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Katalikai pasaulionys tori kilnų ul-
davini, — Jnešti J Šeimynas ir ; vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią. JSzaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padės jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti Užtat, 
skaitykite ir platinkite "Draugą.** 

UTHUANIAN DAILY FRIEND 

'Draugas' atstovauju >rxttnizij<>'• 
Katalikų mint|. remia auoftlrdžiai Ka 
rallklskas draugija* -tajuiiKu* omn, 
pija* ir lietuvių Kolonija* i "raugu* 
Izlauglasi dldcU IpUNitki, immin* t 
•tori kad roliau tuu<iiHikvii> >». vr*+ 
e įlėki fausmai 

No. 111 3č A C 0 P Y 
"Draugo*" 2334 #o. OaJUey Avšnm 
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MEKSIKOS VALDŽIA REIŠKIA NORO ! ALPINE KARIUOMENĖ ŠV. PETRO BAZILIKOS AIKŠTĖJE 

SU BAŽNYČIA TAIKINTIS • 

Tik Su Vatikanu Santikiu 
Turėti Jai Nesinori 

v 
BERLYNE KOMUNISTŲ 

— MASKVOS AUKŠTINAMOS 
-

• Į 

MEKSIKOS VALDŽIA KA
TALIKAMS SIŲLO TAIKĄ 

i i 

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
BERLYNE, TAI MASK

VOS DARBAS 

i 

MBXICO CITY, geg. 9. — Me- ( 

ksikos provizionalis prezidentas 
Emilio Portes Gil pranešė, jog jis 
yra palankus pasitarti apie koo
peruoto Meksikos gyventoju nau
dai su Michoaean arkivyskupu 
Leopoldo Ruiz y Flores, kurs re
prezentuoja Meksikos katalike hie
rarchija ir kurs šiandie J . Valsty
bėse gyvena. 

Arkivyskupas Ruiz tomis dic* 
nomjs paskelbė pareiškimą, jog 
Bažnyčia ir jos tarnai yra pasi
ruošę su Meksikos valdžia koope
ruoti Meksikos gyventoji} gerovei. 
Tik reikalingas abiejų pusių susi
artinimas. Bažnyčia nieko daugiau 
nenori, tik sau prigulinčias lais
vės, kad ji galėtų savo pasiunti
nybę pildyti. 

Prezidentas Gil pranešė, kad jis 
labai užimančiai skaitęs arkivys
kupo Ruiz pareiškimą. Į tai atsi-

• 

Medingėnų Miestelį Didelis 
Gaisras Palietė 

BERLYNAS, geg. 9. — Vokie-1 ; 25,000 tos italy kariuomenes Sv. Petro Bazilikos aikštėje, Romoj, laukia šventojo 
tijos vidujinių reikalų rainisteris TČVO pa la imin imo. 
Carl Severing Reichstago komite-

• M M I 

tui skaitė telegramas iš Maskvos. B O S T O N O KARDINOLAS J jam Tėvui įteikė dvi puošniai ap-
Tomis telegramomis, kurios pri- P A S ŠVENTĄJĮ TĖVĄ .taisytas knygas. Vienoje yra pa-
siųstos vokiečių komunistams, Ma 
skvos komunistai aukština Berly- ROMA, geg. 6. — Praeitą tre-
"no komunistus už jų suruoštas * i a d i e n i Šventasis Tėvas j priva-
kruvinas demonstracijas ir riaušes. t i n e audienciją priėmė kardinolą 
Pažymėta, kad jų padirbdintos ba- O'Connell, Bostono arkivyskupą, 
rikados paailiksiančios amžinai pa- Bažnyčios Galva pareiškė, jog A-
saulio revoliucijos istorijoj. merikos katalikai turi jaustis ne

paprastai laimingais, nes jie ten 
Yra aiškiausias įrodymas, sakė m j i m o j ^ ^Jįįį T a i ^ 

ministeris, kad Berlyne Maskvos ^ k ą ^ ^ įį^įį ^ 

DAUGIAU TRYS GALVA-
ŽUDŽIAI GALVAS P A 

GULDĖ dėtas atsidavimo adresas Šventojo 
Tėvo pagalbai jubiliejaus metais, -
kitoje — platus pranešimas iš šy. Šalę Hammond, Ind., laukuose 
Apolonijo Gildijos aktivumo. Šią atrasta pamestas automobnius ir 
Gildiją sudaro katalikai dentistai, jame dviejų vyrų lavonai. Tolėliau 
kurie parapijų mokyklose vaikų dar trečias lavonas rastas. 
dantis patikrina. 

Šventasis Tėvas atsidėjusiai klau 

Iš Telšių gauta žinia, kad ba- NUŽUDĖ IR SUDEGINO 
landžio 17 d. Medingėnų bažnyt- —— 
kaimy iškilo didelis gaisras. Išsyk R A S E I N I A I . — Betygalc 
užsidegė pil. T. Jucevičiaus gyve-! valse. Budinės km. iš kovo \ 
namoįi troba, kurioje gyveno dve
ji nuomininkai. Su troba gaisre 
žuvo ir trys nuomininko Glatkaus-
ko vaikai — Vincas 8 metų, Jo
nas 5 metų ir duktė Antanina 9 
metų. Po gaisro Glatkauskio sūnų 
rasti tik kaulai, jo dukters kaulų 
visai nerasta. .Matyti, ji bus su
degusi visiškai. Nuostolių padary
ta apie 10,000 litų. 

Nuo Jucevičiaus trobos užside
gė ir gretimi Prano Gučo namai, žudžiusi del to, kad jai ned* 
Tam gaisras nuostolių padarė apie vė gautų už 7 ha žemės nu< 
50,000 litų. Sudegė tvartas, dar
žinė ir kluonas. 

Gaisras kilo iš Jucevičiaus bu
to ir greičiausiai del netikusio du-

į 21 d. naktį nužudyta moter 
senutlė 62 metų amžiaus A n 
lė Kaupienė. Žmogžudystėj 
tar iama jos mar t i Antosė ap: 
32 metų amžiaus, kuH minei 
sehutę nužudė i r sudegiD 
(spėjama, kad pi rma išviri 
i r pelenus su kaulais išmetė 
sąšlavyną, mat da r nevisai gi 
lutinai sudeginta, tai rast 
dievocionaliai medalijonai. N 

raudonųjų ranka veikia. 

IHANGIRO SULTONAS 
KATALIKYBEN AT

VERSTAS 

tinga ir kas jai tikrai priguli. 
Šventasis Tėvas didelio pasite

nkinimo if džiaugsmo reiškė, kad 
Bažnyčia Amerikoj daro pažan
gos, kad Amerikos katalikų hie
rarchijos vyriausias narys, kardi
nolas O'Connell, skaitlingo maldi
ninkų būrio priešaky aplanko A-
paštalų kapus Romoj šiais Baž-
žnyčios Galvos kunigystės jubilie
jiniais metais. 

Kardinolas O'Connell Švėntą-

mtraukio. 4 < R." 

Tai John Scalise, Alb. Anselmi 
CMCAGOJE 

ir J . Guinta lavonai. Policija spė- D U RAKETERIAI SUIMTA 
ses skaitomo raporto ame tos Gil- ^ ^ y ^ b u v o ^ ^ ^ 
dijos veikimą. Jos darbą aukštino tf . ]mkm .f p & m e g t i 

ir, be kitko, pažymėjo, kad kuo-

mos pinigų. 

Nusikaltimą, susekė sumi 
nus Betygalos policijos punl 
to vedėjas p . Kabanius. To! 
policijos sumanumą tenka ti 
sveikinti. Bjrja perduota tei« 
mo tardytojui , o įtariamo; 
nužudyme mar t i pasodinta 
kalėjimą. " B . ! 

SAVANORIAI IŠ KLAIPĖ
DOS KRA$TO 

3 £ 

KAREIVIS KATEDROJ 
PASIŠOVĖ 

ROMA, geg. 8. -— čia gauta 
žinia, kad katalikybėn atverstas 

žvelgus jis nori su arkivyskupu I h a n g i r o ^ ^ R u h i n d a ) C e n . 

P a s i t a r t i - / tralinėj Afrikoj. 
Arkivyskupas Ruiz be kitko sa- J o ž m o n a n v a i k f i i g ^ ^ ^ 

vo pareiškime padėjo sugesf t a l i k y b ė n a t v e r e t a . Sultonas bu-
kad kilusius ginčus spręsti reika- v c p r o testantu krikštytas ir ga
linga pavesti specialiems ir auto- l o p p a l i n k o ^ ^ ^ i r v a i k ų tikė_ 
rizuotiems Bažnyčios ir valstybės jįm„ p i-iįmti 
reprezentantams. Tuo būdu visuo-
met gražiausi dalykai atsiekiami. I N D | j o j RELIGINE KOVA 

Prez. Gil yra nuomonės, kad ar-
kivyskupas turjs minty Vatikano LONDONAS, geg. 9. — Man- d o katedra kuone pusantros pa
skirtą reprezentantą. Tad jis pa- galore, Malabar pakrašty, vienas „jg DUvo uždaryta, kas įvyko pir-
žymi, kad Meksika ilgiausius me- indėnas šalę musulmonų maldna- m u ^&Ttū į 200 metų. 
tus su Vatikanu oficialių santikiu mio išdrįso kokiu tai instrumen- M 
neturinti ir šiandie negalinti tu- tu groti. Musulmonai jį užpuolė. . T * ™** ^ t e V l e n a S . k a r e m 8 

rėti. Esą tas valstybės įstatymais Jam pagelbon pakilo indėnai. kūt*dro> ^upodamas pasišovė, no-
uždrausta I Kilo riaušes. Apie 6,000 indėnų r e d a m a s ^ ž u d y t i . Tuoj po ŠV. 

!su musulmonais pradėjg peUiais M i š i ų ^ P 7 : 0 0 * i v y k a 

Katedra tuojaus uždaryta. Ant-

Oak Parke policija sugavo du 

» ! A pat . mokinosi seminarijoj, fri— i * Scalise, andai iš ka- ^ į ^ 1 ^ S l Z . 
nepaprasto dievotumo reiškė į šv. M J I ~ I*> " . 0 0 0 , « . - P ^ 1 * ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ * T [ Šiomis dienomis Klaipfedo 
Apoloniją, kurs buvo Jo parapi- paliuosuotas. Ji% suimtas ir iden- 7 ^ ™ *ngą **** a u m o J j kareivinėse specialinė komisi 
jos globėju ir kur Jo dėdė Damio- pikuotas, . kaipo vienas tų, ku r i e ^ . ėdamas ano pmnojo lauke. 
m Ratti kunigavo, pas kurį Jis ™ i vienam Chicagos garad- Taip Pas.taike kad kada sudau-

žiuj net septynis vyrus nužudė. ^ ^ **••% a r t l ^ p o l l c m ° -
nas. Šis tuojaus vieną ir kitą nu-

sventas dienas pralcizdavo. 
Kardinolas O'Connell reiškė Spėjama, kad jiems tad dabar t v ė r ė . 

džiaugsmo, kad Šventasis Sostas UŽ tas skerdynes atsimokėta, 
su Italijos valdžia susitaikė. Su- j ' 

Areštuoti i pasirodė organizuotų 
darbininkų viršaičiai :* M. J . Po-

•taikymas entuziastiškai sutiktas p A T y S 0 A T V E S TAISYS mrSt Tireworkers, Repairers and 
visam pasauly, gi ypač Amerikoj. ^ _T , . , .. . , x 

Vulcamzers' unijos prezidentas, ir 

ja, kuriai pirmininkavo Klai 
pėdos krašto komendantas pu 
Ik. Įeit. Liormanas, priiminė 
jo savanorius į kariuomenę. I 
46 vyrų pr i imta 35, iš jų pa 
ties miesto, 15 — iš Klaipė 
dos, iš Šilutės i r 8 Pagėgii 
apskričių, (El ta) 

SAN ANTONIO, Tex., geg. 9. 
— Balandžio 29 d. San Pernan-

50 RIAUŠININKŲ AREŠ
TUOTA 

raižytis. Policija buvo priversta 
panaudoti ginklus kovojančių nu-

j malšinimui. Daugelis riaušininkų 

CALLES PASIRUOŠĘS 
GYVENTOJUS A U 

ŠINTI 

Howard st , tarp Ashland ave. j M a c D o na ld , Hotel Employes 
ir L stoties, namų savininkai, ne- a n d Bellboys ^ unijos "įrašines*" 
galėdami miesto valdybos prisi- a g e n t a & p Q W e r s p l y t A l a n g ą s u . 
šaukti duobėtą gatvę išlyginti, iš- <jau£e> 

sprendė patys taisyti. j 
MEXICO CITY, geg. 9. — Tuo I 

pačiu laiku, kada Meksikos pre-» M i e s t o v a J d ^ ^ ^ ^ ^ ^ Et^re flUSfekatldillO 
zidentas Gil arkivyskupą Ruiz, ku^ s o s &tvių *&*"** b e t Parodo , j į j ^ j ^ e ž e r e j t i e s 4 7 f i t > a t . dų ^ p r o c ^ ^ 2>g ^ v o 

rs šiandie J. Valstybėse gyvena, k ^ t ų J ^ nepakanka, kad: va- ^ g ^ n i l g i g k a l l d i n C g Thomas Ha- k f c ^ l j 4 3 proc^ ienkų 0,51 proc 
kviečia pasitarti Bažnyčios su va
ldžia taikos reikale, karo sekreto
rius Calles ruošia 30,000 kariuo
menę sukilusius įvairiose valstijo
se gyventojus malšinti. 

NAUJOKAI TAUTYBES 
ATŽVILGIU 

-

Š. m. imami karo tarnybon nau 
jokai tautybės atžvilgiu taip pa 
siskirsto: lietuvių 90,17 proc., žy 

LONDONAS, geg. 9. — Ada- nukentėjo, 
dan'e, Persijoj, anot žinių, komu
nistų riaušės pasibaigė, kada a-
pie 50 vadų ir kurstytojų areštuo
ta. 

rytojaus katedroje įvyko sandaros 
ceremonijos ir po to šventynė vėl 
atidaryta. 

ldyba P i l i e s gerove nesirūpina. . ^ 3 4 m _ d i r b ę s W g r e e n D r u g ^ ^ pnc fc ^ ^ ^ 

Co. J i s apsiraišiojęs virve, kurios Q , 2 6 proc. " R . ' 
galas pririštas prie prie-

:os stulpelio, kitu galu pri- P A D E G Ė ŪKININKĄ 
' .rištas frunkus akmuo. 

Iš patikimų šaltinių sužinota, f 
Calles'o tikslas yra šautuvais ir ^a (j sODoro 

M A N O NUGRIAUTI 
SOBORĄ 

KITA KOVA KINIJOJ 

IŠNAUJO MAJORU IŠ
RINKTAS 

SHANGHAI, geg. 9. — Kwan-
gsi kariuomenė, kuri nacionalistų 
valdžią kovoja iš Wuchowo pa
siekė Yangtzt paupį ir tenai du 
miestu, vakaruose nuo Kantono, 

• GARY, Ind., geg. 9. — Šio mie- užpuolė. 
sto piliečiai majoru išrinko buvusį Tad nacionalistų valdžia Ranto
ma jorą R. 0. Johnson, kurs ne- no kariuomenei pagelbon aštuo-
senai buvo kalėjime už prohibi- niais garlaiviais į Kantoną ka-
cijos įstatymo peržengimą. riuomenės pasiuntė. 

5 FRANCUZŲ LAKŪNAI 
ŽUVO 

TAKSŲ BILIUS ATIDE
DAMAS 

BOURGES, Francija, geg. 8.1 SPRINGFIELD, 111., geg. 8. — 
— Avordo aviacijos stoties pertki Valstybinis taksų už pajamas bi-
franeuzų kariuomenės lakūnai žu- liūs legislaturos žemesnių rūmų 
vo airplano sparnui nulūžus auk- komitete susidūrė su nepalankumu 
štai padangėse. ir atidėtas. 

"SAUSASIS" CHICAGOS 
KONGRESMONAS TEI

SIAMAS 

KEY WEST, Florida, geg. 8. 
— Čia prasidėjo byla kohgresmo-
nui M. A. Michaelson iš Chicagos. 
Kongresmonas yra "sausas kai ra-

- dabartinės Įgulos, 
kartuvėmis sukilėlius išnaikinti i r Į l i k i m a s nuspė tas . Tam tikros į-
savo valdžiai ramybę užtikrinti. s t a i g o s > apsvarsčiusios tą klausimą, 

priėjo teisingos išvados, kad bū
tinai reikią tą seną rusų valdymo 
liekaną nugriauti. Sugriauto So
boro medžiagą galima bus sunau-

SPRINGFIELD, '. U., geg. 9. • J doti Prisikėlimo bažnyčiai ar ki-

PATYS SAU ALGAS 
PASIDIDINO 

Iš 16 į 17 balandžio Varėna 
valsčiuj, Podžių kaime sudegė V 

ir gyvenamoji 

Žemesnieji legislaturos rūmai bal
sų didžiuma priėmė bilių, kuriuo-
mi einant atstovams algos į me

tam kultūriniam trobesiui. "R. , J 

Du polfcmonu sužeista 
George Ceicil, 35 m., 7155 Vin- Paleckio tvartai 

cennes ave., parėjęs namo, pas troba. Nuostolių padaryta 3,640 1 
žmoną rado iš seniau įtariamą gūniai. (Namai buvo neapdrausti, 
vyrą. Jis tą vyrą apmušė ir pa- Manoma, kad juos padegė iš ker-
šovė. Nuvyko policija Ceicil su- što. " R . " 
imti. Pirmneg jis pašautas, du po- „ 
licmonu jis pats pašovė. NUSIŠOVĖ RAŠTININKAS 

NUODIJOSI GIRTAS 
tus padidinamos ligi 5,000 dol. 

gas". Bet jis čia federaliam teis- g i a n d i e yiems mokama po 3,500; Pil; K. Kvietkauskas, gerai tru
me teisiamas už nusižengimą pro- d o i . į m e t us . [ktelėjes "saldžiosios", užsimanė 
hibicijos įstatymui. Jis kaltinamas 
tame, kad praeitais metais parvyk-
damas iš Havanos savo bagaže 

Reikalinga, kad bilių dar ir m- į n u o d y t i ir išgėrė acto esenci
jos. Laimei, tai greitai buvo pa-natas pravestų. 

svaigalų turėjęs. 
stebėta, ir jis buvo nugabentas į 
ligoninę, kur, suteikus greitąją 
medicinos pagalbą, jo gyvybei pa
vojus pašalintas. . . ' ? R >> 

DAUG NAUJŲ NAMŲ 
3 Vaistininkai nubausti Pernai Kaune pastatyti 429 gy-

Federaliam teisme trys Chica- vettami namai. Šiemet statybos se-
gos vaistininkai prisipažino kalti zonui prasidėjus namų manoma 
svaigalų pardavinėjime ir nubau- dar daugiau pastatyti. Tokiu bu- CHICAGO IR APYLIjNKĖS. 
sti kalėjimu ir pinigiškomis pa-!du butų kaino? smarkiai pinga. Į— Nepastovus oras; maža tempe-
baudomia "'tM"r[ raturoje atmaina. 

35= 

7 sužeista Netoli Vilkaviškio miške ra-
West 81 st. ir Halsted skers- s t a s nusišovęs Vilkaviškio po-

gatvy automobilius su penkiais Jicijos* rašt ininkas Jonas Pru-
Chicagos detektivais susidaužė su poška, Šovimosi priežastis ne-
kitu automobiliu. Pastaruoju du žinoma, " R " 
asmeniu važiavo. Visi septyni su- _ _ « = = « _ _ T = = = _ . 
žeista. Trys detektivai pavojingai. #>IMGŲ KURSAS 

Painters* unija, kuriai priguli 
apie 18,000 narių kontraktą su 
kontraktoriais trims metams at
naujino. 

Kontrakte pažymima $1.62^4 
darbo valandoje ir penkios die
nos darbo savaitėje. 

LlKUVur* HM litą, 
Britaoij*^ 1 -«v ^t^n 
Prancijoi* HH) tfaiiK. 
Belgijos 100 beljn 
ftalijoh 100 H n 
Vokietijos KM. uiarkiv 

II0.1M 

4.Rf 

.19! 
I3.8r 

5.2: 
>A7 
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u D R A U G A S » 

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.00, P a -

Mt Metų — $3.50, Tr ims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
l^enesiui — 7 5c Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tę — $4.00, Kopija .03c. 

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

Korektorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 Tai. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
JJkeibimai sekančiai dienai priimami iki $ 

vai. po piet. 

t u D R A U G A S » 

UTHUANIAN DAILY FRIEND 
, Publisned Daily, Except Sunday. \ 

SUBSCRIPTIONS: One Tea r — $6.00, Six Montns 
[—, $3.50, Three Montbs -& $2.00. One Montn — 75c. 
Kurope — One Year — $7.00, Six Months — $4.00, 
Copy — .03c. 

Adyertising in "DRAUGAS" brings best results. 
Advertising ra tes on applicatlon. 

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

DIENOS KLAUSIMA! 
SPAUDOS SUKAKTUVĖMS PRAĖJUS. 

J 
Kai kurios "misų kolonijos ir labai gra

žiai* pamini jo spaudos atgavimo Lietuvoje 2o 
m. sukaktuves. Bet didžiuma jų tą brangų. 

:Jr Jabai reikšmingai musų tautai įvykį pralei
do be jokio paminėjimo. Gaila. Tokiam atsi-' 
tikime parodoma, kad ne visi me^ įvertiname 

£ft£0 tėvų didelių pastangų išgauti musų spau 
£fi& laisvę ir a k i n t i mitsų tautos, (teises.. 

-įjors gegužės 7.d. ir praėjo, bet tas dar 
nereiškia, kad pervėlu yra paminėjimą suruoš
ti prie kito s progos. Geriau vėliau, negu nie
kad — musų priežodis sako. Del to, mes dar 

'karta; raginame visas lietuvių kolonijas tos 
"progos neapleisti. Ne tik suaugusiems reikia 
• duoti progos prisiminti tuos skaudžius spau
dos uždraudimo' laikus ir bendrai Lietuvių 

'tautbs persekiojimą, bet ypač svarbu supa
žindinti jaunimą su tuo, kiek Lietuva yra 

- kentėjusi. Musų mokyklos, manome, visos 
spaudo^ sukaktuves atatinkamai paminėjo. 
Jei kai kurios to dar nepadarė, tai gali pada
ryti vėliau. ' 

Dažnai rengiame ' 'suprize pares" asme
nims tik tuščios garbės ieškantiems, niekuo 
jjfie musų tautos garbes pakėlimo neprisidė-
jusiems, bet susimildami — nepamirškime 
savo tautos tikrųjų didvyrių Valaneauskų, 
Baranauskų, Sederavyčių, Basanavičių, Vilei
šių, Kudirkų ir kitų, nepamirškime knygne
šių. 

but buvęs nužudytas. Velionis karininkas 
savo gyvybę padėjo, kąd išgelbėjus sayo šefą. 
Už tat, jis didelės pagarbos užsitarnavo. 

Šis pasikėsinimas ant diktatoriaus gyvy
bės yra ne pirmas. O suokalbis bendrai prieš 
dabartinę vyriausybę bus jau šeštas iš eilės. 
Tie suokalbiai sakyte sako, kad Lietuvos vi-
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m DAUG DAIBO, IV 

J . Valstybių pramones padė
ties žinovai per spaudą visus 

gerėsią ir darbų taip daug bu 
sią, kad tik tie nedirbsią, ku
rie 

džiugina, kad į keletą savai 
duje nėra gerai, kad: ten reikalinga pataisų ;&ų visoj šaly darbai taip pa-
ir pačių pamatinių pakeitimų. 

Jei aky vaizdo je didelės minios žmonių ir 
karininkų apsuptą preniierą mėginta šauti, 
tas reiškia, kad dabartine valdžios tvarka 
veda šalį prie teroro, gal but panašaus Mek
sikai, o gal net ir Kinijai. 

Tuos liguistus apsireiškimus Lietuvoje 
reiktų iš šaknų išrauti. Kitaip jie plėsis, gra
sindami musų tautai baisiomis pasekmėmis. 

Mes esame pasisakę, kad politinių parti-

gesnių anglių, ty. žemesnių Washingtono Universiteto-
įstorijos prof. E. S. Meany 
vienam laikraščių atsako į an
trąjį klausimą. 

G. "VVaskington apleidęs pie-

JttAVĮNTAJfc ARKLYS, 
kainų. Kalbama, kad kasyk
lų operatoriai gal ir palink
siu anglims kainas mažinti. 
Bet nuo to nukentės angleka-
siai. Operatoriai norės jiems zidento ofisą užsiėmė darini į 
užmokesnius sumažinti. j savo mylimam dvare (estąte) I 

Naujosios Anglijos attdimi- Monnt Vernon ligi liepos 3 &, \ 
ttėse ir avalinių dirbtuvėse t798 m., kada jis sutiko vado j 
darbininkai dirba nebežinoda- j vauti naujai organizuojama: I 

dirbti nenorėsią. J ie ' dar'111^ * * ^ i e m s * * * * « atneš. į armijai, kada kąrąs su Fraa-
pažymi, kad darbų busią dau-, Nebežino,kaip ilgai darbų tu-'cjįa ėmė grasinti; Darant ka-

giau, negu praėjusio karo lai- N*8 ' * to„gyvu<?«>a m ^ ^ f \ ^ ^ ^ ^ ^ j i s *?? 
ku. 

jų likvidavimas nėra sveikas dalykas. Pasta- monėje atmainų, kaip tai pa-
ruoju laikU, žinoma tik ant popieros, likvi-

Sveiki busime, tai teks ma
tyti, kiek yra verti tie jų nu
sakymai. Tie žinovai kaikada 
pramato tokių ar kitokių pra 

kinimai. Gi pietinių valstybįų 
audiminėse — net suirutes. 

Kai-kurios didelės pažan
giosios ir prosperuojančios 

'pramonės šiandie mažiau dar-
I bininkų išlaiko, negu pirm po-
iros metų, bet mažesnis skai
čius darbininkų daugiau visko 

i pagamina. Į dirbtuvės įvestos 
! mašinerijos ir kitoki naujo-
j viniai pagerinimai. 

gerėjimų arba pablogėjimų, 
cluota.- socialdemokratų partija, nubloškiant ją j Bet dažniausia jų nusakymai 
prie slapukų teroristų bolševikų. Ir taip juk yra vien tuščios statinės. Tin 
nedaug tebuvo skirtumo tarp vienų ir kitų, karnos #vien barškinimui, gi 
bet kai tos partijos nariai padaryta "mučel- kaip buvo, taip yra tuščios 
ninkais", jie, neturėdami nei kiek valstybiš
ko nusistatymo nei tautiško jausmo, su pačiu 
velniu dėsis, kad tik atkeršijus savo politi
niams priešams. Praeitis jau tą įrodė. Turime 
Plečkaičio ir kitų pavyzdį. Del to ir dabai 
netenka stebėtis, kad Lietuva pradeda pagar
sėti politinėmis žmogžudystėmis. 

Mes pilnai esame įsitikinę, kad Lietu
vos liaudis tebėra sveika. Prie teisėtos val
džios, prie sveikos tvarkos, įvairaus plauko j Žemes uky aktivumai visu 
prieš valstybiniai elementai ' i r partijos, netu- j t e m P u prasideda, nepaisant . . . . 
rėdamos liaudyje paramos, pačios sau galą š a l t o oro. Miestuose be jokio įPe» ir kiekviena jų grupe at
gautų. Nereiktų jų nei likviduoti ir Lietuva užsiėmimo per žiemą išvargę j * a k o ™ * ? a m a | h e k a m a . £ g " 
butų geriau apsaugota nuo tokių suokalbių ir | * * * * * eina į ūkius ir šių j b a - v

 M - T * ? ' . r e i k i a v i r s a i c m > 
politiniu žudvnių, kurie musų tautos vardą j bedarbių skaičius nuolat ma- ^ , / , a " f,n,'zlu,'os' f ; ' ! , h t l 1 ' ' 

Apie šiandieninę pramonės I T i k> teiP vadinamos, atža-
ir darbo padėtį jie štai ką! S a v i š k o s pramonės, ty. tos, 
praneša- j kurios pas save neįveda jokių 

Šiandie yra kiek žmonių b e ! n a u J o v i n i u . d a r b u i P a t r i n i 
darbo. Bet iš jų daugelis ar
ba tyčiomis bedarbiauja, ar
ba negali nuvykti į tas šalies 
dalis, kur darbininkai reika
laujami. 

mų, dažnai aimanuoja apie 
nepavykimus. Bet už tai nie
kas nekaltas, *kaip tik jų vai 
dybps. 

Kai-kuriose įstaigose įvesta 

gruody, 1799 m. 
John Adams, apleidęs ' Bai1 

tuosius Rūmus, arti 25 metu-: 
dar gyveno, ir to laiko didžiu
mą literatiniam darbui pa
šventė. 

Jefferson Virginijoj švie
timo platinimu darbavosi. Jis 

Vienas gerialisia išlavintu 
šokime arklių J, A. Valstybių 
armijoj, kaip matome, "daro 
"over tlie t o p " per surengtą 

daug pasitarnavęs tos vaisty-j F o r t M y e r (Va.) mil tarės 
bės Universiteto naudai. ; kolonijos. cirkų, 

Madison kokį laiką buvo ' _ '^ _[ 
Virginia Universiteto regentui . " _. .. . . . -p. . . . M , ? .. į valstybių L nijos palaikymą, Daug laiko jis knygų skaity 
mui praleisdavo. 

Monroe gyveno savo namuo
se Oak Hill, Va., ir retkarčiais 
New Yorke. J is kokį laiką 
buvo lokaliu magistratu ir 
Virginijos konstitucinėj kon-

Buchanan ramiai gyveno 
Pennsylvanijoj: 

! Lincoln buvo nužudytas, gi 
Johnson politikoj aktiviai da
lyvavo : l£7o m. jis pateko į 

'senato nariutk -*-1 

Grant po tarnybos gyveno B 
metus ir kuone visą tą laiką 

pasaulio akyse teršia.. 

Mums rodos, kad Lietuvos vidujinių li
gų diognoza senai jau 'yra nustatyta. Jas tuoj 
reikia gydyti, grįžtant prie konstitucinės tvar 
kos ir visos tautos teisėtai išrinktos valdžios. ! 

zeja. 
Visoj šaly vieškelių gerini

mo programa daug darbinin-

vencijoj nariu 
pasekminga darbuY t w k a . I J

f ° h n ^ A?*™ «*j. 9 0 "£££ paTa^i ' Tpkd iauda 
Darbininkai paskirstomi j gru m e t ' J **"*"** s u l a u k « - A P l e l " l T P ; 

dęs Baltuosius Rūmus jis apie, '* .v . . 
An . , .y, t Havs pasišventė militarmei 
17 metu kongreso nariu įsbu- . . . 

ir labdaringą ja i tarnybai. 
\ -, T i "Garfield nužudvtas, gi Ar-
Andrew Jackson savo na- S • * ' & 

J;lį , .. Xr i n m .thur po tainybos New Yorke muose, arti ^asliville, Tenn., . . J 

ramiai gy\reno 
Van Bųren po prezidento 

termino visas 

rųšies sistema. 
Šiandie Amerikos pramonė

se inėjo madon visokius dar-
ku i darbus patraukė. Daug,bus beprotiškai skubinti, kad ^ ^ V f e n f t k a r t ą ^ 
darbo yra ant geležinkelių. įtik tokių ar kitokių daiktų 

Vokiečiai patyrė, kad BerJ 
riaušės sukelti ragino Mas 
Reiškia, bolševikai neatsisako savo tikslų — 
visą pasaulį paversti į tokį rojų, koks yra 
Rusijoj. 

statyba negali aprėbti. Amat- ninkus begalo nukamuoja, 
ninkai visi dilba. \ š t a i d c l k p kai-kur darbi-

Sienojų gamyboje, ir lent- ninkai tas mašiner:ija!s kovo-
piuvese vasaros laiku darbai, I ją ir didelio nepasitenkinimo 

NAUJAS SUOKALBIS PRIEŠ VOLDE
MARĄ. 

«.• 

. I r vėl Lietuva garsinama. Deja, tas gar
sinimas žemina musų tautos gerą' vardą. 

Kaune kesintąsi nužudyti p. Voldemaras, 
Lietuvos ministeris pinmninkas. Jei ne iš-

'^kimasai savo pareigoms karininkas a. a. Gu-
dynas, ministerio adjutautas, p. Voldemaras 

kaip žinoma, sumažės. Šios 
pramonės svarbiausias sezo-

Meksikos prezidentas šulo pasitarimus su 
kataliku Bažnyčios atstovais. Jisai pareiškė 
noro kooperuoti su fiažnycįa žmonių g e r o v e i . ! ^ y ^ žiema. Dirbama ir va 
Bet tas jo noras turės būti įrodyta* jo gera į ̂ ^ M* ne taip plačiai už-
valia. Kitaip dabartinei Meksikos valdžiai 
nėra galima pasitikėti 

• 

'" 

Kas žino, kiek pastangų padėta už liet 
- spaudos atgavimą ir savo spaudos neremia, 

tas nusideda knygnešiams, kurių daug ir gy
vybę padėjo už lietuviškai spausdinto žodžio 
laisvę. 

simojus kai žiemą. 
Automobilių dirbtuvėse dar 

daugeliui darbininkų yra vie
tos ir nemažas skaičius vis 
dar priimama. 

reiškia. Daj?b. 

U EX-PREZIDE!*TAI 
VEIKĖ. 

ramiai gyveno. 
Cleveland praktikavo advo-

s~ l a i t e politikoj . k a U u ' ° J* i r <fe™k r a t lJ į*** 
iVadova\x>. 

B; Harrison taip pat advo kandidatu 

.veiklus. .|Vęs. Jo vietą;užėmė John Ty-; ., f"r 

ler. Baigęs 'pre?idento ternii-: ' * * U**M t a i t šiandie yra 
ną jis dar apie 20 metų h*bai Vyriausiojo Teismo pirminin-
aktiviai praleido. J is daug ^ u ^eiseJu» 
darbavosi gręsiantį civilini', Wilsoh apie trejus metus siv-
karą sulaikyti. Kada nepavy- guliavo Bąltuo^ii^- Rūmui* 
ko, sutiko but Konfederacijos apleidęs. 
tarybos nariu. Hardiug prezidentauda,mas 
• Polk mirė greitai tarnybą, mirč. -\ • • 

! baigęs, gi Taylor prezidentu Coolidge praeito kovo 4 d. 
Kada prezidentas Coolidge, būdamas mirė. John Adams baigė terminą ir iSvyko į savo 

kovo k d. baigė tarnybą ir po prezidento termino dukart namus Verrnont valstybėje, 
apleido prezidento^ ofisą, tuo- Europą aplankė, paskiau 1836 Darbuojas vienoj New Yorko 

P l^no ir geležies dirbtuvėse ; j a ū S į m t a žingeidauti, ką jis 'metais išnaiijo buvo kandida- firmoj, 
pilnai dirbama. Įvairių nau- j tolesniai veiks,kokį užsiėmi-jtu į prezidentus iš ameriko 

19 Chicagos 'Svardų^' turi daugiau gy 
ventojų, negu visa Nevada Valstybė. 

gų kasykilose darbai nesuma- !
mą turės. Šis klausimas tuo-jniškos partijos. Laimėjo t ik ' Skęlbdamasis " D r a u g e " 
jaus kitą klausimą iškėlė, ką ] Maryland valstybės balsus. pagarsėsi visuomenėje ir 

Pierce te metus Europoj insigysi pasitikėjimo ir už-
išbuvo, paikiau darbavosi už uojautos. 

zeję, 
Anglių kasyklose darbo ma. kiti prezidentai veikė baigę 

žiau. Pirkėjai reikalauja pi- ' savo tarnybos terminus. 
^ " H I I » I » ^ » — » ^ i ^ >i i ^ ii • ' •i i » 

MEDŽIAGA KNYGNEŠIU KRONIKAI. 
Rašo Dr. Al. M. Bačkus. 

1899 m., lapkričio 16 d. mirė didis 
Lietuvos patriotas daktaras Vincas Ku
dirka, * Varpo' redaktorius. Apie pusę Lie 

3uvps knygnešių paiinojo d rą* Kudirką 
ir, pasklydus žiniai apie jo mirtį, visi jo 
labai gailėjosi. Potam kažkas atspauzdino 
mažus paveikslėlius su jo portretu, su' 
maldele už jo sielą ir plačiai po Lietuvą 
paskleidė. 

1899 m. Kernąvoje. buvo klebonu ku
nigas Miškis, didis patriotas ir knygne
šių prietelius. Kuomet jo parapijoje lie
tuvystė pradėjo kilti, visokie sunbajore-
liai įskundė žandarams ir daug kitų lie
tuvių už skleidimą lietuviškų knygų. Žan
darai labai įvargino Kernavos fparapijo-
nus dažnais kratymais. 

1899 > m., 'apie Kalėdas, buvo labai 
daug V ratų Žaslių, Čiobiškiu ir Musąinkų , 
apįelinkėse. 

1900 m., Mizgirių sodžiuje, netoli Vė-
viržėnų, pas ūkininką Rudį atsibaladojo 

tai prūsinės ieškodami. Bet ištiesų, kny- nių, net ir vietinės pradinės mokyklos nuo-- leido, bet žandarai jau rengėsi jį' areš-1 kiuose jųdošiui Viskontui atsitiko nelai-
gos jiems rūpėjo. Gaspadoriaus namie tuo kytoją įskundė policijai už tai, kad jie tuoti. Teko Karoliui. ta%.;lšbi^ ^lapSi.ty-. i mė: nusilaužė sprandą. Vieni spėja, kad. 
tarpu nebuvo. Nieko neradę, pamatė ant 
stalo gulinčią' naują maldaknygę * 'Balti
nį ", pasiėmė su savim. Bet jiems beeinant 
lauk, štai, parėjo gaspadorius ir, šis suži
nojęs, kad tie kabakininkai paėmė jo mal
daknygę, tuoj nuo jų atėmė ir pasiėmęs 
^spragilą norėjo tuos nevidonus "pašven
tinti ". Kabakininkai tpaspruko. 

1900 m., kovo 4 dt' kažkas pasidarė 
Karoliui Liipinui, kurs iki šiol buvo uo- 4 * graždanka'J spaudintos knygos- i ^ didi 
lus knygnešys, gan sėkmingai didžiau
siais pundais perveždavo per rubežių kny-
gas, o dabar patapo baisiu išdaviku. Jis, 
gavęs nuo Palangos policnieistro .Niki-
tinskio 50 rublių, Pleikiuose išdavė* .cįu 
knygnešiu su 7 pakais knygų. Ot, tai tau 
ir ' 'b rol is ' ' latvis! 

1900 m., kovo mėn. atsirado kitas biau-
rus išdavikas latvis Skudikis,; kurs se
niau bendradarbiavo su knygnešiais, su
žinojęs knygnešių visas paslaptis už pi
nigus pradėjo juos žandarams, judošijšku 
būdu išdavinėti. 

1900 m., Slavikuose atsirado judo-

platina lietuviškas knygas. 
1900 .ni.> balandžio 15 d. Paryžiuje 

atsidarė Tarptautinė Pasaulio Paroda. 
Kun. Jono Žilinsko pastangomis, lietuviai 
toje parodoje dalyvavo ir turėjo puikias 
kioskas žymioje vietoje. Lietuvių tikslas 
buvo parodyti pasauliui, "kaip barbariš
ka. Rusija persekioja lietuvių tautą. Ata-
tinkam-L parašai, rusų patiektos biaurios 

t k ir po to pabėgo į Ameriką;: tai kerštininkų rankos jį pačiupinėjo, o 
1900 m., Airiogaloje susekta, kad j kiti sako, kad j k ' n u o arklio nukrito. Iš-

čionykštis šiaučius Jankūnas . užsiima 
"donosais '^ Mat, už tai j i s tikėįosi gauti 

i 

daugybė lietuviškų knygų ir laikraščių 
kuriuos lietuviai buvo priversti spaus
dinti Amerikoje ir Prusnose, aiškiai liu
dijo Rusijos šėtoniškas pastangas ir ru
sams badė akis. Rusija taįpgi dalyvavo 
toje parodoje ir baisiai pyko ant lietuvių 
už tai, kam žemina Rusijos "matuškos" 
vardą. Užsienio laikraščiai pradėjo la
biau domėtis lietuvių^ padėtim ir pradė
jo dažniau rašyti apie ijetuvių tautos 
vargus po Rusijos letįe»a>:\ 

1900 m., rudeny suimtas pagarsėjęs 
knygnešys. Karolis Ivanauskas iš Airio-
galos, benešant didelę knygų kontraban-

6 kabakininkai ir padarė aršią kratą, buk šė Agota Dabravalskytė, kuri daug žmo-' dą. Airiogalos pristavas Mongirdas jį pa 

kokį nors "ciną". Vėliau jis ir gavo sot-
ninko vietą, nes tapo žandarų pastulakiu 
ir policijai gerai pasitarnavo savo judošiš-
kais ^donosais". Kaip tai keista, kad 
vienas brolis gali būti išgama, gi antras 
didžiausiu patriotu. To išgamos sotninko 
brolis. Tadas Jankūnas Airiogaloje buvo 
vienas žymių (patriotų, patsai skleidė kny
gas ir laikraščius ir, kad sėkmingiau ap
gauti žandarus, tai užsiėmė knygrišyste 
ir tokiu būdu šimtus knygų išpardavė. 

1900 m., gruodžio 20 d. Ąisėnuose pro 
kuroras tardė ūkininką Klipštą ir jo mo
tiną. Mat, pas juos žandarai kada tai ra
do dvi knyguti " T a r p Skausmų į Gar
b ę " ir "Pagir^nų Veselijos". Skundiku 
buvo žydįerj^is Useįįs. Ūselis buvo gan 
gudsrus, mokėjo gudriai išsimeluot-i, tad 
jo smarkiai nebandė; tik pavedė polici
jos priežiūrai vieniems metams. 

1900 m., gruodžio pabaigoje ""Vanei-

sirgo keletą mėnesių, bet jokie gydytojai 
jam pagelbėti negalėjo. Nors Viskontas 
sugijo, bet buvo ' t tort ikolis , , , t. y. su 
perkreipta galva turėjo visą savo gyve
nimą vaikščioti. Pirm to, Viskontas šni
pinėjo ir išdavinėjo knygų platintoju*. 

1900 m. Šilalėje pasižymėjo knygne
šys "I lganosis" Pakalniškis. Buvo ste
bėtinas žmogus, labai, neapsakomai gud
rus, lig aitvaras greitas. Šilališkiai ji 
pamena kaipo gabų dievdirbį.. Mat, jis 
puikiai sugebėdavo iš niedižo drožti mukas. 
ir visokiausius apaštalus. Būdavo, išei
na į Prusus ir kažkur dingsta. Ateidavo 
į Šilalę gandai, kad Pakalniškį ant rube-
žiaus peršovė, arba žandarai suėmė, arba 
kur ten per upę plaukdamas prigėrė. Žiū
rėk, Pakalniškis ir vėl sau balaganelyje 
prie bažnyčios su mukomis " ta rgavoja" 
Tasai žmogelis mirė 1910 UL, sulaukęs 60 
m. amžiaus. 

(Bus daugiau) 
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Prašau Į Mano Kampelį Į 
Pro f. Kampininkas 

Vyrai, turite užprotestuoti, 
jeigu Chicagos Su perės korto 

tiesa. Rusijoj, kurioj valdžia 
yra "prole tarų" rankose, pe
reitais metais, pačių bolševi
kų statistinėmis žiniomis, tik 
viename Leningrade iš 14,000 
vedusių porų 10,000 iširo ir du 
trečdaliai to skaičiau moterį} 
reikalavo divorso del vyių 
girtuoklybės, bedievybės ir pa
leistuvy bes. 

Ne kas kitas, kaip tik ši 
"traicė , > ir Amerikoj šeimy
nas ardo. Ne vargą*, ne skur-

klerkas Symeak netiesą sako,'das? bet bedievybe ir girtuo-
kad per kovo mėnesį/šių me-iklystė. 

I 
tu, tame korte išardvta 465 
vedusiųjų poros ir išįrimo kai- "Vagie, kepurė dega!" Va-
tininkais, pasak klerko, di- gis capt už kepurės. Šitokiu 
džiurnoje yra vyrai, nes iš viso gudriu šukių, sakoma, kartę 
skaičiau tik 96 vyrai savo pa- sugauta stambus vagis, 
čias skundė: 73 del pabėgimo,; Kelios dienos atgal Ciiica-
10 del žiaurumo, I I del blo- goję mitingavo Amerikos So-

dieną pasidarbuoti Labd. Są-| geryn, š ia proga reikia pažy-
jungai. , i mėti, '%kad p. Krotkus gydosi 

Prašau visas Cieeros mote- j savo įrengtam ligoninėje kam-
ris ir mergaites pasišvęsti ge- bary. Kaip jau žinome, jis į-
gužės 12 d. labdarybei. Tikiu, Į rengė vieną kambarį ir poil-
kad nesiras tokios, kuri neitų 
aukų rinkti. 

Labd Centro pirm. 
A. Nausėda. 

TAG DAY" — 
12 D. 

GEGUŽĖS 

go elgimosi ir 1 del girtuoklia
vimo; o 369 motervs savo vv-

eialistų partijos vadai. Nutar
ta paskelbti medžioklę 50,000 

rus : 136 del pabėgimo, 176 dolierių Anglijos Darb. Parti-
del žiaurumo, 46 del girtuok- jai rinkimų kampanijai. Ko-
liavimo ir 6 del blogo elghno-! munistai tuojau pasakė: 
si. Lš visų tų iširusių porų 295 li Aiškus dalykas, kalbamoji 
turi vaikus. 

Juokas? Xe! Šitoks reiški
nys nėra juokas. J is prikiša
mai pirštu rodo, kad Ameri
kos visuomenėje sugedimo ma 
ras plečiasi ir kad nei val
džia, nei visuomene nedaro 
žygių jam.sustabdyti. 

partija tų pinigų nematys, ne
gi juos gaus patys vajininkai 

. Trečioji labdarių, kuopa, Ci
cero, 111., visu smarkumu 
ruošiasi prie " T a g D a y " 
(viešos Cieeros mieste rinklia
vos), kuri bus ateinančiam 
sekmadieny, gegužės 12 dieną. 
Ši darbščioji labdarių kuopa 
kviečia į talkų ne vien Cice-
rietes moteris ir mergaites, 
bet ir chieafrietes. 

Rinkliava, apie kurių čia 
kalbame, eina našlaičių nau
dai. Del to svarbu, kad kuo-
daugiausia atsirastų pasišven
tusių lietuvaičių, kurios sutik
tų bent porų valandų gegužės 

sio kambarį "Sun parlor" už 
$850.00. Dr. Brenza, dariusis 
jam operacija, i r g i yra dide
lis ligoninės prietelis, aukojęs 
$5,000.00 ir buvęs statymo ko
misijos narys ir vienas iš ini
ciatorių. 

SENELIŲ PRIEGLAUDOS J. 
b VALSTYBĖSE. 

J . Am. Valstybėse įvairios 
religines organizacijos išlaiko 
475 namus (prieglaudas) se
neliams. Iš to skaičiaus 156 
namus, arba vienų trečdalį 
katalikai išlaiko. 

Apie tai žinių paduoda 
Darbo departamento statisti
kų biuras. 

Pasak, biuro, tuose 475 na
muose 31,279 seneliai išlaiko
mi. 127-se katalikiškuose na-

Konumistai tai pasakė iš 
patyrimo. Jų renkamų aukų 
fašistams kovoti, kaliniams 
gelb?ti nei "kovotojai", nei 
"gelbėtojai*' nemato. Tais o-

Didžiausieji mano nepriete- balsiais surinktos aukos labai 
liai — komunistai, beabėjo, pravartu yra patiems komu-

muose yra 15,687 seneliai, ty . , 
12 d. padirbėti. Tos lietuvai- kuone tiek, kiek kitos denomi- j n u P l r k t l * 
tės, kurios, atsiminusios apie nacijos jas kartu emu s savo 
našlaičių vargų, eis cicerie- namuose išlaiko, 
tems į talką, prašomos atsi-j u k&iankų n a m u s , e n e . 

O S ^ T i ^ T t T S kreipei į Oiê ro labdarių koo- l i a m § i š l a i k y t i į m e t u s v W 

nigai patiems vajininkams rei- P*' "J** l ^ f f f t £ > * * ***** <i°lerių «*** , ,. . . . pa, kur gaus tikslių nurody ! 

kaliom '. 
mų. 

nizacijos, bet dar daug tuo rei
kalu darbo padeda įvairus vie 
nuolių Seserų ordenai ir kon
gregacijos. Kuone visos sene
liams prieglaudos yra Seserų 
vedamos. Žinoma, jas tame 
darbe medžiagiškai remia pa
saulinės katalikų organizaci
jos. Bet ir jos pačios turi be
galo daug sunkaus darbo, triu 
so ir pasišventimo tam gai
lestingam darbui paaukoti. 

J . Valstybėse katalikai gal 
vieną ketvirtąją visų gyvento
jų dalį sudaro. Bet jie savo 
prieglaudose daugiau, negu 
kiti tikėjimai, senelių išlaiko. 

Pas katalikus gailestingumo 
dorybė labai išsiplatinusi ir ji 
yra viena garbingiausių. To 
visa hera pas kitatikius. ; 

Ii* Lietuvių Labdaringoji 
Sąjunga, jau pastačiusi reika
lingąją įstaigą — ligoninę, ei
na prie pastatymo lietuvių se
nelių prieglaudos. Tam tikslui 
ukį jau neužilgo planuojama 

Bridgeport. 

Šv. Kryžiaus ligoninei au
kojo šie asmenys: po $5.00: 
— W. F. Stulpinas, The Bell 
Press, J . F. Kadžius. Po $1.00: 
P. Augaitis ir P. Kunskis. 

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA 

J. Dimša 
901 West 33 St. 

M. &likas 
10555 So. State S t 

Yisokiais Labdarybės 
kalais kreiptis į Valdyba 
agitatorius. 

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2131 West 23 Place 

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

AGITATORIAI: 

Kun. K. Matulaitis 
2334 S. Oakley Ave. 

A. Valančius 

MISIJŲ TVARKA. 

Netikėtai susirgus misi 
riui kun. A. Bubliui, M. ] 
toliau Rytuose misijas d 
vienas kun. J . Vaitkevi 
M. I. C. 

•• 

Tarp geg. 6 — 19 d. P 
delp. Pa, 

Tarp geg. 2 0 — 2 6 Cai 
dge, Mass. 

Tarp geg. 27 — 2 
Lynn? Mass. 

Tarpbirz . 2 — 9 d. Vai 
1226 S. 50 Av., Cicero, JH. įgrift, Pa. 

I 

VAJAUS AUKOS ŠV. 
KRYŽIAUS LIGONINEI. 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS j 
Kun. Prof. Pi*. Bučio, M. I. C 

na. 

LIGONINĖJE. I 
i 

Be katalike savo seneliais 
'daugiau už kitus rūpinasi liu-

Per pastarąsias dvi savaiti 

terionai, metodistai, episko-
palai ir žydai. Kitos protestan 

NAUJA KNYGA. 

(Žiur. " D r a u g o " Nr. 105) 

North Side. i 

Po $1.00: V. Domblauskas, 
P. Šimkuviene, O. Vedeskie-
nė, W. Furel, S. Butkus, - J . 
Šliautas, V. Kazlauskas, J . 
Drasdauskas, A. Rekuviene. 

man prikiš, kad šitoks Ame- nistams savo propagandai va-
* rikos visuomenėje supuvimas j ryti. 
paeina iš kapitalistines, bur- j Vadinas, patys komunistai, 
žuazinės tvarkos. Bet tai ne- Į kaip ans vagis, save išdavė. 

LABDARYBĖS SKYRIUS 

tų sektos nerodo didesnio sa Lietuvių ligoninėje buvo sie. . • 
lietuviai ligoniai: B. Gaspar-!™ V

T
e , k , U n , ° **nel.ų ge lhg i -1 M . Janau.kienė, K. Aleknie-

kiutė, V. Majauskas , A. Pa - , "* - * • **.***>*. 1 S ' a , k ° p n e D ^ J - * * * • * M Bolkevičia, 
i v . . . - i i . v 'glaudas, tai daugiausia kaipir A Aueaitis, P. Prabišas, L. 
lusiene (susilaukė gražaus su-• , , . ' r **• A U5 t t l w-> x **«««>«.» 

i* x m- T> i T :del mados. Sernetienė. F. Pocius, K. Va-
neho), Eliz. Brazauskas, Jur - i « ©eiįH-ueiif. i . x utius, xv-

P a s katalikus tuo atžvilgiu leika, A. Kraus, M. Jestor, A. 

"XXIX Tarptautinis Eucharistinis 
K o n g r e s a s " 

Knygoje aprašyti žymiausi nuotikiai iš jo keliones 
m. į Australiją ir iš ten į Ameriką. Paduoda be galo įd 
žinių. Kalba graži, turinys brangns, o pati knyga labai gr 
išleista. Turi 244 p. Knygo s pradžioje yra jos autoriaus,' 
Prof. Pr. Bučio M. L C. atvaizdas, o knygos gale — žemi 
kur parodyta kokiais keliais Kun. Prof. Bučys apvažiavo 

gaitienė, St. Šalčius, C. Jaku
tienė, Juoze Radvilas, E. Bal- >Ta

4
 l a b a i d a u S aktivumo. Se

nis, E. Labanauskas, Jonas n e , i a m 8 n a m i l s i § i a i k o n e v i e" 

KUN. J. KURAS AUKOJO mūsų ligoninės vedėjų atsto 
LIGONINEI 500 DOL. 

Šiomis dienomis Šv. Kry
žiaus ligoninė gavo stambią 
auką. J ą prisiuntė gerb. kun. 
J. Kuras, Scranton, Pa. lietu
vių parapijos klebonas. Jisai 
įrengia mūsų ligoninėje kam
barį. Tam tikslui paklojo 
peni is šimtus dolerių. 

Scrantona* yra toli nuo Chi-
eagos. Vienok lietuvis patrio
tas suprato reikalą paremti 
Chicagoj esančią lietuvių įs
taigą, kuri tarnauja artimui 
ir neša garbę mūsų tautai. 
Gerb. kun. Kuras yra stam
bus visų mūsų naudingi] tau
tinių darbų ir įstaigų rėmėjas. 
Čia reikia dar ir tai pažy
mėti, kad gerb. kun. Kuras y-
ra vienatinis lietinis klebonas, 
kuris Scrantono diocezijoj įs
teigė ir užlaiko lietuvių para
pijinę mokyklą, kurioj moky
tojauja Seserys Kazimierietės. 

Ir daugiau aukų. 
Be to, įplaukė ir daugiau 

aukų. A. Jokimauskas, buvęs 
mūsų ligoninėje pacientu, pa
aukojo ligoninei $20.00. Tuo 
pareikšta pasitenkinimas se
sučių, slaugių ir gydytojų ge
ra priežiūra. 

P-ni M. Vasilionienė net iš 
Waterbury, Conn. prisiuntė 
auką — 5.00 dol. 

Ligoninių konferencija. 
Jungtinių Valstybių ir Ka

nados katalikų ligoninių są
junga šiomis dienomis laiko 
savo konferenciją Chicagoje. 
Toj konferencijoj dalyvauja ir 

vai. Dalyvauja vedėjų — sesu
čių atstovės ir gydytojų šta
bo atstovai. 

Į LABDARIŲ KUOPAS 

Krotkus, A. Urboniene, Pr. 
Dičmonas, Ant. Giedraitis, E. 
likimas, B. Pranckevičiene, 3 . 
Kalvaitis. 
Jonas Krotkus, Metropolitan 

State banko vice-pirmininkas, 
kuriam dr. S. A. Brenza pada
re sėkmingą operaciją, eina 

nos pasaulinių katalikų orga-

Jenson, P . Tamoševičius, J . 
Baškis, P. Kareckaite, M. 
Kareckienė, A. Buidvidienė. 

Gegužės 12 d. Labd. Są-gos 
3 kuopa, Cicero, 111., turės 
viešą rinkliavą. 

Tat, prašau visas CMcagos 
kuopas talkon Ciceriečiams, 
kad daugiau surinkus aukų. 

Manau, kad Chicagos mo
terys neatsisakys tą vieną 

Feenamint 
The Laxative 

Skanus kramtimui 

Mėgsta jį visi 

mint, taip kaip gama. 

IfPINZ, Tyros, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS 
Yra didelis tartas 

Murin«Co.,r>pt.H.S.,9B.OfcioSt.,Chkago 

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ja pamėgsite 
Knyga "Eye Care" arba "Ey« 
Bcauty" ant pareikalavimo. 

S P E C I J A L t 
EKSKURSIJA 

L I E T U V Ą 
Išplauks1 iš New Yorko 

laivu Geo. Washington 
BIRŽELIO 19 

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

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

del pergabenimo pasažierių ir bagažo tiesiai į tė
viškę. 

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

Ypatingi patogumai bus padaryti ant to puikaus 
laivo. 

Pilnas informacijas, kainas ir tt. gali gauti nuo 
P A U L M O L I S 

1730 •— 24 Street Detroit, Mich. 
arba nuo jūsų vietinio agento arba tiesiai i 

United States Lines 
110 South Dearborn Street 

Chicago, 111. 
45 Broadway 

New York. N. Y. 

pasaulį. 

Gražiais minkštais viršeliais: 
1 knyga $1.50 
5 knygos $6.75 
10 knygų $12.00 

Gražiais kietais aptaisais. 
1 knyga $1.00 
5 knygos $4.50 
10 knygų $8.00 

Iškirpkite žemiau dedamą kuponą, įdėkite >avo n 
orderį, arba čekį ir siųskite " D r a u g o " knygynui: 

• • • • t 

"DRAUGO" KNYGYNUI 
2334 South Oakley Avenue 

Chieago, Illinois 
Prisiųskite man Kun. Pr. Bučio, M. Į. C. 

knygų apie 29 Tarptautini Eucharistinį Kongresą Syd: 
Australija. 

Minkštais aptaisais kn* 

Kietais aptaisais kn 

/ Viso 

Įdedu money orderį, čekį $ . . 

Mano adresas: 
Vardas Pavardė 

Adresas 

Miestas • 

kn1 

TUBBY 
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jETUVIAI AMERIKOJE 
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D R A D 0 X S Ketvirtadienis, fleg. 9 d., 1929 
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rER IR SCOTTvTLLE, 
MICH 

į 
lietuvių, kalba kalbėti. Čia j 
ūkiuose Uetuvių jaunimas ne-! 
tik moka bet ir nesidrovi kai- i 
bėti savo tėvų kalba. 

Nori lietuvio kunigoc*-
Lietuviai čia savo tautos 

kunigo ir-gi neturi. Čia kuni
go pastovi vieta yra Scottvil-

i r 

etuviai ūkininkai. 
I tai tik du miesteliai, 
I apielinkėj yra dauguma 
tojų lietuviai, kurių ma-
| suskaitoma 82 šeimy-
^rie parapijos priklau- Į £, £ " Z T ^ ^ ^ c ^ ^ 

f ° k i e k >T a P a v l e m ų M kelis plotus, kur yra pastatv-
k; arba kiek yra fieimy-.^ U i n y t ^ P i r n m č i a bu_ 
^ie parapijos nepriklau- į yQ ^ ^ ^ Tą n e g e n a i 

j iškėlė įr i jo vietą, padėjo 
t platesnę apielinkę, j , e n k f t k u n i g ] } N o r s - g a v 0 

kitų plotu lietu- p r i e d e r n i e ! . g e r a i a t l i e k a > ^ 

lietuvius kaip reikia negali pgyventų 
guma šių ūkininkų, o 
visi, nėra tiesiog iš tė-
Lietuvos ant ūkio gy-
atvažiavę. Jie yra gy-
Amerikos miestuose ir 
Į ant ūkio gyventi, kad 
os labiau patraukė, 
•kurie jau yra gerai įsi-

turi išmokėtus ūkius, 
rad ir neišmokėtus, bet 
mti gerą. gyvenimą. Ne
yra įsitaisę traktorius 

MOTERIMS PASJOROŽĖTI. vesti pakvietė Kun. A. Linkų, 
^žinomą, visuomenės darbuoto-
ją: • 5 ; ' 

Programa buvo gan įvairi 
ir plati. Prie* svečių akis, lyg 
kaleidoskopo paveikslai,; slin
ko įvairumais po įvairumėlio, 
viena naujanybė po kitos. 
Kun. A. įlinkus yra gabus va

karų, vedėjas ir jo įvairus pa
aiškinimai sukeldavo publiko
je saldaus juoko. Mūsų mo
kyklos mergaitės ir vaikiukai 
gražiai padainavo, padeklama
vo. Sesučių Kazimįeriečių iš
mokytos mažįytės mergaites 
palinkėjo soienigantui įvai
riausių linkėjimų. Gražiai pa-

smuikavo *p. T. Rakauskas suisįsakė mums ir padįaiiiuotL 
p. R. Renwick gan sunkią, o-
verturą. Taipgi smuikavo dar 
jaunas muzikos mėgėjas A. 
Stulginskas; jam akompana
vo mokyklos mergaitė $. Va
lentaitė. Dainavo .€blo p. Ja-
nušauskiene, kuri su Vyru at
vyko tik sveeiuosna,bėt neat-

Jos balsas tvirtas ir gražus. 
Esame už tai p. JannŠaus 
kams labai dėkingi. Dainavo 
taipgi ir p. J . Lukošiūtė. J i 
pas mus pasirodo jau antrą 
kartą. Už padainuotas daine
les susilauki daug katučių. 

(Bus daugiau) 

u> mašinerijas ūkio dar- j l a u*i lietuvio kunigo. Išrinko 
atlikti. Žinoma, ir taip j t a m komisiją, kuri susideda iš 
. žmonių kurie vargsta,!» i u darbščių žmonių: Kazio 

TA ir * T» v • 

aprūpinti. Beto ir jis pats ne
jaukiai jaučias patekęs į vie
tą, kur dauguma yra lietu-Į Naujausios mados moteris-j 
viai. Tad lietuviai dabar bruz- j k a * kostiumas ateinančiai "va-
da gauti lietuvį kunigą už Į s a r a i -
kleboną. 

i . 

Jauki kolonija. 

iznai ne del kieno kito 

pratę ir pasilavinę. 
5 čia nėra lietuvių auks-
qkslus išėjusių, bet ge-
įsilavinusiii yra nema-
"ulkių, kaip krutamuose 
:sluose ir kitur atvaiz-
aa, čia paprastai nėra. 
Įrodo gana gražaus suši
lo. J ie yra tautiniai su-
fe žmonės, paprastai geri 

ai. J ie supranta reika-
įybės Custer'yj jie turi 
gyvuojančią Šv. Antano 
kuri turi pasistačiusi 

lėlę, kame draugija lai-
usirinkimus, pramogas 
ia, jaunimas pasilinks-
Toj svetainėj yra estra-

Sekmadienyj, bal. 28 d., šv. į W E S T V H i f j ILLi 
Antano dr-jos svetainėj, Cus-
ter, Mieli., įvyko lietuvių ma
sinis susirinkimas, kur nuta-

. , _ . . . . , . . . Sis miestelis yra didžiuma 
re kreiptis \ vyskupą reika-; . B J 

lietuviais apgyventas, tad lie
tuviškas veikimas yra gyvas. 

Malonų įspūdį daro Šv. Pe
tro ir Povilo parapija su jos 

Daunoras, Kazio Pažėros ir, 
t n , * o. • i • nuosavybėmis. 
Vlado Žagaro. Susirinkimui i J 

vietinis gerb. kleb. kun. S. pirmininkavo Kazys Daunora, 
raštininkavo Vladas Žagaras. 

Ūkininkas Kvietinakis. 

TORONTO, KANADA. 
B lietuviu katalikų gyvenimo 

Šioje kolonijoj yra labai ge
ri1 lietuvių, kurie atlieka kil
niausius darbus. (Jie turi su
organizavę gera Šv. Jono Kr. 
pašelpinę draugiją. 

Ši draugija •— tai katalikų 
jėga kovojanti už tiesą žmonių 
gerovei . J i veda kiekvienp 

J . Bartkus, C. C. J., yra ne-
išsemamos — nenuilstančios 
energijos. Taigi, westvillie-
čiams turint tokį vadą ateitis 
yra daug šviesesnė. 

Lai gyvuoją westvillieciai 
su savo mylimu ir gerbiamu 
dvasios vadu! 

Svečias. 

ROSELAND, ILL 
Kun. Kleb. J . 'Paškausko var
dinių- Vakarienės Įspūdžiai. 

Bal. 28 d., Visų Šventų pa
rapija savo klebono' J . Paž-prie tiesos. 

Šioje draugijoje kiekvieną jkausko vardo dieną buvo iš-
gražiamis scenerijomis. j dieną narių skaičius didėja • kėlusi puikų pokilį naujai iš-
nežinia delko ši katali- \» visos jėgos stiprėja. Per puoštoje parapijos svetainėje. 

Dėkingi parapijohai, supras-draugija dasileido j a i ' P r a e i t $ mėnesį draugijon įsi-
inkauti tokiam žmogui, j r a ^ e apie trisdešimts naujų darni savo dvasios vado atsi
j a ir bolševikų draugi- j narių. Malonu matyti, kad | dėjimą, bendriems parapijos 
mininku. Reikia supras- dauguma, patyrę bedievių blo- [reikalams, skaitlingai susirįn-

gus kelius, grįsta prie tiesos, i ko ir tinkamai jį pagerbė, 
kas žmogaus gyvenime reika- \ Lietuvis yra svetingas, moka 
lingiausia. Laisvamaniai, m a - j s u kitais bendrauti ir tos kil-
tydami, kad Šv. Jono Krikš. n į o s ypatybes nenustoja ir 

i * * . i * •» _ • i 

Dievui ir šėtonui kar-
:alima tarnauti. Juk ži-
kad paprastai ir katali-

bolševiku kartu būti ne-
Draugija, jei nori bu-

alikiška ir gyvuoti, tai 
psisaugoti nuo bolševį-

draugijos veikimas pradėjo' 
plėstis, ėmė iš kailio nertis. 
Vienas bedievių koresponden
tas, Svyrūnėlis, pamatęs gra-

s dalykas, kaip čia ga- | ž lJ katalikų veikimą išsigan-
ykt i , kad į šios katali- do« ėmė svirinėti ir nusviro 

draugijos svetainę į s i - [ n e t i Brooklyno Bimbos orga-
>o!ševiką prakalbas sa- j n a - K 9 Taronte jis 4 iprisvyri-
uk tai visiškai nedaleis-į r<\ia "> tai Bimbos organe pa

sėja. ialykas, o dargi tarp to-
sipratusių žmonių! 
kurie ūkininkai buvo 
tvę į miestą gyventi, 
frįžo. Ūkio gyvenimas 
abiau patraukė. 

Jaunimas, 
perdaugiausia jaunimo 

į miestus. Jeigu tėvai 
aprūpinti juos žeme— 

kurie tą ir padaro — 
Ibut ir visas jaunimas, 
lėles sukūręs, pasiliktų 
rio gyventi. 
ii leidžia savo sūnelius 
kieles ir į aukštesnes 
:las, jeigu tik jaunuo-

jaunuolės to nori. 

svetur išvykęs. Juoba jis yra 
prielankus tam žmogui, kuris 
jį užjaučia ir jo reikalais rū
pinasi. Panašios iškilmingos 
Amerikoje ruošiamos vakarie
nės ir yra to širdingo lietu
vio svetingumo pasireiškimas. 

Vakąrienėn neatsisakė at-
silankyti šie kunigai: A. Pet
raitis. Bistrajis, J . Svirskas, 

Svyrūnėli, ar ilgai da tęsė- ^ Unkus y j ; J e s e v i č i u s . 
si? Pats matai, kad savo bur
ną be reikalo aušini. Patar-

Kun. A. Kruša, pasveikinęs 
solenizantą ir pažymėdamas 

čiau eiti kultūros šviesos ir. j 0 darbštumą, uolumą ir, lin-
keliu, tada nereiks ir kėdamas tolimesnės pasek-

svirmėti. 
Šv. Jono Kr. pašelpinė drau

gija rūpinasi narių i apšvie-
ta. J i nesibijo tiesos, skelbia 
viešai savo tikslą, prie ko ji 

Svyrūnėlio Draugas. 

— Paskolink man 100 dol! 
— Neturiu nė cento. 
— Duok parūkyt papirosą. 
— Tu gerai žinai, kad aš nera

stuose daug yra lietu- kau. i 
unimo . savo lietuviškas, — Tai nors pasakyk man, kuri 
jines mokyklos išėjusio dabar valanda, 
mokančio ir nenorinčio} — Neturiu laikrodžio. , 

, mingos darbuotės, programai 

• » " » ^ 
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CREMO" 
Sako 

D. Litt., A. B., LL.D. 
Garsus tyro maisto žinovas 

Alfred VV. McCann — Drąsus, bešališkas, Al-
fred W. McCanno žinovo liudymas buvo var
totas Justicijos Departmento, New Yorko At-
tomey General, District Attorney ir Oorpora-
tiom Counsio ofise, kur 210 bylų buvo prieš 
maisto apgavystes. Jo uigyrimas produkto y-
ra aiškus ženklas, kad tai tyras ir geras. 

"Dienos prikliy cigary dirbtuvės, su jos troškiais, tamsiais, 
nevėdintais darbo kambariais — geriausia vieta ligų pe
rams veistis — tikiu, praėjo, bent didžiumoj/' pasakė Alf
red VV. McCann. 

Jisai stebėjosi tuo, kad Cremo dirbtuvėse kiekvienas žino
mas sanitarijos atsargumas nebuvo pražiūrėta. 

Cremo dirbtuvės turi baltas sienas ir daug saulės šviesos 
— kas yra švarumo sargai. 

"Neįstabu", sako Alfred VV. McCąim, "ka<i Cremo yrą ci
garas, kuriuo gali pasitikėti rūkytojai, norintieji (urėti sma
gumo ir taipgi saugumo. Kiekvienas tabokos lapas įveža
mas j Cremo dirbtuvę yra moksliškai sterilizuojamas S. V. 
valdžios užgiriais budais." 

Jisai sako, kad mušu Cremo dirbtuvės privaJėty vadintis 
"Cremo sveikatingumo virtuvės", nes švarume jos yra tuo, 
kuo visos maisto dirbtuvės turėtu būti. 

"Man malonu užgirti Cręmo cįgąrus", sako Dr. 
McCann, "taip kad vyrai, kurie su smagumu ru
ko cigarus, neprivalo bijoti deri Qemo,prie sayp 

n JJ 

-

Be to kad sveikata apsaugota, kaip kad Alfred. W. CcCann 
nurodo, Cremo teikia didžiausia- galimą, rūkymo smagumą, nes 
jis padarytas iš parinktos tabokos, pilnai prinokusios ir pri-" 
brendusios. Virš $7,000,000 išleista tam, kad ištobulinti budus 
dirbimo, ir kad užtikrinti Cremoms vienodumą gerų cigarų. Cre
mo ateina įums šviežias, be ligos perų ir nesulaužytas — nes 
kiekvienas yra suviniotas. 

1Jte eertified cigar-£$ 
-—_25!33^?!^! .1 6q 

" * • * * * - • • 
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C H I C A G O J E 
ŠV. KAZIMIERO AKADE 

MIJOS RĖMĖJŲ DE
JOS 

I 

. 

, Amžinieji nariai įmokėję 
$100.00 turi teisės dalyvauti 
Seime. 

Kadangi šisai seimas yra 
"jubilėjinis" — 10 iš eiles, 
norima padaryti jį ypatingai 
atmintinu taip gerb. Seserims, 
kaip ir A. R. D. Už tai, malo-

IS RAMO STOTIES ASK daug, bet rado laiko lankyti 
Pittsburgo konservatorija. Ją 
lankė 4 metus. Lavino balsą, ir 
studijavo muziką. 

Kita sritis, kurioj p. Sal)o-

šiuomi turiu garbės praneš
ti, kad 10 iš eilės šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėju 
Dr-jos metilus seimas įvyks 
gegužės 19 d., sekmadienyje, niai kviečiame jame dalyvau-
1929 metais. ti ko daugiausia draugijų at-

Seimas prasidės iškilmių- stovu visuomenės veikėjų ir 
gomis Mišiomis šv. Seserų. Ka- ypatingai mūsų gerb. dvasis-
zimieriečių koplyčioje, 10:30 kiją. 
vai. ryto. MiSias Šv. celebruos I Laukiame kodaugiausia da-
A. R. D. gerb. kapelionas, ku jlyviu, Seserų Kazimieriečiu 
nigas Dr. K. Matulaitis. J prietelių ir remčj u ir visų mu-

^ Po pamaldų seks pietus šv. sų gerb. darbuotojų. 
Kazimiero Vienuolyne. | geimą baigus įvyks iškil-

Seimo sesijos prasidės ly-jmingas bankietas su pTogra-
giai 1 valandą, Gimimo Pa-1 ma, pagerbimui delegatų. Ban 
neles šv. parapijos svet. (pas!Metas įvyks šv. Kazimiero 
gerb. kun. kleboną A. Baltu-! Vienuolyno auditorijoje. 

Town of Lake. — Geg. 5 d. 
Levandauykai pakinkštijo sū
nelį vardu Laurynas-Vaclo-
vas, kūmai buvo Vincas Snec- nis uoliai darbavosi ir daug 
kus ir Mariona Zigmontaitė. 

X Ciieg. 4 d: I. € . B. V. M. 
rengimas nuveikė, tai buvo 

koncertų, vaidinimų ir šiaip 
margaitės turėjo gražtj pasi- jau padorių pramogų. Tai lui-
linksminimą Palace of Plea- Į VO laikas, kada iš Lietuvos 

D A K T A R A I 
—= =?==-

DAKTARĖ CONSTANCE 
OBR1TIS 

Perkėlė savo ofisą į kitus kam
barius to paties namo. Dabar 
jos adresas: 2408 W. 6a St. kam
pas So. Western. Tcl. Hemlock 
5524. 

(16-16) 

sure salėje. 
X Geg. 4 d. Šv. Kryžiaus 

bažnyčioje Jozefą Mastaus-
kaitė ir Antanas Malik pri
ėmė Moterystės Sakramentą 
kurį suteikė kun. A. Linkus 

X Serga sesuo M. Monika 
8 skyriaus mokytoja, 

X Geg. 5 d., New ' Bis-
marck vies^butyj įvyko varg.. 
p. V. Daukšos pagerbimo sau 
ni puota ir pasilinksminimas. 
Apie trys šimtai žmonių da-

atplaukdavo gražiausio veik
liausio ir linksmiausio jauni
mo. Tokiam jaunimui bereikė 
jo vado. Tad Pittsburge to
kiu jaunimo veikime buvo ne
nuilstantis vadas p. Sabonis. 

Nors p-nas Sabonis tada bu
vo pasinėręs įvairiuose dar- j 
buo^e, bet neužmiršo romansų, 
ir. širdies neužkietino. Jei jo 
širdis ir buvo kartais sukie-
tejus, tai buvo kam suminkš-

Tol. Hemlock 8111 

Dr. V. 8. NARYAUOKAS 
GYDYTOJAS 1? CHIRURGAI 

1416 West 19 Btreet 
VW.: 9—19 ryte, 1—4 p. p., i — • 

. T. • . Nedėlioj susitarus. 

f DR. M. T, STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A venų© 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-11 
V . 

•• • i ~+ 

Telefonas Boulevard 1988 

Dft. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 18. 1 Iki 8 

djena; # 6:81 Ik! 9:88 Ttkara 
4608 So. Ashland A ve. 

Netoli 46th St. Chicago, 111. 

Res. Tel. l f ldway 6SIS 
Dr. E. a C U P L E R 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley A ve. ir 2 4-tas Street 
Telefonai Canal 1713-0241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
ir Ketvertais vakare. 

14) prie California Ave. ir 69 
st.). 

Kiekvienas A. R. D. skyrius 
turi teisės siųsti vieną atsto
vą nuo kiekvieno 10 užsimo
kėjusių narių. 

Visos draugijos kliu b ai ir 
kuopos, įmokėję nemažiau $25 
A. R. D. turi teisės siųsti 2 
atstovu nuo kiekvienos drau
gijos. 

ADVOKATAI: 

JOSEPH J. GRISH 
(Jučams J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4681 S. Asklend Ave. (2 lubos; 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J Ac ' 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 8723 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzianas Borden) 

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephonc Kandolph 6727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telephone Koosovelt 8090 

Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Kepub. 9600 

Su gilia pagarba 
Antanina Nausėdienė, 

šv. Kaz. Akad. Rem. Dr-jos 
Centro Pirmininkė. 

MŪSŲ ŽINELŽS. 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L YUŠKA 

tinti. Tad ir padarė kas rei-
lyvavo puotoje. Dainėmis ir kia — vedė sau pritinkamą 
kalbomis išreikšta sveikinimai žmoim, muzikoj prasilavinusią, 
ir linkėjimai. Sv. Cecilijos Baltimorėj gimusią, Pittsbur-
ehoras įteikė sava profesoriui ge augusią <p-lę Leokadiją Ši-
aukso laikrodėlį, 150 dol. ver- j meniute. Visuose savo uarbuo- 1 9 0o S. HALSTED STREET 
tės ir auksu $50.00, gėlių bu-' W ir veikimuose p. Sabonis 
kietą; p. J. Oberta prisiuntė, buvo sėkmingas. O apsivedi-
gėlių bukietą. Paskui buvo šo- «fc jisai buvo ir sėkmingas 
kiai. Puota visaip žvilgsniais ir laimingas, 
pasisekė ir visiems patiko. lvvJ 

OFISAS 

NAMAI: 

4193 ARCHER AVE. 

DR. J. J. KONARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 88 STREET 
« Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2858 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2888 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 v. v. 

Nedėlioj pasai susitarimą 

Tel. Lafayette 6793 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Offloe: 4459. 8. California Ave, 
Tai.: 2 iki 6 po petų, 7 lkl 8 rak 

Nedėliojo pasai sutarti. 

i TeL Cartal (5784 Virginia 0388 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRŪRGA8 
IR OBSTETRIKA1 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdiena no© 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2130 Wm\y 22nd STREET 
CHICAOO 

t Valandos; prieš pietus pagal sutartį. 
, ' Į Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 

gerb. praloto Į •, West Side. — Dvidešimts 
penkių metų lietuvių spaudos X Jau smarkiai subruzdo !k u n- M- Krušo, šv. Jurgio par. j Res. tei. van Burcn 5858 
atgavimo sukaktuvėse, Dievo\**- Kryžiaus parapijos žino- \ ^e.bono, p-nai Saboniai į CM- D R . T . D U N D U L I S 
Apvetedos parap. svetainėje, I**, neSa į parap. ofisą paskir- cago persikėlė gyventi 9 ine 
westsidieėių atstovų tarpe ma 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
L.1 tą kvotą $25.00. bažnyčios m a - t a i tam atgal. Didelės Chica- į s«ite *» ^Mt^Miww.teo Ave. 

liaVOJilUO f o n d u i . J u o z a s &°S l v a p y l i n k i ų l i e t u v i ų kO- į Valandos: panedėllais, seredomis ir tesi R. Baliauskas, O. Budri-
kieno, L Sakalas, A. Peldžius, L e n k a s atnešė $35.00, dau-I^Uos įvertino p-no Sabonio 
kun. Draugelis ir kiti. Sukak- 8*u kaip paskirta. E * tegul; gabumo* »™į%™ 1° ^ 
tuviu paminėjimas tikrai b u - l ^ už nuošimčius, prie to, i lankumu. DidieJ. Chieago. lie 
vo kilnus, programa vaizdžiai kad gražiau butu išmaliavo-jtuvuj koncertai ir siaip jau 
sutaisyta, garsus kalbėtojai, 
^Painos" ehoras, šv. Kazimie 
iCQ Akademikių vaidinimas ir 

visiems 

ta bažnvčia. parengimus. 
X Gęg. (i d. palaidota a. a. I P o į l ^ s ^arĮuotės AUKMI-

M Anufras, Bągaigis. Iškilmingos,kos lietuvių tafce p. Sabonis 
sarishd visiems begalo pati- Įgėduk» pamaldos su trejomis'P irmu ^ykhįv^Afe? savo kon-
m. Badaujantiems Lietuvoje!^. Mišioms buvo gv. K r y - ^ ^ ą pereitą |iemą. Turėjo 

žiaus bažnyčioje. Vietoj vys- *a u n^ pasisekimą atsilan 

J. P. WAITCHUS 
A D V O K A T A S 

Nuo 8:39 lkl 1 vai. 
187 N. DEARBORN STREET 

Room 928 
Tel. Franklia 4177 

Nuo 8 lkl 8 vakare 
52 E 107 St , Kam p, Michigan 

Ave. Tel. Pullman 5950 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t , Room 2001 
Tel. Randolpk 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakaraia 
•241 SO. HALSTED STREET 

TeL Tkttory 0582 
7-8 • . T. apart Panedėllo ir 

Fdtnjčlos 

prie šios progos buvo sumesta 
$70.00. " 

X Šiandie \Vestsidės Mas
koliūnų šeimyna laidoja savo 
kūdikėlį, kuris iš pat gimimo 
buvo labai silpnas, bet rūpes
tingai tėvams prižiūrint ir 
gydant vis-gi išgyveno vienuo 
likjj mėnesių. 

X Šiandie tuojau po gegu
žinių pamaldų Aušros Vartų 

3 

tanf-ių gėlių, buvo dvasinė*? 
gėlės — nevystanti bukietai, 
t. y. Šv. Mišių aukos. Toki 
prietelių auka yra mirusiams 
dovana ir pagelba. 

SABONIO DARBUOTĖ. 

Dainininkas p. Kastas Sa
bonis išvyksta vakacijoms į 

,Lie tu va. Amerika apleis gesru parapijos svetainėje Lietuvos1
 v. 1Q , . . T.A ° -

, , . ±. * ... ,TT zes 18 d. laivu Lituama. 
badaujantiems gelbėti vv est 

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

29 So. La Salle Street 
Koom 728 

TtL Central 8399 — VaL 9-4 

• 

RESIDENCE 
6158 So. Talman Ave. 

Tel. Prospect 8525 

jšidės organzaeijų komitetas 
visus užprašo į masmitingą,, 
kad išradus priemonių greites
nės pašalpos sudarymui. 

X Šiandie vakare Vyčių 24 
kp, eilinis paprastasis susi
rinkimas, kuris įvyks apie 9 
valandą vakaro. 

X Aušros Vartų parapijos 
mokyklos vaikučiai stropiai 
rengiasi minėti "Motinos l>ie-
nc.", ateinančiame sekmadie
nyje. Savo motinėlių* intenci
ja užprašė 9 vai. atlaikyti gie 
dotines šv. Mišias. 

X Motinoms pagerbti Węst 
Side Sajungietes ir parapijos 
choras "Motinų Diena/*, geg. 
12 d. vakare rengia gražų 
vakarą. Programoj bus dai
nų, (dviejų chorų ir solisčių) 
ir vaidinimas "Našlutės". 

X "Nastutės" vaidinimo 

kė apie 1,300 žmonių. 
Yra vilties,,-įkad ketvirta

dieni, gegužio 9 d. Dievo Ap
veizdos par. salėj iš įvairių 
Chicagos lietuvių kolonijų' su
sirinks gražus būrelis tėvy
nainių palinkėti jam laimin
gos kelionės~į Lietuvą ir lai
mingai sugrįžti. 

Rap. 

pėtnyčiomis 2—9 vak. Nedėlioj pagal 
sutarimą. 
Auburn Park Hospiial 451 W. 78 PI. 

Tel. Radcliffe 1000 
UtarnlUkais, ketvergais ir subatomis 

11 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

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

JOHN M I N S K A S I 
IR 

B, F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Btreet 

Telefonas Canal 2551 
Valandos 8 ryto lkl 8:08 vakare. 
Seredomls Ir Pėtnyčiomis nuo 8 
lkl 8. , 

Prie šios progos pravartu 
keliais žodžiais paminėti apie 
p-no Sabonio gyvenimą ir 
darbuotę Amerikos lietuvių 
tarpe. 

Jisai yra kilęs iš Alytaus 
apskr., Alovės par., Mančiunų 
kaimo. 

Iš mažatvės turėjo palinki
mą prie muzikos ir jau Lietu
voj turėjo šiokią tokią proga 
lavintis toje srityje. Alytuj ta 
da muzikos mokindavo Var-
šavos konservatorijos prof. 
Fido ir jaunas Kastas pas jj 
mokinosi vargonavimo ir aps
kritai muzikos. 

Į Ameriką p. Sabonis at
vyko 1906 m. į Clevelandą pas 
brolį. Šioje šalyje ieškojo vie
tos savo srityje. Pastovią vie 
tą gavo ir ilgą laiką darbavo
si Pittsburge, Šv. Vincento 
parap., prie klebono kun. 

- DRiMDZI 
MARŠRUTAS. 

Gegužės 9, Boston, Mass. 
Gegužės 10, Norwood, Mass. 
Gegužės 12, Boston, Mass. 
Gegužės 15, Montello, Mass. 
Gegužes 19, Lawrence, Mass. 

(vakare) 
Gegužės 1£, Lowell, Mass.' 

(po piet) 
Gegužės 23, Worcester, Mass. 
Gegužės 25, Worcester, Mass. 
Gegužės 26, Atiol, Mass. 
Gegužės 29, "vVestfield, Mass. 
Birželio 1, Hartford, Conn. 
Birželio 2, Newark, N. J. 
Birželio 5, Ansonia, Conn. 
Birželio 8, Philadelphia, Pa. 
Birželio 12, Baltimore, Md. 
Birželio 14, Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16, Scranton, Pa. 
Birželio 18, Malianoy City, Pa. 

j ^\U>-<-rf> 

DR. VAITUSH, 0. D. 

praktika bus penktadieny ir j Vaišnoros. Išbuvo ten veik 10 
šeštadieny, geg. 10 įr 11 d.,'metę. Tą laiką vargonininka-
parap. salėje, po geg. pamal- Į vo ir mokytojavo parapijos 
dų. mokykloj. Nors darbo turėjo 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
Kapitalas penkiolika milijonu litu. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr. 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins akių {tempimą ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nuirau 
cataractus. Atitaisau trumpą re-
gyste }r tolimą regystę. 

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

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

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

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 758flĮ 

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 pats, po pilno išegzami-
navimo. Jų* sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano ±:adio — Scope — Haggi. 
X-llay (loeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas 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, inksiu, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėlę pas mane. 

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1016 — 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

DR, S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P. Z, ZALATORfS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Av«. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pie-tų 

6 iki 8:30 vakare 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų. Moterų ix Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

TELEFONAS MIDWAY 2880 

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

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

Rezidencija: 4729 W. 12th PI. 
Cicero, Iii. TeL Cicero 2886 

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

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

2242 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare P. p. 

Ofiso ir Res. TeL Boulevard 6212 
DR. A. J; BERTASH 

2464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo l iki 8 po 

pietų Ir 6 iki 2 vai. vakare 
į Bes. 2201 S. WALLACE STREET 

25 METU PATYRIMO 
w 

Pritaikyme akinių del visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

ŠV. KRYŽIAUS LIET. 
LIGONINĖ 

2700 WEST 69th STREET 

TeL Hemlock 6700 

Chioago, m. 

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių 

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

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0522 

ŠELPKITE BADO PALIES 
TAS LIETUVOS SRITIS 
PER FEDERACIJOS SUDA 
RYTUS KOMITETUS. PA 
VASARIS — SUNKIAUSIAS 
LAIKAS. 

D E N T I S T A I 

Į Office Boulevard 7642 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

4646 8o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos 

DR.HERZMAN 
I š R U S I J O S 

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

Gydo staigias ir chroniškas li-
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

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

' \ 

—— 
Tei- Canal 2222 

PR. G. I. BLOŽIS 
D B N T I 8 T A 8 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt s t ) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Ofiso TeL Victory 2687 
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2274 

DR. J. P. POŠKĄ 
. 2133 a HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 9. ARTESIAN AVE. 
Ofiso Vai. Nuo 2-12 rytais; nuo 
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-6 
po piet: Utarn. ir Subat Nuo 
3-9 vak. šventadieniais pagal su
tarimą. 

i» 

TeL Brunswick 9624 
DR. A. J. aUSSEN 

Lietuvis Dentistas 
1579 l i lLWAUKEE AVENUE 

Valandos; 9-12. 1-5, 6-8:16 
Bekmadlenials ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 

TeL Lafayette 6829 

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

DR. MADRIDE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos TeL Plaza 2291 
VALANDO8: 

Nuo 10 lkl 12 diena. 
Nuo 2 iki 2 po sietu. 
Nuo 7 iki 9 vakarą. 
HedėL nuo 19 Jkf 12 dieni. 

.y ^ 

m _ _ 
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Ketvirtadienis, Qeg. 9 d., 1929 

-
C T T T {> A •"̂ t y ^ T T j įpuolė plėšikai. Atėmė pinigus 

1 1 1 V^ / m V J \ J J £ . ir nuo vieno dviratį. 

Zim adv. B. Mastauskas, kun. L. 
Draugelis, p-ni E. Vileišiene 
ir Tėvas Provinciolas Kudir-
ka. X Antradienio vakare įVy 

kęs spaudos sukaktuvių pa-j X "Lietuvos Mokyklą" su : 

minėjimas Dievo Apveizdos,.deklamacijomis, dainomis la 
par. salėje šauniai pavyko, j bai gražiai pastatė Šv. Kazi-

. Salė buvo pilna žmonių. At- j miero -Seserų; Akademijos mo-
vyko net 

mėntas. Tos Iškilmės prasidės 
7:30 vai. vak. 

i 

X (»ražiai 
X Programa buvo turininga 

ir įdomi. Įdomias prakalbas 

z\ a u n u padainavo L. Vy
čių Apskrities "Dainos" cho
ras, konip. >p. A. Pociui vado-

pasakė: kun. K. Bičkauskas, j vaujant. Žmonėms patiko dai
nos solistų/: K. Pažarskio, J. 

GRABORIAI: 

S. D. LAMCZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o raajo 
darbu busite uiga -
nėdintl. 
Tel. Roosevelt J 515 
arba 2516 
2314 W. 23rd Place 

Cnicago, I1L 

X Brighton Parko lietuvių (Jerb. praloto kun. Krušo 
bažnyčioj Pirmoji vaikų Ko- rupesniu ir seselių mokytojų 
munija bus ateinantį sekma- uolumu viskas prie šių iškil-
dienį. Prirengta 117 vaikų mių gražiai prirengta, 
abiejų lyčių. Rap. 

X Visi Marąuette Parko 
lietuviai laukia oro atšįlant. 
Ypač nori, kad but giedra 
ir šilta ateinantį sekmadienį. 
Mat įvyks Černausko darže 

"BUNCO PARTY". 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geretnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarjiaviu as. 

1 J. F. EUDEIKiS KOMP. 
PAGRABŲ r C . Ė J A I 

Didysis OGsae: 
4605-07 So. HiBBliage ATC 

TeL Yards 1741 ir 1741 
8KTRIITS 

4447 So, Fairfleld Avenae 
SKYRIU8 

1410 So. 4 t Ct., Clcefo 
Tel. Cicero 3794 

SKYR7JS 
tSOl A u b t m A > eone 
Tel. Boulevard 3201 

Romano ir A. Čiapo. 
X Paskutinį žodį spaudos 

sukaktuvių paminėjimo vaka
re pasakė kun. Ig. Albavieius, 
Federacijos pirm. Vakarą ve
dė L. Šimutis. Šiaurės Lietu-
vos šelpimui aukų sudėta j * Šiandie deltai Dangun Zen 
4700() įgimo iškilmės, kurioje visi ti-

X Šv. Kazimiero Seserų A- kMlei[ t m i P a r e i « o s Sv" M i" 
kademijos mokinės pas save 
ir-gi gražų spaudos sukaktu
vių paminėjimui vakarėlį su
ruošė. 

X Susirgo Barbora Pranc-
keviėienė, gyvenanti Brigh
ton Parke. Nuvežta &v. Kry-

Brighton Park. — Kadan
gi oras dar vis vešus, vietos 

pirmutinis parapijos piknikas, j sajungietes sumanė surengti 
Girdėt, bus visokių gerybių, dar viena; "bunco party", pas 
net šviežių lietuviukų saldai-! PP- Baliunus, 2534 W. 45tli 

'Place (2 lubos), geg. 12 d., 2 
vai. po pietų. Sajungietes yra 
pilnai prisirengusios, nes pri-
siuvinėjo daug "grąžai dalykė
lių "prizams". Tai-gi užtikrį-

nu, kad, kas atsilankys, ne-1 Visi nariai ir narės malo-
sigailės ir tuščiomis neišeis. 
Prie to sajungietes pamylės 
susirinkusias skaniais užkan
džiais. Tai-gi, visos apielin-
kės sajungietes visi mūsų 
prieteliai kviečiami į pramo
ga' 

Viena iš jų. 

P R A N E Š I M A I . 

nėkite susirinkti kuoskaitlin-
giausia, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. 

K. Navickas, rast 

mų. 
X Aušros Vartų bažnyčioje 

maldavimų Kryžiaus procesi
jose kasdien dalyvauja mo
kyklos mokinės pasipuošusios 
baltais velionais ir gieda Vi
sų Šv. litaniją. 

šių išklausyti, pirmosios šv. 
Mišios Aušros Vartų bažny
čioje bus ryto 5 vai., o suma 
9 valandą. 

žiaus ligoninėn. 
X Pereitą sekmadienį iš 

i 
IŠKILMĖS *V. JURGIO 

BAŽNYČIOJ. 

Bridgeport. —šelmių šven 

Brighton Parko į West Sidį W ***&* 9 d> i r m s * *#Ą 
him> atvykę dviračiais d u ™ š v ' J ™ S i o h™*?*[<>i I 
lietuviu vaikinu. Grįžtant už-

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS IJET. C.RABORTCS. 

CUICAGOJK 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15-
dirbystės. 

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

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčią dykai 

3307 Aubnrn Avenue 

460S 

L— 

E Z E R S K I 
LIETUVIS GRABORIUS 

O f i s a s : 
S. M A R S H F I E L D A V E N U E 
TeL Boulevard 9277* 

FRANGIŠKUS 
TAMAŠAUSKAS 

Persiskyrė su << Šiuo pasauliu 
gegužio 6 d., 8:20 vai. ryt. 
1929 m., sulaukęs 42 amžiaus, 
gimęs šaulhj npsk., Kairių par. 
Žadžiunų kaimo. 

Amerikoje iSgyveno 20 metų. 
Taliko dideliame nuliūdime 

bro!Į Kasparų ir brolienę Ma
rijonų Tamašauskus, dėdę Ka
zimierų Laucių ir ciocių Mag-
dalinų, o Lietuvoje senų moti
nėlę ir brolj Aleksandrą. 

Kūnas pašarvotas, Lulevl-
ėlaus koplyčioj 3103 So. Hals
ted st. (Velionis gyveno 819 
W. 34 st.). 

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioje, 
gegužio 10 d., 8 vai. iš ryto. Iš 
koplyčios i Šv. Jurgio bažny
čių, kurioje bus gedulingos pa
maldos už ve'lonio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines. 

Visi A. a. Franciškaus Ta-
mašauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame; 
Broliai, Brolienė, Dėdė. 

Cocia ir giminės. 
laidotuvėse patarnauja grab. 
Lulevičius, Tel. Victory 1115 

(8-9) 

vyks dvejopos iškilmės. 
Ryta' bus parapijos moky

klos vaikučių Pirmoji Komu
nija, o vakare paaugusiems 
bernaičiams ir mergaitėms.su
teikiamas pastiprinimo Sakra-

ANDRIEJUS 
MASKOLIŪNAS 

mirė geguž. 7, 1929 m. 10 vai. 
ryt. 11 mėnesių amžiaus. 

Paliko dlde'iame nuliūdime 
motinų Liudvinų, tėvų Bene
diktą, vienų broliukų, dėdės, te
tas ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 2348 So. 
Lęavitt St. Laidotuvės Jvyks 
ketverge, gegužio. 9. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas j Aušros 
Vartų par. bažnyčių, kurioj J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuludę: 
Tčvai, Brolis ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnai: ia grab. 
Lachavičius, Roosevelt 2515. 

<S-«> 

SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS 

A. 
ANT. AUKŠTKALNIS. 

Mi,rė gegužio 7 d., 1929 m., 
12:05 vai. ryto, 40 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės Apskr., 
Šilalės par., Leviškių kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdimo 
4 brolius: Jokimų, Jonų, Kas
parų ir Leonų ir 2 brolienes, 
o Lietuvoje 2 broliu: Juozapų 
ir Pranciškų ir 2 seseris — 
Onų ir Petronėleir gimines. 
Laidotuvėmis rūpinasi broliai 
Jokin.as ir Kasparas. 

Kūnas pašarvotas 9540 Rus-
sell St., Detroit, Mich. Laido
tuvės Jvyks Ketverge, gegužio 
9 dienų. Iš namų 9 vai. bus 
atlydėtas J šv. Jurgio parapijos 
(Detrolt: Mich.) bažnyčių, ku
rioj jvyks ged u Hagos pamaldos 
už velionio sielą.. Po pamaldų 
bus nulydėtas j L. K. kapines, 
Detroit, Mich. ; £ { 

Nuoširdžiai kvVečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse. 

Nuliūdę broliai, brolienės ir 
giminės. • 

Iš priežasties šventės ket
virtadieni, gegužės 9 d., Fede
racijos Kongresui Rengti Ko
misijos susirinkimas atidėtas į 
ketvirtadienį šio mėnesio, ge
gužes 23 d. 

Fed. Kong. Rengti 
Komisijos Valdyba. 

Lietuvos Vyčhj Mergaičių 
Sporto Lyga laikys susirinki
mą gegužio 13 d., 7:30 vai. 
vak., Dievo Apveizdos parapi
jos salėje, 18 ir Union gatvė. 

Kuopų delegatės turi būti
nai atslankyti. 

F. Graibus, pirm., 
C. Bartkus, rast. 

Tovvn of Lake. — Teatrališ
kas Kliubas "Lietuva" lai
kys savo mėnesinį susirinkimą 
gegužes 9 d., 8:30 vai. vak., 
Davis >Square Park svet. 

Valdyba. 

* 

Lietuvių Kriaučių 269 sky
riaus A. C. W. of A. mėnesi
ni s susirinkimas įvyks pėtny-
čioj, Geg. (May) 10 dieną, 
7:30 vai. vakare, Amalgama-
ted Centro name, 333 Bo. Asb 
land are. 

A. t A. 
GABRIELIUS 

ČEBATORUNAS 
mirė gresuž. 6, 19,29 m. 1 vai 
po piety, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Ežerėnų Apskr. Vydžių 
Par. Andrelcnų Kaimo. 'Ameri
koje iSgyveno 18 mėty. 

Paliko dideliame nuliūdime 
fnoterj Pauliną po tėvais Kren-
čaitė, sur^y Joną 9 mėty amž., 
dukterį Zuzaną 12 mėty, brolį 
Jon;j, o Lietuvoj brolį Kazi
mierą, seserį Anastaziją ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 4523 So. 
FairfieM ave. Laidotuves pyks 
pėtnyčioj. gegužio 10 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta^ į Ne
kalto Pras. Panelės švč. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldom už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas- j i r . 
Kazimiero kapines. ' 

Nuoširdžiai kviečiame visi.s 
gimines, d raupus ir pažįsta t-iui 
dalyvauti šiose Įįudotuvėsr*. 

Nuiiud*.: 
Moteris Duktė, Sunūs, 

Brolis ir Giminė* 
Laidoti-.vėtris patarnauja įj.ah. 
Ežcrt-ki, Boulevard 9277 

A. + A. 
VINCENTAS 

MAZEDA 
mirė gegužio 7, 1929 m 7 vai. 
vak. 62 mėty amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Žygaičių 
Parap. Potuk&liy Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
fnoterį Jo-ljon-i po tėvais Nau
jokaitė, suny Jurgį, dukterį 
Marijoną ir gimines. Buvo na
rys L. Impr. Pašelpos Kliubo, 
Sv. Vincento a Paulo dr-jos, 
Kalvarijos Stacijų. Pan. šv. Ro-
žančavos, Apaštalystės Maldos 
ir šv. Pranciškaus Tretininkų 
ordeno. 

Kūnas pašarvotas Sfl Keri-
sington ave. Roseland, 111. Lai
dotuvės įvyks pėtn. gegužio 10. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas J 
Visų Šventų par. bažnyčią, ku
rtoj įvyks gedulingos pama'.dos 
uft velionio sielą. Po pamaldų 
lua nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu3 
gimines, draugus ir pažįstam us 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Moteris, Suirus. Duktė 

ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAG0S PAŠTE 

901 Anglis Frank 
902 Baris Ona 
909 Ceperunei John 
910 Chesnul Charles V. 
914 (jerlaucns Adolf 
916 Grigonis Juozapas 
922 Kamynui Kari 
925 Klevinskas P 2 
929 Mackus Mrs. Ona 
932 Meironis Kazimieras 
934 Murgas Matej 
935 Nargailo Stanly 
941 Petraitis D, 
942 Petraitis M. 
947 Rudmini Gorgis 
948 Rudytei Elenai 
950 Šeštokas Frank J. 
951 Skurdenui Antanui 
952 Slianlaus Kazimieras 
957 Trainite Julio 
963 Zemblui Petrui 

SALDAINIAI Iš LIETUVOS 
Tik1 ka gauta šviežių, įvai

rių ir labai gardžių saldainių 
iš Lietuvos 

"DRAUGO" SKYRIUS 
Bridgeporte 

901 W. 33 St. Chicago, HL 

PRANEŠIMAS 
Turime garbės pranešti lietuviams, 

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

Automobilių salea rulmis atdaras 
vakarain ir šventadieniais. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082 

WM. KANAPACKAS 

Tuniju Ir taisau pianus, playe-
rius Ir reprodueing pianus. 

Darbą atlieku atsakančiai Ir pi-
glal. Važiuoju į blle kurią miesto 
dali. 
Hemlock 4081 «122 So. Rockwell 

Springsas, kuria uždaro dratines 
duris be trenksmo tik 9gg 

St. Louls "Dutch Boy" White 
Lead 100 svarų '. $ 1 1 . 5 0 

Pure boiled Linseed Oil Q$Q gal. 

žolei piaunama masina trim pei
liais 14 colių. Piaunant galandąs. 
Tik $5.98 
Taipgi ant visko nužemintos kainos 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Lafayette 4689 

[VAIRUS KONTRAKTOMA 

TTeAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Brldgeport PainUng 

A Hardware C©., dabar perėmė visa 
blzn{ Ą savo rankas Ir duos visose šio 
blanlo šakose pirmos klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painters & Decorators 

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

Tel Victory 72«1 

M, ZIZAS 
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina, 

7217 S. California Avenue 
. Telef. Hemlock 5526 

r Telefonas Canal 7281 

I. J. Z O L P 
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAT AJB 
1650 West 45th Street 
Kampas 46th Ir I»au!lna 8ta 

TeL Bl-vtf. J20I 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie monęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del Šermenų 
Sykai 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 
Tslsf. Roosevelt 7582 

v . 

PRANCIŠKUS J. YANAS 
Mirė Gegužio 7 d., 1929 m., 5 vai. ryto, 44 metų amžiaus. 
Kilo iš Mažeikių apskričio, Akmenės parapijos, Kantaikių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 26 metus. į 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Agniešką po tėvais 
>Iatutaitę, sūnų Stanislovą, dukterį Albiną, brolį Juozapą, 
brolienę Aleksandrą, pusbrolį S. Kavecką, du švogeriu: A. 
J. Mosgerį ir W. Balsį ir švogerkas: Petronėlę ir Julijoną, 
ir gimines, o Lietuvoj tėvą Joną ir seserį Oną. 

Kūnas pašarvotas 2747 W. 63rd Str. 

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje, Gegužio. 10 d., iš namų 
7:30 vai. bus atlydėtas į Gimimo Pan. Šv. (Marąuette Park) 
bažnyčią, kurioj įvylcs gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa-
žystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

INuliudę: Moteris, Sunūs , Duktė , Brol is , Brol ienė, Pus 
brolis, Švogeriai , Švogerkos i r Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741. i 

A. I A 
VIKTORAS VYČIUS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu Geguž. 8 d., 1929, 9:45 vaL ryte, 
sulaukęs apie 40 metų amžiaus, gimęs Kretingos Apskr. Mo
sėdžio Parap., Aršios Kaime. Pragyveno Amerikoje apie 15 
metų. Priklausė prie Dr-jos l i e tuv ių Savitarpines Pašelpos. 

. Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, du po-snnius Juozapą 
ir Stanislovą, dvi po-dukres Marijoną ir Oną, brolį Juozapą ir 
brolienę Marcijoną Vyčius Amerikoje. Lietuvoje paliko senus 
tėvelius, du broliu Jurgį ir Liudvika, dvi seseris Petronėlę ir 
Magdaleną ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 3247 Lime 
St. Laidotuvės įvyks Šeštadienyje Geg. 11 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Iv. Kazimiero kapines. 

Vis i A. A. Viktoro V y ž i a u s g imines , dra-Tigai ir pažįs tami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam. 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinime, Nuliūdę, moteris, bro
lis ir visi giminės. Laidotuvėse patarnauja graborius A. Ma
salskis, Tel. Blvd. 4139 

METROPOLITAN WET 
WASH LAUNDRY 

€551-53 So. Kedzie Avenue 
Tel. Prospect 3939 

Tai vienintelė Lietuvių skal
bykla Cliicagoj. 

Mes paimame skalbinius iš 
visur. Mus patarnavimas yra 
moderniškas ir švarus. Kurie 
patys savo skalbinius atneša 
tiems 20% pigiau. 

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO 

Savininkas R. Andreliunas 
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radi o, pianų rolių, re
kordų ir 1.1. Taisau 
laikrodžius ir muziko* 
instrumentus. „, 

2646 W. 63rd St Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8 S 80 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, gaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir surlų. 

Wm. J, Kareiva 
Savininkas 

4644 So* Paulina St. 
TeL Boulevard 1889 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų ir Popieros Krautuve 

S SS 4 S. LEAVITT ST. Chica*o 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORH 

Palnt, Oil * Glass 
S701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1237 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAgf 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 

WMį. BENECKI 
Maliorius ir popiernotojas 
3542 So. Frandsco Ave. 

Tel. Lafayette 7554 
Reikalaukit sempelių knygos. 

Tel. Boulevard tS14 

M YUSZKA & CO. 
PLCMBFNG & HEATntG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausla 

4644 8 0 . PAULINA 

JUOZAS K. ENČERIS 
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Ir 
REAL ESTATE 

Namus stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 S. MOZART ST. LAF. 8441 

M0RTGEČIAI-PASK0L05 

Tel. Victory 5371 
UNIVERSAL RESTAURANT 

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

greitas ir mandagus patarna
vimas. 

750 West 31 Street 
Arti So. Halsted St. 

Chicago, IU. 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Paskola suteikiama | vieną dlen» 
Perkame real rit&te kontraktu. 

InternationJ Investment 
Corporation 

Kapitalas $600.40e.M 
4844 SO. KEDZIE AVENU* 

TeL Lafayette 67 38-4714 


