
Katalikai paaauilonya turi kilnų ui-
davinj. — (nešti } Seimynaa Ir ; Tl-
•uomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
imonit} dvasią, JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" pade* jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
•kaitykite Ir platinkite "Draugą." 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle-
teliškl Jausmai. 
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METAI-VOL, XIV 

PARYŽIUJE TARTASI PAREINIO 
APLEIDIMO KLAUSIMU 

— . • 

KETURI CHlCAGIEČtAI SU ARBŪZO DALIMIS 

• 
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KANADA STIPRIAI 
VALSTYBIŲ PASIENĮ 

J-

l-
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Afrikoj Iškilusi Cholera 
VIENNOS UNIVERSITETO STUDENTAI 

SU POLICIJA KOVOJA 
KALBĖTASI APIE PAREI-' 

NIO APLEIDIMĄ 

PARYŽIUS, birž. 21. — 
Laiki aščiai paduoda, kad Fra 

KANADA SAUGOJA 
PASIENĮ 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
MINĖJO LIETUVIŲ SPAU

DOS SUKAKTUVES 
LETGALIJOS DAINŲ 

ŠVENTE 

TORONTO, Kanada, birž. 
21. — Kada J . Valstybės pa-

ncijos ministeriu pirmininko [ sieniu padidino sausųjų age-

Kaip daug negrai myli arbūzus, geriausia liudija šis ypatingas Chicagoj nutrauk- N e ž i ū r i n t t o k a d ū k i n i n k a i 
tas vaizdelis. 

Lietuvių spaudos atgavimo Daugavpily įvyko Latgali-
sukaktuvėms paminėti laikina- J o s dai™J šventė, kurioj daly
sis Vilniaus lietuvių komitetas i vavo 19 chorų su 1,300 daini-
suruošė šv. Mikalojaus salėj n i n k *- I šventę atvyko iš Ry-
akademiją. Įėjimas buvo la i s - ( g o s valstybės prezidentas Ze-
vas ir nemokamas, bet nežiū- mgalis, seimo pirmininkas Ka
rint to, magistratas atsiuntė l n i n š ir vyriausybės nariai, 

komitetui rasta, reikalauda- Chorams vadovavo žinomas 
mas sumokėti pelno mokestį., l a t y i ų dirigentas Reiteris. (E) . 
Priešingu atveju grasino pats i • 

I paskirsiąs mokestį sulig salės ŠELPIA ŠIAURĖS GYVEN-
diduma i TOJŲ VAIKUS 

• 

mmmmmtmmmmmmmm 
• > • • • • = 

Poineare su Vokietijos užsie- ntų skaičių, Kanados provin-

NEGRAS ĮSPĖJAMAS NE
TURĖTI SANTIKIŲ SU 

nių reikalų ministeriu Strese- cialė valdžia padvigubino po-
mann konferencijoje tartasi j licijos skaičių. Policijai parė-
Pareinio apleidimo klausimu, dyta, kad J . Valstybių gink-

• BALTAIS 
CHICAGOJF 
Kas Chicagos gatves valdo? 

Prieglauda uždaryta 
Teismo parėdymu, kūdikių 

prieglauda, 1111 No. Wells 

Tam tikslui busianti sušaukta 
konferencija. 

LONDONE MAŽAI ŽMOG
ŽUDYSČIŲ 

LONDONAS, birž. 21. — 
1928 metais šiame mieste įvy
ko 18 žmogžudysčių. Iš to 11 
žmogžudžių suimta ir nu
bausta, kiti 7 patys pasidarė 
galą. 4 

luoti agentai nepereitų sienos. 

PARINKTA VIETA RADIO 
STOČIAI 

ROMA, birž. 20. — Sen. 
Marconi lankėsi Vatikane ir 

WASHIN,GTON, birž. 21.1 T r . 
Tr. A. . ^ Vyriausias Illinois valsty-

— Vienatinis negras Kongre- , . \ .„ ,,. . r 
T̂  ^ y ™_- i*>ės teismas isspreno>, kad 

so atstovas De Priest iš Chi- ~ , . . , , , 
,, x . . fChicaaoj gatve* valdo—kont-

cago cia suruošė pramoga ir i .. . . , . , .. . . , . zz rohuoja valstybes prekybos JOP. pakvietė kai-kuriuos Kon-' . . . . . v. f . komisija, kurios žinyboje yra 

st., uždaryta. 
Mrs. Maude Dieden tą prie- s u mokiniai ruošėsi kaipo eks 

Studentams šiauriečiams, 
Vilniaus krašte badauja, Šve- ^ ^ ė j o s i a s Lietuvos šiau-
nčionių apskrity padidinti 50 r ė s g y v e n t o j u v a i k a m 8 > p r o f e . 
nuoš. savivaldybių mokesčiai. ; s o r i a i n u t a r . į r m m g k i r t i 

Uždarius " R y t o " mokytojų tam tikrą procentą ir pašalpą 
seminariją, aukštesniųjų kur- pratęsti ligi rugsėjo 1 dienos. 

" R . " 
glaudą išlaikius be jokio vai- t e r n a i i r š i e m e t n o r ^ ° stoti 

greso atstovus. 

Kongreso atstovas Shaffer 
iš Virginia įspėjo De Priest, 

visuomenės naudos kompani-

bendrai su Šventuoju Tėvu kad jis paliautų ieškojęs čia 
papuko Vatikano parke vietą socialių santikių su baltais, 
raaio stočiai statyti. »** *«<> bodra k*$* sukelti ra-

sinius nesutikimus. 

11 ŽUVO, 26 SUŽEISTA 

1,700,000 GRESIA 
CHOLERA 

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
20. — Arti Grammont, už 20 
mailių nuo čia, susidaužė du 
traukiniai, kuriais buvo veža
mi daugiausia dirbtuvių dar
bininkai. 

11 žmonių žuvo ir 26 sužei
sta. 

SYHLET, Assam, Afrika, 
birž. 21. — Syhlet ir Cachar 
apylinkėse iškilo potvinis ir 

jos. 
Teismas išsprendė kad mie

stas negali busų kompanijai 

disko leidimo. 
Jinai kaltinama, kad jos į-

staigoje praeitais trimis mė
nesiais 10 kūdikių mirę. 

. 

Kalėjimu nubausti 
Geležinkelio Penngyrvania 

PRIEŠ PREZIDENTO 
NUSISTATYMĄ 

nurodyti, kuriomis gatvėmis I trys darbininkai nubausti ka-
busai gali, gi kuriomis negali iejimu: J iė teisme 'fgfražino, 
važinėti. Tai gali atlikti tik kad per trejus metus Iš vago-
sakoma valstybės komisija, ! nų prekes vogdavo 4r tuo bu-

- . du geležinkeliui aįne 50,000 

LIETUVOS ATSTOVAI 
GENEVOJ 

AVASHINOTON, birž 20. 
Vakar senate pirm pasi-

po to praplito įvairios ligos,' liuosuosiant vasaros atostogo 
• • * * ^ » * 1 1 * 1 * A * • 1 « 

j egzaminus, tačiau policija 
jiems neišdavė vadinamųjų 
"swiadectwa moralnosci" ^iš
tikimybės liūdymų). Lenkai Į Dalyvauja darbo konferen-
prie egzaminų buvo prileisti. cijoj Genevoj Lietuvos atsto-
be jokių liūdymų. • |Vai Barkauskas ir Kaukorius 

<<T7.! . T, . ,, v [išrinkti nelaimingųjų atsitiki-
"\1ln1aus Rytojus" raso,» y . . . J ; , .,? .v 

/ mų komisijon. Kasakaitfs iš
rinktas į tarnautojų darbo lai
kui nustatyti komisiją. E. 

kurių tarpe ir choleros epide-1 ms kai-kurie senatoriai puolė 

PAGERBTI FRANCŪZAI 
LAKŪNAI 

mija. 
Cholera palietė 5,500 ketvi

rtainių mailių plotą, kuriam 
gyvena 1,750,000 žmonių. 

Karimangauj tūkstančiai 
žmonių badauja. 

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Francijos prezidentas, parla
mentas ir municipalitetas va
kar čia pagerbė tris savo la
kūnus, kurie laimingai pers
krido Atlantiko vandenyną. 

LAKŪNAS UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ 

KONFERAVO SU KAR
DINOLU 

ROMA, birž, 21. — Italijos 
ambasadorius Vatikanui, gra
fas de Vecci, aną dieną kon-
feravo su kardinolu Gasparri, 
Vatikano valstybės sekreto
rium. 

prezidentą už jo nusistatymą 
prohibicijos vykinimo klausi
mu. 

LIGOS; MIRIMAI DARO 
DIDELIUS NUOSTOLIUS 

Surado daug šilko 
Chicagos policija surado 

18,000 dolerių vertės šilko sių-
lų, kas buvo pavogta iš Buet-
tner & Co., 315 W. Adams st., 
sandelio. Vienas įtariamas va
gis suimtas. 

kad Vilniaus lietuvių mokslei 
vių tarpe paskutiniuoju laiku 
gražiai pasireiškia jauna dai
nininkė Marija Praneuzevičiū-
tė. Jos talentą pradeda įver-

dol. nuoskaudos padarė. tinti ne tik savoji publika, bet 
ir svetimieji. Šiomis dienomis 

Tr ims metams sutartis Vilniaus "Redu tos" teatre 

VIEŠBUČIO PASTATYMUI 
PALIKIMAS 

I 

PHILADELPHIA, Pa., bi-
T*ank Wagon Drivers ' uni-.buvo pastatyta pirmųjų krik- , r ž- 21- ~ M i r ė ©* G. Harri-

ja trims metams sutartį pa-;ščionių laikų opera ^Nicia", s o n - Paliko virš vieno milio-
darė sų gazolinos stočių savi-, kurioj svarbiausią partiją d a i - : n o W - vertės turtų. Tai visa 
ninkais. j navo p-lė Prancuzevičiūtė. Pa- ! Paskyrė visuomenės naudai. 

. 'sibaigus vaidinimui, publika I Nurodė pastatydinti viešbutį, 
Prokuroro asis tentas Dever serga ' jai ilgai ir karštai plojo ir už kuriame galėtų rasti prieglau-

speciaJis Cook apskrities pro
kuroro Swanson asistentas. 
J i s identifikuotas plėšiku. 

ANZOLA, Italija, birž. 21. 
1— Kariškas orlaivis 13,000 
pėdų aukštumoje užsiliepsno
jo. Lakūnas su parašutu iššo
ko. Parašutas neveikė. J is kri 

STUDENTAI KOVOJA 
SU POLICIJA 

WASHINGTON, birž. 21. 
— Visoj šaly žmonių ligos ir ] Buk jis apiplėšęs ofisą, 1709 
pirm laiko žmonių mirimai W. 59 st. 
kas metai atlieka 8,250,000,000 Į 
dol. ekonominių nuostolių. 

Dever serga 
pteŠflttJ? Iš Rochester, Minn., prane- j gražų dainavimą padovanojo ] d o s n ažles ir vyrų apleistos 

Suimtas R. E. Blackwood, ša, kad tenai Mayo klinikoj' tris dideles gyvų gėlių pinti-, moterys. , į 
pavojingai serga buvusis Chi- aes* 4 

I KVIEČIU PIUTP KANSAS'F 
cagos miesto majoras Dever.. Vilniuj šiomis dienomis su-

bankrutijo penki kino teatrai. 

• 

Du nuskendo 
W. Kennedy, 17 m., nuske-

PASIRAŠ6 GATVEKARIŲ i n d o j a c k s o n p a r k o laivų prie-
ĮSTATYMĄ plaukoj, gi G. ^Bassie/13 m., 

VIENNA, Austrija, birž. 
21. — Vakar studentų riaušės 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
21. — Illinois gubernatorius 
pasirašė Chicagos gatvekaria-
ms tvarkyti įstatymą. 

Diversey pakrašty. 

44 KALINIAI PABĖGO 

Bonkroto priežastis — nepa Suimtas įtariamas 
Suimtas Henry Finkelstein, keliami mokesčiai, 

svaigale pirklys. J is buvo ie
škomas sąryšy su policmono 
Martin nužudymu. Atrastas į 
begaminąs alkoholį. 

DODGE CITY, Kan., birž. 
121. — Pietinėj Kansas vals-
i tybės daly prasideda kviečių 

DOVANA JUODKRANTĖS' P i u t ė " D e l š i l t o o r o š į m e t *™-
ŽVPIAMS ** a ^ e ^ dienų anksčiau į-

vyksta. 

zdamas pataikė į praeinančią 
moteriškę. Abu žuvo. 

" išnaujo kilo, kada jų nemaža BRAZORIA, Tex., birž. 21 
' grupė pareikalavo rektoriaus; ~ Iš valstybės bausminio ū- agentai. 

žmogžudis ieškomas 
Žiųogžudžio Doody, kurs a-

ną vakarą Oak Parke nužudė 
vaistinės, savininką, be mies
to i r apskrities policijos ieško 
dar parinktiniausi federaliai 

MACDONALD ORLAIVIU 
NAUDOJASI 

LONDONAS, birž. 20. — 
I š Škotijos į čia orlaiviu at

skrido Britanijos ministeriu 
pirmininkas MacDonald. 

atsistatydinti už jo palanku
mą žydams. 

kio pabėgo 44 kaliniai tris 
sargus išginklavę. Keli jų jau 

Rektoriaus panėdymu stude-| suimti. 
._ . x. ; . ., , > j tomobilm pagrobė krautuvuni-

nta . neileuti } un.versiteto bu. p A N A M 0 S s u VATIKANU ^ C. A. Peteraon. Pavažia-
tą. Studentai puolė policiją, SANTIKIAI 

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
21. — Į Harvard Universite-

Apiplėše krautuvininką to iškilmes atvykęs New Yor-
Trys piktadariai į savo a u - k o valstybės gubernatorius F. 

Klaipėdos uosto direkcijos 
Bankininku suvažiavimas nutarimu, Juodkrantės žvėja-

, Illinois valstybės Bankinin- ms Karoliui Laukui ir Miche-
kų Sąjunga turi suvažiavimą 
Aurora, 111. 

SMERKIA SAUSŲJŲ 
TERORĄ 

INDIANAPOLIS, Ind., bi
rž. 20. — Vakar šioj valsty-
ly j karščių laiku keturi asme
nys nuskendo. 

norėdami ineiti j jstaigos vi
dų. 1 

ITALIJOS DVASIŠKUOS 
KONGRESAS 

ROMA, birž. 21. -
ma su Vatikanu užmezgė di-
ploraatinius santikius i r savo 

I atstovą Vatikanui jau prisiu

vę nuo jo atėmė apie 100 dol. 

Pana- i r ^ i d o ' 

»ntė. ROMA, birž. 20. — Italijos 
dvasiškija čia turėjo kongre
są. Be daugybės kunigų daly
vavo apie 50 italų vyskupų, monopoliją. 

Motinos neatsargumas 
Mrs. Jeanette Anzalone, 

2818 Arthington st., vartyda
ma vyro revolverį ir many-

NEW YORK, birž. 20. — 
Čia dideli karščiai. Vakar te
mperatūra pakilo ligi 92 laip-

Kinijos valdžia įveda ratfio' čiomis peršovė savo 3 metųĮsnių. Per 7 dienas 9 asmenys 
SHANGHAI, birž. 21. — dama, kad neužtaisytas, nety-

D. Roosevelt smerkia sausųrįų 
agentų' liuosą ginklų naudoji
mą ir įtariamų žmonių žudy
mą- ! V!#:f, 

NEW YORKĘ KARŠČIAI 

liui Šilbakeriui paskirta pini-

KALIFORNIJOJ KARŠČIAI 

LOS ANGELES, Cal., bi-
ginė dovana po 50 litų k i e k - ^ 2 L - P i e t k ^ Kaliforniją 
vienam už jų pranešimą poli-j P ^ 1 ^ d i d e l i karščiai, č i a už-
ciįai apie plaukiančią miną,! rekorduota 98 laipsniai, kai-

kurią, kaip jau buvo pranešta, k u r d a u ^ a u 

balandžio m. prie Juodkran 
tės pagavo laivas "Preziden
tas Smetona." 

Automobilių nelaimėje žuvo 
Vtvjf Helen Markei, 12 m., River-

side. 

KARDINOLAS GASPARRI 
ATSIUNTĖ PADĖKĄ 

Kardinolas Gasparri atsiu
ntė per Vilniaus arkivyskupą 
Vilniaus lietuvių komitetui 
pa<Jėką už pasiųstą Šv. Tėvui 
•adresą, kuriam pareiškė jam 
sveikinimus del Laterano su-

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakomas dailus 0-
ras ; vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS M 

tarties sudarymo. Kardinolo, 

vaikiuką. Šis mirė. mirė. 

Gasparri laiške komitetui pe
rduodamas apaštališkas palai-į 
minimas. 

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

"R." yokietųos 100markifl 23.71 
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— . — . _ • l S S m ^ » S r W i ^ Prel.A.Jakštas-Dambrauskas-
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00, Pu-

Mi Metų — $3.50, Trima Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c Europoje — Metama $7.00, Pusei Mė
l i — $4.00, Kopija .03c. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą-
ttna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. 

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 Tai. 
kasdien. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vaL po p ie t 

keliai tiek daug rašo ir kalba. 
Bažnyčia griežčiausia draudžia ne tik 

kitus, bet ir save žudyti. Draudžia net savo 
sveikatą Vienokiu ar kitokiu pasielgimu pa
žeisti, draudžia persivalgyti, girtuokliauti i r Nenuilstantis; mūsų. kiiltu-
paleistuvautL Je i kas taip oasielgė, tai jis ros dirvoje darbininkas Alek-
pasielgia taip, prie ko vedą bolševikų dar- sandra$ J>ambrauskįas-Jakštas 

"DRAUGĄ S" 
LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

Published Daily, Except Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Six Montna 

— $3.50, Three Montna — $2.00. One Montn — 71$ 
Kurope — One Tear — $7.00, Slx Montns — $4.00, 
Copy — .03c. 

Advertising in "DRAUGAS" brings best resulta 
Advertisins rates on app'.ication. 

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

DIENOS KLAUSIMAI J 

Matematikos Garbes Daktaras 
KUOMET FORDAS TURĖJO PASISKOUNTI 2c. 

bai, nes sulig, jų mokslo viskas yra laisva da-
ryti. 

susilaukė nūn iš akademikų 
malonaus ir tinkamo darbų į-

kurių plakiau žinomi jo peda
goginės matematikos veikalai. 

Savo matematiškuose raš
tuose A. Jakštas pasirodo o-
riginalus matematikos termi 

Harrisono įvykis skaudus yra dalykas,j vertinimo. Iš dalies jo nuopel-j n į j o s kūrėjas. Tiesa, gal iš jo 
Bot tas, baisus įvykis y va perspėjimu kiekvie- P a b u v o pagerbti, kaj jHuĮn.a-;giliai • apgalvotų* terminų yra 
nameanogni labiau įsigilinti į gyvenimo pra^-įp1^1 '1*1^ mokslų lak. -suteikė gįek liek ginįytiriųį toks 
mę,! gilinti savo tikėjimą, didesniu uolumu i £ a T 0 ^ s profesoriaus titulą uz j a u kiekvienos terminologijos 

*piltiyti Kmtaug noksią, kuris visiems įsako ; ^ b m ) t C literatūros ir kultu- l i i i įn^ , ! j e i i j i morįbūti apdir-
ros dirvoje. Dabar štai už dar- j ^ i r p r į į m t a bejidram nau-
ba matematikoj Mat. Gamtos jdojimuisi. Tačiau, galutinai 
fak. suteikia garbės daktaro j priimamoj terminologijoj Ja-

ves į tobulą gyvenimą, tie tik katf ne{ ;kieno 
gyvybės, ar sveikatos nepažeisti, bet mylėti 
savo artimą, dorai gyventi ir Dievo siekti. 

Delko bokševikai tiek daug ir su tokiu laipsnį. Diplomo iškilmingas 
pasigėrėjimu kalba apie' Harrisono įvykį, ne- Į peikimas įvyko- š.*m. gegužės 

KAM J I E TARNAUJA. 

Iš dvylikos apaštalų tarpo atsirado vie
nas, kuris už> kelis skatikus pardavė Kristų. 
Tai buvo Judas, kuris po to baisaus akto 
ir pats pasikorė. 

sBet likusieji vienuolika apaštalų pasiliko 
Kristui ištikimais, skelbė Jo mokslą, daugelis 
u i jį savo galvas paguldė. 

Tūkstančiai krikščionių, sekdami apaš
talus, didžiausiu pasišventimu kovojo už Kri
staus mokslą, tūkstančiai d«el jo žuvo. 

Judos biaurus darbas ne tik kad nesus
tabdė krikščionybės plitimo, bet jis visais am
žiais buvo ir ateity bus pasibiaurėjimu ir pa
nieka tam, kuris savo Sutvėrėją ir Išganyto
ją pardavė. 

Beveik du tūkstančiu metų praėjo nuo 
Kristaus laikų. Kristaus mokslas beveik po 
visą pasaulį pasklido. Šiandien jau skaitoma 
Kristau* pasekėjų šimtais milijonų. Kataliky
bes plitimo nesustabdė nė ^Liuterni, ne Kal
vynų, nė jiems panašių pragariškos pastan
gos. Katalikų Bažnyčia stiprėja. Jos ateitis 
yra dar skaistesnė. Kas mano ją nugalėti, 
tas klysta. 

Judas, vienok, ir-gi nepaliko vienas. Ir 
jis turi pasekėjų, kurie buvę krikštyti kaipo 
katalikai, išsižadėjo katalikybės, reiškia — 
nenorėdami dorai gyventi, pildyti Kristaus 
mokslo tiesų, nuėjo Judo keliais. Tokiais ke
liais nuėjo socialistai, bolševikai ir visokie 
kitokie laisvamaniai. Negalima sakyti, kad 
to plauko žmonės nedaro šiek tiek įtakos į 
gyvenimą. Daro. Jų palaidas gyvenimas, jų 
šlykštybės spaudoje vieną kitą patraukia nuo 
katalikybės. Patraukia iš tūkstančių vieną 
ir iš tų luomų, kurie Kristaus mokslą skel
bia. Bet tokių skaičius yra taip mažas, kad 
ir kalbėti apie tai daug netenka. Ir tokių li
kimas tikrai yra nepavydėtinas. Pasielgia kai 
Judas, tokio ir galo susilaukia. Tas buvo ir 

kšto indėlis turės rasti savo 
vietą. 

Po dekano kalbos (Fakulte
to sekretorius perskaitė Mat. 
— Gamtos Fakulteto Profeso
rių Tarybos nutarimą ir dip-
lokną. Cdremoriilaei daliai pa* 
»i>aįgi?$, gerb. daktaras perė-

sunku yra įspėti. J ie tarnauja piktąjai dva - ! m 6 n - ?° Ą f vf l dlfz- fį* 
šiai, kuri ir Judą prie-biauraus darbo privedė. I t o salėJ> dalyvaujant daiige-
Toji dvasia juos verčia savo pasekėjus ma i t i n i l i u i profesorių, studentų ir 
ti niauriausiais pasauly įvykiai*, kurie JHješ- ' s i a i P pUDllf0S-
tarauja Dievo* ir Ba^yčtos įsakymam^l>Ęuo|-j jPpfellj aįitiai^danfejs, į į la t . 
mi jie nori nustelbti tuos didelius dartms, jpa-j*—Gaimps ifak. dekanas įprof. 
*auly, kurie, yra «vykdyti i» Katalikų |įąž»y-'&. Žemaitįs, apibūdini) ;gerb. I;j<j *skątfyti mokslinės $>askai 
čiai vadovaujant. Del tos pačios priežasties'įrelafto dar^ą visu6meWė3 i r ] tos : " l loene Wronški kaip 
Bažnyčios priešai nei vieno gero žodelio nie-' mokslinėj srity, kiek ilgiau j matematikas' \ Dekanas prof. . sipirkti turėjo pasiskolinti 2c. 
kuomet nėra pasakę apie tuos milžiniškus ka-! apsistodamas prie matemati Z. Žemaitis, įteikdamas diplo 
talikų darbus. Mat, jiems nerupi geras, nerupi jnių darbų. Palinkimą prie ma-
statymo-darbas, bet visuomet blogui,tarnauja į tematikos ir gabumų tam pre-
ir griovimo darbą dirba. jbrtas jautė iš pačios jaunys-

» tės. Baigęs Šiauliuose gimna-

Atvaizde parodoma, kaip It. Fordas perka nuo Atlantic 
City pašto viršininko'dvi centinį Tomas Ekfison pašto ženkle 
lįi kurie'šįmet išleisti auksiniam elektros šviesos jubilėjui pa
minėti. Fordas — turtingiausias pasaujy-,žmogus ženkleliui nu-

mą, naujam daktarui linkėjo dejuoja. Nebuvo ir nėra tam i studijuoti senatvės pensijų si 
dar ilgai ilgai gyvuoti ir sa- klausimui palankumo ten, kur stemas. 
vo raštais nešti vis hatr jų ver- - žmonės savo senatve nesirū 
tybių mūsų kultūros lobynam p i n a > k u r i e j a u č į a s į eg^ p į i n a į 

, iA.ilzi<J$> pasirinko ne kpkius ki- To ir mes iš širdies linkėtu- andrausti. 
eina spaudos plati-L . . , • ... \ iiTf ,, ™ 

r 'i.iis mokslus, bet matematikos me. Ii. »• ,• • i--
Šį mėnesį Lietuvoje 

n imas. Sudarvta tam tikslui komitetas, kuris 
•r 7 

šaukia visuomenę į jubiliejinę spaudos talką. 
Komitetas savo atsišaukime pažymi, kad prieš 
25 m. iš tikrųjų nebuvo atkovota mūsų tautai! P a r o d ė aiškiai pribrendęs Į 
spauda, o tiktai teisė spaudai turėti ir ją plės-1 gilesniems matematikos klau-! 
ti 

-

' tus mokslus, bet matematikos j me. 
Petrapilio universitete. 

K* >. ' ' 'i :. 
Pirmametis studiozas jau 

4 tk 

Jis savo rezoliucijoje be ki
tko štai ką pažymi: 

Milionai vyrų ir moterų 

simams ir galįs puikiai juose | Kiekvienas svarbus, 

Šioje specialėje Kongreso j s u šeimynomis Amerikoje šia-
DFMCIIlf QFNATV*>1F ^ M * &™'1™ klausimas v i - , n d i e n e u z d i r b a t i e k , kiek vra 

KI AIDIMAS S g į r k n t a i i Š k d t a S ^ d a U S e " I reikalinga normaliam jų pra-
K L A U ^ ! l l s žemesniųjų rūmų atstovų ^venimui . Tad apie aukštąji 

irv^vai' P r a d ė j ° g i h & U g a l V O t l t U ° i g e n i m o laipsnį negali būti 
svarbiu reikalu. j n e į k a ] b o g T o g e k m ė j e j i e ^ Tada atkovotoji spaudos laisvė paruošė; « * - - Honcimn. 

' nmanhmiM Tnninn nnrc r»rip i visuomenę apeinąs klausimas 
nui>ųkCa^ui «a,iją gadyaę, o ši gadynė s u d a - , ^ P. D,| kiu būdu Uegafi surinkti rei-

-rė spaudai plėstis palankesnes sąLygas. Nors ^ ^ ^ J ^ J ^ n ^ r ^^rmos^ s u s i r i n k i m u o s e . - P e - . ^ ^ 1 8 K | j forni jos p a t i e k kalingų fondų, kuriais galėtų 
Lietuvoje laikraščių jau spausdinama dešini- \h*mą\ f 1 , ; _ Mn cfi„ «annf^i^ tl«nsim« s šioi rezoliuciją, fad ateinančiais savo senatvę apdrausti. timis su 200,(KK) ekzempliorių savaitėje,.p.yię- j dies balsą jautė, kad vien ma

tematika neturi sudaryti jajn 
nsijų senatvėje klausimas šioj 

nok dar visame krašte priskaitoiųa iki šimto , . 
. v v . u • i_- • i "i i v kiauros specialyljės rato. N< 

tukstaneui seimų bei kiemu kur joks laikras-i . .v . . * . , 

šary yra vienas syaibiausi] 
todėl tas tarp dainai visų 

metais surašant šalies gyven, 
v i v i^, tojus totį) |>až3'mėti visi ė.j 

• metus sukakę asmenvs, kurie 
baigęs ištisai nė pirmojo ku- sur svarstomas, 

tis nepareina. Šitoji aphnkvbe daug trukdo i °* . . . . r . r~_l 
, . v. . * ... . y . . Jrso, pasirinko kunigo pasau-

tautai ir valstvbei sparčiai eiti Į apsvletą i r ' . . . , , , , . . 
kimą ir stojo Kauno kunigų 

« 

Ikišiol šis klausimas buvo* 
turi mažiau 5,000 dolerių ver-

j ^ T a r p s pasaulio pramoni-. 
nių valstybių mes stovime už-? 
silikę vieni, nesirūpindami pa
senusių žmonių likimu. Vietoj 

kultūra, į dvasinę ir medžiaginę gerovę. 
Komitetas šaukia spaudos talką, kad po į 

Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio iri 
•; . . , , Inta, nes pirmon galvon reikė-

>paudos atgavimo 2o m. sukaktuvių, bent da- . . _ f . . . ,. 
, , . . .- • , 4 h 0 griebtis teologinių studijų 
bar suburtomis jėgomis nuplauti nuo tautos _ , . n . 

.. , r 'Pr ie matematinrų klausimų 
veido šitą vergijos laiku dėmę. i - v , a • v- .. 

! grįžo, kai už pasipriešinimą 
vyriausybei buvo ištremtas 

Nellore, netoli Madras, Indijoje, sukurta 

svarstomas 
tės savasčių ir kuriu metinės 1^,,*+^^+;™,, oi*t^n m^ -;« tik kai-kurių vai- n 8 . n c Jju!mu * « ^ 1 ik o nstruktivių sistemų, mes cia 

seminarijon. Tam laikui su stybių legislaturoje. De^n ios 
j matematika turėjo atsisveiki-; atskirios šios šalies valstybės 

turi jau šiokias tokias pensi
jas senatvėje. Nėra tai pen
sijos visoj to žodžio prasmėj. 
Tai tik vieni išmėginimai tik-

• 

siu sužinoti, ar tokios pensi-
Ustiužnon (Novgorodo gub.).j jos yra praktiškos, ar jos nau 

nauja vyskupija, kurios pirmu vyskupu pas-. čia priėjo prie ištisos serijos • dingos. Kitose kai-kuriose va-
kirtas kun. William Bouter, 34 metų amžiaus,, trigonometrinių sistemų. I r : lstybėse taipat iškelti pensi-
kunigavęs tik aštuonis metus. Tas paaukštini
mas jam duota ne veltui. Jisai yra labai ga
bus ir be galo pasekmingai varė misijas Tele-
gu žmonių tarpe. Vysk. Bouter moka daug 
kalbų, kas jam gelbsti misijų darbe. Jauna
sai vyskupas yra gimęs Olandijoj 1895 m. 

toliau įvairiais laikotarpiais jų klausimas. Kongresas jau 
užsiimdamas matematika, su- Į senai buvo raginamas tą klau-
rinko daug medžiagos apie! simą svarstyti. Bet visados 
tiesiąją liniją, paskelbė nema- ten susidurta su nepalanku-
ža straipsnių įvairiuose žur- mais taip, kad, anot tos pa-
naluose ir ilgesnių darbų, ik taries, kam neskauda, tas ne-

pajamos neviršija 300 dol 
Atstovas S\ving pareiškia, 

kad ta statistika yra reikali
nga pensijų senatvėje klausi
mui. J is nepataria Kongresui 
tą pensijų klausimą svarsty
ti, tik nori, kad tas klausimas 
perdėm būtų perkratomas, ty. 
nuodugniai studijuojamas. 

Kitas Kongreso atstovas — 
Hamilton Fish iš New Yorko, 
patiekė rezoliuciją, kuriąja 
siekiamas tas pat tikslas, tik 
kitomis metodomis. J is reika
lauja paskirti komitetą iš pe-

• — • •»• 
— — m m — 

turime vien tik pavargėlių į-
staigas, kuriose išlaikomi pa
senę vyrai ir moterys, kurie 
savo sunkiais darbais yra su
krovę saliai didelius turtus ir 
iškėlę gerbūvį. 

"Pensi jų senatvėje įstaty-
mai į dešimtį metų šioj šaly 
turės būt pravesti, kadangi to 
reikalauja teisingumas. Tik 
klausimas yra, a r tie įstaty
mai bus federaliai, ar atski
riu valstybių, ar gal abiejų 
kar tu ." 

nkių atstovų ir jam pavesti SKELBDAMASIS 'DRAUGE' 
_ ~ . , Į Į-į— — _ 

VELNIO KOPLYČIA, 
(Senovės legenda). 

Šventojo ir velnio nuotykis. Jį pa
pasakojo kartą viens piemuo, kuris ga
nydamas ožkas išsitiesęs šildėsi ant sau
lės ir gėrė.* tyrą erą. 

— Anais laikais, — kalbėjo senas pie
muo, — šalia viens kito velnias ir šven
tasis Alpių balnuose laikė misijas. Kei
kia sakyti, kad jiems buvo nelengvas dar
bas Alpių kalnuose sakyti pamokslus. 
Šaltiniai dar buvo neišsilieję ir neužnešę 
dumblu Provauso žemės. Vargšams žmo
nėms buvo tik plikos uolos ir akmens. 
Aptrupėję kalnai dabar pasidarė apva
lūs, dideli ir stori. Ant kalnų viršūnių ža
liavo girios ir visur tekėjo šaltiniai. To
kioj šaly velnias ir šventasis varė savo 
darbą. Juodu ten darbavosi vienas rojui, 

I 

vešus vęsgįįis visa gaivina. 
Ten buvo truputis samanų. Velnias 

tr šventasis atsisėdo šalia viens kito. 
— Ar y iškas tau gerai sekasi? — 

paklausė velnias, 
o kitas — pragarui. Šventasis meldėsi ir — Tai neblogiausiai, — atsakė šven 
pamokslais mok*'- žmones viao, ką tik jis 
pats žinojo, — rodė kelią j tiangų. Vel
nias mokė žmones naudotis dauj^fti že
miškomis gėrybėmis. Bet šiaip abu "pa
mokslininkai", nors ir neapkęsdami viens 

kito del konkurencijos, gyveno gražiuoju 
ir karts nuo karto susitikdavo juodu va
landėlę paplepėti. 

Vieną dieną piemuo, besišildydamas 
ant saulės, pastebėjo velnią ir Šventąjį su
sitikusius; šventasis apsivilkęs paauk
suotais rūbais su ganytojiška lazda, mitra 
i r šventųjų aureole ant galvos; velnias gi 
savo papročiu juodas ir išsitepęs. 

, labą Uieną, šventasai! 

— Labą dmną. ponas Velne! 
E T " . '• i -• 

— Netikėtai susitinkame! 
Dabar, rodos, yra vakarienės lai 

— Aš sumaniau šį mėnesi statyt kop
lytėlę. J i , tiesa, yra maža, bet tai dar tik 
pradžia. Jei nori aš tau ją parodysiu. 

— Su mielu noru, jei tik netoli. 
I r juodu nuėjo: pirma šventasis, pas

kui velnias. Juodu ėjp palei slėnį, lip
dami šlaitu, tarp didelių skroblų, tarp la-
vandų, vis į kalną, į kalną be pfcliovos. 

Į — Bet, šventasai, o gal ji yra net 
į danguje, kur tu gyveni? 

— Ne, tiktai kalno viršūnėje. Vieta laiko kelią pamatyti, tapo atnešti . pui-
yra htbai tinkama. 1$ tolo matyt mano ; , . „ - . ,. _ s • ,. .. . 

kiaušiam viso pasaulio rūme. Aplinkui su-

— Truputį didesnė, bet šiaip nieko 
ypatinga^ 

— Kiva pažiūrėti, — tarė šventasis. 
— Eiva, — pritarė velnias. — Bet 

su viena mažą sąlyga, kad tu nė karto 
viduj mano koplyčios nepadarysi kryžiaus 
ženklo. Delko — tu pats supranti! 

— Prižadu. 
Staiga pasirodė ugnies vežimas, ir 

juodu al)u"taip greit, kad jie neturėjo nė 

varpinyčia. Kai aš laikau pamaldas, tai 
dvidešimts mylių atstu žmonės girdi ma
no maldas. 1 

> 
casf 

--r- Taip ir sėdime mes ant šitos 110- į Pagaliau juodu atkeliavo pas koply 
los. Gyvenimas slėny yra gražus. Kyląs J čia* 

— Graži, labai graži, — sakė velnias, 
žiūrėdamas per rakto skylutę, nes švęstas 
vanduo kliudė jam įeiti. — Suolai nauji, 
sienos kalkėmis nubaltintos. Tavo atvaiz
das ant altoriaus daro didelį įspūdį. Iš 
tikrųjų, aš tau sakau nuoširdų kompli
mentą; 

— Tu tai kaibi ypatingu tonu! 
— Kokiu gi tonu norėtuniejį-kad aš 

tau sakyčiau? 
— Bet tavo " koplyčia V yra geresne? 

[ <po balto marmuro kolonos, didingi skliau
tai, spinduliuoją vandens, — visur tik 
blizga; sienos aukso ir sidabro; deiman
tai, rubinai, — visos žeirc§s brangenybės 

rčia- sudėtos. 
-t- Ar puikus rūmai? — klausia vel-

— Gražu čia, gražu ten; puiku kai
rėj, puiku dešinėj, — visur net akį veria? 

Tai sakydamas, šventasis parodė į ke
turis rūmų kampus. Taip jis, nesulaužęs 
savo pažado, padarė kryžiaus ženklą. 
Tuoj kolonos sulindo į žemę, viskas subi
ro. Geras šventasis, kuris gyveno vien tik 
del nusidėjėlių sielų išganymo, spėjo iš
eiti per duris ir griūvant sienoms jam 
nieko bloga neatsitiko. O ką del velnio, 

. tai jis patekęs po griuvėsiais džiaugėsi e-
sas lainungas, kad galėjo grįžti į savo 
primityvų stovį, pavirsti į kirmėlę. To
kiu būdu jam dar pasisekė išlįsti iš griu
vėsių. 

Dar ir dabar matyt stovi tos dvi kor> 
lyčios, — užbaigė senis. 

nias. 

tasis. — Žinoma, kartais būna labai sun
kių momentų, bet gale mėtoj Vėl viskas 
baigiasi gerai.. 

— Tas mane džiugina... Gerai, kad 
vidutiniškai... 

—Tai gražu, labai gražu! — murma 
šventasis. 

" O nelabasis mąsto pats sau: " Visa 
tai tarnaus pritraukti žmonių, sieloms, ku
rias trjt paprastais blizgučiais atitrauk
siu nuo Dievo ". 

Ir jis man parodė ant uolos krašto 
vieną koplyčią nemeniškai įtaisytą, i ku-

j rią vedė geležinės grotos. Aš ją pirma 
_ 'buvau aplankęs. J i savo aptrupėjusiomis 

'krištolo blizgančiomis sienomis, skliau-
tais, koridoriais daiė įspūdžio, lyg kad čia 
seniau bus buvę be galo puikūs rūmai. 

Neparodydams savo išvidinio nuįiū-
dim o, š venla*?is ta re: 

>*.**r 

Iš prancūzų kalbos vertė 

St. Šerkšnas. 
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Prašau Į Mano Kampelį 
Prof. Kampininkas čiams pareiškime. — nespiau-

dyti ant šaligatvių, o neklau
sančius to pareiškimo įsakyta 
policijai areštuoti. Bet vakar 
pats mačiau, kaip du policis-
tai, eidami Rich strytu (kur 
prof. Kampininkas gyvena) 
po du sykiu riebiai ant šali
gatvio nusispiove. 

D A R B A 
DARBININKU SKYRIUS 

MAŽIAU STREIKŲ, DAU-
GIAU VISKO. 

Prasideda atostogos. Vieni 
Chicagos komunistai neture- arba vienos jau atostogauja, 

jo bėdos, tai parsigabeno iš 
Brooklyno Bimbą, kuris išsyk 
sumanė čia pagarsėti. Pereitą 
šeštadienį jis dalyvavo demon
stracijoj ' n auda i " Gastonijos 
streikininkų ir, sulaužęs South 
Park komisionierių patvarky
mą (mat, grįnorius) bėdon pa
teko. Jam "išbeluoti" reikė-
jo užstatyti 1,000 dol., kurių 
net dvi dieni prisėjo ieškoti. 
Sakoma, Bimba tarp areštuo-
tojų revoliucionierių yra pats' 
mizerniausias, nes už kitus, 

kiti-(os) da ruošias. 

Vakar jūsų Kampininkas 
buvo užėjęs pas pažįstamą 
fotografą. Jį rado traukiant 
paveikslą man nepažįstamo 

Lawrence Stern & Co. skel
bia, kad 1928 metai yra re
kordiniai mažo skaičiaus 
streikų ir lokautų atžvilgiu. 
Palyginus su kitais metais, 
praeitais metais del streikų 
apturėta maži nuostoliai. La
bai mažai nukentėję darbinin
kai ir pramoninkai. 

Sakoma kompanija ir to 
priežastį atranda. Tai maši
nerijų skaičiaus dauginimas 
pramonėse. Mažas skaičius 
žmonių mašinas valdo ir pri-

tamsta padaryti linksmą mi
ną. 

vyro. Nustatęs aparatą foto 
grafas sako: Dabar prašau ž i u r i» het v i s°kio darbo maši

nomis labai daug atliekama. 
Kitais žodžiais tarius, pra

monėse darbai sumechanizuo-
ti ir nėra kam streikuoti. Ar
gi mašinos streikuos. 

Kompanija aiškina, kad 
togas leidžia vienoje farmoje. i š i a n d i e p r a m o n ė s e darbinin-

— Nieku būdu, atsakė 
svečias. — Šį paveikslą žadu 
siųsti savo žmonai, kuri atos-

giau visko gali įsigyti, dau
giau pinigų turėdami. 

Bet ji nepaaiškina, ar dar
bo turi ir ką veikia tie visi 
žmonės, kurių vietas pramo
nėse mašinos užėmė. 

Tas jai nesvarbu. J i nuro
do vien faktą, kad .1928 me
tais, butą mažai streikų ir lo
kautų, mažiau darbo su ka
pitalu nesutikimų ir ginčų, 
mažiau darbininkams ir pra
monėms nuostolių. Tai esąs 

ruoju darbu remiami kiti dar
bininkai. , 

Šis gerbūvis eina siauru 
ratu, taip kad daugelio milio-
nų darbininkų visai nei ne
kliudo. Mažuma turi gei-ų už
darbių, naudojasi gerbūviu, gi 

. » 

WEST PULLMAN, ILL 
• 

Trumpos Žinelės. 
• 

, 
didžiuma arba visai darbo ne- Sekmadienio vakare, birže-
turi arba retai dirba ir tais 
uždarbiais negali pragyventi. 

Lawrence Stern & Co. teisy
bę sako, kad mašinos suma
žino streikų ir lokautų skai
čių, kadangi nėra kam strei
kuoti. Taip pat teisybė,- kad 
daugiau visko yra, nes nėra 
kam to visko išpirkti. 

Kaip daug gali reikalingų 

lio 16 d.; parapijos svetainėje 
įvyko Šv. Petro ir Povilo par. 
mokyklos mokslo metų užbai
gimas. Pastangomis gerb. mo
kytojų Šv. Kazimiero seselių 
ir muziko V. X. Medonio, pro- nepaprastai graži, kurią ru-

Į dienoje. Kas tas Jonas — ne-
j sakysiu. Kas nori sužinoti, pri 
valo atsilankyti ir pamatys. 
Parapijos komitetas su pagel-
ba kaikurių veikėjų dirba nu
šilę. Daugiausia tuomi yra 
susirūpinęs mūsų gerb. veikė
jas ir parap. trustistas p. An
tanas Žitkevičius. 

Kas, kas, bet programa bus 

gramą buvo (prirengta kuopui-
kiausia, nes po kiekvienu nu
meriu buvo gausus delnų ploji 
mas. Programą išpildė mokyk
los visų skyrių mergaitės ir 
bernaičiai. 

plačia burna gerbūvis. gyvenimui daiktų įsigyti an-
Tas gerbūvis tikroje švie- 'glekasiai, geležinkeliečiai, au-

soje yra toksai: Mechanikai, deklinių darbininkai ir kiti , 
urie pigiai apmokami T 

r ° r bet publikos susirinko kupina 
Ne visi ekonomistai entu

ziastiškai atsineša į šiandieni-

pestingai rengia mūsų gerb. 
vargonininkas V. X. Medonis. 
Dainuos parap. choras ir vie
tinės solistės. 

Jei žmogus nusiperka naują, 
automobilių, žiūrėkis, jis tuo 
būdu paremia ne vieną, auto
mobilių pramonę, bet dar ir 
daugelį kitų. Tas rėmimas 

pav. Kruse, pareikalauta 12,, Pamačius mane linksma mina 'kai brangiau apmokami. Jie iškelia pramonėse daugiau 
000 dol. kaucijos, o už Bim-jjį tuojau sugrįž į namus. 'daugiau visko pagamina, dau-| darbo. Pagaliau šiuo pasta
ba — vieno tūkstantėlio. Kai- . _ _ _ 
bama, kad Olstryčio komisa
rai steigs vėl vieną fondą — 
Bimbai gelbėti. 

Eiliniai komunistai pyksta. 
Esą, kokių plynių jam reikėjo 
ten lysti. Nespėjo kojų su
šilti, jau ir triubelin pateko. 
Ar mano, kad mūsų kišeniuos 
yra dolierių mainos. Gerai, 
girdi, tas prof. Kampininkas 
sako: neturėjom bėdos — tai 
nusipirkom paršelį. 

visoki mašinistai ir amatnin 
kai, ypač namų statyboje, šian 
dae aukštai apmokami. Jie 
išsigali įsigyti automobilius, j nį gerbūvį. Kai-kurie jų pažy 
T _ • y • i • , . 

mi, kad šiandie gerbūvis ne
tikras. Visokių prekių ir pro
duktų perviršis aiškus. Kada 
dar kiek viršaus bus pagamin
ta, nuduotas gerbūvis savaimi 
nutruks. 

Aguona. 

Be to, programoje dalyvaus 
žymi dainininkė p-ni M. Ja-

Nors oras buvo labai šiltas, nušauskiehe ir kiti " D a i n o s " 
choro solistai(es). Kas nori 
tas visas įdomybes pamatyti 
ir išgirsti gražų programą, 
malonėkite sekmadienio vaka
re atsilankyti į parapijos sve
tainę. Raporteris. 

salė. Šiais metais parapijos 
mokyklą baigė 12 mergaičių 
ir 8 bernaičiai. 

Birželio 23 d, 7:30 vai. va
kare, parap. svetainėje bus ne
paprastas įvykis. Mat, ant ry- ŠELPKITE BADO PALIES 
tojas pripuola Sv. Jono die-|TAS LIETUVOS SRITIS 
na. Taigi, westpullmaniečiai j PER FEDERACIJOS SUDA 
pagerbs viena Joną jo vardo Į RYTUS KOMITETUS. 

TUBBY 

Gal taip manydamas aš, kly 
gtu, niekam nevalia ant šali
gatvių spiaudyti. 

Chicagos Sveikatingumo Ko 
misionierius yra išleidęs pilie-

VOO YrtlMK VOO AQE" A 
DET6CTIVE BECAOSe \DO 

GCT THAY OCe HAT Altf THOSE 
VALSE VHHSKBfcS AkiO VOO 
DCOTEVEIO YOOOVJO VOttO 
SHEmOCK HOLMES, *"* **E 
GREATEST DETECTIV/E »lO 
THEfVOORlO IS-VOO'GE 

\AK> AVMFUL DUMBfcEiLL.! 

$HE«L0O< 
H0LMES 

He Runi Second as a Smoker. 
Tcšoi 
i A< 
U! Ą\A),SWERL0CK HOLMES 

AUCtt SO MUGU — V BET 
VM AS 6000 A DĖTECnVE 
AS HE VS A N V D A Y 

u/iw/f/////L 
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MOKSLO METŲ UžBAI 

j (Tfcaa) 
Keikia s u p r a s t i 

Laikas mums, bridgeportie-
čiams, susiprasti ir uoliau rem 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS DR-JOS 10-SEIMO 

NUTARIMAI. 

Paulienė,- M. &veneiskaitė, B. Į Kolieienė, O. Gitbistiene, O. 
Lindžienė, O. Ifrfdakienė, H. 
Dausienienė, M. Čepienė, M. 
Noreikienė; Apašt. Maldos dr-
ja: M. Anužiene', O. Grepelie-

rvazragienė, O. Kazlauskienė, 
O. Zurauskienė> M. Sadaus
kiene, B. Prusienė, M. Augu-
liene, T. Damkus, S. Gibužie-

Tretininkų dr-ja: J. Samoskie-
nė, M. Barštiene, P. Milašie
nė, V. Jereckienė, U. Rups-

(Tasa) 
Iš 18th Street — Rėmėjų 

5 skyr.: B. Jasulienė, F. Je-
•ti savo vaikelių mokytojas, vanauskienė, D. Giedraitienė, j 
Reikia didinti protelių ir re- O. žitskieaė, U. Auškalnienė, įl^ukienė, A. Stribienė, M. Pe-
mėjų eiles. Maldos, be gerų | A. Mažinskis, (X Itukenienė; Į trošienė, M, Mockienė, J. 

;darbų, negana. O, koks gerės-'Labd. Saj. 4 kuopa: P. Va-1 Bartušienė, K. Petrauskienė, 
nis darbas kaip rėmimas ka- ' liutskis, J. Žvirblis, M. Saka- j J - Gužas, M. Šmitienė, J. Bu-
talikiškų vienuolynų, mokslo'lienė, M. Cesnavičia; Apašt. 'dienė, M. Kliudienė; AJto-

'įstaigųf Turime Chicagoj Ka-!Maldos dr-ja: B. Zapineckie- ***** Puošimo dr-ja: M. Na-
zimierietes, turime tėvus Ma-!nė, E. Urbonienė, P. Žemai- vickienė, M. Bliudžienė, M. 
rijomis. Šias įstaigas priva-jtytė, P. Zitvinienė, M. Jatu- Į Petkiene, J. Samoškienė, O. 

nė, L. Ramašauškienėy B. Ur- ne. 
bikienė, M. Petkienė, S. Juče-1 j š West J^iman _ Bemėjų 

7 skyr. — P. Gudžiunienė, M. vičienė, J. Valskis, N. Čepulis;' 

lom gerbt ir remti. Šių įstai
gų darbas, tai kai šviesus ži
bintas siekiantis iš lietuvių 
centro, Chicagos, į tolimesnes 
lietuvių kolonijas. 

Kur mamyčių, dėkingumas. 
Grįžtu vėl prie pradžios. 

žis; A. L. R. K. Fed. 15 skyr.: 
O. Zdanevičiutė, L. Kreišeiu-
nas; Moterų Sęj. 3 kuopa: B. 
Ambromaitė, Z. Bartkaitė, A. 
Česnauskaitė, V. Lukošienė; 
Marijonų Kglegijos Rėmėjų 
skyr.: M. Matijosaitis, M. 

Sekmadienio vakare, birže- IMatijošaitiem*, J. Jasminskas; 
Įlio 16 d., parapijos svet. kim-
Įšte prisikimšo žmonių. Garsiai 
[džiaugtasi vaikučių perstaty-

kutiene, 

Ar senai 

Imu. Garsiai reikšta užuojauta j JJ Brighton Park: Rėmėjų 
• 

seserinis del jų sunkaus dar-j g skyr., S. Junokienė, M. Vai 
įbo ir pasišventimo. Kad tas u-
^pas neatslugtų, primenam ma
mytėms, kad ne vien žodžiais, t 
bet ir darbu reikia parodyti 
Seserims dėkingumą. 

Štai, mūsų parapijoj gyvuo
ja šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų II skyrius. Susirinki
mai šio skyriaus įvyksta kas 
pirmų penktadienio vakarą. 
Kviečiame visas parapijonkas 
įsirašyt į Kazimieriečių rėmė
jų eiles. Eikim į taikų toms 
mūsų pasišventelėms, Sese
rims Kazimierietėms. Įvertin-
kim jų šventą darbe. Paleng
vinki m jų gyvenimo našta. 
Kiekvienas doleris yra tiksliai 
sunaudotas. Štai, vasaros me
tu reiks keliems šimtams Se
selių maitintis. Jos neturi sa
vo farmų, nei gyvulių. Visą 
reik pirkti. Nepamirškim jų. 

Centro piknikas. 
Vienintelis ir metinis A. R. 

D. piknikas įvyks rugpiučio 
4 d., Marąuette Park. Iš ank
sto prašom į šį pikniką reng
tis. Visų bianierių ir gerų 
žmonių prašom aukot piknikui 
4'plevento" bei kitų reikme
nų. Visas pikniko pelnas eis 
maliavojimui koplyčios. Įsi-
/demikit rugpiučio 4 d. Rap. 

Kazlauskiene; Šv. Kaz. Karai, 
dr-ja: G. Pakeltis, A. Gendro-
tis, V. Birgelis, B. Nenarto-
nis, K. Martinkus; S. S. V. J. 
No. 1 dr-ja: P. Grybas, A. Sa-
moška, J. Sandaras; Labd. 
Sąj. 8 kuopa: II. Vaičikaus-
kas, A. Gendrolius, M. Sadaus
kienė; L. Vyčių 36 kuopa: A. 
Gužaitė, K. Lindžiutė, M. 
Stankaitė, p. Stulcaitė, p. Dap-
kaitė, J. Juozaitis; "N. P. P. 
Š. moterų ir merg. dr-ja: M. 

O. Šakunienė, E. Bliudžienė, M. Pakeltienė, Z. 

Amž. Rož. dr-ja: O. Urbonie
nė, M. Šiaulienė. Šv. Antano 
dr-ja: A. Barščių, įi. Stukis. 

Ališauskienė; Šv. Veronikos 
dr-ja: J. Lukošienė, O. Šliu-
žienė. 

Iš Cicero, 111. — BemėVjų 9 
skyr.: O. Reikauskienė, K. An-
drulaitienė, M. Laurinaitienė, 
V. Petrošienė, S. Vaišvilienė, 
M. Norgeliene; Apašt. Maldos 
dr-ja: O. Glozirienė, O. Vaiš
vilienė, A. Dainielienė, O. Rei
kauskienė, M. Dambrauskas; 
Šv. Antano dr-ja: J. Gribaus-
kas, J. Bartašius, F. Išganai-
tis; Moterų Sąj. 2 kuopa: B. 
Jurgelaitė, S. Vilickaite, A. 
Samsonaitė, M. Laurinaitiene, 
B. Paiubinskienė; Tretininkų 
dr-ja: p. Bieliunienė, J. Leka
vičius, B. Jokubauskienė, J. 
Mitkienė. J. ir P. Kasiulaitės; I 
Šv. Mot. Dievo Sop. dr-ja: E. 
Bružienė, J. Mitkienė, K. Za-
karauskienė. 

(Bus daugiau) 

fifceajugo" Knygyno 
Katalogas. 

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

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 mok^tojtj rinki
nys. Kalbos mokslo reikalui. 
Leidimas antrasis. Vilnius 
1919. Pusi. 170. Kaina \ 80c. 

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

Vokiečių Kalbos Skaitymai. Antriems ir 
Tretiesiems metams. Parašė 
K. Šepetienė. Vilnius pusi. 
155. Kaina 60c. 

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

Žmogaus Amžinas Ilgumas. Parašė K. J. 
Seinai 1913. Pusi. 31. Kaina . . . i 10c. 

Žiežirbos. Eeilės. Parašė Liudas Gira. 
Kaunas 1921. Pusi. 110. Kaina 40c. 

• I 

iiaous 
^3vod 
A food for pro-
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele-

» 

ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese. 

savo draugus ir 

5c. 

75c. 

» 

KRAFTCKKHEESE 
KRAFT-FHENDC 

CHEESB COMPANY 

Važiuok greitai ir patogiai 
per Elektrinius gelžkelius! 

GIMINES ir draugai yra tik kelių minutų 
atokume važiuojant greitais elektriniais trauki
niais! Lankyk juos dažnai — nepaisant, kur jie gy
vena — šiaurėj, rytuose, vakaruose — 70 mailių -
valandoj nuvažiuojant ir grįžtant! Tai lengvas eko
nomiškas būdas keliauti — jokių trafiko susikim
šimui — jokio draivinimo įtempimo. Džiaugkis grei
tu, puošniu keliavimu per vaizdinga Chicaga ir jos 
apylinke^ — smagi kelionė visai šeimynai! Nuva
žiuok atsišviežinęs su užtektinai laiko maloniam 
pasisvečiavimui. Patogus traukinys sugrįžti. 

1 

Apie laikę,, kainas ir kitokias informaci
jas ant visų trijų geležinkelių telefonuok 
Randolph 8200 

Bendras cmieslo tikietų ofisas: Outing & Recreatkm Buroau, 
72 W. Adams St.f Randolph 8200;. Nemokamos informacijos 
apie piknikus, išvažiavimus Ir. ekskursijas po Visuotina Chi
cagos platybę. 

i 
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Amerikos Pilietis. Parašė J. Ilgaudas. 
Pusi. 63. Kaina 25c. 

Teisiu Vadovas ir Patarėjas. Verte V. A. 
j Juristas. Pusi. 137. Kaina . . . . $1.00 
Trumpas Katekizmas. Skiriamas Pradi

nei katekizacijai ir liaudies 
mokyklai. Parašė kun. J. D. 
Pusi. 56. Kaina 

Aritmetika Suaugusiems. Vertė V. B-ka. 
Vilnius 1920. Kaina 75c. 

Tautybė ir Krikščionybė. Parašė E. T. 
8 puslapių įdomi knygutė. 
Kaina ' 5c. 

Anima Vilis. Marės Kadzevičiutės apysa
ka. Jono Montvilos vertimas, 
Pusi. 162. Išleista Slienandoah, 
Pa. 1907 m. Kaina 

Aplink Baltiją. Kas jaii yra pajūryje ir 
kas dar norėtų ten būti. Pa
rašė Vaižgantas. Vilnius 1919. 
Pusi. 95. Kaina* 30c. 

Atstovas Ralys. Romanas. Iš franeuzų 
kalbos sulietuvino Nemunas. 
Chicago 1922. Pusi. 144. Kaina 40c. 

Ąžuolas. Paraše A. Vienuolis. Vilnius 
(Šviturio B-vės spaustuvėje 1919. 

Kaina 10c. 
Bramizmo Stebuklai. Bomanas, Teofilio 

Gotjes sekimas J. J. Labai 
įdomi knygelė apie braniizma. 
Kaune 1922. Pusi. 77. Kaina . . 30c. 

Bludas arba Lietuva buvusios Rusijos 
revoliucijos metu. Momanas, 
Išleido J. Dobilas Tilžėje 
1912 m. Pusi. 428. Kaina 75c. 

Dainava. Literatūros ir Dailės Lapai. 
Vilkolakio Leidinis. Tilžėje 
1920. Pusi. 118. Kaina 65c. 

Deivė iš Ežero. Švanetos žemės legenda. 
Parašė B. Sruoga Vilnius 
1919. Kaina . . . ; 20c. 

Didžiojo Karo Užrašai. I dalis, 1914 — 
1915 — 1916 metai. Šioje kny
goje yra gražiai aprašyta 
pradžios karės baisenybes Lie
tuvoje. Parašė Pr. Zadeikis. 
Klaipėda 1921 m. Pusi. 164. 
Kaina 50c. 

Dykumose Ir Giriose. H. Senkevičis. I 
dalis. Vertė M. Pokaskaitė. 
Pusi. 232. Kaina $1.50 

Duonelaičio Raštai. Mokykloms parinko 
ir paaiškino M. Biržiška Pir
moji dalis: ištraukos ir prie
dai. Antroji dalis: Duonelai
čio gyvenimas, raštai ir kal
bos paaiškinimai. Kaune 
1921. Kaina $1.00 

Gėlių Pintinėlė. Apysakėlė. Vertė kun. 
Ambroziejus. Antra laida. 
Kaunas 1920. Pusi. 96. Kaina . . 20c. 

jHukleberry Finnas. Mark Twain. Vertė 
^ Jonas Kmitas. Apysaka. Chi

cago 1914. Pusi. 284. Kaina . . 75c. 
Ir Aš Mažas Buvau. Gražios pasakaitės. 

Parašė Pr. Mašiotas. Vilnius 
1919. Pusi. 69. Kaina 10c. 

Oro Žinojimas. Kaina 5c. 

Dvasinio Gyvenimo Malonumas. Parašė* 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina . . 20c. 

Prabočių Anūkas. Mažosios Lietuvos bu
vusieji rašytojai ir žymesnieji 

Rašybos Mokslo Darbeliai. 2 dalis. Suda
rė mokytojas S. Vaznelis. 
Mariampolė 1920. Kaina 15c, 

Įįejtuvių kalbos Mylėtojai 
•M^ėje 1920. Kaina . i .'• ^e-

Sv. Jonas Berchmanas. H Sv. Ignacas 
Loydla. Vertė kun. B. An-
driuška. Biografijos. Kaunas 
1924. Kaina 3 5 c ; 

Isterija Apie Gražia Magtlion*. Dukterį 
Karaliaus Iš Neapolio ir apie 
Petrą. Kareivį grapą. Visoki 
atsitikimai, nuliūdimai ir 
linksmybės, laimės ir nelaimės 
su atmainoms beskurstant 
ant šio svieto. Tilžėje 1926. 
Kaina . . * - 20c. 

Istorija Apie Genovaite. I^bai graži apy
saka, mėgiama liaudies ypač 
moterų. Mžėje 1927. Pusi. 
78. Kaina 20c. 

Iš Adomo Mickevičiaus Raštų. Lietuvių 
mokslo draugijos leidinys. I. 
Mokykloms Parinko M. Bir
žiška. Vilniuje 1919. Pusi. 
246. Kaina 70c. 

Ivanhoe, Walter Scott. Romanas. Vertė 
K. Karklys. Labai tinkantis 
romanas jauniems. Pusi. 226. 
Kaina 60c. 

Iš Vergijos Į Laisvę. Lietuvių kalbon lais-
vai vertė A. B. Neilgas ap
sakymėlis. PusL 32. Kaina . . . * . . 5c. 

Išsipildė. Iš rusų kalbos vertė: K. Geru
tis. Chicago 1916. Pusi. 62. 
Kaina 20c. 

Katedros Dainius. Labai gražus iš gyve
nimo vaizdelis. Parašė J. Alen. 
Sulietuvino Safira, Pusi. 63. 
Kaina / 20c. 

Karalienes Prižadas. Nary T. Waggaman. 
Vertė Jonas Tarvydas. Labai 
graži apysaka. Tinka kiekvie
nam. Pusi. 129. Su geru 
apdaru. Kaina 50c. 

Karės Baisenybes Lietuvoje. Parašė Juo
zas Kudirka, Chicago 1916. 
Pusi. 55. Kaina 20c. 

Karo Metų. Surašė ir išleido kun; St. 
Durskis. Pusi. 39. Kaina 15. 

Karo Takas ir Išeivija iš Transvalio 
Parašė Mayne Keid. Vertė 
K. Puida, Labai įdomus pa
siskaitymai. Pusi. 190. Kaina . . 65c. 

Kelione apie Pasaulį per 80 dienų. Labai 
graži, nepaprastai interesinga 
apysaka. Parašė Julės Verne. 
Vertė J. Balčikonis, Berly
nas. Pusi. 228. Kaina $1.25 

V. Krėves Raštai 1 ir 2-as tomai. Labai 
gražios apysakos. Kaunas 
1922. Pusi. 245. Kaina $1.75 

Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę. Iš 
Anderseno paraše M. Šalčius. 
Šiauliai 1922. Pusi. 28. Kaina . . 30c. 

Marike. Apysakėlė, tinkanti mažiems ir 
dideliems. Parašė Vargšas. 
Kaunas 1920. Pusi. 60. Kaina . . 15c. 

Misionieriaus Užrašai Joje telpa daug 
gražiausių aprašytų atsitiki
mų atsivertimo prie tikėjimo. 
Parašė R. W. Alexander. Su- * 
lietuvino Broliai Marijonai. 
Aptaisyta t $1.50 

Paaugusių Žmonių Knygelė. Joje telpa 
visa eilė gražių apysakėlių, 

j Parašė vyskupas M. dalan
čius. Kaune 1920. Pusi. 135. 
Kaina t 35c, 

Pasakėlės. Labai gražios pasakaitės vai
kams. Parašė Pr. Magiotas. 
Kaune, 1921. Pusi. 55. Kaina . . 25c. 

Pelenių Jurgutis. Apysaka. Parašė kun. 
J. Jakštis Philadelphia 1911. 
Pusi. 116. Kaina 50c. 

Pražudytas Gyvenimas. Arba Girtuoklio 
išpažintis. Apysaka iš Suomių 
gyvenimo. Vertė kun. M. 
Marma. Chicago 1918. Pusi. 
59. Kaina 15c. 

Puiki Istorija Apie Kantrią Aleną. Labai 
graži visų megiame pasaka. 
Tilžėje 1926. Pusi 38. Kaina . . . . 20c. 

Rudens Aidai. Adonio Jakšto eilės, gražus 
eilių rinkinėlis, antras patai
sytas ir padidintas leidimas. 
Kaune. Pusi 100. Kaina 60c. 

Rūtelių Darželis. Pamokinimas kaip žoli
nai auginti. Su paveikslėliais. 
Sustatė M. Grigonis. ĮCannas 
1913. Pusi 36. Kaina / . . k . 20c. 

Sfinksų ir Piramidų Saiį| Aigiptas. Ver
tė Ąžuolas. Pusi 83. Kaina 20c. 

Skalpių Medžiotojai. Romamas. Vertė K. 
Puida. Pusi 219. Kaina t5c. 

Sulinktos Dainos Iš Visos Lietuvos. She-
nandoah 1906. Pusi. 126. Kaina 35c. 

Šatrijos Rganos Bastai. 4-tas tomas. La
bai verta kiekvienam perskai-
tyti. 1928 m. Pusi 230. Kaina $1.00 

šimtas Apsakymėlių, Su paveikslais. 
Vertė Dr. Jokantas. Pusi 
132. Kaina (J0P# 
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C H I C A G O J E 
KIRVIU UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. 

West Side. — Biržielio 19 d. 
apie 5 vai. vak. Antano Ka
siulio namuose įvyko žmogžu
dystė. Iš proto išėjęs Kasiu
lis, parėjusį iš darbo savo 

RADIO STOTIS ASK. 

Town of Lake. — Birž. 20 
d., 8 vai. Šv. Kryžiaus bažn. 
bus iškilmingos Šv. Mišios 
už a. a. Franeiškaus Brazaus-

• 

nuolyną, bet sekmadieniais 
per atostogas po dvi ar tris 
lankysis pas mus dėlei moki
niu priežiūros ir altorių papuo 'ko siela. 
šimo. X Birž. 16 d. įvyko moky-

X Šv. Onos stovy los pa> klos užbaigimo ^programa. Šį-
šventinimo iškilbe rengiamasi met mokykb), baigė trisdešimts 

kampininky, a. a. Kazimiera,' padaryti sekančiame sekma- devyni mokiniai bei mokinės. 
Lipnicka kirvio smūgiu peridienyje prieš sumą. P-lės Fe-' Programa buvo graži, gera ir 

jos vaitus (4601 So. M^vim-' 
tage Ave.). J i vargsta; prašo 
pagelios. 

MOTINOS dabar 
sužino vertę 
• MAGNEZIJOS 

TeL Hemlock 8IBI - ) 

galvą kirvepente ant vietos 
užmušė. Beprotis tuojau kai
mynams pareiškė, kad šauk-

padabinti grotą 

tų policija^ nes jisai užmušęs | bėgantį vandenį. 
žmogų. Areštuotas. X Ryt — trečiame birželio 

X Vakar Aušros Vartų mo-1 m ( V n e s i o penktadienyje 
kytojos seserys Kaziniierietes' 

ravieaitė ir Šauliutė rūpinasi, užsibaigė dar prieš dešimtą 
valandą. 

X Parapijonys jau rengia
si į parapijos pikniką, kuris 
bus liepos 7 d., Čemausko dar
že. Ypatingai šįmet, townof-

tą, 
- postumen-

įvesti elektros šviesą ir 

visos jau iškeliavo i savo vie-

J?zaus Širdies pamaldos bus laikiečiai žada padaryti di-
vakare 7:30 vai. j džiausiu parapijos pikniką. 

• [Taip ir padarys. 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziiuias Borden) 

ADVOKATAS 

Šv. 

ŽUVO LIETUVIS. 

Birželio 13 d. negrįžo namo 
Motiejus Juodagalvis, gyvenęs į 
4330 So. Paulina st. Pagalios 
kanale prie Archer ir So. 
Ashland rastas skenduolis ir 
pasirodė, kad tai butą Motie
jaus Juodagalvio. 

Velionis buvo atgabentas į 
Eudeikio koplyčią, kur ir yra 

j pašarvotas. Laidotuves įvyks 

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telepbone Randolph 672? 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telepbtae Rooscvelt 9000 

Namie: 8 iki o ryte Tci. itepub. 0600 j penktadieny, birželio 21 d. 
Kaip nelaimė atsitiko, su

sekti nepavyko. Tik žinoma 
tas, kad jis kišeniuje turėjo 
pinigu, o jų ten paskui neras
ta. Velionis paliko moterį ir o 
sunūs. 

Rap. 

X Birž. 22 d., 8 vai. Šv. 
Kryžiaus baž. bus kartų lai
komos 3 šv. Mišios už a. a. 
Eleonoros Ežerskienės sielą. 

XGražu ir kilnu butų, kad 
vietinės draugijos, laikyda
mos susirinkimus, pasvarsty-

v . , . j H. Phillips Chemical Co. S. V. re-
| t ų i r SUSelptų n o r s p o t r u p u t i jgistruotiui vaizbos ženklas ir jos 
našlę, Kotryną Kaštutienę I t ' j S S s T * * Cha* H" P h , n i p s nuo 

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti. 

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina 

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kįla del surūgusių yidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, vaikų 
ligas. 

šaukštukas Phillip3 Milk of Ma
gnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information". Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis į The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York, N. Y. 

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai Ji ligoniams skirdavo per 5t) 
metų. 

"Milk of Magnesia" buvo Chas. 

DR. V. S. NARYAUGKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2485 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus. 

A K T A A l 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4001 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea, 8641 So*jthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1984 

Valandos 2-4,8-8 Nedėlioj 14-11 

Telefonu Boulevard 1914 

DR, S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 19. 1 lkl I 
diena, ir 4:84 lkl 9:49 Tąkart 

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

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 9098 

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

4193 AECHER AVE. 
Valandos; Prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 4-8 r. T. 

Res. Tel.. Mldirav B61J 
Dr. R. C. C U P L E R 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley A ve. ir 2 4-tas Street 
Telefonai Canal 1712-4241 

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketveriais vakare. 

Rėš. tel. Van Buren 5858 

T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS CHIRURGAS 

JOSEFII J. GRiSH 
(Juozas J. Gricius) 

A D V O K A T Ą ^ ? 
4631 S. Ashland A ve. (2 lubos) 

Tt-lef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 

6515 So. Roekw«|l Street 
Telef. Republic 9723 

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

127 N. Dearborn Street 
Room 92 8 ' 'i>t[ 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

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

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t , Room 2441 
Tel. Randolph 0S31-0332 Vai. 4-4 

Vakarais 
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 4562 
T-4 v. v. apart Panedėllo Ir 

Pėtayčios 

PAGRĄŽINO OFISĄ. 

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

29 So. La Salle Street 
Room 784 

Tel. Central 4894 — Vai. 9-4 

RESIDENCH 
6158 843. Talman Ave. 

Tel. Prospect 8528 

Bridgeport. — P-nas f*. Bal
tutis, žinomas laivakorčių a-
genta^s, visada užlaiko savo o-
tisą tvarkiai, dailiai ir šva
riai. Liepos 1 d. bus du metu, 
kai jis savo ofisą, perkėlė iš 
001 W. 33 st. į savo namą. 
3327 So. lialsted st. Tąsyk o-
l'išas tik ką buvo dailiai ištai
sytas. Dabar p. Baltutis tą o 
fisą pertaisė ir panaujino. Ir 
kostomerių jo ofise niekuo
met netrūksta. 

Su i te 206 1579 MiUvaukee Ave. 
Tel. Brunswick 0624 

a 

Valandos; nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėlioinis nuo 1 iki 2 vai, 
po pietų. 

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

STAIGA MIRĖ. 

JOHN KUCHINSKAS 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavltt Street 

Telefonas Canal 2582 
Valandos 9 ryto lkl 8:08 vakare. 
Bėre domis ir Pėtnyčiomle nuo •' 

Bridgeport. — Birželio 17 
d. apie 7 vai. vak. visai neti
kėtai mirė Antanas Bugailiš-
kis, 42 metų amžiaus. Buvo 
vienas iš uolesniųjų šios kolo
nijos darbuotojų draugijose. 
Buvo pasiturįs žmogus. Ren
gėsi čia išparduoti nuosavy
bes ir kraustytis gyventi Lie
tuvon. Netikėta mirtis suardė 
pienus. 3 ^ ' H l J J 

m 

Budriko Milžiniškos Factory Pirkimas 
padaro kainas galimas tiktai vienas ketvir-
dalis. 

Victor Orthophonic Victrola model 835 
nereikia užsukti patsai sustoja tikra kaina 

#335-00 tiktai už 

Naikina Muses, Uodus ir 
Kitokius Namų 

Vabalus. 

Lengvus Išmokėjimai 
Nauji instrumentai su Fabrikos Origi

naliais Baksais, nepraleiskite progos, o tas 
ilgai nesites. 

Jos. F. Budrik 
Inc. 

• 

DR. J . J . K0WARSK!S 
Gydytojas ir Cliirurgas 

Ofisu 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1828 
Rezidencija 2869 So. Leavltt 8t. 

Tel. Canal 2888 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 T. V. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

DR. VAITUSH, 0. D. 

Liettuvis Akių Specialistas 
** . 

Palengvins aklų Įtempimą ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų re-
gyste ir tolimų regystų. 

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

Bpeclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

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

4712 8. 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 tikra specialistų, ne pas kokį 
nepatyrei^ Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — Scope — Raggi. 
X-Kay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, Ir jeigu aš 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 užsisenėjusių, įsikerti jusiu, 
chroniška ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėlioklt neatėję pas mane. 

DE. J . E. ZAREMBA 
^-SP*EČ5ALl8TAŠ "»-' 
Inėjimas Rūmas 1018 

29 W. JACKSON BOULEVARD 
Arti State Gatves 

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

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

TeL Lafayette 5793 

Dr. A. J. JAVOIS 
Office: 4469 8. Callfornla Ava. 
Vai.: S lkl B po petų, 7 Iki 9 

Nedėlioję pagal sutarti. 

Tel. Canal 6784 Vlrginla 0888 

DR. A. RAMUS 
GYDYTOJAS. 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRJKAM 

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
•yru, moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJA* 

Ligonius priima kasdiena, H M 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomli ttk 
iskalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija, 
Ir X-RAY 

2130 WBKT 22nd STREET 
CHICAGO 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6850 

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

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 

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

Ofisas: 1446 So. 49tn Court 
Tel. Cicero 663 

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

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
pietų: 2—4 7akare: 7—8. Nedė
liomls pagal susitarimų. 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių aklų 

JOHN SMETANA, 0 . D, 
OPTOMETRISTAS 

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASR 
3464 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 3201 S. WALLACE STREET 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

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

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

TELEFONAS MIDWAY 2880 

TeL Boulevard l t i i 

**• V. A. ŠIMKUS 
< M $ ? a f t ^ r * - ir Akušeri. 

Valandos: Nuo 8 — 4 « Z I 
7 A "* S i I 

—9 vakarą 

D E N T I S T A I 

3417-21 So. Halsted St. 
Telefonas Boulevard 4705 

M 

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių 

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 18 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų Room 8. 
Pbone Canal 9529 

Office Boulevard 7141 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI8TAS 

4C46 s o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio ApUekos 

0 0 YOU KN0W WHY—-fafter VVouUirt 9o the Buckvvheat Job Ite M e r D*& Prara ty ižis n p ft[ ftirt Utf 

Tel. Canal (228 

DR. G. I. BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt s t ) 

Valandos: Nuo 9 iki u ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

OR. H E B Z M A N 
I š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per *5 
metu. kaipo patyręs gydytojas. cb7-
rurgas ir akušerts> 

Gydo staigias ir chroniškas 11-

iaiklSL I°d u - X - R a y ^ "tokiu, elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo 10 — 12 p l e tu Ir 
nuo . 1^ 7 ; 3 0 vai. vakare * * " 

8 ° ^ 3 1 1 ° R ^ So. Phore 
į i 38 jei neatsiliepiama. Sauk 
Randolph 6800. 

TeL Brunsvrick 9684 
DR. A. J. GUSSEN 

l i e t u v i . Dentistas 
1579 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos; 9-18. l - s , 6-8:89 
Sekmadieniai* ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 

Tel. Lafayette 6889 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS i-RAY 
4193 Archer Avenne 

Ofiso TeL Vlctory 8487 
Of. ir Rea. TeL Hemlock 1874 

DR. J. P. POŠKA 
8188 8- HALSTED BTRBBT 

Antras ofisas ir Reahtoiicljfc 
6604 S. ARTESLAN AVBL 

7-9 vak. Antro O t VaL: Nuo 8.6 
po piet: Utara. >lr subat Nuo 

_3-9 vak. Šventadieniais 
tarimo. 

N 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
TeL Yards 0994 

m* V 

Reaidencijos TeL 
VALANDO^T 

Nuo 19 lkl 19 dieną. 
Nuo 8 iki 8 po plėVt. 
Nuo 7 lkl 9. T*k*r«. 
BfedeL nuo 18 y ą M dleOt-

• 
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GRABORIAI: 

S, D, LACKMICZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopi giausia. 
Re ika le meldžiu at
sišaukti, o m a a o 
darbu busite užga
nėdinti. 
Tel. Roosevelt 2615 
arba 2518 
2314 W. 23rd Place 

Chieago, I1L 

C H l ' G A G O J E 
Ziniu Žineles liepos 14 d. Černiausko daržo. 

Taip daro nortssidiečiai, as* 
tuonįolikiečiai, bridgeportie-
čiai, eicerieeiai, marquettepar- Taipgi skaityta laiškias nuo 

ga — parapijos apžvalga. Dr-
ja laišką, priėmė ir. iš iždo^bar ją smarkiai tebepuola. 
nutarė paaukoti parapijai 
$50.00, taip-gi į knygą įdėti 
platų draugijos aprašymą ir 
dabartinės valdybos paveikslą. 

X Marijonų Kolegijos Ee 
mėjų Chicagos Apskritis nu-.kiečiai. Westsiddečiai ir town* L. Vyčių Chicagos Apskričio 
tarę padaryti išvažiavimą į oflakieeiai pradės darbuote su kvietimu draugijai dalyvku 
Marquette Parką liepos 7 d. I"Draugo" pikniko reikale, ti 4 d. liepos Vyčių išyažįavi-

Simpatiškas •— 
Maadagus — 
Geresnis ip Pi
gesnis Už Kiti) 
Patarnavimas. 

J. F. EUDE1KIS KOMP. 
PAGRABŲ t !2Df iJAl 

Didysfc Ofisas: 

4605-07 So. Biraitage AT6. 
Tel. Tardą 1T41 Ir 1742 

SKTRIITS 
4447 Bo. Falrfleld Avenaci 

SKYRIUS 
1410 8o. 4t «X, Olcem 

Tel. Cicero 3794 
B K T R I J S 

2201 A a k e m A i e n a * 
Tel. Boulevard 32*1 

J. F. RADZIUS 
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORITJS. 

CIUCAGOJE 
Laidotuvės* pa-

^ ^ ^ ^ - ^ tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš-
dirbystės. 

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

Rėmėjai tikisi susilaukti para
mos iš visų kolonijų. 

X M. Kolegijos Vajaus iš-
^ j laimėjimas $100 — įvyks pas

kutinį trečiadienį lie$r>s mėn. 
31 dieną, Aušros Vartų par. 
svetainėje, Chieago, 111. Bus 
dailus vajaus baigimas. 

X Pirmąjį "Draugo" pik
niką liepos 14 d. katalikiškos 
spaudos rėmėjai — kolonijų 
darbuotojai pasižadėjo suda
ryti vietose iškilmingus su 
trokais važiavimus. Pikniko 

įvietoje bus tuoj po 10 vai. 
X Kockfordo, Kenosho ir 

Chieago Heights lietuviai pa
sižadėjo trokais atvykti į "Dr
augo' pikniką 14 liepos d. \ 
č'ernausko daržą. 

X Iš Waukegano, Racine, 
So. Chicasros ir Auroros lau

kai praleis savo parapijinius 
piknikus. 

X "Draugo" piknike bas 
juokingiausių niekur nematy

me. Laiškas priimtas ir. kas 
galės, vyks į Stie-kney Park, 
Lyons, 111, . , 

Nesant daug reikalų, pirm. 

mą, vietos vokiečiai dar ir da

tų "geimių". j T. Maeis malda uždarė susi-
X Liepos 4 d. bus savanorių • rinkimą. 

Prieš porą dienų vokietininkų 
organas *' Memeler Dampf-
boot" paraHe labai smarkų 
straipsnį, nukreiptą prieš di
rektorijos pirmininką p. Kad-
gyną. Krašto gubernatoriaus 
p. Merkio išvykimas į Kauną 
komentuojamas . kaip ieškoji
mas išėjimo iš susklariusio 
padėjimo. Del dabartinės si
tuacijos vokiečių ir lietuvių 
santykiai gana įtempti. "R." 

ti ir apsivertė. Juo važiavu-įvos žemės ūkio akademijos 
si moteriškė Liudvika Vada-jprof. Vilkaitis. Ten jis išbus 
gienė sunkiai sužeista ir be nuo birželio 5 d. iki liepos 20 
sąmonės nugabenta į ligoninę. 

Ji skilusi iš Vadolagų k., A-
lovės valsčiaus. "R." 

Mokslo reikalais į Vokieti 
ją komandiruojamas Dotnu-

isvažiavimas į Marijonų far-
mą, Hinsdale, 111. 

X Į West Sidės panevėžie
čių chorą gauta stiprių, storu; 
balsų, būtent Jonas Bagdonas* 
J. Linkus, K. Rokas, Džiugas, 
Vaznonis, Masiokas, Senevi-
čius, Aleliunas, Rupšis, Stakė-
nas, Kavarskas ir Vladas Nef-
fas; iš moterų Stanislava Bal
čiūnienė, Kavarskiene, Kliku-

PRIDAUŽE MOTERIŠKĘ 
Dalyvavęs. 

"DAINOS'' CHORO NA
RIAMS- (ĖMS) 

- . 

Birželio 3 d. Alytuj nuo ka
bino važiavo dvi moterys. Kaž-

o ; j ko pasibaidžius arkliams, ve
izimas pradėjo smarkiai riedė-

Šį šeštadienį, birželio 22 d., 
iP-lės K. Mickaitės namuose, 
6947 So. Artesian Ave., įvyks 

nienė, Masiokienė, Džiugienė, 
Ldnkiene, Bagdoniene, Krot- Choro Valdyba. 
kaitė, Stakėniene, Vaitkevičie
nė ir Žvibienė. Šis choras pir
mu sykiu pilnoj savo galybėj 

kiama gausių svečių "Drau- ir didybėj pasirodys Aušros 
go" piknike. j Vartų par. piknike, birželio 30 

X Lietuviai farmeriai daly- & Bergmano darže. 
vaus organizuotai "Draugo" IZ7"~""~ 
piknike ir bandys subitinti M*3**® ^ M. SUKAKTUVES 
miestiečius. Jie suplauks iš 

Išsirenduoja ofisas, geriau 
sia vieta lietuviui dėntistui 

"Dainos" 'choro narių savy- 'Geras biznis užtikrytas. Kreip 
bės sueiga. Visi choro n a - ! k i t ^ ypatiškai. 
riai(ės) prašomi atsilankyti. 

< 

8 vai. vakare. 

KVIETIMAS. 

Visos Liet. Sus-mo Romos 

10801 Michigan Ave. 
3-čios floras 

DIDELIS UŽDARBIS! 
Reikalaujame pardavėjų 

pardavinėti lotus Loekport 
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. "VVestem Ave. 

d. R." 

Greitu laiku — geram sto-
||vyj parsiduoda PIANAS už 
.žema. kainą. Savininkas aplei-

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOK&AS 

Siuvu visokius vyriškus nau
jus drabužius, senus siutus iš-
klyniju ir prosiju. Merginų 
dreses, kotus ir siutus. 

Visokius kailinius per
dirbu pagal naujausios mados. 
Gausite geriausią patarnavi
mą už pigiausias kainas. 

Su pagarba Jūsų. Siuvėjas. 
2058 West 22 Place 

Tel. Canal 6901 

(VAIRUS KONTRAKTO*!A' 

J, S. RAMANCIONIS • 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų p a t a r n a v i m u 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
m e Išlaidų užlaikymui 
įkyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dykai 

3307 Auburn Avenue 

vakarų ir šiaurės puses. 
X Parapijos, kurios pralei

do savo pirmutinius piknikus, 
dabar uoliai rengiasi prie 
"Draugo" pikniko, kurs įvyks 

E Z E R S K I 
LIETUVIS GRABORIUS 

O t 1 s a sr 
48*1 S. M A R S H F I E L D A V E N U E 

Tel. Boulevard 9277 

I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 

. 1650 West 46tk Street 
K a m p a s 46th ir Paul ina Sts. 

T d . BlTd. 5203 

Nul iūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu s impatiš
kai, mandagiai , rerai Ir , pigiau 
begu kitur. Koplyčia del šermenų 
nykai. 

A. "j" A. 
KAZIMIERAS 
LIPNICKAS 

mirė birželio 19, 1929 m. 6:15 
vai. vak. 63 ifrotų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Apskričio, Čekiškės 
l'arap. ir 'nicstelio. Amerikoje 
išgyveno 23 metus. 

Pal iko dideliame nuliūdime 
moterį Ona. sūnų Kazimierų, 2 
dukteri Mikoliną ir Rozalija, 
seserį Roza'iją Stoškienę Ma-
han-oy City, Pa. Buvo narys Šv. 
Kazimiero vyrų ir moterų dr-
joą. 

Kūnas paAarvotas Lachavi-
t iaus koplyčioj, 2314 W. 23 PI. 
l a i d o t u v ė s įvyks panedėlyj bir
želio 24. Iš namų S vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio siela. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazlmero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta>nus 
dalyvauti šios© laidotuvėse. 

Nul iūdę; 
Moteris, Dukterys Sesuo ir 

Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 

2 Lachavičius, Roosevelt 2515. 

Stambi Parap. Auka. 
North Side. — Draugija Šv. 

Mykolo arkaniolo laikė pus
metinį susirinkimą^ 16 d. bir
želio, parapijos svetainėj. 
Perskaičius pereito susirinki
mo nutarimus, aptarus dr-jos 
reikalus, komisija pranešė, 
kad visu smarkumu rengiama
si prie draugijos 25 m. gy
vavimo apvaikščiojimo. Ren
giama didelis bankietas Ir 
graži programa. Nauji nariai 
bankiete bus priimami be jo
kio įstojimo. 

Federacijos atstovai prane
šė, kad Federacija rengiasi 
prie seimo, kuris įvyks Cice
ro, rugpiučio 20, 21 ir 22 d. 
Kvietė draugija patiekti nau
jų sumanymų. 

Labdarių atstovai pranešė, 
kad Šv. Kryžiaus ligoninei už 
kambarį jau užmokėta $500, 
prie ko ir draugija yra prisi
dėjus aukomis. 

Skaitytas laiškas nuo klebo
no, kuriame kviečiame dr-ja 
prisidėti prie 25 metų parapi 
jos gyvavimo paminėjimo 
Atminčiai bus leidžiama kny 

PARDUODU DVARį 
Geriausios Žemaitijoje že

mes 200 hektarų, t. y. apie 500 
Katalikų Amerikoj k u o p o s ^ ^ ^ s u v i s a i s t r i o b ė _ 
ir nariai malonėkite dalyvauti s ia ig^ grnūisiS) mašinomis> pa. 
apskričio išvažiavime, kuris d a r g a i s fr ^ p a v y a d i n g o u-
įvyks birželio 23 d., Maraus ^ įrengime, M ^ 2 5 ha. 
tte Parke. Bus programa, bus ^ k e w i i1adaliai žemes 
laimėjimai. nuolaidi namai nertaisv-

džia Chicagų. 
. 3259 So. Halsted Street 

Visos kuopos, kurios parda
vėte tikietus, galus su pavar
dėmis turit priduoti arba pri
siųsti ne vteliau kaip 21 d. bir
želio adfesu: J. fc\ Aukštaitis, 
4534. So. Fairfield aveį Chi
eago. Komisija. 

' # « 

CHICAGOS PASTF 
LIETUVIAMS LAIŠKAI 

6ie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina \ vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti Reikia klausti prie lan
gelio, kur padėta iškaba "A& 
vertised Window" lobe j nuo 
Adams gatvės, pasakant lais-

L Del geriausios rųSlei 
ir patarnavimo, Saukit 

G R E E N VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So . Paulina S t 
Tel. Boulevard 138i ' 

MARQUETTE JEVVELRY 
• & RADIO 

Savininkas R. Andreliunas 

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, folivarkas, kumety
nas, du mūriniai tvartai, dvi •laIkrodJ,u" lr *»i*iko. 

i • instrumentus. 

daržinės, tartokas — malūnas 
kalvė, vištininkas, ledaunė, 
virtuve 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. 

B ū r ę s vedėjas Bridjreport Paint lng 
& Hardware Co., dabar perėmė visą 
biznį į savo rankas ir duos visose Slo 
biznio sakose pirmoe klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painters & Decorators 

J. 8. Ramancionis , savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL Victorv 72 «1 

. 

M. ZIZAS 
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius n a m u s prieinama 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėl iausios mados 
radio, pianų rolių, r e 
kordų ir t t . Taisau 

2650 West 63rd St. Chieago. 
Telefonas HEMIX)CK 8880 

Loomis maliava 
visokių spalvų tik 

f 1.29 Galionas 

Telefonas Canal 72SI 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontraktorius 

Dažų ir Popieros Krautuvė 
2824 S. LEAVITT ST. Chlca»o 

ko NUMERJ, kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus paš- j Išlipt Klaipėdoje iš laivo, 
tas laike tara tikra laika, o Į sėskite į automobilį ir geru 

40 pėdų ištie
siamos koptos tik 

$12.98 

S. M. SKUDAS 
G R A B O R I U S 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 W E S T 18 S T R E E T 
T«l«f. RooMAvelt 7 5 SI 

W 

paskui sunaikina. 
901 Barauskaitei B. 
926 Kudismieni A. 
939 Pakutaitis Marcelle* 
950 Skrypkus Martha 2 
955 Strimaitis A. 
960 Sveikauskis Jonas 
964 Vigontas Franciškus 
965 Voranius Kaz. 
968 Wainavici Jonas 

keliu atvyksite į Jokūbavo 
dvarą per 1 valandą, nes yra 

Iii 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. 

St. Louis "Dutch 
Boy" white lead 

100 svarų $11.50 
P u r e Boiled Linseed Oil 

98c. Galionas 
Tikri Bargenai 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, EI. 
Telefonas Lafayette 4689 

V. PAUKŠTIS 
H A R D W A R E STORM, 

Palnt, Oll A Glass 
1701 We*t 47tb Street 

Tel. Lafayette 1287 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

S. A, ZOLP 
' 
i 

A. P E T K U S 
Graborius ir Balzamuotojas 

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą. 

Patarnavimas* 
vinose Chica
gos dalyse ir 
p ri e m i esč u asec 
Grabai pigiai 

net už $25. 

OFISAS 
3238 South 

Halsted St. 
Vietory 4088-

89 

4424 So. Roclrvrell St. 

Virginia 1290 

ANTANAS BUGAIUŠKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 17 d., 7 vai. vak., 
1929 m., sulaukęs apie 42 metų amžiaus, gimęs Pane
vėžio Apskr., Vienkiemio Tankunų. Pragyveno Ame
rikoje apie 23 metus. Priklausė prie Draugysčių Illi-
nojans Liet. Pašelpimo Kliubo, Saldžiausios Širdies 
V. J., Šv. Mateušo ir namu savininku. 

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 dėdės. 

Kūnas pašarvotas randasi 3339 S. yfallace 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 iš ten bus nuldjetas 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 

PRANEŠIMAS 
Turime garbės pranešti l ietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400'*, kurie 
vadovauja pasaulyje automobil ių 
vertybėje. Mes te ikiame vis iems 

KLAIPĖDOJ VOKIEČIŲ IR i Del sąlyCT kreipkitės į sa- i t * - ™ ^ £ 5 ™ ^ ^ atdara> 
vakarais lr šventadieniais. 

K A R P E N T E R I S IR G E N E R A L I S 
KONTRAKTORIUS 

Iš Bridgteporto išsikėlė į Brighton 
Parką* Naujas adresas: 

2906 West 39 PI. Laf. 9119 

LIETUVIŲ SANTYKIAI (Vininką: A. Stulginskis Joku-
ITEMPTI bavas, Kretingos p. Lietuvą, 

arba į "Draugo" Admin. K. 
Klaipėdos krašto direktori- M. 2334 So. Oakley Ave., d u 

jai, pareiškus nepasitenkini- cago, BĮ. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082 
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Pirmas Išvažiavimas 

Tel. Bonlerard «314 

M. VUSZKA, & CO. 
F L U M B I N G St HEATIHO 

Kaipo l ietuvis, l ie tuviams patar
nauju kuogreriausta 

4Ct4 BO. P A U L I N A 

JUOZAS K. ENČERIS 
G E N E R A L I S KONTRAKTO RITJ8 

Ir 
R E A L ESTATB 

N a m u s stato, taiso, perka i r 
parduoda visoje Chlcagoje 

4401 S. MOZART ST. LAF. 8661 

= Rengia 

1 LRKSA. CHICAGOS APSKRITYS 

j Nedelioj Birželio-June 23,1929 | 
| Marquette Parke Prie 69 ir South California 1 
| Pradžia 1 vai. po pietų 1 
| Visi kas gyvas į šį išvažiavimą. Cliica gieeiai ir apylinkių lietuviai dui į išvažia- = 
| vimą. Ir aš ten važiuoju. RENCrĖJAL | 
»iiUiniiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiHii iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiHiiiiHiiiiiinitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinia^ 

| M0RTGEČ1AI-PASK0L0S 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute ikiama 1 v iena dieną. 
P e r k a m e real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas $500.000.00 
S804 SO. K E D Z I E A V E N U B 

TeL Lafayette €738-671 f 


