metų am
žiaus turėjo skirtis iš to gra-
žiaus jaunimo tarpo. 

Gaila. 
Red Cherris. 

St. Louis "Dutcb, Boy" ,Whl te 
100 tvarų .. ^. . . . . . . $11.50 

Pure boiled Linseed Oil Q$Q gal. 

žolei plaunama magina trim pei
liais 14 colių. Plaunant galandąs. 

• $5.98 
Taipgi ant visko nužemintos kainos 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, UI 
Telefonas Lafayette 4689 

S. MARKŪNAS 
Kontraktorius visų darbų prie taisymo namų. Padedu ce

mento fundamentus, atlieku medžio darbus, pleisteruoju ir vi
ską kaslink namų sutvarkymo. 

11930 SO. L0WE AVENUE 
Tel. Commodore 2762 ir Virginia 0117 

flllllllllltllllll!llllllllllllllllllllflllllllllll{||llllllllllllllllllllllllilllillllllllllUIIIIIIII1| 

• 

• 

VISI 

PARSIDUODA pigiai 5 
kamb. medinis namas, 2 karų 
garadiius, jiela išcementuota. 
Rendos neša $35.00 į mėnesį. 
Visi asesmentai išmokėti. La
bai mažai tereikia įmokėti. 
Kas norite turėti savo narna 
už mažą prekę, atsišaukite į 
"Draugo" ofisą, 2334 S. Oak
ley Avenue. 

J, S, RAMANCIONIS 
Bures vedėjas Bridgeport Painting 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
birai i savo rankas Ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą. , 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Palnters & Decorators 

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

TeL Victory 7201 

M. ZIZAS 
Namą Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5521 

Tslefonas Canal T 2 81 

PETRAS CIBULSKIS 
MaHavojlmo Kontraktorius 
Dažų ir Popleros Krautuvė 

ISS4 S. LEAVITT ST. Chlcago 

• 

BARTKUNAS 
Mirė Gegužės 26, 1929 m, 11:45 vai. dieną, 34 metų amžiaus 

Kilo Iš Kauno Rėd., Vydžių Parap. Skrebeinlų Kaimo. 
AmierriRoje i S g y v e n o 17 m e t ų . 
Paliko dideliame nuliūdime mOterį Marijoną, po tėvais Da-

joraitę, du pusbroliu: Kazimiera Bartkuną ir Mykolą Karanda. 
, švogerką Rozaliją Rakašienę ir Banif. Rakasių ir gimines Ame

rikoje. O Rusijoje Petrograde, liko sesuo ir švogeris Rutkaus
kai. 

A. a. velionis priklausė prie Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
skyriaus ir prie Saldžiausios širdies Jėzaus Dr-jos, 

Kūnas pašarvotas 4358 S. Washtenaw Ave. 
Laidotuvės įvyks Subatoje, Birželio 1 d., 1929. Is namų 8 

vai. bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapinea 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, dvogeris, Svogerka ir Giminės. 
Ladotuvėms patarnauja grab. S. P. Mažeika, Yards 1138. 

(28, 29, 81—1) 

KAPINES 
Ketverge, Vainikų Dienoj, gegužio 30, 1929, du | 

E dideli patogus trokai veš NŽmones į Sv. Kazimiero ka- E 
pines. = 

Trokai pasažierrų lauks prie Universal Repair Shop, | 
827. W. 33 st., netoli Šv. Jurgio bažnyčios. | 

Vienas trokas išeis 8:30 vai., o antras 9 vai. ryte. = 
Round trip tikietas $1.00 ypatai. = 

Trokai grįš po iškilmių valandoje paskirtoje di- § 
diiumos •pasažierįii. . - | 

SS 
Trokai yra uždengiami. _ E 

s ** 
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PARDUODU DVARį 
Geriausios Žemaitijoje že

mės 200 hektarų, t. y. apie 500 
Am. akerių, su visais triobė-
siais, gyvuliais, mašinomis, pa
dargais ir visu pavyzdingo u-
kio įrengimu. Miško 25 ha. 

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

Už dviejų kilometrų nuo 
sodybos bėga garsioji Mi
nija; mažesnis upeliukas 
teka per sodybą, parką ir so
dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir 
jų yra daug: gyvenamas na
mas, 8 didelių kambarių su 2 
salkomis, folivar^as, kumety
nas, du mūriniai tvartai, dvi 
daržinės, tartokas — malūnas 
kalvė, vištininkas, ledaunė, 
virtuvė etc. Trobos sveikos, 
skiedromis dengtos. 

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

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

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

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

Del sąlygų' kreipkitės į sa
vininką; A. Stulginskis Jokū
bavas, Kretingos p. Lietuvą, 
arba į "Draugo" Admin. K. 
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi- .SKAITYKITE IR PLATIN* 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORH 

Palnt, Oil * aiaaa 
1701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1217 

Phone Virginia 2054 
JOSEFH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

TeL Bonlerard §114 

M. YUSZKA & CO. 
PLUMBIHG & HEATDTO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

46*4 SO. PAULINA 

JUOZAS K. ENČERIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

If 
REAL ESTATB 

Namus stato, taiso, perka tr 
parduoda visoje Chicagroje 

4401 S. MOZART ST. LAF. 8661 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6°/o Nuc^imčiai 
Paskola sutelkiama \ viena diena. 
Perkame real estate kontraktu*. 

Internationl Investment 
OorpoMtion 

įpii 
10. 

Kapitalas $8 i# . IM.t t 
1844 SO. KEDZI& AVENUB 

TeL Lafayette 1788-6711 

cago, m. KkTE "DRAUGĄ". 

Katallki 
davlnj, — 
euomene '. 
žmonių d\ 
tavimas m 
užduotis, 
apaštaiavi: 
skaitykite 

No. 129 

MASK 
LA 

Ma 
i 
• 

MEKSI 
F 

ŠVENTA! 
TVIRT 
TAIKA 

WASHI^| 
Iš Romos 
Šventasis 1 
talikų su M< 
kai planus 

Praneša, 
gyveną M 
vienbalsiai 
siogines su 
dentu Gil 
šaly atgaiv 
Bažnyčios c 
pastarųjų 
revoliucijos 
Bažnyčios a 
ksikos gyve 
valdžiai būl 
to šaly taiki 
gyvuoti. 

Gal karta 
paskirs nuo 
tą vesti dei 
valdžia. 

MEKSIKC 
REM 

MExrci 
Meksikos s 
naliam pr< 
savo reikalą 
rėjo patsai 

Memorial< 
lauja sau 
sąlygų, jie : 
si statydintų 
rsiteto rekt< 
kretorius si 
jos viršinin 

JAU 17 

FRIEDR] 
kietija, geg. 
Ameriką or 
lin jau 17 ] 

Į tris sav 
kelionėn. 

MORRC 
C 

WASHIN 
J. Valstyb 
Meksikai, A 
Washington? 
valstybės se 
konferavo. 

file:///kurie

