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Katalikai paaaullonys turi kilnų nl-
davinj, — jnefttl J Selmynaa Ir ja* 
Buoraenj Kristaus mokslą, atnaujinti 
imoniij dvasią. JSzaus Širdies vtešpa-
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padSa Jums tą 
apaStamvlmo darbą atlikti. Užtat, 
•kaitykite Ir platinkite "Draują." 

• 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

"Draugas" atstovauja ' organizuotų 
katalikų mintį, remia nuoširdžiai 
tallklskas draugijas, sąjungas, 
pijąs Ir lietuvių kolonijas. "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie- t 
teliškl jausmai. 

No. 146 3č A C 0 P Y CHICAOO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 20 D.,A929 M. 
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DAWES, MACDONALD UZ KARO 
LAIVYNŲ MAŽINIMĄ 

_ 

Poincare Konferavo Su 
Stresemann'u 

i 
as Šventojo Tėvo Žodis 

- —.. . 
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BUS PANAIKINTOS ŠIOS KARO UEKANOS 

PREZIDENTAS HOOVER STOVI 
PROHIBICIJOS VYKINIMĄ 

UŽ 

NUMATOMA TAIKA 
MEKSIKOJ 

MKXTCO CITY, birž. 19. 
Apaštalinis delegatas Mek

sikai, arkivyskupas . Ruiz y 
Flores, su Meksikos valdžia 
jau padarė sutarti ir to są
lygoms gavo kitu vyskupų 
pritarimo. 

Sustatytos sąlygos pasiųs
tos Šventajam Tėvui patvir-

UŽ KARO LAIVYNŲ 
MAŽINIMĄ 

= 

LONDONAS, birž. 19. — 
Vakar Britanijoj dviejuose 
susirinkimuose kalbėjo J. Val
stybių ambasadorius Dawes ir 
Britanijos ministerių pirmini
nkas MacDonald. 

Tas ir kitas ragino abi val
džias mažinti ginklavimosi, 
kad tuo būdu užtikrinti pa- WASHINGTON, . birž. 20. 
šauliui taiką. Ginklavimosi — Prezidentas Hoover forma. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
SUSEKTA DIDELE 

AFERA 
LIETUVOS JŪRININKŲ 

DALIS GRJŽO 

Tie ant greitųjų Washingtone,pastatydinti butai yra žinomi kaipo 'Valdiški vieš
bučiai. Karo laiku juose buvo apgyvendinti valdžios tarnautojai ir darbininkai. Šie bu-
tai dabar bus nugriauti. *W> 

Lenkų spaudos žiniomis, 
Lydos apskrity susekta didelė 
afera, kurios dalyviai rinko 
pinigus neva lenkų " Aukso 
kryžiaus" organizacijai. Afe-
ra buvo susekta visai pripuo
lamai, kuomet du tariamieji 
"Aukso kryžiaus" delegatai čių mokslo metų bus siunčia-
— vienas iš Varšuvos, kitas mi vėl mokytis į Suomiją —-
iš Mlavos — atėjo j policijų gauti tolimojo plaukiojimo ka-
įsiregistruoti. Apgavikai su- pitono laipsniui. " R . " 
imti. • 

Lietuvos jūrininkų dalis, ku 
ri neseniai grižo į Lietuvą 

* 

baigę suomių mokyklos teori
nį kursų, vasarą praktikos da
rbų dirbti susisiekimo minis
terijos komandiruojami prie 
Klaipėdos uosto. Nuo ateinan-

» v • 

PREZIDENTAS APGAI
LESTAUJA ŽMONIŲ 

ŽUDYMUS 
•r 

tinti. Nėra žinoma, ar Šven
tais Tėvas patvirtina. ) mažinimas" t J n ^ V a s i a V ^ r k a - ; ^ ^ 8 ^ ^ ^ 1 ^ $* * " « aP" 

Susitaikymo sąlygos nežino
mos. Spėjama, kad tai būsiąs 
kompromisinis susitaikymas, 
ty. abiejų pusių nusileidimas. 

SVARBI KONFERENCIJA 
PARYŽIUJE 

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Buvusio karo žaizdas pilnai 
pagydyti įvyko čia svarbi ko
nferencija. Dalyvavo Franci-
jos ministerių pirmininkas 
Poincare, užsienių ministeris 
Briand ir (Vokietijos užsienių 
ministeris Stresemann. 

Ši konferencija abiejų val
stybių susiartinimo žvilgsniu 
v ra svarbi. 

ro laivynų mažinimu. j gailestaująs, jei sausieji age-

&4 1 mm 
NESUSEKAMA LIGOS 

PRIEŽASTIS 

RUSIJOS KOMUNISTŲ 
KLASTOS 

Aną dieną,, kaip jau prane
šta, Edwin Markowskio penki 

Intai žrado žmones, ypač Ka-tvaikai susirgo, kurių vyriau
sias buvo 9 metų, gi jauniau
sias 18 mėnesių., 

nados pasieniu. 
Jis ragina to pasienio gy 

jventojus gelbėti Iždo depar-i Visi paimti į apskrities li-
PEKINAS, birž. 20. — Ru- tamentui kovoti tarptautinius t goninę, kur trys vaikai jau 

sijos sovietų konsuliate Har- į kriminalistu*, kurie užsiima j mirė, gi du dar serga. Tėvas 
ir motina suimtu ir išpradžių bine andai atliekant kratą at- svaigalų šmugeliavimu. 

rasta komunistų suklastuotos 
J. Valstvbiu konsuliarinės an-
tspaudos. 

FRANCIJOS KABINETAS 
UŽ REPARACIJŲ SUTARTĮ 

KONGRESAS ATOS
TOGOSE 

APTILO JAPONIJOS 
UGNEKALNIS 

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Francijos ministerių kabine
tas patvirtino pasirašytą re
paracija sutartį ir ima dar
buotis, kad ir parlamentas ją 
patvirtintų. 

i 
TOKYO, birž. 19. — Ugne-, 

kalnis Komagatake pagaliau 
aptilo ir žmonės gryžta į ap
naikintas savo sodybas. 

Dar nieko tikra nesužinota, 
kaip daug žmonių žuvo ir kiek 
jų sužeista. 

40 ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVINY 

WASHINGTON, birž. 20. 
— Kongresas pasiliuosavo va
saros atostogoms. Susirinks 
rugpiūčįo 19 d. 

i 

ŽUVO 3 DARBININKAI 

Ekonomijos sąmata 

Chicago Sanitarinio Distri-
kto trustisai pripažino išlaidų 
sąmatą — 35,703,000 dol. 

Tai esąs ekonominis žįngs-

Tardymas nustatė, kad afe
ristų surinkta iš gyventojų pi-

; nigų suma per dvejus metus 
'pranešė milijoną zlotų. "K . " 

POLICIJOS VADAS NUSI
LAUŽĖ KOJĄ 

ninkams algos. 
Darbininkai tariasi kovoti 

PASITARIMAI GELEŽIN
KELIŲ ATSTOVŲ 

*r> 

Iš Vilkaviškio gauta žinia, 
kad ten nusilaužė koją Vilka-

I viskio policijos vadas Bytau
tas. Jis nugabentas į ligoninę 

i ir gydomas; policijos vacjo 
'pareigas laikinai eis IV nuo-

^ % P * n a j k i n t a H J y l f f & r t t e f r v f r geležinkelių- imm-%^ ^ « S Ž B Koeėnaš"^ 
partamen^, sumažinta d a r ^ y v a U y f e o j vis , savaitę vyko' ™>™*°> K o c e n * s

R „ 
pasitarimas tarp Lietuvos ir 
Latvijos geležinkelių atstovų, 

tą ypatingą tų trustisų "eko- k u r i a m t u r ė j o b - t i f i g p r ę s t i 

norniją." 
— — 

kai kurie klausimai, liečia ju
dėjimą tarp pasienio stočių 
Eglaitės ir Obelių. Konferen 

NUSAKO KOVĄ UŽ 
LAISVĘ 

DULUTH, Minn., birž. 20. 
— Minnesota Steel kompani
jos dirbtuvėje užtroško trys 
darbininkai. 

įtartu vaikų nuodijime. 
. Dabar tas įtarimas atmes

tas, nes mirusių vaikų orga
nuose nesurasta jokio nuodų 
pėdsakio. 

Pagaliau ėmė sirguliuoti ir 
tėvas su motina. Abu paimtu 
į psychopatų ligoninę. Apskri
ties ligoninės valdyba pagel-
bon pasišaukė specialistą bak
teriologą, kurs darbuosis su
rasti tų mirimų ir sirgimų 
priežastį. 

—— 

. 

NEftV YORK, birž. 20. — 
Iš Europos gryžo AV. A. Cla
rk, mirusio Montana valsty-

nekilnojamrų savasčių parda- s a i s klausimais susitarimo. E. ^ s senatoriaus sūnus. 

Kyle apkaltintas 
J. Kyle, 39 iri., turtingas ^įja pasibaigė, pasiekdama vi-

vėjas, teisme pripažintas kal
tų už važiavimą automobiliu 
esant nusigėrusiu. 

DIRBTUVES ATIDARYTOS 
deus karštis. Popiety šiluma u; 

20. Quilcace upė išsiliejo.) ^ A R E SHOALS, S. C, bi-i»buvo &*QM$& 9 0 laipsnių.1 
BOGOTA, Colombia, birž.' 

Didelis karštis 

Užvakar Chicagoj buvo <li-

Policija puolė slaptus 
saliunus 

Vidumiesty policija puolė 
tris slapta išlaikomus saliu
nus. Daug alaus konfiskuota 
ir 8 vyrai -suimta. 

—— 

APSILEIDIMAS 
Jis pareiškia, kad šiandie 

Francijoj yra daugiau laisvės, 
negu J . Valstybėse. Jis reiš-

JONIŠ^IS, Šiaulių apskr. kia- 'baimės, kad del prohibi-
Švaros savaitė Joniškyje pa- |Cijos fanatizmo čia turės kil-
sižymėjo taip, kad gyvulių ka- j tį kova už laisvę, 
pinyne, kurs randasi prie pa-

Berniukas išgelbėjo! 
mergaitę 
* * 

Ray Niemi, 15 metų, 
Waukegano, išgelbėjo į ežerą 
įkritusią jauną mergaitę, ka-

• V 

is 

ties plento, drypsojo keli ne-i VIDURINE NEBRASKA 
užkasti gyvulių lavonai. Oras i NUKENTĖJO 
buvo šiltas, del to tie lavonai i 
biauriausiai dvokė ir sunku { ALBION, Neb., birž. 20. — 
buvo pro šalį praeiti. "M. R.", gį0s valstybės vidurinę dalį 

palietė didelė vėtra, lietus ir 
griaustiniai. Vienas žmogus 
žuvo. Daug gyvulių arba nu
skendo arba žaibų nutrenkti. 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Ateitininkas Jonas Petru 
da motina nežinojo, kas dary- šaitis prieš porą dienų baigė Geležinkeliai ir vieškeliai su-

Lietuvos universiteto humani- gadinti. • 

Miestelis Seville užlietas. 40 
žmonių žuvo ir daug sužeistų 

30 ŽMONIŲ LAVONŲ 
SURASTA 

TOKYO, birž. 20.,— Ugne-
Kalnio Komagatake apylinkė
je 30 japonų lavonai surasti. 

REIKALAUJA UNGARIJĄ 
"PAMOKINTI" 

BUKAREŠTAS, birž. 20. 
— Kai-kurie Rumunijos laik
raščiai nepaliauja puolę Un-
garijos, kad ši nenori pripa
žinti Trianon sutarties. Laik
raščiai reikalauja Ungariją 
už tai "pamokinti," užimant 
didesnius jos plotus. 

ŽEMES DREBĖJIMAI 
ATSIKARTOJA 

rž. 20. — Medvilnės dirbtu
vės atidarytos kareivių ap
saugoje. 700 darbininkų gry-
v 
ZO. j p 

WELLINGTON„ AV. Zela
ndija, birž. 20. — Murchison 
ir fTakaka apskrityse žemės 
drebėjimai atsikartoja. 

KELLOGGO SUTARTI 
PATVIRTINO 

SCHREIBER SURIŠTAS 
KONTRAKTU 

Buvo nusakytas lietus, po to 
vėsesnis oras. Chieagos lietus 
teeiaus nekliudė, išėmus ne
daugelio lašų iškritimą užpra
eitą naktį. Vis-gi kiek- nors 
atvėso. i ' 

— — 

PAEYŽIUS, birž. 20. — A-
j rthur Schreioer, kurs sui fran-

*' pasivogęsJ' cūzais lakūnais 
perskrido Atlantiką, šiandie 
garlaiviu išsiunčiamas į Ame
riką. 

tarinį fakultetą pažymiu "la-j 

VIENNA, Austrija, birž. 

T~ . ^ j , « Briando I *̂ ^s s u r ^ t a s kontraktu. Jei 
^ i r. . M _^. .jis iš savo tos kelionės Ame-nekanavimo sutarti. { . , . rikoj turės kokio nors pelno, 

LONDONAS, birž. 19. — O- to viena puaė bus skiriama 
rlaivio nelaimėje Anglijos pe 
rlajoj dar nesurasti nusken-

Francijos aviacijos naudai, 
kaip tai žuvusių lakūnų naš-

dusių trijų moterų lavonai. laiČių šelpimui ir t.t. 

Pastos stotis apiplėšta 
Oak Parke plėšikai užpuolė 

vieną vaistinę, kur yra pas
tos stotis. Vaistinės savinin
kas nušautas ir stotis apiplė
šta. Poliei ja piktadarių ieško. 

» . . . i . • — i - i • 

Plėšikas suimtas 
Woolworth krautuvėje, 22 

No. State st.,. negras pįėšikas 
apmušė krautuvės kasierę ir 
pabėgo su 500 dol. 

Jis suimtas ir kasierė jį i-
dentifįkavo. 

Už negreitą važiavimą "bai gerai". Diplominį darbą BUDAPEŠTAS, birž. 20. 
Lake apskrity, Indiana, vie- parašė labai gerai ir egzami- Kada "mažoji entente" ė-

nus, išlaikė taip pat labai ge-1 m ė kritikuoti Ungarijos mini-
rai. Kaip pagrindą studijavo' sterių pirmininko Bethlen ka-
lotynų ir graikų kalbas. " R . " lbą apie Trianon sutarties ne

teisingumą, šis pastarasis dar 

nas žmogus areštuotas ir tei
smo nubaustas 5 doleriais už 
palengvą automobiliu važiavi
mą. 

Vyro lavonas perkase 
Sanitariniam perkase ties 

Willow Springs rasta nežino
mo apie 40 metų amžiaus vy
ro lavonas. 

NAUJA UNIVERSITETO įkartą pareiškė, kad sakoma 
VADOVYBE 'sutartis tikrai neteisinga. 

J. VALSTYBES NEPASI
RAŠYS SUTARTIES 

CHICAGO IR APYLIN-

PINIGŲ KURSAS 

WASHINGTON, birž. 20. 
— Paryžiuje padarj^os repa
racijų sutarties J. Valstybės 
nepasirašys. Nes ta sutartis 
apeina tik santarvės valstybes 
ir Vokietiją. 

, Išrinkta naują universiteto 
vadovybė ateinantiems mokslo KftS. Numatomas dailus 
metams. Rektorium išrinktas" oras; truputį vėsiau. 
prof, V. Čepinskis, pro rėkto-Į 
rium — prof. B. Česnys, teo-1 

logijos filosofijos fakulteto 
dekanas, ir sekretorium — 
prof. Raudonikis. Prof. V. Če
pinskis rektorium išrenkamas 
antrą kartą. 

* 

Be to, priimta universiteto, 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Francijos 100 frantų 3.90 
Belgijos 100 belgų 13.88 
Italijos 100 lirų * 5.23 

sąmata 5,705,000 sumai. " R . " yokietijos 100 rnarKji 23.ZI 
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D R A U G A S 
Iseins, kasdien, išskyrus sekmadienius 

PBENUMERATOS KAINA; Metama — $«.00, P»-
• # Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Henesinl — 7 5c Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negra-
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto senklų. 

RaCaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 ral. 
kasdien. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B 

vaL po p ie t 
> — • , : : 

D R A U G A S 
LITHUANIAN DAILY FBIEND 

! i !M 

Publisned Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Year — $0.00, Six Montns 

— $3.50. Tbree Montns — 12.00. One Montn — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00, 
Copy — .03c. 

Advertisins in "DRAUGAS"* brin*s best resulta 
Advertislng rates on application. 

"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

• latinę taika ir karo laivynui išlaidas mato 
nereikalingu daiktu. Pasiųlyta dar viena tuoj 
atžvilgiu konferencija. 

Buvusioji Britanijos konservatistų val
džia konferenciją atidėliojo, norėdama pa
siduoti Amerikos norąnis. Tik šiandie darbo 
partijos valdžia pradeda nusikratyti išdidumo 

*ir linksta prie karo laivynų; mažinimo. Tokiu 
būdu Britanija pradeda jau nusimesti savo 
išdidybės rūbą tiek daug, kad net patsai mi
ni sterių pirmininkas žada atvykti į Waafc-
ingtoną. 

Jo atvykimo klausimas iškeltas ne Ame-
•rikoj, bet pačioj Britanijoj. 

MacDonaldo atvykimo į Ameriką prie-

FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS, 
15 %o. 50 Ave., Cicero, ĮJlino&J 

AIDŽIAUSIA W J A V A . 

PRIEŠ 23 METUS IR 
DABAR. 

--
1905-1906 m. Ęušijai pralai

mėjus karą su Japoniją, caro 
biurokratai, it apkvaišę nuo 
užduoto jiems smūgio, nežino
jo, kurion pusėn mestis, gi 
žmonės — liaudis, jausdami 
savo valdovų moralį ištjžima, 
kurių dėlei praloštas karas, 

žastis gludi ne vieno karo laivynų klausime, pradėjo tai vienur, tai kitur 
&ios abi valstybes Britanija "ir Amerika, juos nuo "tronų"* Versti. Ru-

I DIENOS KLAUSIMAI J, 
NAUJA KRYPTIS ANGfcŲ POLITIKOJ. 

! 
Pranešta/ kad išsiskirsčius Britanijos 

parlamentui, gal rugpiuty ar vėliau į Wash-
ingtoną atvyks Britanijos niinisterių pirmi
ninkas MacDonakį kad pasitarius su prezi
dentu* Hoover karo laivynų mažinimo klausi
mu. 

Jei MacDonald atvyks, tai bus pirmas 
šios šalies ir Britanijos istorijose įvykis, kad 
Britų niinisterių pirmininkas oficialiai Jung
tines Valstybes atlankytų. 

. Kuone pusantro šimto metų Britanija 
nuo šios šalies buvo perdėm užsisukusi, di
džiavosi, savo galybe gėrėjosi. J i valdė ju
ras, gi J. Valstybės ilgais laikais buvo netur-
tingos, nors galybės joms nestigo. Britanija 
vedė prekybą su visa pasauliu, turėjo ji ga 

kaipo angliškai kalbančios, politiniu atžvilgiu 
nori sueiti stiprion vienybėn, kad paskiau 
visam pasauliui diktuoti savo norus. 

Laikraštis " l r i sh Wor ld" pareiškia, kad 
MacDonaldo vykimas į Ameriką surištas su 
svarbesniais reikalais, negu karo laivynų 
klausimas. Šiuo pastaruoju klausimu tik 
pridengiami tikrieji tikslai. 

" I r i sh World' prisega, kad prezidento 
Hoover'o valdžia ar tik nepradės linkti į Bri
tanijos politinį nusistatymą. 

Ne be pamato ruošiamas istorinis Brita
nijos niinisterių pirmininko atvykimas j 
'VYashingtoną, 

• 

racijos XIX Kongresą, kuris 
įvyks rugpiučio 20, 21, 22.dd. 
Cicero, 111., turėsime bent 2-3 
laiko pašvęsti Amerikoj lie
tuvių katalikų reikalams ap: 
tarti ir tiktai likusį laika 
skirti senosios tėvynės rei
kalams. 

Ifaig- orieš-23 metus buvo 
svarbu, sus įvažiuoti, vjsieins 
tėvynę Lietuva mylįntienis 
lietuviams katalikams aptari
mui budo, kaip daugiausia pa
galbos suteikus Lietuvoje pa
silikusiems mūsų broliams, 

su liaudį sekdami ir lietuviai, 
pradėjo viešai reikalauti dau
giau laisvės ir earbernius vy*[taip dabar visi gyvieji lietu

viai katalikai privalo susiva-
žiuoti į XIX Am, L. B. K. 

ti lauk iš Lietuvos. 
Amerikos lietuviai, matyda

mi savo brolių dedamas pas-; Federacijos Kongresą, suradi-
tangas daugiau išgauti laisvės |Įuui būdų, kaip geriausia at-

AR NE DIDVYRIS? 

linkus laivvnu: gi J. Valstvbėms to visa 

iįaadi$,J%y&J.< 
truko. 

Pagaliau, pasikeitęcla 
slybės yra turtingiau4a*ir*']!pl 
pasauly šalis. Visa Europa ir pati Britani
ja jai yra skolinga po pastarojo karo. J. Val
stybių doleris visur dominuoja. 

Kada po karo Britanija pradėjo dėti pas
tangų atgaivinti savo karo laivyną, J. Valsty
bes tuojau pareiškė, kad tokiu būdu kilsiąs 
lenktiniavimas, nes jos nenori, kad kokia Įei
ta valstybe jurose butų galingesnė. 

. Tai buvo įtikinąs Britaniją argumentas 

savo močiutei Lietuvai, ieš
kojo būdų, kaip ir kuo jiems 
geriausia padėjus. 

1906 m., vasario 13 d., AVib 
kes Barre, Pa., susirinka 
karštų tėvynainių lietuvių ku 
nigų būrelis nutarė sušaukti 
visų Amerikos lietuvių kata
likų Kongresą aptarimui bu-

jdų — teikti pagalbą savo 
broliams Lietuvoje, kovojan
tiems už Lietuvos ir lietuviu 
šventąsias teises."H 

Dabar, po 23 metų nuo pir
mojo x\merikos lietuvių ka
talikų Kongreso, mes galime 
ir turime kuo pasididžiuoti: 
pirmojo Kongreso pradėtais 

va vvriausvbės, teismo ir skundėjų atžvilgiu", darbais ir nutiestais planais 
Iš to matyti, kad Pilsudskis yra ne tįk b u s i m a i ^ t u v i ų kataliku dar

b u o t e i Amerikoje. 

Spaudos žiniomis, Pilsudskis atsisakė duo-4 

ti bet kurių parodymų buvusio finansų mi-
nisterio Čecbovičio byloj, kuris savo laiku 
išeikvojęs daug pinigų. Valstyl>ės tribunolo 
tardytojui Pilsudskis štai ką padiktavęs: 

"Aš , JUOKIS Pilsudskis, gimęs 1867 m. 
pirmas Lenkijos maršalas, atsisakiau duoti 
bet kurių parodymų, nes esu vyriausybės gal -

silaikyti mūsų išnykimo pavo
jui gresiant. 

Todėl, visi Amerikos lietu
viai tėvynainiai — katalikai, 
visos Amerikos lietuvių R. K. 
Draugijos, kam tiktai 
mūsų išeivijos likimas, pri
valo iš anksto rengtis į busi-

] T T* ™? ^ J • j o j " šaly " sausa i " apsieitų, 
mąu Am. L. R. K. Federaci- t» . , , v 

! ... Tr | Bent tuomi, sakd, žinomų pa-

Didžiausia J. A. Valstybių vėliava 'atsiųsta* iš Detroito 
i Washįngtoną. Kaip matome, jį uždengia visą kapitoliaus 
priekį. Vėliava turi 160 pėdas,ilgio ir 90 pėda*? pločio. 

Tas "sausasis 
sto ambasadoriui to vaizdo 
prisegė dar ir laišką, kuriam 
pažymėjo, argi esą nebūtų 

l^1 dailiau, kad Britanijos amba
sadorius, gyvendamas "sauso-

i s " prie pasių- Į Kfc&USIMAS IR ĮSPĖJI-
n n i t / i T-n i'//-!• i M A R 1 

— — 
I 

žišla^ižiii Lenkijos dikfeatorifnn, bet ir tikrai geru kfrįį 
m s i d ^ i m ^ . ^ ^ - • * * - T* Pirmame amerikiečių lietu 

klaviniąsi juroje. J vyko Konferencija, į kurią 
patraukta Francija, Italija ir Japonija. Kon
ferencijoj nustatyta, kad J. Valstybės su Bri
tanija galinčios turėti lygaus didumo laivy
nus. Anos kitos valstybės — kuone perpus 
mažesnius. 

Greitai po to kilo nepasitenkinimų. Bri-
tanijai pasirodė labai gaila, kad jos laivy
ną kas pašalinis galėki kontroliuoti. Tada iš 
J . Valstybių jai atsakyta, kad Amerika tur
tinga, turi daug pinigų ir visuomet Brita
niją gali pralenkti karo laivynų statyme. Bet 
Amerikai to labai nesinori. J i stovi už nuo-

Katalikų Veikimo Centro Panevėžio ra
jonas buvęs padavęs prašymą leisti jam įs
teigti radio siunčiamąją stotį (broadeasting 
station), bet niinisterių kabinetas tą jų pra
šymą atmetęs. 

Nors nepaduodama motyvų, kuriais var 
dovaujantis neleido katalikams įsisteigti sau 

ir tas davė progos abiem šalim sulaikyti gin-*> radio stotį kurių mes čia Amerikoje tiek daug 

į vių katalikų Kongrese dau
giausia laiko pašvęsta senosios 
tėvynės Lietuvos reikalams ir 
tik maža dalis laiko sunau
dota pačių amerikiečių rei
kalams aptarti, būtent a. a, 
kun. Dr. A. Staniukyno refe
ratas Am. lietuvių katalikų 
mokyklų reikalu. Po 23 metų 

jos XIX-tąjį Kongresą, kad 
tenai galėtume rimtai ap
svarstyti ir surasti budus grę
siančiam amerikiečių, lietuvių 
tautiniam išnykimui prašalin-
ti. 

Kaip prieš- 23. metus lietu-

piktinimas būtų sumažinamas 
ir patsai ambasadorius dau
giau pagarbos įgytų. 

. T c- ™ .u^iPUa, o pavardes nepaklausėm 
Ambasadorius Sir Esme ^z™ . „ . . 

Gerbiamieji; 

Noriu žinoti, ar, koks kuni-
ga# iš ^ i e n g o s ^ r t j p n a s ^ k o -
lektuoja* l įb i į rybe i . 

Atvažiavęs į Detroitą sako-
si esą* Marijona* iš Chica-
gos ir laiko Šv. Marijos para-

tuojaus tam "sausa jam" lai
šką parašė. J is pareiškė, kad 
jis palinkęs prisitaikinti šios 

viai tėvynainiai * i katalikai • g a U e B p r o h i b i c i j a i , j e i to pa-
rinkosi ir svarstė savo tautos 
reikalus, taip ir dabar turime 

Jis yra juodbruvis ir sudžiū
vęs. Buvo du: kunigas ir 
sekretorius. 

Meldžiu duoti mums žinoti 
Su pagarba 

Paulina Meškauskienė. 
tsai valstybės sekretorius no 
retų. 

rinktis. irr rimtai svasety.ti, lie- Laiškas, sakoma, buvęs perr i Atsakymas: Marijonas ku-
tuvių^tantos tačdriia^likiftib s o n a į i s . bet nežiūrint t o , ' j i š U i g f e ^ ^ ^ a ž f n ė j a ^ i r h ė r ė ^ a 
k l a u s , m ^ tuojaus spaudai paduotas. Vi-jaufeų labdarybei. Greičiausiai 
Am. L. % K. FedettUajorSefc s i ^ahes i a į k r a ^ į a į laišką at- tat "bus Chieagoje pagarsėjęs 

180 Hale Avenue, spauzdino i* nepaprastai ste- ne^lležninkų " v y s k u p a s " / P a 
Brooklyn, N. V. bejosi. I r visi kiti diplomatai prašykite jo dokumentų. O 

=============^^ tuo įvykiu daug stebėjosi. Di- geriausia, pašaukite policiją. 
NEPARASTA DIPLOMATO I plomatams atsisakyti tarpiau- Į Tegul jį, prigavikų, pamoki-

K LAI D A Kinių privilegijų yra negali-, na. 
—• niu daiktu. 

Britanijos ambasadorius . Tada Sir Esme, pamatęs at-
Washingtone Sir Esme Ho- likęs didelę savo atvirios šir-

turime, vienok galima numanyti, kad tauti
ninkų vyriausybe bijo leisti katalikams stip
rinti Lietuvoje gilesnis tikybinis, tautinis ir 
valstybingumo susipratimas. Juk tam ir visa 
eilė mokyklų pastaruoju laiku Lietuvoje už-
darvta. 

Kita nauja vyskupija įkurta Toowoomba, 
Australijoj. Vyskupu ten paskirtas, prelatas 
Byrne, Airis. Naujoj vyskupijoj yra 25,000 ka
talikų, 38 kunigai. 

Šie faktai rodo nuolatinį Katalikų Bažny
čios, stiprėjimą. 

nuo anos dienos, kuomet mūsų ward padarė nepaprastą klai-
senoji tėvynė — Lietuva nors dą, kokia retai kam pasitaiko, 
dar nevisa, bet, bent didesnįo- 'Ar jis tos klaidos gailis ar ne, 
ji jos dalis yra nepriklausoma , tas. jąm vienam žinotina, 
valstybe, o mokyklų turi jau Kįtuomet vienas šios šalies 
net ir perdaug, nes valdžia . " sausas i s " žmogus ambasado-
viena po kįtOs uždarinėja, kad riui pasiuntė iš laikraščio iš-
tuo tarpu mūsų išeivijos rei-j kirptą vaizdelį, atvaizduojantį 
kalai netik kad ne pagerėjo,, kaip ties Britanijos ambasada 
bet, priešingai, pašjijo blogo- AVashingtone. j i troko ijiiuo-
jon išnykimo pusėn. . įduojami importuoti svaigieji 

Taigi, šių metų Amerikos ! gerymaį Šiuos giąrymas: im7 

lietuvių katalikų susivažiavi- ,'portuoti visi svetimų šalių re-

dies klaidą, pradėjo aiškintis, 
būk laiškas nebuvo spaudai 
taikomas. 

Nežiūrint to, jis už. tai im
ta peikti ir nebeliko kitokio 
išėjimo, kaip tik toliaus vei
kti. I r štai jis valstybės sek
retoriui Stimson siunčia laiš.-
ką, kad, jo ambasada, kol jis 
būsiąs ambasadorium, būsia
nti " sausa" , svaigieji gerv
inai nebus importuojami. 

I r tai visa tuojaus į spau-

šalių diplomatai pamanė, kad 
valstybės sekretorius dabar 

jų pareikalausiąs svaigiųjų 
gerymų importą suspenduoti, 
ir todėl iškalno pareiškė, kad 
jie savo privilegijų neišsiža
dėsią. Bet valstybės sekreto
rius neturėjo nė noro tokio 
reikalavimo iškelti, nes tas 
būtų priešinga diplomatiniam 
mandagitmui. 

Atsidūręs į keblią padėtį 
Sir Esme tada paskelbė, kad 
tas svaigalų vartojimo amba-

me — Am. Liet. % K. Fede- ] prezentantąįjuri privilegijų, dą pateko. Kai rlairie svetimų (Tąsa ant 3 pųs.1.) 

i " a j u j L i. • > * H Į J Į I • • 'I i \ . " I . I I U U I l l ^ i '1*J-'.-

Stasius Būdavas. 

. 

TAMSUS SAULĖTEKIAI, 
i Apysaka. * 

(Tąsa) ' - - • 

— Neverk, Mortelė, neklausyk ką tau 
tie bernai sako... Tu jiems visiems spiauk 
į akis... J ie yra pasileidę, tave tyčia tik. 
kankina... Nebijok, Mortelė, aš juos vi
sus subarsiu... 

Mortelė bematant griebė Aleksandro 
ranką ir norėjo ją pabučiuoti. 

— Dėkui, ponaiti.. — nuostabia drą
sa ji pasakė. 

J is greit atitraukė ranką ir, kiek 
supykęs, smarkiai jai kalbėjo: 

— Na, žiūrėk, kad, kitą sykį taip 
* 

nepadarytum.. 
Paskui gana švelniai pridėjo: 
— Nebijok, Mortelė, aš tik taip sau 

pasakiau... Safcvk, kur tu dabar einil — 
ar į namusf 

T 

— tie... 

• 

— Na tai einam paelngva, aš tave 
palydėsiu... Klausyk, až girdėjau, kad ta~ 

• 

vo mama serga? 
— Serga... 
— O kaip, ar j i dabar geresnė! 

\, »r* Tikr biškį... —*• ir gailiomis akimis 
ji pažvelgė į x\leksandrą... O jo krūminėj 
jau dunkstelėjo kažkas... 

— Aha, serga... Na nieko, nebijok, 
Mortelė,. greit pagys — jis tuoj siekė- ki-
šenėn ir- išsitraukė piniginę. Paėmė kelis 
litus ir padavė jai. 

— Imk, Mortelė, kai nueisi miestan, 
žiūrėk jai vaistfų nupirk... Paskui ir dau
giau aš tau duosiu... 

J i vėl griebė jo ranką, bet ir dabai' 
Aleksandras ją atitraukė. Tačiau šį kar
tą jau nieko nebesakė." Keliaį minutes 
ėjo tylėdami. Mortelė visą laiką milei-
dns galvą. Netrukus priėjo Andriulienės 
namus. . . . . 

— Na tai galini truputį pakalbėti. 

Aleksandras pažvelgė į jos pabalusį 
veidą ir širdy subangavo naujų jausmų 
vilnys... 

— Tai čia, Mortelė, tavo namai ? 
—~ «je... 

— Ar labai skubi! 

Aleksandras lankė universitetą- Ap
važinėjo daug Prancūzijos miestų... Matė 
daugybę gyvenimo slaptybių ir purvynės. 
Ir sustingo jo širdis. Bet šis. kuklus kai-, 
mietės mergaitės veicįas išjudino J9 sielos 
gelmę ir sukūrė nepatraukiamo k i lnos , 
džiaugsmo, kokį paj>r#tai pergyyeąądar 
tik iš tolo pamatę gyvenimo 
Tačiau jo siela. ja.ų storai buvo apsibĮau 
susi. karčios buities fdulkėiiiis.u Q>da'bąr 
pro jas pažiūr£jft, aiškus ir šviesus, ilgai 
miegojęs nujautimas..* Ir jam dar aisįtes-
nė rados jaunystės -jjįišmė... Dar gyves
nis jausmas* sušildė kSriiu atsigavimu pri-
tvinkusią jo šird}... Prieš' akis jis turėjo 
nedrąsĮiąniergaitę. Pakas tą kainpctį mer 
gaitę, visa savo jaunyste kvėpuojančią 
tik jaunų beržiukų kvapu, kurios akys 
nuolat geria tik niėlyną dangų ir žavias 

aplinkos žalumas; mergaitę su degančiu - spūstelėjęs, i lgai ją laikė savojoj... 
ykivauju ir bfeprotižkai karštais troškiniais... ' — Tikrai, Mortelė-, . atei«i-l... 

Abu tylėjo kelias minutes. Ir toji t — Tikrai, ponaiti... 
valandėlė taip kvaila atrodė. Bet ji buvo — Na gerai, o dabar bėk į namus... 
laiminga, graži ir niekuo neužvaduojama 
Juk pajausti jaunystes pilnumą, ir gilią 
jos prasmę, tai ir yra didžiausia jauno 
žmogaus laimė. Tačiau ne visiems ji duo
dasi taip blaivai prieinama... 

— Sakyk Mortelė, kada. mes da r 
gale tumėm, susitikli? — kiek ilgokai luk
telėjęs jis vėl jos užklausė. 

—- Nežiiau... 
;. *-T Q> per Šv. Pfetrą, sakyk, ar tu 

turėsi laikot 
— Gerai, ponaiti.,., 

i . — Na tai >pfukiai, Mortelėj Tu ateir 
si teriį štai, prie migių galo... Ten susitik

s im. Ar galėsi, Mortelė! — pasilenkė ar
čiau j«s. 

Galėsiu, ponaiti... 
—. Geraį, Mprtel'e, ateisi saulelei nų-

| silfeįdus... Na, t> dabar duok rankelę, 
j Jis paėmė jos ranką ir, širdingai 

Tik, žiūrėk, ateik — per šv. Petrą... Mar
telė, ar tu žinai kada šv. Petras. 

J i tylėjo. 
— Poryt, Morte% šv. Petras. Žinok 

gerai... •* . 
— Je , je... — atsakė ji 
Martelė baisiai susimaišė kalbėdama 

su Aleksandru. I r kur-gi nesusimaišys: 
|juk kalbėjo su dvaro ponaičiu... G koks 
jis geras!... 

Aleksandras, baisiai užtvenktas nau
jų minčių bangomis, grįžo dvaran. 

Jį Jbego Mortelė kieman ir taip vaikiš
kai ėmė šokinėti, kad net pati savęs su
sigėdo... Vėl puolė prie to paties kry
žiaus ir kaip beprotė iš didžiausio džiaug
smo jį spaudė, bučiavo... 

Dvaro kieme cirpė armonika, aima^ 
navo smuikas ir klykė mergaitės. 

(Bus daugiau) 
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| Prašau J Mano Kampelį I 
mmm—- — 
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Prof. Kampininkas 

Valstiečio laiškas sovietų mo
narchai Stalinui. 

(Tąsa iš pereito nnm.) 

Ir štai mes ilgai stebėjomės: 
žmogus tu protingas, bet ne
supranti to, ką kaimo bobos 
ir tos supranta. Po to mes 
supratome, kokia čia yra prie
žastis. 

Laisvą, žodį tu uždraudei, 
štai kcdel atsirado tavo aklu
mas. Paaiškinsiu tau mielas 
drauge. Kad nors turiu skur-

siems. Išskyrus tavo komunis
tus ir samdinius. Ir gyveni 
tu, nežiūrint savo blaivybės, 
lyg koks pasigėręs, kuris ža
lius velniukus gaudo. Tau at
rodo, kad tu "kulokus" spau
di, o tau neateina j galvą, kad 
tu siundai biednus ir dorus 
žmones, neduodi jiem galimu
mo gyventi pasauly. 

Caras ir tas taip nebijojo 
laisvo žodžio. Už tai jis ir žu
vo, kad laisvę paslėpė. Tu taip 
pat eini prie savo pražūties. 

4 kp. pardavinės ir atimi-j 
nes tikietus prie daržo vartų;.'' 

5 kp. restorane ir prie sal
dainių. 

6 kp. prie lazdukių ir lėlių. 
7 kp. prie visokių žaislų. 

8 kp. prie šaltos košės. 
9 kp. iš Melrose parko paža-

BRIGHTON P ARK. NEPAPRASTA DIPLO- jt<m "sausajam" fanatikui. Pa 
-— 

Labdaringosios Sąjungos 8 
kuopos aukų rinkikes 30 dieną 
gegužės, 1929 m. 
J. Šušiutė surinko $22.00 
E. Šušiutė 15.80 
F. Oubista 11.00 
S. Radzevičiūtė 9.60 

MATO KLAIDA. 

dėjo gražiai padainuoti. Pasi- S# paulaitė 7.30 
klausysim. S. Montvilaitė ' 

7.22 

siuntęs laišką, jis įsivėlė j 
šios šalies nepakenčiamą pro-
hibiciją. Ši klaida tad jam ne< 
pigiai ir atsiėjo, nes buvo 
ppriverstas personaliai išsiža-

(Tąsa nuo 2 pusi.") 
sadoj uždraudimas esąs vien 
jo personalis dalykas ir tas 
tik jo asmenį liečiąs. Po jo dėti diplomatinių privilegijų, 
kiti Britanijos ambasadoriai, 
sako, gali elgtis taip, kaip jie
ms atrodytų geriau. 

Ir štai nepaprasta klaida: 

tai suprasi, kad rašau tau 
dų ukį, bet jei aš uždrausiuf gerų jausmų vedinas... ir ne
savo žmonai ir sūnums laisvai 
kalbėti, tai net mano mažas 

Senus papročius mesk, jėi no 
ri laikyti savo - rankose vai- Į darbininkų ir kad laiku į xiar-. 
džią. Nemesi — tavo gi paval- ž$ atvyktų. Bus labai praktiš-
diniai priversti bus tau ran-'k a k u ( W valdyboms susirašy-
kas surišti. Ir gerai dar jei t į i»ril,ktV darbininkų vardus 
už grotų pasodins, kol ' bus, i r P»™nle8, kurias reikia pri-
išspręsta byla. Juk liaudies d u o t i P i k n i k o komisijai se-
teismas kartais esti labai gre i - , k a B Ž i u n e labdarių centro mė
tas, i nosiniame susirinkime, kuris 

Jei tu protingas žmogus, 1 ^ ^ birželio 26 ddena, Auš-
ros par. mokyklos kambary. 

10 kp. iš West Pullman ža-jS. Nekrošius 7.63 ambasadoriui nebuvo reikalo 
da atvežti septynis trokus gra- j V. Gubistaitė 6.30 r a š y t i j o k i o l a i š k o b i l e k o k i a m 
žių mergaičių ir berniukų, ku- S. Sadauskaitė 6.90 
rių pareiga bus panešioti vai- 'A. Paulaitė 6.05 
gius ir gėrimus po parką, A. Teškus 5.88 

Šiuomi visoms kuopoms pri- ' N a & a i t ė • &16 
menų, kad užtektinai išrinktų B ' J u o z a n a i t « 5.00 

Kiekvienam žmogui pasitai
ko didesnių ir mažesnių klai-
dų padaryti. Bet tokia diplo
matinė klaida retai pasitaiko. 

JUOKAI. 
i -

Pirmas lošikas: — pagriebęs 
nuo stalo kortas sviedžia tie
siog į besikūrenančią krosnį. 

Antras lošikas: — Ir kam 
gi tu sudeginai kortas? 

Pirmas lošikas: — O kam 
jos reikalingos! 

Antras lošikas: — Lošti. 
Pirmas lošikas: — Lošti? 

Juk visi lošia, kad išlošti, o 
Aš. aš pralošiau. 

būdamas tavo valdžios prie
šas nors esu priešas tavo klai-

ukis visai iširs: aš nežinosiu, 
kur ir kas >pas mane darosi, 
kur dingsta mano vištų kiauši
niai, agurkai iš mano daržo, 
medus iš mano avilių. 

Net šeimos dalykuose, maža
me uky be laisvo žodžo, pasi
kalbėjimo apie reikalus nieks 
nesilaiko. O tu nori valstybę 
valdyti, uždraudęs kalbėti vi-1 dalykas". 

dų. O nesuprasi, tai įrodysi, 
kad mes apie tave manome 
geriau, negu tu užsipelnijai'^. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KUOPOMS. 

Kaip kas met, taip ir šiemet 

. . . . . . 

LABDARYBĖS SKYRIUS 
BESIRUOŠIANT PRIE 

PIKNIKO. 
Pikniko darbininkai. 

E. Pečiutė 4.83 
R. Enčeraitė 4.40 
E. Noreikaitė 3.70 
S. Kalvytė 2.17 
L. Virbickaitė 2.62 
K. Kazragaitė 1.54 
E. Andreikait.ė 1.16 
S. Norbututė 35 
S. Paziukaitė :27 
A. Kisielus 20 

Viso $136.99. * 
J. M iškaitė padavė į kapi

nių ofisą,. 
Ačiū visiems rinkikams ir 

aukotojams, Jcąip P. Vaiteku-
nienei, kuri aukavo 15 sva
rų sūrių ir du gorčius pieno. 
Taipgi ir kitiems kaip P. Sa
dauskienei, P. Kolicienei, P. 
Kazragienei kurios pasidarba
vo tą dieną. 

Pelno labdarybei padaryta 
$209.18. Ačiū! i 

LABDARYBĖS DfcŽUTĖ 
, — 

h 

Kaip žinoma, Lietuvių Lab
daringosios Sąjungos piknikas 
įvyks liepos 21 d., Bergmans 
grove, Riversde, 111. Šis dar
žas šiemet žymiai pagerintas. 
Pastatyta naujas, erdvus ir 
gražus šokiams pavilijonas, 
kuriame gali šokti virš 2,000 
porų. Del to, kviečiame kuo-
daugiausia ir jaunimo atvyk
ti, kad ir pasilinksminus ir 
kartu kilnų labdarybės darbą 
parėmus. 

Prie šio pikniko ypatingu 
rūpestingumu yra ruošiamasi. 
Nieko atvykusiems svečiams 
netruks. Bridgeporto gabios 
šeimyninkės priruoš gardžius 
pietus. Jos valgius surenka iš 
vietinių biznierių. Butų gera, 
kad ir kitos kolonijos iš savo 
biznierių parinktų visokių rei
kalingų valgįų ir juos atvežtų 
į pikniką, Biznieriams, ką nors 
aukojusiems piknikui, įžanga 
daržan bus duodama veltui. 

bus renkamos aukos labdary-
Valstiete Kozmą Ivanov,!bei šv" A n t a n o dienoJ- T i e 8 a ' 

parašęs diktatoriui laišką, iŠv' A n t a n o š v e n t ė P^pnola 
pasakė savo kaimynams: b i r ž e h o 1 3 d ' J i Jau ^T&^°' 

-Jei Stalinas lieps už mano B e t r i n k I i a v a bažnyčiose su 
žodžius kaip nors pasielgti, S e r b i a m» k l e b o n i* Patarimu 
tai lai žino liaudis, kame čia r e i k i a dabar> n e u ž i JS°, P a 

ryti. 
Kuopos yra prašomos tuo

jau susitarti su gerb. klebo
nais, kokį sekmadienį ši svar- šv. Kazimiero kapinių ofi-
bi rinkliava padarius. Vokus se yra pakabinta Labdarybės 
(konverčiukus) kuopos priva-' dėžutė. Dabar Centro 
lo išdalinti savaite prieš rink- valdybos nariai tą dėžutę ati-

Piknikui. yra reikalinga j liaVą. ' j darė ir joj besą $4.00. Kapinių 
daug darbininkų, kuriuos, pap p r a ž a u > k a d k u o p o s visus gaspadorius p. Krušas pridė-
rastai, kuopos pristato. 2 kp.'darbus vykintų, kurie veda jo dolarinę ir padarė penkinę, 
pristatys 5 darbininkus prie p r į e atsiekimo Labdaringo-1 Be to p. Krušas pažadėjo pri-
rat l?- šios Sąjungos užsibrėžtų tiks-įžiūrėti tą dėžutę, tai yra pa-

3 kp. pampins įvairių ne- lų. 'žadėjo į ofisą atsilankantiems 
svaiginamų gėrimų ir jais pa-! A. Nausėda, (priminti apie 'dėžutę ir para-
girdys ištroškusius. | Labd. centro pirm.1 ginti jon paaukuoti. I 

JT-

* . Jūsų Gimines • 

• 

c 

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, teisinga 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. CO. 
2334 So. Oakley Avenue, 

• 

Chicago, 111 
TELEFONAS? ROOSEVELT 7791 

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

TE 

TUBBY He Starts His Piano Lessou 
t soPPose ? <soc?o r oeutKtf, 
ČHESTEG, I * M <«Oc i K)CW 



UETUVIAI 
D R A D O S B 

lUi_ „.* - . —. 5 = 

fcetvHadknfe, Biri. 2fl, 1929 
• • • — • » — • 

• ! • • « • r ' — 

Radio ą 4 ? Stotis. 

baį graži, turinga mokslo me
tų užbaigimo programa 

X Šįmet Šv. Antano par 

Užbaigoj "Rožių darželis", 
mergelių pantomima. Jautriai 

C H I C A G O J E 
APLEIDO AMERIKA. liliunas, p. Ą. Ifrasauskas, 

ponia Z. Jakaitiene su dukle-
re Aldona ir pp. F. ir A. Šili
mai. Vienį iš jų važiuoja tik
tai aplankyti savo senus tėve

siąs man, tiefc gįįans įąpucįEo J^tįrįi, sįpj ekskursijoj ir Vėl liūs ir gimines, kiti - - ąpsigy 

sudainavo "Sudiev Košelė". Birželio \§ d. iaįvu Litkua-
J^Ug njaėįąu va&ueių sa- W yė! didelis būrys lietuvių X Ketverto vakare, btraeko • J^_ P_ g TJ JT; p£* 

"Draugo" Knygyno 
Katalogas. 

a . . W i h F « * W * *l* W* vie- O l i a v o į Lietuva, Kaip teko 
20 A, paran, sTtfau** *W ^ ^ ^ ^ H S ^ ^ fot^ įįpj ekskursijoj ir Vėl 

nepaliko, kaip šitas. ? {kooperavo visi lietuviai laiva-Jventi. • 

Visas $ąąs fcnvgas galima gauti 
"Draugo'' knygyne 2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Illinois. 

Vaikužių laisvai elgesys ant jkorčių agentai, siųsdami savo 
scenos, grasi lietuyiu kalbos keleivius vienu laivu iš New mokyk a baigė 74 mokiniai. , ? ^ V , . tv i m • -J v ^A- J surengė bavo vevaiiis A. 

v Ritulio 20 d v l r e t a r m ė v l s U O S e didinamuose ĮYorko , Klaipėda, be persėdi- m m ^ į r A g i l i m a s p ^ 
W Hnndama dimomai ir u i ^ 1 ^ U v ^ M a t o m a *» s t e V n ° - V a ž i u ° 3 a m i v i e n u l ą i v * W ė s buvo surengtos Lietuvių 
bus duodama diplomai i r u * ^ pasišventimas, į be persėdimo žmonas, sutaupo Auditoriios mažoi svetainei T ^ i 

dovanos. Pra- * / . . L , . . ^ J T h - - ^ i , Auoitonjos mažoj svetaine,]. | taras. &i knygelė labai gra-
,'kadangi tik antri metai, kaip daug laiko vargo ir pinigų. -

sįtarnavusiems 
džia 7:30 vakare. •» 

Iš Radio Stoties AJJ. 
X Birželio 16 d. šv. Anta

no bažnyčioje laike sumą nau
jas kun. T. Gasparaitis, kuris 
paskirtas čia vikaru. Radio 
Stotis AJJ linki jaunučiui ku
nigėliui geros sveikatos ir 
pasisekimo darbuotis Dievui 
ir Tėvynei. 

X Šv. Antano parap. pikni
kas jau buvo "Drauge"' ap
rašytas. Piknikas pavyko. Pel-

jds oia mokytojauja. O tiek 
daug pažangos padaryta! timus kraštus ir metyti pini 

Į Garbe sesutėms mokyto-

Nes nereikia trankytis per sve 

gus be reikalo. 
joms už jų nenuilstantį darbš- [ Per V. M. Stulpino agentu- * i a i l h * i , , , i l Š r " i k i X Yal ^ 

Rašybos Mokslo I&rbęHąi. 2 d$k. !&$a-
rė mokytojas S. Varnelis. 
Mariampolė 1920. Kaina 15c. 

Ypač labai gražias išleistu- Religijos Mojrymo Metodika. Sutaisė K. 
J. Skruodis. Vilnius 1920. 
Pusi. 15a Kaina 75c, 

Savasties Klausimu. Parašė Kun. S. S. 
Filosofijos ir Teologijos dak-

Svečių buvo su virš šinitas ir žiai nušviečia savasties ir 
visi buvo puikiai nusiteikę. 
Buvo puiki vakarienė ir sve-

tuma jaunuomenės auklėjime ra iškeliavo die^eĮįs būrys ke- J*» 
Jos — tai pažiba išeivijai. leivių. Jų |arne j*>nia A. Pa-

S. V-

• 

Baporteris. 
j Iii 

' ' 
N. J . 

. » 

Pirmas Didelis Piknikas. 
Rengia Lindeno Lietuvių 

R. K. Par. kūrėjai, nedėliojį, 
no liko suvirs 2,000 dol. T a i j l i e p o s u <Į., I$29, Progress 
graži mūsų bažnyčiai parama.! d ^ parke, Mitcbell Ave., 

palei City Hali. 
Prasidės 12:30 vai. po pie

tų ir trauksis iki vėlai nak-' 
iciai. 

Gerb. vietiniai ir visų apie-

IND. HARBOR. IND, 
Vaikučių vakaras. 

suėjau svetainėn. Žmonių 
pilna. Visi tik linksmai šyp- linkių N. Y. ir N, J. valstijų 

Seselė Kristina 

sos, šnekučiuojasi lyg ko ne
paprasto laukdami. Seselės 
šen, ten tik Švaistosi. Štai, ir bus nepaprastas pasilinksnu-

lietuviai! Kviečiami kuoskait-1 
lingiausiai dalvvauti, nes tai i j 

nuoširdžiai nimas atvirame ore, tikrai * 
skatina tai mergeles, tąi ber- kaip Lietuvoje. Upelis teka }| 
niūkus konkurencijon — ro
les atlikti. 

Pagaliau.s atsidaro scena ir 
didelis pulkas mergelių už
traukė " Žiema vo jau*' ir 

per parka. Svetainė del šokių. 
Stalai del valgymo. Bus vis
ko pima, ko tik kas noreSj. 

Taigi, brangus tėvynainiai, 
nuoširdžiai kviečiame atsilan-

"Eikš, Neliūsk". Tik klausyk kyti į šį linksma piknikų ir 
ir gerėkis gražiai išlaviųtais Suteikti pagelbos Lindeno lie-1j 
balseliais. Na, ir berniukų 

* 

choras neapsileido. Jie su 
"Baravykai" ir "Vestuvės' 
vos "nesubytino" mergelių. 

tuvių parapijos kūrybai. Eliza 
bet h, Newark, Perth Amboy, į 
Harrison ir net visą New Yor-
ko apielinkės lietuvius prašo-

"Kų sapnavau", ir "Mes nie atsilankyti. 
darbininkės" — mažytės švel-
nįai atpasakojo busiančių šei
mininkių darbštumą. 

O kuomet "Orkestrą" už
traukė, tai jau net ir seneliai 
trepsėjo. Vikrus muzikai 
beonaičiai sėkmingai sugrojo 
Sv. Pranciškaus beno melodi
jas. 

Ot, ir i'Meška" suskubo iš 
Lincoln "zoo", su savo štuko-
mis ir medučio bačka ant sce-

\\ 

Bus įvairi programa. 
Dalyvaus "Birutės" bažny

tinis choras iš Harrisono, ved. 
varg. Hodelio. Muzikai vado
vaus F. Sorokos. Tikietai vi
sai pigus, tik po 50c. Vaikams į 
veltui. 

nuoširdžiai kviečia 
L. L. R. K. Par. Kūrėjų Kom. 

Pastaba: Į pikniką paran
kiausia važiuoti traukiniu 
(treinu) P. R. R. į Linden, N. 

r. *• i, «* 

pusę iki City Hali, tuoj ir 
parkas — pikniko .vieta. Ga
lima ir busais atvažiuoti. 

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA 

nos užšokti tarpe mažyčių. J- i r n u o stoties eiti į dešinę 
Juoko iki kaklo. 

"Laiko Vagis", komedijė-
le, stebėtinai gabiai atlošta. 

Įr "€igonės iš Rumanijos", 
ir "Japonietės" iš saulėtekio 
pasuko i aprūkusį Harborį. Ir 
taip grakščiai pašoko, kad jau 
negalėjo geriau būti. 

Gražus marmuro krvžius 
tarp uolų ir pritaikytų šviesų 
iškilmingai žėri. Mergaitės 
spindinčiuosi rūbuose pozavo 
žmonijos vargus ir ašaras. 
Ragino skubintus prie kry
žiaus, nes tik jo šešėlyje at
rasime skausmuose paguodą. 
Ragino skubintis prie kry-
branloėme ašarą, gilaus įspū
džio jaudinami. 

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

Bažt. P, FabiJonaitis 
2350 So. Oakley Ave. 

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

AGITATORIAI: 
Kun. K. Matulaitis 

2334 S. Oakley Ave. 
• 

A. Valančius 
Maironio. "$*o*ėčiau tpri- 1226 S. 5€j Av., Cįoarp, fll. 

kelti" įspūdingai išpildė trys 
mergelės. Jų nepaprastas ta
lentas lošime tąi iįuvo ;papuo-
šalas visos programos. 

Bet ar "sunytino" berniu-

«T. Dim|a 
3221 Ume Street 

H. Šlikas 
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei-
kus monologe "Kuom ^usiu".Ikalais kreiptis j Valdyba arba 
tai sunku nuspręsti. [agitatorius. 

Milžiniškas pasirinkimas visų geriausių 
standacd isdirbyscių 2 metų guaranciją ir 
gerumas užtikrintas lengvus išmokėjimai, 
dykai išbandymas jūsų pačių namuose. 

Zenith Screen grade . . . . 
Atwater Kent Model 55 , . S 83.OO 

$ 99.00 Earl 1930 model 
. 

Majestic 1930 model jjį"| 1 O.OO 
Philco model 1933 $ 6 9 . O O 
Spartan 930 model 9 tupu Jfc-| 6 9 . 0 0 
Kolster 9 tubu ^"| 2 5 . O O 

• •. 

Pamatykite visus naujus modelius mu-
sų krautuvėse. 

F.Budrik 
Inc. 

3417-21 S. HalstedSt 
Telefonas Boulevard 4705 

11 
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nusavinimo klausimą, Kaunas 
1919 Pusi. 15. Kaina 5c. 

Senovės Istorijos Apsakymėliai. I-ma da
lis Rytai ir Graikija Vertė 
J. Jablonskyte. Kaunas 
1920. Pusi. 198. Kaina $1.50 

Skaičiaus Pradžiamokslis. M. grivickio, 
vertė Bernaitis, Kaunas 1920. 
Pusi. 76. Kaina 40c 

Socialis Klausimas, čia plačiai Išgvilden
ti įvairiausi socialio gyvenimo 
klausimai. Parašė Prof. K. 
Paltarokas. Antroji laida, 

1 Kaune 1921. Pusi. 306. Kaina .. |L50 
Sociologija. Trumpas to mokslo vadovėlis. 

Farašė Prof. Kun. Šaulys. 
Antra laida, Kaune 1920. 
Pusi 73. Kaina 35c. 

Socijahzmas Ir Krikščionybe. Prof. Jur
gutis. Kaunas 1919. Kaina 5c. 

Šaltinis Sveikatos, arba augalai medici
noj ir gydymo budai žolėmis, 
lapais, Šaknimis, žiedais ir 
t. t. Knygoje telpa apie 40 
paveikslėlių įvairiu, augalų. 
IVcllIlcL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i/V/v. 

Šiltieji Ir Šaltieji Kraštai. Su paveiks
lais. Pr. Mašiotas. Pusi. 67. 
Kaina 4»%>c. 

Trečioji Skaitymų Knyga. Su žęmlapių 
ir paveikslais. Pusi, 183. Kaina $6c. 

Trumpas Lietuvių Kalbos Kirčio Mokslas. 
Pirmoji dalis: teorija. Kaunas 
1928. Pusi. 71. Kaina ' 30c. 

Raktas į Socialistų Rojų. Kaina . . 15c. 
Saiiunas. Januso. Kaina . . . . . . .... 5c. 
Skaitymai. Klimo. Kaina $1.00 
Švietimo Darbas. Kaina 75c. 
Skaitymo Pradžiamokslis. Sustatė J. Do-

mijonaitis. l>.alis 2-tra. Kaina 40c. 
Kalno Dievai ir kiti veikalai. Iš anglų 

kalbos verte V. K. Kaunas, 
Veikalas lošime dalyvauja 
apie 13 ypatų. Pusi. 64. Kaina .. 40c. 

Putino Raštaį. X dalis ir 2 dalis . . $1.80 
Trumpą Bažnyčios Istorija ir Liturgina. 

mokykloms vadovėlis 192$ m. 
130 p. Kaina 40c. 

Užkrečiamųjų - limpamųjų ligų išsiple-
tojimo budai ir kova su jo
mis. Parašė Dr. A. h. Grei
čiūnas 27 pusi. Kaina 15c. 

Vaikų Žvaigždutė. Dadis 1-ma. Sutaisė 
mokytojas P. Bendorius. Kaina 30c. 

Vainikai. Naujesniosios Poezijos Antolo
gija. Spaudai paruošė K. Bin
kis. Yra tai rinkinys eilių, 
parašytų įvairių poetų. Kau
nas 1921. Pusi. 230. Kaina . . $1.00 

Vargo Mokyklai. Būrelio mokytojų rinki
nys. Kalbos mokslp reikalui. 
Leidimas antrasis. Vilnius 
1919: Pusi. 170. Kaina 8Qc. 

Veikiantieji Lietuvoje Įstatymai Darbo 
Srityje. 2-jį žemės reformos, 
įstatymai. Kaunas 1922. 
Pusi. 129. Kaiua 30c. 

Vokiečių Kalbps SJotitymai. Antriems ir 
Tretiesiems metams. Paraše 
K. Šepetienė. Vilnius pusi. 
155. Kaina 60c. 

žemės Savastis Teologijos Supratimu. 
Parašė D-ras J. Maculevičius, 
Kaunas 1919. Pusi. 8. Kaina 5c. 

i žmogaus Amžinas Ilgumas. Paraše K. J. 
i Seinai 1913. Pusi. 31. Kaina . . . . ' 10c. 
[Žiežirbos. Eeilės. Paraše Liudas Gira. 

Kaunas 1921. Pusi. U0. Kaina 40c. 
Amerikos Pilietis. Parašė J. Įlgaudas. 

Pusi. 63. Kaina 25c. 
Teisiu Vadovas ir Patarėjas. Vertė V. Ą. 

Juristas. Pusi. 137. Kaina . . . . $1.0M0 
Trumpas Katekizmas. Skiriamas Pradi

nei katekizacijai ir liaudies v 
* mokyklai. Parašė kun. J. D. 

Pusi. 56. Kaina 5c. 
Aritmetika Suaugusiems. Vertė V. B-ka. 

Vilnius 1920. Kaina . . . 7 5 c . 
Tautybė ir Krikščionybė, Parašė Ę. T. 

8 puslapių įdomi knygutė. 
Kaina 5c. 

5c. 
-I 

PusL 132. Išleista Shenandoali, 
Pa. 1907 m. Kaina — 

Aplink Baltija. Kas jau yra pajūryje fc 
kas dar norėtų ten tart. Cj* 
rašė Vaižgantas. "$$*$ W$ 
Busi. <& v$aHįą •' 3P&-

tatzs, Bbaiftftfts. B i'rancuzų 

Ąžuolas. Parašė A.' Vienuolis. Vilniuj 
(Švi\uriq ^ves s p a u s t u ^ 1^19. 

ivama •*f̂ »̂ 
Bramiamo Ste^ukifti. E a m a n a ą Teof i l io 

Gotjes sekimas J. J. Labai 
įdpmi kųygelė apie bramizmų. 
Kaupe 1^2. Busi. 77. Kaina . . 30 .̂ 

Bludas arba ĮJetuva buvusios Rusiįas 
revettnicijojimetu. Momanas, 
Išleido J. Dobilas Tilžėje 
1912 m. Pusi. 42a Kaina . . 

Dainava. Literatūros ir Dailės 
Vilkolakio Leidįnis. TU%^ 
192a Pusi. ĮU. Kaina 65c. 

Deivė iš Ę&ro. Švanetos žemės legenda. 
Parašė B. Sruoga Vilnius 
xi/-iy. j\aina . . . . . . . . . • . • • - . • • • • ^uc. 

a k t o j o Karo Užraiat I dalis, 1914 — 
' 1915 - 1916 metai. &oje kny

goje yra gražiai aprašyta 
pradžios karės baisenybės Lie
tuvoje. Parašė Pr. Zadeikis. 
Klaipėda 1921 m. Pusi. 164. 
Kaina 50c. 

Dykumose Ir Giriose. H. Senkevi^E. J 
dalis. Verte M. Pokaskaitė. 
Pusi. 232. Kaina $L50 

Duonelaičio Raštai. Mokykloms parinko 
ir paaiškino M. Biržiška Pir
moji dalis: įštraukps ir prie
dai. Antroji dalis: P,uone|ai-
cio gyvenimas, raštai'ir kal
bos paaiškinimai- Kaune 
1921. Kaina . . . — . . . . . $1.00 

Gelia Pintinėlė. Apysakėle. Vertė kun. 
Ambrozįejus. Antra laida. 
Kaunas 192Q. Pusi. ąg. ifaina . . 20c. 

Hukleberry Finnas. Mark T^aįfl. Vertė 
Jonas Kjnitas. Apysaka. Olit" 
cago 1*14. Pust. 284. Kaina . . 75c. 

Ir AŠ Masas Buvau. Gražios pasakaitės. 
Baras? Pr. Mašiotas. Vikius 
1919. PusL fjft, ^aina lOe. 

Sro înojįįma .̂ Kaina 5c. 
ivasĮnib ąyvęn|įūio 

Kun. V. Kulikauskas."Kainą .."2Qc. 
P.cab^čift Ąnukas. ^iažosios Lietums bu

vusieji rašytojai ir Ž2pnesxueji 
lietuvių kalbos My|ėtojaI. 
Tilžėje 1920. feaina ^5c. 

šv. Jonas Berchmanas. Iš ŽY. Lmacas 
Loyoja. Vertė kun. B. Ąn. 
driUška, Biografijos. Kaunas 
1924. Kaina . . . . . . . . . : : . . ? ' . . . . 

Istorija Apie ĮGražia Mageliona. Pukterį 
Karaliaus Is ^eapolĮp ir apie 
Petrą l4areWį grapą. Visokį 
atsitikimai, nuliūdimai ir' 
linksmybės, laimės ir nelaimės 
su atmainoms beskurstąnt 
ant šio svieto. Tilžėje 1926. 
Kaina 20c. 

Istorija Apie Genovaitę. Labai graži apy
saka, mėgiama liaudies ypąc 
moterų. Tilžėje 1^27. Pusi. 
gg. Kaina . . . ! ; ? ! 20c. 

U Adomo Rickevičiaus Baštu. įįetuyiu 
mokslo draugi jos leidinys: I. 
Mokykloms Parinko M. Bir
žišką/ Vilniuj* 1019. Puėl. 
24?C Xaiuą ?0c. 

Ivanį^e. >Vralter Scott. Romanas. Verte 
Iv. Karklys. Labai tinkantis 
romanas jauniems, f usl. 22& 
*^ama • • 6Qe. 

Iš Vergijos Į I*i$vę,. Lietuvių kalbon, lais
vai verte A B- Ne%ag ap-
sakymėlįs. Pusi. 32. Kaina ąc. 

Išsipildė. Iš rusų kalbos vertė: K. "Geru
tis. Cbicago 1916:' Pusi. 62. ' 
Kama gOc. 

^atedros Dainius. Labai gražus iš gyve-. 
nimo vaizdelis. Paraše JT. Alen. 
Sulietuvino Safira, Pusi. 63. 
Kaina 20c. 

karalienės Prižadas. Nary T. Waggamen. 
Vertė Jonas Tarvydas. Labai 
graži apysaka. Tii&a kiekvie
nam. Pusi. 12R. Su geru 
apdaru. Kąįna . . . ; ^ 

Karės Baisenybės ^ietn-yoje. Cam»ė J^>-
zas Kudirką. Chicago 1̂ 16 
Pusi. 55. Staiga .. ] 9qc. 

Karo Mefeu; Surašė įr įleido kun. St. 
Lmrskis. Pusi. 39. feaina . : . . . . ;5. 
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C H I C A G O J F 
SUDOMINO PASAULĮ. koja už taip įdomią, knygą, 

iš kurios daug sužinoję apie 
" Drauge' Luvo rašyta apie 

naują Dr. Al. M. Račkaus vei-
kalą "Gvidonai (Gotai) Lietu
viu tautos guzaičiai ' ' . Vei
kalas išleistas prenumeratos 
keliu ir jau išsiuntinėtas į pla- j lietuvių tautai 
tu jį pasauli. Be to, gerb. au- \ mokslininkų tarpe. 

Raporteriui teko patirti, 

lietuvių tautą. Kai kuriuos 
laiškus Dr. Raekus žada 
" D r a u g e " paskelbti. 

Tuo veikalu LV. Raekus ne
apsakomai daug pasidarbavo 

pasaulio 

tuvius po vienai du egz. pa 
>iuntė visiems Amerikos, Eu
ropos ir kitų pasaulio dalių u 

kad Dr. Raekus turi paruošęs 
įdomų raštą, apie Šarūną — 

niversitetąms ir Jknygynams. [Dainavos Kunigaikštį. Pasak 
Dabar Dr. Raekūi pradėjo a u t o r i a " S Šarūnas yra seniau-

plaukti laiškai nuo garsių u-
niversitetų profesorių, ku
ri 

tinis patapo pąraipj, garbes na
riu, paklodamas $100.00 į 
parapijos fondų. J į pasekė ki
ti pąrapijonys: Mykolas Kar 
rėčka, — $^00.00, Karolis Bo-
gentavičia — $50.00, Vincas 
Mačekonis — $50.00, Jonas 

rią jos mokslo metu dirba 
Reikia parapijonams susi

prasti ir Seseris atjausti. Rei
kia jas gerbt, mylėt ir atjausi 
jų, didį pasišventimą. Ranka 
ranką, mazgoja. Mūsų Sese
rys Kazimierietes mums dir-

Sriubas — $25.00. Ot, fondas ba, mes turime joms dėkinga-
jau kįla. Girdėjau,, kadį jau y mą parodyti. Kur kas. darbuo-
plaukė apie $400.00. ! jas, ten turi but ir atmokamas, 

poliau kalbėta apie parapi-! Ar tikslu butų, pavyzdžiui, 
jos metinį pikniką, kuris į- jei mes savo parapijos 
vyks 21 d. liepos, Polonia dar- j mokesnius siųstumėm kur ki-
žet Energingi vyrai jau iš-jtur? Tas pat ir su Seserimis 
rinkta kaipo darbininkai; I Kazimicrietemis. Kur jos dar-

Toliau kiebonas pranešė, j buojasi, ten turi būti ir rėmia-

Tel. HemTock 8151 

m V. S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2496 West 69 Street 
Vai.: 9-^-12 ryte* 1?—4 p* p, 9—9. 

v. v. Nedėlioj susitarus. 

D A K T A R A I 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ* 

4101 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7829 

Rea, 4441 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 193t 

Valandos 2-4,8-8 Nedėlioj 11-11. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namu Tel. Lafayette 0098 

kad bus ir išlaidų: turėsime 
šias Lietuvos kunigaikštis. Jo, aptaisyti bažnyčią, ir visę, bil-
Vardas užtinkamas ir senovės dingą. Kaikurie darbai bus 

uuse sveikina autorių ir dė- | R o m o J e i r Graikijoj, Rasta tuojau pradėti; ir kontrakto-
žada duoti " D r a u g u i " atspau- riai jau pasamdyti. 

T\\jįr\jr K'Y' AJ ,sdinti. Kas del tvoros, galutinai ne 
v ' ' ' Be to> Raporteriui- teko suži- • nutarta: per daug Išlaidų šį-

noti, kad šių metų; rugpiučio j met bus, gal da tą pačią ap-
mėn. pabaigoj Chicagoj įvyks taisysime ir pastovės. 
Amerikos Numizmatikos Aso- Klebonija ir seserų namas 

reikia atnaujinti. Tat, klaus-

JOHN B. BORDEN 
(John Begdziunas Borden) 

ADVOKATAS 

Tclephoae Randolph 0727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Tclepbsne Roosevelt 9090 

Namie: 8 iki © ryte Tel. Hepub. 9600 

ciacijos visuotinas suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus atsto-

105 W. Adams St. Bm. 2117) vai Šiaurės, Pietų, Centratines 
Amerikos, Philipinų ir kitų 
kraštų numizmatikai. Dr. Rae
kus, kaipo Chieagos Mizmati-
kų Dr-jos prezidentas pakvie
stas suvažiavime dvi paskai
tas laikyti. Vieną paskaitą 
Dr. Raekus laikys apie lietu
vį Baranauską (Brenar) iš 
Šiaulių, kuris buvusio prezid. 
Roosevelto pakviestas padare 
pavyzdį J . A. Valstybių cen
tui su Lincolno biustu. Tuos 
centus ir mes, lietuviai, ir vi
sų kitų tautų žmonės Ameri
koj kasdian per rankas lei
džią, bet nedaugelis ( o iš lie
tuvių iki šiol niekas) nežino
jo, kad jis lietuvio padarytas. 

Vadinas, Dr. Raekus viena
tinis ir žymus lietuvių tautos 
ir jos sūnų darbų propagan
distas Amerikoje. 

Eap. 

mos. Reikia žiūrėti teisybes ir 
teisėtumo. 

Antra medahaus pusė. 
Seserys Kazimierietes ne 

pirmu kartu parodė savo auk
štą išlavinimą, savo darbingu
mą ir savo vertę, kaipo mo
kytojos ir auklėtojos. Jų ve
damos mokyklos yra pavyz
džiu visur. Bet kaip mes jas 
įvertinam? Yra mūsų parapi-

DR. A. L. 
OFISAS 

J900 S. HALSTED STREET 

NAMAI: 

Telefonas Bouievard l t t t 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: t 11d 12. 1 Ud 1 
diena. Ir 6:S§ iki 9:29 vakare 

4608 So. Ashland: A ve. 
Netoli 46th St, Chlcago, 111. 

/ « — 
Re*. Tai. Midway 651J 
Dr, E. O. O U P L E R 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Oakley Ava. ir 24-taa Streat 
Telefonai Canal 1718—0241 

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

4193 ARCHER AVE. 
Valandos; priefi plotus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. T. 

ta, kas parapijonų kaikuriuos J°Je asmenų* (ir Ui tokių ku-
Neatsišaukus ant vietos, 

JOSENI J . GRISH 
(Juozas J . Grisius) 

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

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

6 515 So. Rockwell Street 
Telef. Rapublic 9723 

J. P. ĮKAITOMS 
A D V O * ; A T A S t itfi 
Nuo 9:30. ,1*1,1 vaL <„,-

127 N. Dearborn Street 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

52 E. 107 St., Kamp. Michigan Ave. 
Tel. Pullman 5950 

A. A. O L IS 
ADVOKATAS 

11 So. La Baile S t . Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais 
8241 SO. HALSTED STREET 

TeL Tlctory 0662 
T-» v. v. apart Panedėllo ir 

Fatayčioa 

viskas palikta ant klebono ir 
komiteto rankų. 

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo klebonas. 

Rap. 

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

Tai. 9-4 
Room 780 

Tai. Central c390 — 

RE8IDENCB 
6158 So. Talman Are. 

Tai Prospect 1626 

JOHN KUCHINSKAS 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Lea vitt Streat 

Telefonas Canal 2 551 
Valandos t ryto lkl 8:00 Takare. ( 
Beredomls Ir Pėtnyčiomia nuo • 
Iki •• %*4Bff] 

IŠ PARAPIJOS SUSIRINKI
MO. 

North Side. — Pusmetinis 
parap. susirinkimas buvo 9 d. 
birželio, po pamaldų, parapi
jos svetainėj, (jerb. klebonas 
atidarė susirinkimą, malda. 

Pirmiausia perskaityta me
tinio sus-mo nutarimai. Visi 
vienbalsiai priimti. 

Toliau svarstyta nutarimai. 
Klebonas praneša, kad jau 
ruošiamasi prie 25 metų pa
rapijos jubilėjaus. Visi 'parapi

n i jonai tam pritarė, kad viskas 

MOKSLO METŲ UŽBAIGI 
MAS. 

Bridgeport. — Senai esame 
matę mokslo metų užbaigimo 

rie turėtų žinot geriau), ku 
rie, neturėdami jokios savy-
garbog nei sąžines, patvoriais 
su bobelėmis šmeižia ir nesą
mones kalba prieš Seseris mo 
kytojas, prieš jas remiančius 
asmenis. Žodžiu, pavydi joms 
tos menkos paramos, kuria; jos 
iš. savo priėteJių gauna. Kokie • 
krikščionys \$ katalikai tie 
žmonės ? 

Patys turtuose ir ištaigingai 

Res. tel. Van Buren 6858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DR. J. J. KOWARSKIS 
Gydytoją* ir Chirurgas 

Ofisas 240S WEST Cl STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Realdenclja 2850 So. Leavttt St. 

Tel. Canal 2210 
Valandos: 2-4 po pietų. Ir 7-2 T. • . 

Nedėlioj pasai susitarimą 

<f**mm 

TeL Laf ayette 8793 
Dr. A. J. JAVOIS 
Office: 4460 8. Callfornfa Are. 

Tai.: 2 lkl 6 po petu, 7 lkl t rak. 
Nedėlioję pagal sutarti 

^ • ^ ^ 

TeL Canal 0764 Vlrginia 0280 

DR, k RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAI 
IR OB8TETRIKA1 

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
•yru, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną n M 
Pietų Ir 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis ir seredomia tik 
likalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2X20 WHSr 22nd STBĘĘ^ 
CHICAOO 

1570 Miluankec Ave. 
Brunsvvick 0624 

Sulte 206 
Tel. 

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

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

J 

programą taip gražų, įdomu' ^ v e n a , ° «krįaudžia tas, ku-
* * y • v i v • * 

ir įvairų, kokis įvyko sek
madienyje, birželio 16 d., Sv. 

nu visas gyv 
klotas, kurios 

Jurgio par. svet. Buvo kuo "asanja savo 
stebėtis ir fgrožėtis. Mu»jų .Vai
kučiai tam vakarui virto į 
' ' pavasario gėlelės " , * * zuiku
čius", "našlaitėles", "čigonė

ms'1' ir t. t ir t. p. ir visi iš-

mo auka^.". 

i 
—* 

l 

mas erškėčiais 
sdien tyliai at 
nkaus gyveni-

Rap. 
. 

RED. ATSAKYMAI. 
,11 •('. — 

butų vykdoma, kaip prad»eta. 
Vykdymas palikta klebonui ir vino juos. Ka« joms atmokės 
komitetui. Iškilmės rengiama 
29 d. rugsėjo, tai Sv. Mykolo 

mokinti driliuoti, dainuoti, de- Koresp. (Dievo ApV. par.). 
klamuoti. Tik akvs mirgėjo Tamsios pranešimo negalėjom 
nuo įvairiausių scenų (didelė ^naudot i , nes per vėlai atsiun 
garbė ir dėkingumas priklau- m'' ' ^ m g ^ tos dienos j 
so Ses. M. Juozapai mok ve- jau buvo pr i^os tas spaudai. , 
dėjai ir visoms sesutėms), o 
šv. Jurgio mokyklos benas vi
są' vakarėlį puikiai grieže po 
vadovyste p. komp. A. S. Po
ciaus. Benas ' 'uniformose", iš 
muštruotas tikri muzikantai. 

Šį bene, suorganizavo gerb. 
Sesuo M. Ludvina, buvusioji 
vedėja šv. Jurgio mokyklos. 
Benį) konteste jis laimėjo 3 
dovaną. Ačiū gerb. Seserims 
Kazimierietėms ir už taip 
puošnią programą. Kiek mūsų. 
sesutės vargo ir naktelių ne
miegojo, kol prirengė Vaiku
čius, pasiuvo kostiumus, išla-i 

1" — II M W — — • 

DR. VAITUSH, 0 . 0 , 

ų tįftcialistas 

Palengvins akių Įtempimą ku
ris aeU priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo. akių aptemimo, 
nervuotūmo, skaudamą aklų kar
štį.. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą re-
gyste ir tolimą regyste. 

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

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams 
• 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-
aare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Bouievard 7589 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

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

pas tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys patą. po pilno l&egzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pimgus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — S c c p e — Jttaggi. 
X-Uay Iloantgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiskas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu as 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, reumatia-
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjusią, įsikerėjusią, 
enronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėię pas mana. 

DE. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016 
S0 W. JACKSON BOUUEVARD 

ArU State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 16* ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

— i ^ ^ 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

jCor. So. Leavitt St. TeL Canal 0221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7800 
Valandos 1 — S & 7 • 8-v. • . 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto* 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669 

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

v ^ e o Z ^ 6 n c U a * 6 0 0 S ' Arteslan Ava. 
Valandos l l ryto iki 3 po putų 

« iki 8:30 vakare 

DR. CHARLES. SEGAL 
i 

f»"Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovų. Moterų ir Vyrų Li^y 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

TELEFONAS MIDVfAY 2880 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D, 
OPTOMETRISTAS 

uz visą tai T 
Visas vakarėlio pelnas, (o 

Arkangelo atlaidai. Šįmet tą! jisai bus nemenkas), eina pa-
paeią dieną švęsime ir jubilė-i rapijos naudai. Seserys para-
jų. pijai daug duoda, o ką para-

Klebonas pareiškė, kad tas į pija joms duoda? Štai, ateina 
darbas butų bereikšmės, j e i ' t rys mėnesiai atostogų, 
pąrapijonys neprisidėtų su au-! Seserys per tą laiką negau-
komis. Mūsų kleb. pats pirmu- na nei tos mažos algos, už ku-

Itching Skin 
Ouichly Relieved 
Don't raiicr with DsndruIL Pimples. 
Blemishei and other annoying skin irri-
tabou. Žemo antūeptic liąuid is the safa 
•on way to relief. Itching oiten dhafpssa 
ovaošgbt. Spkndid ior Sunburn andPoiSOO 
Ivr. Ali diu&aa 35c 60c, $1.00. 

I 

• V e l i . S K I N I R R I T A T I O M O 

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

Ofisas: 1448 So. 49th Court 
Tel. Cicero 602 

Rezidencija: 4729 W. 12tli Pi. 
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
pietų: 2—4 Vakarą: 7—8. Nede-
liomis pagaj susitarimą. 

^ 

Ofiso Ir Res. Tel. Bouievard 5913 

DR. A. J , BERTASH 
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare ' 

Res. 3201 S. WALLACE STREET 

Tel. Bouievard I4#i 

°»*- V. A. ŠIMKUJ 
Gydytojas, Cnirur«aa ir 

Valandos: Nuo « — 4 p, p. 
7—8 vakare 

DMERZIMN 
I S B U Š U O S 

D B N T I S T A I 

Office Bouievard 7042 

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
I.Platt Bldff.t kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va? 
karo. Seredomis nuo 9:80 iki 12 v. 

ryto. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų Room 8. 
Phone Canal 002S 

— • • 

- . . v. — 
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DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI8TA8 

414B So. Ashland Avenus 
Ant Zaleskio Aptlekos 

Gerai lietuviams Žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgą* ir akužeris. ^ _ 

Gydo staigias ir chroniška* li-
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau-
jausjus metodus X-Ray taTutolSi 
elektros prietaisus. 

į Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 W E S J 18,SXEĘET 
VALANDOS: N u 9 10 - ^ 1Z w e t u „ 
nuo 6 iki 7:30 vai vakare 
! '2eį s

o f i s? J
Cana l 3 " ° R«. So. Phore 

xz^8. Jei neatsiliepiama, sauk 
Randolph 0800. 

Tel. Canal 0222 

\ DE, O. t BLOŽIS 
l D E N T I B T A 8 
; 2301 West 22nd Street 

(Kampas Leavitt gt.) 
j Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

nuo 1 iki 9 vakarą 

TeL Brųnavrlck 0024 
DR. A. J. GUSSEN 

Lietuvis Dentistas 
1579 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 9-12. l-B, 1-8:81 
•ekmadienials ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 
-d 

Tel. Lafayette 6920 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DJENTISTAS1 X-RAY 
4193 Archer Avenue 

Ofiso TeL Victory 2087 ~ ^ 
O t ir Rea, TeL Hemlock 1874 

DE. J. P. POŠKA 
2181 8. HALSTED BTRBT» 

Antras ofisas Ir Realdenelj* 
0604 S. ARTESLAN A VU 

Ofiso Vai. Nuo M t - rytais; nuo 
7-9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 2-0 
po plet: U tam. ir Subat Nuo 
8-9 vak. Šventadieniais pagal n 
tarimą. 

DR. MAURICE KAHK 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel. Yarda 0994 

Realdencljos Tel. Plaaa 229( 
VALANDOS: 

Nuo 10 lkl 12 dieni . 
Nuo 1 lkl I po pietąb 
Kuo 7 iki 9 v a O r ą -/ 
KedeL nuo 19 lkl 19 

> 

< P W mm 



' ' 

P R S V P g 9 Ketvirtadienis, Bir i 20, 1929 

C H I C A G O J E 
KELIAS IŠ CHICAGOS Į , Kad tas but galima įvykin-

JURES. ti, tai reikėjo kasti gilų kana
lą nuo Chicagos linkiu Missi-
ssippi upės. •Chicagos miestas randasi to 

Ii nuo jūrių. Vienok, kaip dau- j Apie Chicagos sujungimą 

mi, menka vieta, bet ten pasi
daro vandens kelio galas, tai 
jis iškarto įgauna dideles reik
šmės. Ten bus statomi sande-
liai, fabrikai, prekybos na- Į r a s n o r i S a u t i I P 8 8 ^ d a r -

bę, Empl. manager Bm. 2118, 
203 N. Wabasli aVe. 

mai, bankai ir išaugs pilnas 
miestas, į '<£ ^j 

Real estatinnkai Lockporte 
pramato didelio biznio lotais. 

DARBININKU ŽINIOS. 
X Tris inteligentiškus vy-

X Nori gauti 6 vyrus, ge- nitorius Donnelley & Sons Co. t X Reikalingi vyrai, katali-
rai mokančius svetimas kai- 731 Plymouth Ct. [kai, prie ^lho 3 0 N- Dear" 

gelis jau yra girdėję, į Chica- jūrių keliu jau nuo senai buvo 
go atplauks didieji jūrių lai- j kalbama. O apie to sumanymo i Iš Chicagos lietuvių real es 
• ™ : nUZ***** "kuo c n i r m r r + o . i tr-vlr i n i i n a n i « l r i n a v i n i n c f i l r ! t f l t m i n l r i l Tif»e.k"nortA TYrfld£"i< vai. Chicago bus sujungta \ įvykinimą aiškios žinios tik 
vandens keliu su juriomis. Ir. nesenai tepasirodė. Mat to šu
tai tokiu keliu, kuriuo galės manymo vykimas neprigulėjo 
plaukti dideli laivai, tokie, 
kokie jūrėmis plaukia. 

nuo Chicagos 

GRABORIAI: 

S, D, LACffAWIGZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuo pilkiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maao 
darbu busite užga
nėdinti. 
Tel. Roosevelt S SI 5 
arba 2516 
1314 W. 2Srd Plas* 

Chicago, rtL 

ir ne nuo Illi
nois valstijos. Reikėjo, kad 
Washingtono vyriausybe tą su 
manymą užgirtų ir jo vykini-
mui paramos duoti}. Taigi 
pereitą, mėnesį prezidentas 
Hoover paskelbė, kad vandens 
kelias is Chicagos į jūres turi 
but atidarytas prekybai 1931 
m. 

Po tokio prezidento įsaky
mo apie Chicagos sujungimą; 
su jūrėmis abejonės nėra. 

Kanalas, jungiantis Chica-

tatininkų Lockporte pradėjo 
biznį p-nas Rozenskis. Tenai 
jisai turi subdiviziją. iš apie 
400 akerių, 

Rap. 

MOKYKLĄ BAIGUSIŲ PA-
SIAUKOJIMAS 

West Side. — 17 d, birželio 
Aušros Vartų bažnyčioje 9 
Vai. ryto buvo mokslo metus 
baigiant iškilmingos pamal
dos, kurias laike klebonas, 
diakonaujant kun. Juozui Bal
trūnui ir subdiak. kler. J. Šil
kui. Klebonas savo pamoksle 

go ir Mississippi upe neateis l vaizdžiai išrodinejo, kaip lai

bas Mr. Yakich, Rm. 315, 100 
N. La Salle str. 

X Reikalingi lietuviai dar
bininkai Mr. Cass Rm. 610, 
134 N. La Salle str. 

X J. R. Watkins Co. 457 W. 
63 .st. duos darbo 3 vyrams. 

X Reikalingas pastovus ja-

Simyatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patam a vi u as. 

J. F. EUOEIKIS KOMP. 
PAORABU t X E « J A I 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. HfiBilage ATe. 

Tel. Tardė 1T41 Ir 1741 
SKYRIUS 

4447 80. Fatrfleld A*enn« 
SKYRIUS 

1410 60. 4 t Ct., Cicero 
Tel . Ctc«ro 8794 

SKYRTJS 
1201 Ankara A%enoa 
Tel. Boulevard 1111 

— J 

jiki pat Chicagos miesto. Ka
nalo galas atsidurs Lockpor
te, kurs guli netoli nuo Jolie-
to. Lockport pataps Chicagos 

mingi vaikai, kuriems yra 
teikiamas katalikiškose mo
kyklose auklėjimas ir kaip 
jie skiriasi nuo betikybinės 

uostu. Tenai sustos didieji ju- mokyklos auklėtinių, 
rų laivai, ten prekės bus per- j Vakare laike per birželio 
liuoduojamos. Ten prekes, skir mėnesio Širdies Jėzaus pamal
tos išgabenimui bus- liuoduo-! dų, kurias laikė kun. J. Bal-
jamos j laivus. O tie laivai ka- j trunas, labai gražų pamokslą 
nalu plauks į didžiulę MissiT j pasakė kun. P. Vaitukaitis a-
ssippi upe, ta upe plauks že- pie naudingumą Šv. Jėzaus 
myn į pietus į Xew Orleans,' Širdžiai pasiaukoti priside-

j , F. RADZIUS 
.PIGIAUSIAS LlfTT. GRABORIUS. 

CHICAGOJK 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie Krabu. 13-
dlrbystėa 

OFISAS 
668 West 18 St. 
Tel. Canal €174 
SKTRIUS: 3238 
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088 

kur jau išplauks į plačias jū
res. 

Lockport ikšiol buvo nežy-

\ 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

tusų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
•kyriu. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai 

3307 Auburn Avenue 

E Z E R S K I 
LTETrVTS GRARORIUB 

O f i s a s : 
4668 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277 

I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS 

1650 Weat 48th Street 
Kampas 4Cth Ir Paulina Sts. 

Tel. Blvd. 5203 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplrjla del šermenų 
sykai. 

MOTIEJUS 
JUODAGALVIS 

Mirė birželio 15 d., 1929 m., 
36 metiį amžiaus. Kilo iš Vil
niaus rėdybos, Švenčionių aps
kričio, Vidiškių parap., Rlmšė-
nų kaimo. Amerikoje išgyveno 
17 onetų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Angelina, 3 sunūs: Ado
lfą 6 metų, Boleslovą 5 m., 
Bronislovą 1 metų, o Lietuvoj 
motiną ir tėvą ir 2 breliu: A-
ntaną ir Vincenta. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
ave. Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
birželio 21 d., iš namų S vai. 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus ba
žnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sunal Ir 
Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius Eudeikis. Yards 1741. 

dant prie Apaštalystės Maldos 
Brolijos. 

Baigusieji mokyklą bendrai 
visi padarė pasiaukojime šv. 
Jėzaus Širdžiai ir iš klebono 
rankų gavo Jėzaus Širdies pa-
švęstus ženklelius ir mokyklos 
užbaigus diplomus. Tai buvo 
paskutinis įspūdingiausias iš
kilmių aktas, kuris užsibaigė 
•palaiminimu Šv. Sakramento. 

X Ne veltui visa West Si-

X Vaikinas su automobiliu 
gaus darbo 35 E. "VVacker Ave. 
Suite 1776. 

X Reikalingas batsiuvys. 
Kreipkitės vakare 10653 Mi-
chigan ave. 

X Tešlto į v a i r i a , d a r b i n i n k i ų 

i skalbyklą. Progress Laun-
dry 4677 Elston ave. 

X Patyręs plaukų kirpėjas 
reikalingas 39 S. State str. 

X Ieško jauno vyro ap-
tiekon 2060 E. 71 st. 
\ 

'cero, North Side. Tikimos, 
kad tų parap. klebonai pagar
sins ir Aušros Vartų parap. 
pikniką, birželio 30 d. 

X Birželio 18 d. parap. sa
lėje mergaičių N. P. S. P. M. 
sodalicija suruošė gražų nau
jų narių priėmimą. Atlikus 
tam tikras ceremonijas susės
ta prie stalų, kur šeimininkės 
patiekė ioe cream'o ir limo
nado. Valgant trumpai kalbė
jo kleb. kun. Draugelis, kun. 
Matulaitis, viešnios iš Bridge-
porto p-lės M. Gurinskaite ir 
K. Oaruckaitė S. ir I. Sakalai. 
Varg. tpatiekė lietuviškos mu
zikos, o mergaitės vikriai pa
šoko. Ant galo naujokės turė
jo pakabintus obuolius ir pa-

i 
Mr. A. BUTCHAS 

X Commonwealth Edison'born Rm. 812 
Co. duos darbo jauniems vy
rams Mr. Schultze* Rm. 1035, 
125 S. Clark zt Priima rytais. 

^ ^ I I 

v - i 

PAIEŠKAU pusbrolio An
tano BalČmkonio, kilęs iš Kir-
kunų k., Panevėžio par. Turiu 
svarbų reikalą. Pats ar jį ži
nantieji praneškite. Pirmiau 
gyveno Braddock, Pa. 

Adelė Gailiunienė 
(Po tėvais Kapševičiukė) 

559 Zion Street 
Hartford, Conn. 

Didelei korporacijai, gyva
vusiai 20 metų' toj pačioj vie
toj reikia žmogaus, kalbančio 
keliomis kalbomis. 
Room 660-31 So. Clark St. 

Kreipkis tarp 9:30 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. 

;de taip energingai ruošias į 
savo parapijos pikniką, kuris 
įvyks birželio 30 d, Bergmans 
darže. Vakar raport. feno pa
tirti, kad rengimo komisija 
viską jau turi priruošus. Dar
bininkai jau sutvarkyti. Di
džiulis panevėžiečių choras da 
vis auga. Prie pirmiau išvar
dytų šiomis dienomis da pri
sidėjo ir Troškūniete Sakalie-
nė. Kaž ką mano "Grožybės" 
choras ? < 

• 

X Mūsų gerb. klebonas iš 
sakyklos^ pagarsina kaimyni
nių parapijų piknikus, pav. 
Bridgeporto, Dievo Apv., Ci-

dėtus pajus valgyti ir kuri 
greičiau suvalgė gavo dovaną. 
Vakarėlis buvo^ įspūdingas. 
Visoms "ceremonijoms" va
dovavo p-lė M. ^baitė, viena 
rimčiausių mergaičių ."VVest 
Sidėje. Šeimininkavo p-lės K. 
Lobikiute ir J. Šliogeriutė. 

R&D 

RETAS PASIŪLYMAS. > 
Apsigyvenimui, investavi

mui, arba bizniui pirk West 
Sidės puikiausioj vietoj — 
prie upių; miškų, gražių bul
varų, strytkarių ir gelžkelio 
stoties, 2Y2 arba 5 akerius že
mes už tą pačią kainą ką mo-
ketumei už vieną lotuką. 

Del platesnių: informacijų 

DIDELIS UŽDARBIS! 
Reikalaujame pardavėjų 

pardavinėti lotus Lockport 
Highlands subdivizijoj, arti 
didžiųjų Lockų Lockporte, 
kur atplauks didieji jurų lai
vai iš NeW Orleans. Lengva 
parduoti. Pirkėjai yra. Reikia 
juos tik pamatyti. State Lic 
ense parūpinsime tiems, kas 
ju neturi. Pasimatyk su mu
mis šiandien. 

M. ROZENSKI & CO. 
6542 So. Western Ave. 

Greitu laiku — geram sto-
vyj parsiduoda PIANAS už 
žemą kainą. Savininkas aplei-
džia Chicagą, 

3259 So. Halsted Street 

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOKŠAS 

Siuvu visokius vyriškus nan-
jus drabužius, senus siutus iš-
klyniju tik už $1.00. Mergini] 
dreses, kotus už $1.50 ir aukš
čiau. Visokius kailinius per
dirbu pagal naujausios mados. 
Gausite geriausią patarnavi
mą už pigiausias kainas. 

. Su pagarba Jusu> Siuvėjas. 
2058 West 22 Place 

Tel. Canal 6901 

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo, saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
niu, sviesto Ir sūrių. 

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina St. 
Tel. Boulevard 1189 

V. ^ 

(VARUS KONntAKTORlAf 

J, S, RAMANCiONIS 
Buvęs vedėjas Brldceport Paintlng 

ft Hardware Co., dabar perėmė visą 
blsnj } savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos) klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

TeL Victory 72«1 

216 Woodside Road, 
Riverside, Dl. 

Phone: Riverside 5851-J 

MARCUETTE JEVVELRY 
& RADIO 

M. ZIZAS 
Namu Statymo Kontraktorina 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina. 

7217 S. California Avenue 

» = 

— 

IŠVAŽIAVO UETUVON. 

J I I U ( ) 

PARDUODU DVARį 
Geriausios Žemaitijoje že

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

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

Už dviejų kilometrų nuo 
sodybos bėga garsioji Mi 

Savininkas R. Andreikoms 
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai-

vktų, vėliausios mados 
{radio. pianų rolių, re-
' kordų ir t t Taisau 

laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus. 

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8 S 80 

Telcf. Hemlock 5526 

Telefonas Canal 7281 

PETRAS CIBULSKIS 
Hallavojlmo Kon trak torius 
Dažų ir Po pi eros Krautuvė 

1884 8. LEAVTTT ST. Chlcftfo 

A. + A. 

S.M.SKUDAS 
GRABORIUS 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 
Tslsf. Roosevelt 7888 

ANTANAS BUGAILIŠKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 17 d., 7 vai. vak., 
1929 m.r sulaukęs apie 42 metų amžiaus, gimęs Pane
vėžio A*pskr., Vienkiemio Tankumj. Pragyveno Ame
rikoje apie 23 metus. Priklausė prie Draugysčių Illi-
nojaus Liet. Pa&elpinio Kliubo, Saldžaausios Širdies 
V. J., Šv. Mateušo ir namu savininkų. 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Francišką, po 
tėvais Vainauskaitė, du broliu Joną ir Justiną, du 
švogerius Stanislova ir Elzbieta Mikalauskius ir Pe
trą ir Stanislavą Balsius ir gimines Amerikoje. Lie
tuvoje paliko seną motinėlę, 4 brolius Juozapą, Aliza, 
Petrą ir Feliksą, 3 seseris Uršulę Škatskauskienė, 
Valeriją ir Veroniką ir dėdes. 

Kūnas pašarvotas randasi 3339 S. "VVallace Street. 
Laidotuvės įvyks Šeštadienyje, Birželio 22 d., 8 

vai. ryte iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią; 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o is ten bus nuldetas į Šv. Kazimiero kapines, 

Visi a. a, Antano Bugailiškio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame: 

Moteris, Broliai, Seseris ir visi gimines. 
Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis, Tel. 

Blvd. 4139 

Birželio 15 d,,r|5:30 vai. va
kare, p. J. K. Milius apleido 
Chicagą. Gi birželio 18 d. sės 
į laivą Lithuania, kuriuomi 
plauks tiesiog į Klaipėdę. Jo 
kelionės tikslas — užsiimti 
kinometografija. Važinės po nįja; mažesnis" upeliukas 
Lietuvą ir trauks paveikslus,' t ^ per sodybą, parką ir so-
kaimų, miestų, miestelių i r j ^ visi triobėsiai tvarkoje ir 
gamtos vaizdus. Prisirinkęs I j ų yra d a ^ . gyvenamas na-
naujos medžiagos, rudeny vėl. m a s > 8 didelių kambarių, sn 2 
griž į Ameriką, kuriuos ture- salkomip, folivarkas, kumety-
sime progos pamatyti. P-nas t n a s > d ū mUriniai tvartai, dvi 
J. K. Milius yra patyręs kino-' daržinės, tartokas — malūnas 
matografas. Visi, kam tik t e - j ^ v ė vištininkas, ledaunė, 
ko, matyti jo paveikslus, pil-' virtuvė etc. Trobos sveikos, 
nai buvo patenkinti. 

Laimingos kelionės p. J. K. 
Miliui ir sėkmingai darbuo-' 
tis. Mes nekantriai lauksime 
sugrįštant iš brangios tėvy
nės, Lietuvos, pamatyti naujų 
vaizdų. 

Birželio 14 d̂  Chicagoj su 
sitvėrė Lietuvių Kino Bendri
ja, kuri plės pradėtą darbą. 

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 

Loomis maliava 
visokių spalvų tik 

$1.29 Galionas 

40 pėdų ištie
siamos koptos tik 

$12.98 

St. Louis "Dutch 
Boy" white lead 

100 svari} $11.50 
Pure Boiled Llnseed Oll 

98c. Galionas 
Tikri Bargcnai 

PRISTATOM VISUR 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORB 

Palnt, OU & Glass 
1701 West 47th Street 

Tsl. Lafayette 1217 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Lafayette 4689 

Phone Virginia 2054 
| JOSEPH VILIMAS 

Karnų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So, Rockwell Street 

Pradžia gera ir pamatoma Į fa^ per 1 valanda, nes yra 
graži ateitis. Tai netik kad & Klaipėdos tik 18 kilometrų 
l / ^ A n l ^ J ~ 1 1 T A- ! • • . , ' 

t. y. apie 12 mailių, o iš Kre
tingos tik 8 kilom. 

Prie pat sodybos yra kata-

idealis dalykas, bet sykiu ir 
bizniškas. 

Kam rupi tėvynes gerovė ir 
mūsų išeivijos jaunes kartos'Ukų bažnyčia ir miestelis su 
lietuviškumas remkime, tą! mokykla, 
vos pražydusį žiedą, kad jis i Visą dvarą šiemet galite la-
augtų ir išsikerotų į milži- j bai pigiai nupirkti su užsėtais 
nišką krūmą. 'laukais ir visu turtu. 
I Birželio 24 d. įvyks susirin-1 Del sąlygų kreipkitės į sa-
'kimas po numeriu 3251 S. U- vininką.- A. Stulginskis Joku-
nion ave. Nepamirškit visi su-. bavas, Kretingos p. Lietuvą, 
sirinkti ir atsiveskit naujų arba į "Draugo" Admin. K. 
narių. M. 2334 So. Oakley Ave., Chi-

Pritariantis. cago, 111. 

PRANEŠIMAS 
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH '^OO", kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mea teikiame visiems 
teisingą patarnavimą. 

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais ir šventadieniais, 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082 

S. A. ZOLP 
KARPENTERIS IR GENERALIS 

KONTRAKTORIUS 
IS Bridgeporto išsikėlė f Brigbton 

Parka, Naujas adresas: 
2906 West 39 PL Laf. 9119 

PARDAVIMUI medinis 4 
kambarių namas, cementinis 
beizmentas, karštu vandeniu 
apšildomas. Randasi sveikoj 
vietoj. Savininkas ten pat. 

5703 So. Mason Ave. 

MARQUETTE PAUK. 
Parsiduoda bučernė ir gro-

cernė.' Biznis per 4 metus iš
dirbtas. Visokių tauta apgy
venta. Biznis casli. Norim 
greit parduot ir važiuot į Lie
tuvą. 

2743 West 59 Street 
Tel. Hemlock 3452 

(14-20) * 

TeL Bonlsvard SS14 

M YUSZKA & CO. 
PLCMBING A SKATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausia 

4fi 8 0 . PAULINA 

JUOZAS K. ENčERIS 
OENERALIS KONTRAKTO RIUB 

Ir 
REAL. ESTATB 

Namus stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chlcaajoje 

4401 8. MOZART ST. LAF. 866S 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nyošimčiai 
Paskola suteikiama 1 viena diena. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-8716 


