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Katalikai paaaulionyt tari kilnų oi-
davinį, — įnešti J Šeimyna* Ir ri-
•uomenę Kristaus mokslą, Atnaujinti 
imonltj dvasią. Jesaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotia "Draugas** pade* jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti Užtat, 
•kaitykite Ir platinkite 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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"Draugas" atstovauja organlsnota 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijaa "Draugas* 
džiaugiasi didele katalikų parama Ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie-
tellakl jausmai 

No. 152 3č A C 0 P Y 
"Draugai" 2334 8o. Oakley Avenue 
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MEKSIKOS VALDŽIA PASKELBĖ. 
KAIP BAŽNYČIOS BUS GRAŽINTOS 

Meksikos Katalikai Kol-Kas 
Turi Šalintis Politikos 

PAKRAŠČIŲ GVARDIJA ARMO TOMIS DAUŽO LEDYNUS 
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UkrainieciŲ Riaušes Prieš Lenkus 

x>#* 

IR EUROPA TURI RŪPINTIS 
NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU 

KAIP BAŽNYČIOS BUS 
GRĄŽINTOS 

UKRAINIEČIŲ RIAUŠES 
LINOVV'E 

MKXICO CITY, biri . 27. 
Meksikos valdžia paskelbt*, 

VARSA VA, birž. 27. Du 
tūkstančiu ukrainiet 

Sudegė Gruzdžiu Miestas 

kokios tvarkos bus laikomasi' nko į kapines 
grąžinant vyskupams bažny- nėti žuvusius ukrainiečių stu-
eias. dentus kovoje su lenkais pi-

(irąžinamoms bažnyčioms rm vienerių metu. 
vyskupai turės paskirti kuni-| Policija mėgino konfiskuoti 

J. Valstybių pakraščių gvardija Šiauriniam Atlantike armotų šoviniais daužo mil-
liniečhi susiri- ž^mškus ledynus, kad jie nepasiektų tų plotų, kuriais plaukioja garlaiviai tarp Euro-
T . , . pos ir Amerikos. 
Linow 'e pami- \_ _ - - • • • \ . 

DABAsrv^ŽVA" ! OflC AGOJE 

GRUZDŽIAI. Birželio mėn. 
naktį iš 11 į 12 d. Gruzdžiuo
se kilo didelis gaisras. Sude
gė 26 trobesiai. 

Žagarės gat. liko tik vienas 
namas, šiaurinėj turgaus pu
sėj liko tik Trečioko aptieka,' 
klebonija ir bažnyčia, — šiaip 
visa sudegė: krautuvės, įmo
nės, įstaigos, keletas ūkinin
kų su visa manta: sudegė jų 
karvės, kiaulės ir visa kita. 

>. 
Iš Šiaulių miesto buvo nu-

i vykę gaisrininkai, bet rado 
•jau visa sudegus. 

Nuostoliai siekia 300,000 li
tų. 

Gaisras kilo iš negyvenamo 
namo. Priežastis dar neišaiš
kinta. " L . Ž . " 

GALINIO IR KITŲ SOCIAL
DEMOKRATŲ BYLA 

Galinio ir kitų socialdemo
kratų byloj tardymą, kaip pra 
neša " N . E . " veda ypatingai 
svarbioms byloms tardytojas. 
Nežiūrint į tai, Min. kabine
tui paskelbus įstatymą apie 
pleekaitininkus, jų byla gali
nti būti perduota karo teis
mui. " L . Ž . " 

NAUJA AUTOBUSŲ 
UNIJA 

r'.-jh" 
LONDONAS, b i r i 27. 

gus. Kiekvienos bažnyčios kn- ; vainikus, prie kuriu buvo pri- Ambasadorius Dawes bendrai 
mgas bendrai su 10 parapi- : sekti parašai, atkreipti prieš a m b a s a d o r i u m i Gibson a > 
jonų nueis i bažnyčią ir tenai j Lenkų valdžia. j . . m i n i s t e r i u D i r r a i n i n k a inisterių pirmininkę. 

.^usirinKę užpuolė policiją, i ^acDom 
tu, kurio priežiūroje buvo ba-»Pasiųstos policijos atsargos U r e s i mBiginklĮi^mo k l a u B i : 
znycia. Komitetas kunigui į- puolė ir išsklaidė susirinku- m u 
teiks bažnyčios inventorių (vi- sius. 17 areštuota. 

pasitars su valdišku komite-j Susirinkę užpuolė policiją.. ^ D o n a l d ir apie valandą Pašovė vtetią imogų k pats « a i yra vertės mažiausia 20('mžiaus. Prie pamestinukės 

"MUNSAINIERIS" NORE-
JO NUŠAUTI KUNIGĄ 

BAŽNYČIOJE 

PARDAVIMUI PERKASO 
PAKRAŠČIAI 

Chicagos sanitarinio perka
so 32 mailės pakraščių par
duodama. Ieškoma pirkėjų. 

PAMESTINUKE 

Birželio 3 dieną 21 vai. prie 
Valstybinės vaikų ligoninės 
buvo rastas moteriškos lyties 

Birželio 5 d. pradėjo veikti 
nauja autobusų linija: Apy
gardos teismas — Viliampolė. 
Kursuoja du autobusai. Mies
to savivaldybė kreipėsi į ple
ntų v-bą prašydama neimti iš 
autobusų mokesčio už perva
žiavimą tiltu. " L . Ž . " 

! Apskaičiuojama, tie pakraš- f kūdikis, apie tris savaites a-

save 
Sopulingosios Dievo Moti 

milionų dolerių. 
Pakraščiai yra puikios vie-

pridėtas laiškelis, tokio turi
nio; " K u r norite dėkit, šią 

sų bažnyčios daiktų ir bažny-1 
tinių savaičių sąramą). j REPARACIJŲ SUTARČIAI l^y^ a»*»«KJ«i«i reiškė ir* Aftteny « e ^ kun, Keenan 

Kada kunigas su parapijo- VYKINTI KONFERENCIJA , n , l o m o n ė s > k a d d a b a r 7** e i l ė ŠT- * * < laiku-dalino šv. Ko-
nimis1 viską at ras tvarkoje ' [Europos valstybėms tarti sa- maniją žmonėms. Bažnyčioje 

tos dirbtuvėms ir sandeliams^ mergaitę f Auginau kiek gale 

900 MpTŲ KAUNO JU
BILIEJUS 

Po tos konferencijos J . Va- nos bažnyčioje, Jackson boulv. T - , , .***'.'. . . ,. • -, . 
„K;„ ™ U — A-^A ~it^ w, irt^ ™ t u - ir „ i 1 ^ 1 * 1 Palankus perkasu susi- jau. Šiandie suvalgiau pasku-

tada jis kreipsis i munieipa- PARYŽIUS, birž. 27. 
liteto valdžia, kuriai patieks Francijos valdiškuose sluogs-
savo gimimo metriką, kad jis niuose reiškiama nuomonė, re-
yra meksikonu, įsiregistruos paraeijų sutarčiai vykinti ko-
ir po to galės savo žinybon nferencija turi prasidėti apie 
paimti bažnyčia. liepos 15 d. Šveicarijoj, neu-

tralinėj šalv. 
PENKIOLIKA BAŽNYČIŲ 

ATIDAROMA 

vo žodį tuo nusiginklavimo buvo apie 50 tikinčiųjų. 
klausimu. 

I 
Staiga bažntčion inėjb ne 

siekimas. * „ 

Išsirengė plktadariauti ir 
pakliuvo 

tinį duonos kąsnį, iš kamba
rio varoma. Turiu kūdikį pa
vesti Dievo valiai. Pačiai ki
tos išeities nėra, kai į Nemu-

Ryšy su 500 m. Vytauto su
kaktuvių minėjimu manoma 
paminėti 900 m. sukaktuves 
nuo isisteigime Kauno mies
to " L . £ " • 

II • ,1 'M,I U i 

ISPANAI LAKŪNAI ŽUVfe 

pažįstamas vyras, priėjo ar-f Gene Gelb, 19 m., ir John n * ' Mergaitė vadinasi _ Bi-
KARDINOLAS GASPARRI » m didžiojo altoriaus ir, iš- Asby, 20 m., nusipirko už 5 r u t e Vaicekauskaite. 

PAS ITALIJOS AM-
BASADORIŲ 

HORTA SALA, Azorai, bi
rž. 26. — Penkių valstybių ka-

t inukrpatalp7ntaV 'LopSel io" ^° l a i v a i s " °r[*™™ P a 
sitraukęs blizganti revolverį, dol. revolverį ir leidosi pikta- <" ž u v ę j g p a n a i lakūnai dar ieš-
.šovė kelis kartns kunigo pu- dariauti. Nuvyko į viena kar- pnerfaudcn. Motina ieškoma. , _ • ; Jg, _ , _ ; 

sen. nivalų. Tenai nuo vieno žmo-
ROMA, birž. 26. — Vatika- Į kunigą nepataikė, bet pa- gaus atėmė 8 dol. ir policija 

ALZASAMS AMNESTIJA n o v a l s t y ^ s sekretorius kar- šovė priėmusį žv. Komuniją tuo jaus abudu sučiupo. 
rfliiinlnc rjoaruarri ntlilrr» fnirk TliplinrH M n r n h v iiiiilitmIIIM I 
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PRADŽIOS MOKYKLA 
TRAKŲ GATVfiJE 

* 
. 

j p ,, komi dideliuose Atlantiko plo
tuose. Bet niekur nei pėdsa-
kio nesurandama. 

. J a u pradėta statyti dides
nieji pradžios mokyklos rū
mai 8 komplektams prie Tra-

PER MOKYKLAS PRO
PAGANDA 

J*"*w " " " " ' "J* dinolas Gasparri atliko taip Richard Murphy, auditorių. 
MEXICO CITY birž 27 ! PARYŽIUS birž 27 — vadinama revizitą grafui de Manydamas, kad jis pašo-j Nužudyto vyro lavonas 

- ^ A p a š t a l i n i s delegatas' ar- Francijos ministeriu*pirmini- V e c c h i » I t a l i J 0 8 ambasadoriui, ves kunigą, nepažįstamas re- Arti Crete, 111., Jaukuose 
kiv. v Flores praneša, kad šia- n ka s Poinear e parlamentui pa k u r s reprezentuoja karaliaus yoiveri atsuko.į savo kaktą i r rastas nežinia kokio nužudy-

• + - -+~,v™;.- IK u„ 4\~\r\ ov.™^™™™ ^oot^iK+i o valdžią Vatikane. lengvai susižeidė. Tuojaus nu- to vyro lavonas. Sakoma, la
me mieste šeštadienini lo ba- tiekė sumanymą paskelbti a- * » . ^ .„. x ' .v kų gatvės. Prieš porą metų 

ginkluotas. vonas keletą savaičių ten iš- , . ^ Z • •• kad prohibicijos propagandą 
Tuo šovėju pasirodė yra gulėjęs. Matyt, jis paimtas } V.U ° P y / i t i m t i s k l e i s t i I*1* visas valdig-

Charles Foster, nekatalikas, automobilių Chieagoj, vežant ' ^ .. _ v ' ,.".•.„ kas mokyklas. 
,ma trijų aukštų su centrali-; * 

WASHINGTON, birž. 26. 
- Sausieji iškėlė sumanymą, 

žnyčių bus atidaryta. Jose į- mjnestiją visiems Alzaso poli-
vyks pamaldos. 

KATALIKAI TURI ŠALIN-
TIS POLITIKOS 

tiniams nusižengėliams. 

EGIPTO KARALIUS 
ČEKOSLOVAKIJOJ 

ATIDARYTAS BRITANI
JOS PARLAMENTAS 

j gyvenąs namuose, 222 So. Al- nužudytas ir pamestas. 
1 . LONDONAS, birž. 26. — ^nY ave. Policija pas jį kiše-j 

Vakar atidarytas Britanijos m u J atrado neišbaigtą "mun- ' "Taxld3b" savininkų 

I niu apšildymu. Numatoma į-1 Kadangi prohibicija yra po-
! rengti jame didesnę salę. Pri- litijnio pobūdžio, daugelis tam 
žiūrėti šia statybą, kurią at-; sumanymui griežtai priešinas. 

PRAHA, Čekoslovakija, bi- parlamentas, š i savaitė bus sames buteliuką. J o žmona SUvažiaviirias l i e k a rangovai broliai Ilgaus-
rž. 27. - I Karlsbadą gydy- užimta naujų narhj prisiekdi- v i r ina , kad jos vyras kehn- Sherman viešbuty turi su ; ^ a r c r i _ p A S K E L B T 1 ^ M E R ^ J M S 

tfa nžsnkn F ^ . nimais ir komitetų rinkimais, ta diena girtavęs ir, matyt, važiavimą šalies " taxicab ' / / * ^ : ^ „ i « . * 
proto nete- savininkai. 

MEXICO CITY, birž. 27. 
— Apaštalinis delegatas Me
ksikai, arkivyskupas y Flores, tis vykdamas cia užsuko Egi- nimais ir komitetų 
paskelbė ganytojinį laišką į pto karalius Fuad. Su mili- Ateinantį antradienį bus skai 
tikinčiuosius. j tarine pagarba jis pasitiktas, tomą karaliaus kalba. 

Arkivyskupas įspėja kuni- Prezidentas Masaryk jį svei 
gus ir katalikus nesimaišyti į kino. 
šalies politiką. Ypač kuniga-

nuo "munšainės" 
' 

KINIJOS PREZIDENTAS 
PEKINE 

AMBASADORIUS FLET-
CHER IŠEINA 1$ TAR

NYBOS 

ms nurodoma, kad jie šalin-
tusi politikos. ^Bažnyčiai ne
svarbu, kokia valdžia gyvuoja, 
tik svarbu jai naudotis reika
linga laisve, kokia tik nuo vai- ROMA, birž. 27. — J . Vai 
džios šiandie šioj šaly apturi- stybių ambasadorius Italijai 

Fletcher atsistatydino ir pre
zidentas Hoover atsistatydi
nimą patvirtino. J is išeina iš 
diplomatinės tarnybos. 

ina. 

FRANCIJOS KALINIŲ 
RIAUŠES 

PARYŽIUS, birž. 27. — JAPONIJA PATVIRTINO / 

kęs. 
Patsai Foster, kurs paimtas 

į ligoninę, policijos nuolat 
klausęs; " K a s įvyko, kas įvy-
k o ! " 

PEKINAS, birž. 27. - 15 ' K u n ' K e e n a n R e i š k i a , kad 

Saint Martin de Re saloje, Bi- NEKARIAVIMO SUTARTI 
skai užlajoj, 400 kriminalistų TOKYO, birž. 27. — Japo-
kalinių sukėlė riaušes, kad jie nijos imperatoriaus akyvaiz-
perilgai ten laikomi ir nešiu- doj valstybės taryba patvirti-
nciami į pastovų kalėjimą %Ve- no Kelloggo—Briando neka-
lnio saloje. ' riavimo sutartį. 

Nirtingo žia atvyko Kinijos J , s t o žmoga^mekur^nematė. 
valstybės tarybos prezidentas 
gen. Chiang Kai-shek. Turės Mcikeriodamas rado lavoną 
konferenciją su Shansi provi- Chester Jablonskį meške-
ncijos gubernatorium. riodamas Michigan ežere kab

leliu užvakar užkabino ir iš
traukė nežinomo vyro lavoną. 

Lavonas paimtas i lavoni 
nęį 2335 No. Clark st. 

NEW YttRK, birž. 27. • -f' 
Jūrininkas Collins su motina' Del klastuoty pinigų 
nuėjo į vieną teatrą. Tenai ta- B. Delano, 32 m., federa-
rnaitįs jam atsakė sėdynę tik liaffl teisme išpažino, kad jis 
dėlto, kad Collins. buvo uni- keitęs klastuotus pinigus. Nu-
formoje. Teismas tarnaitį nu- baustas dešimčiai metų kalė-
baudė 60 dienų kalėjimu. jimti. 

r 
tektas Oordiejavicius. Mo
kyklos , statymą norima užbai-

KVOTIMAI 

Lakūnas plėšiku 
Gary, Ind., kriminaliniam 

gti iki rugsėjo mėnesio, kad! SPRINGFIELD, 111., birž. 
dar šiais metais būtų galima 27. — Illinois valstybėje mai-
pradėti mokslas visuose kom-, nieriams kvotimai gauti mai-

teisme pripažintas kaltu- uz , w ,,r „ , , ' . .«., . , ,. 
J I - m »̂ i «i plektuose. " L . Z. ' m e n ų certifikatus jvyks liepos 
dalyvavimą Glen Park State ^ • 

-
bankos apiplėšime F . B. Jo
nės, lakūnas iš Dalias, Tex. 

mėnesiu šiose vietose: 
Belleville, liepos 8 d.; Ha-

TEATRO TARNAITIS 
NUBAUSTAS 

Du busaf susidaužė 
Šiaurinėj miesto daly du 

gatvekarių kompanijai prigu-
lį busai susidaužė. Keliolika 
asmenų sužeista. 

Ch. Carroll nušovė L. Do-
wney, savo draugą, del 35 do
lerių, ką jam tas buvo kaltas. 
Carroll pasidavė policijai. 

CHICAGO IR APYLIN-

VOLDEMARŲ SONfiNAS, 
SUŽEISTAS PER ATEN- rrisburg, 9; Herrin, 10; West 

TATĄ JAU PASVEIKO ĮFrankfort, 11; Du Quoin, 12; 
į Taylorville, 13; Pana, 15; Da-

Birželio 3 dieną drauge su nville, 16; La Salle, 17; Peo-
p. Voldemariene dalyvavo Vi- ria, 18; Springfield, 19 ir Gi-
liampolėj prie padėjimo ker- Uespie, 20 d. 
tinio akmens statomiems *< Lo-' — _ ^ — , . 
pšelio" namams. ^ L . Ž.» p i N I G Ų K U R S A S 

KUNIGŲ PERMAINOS 

Kun. Povilanskis Benedik
tas iš Viekšnių perkeltas vi-

KJSS. — Išdalieš**debesiuota;, karu į Laukuvą; nesenai į 
gali būt lietaus ir griausmų; j švęstas kun. Butkus paskirtas 

Lietuvos 100 liti) $10.01 
Britanijos 1 sv. sterl 18S 
Francijos 100 franko 3.90 
Belgijos 100 belgo 13.88 
Italijos 100 lirų 5.28 

maža temperatūroje atmaina. Viekšnių vikaru. *'Ž. P . " Vokietijos 100 markiu 23.7) 
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Išeina kasdien. •.•skyrus sekmadieni na 
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $«.00, Pu

sti Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 SOL Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
to — $4.00, Kopija .03c. 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negra-
Hna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. 

RaCaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 raL 
fcMtl^a. ^ 1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B 

vaL po p ie t 

D R A U G Ą S" 
LETHUANIAN DAILY FKDEND 

Pubtished Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months 

— $1.50, Three Months — $8.00. One Montn — 75o. 
Burope — One Tear — $7.00, Siz Months — $4.00, 
Copy — .OSc 

Advertising ln "DRAUGAS" brings best results. 
I 

Advertlslns rates on application. 
"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

DIENOS KLAUSIMAI 
KURION PUSĖN J I E PASUKS? 

Pietų valstybių gyventojai per ilgus me
tus griežtai laikėsi demokratų partijos. Bet 
praeitais metais jų tas griežtas nusistatymas 
suiro. Jų daugelis atsisakė remti,Al. Smitho 
kandidatūrą. Jam priešinosi kaipo katalikui 
ir kaipo prohibicijos priešui. Tie žmonės, ku
rių priešaky yra protestantai dvasiškiai, per
simetė į republikonų partiją. 

Pastarųjų laikų įvykiai \Yashingtone 
juos pagaliau suklaidino. Šiandie jie, it pa
baidytos avys, blaškosi ir nebežino kurion pu
sėn pultis. Dalykas štai kame: 

Prezidento lioovero žmona Baltuose Bu
muose suruošė pokylėlį ir jin pakvietė savo 
vyro prietelių kongreso atstovų žmonas. Tarp 
kitų pakviesta ir vaišinta ir kongresmono iš 
Chjcago negro De Priest žmona. 

Po to įvykio pietinių valstybių fanatikai 
sukėlė didžiausią triukšmą. Kai-kurie tų vai 
stybių kongresmonai republikonai pareiškė, 
»kad jie nei kojos neįkelsią' į Baltuosius Bu
mus, kaip ilgai prezidentas Hoover ten gy
vensiąs. 

Susirinkimuose, net 
se iškeliami protestai prieš prezidento žmoną 
už negrės vaišinimą. Protestuotojai pažymėjo, 
kad negrai negalį but lygiais baltiesiems ir 
kiekviena rasė atskirai turinti gyventi ir kiek 
viena nuosavais reikalais rūpintis. 

Suprantama, kada kovojama, preziden
tienę, visuomet ir pačiam prezidentui turi 
kliūti. Protingesni žmones teisina prezidento 
žmoną. Jinai įrodo, kad jos vyras yra visų 
gyventojų, kaip baltųjų, taip negrų, preziden
tu. Pati konstitucija gina daryti bent kokius 
tarp tų ir kitų skirtumus. Tie ir kiti yra pi
liečiais ir naudojosi lygiomis teisėmis. 

Bet kas čia gali fanatikų šovinistų už
sispyrimą palaužti. Sako, jie nieko bendra 
nenorį turėti su negrais. 

Dabar tarp jų iškeliami reikalavimai at
simesti nuo republikonų partijos, su kuriąja 

pasukti! Gryžti atgal demokratų partijon? 
Baisus daiktas. J u k tos priešaky yra Al.' 
Smitlt su savo šalininkais. Sudaryti naują sa
votiškos sparvos demokratų partiją? Taip el
giantis butų lygu gyviems lysti į politinę duo
be ir laukti, kol Al. Smith'o šalininkai juos 
užkas. 

Tokiu būdu pietinių valstybių demokratai 
fanatikai, kurie ten suskaldė partijos vieny
bę, pakliuvo tarp kūjo ir priekalo. Republi-
konų partija skaudžiai apsivylė, gi nuosavon 
partijon gryžti — negalima. 

Ką jie nauja išgalvos, dar nežinia, tik 
žinoma, kad republikonais apsidžiaugę. 

Kada netolerantai nebežino, kas veikti, ne
grai visoj šaly krikštauja. Jie džiaugias, kad 
jiems lygybė ir Baltuose Bumuose pripažįsta
ma. 

Anais metais prezidentas T. Roosevelt 
baltuosius su negrais ant lygaus pagrindo bu
vo pastatęs. Negrų švietėjas Washington, ne
gras, buvo artimas prez. Roosevelto prietelis. 
J is dažnai jį lanke Baltuose Bumuose. I r tais 
laikais del to jokio triukšmo nekelta. Nes 
prezidentas Roosevelt buvo griežtas. J i s ne-
butų to pakentęs, nebūtų t\ Įėjęs. 

Šiandie gi, anot žinių iš Washingtono, 
tais protestais republikonų administracija 
skaudžiai paliesta. Jaučiasi nebetenkanti rei
kalingų partijos jėgų, vedanti prie demokra
tų partijos sustiprėjimo. 

Šiame atsitikime kaip tik ir butų reilia-

Į V A I R U S S T R A I P S N I A I 
KUN. LADAS DRAUGELIS, M. L O. 

DARBAS IR RADIKALAI. J ie reikalauja, kad darbi
ninkų išrinkti atstovai prisi-

Pastaraisiaį į laikais Ameri- dėtų prie dirbtuvių vedimo, 
kos darbininkų unijose vis kad vieni pramoninkai be dar-' 
smarkiau ima bruzdėti radi- bininkų atsiklausimo nieko 
kalai. Vedama karšta propa-' negalėtų veikti. Darbdavių pel 
gandą darbininkus patraukti \ no dalys turėtų tekti darbi- : 

savo pusėn ir paskiau juos ak- ninkams. 

lingas garsus T. Roosevelt'o "b ig s t ie ." 

lai valdyti. j J ie stovi už griežtą darbi-
Kas tie radikalai! įninku streiką, kadir del men-
Tai daugiausia svetimšaliai j kniekio. Pažymi, kad tik ko-

komunistai. Vieni jų iš kitur 
atsiųsti čia ardyti darbininkų 

vodami darbininkai gali at
siekti sau gerbūvio. Gi strei-

vienybę, kiti atversti į bolše- kas ir yra ta darbininkų ko-
vistines idėjas. - ,va. 

Karo laiku ir tuojaus po j Vienu žodžiu tarius, radika-
karo radikalai agitatoriai šioj ; lai darbuojasi darbininkus 
šaly buvo išsislapstę. Net vie- sukurstyti sukiliman prieš ša
šai susirinkimų jie nedrįso tujvo vadus. Kada tas butų atlik-
rėti. Valdžia juos spaudė. i ta, tada jie jau darbininkus 

Šiandie jie visi jau išeina! apvaldytų. 
viešumon. Prie jų prisideda 
naujai atvykę ir bendromis jė
gomis darbininkų tarpe ima 
skelbti apie Rusijos rojaus 
M gražy bes" . 

Darbininkų tarpe yra nema
žas skaičius nesusipratėlių. 
Tarp tokių radikalams agita
toriams puikiai klojasi. Nes 

Gali but, kad Amerikos 
Darbo Federacijoje ir yra per
daug konservatizmo. Bet rei
kia žinoti, kad didelė darbi
ninkų didžiuma tuomi pilnai 
pasitenkina. J ie nori tokios 
tvarkos. J ie stovi už evoliuci
ją, bet ne už revoliuciją. 

. 

• 

Aušros Vartų parapijos klebonas, visuo
menes veikėjas, didelis draugijų, organizaci
jų, jų darbų ir sumanymų rėmėjas, šiandie 
švenčia savo vardadienį, Ruoštą puotą savo 
klebonui pagerbti westsidiečiai atidėjo po 
metinio parapijos pikniko. Sveikiname kun. 
Lad?„ linkėdami sveikatos ir ištvermės vi-
suose darbuose. 

nebus jokio darbo, pakirtus 
Pokariniais laikais Europos valdžią, ims gyvuoti anarchi-

Kun. prof. A. Maliauskas susiginčijo su 
" L . Aidu", valdžios organu, del jaunimo. At
sakydamas jiems į nepamatuotus užmetimus, 
tarp kitko, sako: 

"Aš visuomet peikiau ir peikiu bailius, 
nusileidėlius, veidmainius, kurie žodžiais gi
riasi esą katalikai, o savo darbais katalikybę 
ardo. Bailys, apsileidėlis, kuris turi prieder
mę ir nesistengia apginti katalikybės teisių, 
ir jas per savo bailumą ar nerangumą užlei
džia katalikybės priešams ir tuo pačiu teikia 
jiems privilegijos katalikybės ar katalikų są-

le«islaturo- s kaiton, taktiškai yra katalikybės priešas, 
nors jis ir girtus esąs kažkoks katalikas". 

Pastaruoju laiku katalikų akcija visame 
pasauly žymiai varoma pirmyn. Europoje, 
Amerikoje net ir kitose pasaulio dalyse .ka
talikai sukruto organizuotis ir aktyviai daly
vauti viešame veikime. Ypač daug dėmesio 
pradedama kreipti į katalikų jaunuomenės 
orgaizavimą, jo auklėjimą ir švietimą. Prade
dama ruošti skaitlingi ir iškilmingi jaunimo 

kuone visi komunistų sekėjai | darbininkai palinkę tuojaus ' ja. 
yra tamsuoliai. pultis ir viską išgriauti, kad | J tai visa atsižvelgus, dar-

To pasekmėje jau šiandie įvedus naują tvarką. Tuotar- bininkai neturi klausyti radi-
unijose reiškiama daug nepa-
tikėjimo savo viršaičiais, net 
pačiais Amerikos Darbo Fede-

pu Amerikos darbininkai yra .kalų kurstymų. Amerikos rau-
kitokių idėjų. J ie yra nuomo-J donomis idėjomis, bet savo ap-
nės, kad darbininkams būvį sišvietiniu, vienybe ir rinkimų 

racijos viršininkais. Nors ko- Į galima pagerinti taikingomis \ laiku savo balsais, ty. balio-
munistų sekėjų įkaičius yra 
dar nykus, bet " tas skaičus bet ne tuojaus. 
nuolat didėja. I r didės, jei pa- Antai Rusijoj komunistų va - ' 
tys darbininkų Organizacijų j dovaujami darbininkai grei-

priemonėmis ir tai laipsniškai, tu. Taip elgiantis bus dau-
'jriau kas laimėta. 

Ašara. 

stymui, užtat reikia iškalna 
prisirengti. 

Su pagarba 
Dr. Jonas P . Po^ka, 
L. Vyčių Centro Pirm, 

Lietuvos Vyčių Diena. 

Šįmet Vakarinių Valstijų 
kuopos bei apskričiai drauge 
su Centro Valdyba rengia 
Liet. Vyčių Dieną arba " K . 
of L. 4Jay", liepos (Juiy) 4 

Koki 
tikslai! 

d., Sticknty Park, Sticknev, 
viršininkai į radikalų veikimą tai apsidirbo *'senąją1 tvarką LIET. VYČIU SEIMO DIENŲ \ m Tai bue Mcpapragta» įvy-
ir tolesniai neigiamai atsineš, i perdėm* išgriaudahri; Kas-giTf*{: PERMAINOS. fcA y v £ i a i š i u o m i į v y kiu ru-

radikatų svarbiausi vyko? Ar jie atsiekė komu-' , pinasi daug atsiekti, tai y-
ra išgarsinti Liet. Vyčius sve-

e ir tuo pačiu 
į-tą finansiniai laimėti. Šiam 

įvykiui komisija deda daug 
pastangų ir darbo, kad viskas 
įvyktų kuopuikiausia. 

nistų žadėtą rojų! Ne. Šian-i Jau buvo paskelbta, kad šį-J 
Nagi, paprasti. J ie nori ap-jdie jie neturi ko valgyti, oe-jmet jaunimo organizacijos sei t i m t ^ h ] t a r p 

valdyti unijas ir pačią Darbo ' tur i kuo apsidengti, neturi imas įvyks rugp. (August) 6, v. r^^ui^i 
Federaciją, organizuotus dar- i kur gyventi. Miiionai neturi 
bininkus griežtai nustatyti j darbo ir duonos. Gi kurie dir-
prieš kapitalistus ir pačią i ba, tie tikriausieji vergai, 
valdžią, kad tuo būdu iške -j Kas iš to, kad jie dirbtuvėse 
lus šioj šaly sovietus. ' "bosauja" , jei tuščias pilvas 

Jie tvirtina, kad Amerikos varvaliuoja. 
Darbo Federacija šiandie per- Radikalai darbuojasi ir šio; 
mirkusi konservatizmu, kad .šaly įvesti tokią tvarką ir 

kongresai. Toks kongresas nesenai įvyko Is- ' Federacijos viršininkai darbi- darbininkų vergiją, alkį ir 
skurdą. 

Tiesa, daugelis darbininkų 
panijoj. Dalyvavo 25,000 jaunimo. Tarp dau-'ninku neorganizuoja, kad or-
gelio kongreso nutarimų, susirūpinta organi-1 ganizuotų darbininkų gerove 
zuoti katalikiškų filmų teatrus, kurti katalikų j nesirūpina. Statoma galybes I ir šioj šaly skursta, neturi 
propagandos ir spaudos centrus. kitų priekaištų. i darbo, arba menkus uždar-

jie pilnai dar nebuvo susilieję. Bet kur link ' mosi darbo. 

Ispanijos ir kitų kraštų jaunimo akcija 
ir mūsų, Amerikos lietuvių, jaunimui turėtų 
būti paakfetinimu imties uoliau už organizavi-

Toliaus jie nurodo, kad A- jbius. Daug kas turi but tai-
merikos darbininkų tarpe ne- jsytina. Bet del to negalima 
opna tos pažangos, kokia po ' griauti kapitalo arba kovoti 

Ikaro gyvnojauti Europoje. į valdžią. Sugriovus kaptalą, 

7 ir 8 dd., bet, del svarbių 
priežasčių ir noro seimo rengi
mo komisijos, Seimas įvyks 
viena diena pirmiau, tai yra 
rugpiučio (Aug.) 5, 6 ir 7 dd. 
Cleveiand, Oliio. 

Taigi, broliai ir sesutės, lai
kas gana trumpas, reikia su-
brusti ir visiems rengtis prie 
seimo. Visos kuopos pasirūpin
kite ir sutvarkykite savo na
rių stovį, kad be jokių nema
lonumų galėtumėt rinkti tam 
tikrą skaičių delegatų į seimą 
ir būtumėt gražiai atstovauja
mos. Šiemet seime bus daug 
rimtų bei svarbių reikalų svar 

Pirmiausia bus didelis paro-
davimas gatvėmis ir paskui 
visa minia trauks į daržą, kur 
bus šokiai ir įvairi programa. 
Taigi prie to svarbaus darbo 
ir prie to istorinio įvykio 
kviečiame visus lietuvius da
lyvauti parodoje ir taipogi 
pačiame išvažiavime — pikni
ke. Kviečiame visas draugijas, 
visus pavienius ir visus, kurie 
tiktai galite kuom nors prisi-

(Tąsa ant 3 pusi.) 
-

L A T V I J A . 
Kun. Pr. Meškauskas, M. I. C. , prieš kokius 30 metų pastatė didelę mu

ro bažnyčią, 1680 m. Jėzuitai, karaliaus 
Jono Sobieskio lėšomis, pastatė bažnyčią 
Osynėje._ 1698 m. grovas Jonas Plateris, 
Jėzuitų rūpesčiu iš liuterono 'perėjo į 
katalikų tikėjimą ir Indrieoje liuteronų 
kirkę pertaisė į katalikų bažnyčią. 

Taip ir kitose vietose Jėzuitai su 
dvarponių pagelba statė bažnyčias, o to
limose nuo bažnyčių vietose — koplyčias 
ir laiks nuo laiko jas aplankydami lai
kydavo pamaldas ir mokindavo žmones 
tikėjimo. 

Jėzuitai taip pat rūpinos skleisti ap-
švietą tarp žmonių, todėl visur, kur tik 
galėdavo, šalę bažnyčių, statė pradines 
ir aukštesnes mokyklas, kolegijomis va
dinamas. Taip, Daugpilyje buvo jų ko
legija, o Kroslave — gimnazija. Prie to, 
jie pirmieji parašė latvių kalba maldak
nyges ir katekizmus. Turėjo savo spaus-

(Tąsa) 
Tada Jėzuitai subrusdo vienur nau

jas bažnyčias statyti, kitur senas taisyti. 
Ypatingai ragino dvarponius, turtingus 
valdininkus prie naujų bažnyčių statymo. 
Taip Dinaburge, dabar vadiname Daug
piliu, su pagelba vietinių dvarponių 1629 
išmūrijo gražią bažnyčią ir vienuolyną; 
bet, ant nelaimės, užėmę šį miestą rusai 
pavertė į cerkvę, o dabar yra latvių-liu-
teronų bažnyčia. 

Dvarponis Luckis, Jėzuitų raginamas 
pastatė bažnyčią Izvolte. Smolensko voja-
voda (ionsevskis 1626 m. išmūrijo bažny
čią' Aulejuje. Kitas dvarponis Jonas Lin-
dingo — Han-ens Volf, įstojęs į kongre
gaciją savo lėšomis, 1678 m., vietoj senos, 
pastatė naują bažnyčią Kroslove. Tais 
pačiais metais dvarponis Pocejus pasta
tė bažnyčią Leivone. Krokavos Vovjavoda 
Belinskas 1686 m. pastatė medinę baž-

Rots parašė maldaknygę vardu "Wymo- kanuolių (anuotų). Ventspilyje buvo lai- nyčias, vienuolynus, mokyklas, kolegijas 

knygų parašė ir atspausdino. 

31. Jėzuitai Kuršuose. 

Ta Latvijos dalis, kuri rubežiuojasi 
su Lietuva pagal Žemaitijos siena, vadi
nasi Kuršais (lat. Kurszeme). 

Kuomet Livonijos ordenas tapo pa 
naikintas (1561 m.), jos paskutinis mis-
tras G. Kettleris priėmė liuteronų tikė
jimą, vedė moterį, kursai tapo atskirti 
nuo Latvijos ir praminta gercogystė po 
Lenkijos — Lietuvos globa. G. Kettleris, 
paliko jos valdininku, gercogu ir apsigy
veno Kuldingoje, bet paskui sostinė tapo 
perkelta į Jeglavą (Mitaują), kur buvo 
pastatyti gražus rūmai. 

. Kuršų {Kuriami) gercogystė išgyve
no 234 metų (1561 — 1795) ir per tą lai-

tuves: Vilniuje, Polocke ir Cesuose. Ka- j ką ją valdė 9 gercogai. Iš jų ypatingai 
takizmus sustatė tėvai Brdmąns Tolis- f pasižymėjo Jakubs, kuris net buvo įgi-
dorfs 1620 m., Jurgis Elgers du kate- ' jęs kolonijas vakarinėje Indijoje, turėjo 
kizmu: vieną 1620 m., o kitą — 1672 m: savo laivyną iš 60 prekinių laivų ir 59 

ciba kataliska", kurioje buvo ir katalikų , vų dirbtuvė. 
tikėjimo paaiškinimai! Paskui ir daugiau į Cereogas Jakubs (1640 — 1682) rū

pinosi taip pat prekyba ir pramone. Tuo
met buvo Kuršuose 6 geležies, 5 vario, 
5 gelumbės ir dvi stiklo dirbtuvės. Tu
rėjo jis apie šimtą dvarų, kuriuos pats 
aplankydavo ir žiuiėdavo tvarkos. Ant 

i nelaimės, įsimaišė į karą, kurį vedė šve
dai su lenkais — lietuviais. Kadangi jis 
ėjo prieš Švediją, jo šalis tapo švedų už
imta ir labai išnaikinta. Galop neteko ir 
kolonijų, kurias užėmė Olandija ir Angli
ja. 

Paskutiniu Kurgšų gercogu buvo Petrs 
Bironas, kuris, kilus karui lenkų su ru
sais, prašė carienės Kotrinos II, kad Kur
šus priimtų į savo globą. Carienė priėmė 
ir savo kariuomenę atsiuntė, bet Birono 
iš Petrapilies neišleido ir taip 1795 m„ 

'. didelė Lenkijos dalis, Lietuva ir Latvija 
su Kuršais papuolė po rusų valdžia. 

Liuterio tikyba, kaip visoje Latvijo
je, taip ir čionai greitai pradėjo platintis,. 
bet jiems greitai užstojo kelią Jėzuitai, 

ir savo pamokslais, misijomis daug kur
šininkų sugrąžino atgal į katalikų tikėji
mą. Taip, lllukštoje 1692 m. pastatė baž
nyčią, vienuolyną ir kolegiją, o kuomet 
1748 m. sudegė, jų rupesniu, grovas Juo
zas Zybergs išmūrijo naujus. Oia buvo di
delis Jėzuitų knygynas ir daug rankraš
čių. Ant nelaimės, pasaulinio karo metu 
ypatingai graži bažnyčia tapo visiškai su
naikinta ir dabar stypso didelė gruvėsių 
krūva. 

Jėzuitų konventai su mokyklomis ta
po pastatyti Aronoje, Bebroje, Podunoju-
je, Subačioje ir kitose vietose, į kurias iš 
lllukštos rMvažiuodavo tėvų. 

Garsi buvo Jėzuitų kolegija Jelgavoje 
(Mitaujoje). Jų rupesniu, vietinis dvar
ponis Jonas Ulriko Šverįns 1623 m. pas
tatė bažnyčią Alšvaiigoje, kitas Jonas 
Bergs de Karmel 1658 m. išmūrijo baž
nyčią ir vienuolyną Šemberge. Čia nuo 
senų laikų garsus yra stebuklingas Švenč. 
Marijos paveikslas ir rugpiučio 15 d. daug 
žmonių iš visų apielinkių suvažiuoja į at-

nyčią Rezeknėje. Jos vietoje parapijonys ir Evangelijų ištraukų knygą, gi Mykols karinių. Tie paskutinieji turėjo po 20-40 kurie, kaip visur, taip ir čia, statė baž- laidus. (Bus daugiau) 
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Cernausko Darže 
_ 

7 9 St. ir Archer Ave. J ustice, III. 

Bus niekur nematytų juokingų pramogų. Jaunus ir suaugusius lin ksmins lietuvių orkestrą. 
-

Apielinkes miestelių lietuviai atvyks trokais, o chicagieciai daugiausiai gatvekariais, savo automobiliais ir biznierių paaukotais trokais. 

Atsižymėjusieji ir daugiausiai gavusieji balsų pikniko dū biznieriai gaus nuo "Draugo" dovanų viso vertes #100.00. 

- • « 

: 

• 

i 

III 
• • • i 

^ • B — V 

f" % 

I Prašau Į Mano Kampelį 
Prof. Kampininkas 

; 

Lietuvoj einantis gamtos ir 
artimų jai mokslų laikraštis 

,44Kosmos" paduoda rūpestin
gą mokslininkų tyrinėjimų 
apskaičiavimų', Pav., oisteris 
(varlė), komunistų dažnai mi
nimas gyvūnas, savo lukštus, 
(kriaukles) įstengia suvožti 
15 kilogramų traukimo jėga. 
Jei tokio stiprumo butų žmo
gus, palyginant jo didumų su 

Sakoma, kad žmogus yra j oisteriu, jis turėtų ant savo 
žemės viešpats — karalius. Jis | S a I v o s išlaikyti nemažiau, 
savo išgalvotais įrankiais gali k a i P 8 0 greitojo traukinio 
nugalėti visus gyvūnus. J i s k a r v e ž i u (™žinų). 
ne tik žeme gali greitai bėgti,! Paprasta musė savo kojo-
bet ir vandeniu plaukti grei-Į""8 S&1'1 pakelti degtukų 
čiau negu žuvis; oru skristi | (mečkį), tai žmogus turėtų 

j ne, kuri šiandien pasekmingai 
(veikia, o dabar jos laukia to
limesni darbai. Būtinai reikia 
pirkti ukį, ant kurios turės bū
ti pastatyta našlaičių ir sene
lių prieglaudos. 

Labdariai turi labai plačių 
dirvų, tik, deja, permaža tu
rime darbininkų. Jeigu nori
me turėti įvairias labdaringas 
įstaigas, visi privalome prisi
dėti savo darbu ir rėmimu 
labdarių parengtų pramogų. 
Nepamirškime, kad mes visi 
turime būti Labdaringosios 
Sagos piknike. 

A. Nausėda, 
Centro pirm. 

BRIDGEPORTIEČIAI DIR 
BA. ^ 

METTNfi KOLEKTA. 

greičiau negu paukštis. 2o- panešti pusdevinto metro bal
džių, žmogus yra skaitomas kį-
žemės čempionu. Blusa iššoka 200 karių auk-

Bet ar tikėsite, kad žmo- [»&«« savo ūgio. Tai žmogus, 
gus savo stiprumu, palyginus,*į sulig- savo didžio, turėtų per-
kiek stiprumo turi kad ir ma-! šokti 300 metrų aukščio bokš-
žvčiai žemės gvvunai, stovi»tą. 
paskutinėj vietoj — lygus nu- j Taigi, žmogau, ir pasigirk, 
liui. kad nori. 

LABDARYBĖS SKYRIUS 
PIKNIKO REIKALU. 

Labdaringosios Sąjungos 
centro piknikas jau čia pat, 
tik už kelių savaičių. 

Kuopos privalo subruzti ir 
baigti pardavinėti serijas, nes 
išlaimėjimai įvyks piknike. Ži
note, nuo daugiau išleisime 
serijų, tuo didesnį turėsime 
pelnų, kuris eina našlaičių nau 
dai. NepraleŪkime nei vieno« 
progos nepasiūlę serijų tikie-
tėlių tiems žmonėms, su ku
riais tik tenka susitikti. 

Kuopų reikalas yra, kad su
sitarti su savo gerbiamais kle

bonais, kaip sėkmingiau iš
garsinus piknikų, kuris, kaip 
jau žinome, bus liepos 21 d.r 

Bergmane darže, Riverside, 
I1L; kaip geriau visus parapi
jiečius į jį sukvietus. Juk vi
sų lietuvių katalikų pareiga 
yra kuomi nors prisidėti prie 
šio labdarių centro pikniko 
pasisekimo, nes kiekvienas lai) 
darių pramogų pasisekimas 
veda prie atsiekimo Labdarin
gosios Sąjungos užsibrėžtų 
tikslų. 

Ateities darbai. Lietuvių 
Labdaringoji Sąjunga pastatė 
Lietuvių; Sv. Kryžiaus ligom-

Kas met lietuvių bažnyčio
se vienas sekmadienis būdavo 
pavestas Lietuvių Labdarin
gosios Sąjungos kolektai. Tai 
vadinama Šv. Antano dienos 
kolekta. Mat, Šv. Antanas y-
ra mūsų, labdarių sąjungos 
globėjas.^ Ir šiemet reikia tų 
kolekta, padaryti. Del to kuo
pos privalo tuojau susitarti su 
savo gerb. klebonais. Prašyki
te klebonų, kad paskirtų tam 
tikslui kurį sekmadienį ir a-
tatinkamai prie svarbaus rei
kalo prisiruoškite. Praneškite 
ir per "Draugą" kokia Sie
na, kurioj parapijoj kolekta 
įvyks. 

Kiek jau yra žinoma, Bri-
dgeporto šeimyninkės kas met 
labdarių piknikams surenka 
galybes maisto produktų iš 
saviškių biznierių, kurie nuo 
pat Labdaringosios Sąjungos 
užsidėjimo gausiai aukojo 
labdarybei. T$ patį jie ir 
šiandien daro. Del to jiems ir 
sekasi. 

P-ni Laukžemienė. uolioji 
labdarių veikėja, jau surinku
si piknikui keliolika tuzinų" 
viščiukų ir kumpių. Įdomu bu
tų žinoti, kiek. kitų kolonijų 
kuopos maisto produktų turi 
surinkusios? Dar yra laiko. 
Kuopos dar spės apeiti savo 
biznierius, prašant paremti 
pikniką, kurio pelnas eina del 
našlaičių ir senelių. • 

A. Nausėda, 
Centro pirm. 

žiuoti į ligoninę nekurie bi
jojo taip, kaip ir mirties. Tik
tai didžiausiame mirties pa
vojuje noroms — nerioroms 
važiuodavo į ligonine. Bet da
bar jau viskas kitaip — su 
įsitobulinimu medicinos ir chi
rurgijos, su atsargiai ir tin
kamai išlavintomis slaugėmis, 
kurios užima vietas seniau 
nepritrusių ligonių prižiūrėto

jų, ligoninės jau nėra "Bai- Malonu pranešti visuomenei, 
mės Namai" bet "Saugios kad Birželio 19 d., 1929 metais 
Kentančiųjų Prieplaukos''. M e d ė j o jau šeši mėnesi, kaip 
dikalė profesiją visuomet su-,&i. Krvžiaus Liet. Ligoninė 
prato, žmonės ir-gi jau išmok- atsidarė. Šeši mėnesiai gana 
sta, kad šių dienų ligoninės 
su visomis priemonėmis su
teikia reikalingiausią ir grei
čiausią pagelbą sunkiai ser
gantiems ir sugrąžina pilną 
sveikata. 

trumpas laikas, bet kaip to-
liaus pastebėsite buvo gana 
daug nuveikta. 

Ligoninė gali didžiuotis, tu
rėdama viena iš geriausių gy

dytojų štabą, kurio nariai yra 

Baltic America Line 
stančių tiesiai j 

IŠ ŠV. KRYŽIAUS LIETU
VIŲ LIGONINĖ VEL 

KIMO. 

N 

Šio darbo ivykinimas, tai 
kuopų reikalas. Niekas kitas 
už jas to nepadarys. Nelauki
te daugiau paraginimų, bet 
pačios savo iniciatyva imkitės 
už darbo. Kuomet visi dirbsi
me, pasekmes bus užtikrintos. 
Atsiminkime, kad mes dirba
me ne sau, o savo tautiniams 
ir labdaringiems tikslams. 

A. Nausėda, 
Centro pirm. 

Tarpe visų Žmogiški} pas
tangų ar tai butų išradimo 
srityje, ar meno, augščiausies 
ir svarbiausios pastangos y-
ra dedamos medicinos moksle, 
kad sužinojus, kaip paleng 
vinti skausmus ir palaikyti 
gyvybę. Laimingai medicinos 
šaka žingsnis po žingsnio vis 
toliaus nužengė ir, todėl ną 
tu ralis kai seka, kad ligoninės, 
kurios yra svarbiausios i5 
visų priemonių pagelbėti me 
dieinos praktikai aukštyn kil
ti, irgi nepasilieka, bet žen
gia pirmyn (prisitaikindamoB 
prie moderniškų metodų iety 
rimo ir gydymo įvairių ligų 

Buvo laikai, kuomet vien 
tik mintis apie ligoninę žmo-> 
nes baime perimdavo ir va-T 

Visus kviečia dėtis prie vienų liet uvių ekskursijų, vykstam 
tvidipeuą. 

Pasirūpinkite sau patogiausią iš sekančių išplaukimų: 

LIEPOS - JULY 3, LAIVU ESTONIA 
LIEPOS - JULY 20, LAIVU LITUANIA 
RUGPIUČIO - AUGUST 10, LAIVU ESTONIA 

Šie visi laivai plauks tiesiai iš New Yorko į Klaipėdą. 
Kadangi pirmutine vienų lietuvių ekskursija labai gerai pavyko, kadangi 

ta ekskursija lietuviams labai patiko, tai BALTIC AMERICA LINE rengia 
daugiau tokių ekskursijų. 

Kaip Amerikos, taip ir Lietuvos p ilječiai dar gali suspėti išplaukti liepos 
3 d. laivu Estonia. Tokie privalo tuoj kreiptis į rrmsų ofisą. 

Naudokitės mūsų greitu ir teisingu patarnavimu. 

Paul P. is & Co. 
3327 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas YARDS 4 6 6 9 
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užbaigę pagarsėjusius med*ci- Į Vokiečių — 33 
nea universitetus ir pasiekę 
aagštus laipsnius medicinos 
ir chirurgijos srityje. Namo 
gydytojų štabas susideda iš 24 
narių; lankančiųjų gydytojų 
67. Taipgi ligoninėje gyvena 
2 gydytoju — internu abu iš 
Loiyolo university. Be to la-
btKitorija turi gydytoją — 
patologista, kuris vien tik 
nspinasi patologijos dalykais. 
X-ray departam»ntas turi mo
tei? gydytoją — ka*i paveik
slus ištiria ir <$a©da X-ray 
tretmentus. 

Čionaî  paduosime šiek-tiėk 
žinių iš ligoninės darbuotes! 

Iki šiol buvo atvežta 669 li-
g«iai. 4 f I | į 

Operacijų padaryta — 424. 
Nelaimės nuotikiu — 62. 

Italų — 19 
Bohemų — 10 
Škotų — 6 . 
Švedų — 5 
Žydų — 5 
Anglų — 4 
Rusų — 4 
Slavokų — 4 
Danų — 3 
Francuzų — 3 
Hungarų — 2 
Grekų — 1 
Norvegę — 1 
Rumunų —• 1 
Olandų — 1 
Bulgarų — 1 
Kanadiečių — 1 
Meksikonų — 1 
Toweha Club iš Roselando 

mteikė ligoninei auką $300.00 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
GRAND RAPIDS, MICH. 

Seserų Vaju* 
Birželio 9 d Granrf RapHsfe'© 

lietuviai apvaiMefcfjo, kaip 
pavadinus. Seserų Praneiškie- »^a'"°» ««" ** 
X.T, ,iiano ' i , Reikalingų malonių. čių dieną. , ) , 

Po pietų.* parapijos kieme 
geri ir dnosnųs parapigsmai,. 
*erb. klebono pastaageffiiis, 
surengė "Lawn Fete", į kurį 
geraširdžiai žmonės skftštlin-

surašyti. Tik Dievas gali jums 
visiems tinkamai atlyginti ui 
justi auoiatkiį duoBaumą, to
dėl sewty& žada vieus nuola
tos mdažiį sav© įihaidose, pra
šydamos nuo Augsciausiojo 

"Draugo" Knygyno 
Katalogas. 

Visas šias knygas galima gauti 
"Draugo" knygyne 2334 So. Oakley A ve. 
Ofiucafą Ulinois. 

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

Nors sesutes Orand Ra- D i d ž i o j 0 K a r a UžrašaL I dalia, 1914 — 
1 1 ~ i , > 1M5 — 191^ metak Sjioįe kwy-pidaV kike vasaros nebuvoa,. 

vienak parapijonai jų nepa
miršę mes paskutinį sekmadie
nį, *u*5p. mėnesio visos drau
gijos ruošia pikniką seserų gai atsilankė. \ 

Vakare 7:30 vai. bu*o mok- i ™nuolyno labui. Čižauskai, 
slo meto užbaigimo progra- s e s e r u i r l a p i j o s labdariai, 
ma, kuria parapijonai parėmė ž a d ^ ° *m P*»ikui pavesti 

o skaitlingu atsilankymu, i s a v o * * ? sadna. vdtaL Ti sa\ 
Šios dienos vajus seserų, kimės, kad: ir šį kartą parapi-

OBstetrikos departmente gar j įrengimui kambario. Šį Lietu-
nys atnešė 70 — 34 vaikučius, j vaieių Amerikiečių kuopa jau 
26 mergaitės. > 

X-ravs nuimta 328. 
Nevien tik lietuviai atva

žiuoja i Šv. Kryžiaus ligoni
ne, bet daug ir svetimtaučių: 

Lietuvių — 334 
Amerikonų — 93 
Kroatų — 65 
Airių — 37 
Lenkų — 35 

yra ankščiau davusi $400.00. 
o dabar per Ponia Ivan ii 
Ponia Samuliene buvo įteikta 
$300.00. Kad daugiaus 
tokiu geraširdžių žmonių! 

ŠELPKITE BADO PALIES 
TAS LIETUVOS SRITIS 

vienuolynui davė pelno $ 4 2 3 . > n a i ****** P*™"8 i r I>a" 
66. Sesutės už ši* gražia at - ' ;™^ s a v o pjauta i r d™*' 
sisveikiaimo dovanėlę reiškia 
daug kartų širdingą ačių 
gerb. klebonui už atjautimą 

numą kaip visuomet. 

goję yra gražiai aprašyta 
pradžiom karės baisenybės Lie
tuvoje. Paraše Pr. Zadeikis. 
Klaipėda 1921 m. Pftsl. 1U. 
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 paaiškinsimai. Kaune 
1921. Kaina , $1.00 

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

Mokyklos remodeliavimas. 
Mokyklai užsibaigus, para-

seserų reikalų Ir ^ g a n i z a v i - i £ ^ ^ ™ s ^ . u . , ™. _ . . ^ 
mą darbininkų, kad minėtoje' ™ , . m a l l ^ o t l mokyklą H u k l e b e F i n n a g M a r k T w a i n y e r t ė 

dienoje viskas pasisektų ir J l a u k o i r V i d a u s Pu s e s ' Gerb« | Jonas Kmitas. Apysaka. Chi-
atneštų kuodaugiausiai pelno. V ^ į ^ J a u n i m a m y l i n t i s H cago 1914. Pusi. 284. Kaina . . 75c. 
Taip pat nemažai padėkos pri J ų a t e i t i n u ruP inan*is, šiais Ir Aš Mažas Buvau. Gražios pasakaitės. 
klauso darbininkams ir dar inėtais sugalvojo naują būdą, 

kad jaunuolius stipriau palai-
Parašė Pr. Mašiotas. Vilnius 
1919. Pusi. 69. Kaina 10c. 

Oro Žinojimas. Kaina 5c. PER FEDERACIJOS SUDA Į bininkems, kurių nemažai bu- u r o ^m u j i m t t 5 # M i n a uc. 
RYTUS KOMITETUS. Ivo ir sunku butų visų vardus .u* p u e

 v
DaZB7U0S i r «*«£ Dvasinio Gyvenimo Maloninąs. Parašė 

į l l nor» cm jaunimas ir iki K u n y Kulikauskas. Kaina .. 20c. 
MOI pavyzdingai gyvavo ir Prabočių Anūkas. Mažasios Lietuvos bu-
energingai darbavosi. • vusieji rašytojai ir žymesnieji 

Pradžioje mokslo meto, mo- Rašybos Mokslo Darbeliai. 2 dalis. Suda-

15c. 

Nekaštuojant jura nieko—turit pasirinkimą spalvų kiekvie
nam modeliui taip Įvairių, lyg butų jos taikytos kiekvieno skonio 
atskirai. Atlankykit mūsų specialę spalvų parodą ir savo akimis 
pamatykit didžiulį spalvų kombinuočių skaičių, iš kurio galėtu
mėt pasirinkti. 

re mokytojas S. Vaznelis. 
Mariampolė 1920. Kaina 
lietuvių kalbos Mylėtojai. 
Tilžėje 1920. Kaina 45c. 

ir . Jonas Berchmanas. Iš Šv. Ignacas 
Loyola. Vertė kun. B. An-
driuška. Biografijos. Kaunas 
1924. Kaina 35c. 

kykloje bus atidarytas devin
tas skyrius/ kaip vadinamas 
"Junior High Sehoor\ Šios 

, klabės kambarys bus moder
niškai įtaisytas; žodžiu, vis
kas bus sulig vėliausios ma
dos. Grandrapidie-žiai susipra 
tę ir atjautę reikalingumą ^ ^ ^ **" Or^žia Mag^ona. Dukterį 
ai— u . . i _ i*_„: .. ,_. , 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 Genovaitę. Labai graži apy-
sakay mėgiama liaudies ypae 

Mokslo metti uJbaigimas nar. »w>terų. Tilžėje 1927. Pusi. 
mokvklok I 7 a K a i n a 2 0 e ' 
moaymoje. — Adomo Mickevičiaus Rastų, Lietuvių 

Šv. Jurgio parap. mokykloj | mokslo draugijos leidinys. I. 
Mokykloms Parinko M. Bir
žiška. Vilniuje 1919. Pusi. 
246. Kaina 70e. 

svetainėje, šie vaikai gavo I v a n h o e . Walter Scott. Komanas. Vertė 
diplomus: J. Dainauskaitė, Į K . Karklys. Labai tinkantis 
A. Valutkevičaitė, E. Giedrai-
tė, O. Milinavičiutė, M. Var-
neckaitė, M. Petrokaitė, M. 
Dominikaitė, M, Stasaitė, O. 

šios klasės ilgai apie tai sva
jojo ir jioe laukė. 

(Bus daugiau) 
Skambanti Styga. 

OETROIuio. 

mokslo metų baigimo vakaras 
įvyko birželio 21 d. ^parapijos 

IR AIESČIAC 
fabrike 

Dabartinis JMSiį 
karas veikiausia 
padengs įmokeii-
mą. H. M. C. 
Pirkimo planas 
siūlo lengviau
sias salimas sa-
ly-ffas išmokėti. 

Ir atminkit—tai yra tik dar viena iš- dau
gybės ypatybių, ačiū "kuriom Essex the Chal-
lenger užkariavo lauką. 

THE CHALLENGER 

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLiNOIS 
2220 S. Michigan Ave. Kreipkis j artimiausią pardavėją Phonc Cakmct 6600 

VORTH 
Barkin^hatn Motors, Ine. 

3048 N. Danam Ave. 
Llneolo Awt. »t Irrins Park 

Blvd., Buckin^ham S310 
• • A o n Motor Co. of Ulinois 

Kvanston Branch 
18%0 Rldice As«. 

flkdtrake 3300 Inlversity 720 
Hmfcon Motor Co. of tUinots 

North Sida Branda 
6350 BrsMkiarar 
Sheldrako 7210 

• i i Motor Sales Corp. 
S143 W. Lawrence Ave. 

Eeyttone 34O0 
and 

4040 N. Western Ave, 
Koith-Weat Hudson Co. 

6715 Obnstead Ave, 
Edison Park. UI. 

Neweastle 3150 
A. Vf. Person 

HlKhUuid Park. IU. 
HlshUad Park 2402 

Plamon4ea Motor Co. 
4824 SharMan Road 

LoiKbeacli 18X8 
Fflrtase Park Hadson Co. 

4101 MtlvraikM Ave. 
Falliaads 1MO 

Berwy» H«dson-Esaex Co. 
3146 Oak Bark Are. 

Benryn, UI. 
Berwrn 351 

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St. 

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

of Mayvvood 
61 Lake St. at Elrst Ava. 

Marwood, 111. Ma/wood 360 
Hudsan Motor Co. of Ulinois 

Losan Ssjnare Braneh 
2047 Milvvaokee Ava. 

1401 Lofao Blvd. 
Snaulding 3000 

Hudson Motor Co. oi Ulinois 
Parkvrar Braneh 

8800 W. Norta Ava. 
_ Albanr 4010 
Hudson Motor Co. of Ulinois 

vYest Slde Branch 
3010 Ofden Ave. 

Lawn4hle 0011 
Lyons Motor Sales 
80J7 Ocden Ave. 

Lyonu 7 1 » 1 Lyon«, III. 
FmrmKon Motor Car Co. 
5901 W. Dlvislon St. 

ColnaihU 5670 

WEST (Contin 
f. B a Motor 8a 

8854 W. BooseveM 
Tan Buren 49BO 

Jas. Slnger Motor 
1428 Roosevelt 

Monroe 0319 Hajmai 
Sulllvan-Morgan Moi 

4701 Washlngton 
Mansfleld 24 

and 0201 W. 2: 
Berwm 217 

Schellenberger Mot 
5028 W. 22nd St. 

SOUTH 

AJax Auto Co: 
7800 Stony Island Ava> 

Saclnavr 140* 
SOUTH (Contiunei*) 
Bnrke Motor Salao 
3513 Archer Ave. 

I^fayette 3 1 6 0 
Catutnet Motor Cav 

10940 S. Mlcblraa Aso. 
Pullman 730B * 

Halsted Hndaon-Essaa Caw 
TOZ9 Halsted St. Trl 

Herbert Motor 9Haw 
7*20 Cottage Orove Ave. 

fsBOOBaOl 6715 

Sales 

nv a . BSH m c«. 
(Tf» IToIlTnan Ave. 

Haramond 80 
M . 

romanas jauniems. Pusi. 226. 
J \ c l l l l c * . • • o * a » * a * o > a * o o o « o a a a * a a a o V l v / C / o 

Iš Vergijos Į Laisvę. Lietuvių kalbon lais
vai vertė A. B. Neilgas ap
sakymėlis. Pusi. 32. Kaina 5e. 

Meciutaite. G. Misevitciute, O . U U - B A I n i_ u. i.- ^ ^ 
, «uoC ^ « ^ v̂ . i^g^jigie, i 8 ĵ jgų kaibos verte: K. Geru-Petroniute, 0. Jogminaite, K. 

Kraučiunas, K. Jeselonis, V. 
Bakas, A. Švendris, K. Vičiu-
lis, S. Galaup, A. Pošius, J. 
Spaustinas, V. Gustaitis, J. 
Trilikaitis, J. Jokūbaitis, V. 
Markevičia, J. Jeresunas, , J. 
Majauskas, B. Chepelonis. 

Vakaras buvo įdomus; vai-
ktteiai. gražiai seserų Pran-
ciškietių išlavinti išpildė šią 
programa: 

1. Šokis, "La Paloma". 
2. Giminastika su kardais. 
3. Ispanų šokis. 
4. Mūsų mokyklos dienos. 
5. Niiks nebijo tos katė*. 
6. Karalaitės valandėlės. 
7. Indijonų kampelis. 
& Tamborinų atbalsiai. 
9. Gėlelių krepšeliai. 
10. Mokiniai baigiantieji 

mokykltj. , 
Marijona Petrokaitė už pa

sižymėjimą; moksle gavo iš 
miesto dovana. Visos baigu-

tis. Chicago UH6L Pusi. 62. 
Kaina 20e. 

Katedros Dainius. Labai gražus iš gyve
nimo vaizdelis. Paraše J. Alen. 
Sulietuvino Safira, Pusi. 63. 
Kaina 20e. 

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. 

Kare Metųį. Surašė ir išleido kun. St. 
Burskis. Pusi. 39. Kaina 15. 

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

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

V. Krėvės 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. 

šios mokyklą, mergaites prisi- Šiauliai 1922. Pusi. 28. Kaina . . 30cw 

Marike. Apysakėlė, tinkanti mažiems ir 
dideliems. Parašė Vargšas. 

rašė prie Sodalieijos. 
J—kus. 

ketvirta^ierfs, Mrl. 27, USJ 
' ' 

Kraunas 1920. Pusi A K*m* . . Ii*. 
Misijonieriaus Užrašai Joje telpa dauc 

gražiausių aprašytų atsitiki
mų atsivertimo prie tikėjimo. 
Parašė R. W. Alexander. Su
lietuvino Broliai Marijonai. 
Aptaisyta $1.9* 

Paaugusių Žmonių Knygele. Joje telpa 
visa eilė gražių apysakėlių. 
Parašė vyskupas M. Valan
čius. Kaune 1920. Pusi. 135. 
Kaina 35e. 

Pasakėlės. Labai gražios pasakaitės vai-
kamsv Paraše Pr, Mašiatas. 
Kauwe, 192L P*BL 5& Kaina .. 25e. 

Pelemiu J^gptil. Apysaka. Parašė kus. 
J. Jakštia Philadelphia 1911. 
Pusi. 116. Kaina 50e. 

Ptttfudytaff Cb^nimas. Arba Girtuokli© 
Išpažintis. Apysaka iš Suomių 
gyvenimo. Vertė kun. M. 
Marma. Chicago 1918. Pusi. 
59. Kaina 15c. 

Puiki Istorija Apie Kantria Alena. Labai 
graži visų megiame pasaka. 
Tilžėje 1926. Pusi. 38; Kaina . . . . 20e. 

Rudens Aidai. Adonio Jakšto eilės, gražus 
eirh§ rmkimelfe, antims patai
sytas ir padMmtas leidimas. 
Kamae. T)mL 100. Kaina 60e. 

Rūtelių Darželis. Pamokinimas kaip žoli
nai auginti. Su parerksleliais. 
Sustatė M. Grigonis. Kaunas 
1913. Pusi. 36. Kaina 20c. 

Sfinksų ir Piramidų šalis Aigiptas. Ver
tė Ąžuolas. Pusi. 83. Kaina 20e. 

Skalpių Medžiotojai. Romamas. Vertė K. 
Puida. Pusi. 219. Kaina 75a 

Surinktos Dainos Iš Visos Lietuvos. Stie-
nandoak 1906. Pusi. 126. Kaina S5e. 

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

šimtas Apsakymėlių, Su paveikslais. 
Vertė Dr. Jokantas. Pusi. 
LOZ. Ivama bUc. 

Tiesiant Kelią Lietuvos Nepriklausomy
bei. Paraše Vaižgantas. Vilnius 
1919. Pusi. 40. Kaina 25c. 

Už Motinos Meilę. Apysaka. Parašė Sta
sius Budavas. 1928 m. Pusi. 
3 9 KTnirm 1CU* 
• • —. i v a u t a . . . . . . . . . . . ^ , . . . . . . . X V v . 

Ks. Vanagėlio Rasš̂ ai su autoriaus portre
tu ir trumpa* Jo' biografija; " ^ ' ^ 
Kaune 1921. Pusi. 190. Kaina . . 75c. 

Vaizdeliai. Parašė Jonas Kmitas. Gražiu 
apsakymėliai iš gyvenimo Pusi. 

> 64. Kaina 30c. 
Verkiantis Vergas. Poema Bern. 

Bradžionis. 1920 m. Pusi. 
71. Kaina į 5 c 

Žemaitės Raštai. Apsakymėliai. Pirmasis 
tomas. J. ir P. Leonu Leidy-
mas. Vilniuje 1914. Pusi. 391 
Kaina . . . • $1.50 

Žiema ir Vasara. Labai gražios apysakai
tės apie vasaros grožę ir 
žiema> Parašė Pr. Mašiotas. 
Tilžėje, 1920. Pusi. 31. Kaina . . 10c. 

Amerikos Dovana Lietuvoje. H naujausių 
laikų, penkių aktų komedija. 
Parašė V. K. Dalyvauja 14 " 

^ ypatų. 1920. Pusi. 27. Kaina . . 20c 
Aušrele. Dramatiška vienoįe veikniėje o-

peretė. Paraše Pranas. Pusi. 
14. Kaina 10c. 

Avinėlis Iškartasis. 4 veiksmų kemedija. 
Sulietuvino Aišbė. Kaune 1921. 
Pusi. 68. Kaina 35e. 

Baltake. Z veiksmų Sulietuvinta drama. 
Parašė Viktoras Dineika. Kau
nas 1924 m. Lošime dalyvau
ja apie 16 asmenų. Pusi. 
71. Kaina 20c. 

Betliejaus Stainelė. Drama keturiais ak
tais. Parašė Kun. Šaapštis* 
Antra laida. Kaunas 1920. 
Pus). 46. Kaina _ . 20c, 

Bilą Del linų. Markos. Juokai Dviejuose 
Veiksniuose. Antroji kiek pa
taisyta laida. Perdirbo J. 
Maskvytis senasis, 84 Pusi. 
Kaina — 20c. 

Cit PaJdauaykit. Parinktosios lietuvių po
etų eilės. Šioje knygutėje 
galima rasti gražiausių eilių, 
del visokių pramogų. Parankio
jo Liudas Gira, fįlaėje. 
Pusi. 19a Kaina 5Qe. 

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų 
drama. Veikia 15 asmenų. Ver
tė Jonas M. fetrvintaa, Pust 
100. Ka ina . . . ^ 

Desenzano Mergele. Trijų veiksmų diama. 
Vertė Kun. V. Kulikauskai. 
Labai graži l iaudies joačgia-
ma drama. Dalyvauja 19 y-
•patų. Chicago 1919 m. Kaina . . 20c. 
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LABDARINGOSIOS SĄJUN-1 pranešimas priimtas su 
GOS DIREKTORIAI. 

pa-

Labdiarmgoįi Sąjunga turi 
12 direktorių. J ie sudaro.vyk
domąją Sąjungoje jėgą. Atlie
ka, aptaria daug labdaringų 
darbi}. Pereitą penktadienį tu
rėjo savo posėdį. Tartasi j -
vairiais Labdan rbę liečian
čiais klausimais. Kun. Ig. AL. 
bavičius plačiai pranešė Direk 
toriams, kaip eina Ligoninės 

Oak Forest, 111. J is šaukiasi paprastai mūsų moterys pa
brolių lietuvių pagelbos, nes pratę piknikuose savo vyrus 
esą galima pasveikti, bet rei- ir gimines vaišinti. Tad vi-
kia važiuoti į gydančias va- šiems pikniko dalyviams pri-
nas. Pavieniai ir draugipos minimas: "pasitikėkite resto-
gali daug gero ir džiaugsmo rano- šeimininkėmis, pirma 
doleriu, kitu padaryti tam, laiko savo šeimynų maistui na 

dėka. 
Svarstyta apie Konstituciją 

knygelių padarymą: Pasiro
džius, jog kaip kas yra joje dar jaunam žmogui, bet var- mieje nedarykite išlaidų, o 
taisytino, sutarta kol kas jų guoliui. Nesigailėsi padaręs .už pusę dieninio pragyvenimo 
nespausdinti, bet perskaičius | gailestingą darbą. Jo adresas; lėšų turėsite pikniko resto-
patiekti Direktorių posėdžiui!— Joseph Lapinskas, Ward ' r ane sveiką ir gardžiausių 
savo pastabas. '39, Institution, Oak Forest,; valgių. i 

Daug kalbėta apie sene-1 

liams ir našlaičiams prieglau
das. Direktoriai mato būtino 

X Town of Lake elės ne
va lytos, krūvos išmatų, o pa-

Rap. 
<!• I— 

gyvenimas, kaip rūpintasi su- Tupintis. Sutarė ieškoti pato-
daryti jos konstitucija, taipgi giausios vietos senelių prie-
gydytojų štabas ir ligonines glaudai, o taip-gi sudaryti pla 
departamentai. Visur apsau- 'nus, kaip bus gauta ir kiek 
gota lietuviams pirmenybė-. Mu pinigų naujai Labdarybės įs-
siškiai užima svarbiausias vie-i taigai burti, 
tas, nors ligoninės veikimą | Kadangi Labd. Sąjungai y-
plečiant, teko priimti daug į ra pavesta Chieagos Arkivys-

reikalo gyviau tais dalykais,laidą poperų draikosi net po 
gatves rr palanges. Žymus pa-' 
Čių gyventojų ^apsileidimas. 

LIETUVIS KELIAUJA 
APLINK PASAULĮ. 

CHICAGOS PAŠTE 
LIETUVIAMS LAIŠKAI 

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, t e 
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan-

Redakciją atlankė ypatin-! ̂ l i o , kur padėta iškaba " A * 

4 Bėrkowsky A. / 
5 Borkowsky Wladislaw 
21 Gedminas Jonas • 
22 Glinskis A. 
25 Jurėnas Walter 
29 Kardelis A. 
35 Lituvinenei Agneškai 
36 Laucis Kaz, 
41 Minkewitz John 
42 Petryla Frank 
45 Rakauskienė L. 
46 Raila P. 
57 Slavinskas N. 
70 Zablockaitė Kaz. 
52 Rudaitis Wm. 2 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 19BI 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 ĮU 18. 1 Iki 1 
dieną. Ir €:>• Iki 9:99 rakai* 

4608 So. Ashland A ve. 
Netoli 46tn St. Cnicag-o, UI. 

Tel. Hemlock 8151 

DR. V. S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—I p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus. 

Res, Tel. Midway 5612 
Dr. B. G. 0 U I1 L S & 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ave. ir 24-tas Street 
Telefonai Carai 1712-9241 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlleis 
ir Ketveriais vakare. 

r~ 

gas svečias. Tai Lietuvos šau- vertised Wmdow" lobe j nuo 
kitų tautų specialistų gydy-jkupo &v. Antano diena rink-i lys Willielmas Brechtas iš Adams gatvės, pasakant lais-

Klaipėdos krašto, kuris dvi- k o NUMERI, kaip kad šiame 
račių keliauja aplink pasaulį. s * r a š e pažymėta. Laiškus paS-
Apvažiavęs jau 20,000 mylių. . t a s l a i k e t a m t i k r * l a ik*> ° 

tojų. Pati ligoninės tvarka y-
ra maloni, graži. Ligoniai pa
tenkinti. J ie gauna patarna
vimo daugiau, negu kurioj ki
toje ligoninėje už tuos pat 
pinigus. 

Skolos ir nuošimčiai slegia 
ligoninės vedėjas ir teks joms 

liavai lietuvių bažnyčiose mū
sų Labdarybės naudai, Direk
toriai sutarė prašyti kuopų 
tartis su savo klebonais ir pa-1 Važiavo per šias valstybes: 
togiausiu metu padaryti rink- Lietuvą, Latviją, Prūsiją, Če-
liavą. 

Direktorių posėdis šį kartą 
užsitęsė iki 10:40 nakties, bet' 

koslovukiją, Vengrija, Aus
triją, Šveicariją, Vokietiją, 
Olandiją, Airiją, Angliją, Sko-

paskui sunaikina. 
3 Baltušyte Yuze 

DR. M. T, STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7821 

Rea, 6641 SouthAlbany Avennt 
Tel. Prospect 1986 

Valandos 1-4,6-8 Nedėlioj 16-11 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namu Tel. Lafayette 0098 

ateiti pageUbon, nors, bend-! užtai visi skirstėsi patenkinti, tiją, Kanadą, Meksika, Jung-
rai imant, piniginė padėtis 
gerėja. Labdarybės atstovo 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bortlen) 

ADVOKATAS 

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

2151 W. 2 2 * t . 6 iki 9 itok. 
TeJephaae Roosevelt 9090 

Ifamle: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 

Secr. 

MIRĖ PAKELČIŲ DUKRE 
L*. 

Etines Valstybes. Meksikoje jo 
kelionėj buvusi sutrukdyta ci
viliu karu. Ten buvęs areštuo
tas ir net mirtin nubaustas, 
bet turimi su savim kelavimo 

Brighton Park. — Birželio dokumentai jį išgelbėję. Del to 
24 (i. gedulu apsigaubė pp. Meksiką turįs antru kartu ap-
Pakeleių namas — mirė ją važiuoti. Pabuvęs Chicagoj po-
mylima dukrelė Hilaria, su- rą savaičių, vyks į EI Paso, 
laukus 9 metą ir 3 mėnesių. Tex., iš kur pradės kelione 
Prieš mirtį aprūpinta Šv. Sa- per Meksiką, Centrale Ameri-

ojkramentais net du sykiu. 
Buvo dora ir išmintinga 

mergaitė, linksmo budo ir la
bai mylėjo tėvelius. 

L. VYČIŲ DIENA. 
• 

—» 

( T ą s a nuo 2 pusi.") 
dėti ir pagelbėti jaunimui 
žengti pirmyn. 

Patartina, kad ir kiti aps
kričiai bei kuopos sujungto
mis jėgomis surengtą panašų 
j vykį: *' K. of L . " arba i * Liet. 
Vyčių Dieną.'' Turime daug 
svarbių reikalų, norime pasta
tyti centrui gražų namą, įtai
syti gerą spaustuvę ir t. t., o 
tiem dalykam reikia nemažai 

DR. A. L 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI: 

. * 

4193 ARCHER AVE. 
Valandos; prieš pietus pagal sutarti-

Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v. 

R ės. tel. Van Uuren 6858 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DR. J. J . KOWARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 240S WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 8858 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2288 
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

•• 

TeL Lafayette 6793 

Dr. A. J. JAVOIS 
Office: 4458 8. Callfornla Are 

Vai.: J iki B po petų, 7 Iki 8 rak 
Nedėlioję pagal sutarti 

Tel. Canal 6764 Vlrginia 6881 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAI 
IR OB8TETRIKA1 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
ryrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną na* 
pietų ir 8 vaL vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomii tfk 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir Z-RAY 

2130 WSSV 22nd STREET 
CHICAGO 

kapitalo. Jeigu vka L. V. org. • smte 206 1579 Miiwaukce Ave. 
. , . v 2 4. • r 1 ' TeL B r u n s M c k . O ^ i dirbs iš vieno, tai iraiima Uiis-J- •• 

T . i . Valandos; nuo 2 iki 7:8© vai. vak 
p r i e t o VISO l e n g v a i p r i e i t i . . kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 

JOSEPH J, GRISH 
(Juoiaj J . Grisius) 

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

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

8515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723 

ka* Argentina, Brazilija ir tf\ 
Jaunojo keliauninko tikslas 

yra padaryti naują rekordą, TVK o f L D i e n a » r g a l i m a d a u y jPQ **«. 
Prancūzai esa dvirami a/pva- ką p a s i e k t l , ^l[nm įgars int i 0 p T E M U R I I T Y I 

į laidotuvės įvyks penkta- j žiavo aplink pasaulį į 3 metus n e t i k t a i Vyein vardą, bet ir j -
dienį, birželio 28 d , 8 vai. ry- (iv 8 mėnesius. Jisai tą kelione l i e t u v į u v W i ą t svetimtaučių U> 
to Nekalto Prasidėjimo Pane- nori padaryti į tris metus. A- te g e ^ sutraukus didelę 
les Sv. bažnyčioj bus gedulin- pie pasisekimą neabejoja. Kad m į n j a žmonhj, galima ir f i-1 
gos pamaldos, o po pamaldų 'savo tikslo atsieks, matyt iš jo 1 , ^ ^ n emažai laimėti. į 
bus nulydėta į 8v. Kazimie- j energijos, drąsos ir geros sveij Taigi, broliai ir sesutės, pa 

J. P. WAITCHUS 
A D V O K A T A S 
Nuo 8:88 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn Street 
Room 828 

Tel. Franklin 4177 
Nuo • iki 9 vakare 

68 E. 107 S t . Katnp. Michigan Ave. 
Tel. Pullman 6950 

DR. VAITUSii 0 . D. 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

U So. La Baile 8 t . Room 8891 
Tel. Randolpa #881-0388 Vai. 9-8 

Vakarais 
8841 SO. HALSTED STREET 

T«i. TVrtory 9698 
7-9 • . v. apart Panedėlio Ir 

FėOmycios 

ro kapines. 
Reiškiame užuojautos pp. 

Pakelčianis. 
Žiedų šeimyna. 

katos. galvokite apie tai, surengiate, i 
Kelionę pradėję trijuose, bet j kur tik galima, 4 < i i V. Die-

>ienas jo bendra keleivių su-' 
sirgęs, o kitas Kanadoje mi
ręs. 

Daug sunkumų turėjęs va
žiuodamas per Kanadą. Pasi-

West Sidej Kaz. Šidlauskas taikęs šaltas oras, sniegas. Mir 

NAUJAS BIZNIERIUS. 

m)' šįmet ir pasirūpinkite, 
kad iš to butų Centrui nauda. 

Dr. J . P. Poška, 
Vyčių Centro Pirm. 

savame name, 2314 So. Leavitt tis daug karti) grasinusi. Nuo 

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

29 So. La Salle Street 
Room 788 

Tai Central 8888 — VaL 8-4 
RE8IDENCB 

•158 0». Talman Ava. 
T«l Prospect 8888 

st. atidarė grocernę. Be toj vilkų prisiėję i medžius lipti ; 

juos šaudyti. 
W. Brechtas yra Klaipėdoj i 

gimęg ir augęs. Nors dar visiš-! 
kai jaunas vyrukas, bet geras I 
lietuvis patriotas. Savo kelio-j 
no nori tautos vardą pasauly 
išgarsinti. Kartu su juo Chica-
goje lankosi p. K. Rimkus iš 
Brooklyn, N. Y. 

krautuvėj galima gauti ice-
ereamo, cigarų ir kitokių 
smulkmenų. Kazimieras Šid
lauskas yra nesenai vedęs, ge
ras xVušros Vartų par. pam
pi jonas, buvęs parapijos komi
teto narys. J is yra gausus au
kotojas parapijos reikalams, 
šventinant šv. Onos stovyla. 
pereitą sekmadienį jis buvo 
iškilmėse ir aukojo $10.00. 
Kaz. Šidlauskas bus savo pa
rapijos piknike ir tikisi su-
bytinti visus biznierius. 

1 

ŠV. KRYŽIAUS LIET, 
LIGONINĖ 

• 

2700 WEST 69th STREET 

Tel. Hemlock 6700 

Chicago, BĮ. 

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 specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegzami-
n avimo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — Sccpe — Raggi. 
X-Uay ftoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jua gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkslų, odos, 
kraujo, nervų. Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių < arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią, }sikerėjusią, 
enronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėię pas mane. 

DE. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016 
• • W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto ik'i 1 
po pietų. 

v-

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt S t TeL Canal 622S 
Rezidencija: «640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 

JOHN KUCHINSKAS 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LD5TUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2651 
Talandos t ryto Iki S:0t vakare. 
• v e d o m i s tr P etn y olomis nuo I 
Ik| f. 

RADIO STOTIS ASK. 

PARAP. IŠVAŽIAVIMAS. 
VISI SUSIDOMĖJĘ. 

Aušros Vartų 
išvažiavimo rengi-

West Side. 
parapijos 
mo komisija antradiertio va
kare turėjo savo posėdį ben-

Town of Lake. — Ponas drai su darbuotojais ir resto-
Antanas Kareiva su šeimyna rano šeimininkėmis, kurios 
yra išvažiavę į Texas valsti- Į pareiškė, kad jau turi nusis-
ja. <M mano ten apsigyven-' tate tvarką ir pasigamins 
*i- |tiek ivairių valgių, kad vi-

X Visi kalba, visi laukia šiems ne tiktai sveikai, pigiai, 
Šv. Kryžiaus parap. pikniko, bet ir gardžiai duos priešpie-
kuris jau arti, liepos 7 d.,' eius, pietus pavakarius ir va-
Černausko darže. Bus svietelio j kartenc. Tik viena' šeiminin-
ir linksmumo. ji kės turi pageidavimą, kad 

X Juozas Lapinskas, ištik-'atsilankiusieji piknike neapsi- į 
tas nelaimes, jau keli metai t sunkintų jų pa&ų atvežtais j 

•i o i * ' 
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l ietuvis Akių Specialistas 

Palengvins akių Įtempimą ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuoturao, skaudama akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
oataractus. Atitaisau trumpa re-
gyste ir tolimą regyste. 

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

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiatms. 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo, 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tei Boulevard 7588 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

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

Rezidencija 6600 S. Artesian Ava. 
Valandos. 11 ryto iki S po pieru 

6 iki 8:30 vakare 
-

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

*$f29 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880 

S. A. DOVVJAT M. 0. 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija: 4729 W. 12th PI. 
Cicero, III. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: U—12. Po 
Pietų: 2—4 Vakare: 7—1. Nedė
liomis pagal suBitarlma. 

Tel. Boulevard 14*1 

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

1848 SO. HALiTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

?—» vakare 

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918 

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

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

Res. 8201. S. WALLACE STREET 

DENTISTAI 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių aklų 

į JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

W 
žodynėlio kaina $1.25 

Gaunamas " D r a n g o " kny
gyne. Kreipkitės 

DRAUGAS 

vargsta paliegėlių įstaigoje, Į šaltais užkandžįas, kuriais.' 2334 So. Oakley Ave. 

Offioe Boulevard 7841 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETU VIH DENTISTA8 

4445 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoi 

f-
Tel. Canal 4223 

DR. G, I. BLOŽIS 
D E N T I 8 T A 8 

2201 Wėst 22nd Street 
(Kampas Leavitt Bt.) 

Valandose Nuo 9 iki 13 ryto 
n€o 1 iki 9 vakaro 

D R . H E R Z M A N 
I Š R U S U O S 

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, clil-
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas II-
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 — 11 plotų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Shore 
2238. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800. 

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių 

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

Pastebėkit mano iškabas 
i Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:30 va
karo. Seredorais nuo 9:80 iki l t T. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
PHoat Canal 1581 

TeL Brunswlck 9814 
DR. A. J. GUSSEN 

Lietuvis Dentistas 
1579 ICILYVAUKHH AVENUE 

Valandos: 9-11, i - i , 8-1:19 
•ekmadienials ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 

Ofiso TeL Victory 1817 
Of. ir Res. T«L Hemlock 3S74 

DR. J. P. POŠKA 
1188 8. HALSTED STREET 

Antras ofisas ir Rezidencija 
•504 8. ARTESIAN AVJB. 

Ofiso VaL Nuo 9-11 rytais: nuo 
7-9 vak. Antro OL Vai.: Nuo 1-8 
po plet: Utara, ir Subat Nuo 
8-9 vak. Šventadieniais pagal i š 
tarimą. 

Tel. Lafayette 6819 

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

DR. MAURIGE KAHN 
Gydytojas ir Chinugts 

1631 8 0 . ASHLAND A V I 
Tel. Yards 09M 

Rezidencijos TeL Plaaa t t t f 
VALANDOS: 

Nuo 14 iki 11 
Nuo 1 iki 1 po 
Nuo 7 ĮU 9 vai 
NedeL nuo 19 ikf 11 

J V. mm mmm 
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GRABORIAI: 

I. J. Z O L P 
GRABO RIUS I R LAIDOTUVIŲ 

VEDfcJAS 

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

Tel. Blvd. 5203 

Nul iūd imo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu s impat iš 
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negru kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

Ziniu žinelės 
X Marijonų Rėmėjų Aps-

buvo trejos mišios ir pamok
slas. Į kapines lydėjo gražus 
žmonių būrelis. Kapinėse gra
ži) pamokslą pasakė jaunas 

gražiai pasirodyti, gali pasi
šaukti talkon lietuvių skalby
klų Metropolitan Wet Wasli 
Laundry, Tel. Prospect 3939, 

kritys turės savo išvažiavimą'kunigas Juozas Baltrūnas, o į kuri gerai atlieka skalbimo 
liepos 7 d., Marąuette Parke. į mandagų velioniui patarnavi 
Ta. pat dienų tame pat Parke, [ma suteikė graborius Laclia-! 

darbus. 

bažnyčios. Važiuosim su au-«Moterų Sąjunga yra išsipla-
tomobiliais. 

Korespondentė. 

NARIŲ DOMEI. 

tinus po visų Ameriką. 
Valdyba. 

Bridgeport. — Draugystės 
Šv. Kazimiero Karalaičio pus-

Nekalto metinis susirinkimas įvyks 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 W E S T 18 S T R E E T 
TeJaf. Roosevelt 7581 

A. P E T K U S 
Graborius ir Balzamuotoj as 

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką, 
patarnavimą. 

P a t a r n a v i m a s 
Visose Chiea-
gos da'.yse ir 
pri e m i esč u oso. 
Grabai pigiai 

net už $25. 

OFISAS 
3238 South 

Halsted St. 
Vietory 4088-

89 

4424 So. Rockwel l St. 

Yirginia 1290 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

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

Nauja, graži kt> 
plyčia dykai. 

3307 Auburn Avenue 

Brighton Parko Tretininkai vieius. 
rengia kun. Vaitukaičio pa
gerbt u ves. Kun. Vaitukaitis y-
ra uolus veikėjas, rėmėjas vi
sų naudingų darbų. Todėl į tą 
pi 

• 

Brighton Park. -
( X Aušros Vartų par. pik- p m s k i . . i m ( > p & m ^ ^ fe h[rMio 2 g d ? 7 : 3 ( ) v a , y a k a _ 

X VVestsidietis Vincas Duo
ba, Aušros Vartų par. komi-
tetninkas, su šeimyna buvo iš-

' T , . A toraną, pienuoja sutaisyti gar 
vykęs i Gary, Ind.. \ vestuves' v. 7. , . , . : . .; _.. .v dziausius valgius, biznieriai 

nikas smarkiai organizuoja
mas. Komitetai veikia sušilę, 
sųjungietės, kurios ves res-

. merginų draugija nutarė va- re, Lietuvių Auditorijoj. Ma-
saros metų laikyti savo me- lonekit visi nariai laiku susiT 

prie savo didžiosios vasaros J Automobilius susikūlė su tro ^ .g M ^ ^ ^ 
pramogos — pikniko, įvyk-jku, dvi mergaites skaudžiai 
sianeio liepos 4 d. Stickney 
Parke, Lyons, 111. 

X Pereitų pirmadienį buvo 
palaidotas Kazimieras Lipnic-
kas. J is buvo gerai parįsta-

sužeistos, vienai net 27 "s t i -
e ių" galvoj reikėjo daryti. Vi
sos randasi Oary, Ind., ligo
ninėj. 

X Westsidietės, kurios da
mas westsidieeiams, buvo į bar prieš parapijos piknikų 
darbštus žmogelis. Bažnyčioj j labai užimtos, o nori piknike 

6551 So. Kedzie, Prospect 
3939, atvažiuos su dviem tro-
kais vežti piknikui reikalin
gus daiktus. Vilija Coal Co. 
taipgi stoja į talkų su tro-
ku. O šios parapijos Vladai 
dedasi krūvon, perkasi daik-

nesinius susirinkimus per 3 
mėnesius kas paskutinį penk
tadienį vakarais, 8 vai. 

Šį mėnesį sus-mas įvyks 28 
d. birželio, (penktadieny) 
tuoj po pamaldų. 

Koresp. 

rinkti. Valdyba. 

nesių pajamos su pereitų me
tų perteklium sudarė 126,559,-
032.57 lir., o išlaidos 81,567,-
679.27 lt. Tuo būdu pertek
lius gegužės m. 1 d. sudarė 
44,991, 353.40 lt. " L . Ž . " 

VALSTYBES IŽDO 
PAJAMOS 

PRANEŠIMAI, 
-

Moterų 

E Z E R S K I 
I.IETI'VTS GRABORIO§ 

O f i s a s : 
466S S. M A R S H F I E L P A V E N U E 

Tel. Boulevard 9277 

S, D. L A C i i m Z 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigi&uala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maoo 
darbu busite uis/a-
aėdintl. 
Tel. Roosevelt 2615 
arba 2518 
2214 W. 23rd Pla^e 

Chieago, liL 

A. A. 
STANISLAVA 

SIMANAUSKAITĖ 
mirė birželio 25, 1929 m , 2:30 
va!, po pietų, 2 8 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragt's Apskričio, 
Kaltinėnų Parap., GaudvaiSių 
Kaimo. Amerikoje išsryveno 23 
metus . 

Pal iko didel iame nuliūdime 
motiną Marijoną, brolį Joną, 2 
seseri Bronislavą ir Veroniką, 
dėdes Juozapą Martink,u ir Izi
dorių Simanauską ir ciocc Lie
tuvoje Paulina Jakubauskiene. 

Kūnas pašarvotas 1518 So. 
49 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks su bato j birželio 2'J. Iš 
namų 8:30 vai. bus at lydėtas į 
šv. Antano par. ttažnycia, ku-
i ioj įvyks jjfdulinfjos pamaldos 
už velionio s ie l į . I'o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kaz^niero 
kapines. 

Nuoširdžiai kvieėiami- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuv<f>\ 

**> 
Nul iūdę: motina, brolU, 

seserys, dėdė.i ir giminės." 

, 7 : 1 5 ' 
i PAKELTYTĖ 

Mirė Birželio 24, 1929, 
vai. vak. 9 metų ir 3 mėnesių, 
g imus Chicagoje, Balandžio 9 
d. 1920 rn»tais. 

Pa l iko didelkime nul iūdime 
motiną Marijoną, tėvą Gasparą, 
seserį Ireną, brolį Algirdą, bo
butę Marijoną Januškevičienę, 
dėdę Antaną Pakelt į ir gimines. 
Lankė Nekal to Prasidėj imo 3. 
M. P. parapijinę mokyklą. Pri
gulėjo prie Neka' to Prasidėji
m o Pane lės Sv. Draugijėlės. 

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Talman Ave. l a i d o t u v ė s įvyks 
penktadieny birželio 28 d. 18 
namų bus atlydėta 8 vai į Ne 
kalto Prasidėjimo šv . M. P. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už vel ionės sie
lą. P o pama'dų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines . 

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

Nul iūdę: 
Tėvai. Sesuo, Brolis ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis , Yards 1741. 

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar-j 
navimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABI; VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hermitage Ąve. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue 

S K Y R U S 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Te'.. Cicero f 7 94 
SKYRIUS 

3201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201 

J. F. DAUŽIUS 
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIY78. 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti Į 
todėl, kad prlklau- Į 
sau prie grabų Iš- ] 
dirb/stės . 

OFISAS 
66 8 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
• X I RIUS: 3238 
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

ANTANAS BUGAIUŠKIS 
Be -laikę ir netikotai persiskyrė su šiuo pasauliu 

mano mylimas ir br izgus vyras Antanas Bugailiskis, 
uolus veikėjas Bridgeporto lietuvių draugijų tarpe. 
Ta liūdna diena ir valanda ištikro Birželio 18 d., 
1929 m., 7:00 vai. vakare. 

Kadangi a. a. Antanas buvo plačiai žinomas Bri-
dgeporte ir visoje Chieagoj turėjo draugų ir pažįs
tamų, tai iš jų pusės susilaukėme užuojautos ir sura
minimo žodžių tose liūdnose valandose. 

Suteikti paskutinį patarnavime, a. a. Antanui lai
dojimo dienoje susirinko į bažnyčių didžios minios 
draugų, pažįstamų ir kaimynų. Daugelis teikėsi ly
dėti velionį į amžino atilsio vietų. Šiems tai gerade-
jams už gerą širdį šiuomi norime išreikšti gilios padė
kos žodžius. 

Pirmiausia dėkuojame J . M. pralotui M. L. Krušui, 
Šv. Junrio nar. kleb., už surengimą, gedulingu pamal
dų, atsilankymą su kun. Jurgaičiu į namus lydėti ve
lionį bažnyčion, atlaikyma šv. mišių ir -pasakymų pri
taikinto pamokslo kapinėse. Dėkuojame kun. Šaulins-
kui ir kun. Martinkui u i atlaikytas gedulingas mi
šias. Dėkojame seserims Kazimierietems už papuoši
mą altorių, varg. p-nui Pociui, gelių aukotojams, ge
liu nešėjoms, grabnešiams, užpirkusiems Šv. Mišias-
p-nui Janušauskui už gražaus beno surengimą ir vi 
šiems lankiusiems pašarvotą velionį namuose, daly
vavusiems pamaldose ir lydėjusiems į kapines. 

Ypatingos padėkos žodžius norime pareikšti grab. 
p. A. Masalskiui už prietelingą patarnavimą ir tvar
kų laidotuvių surėdyme. Jo mandagus Datarnavimas 
pagelbėjo mums perkęsti liūdnas valandas. 

Dar kartą ačiū, ačiū visiems ir kiekvienam. 
Nuliūdę: Moteris, ir Brolis, 

Marąuette Park. -
Sąjungos 67 kuopos susirin-

tų, piknike turės savo būdą kimas įvyks 27 d. birželio, 
ir darys parapija^ gerą biz- 7:30 vai. vakare, Gimimo Pa- P1™ UP"* m i š k u > gražių bul 
nį, ypač su lietuviškais saldai neles Šven. par. svetainėj, ^ strytkarių ir gelikelio 

Valstybės iždo pajamos ba
landžio mėn. siekia 2,436,792.-
47 lt., tuo tarpu išlaidos — 
19,783,006. Pirmų keturių mė-

RETAS PASIŪLYMAS. 
Apsigyvenimui, investavi

mui, • arba bizniui pirk West 
Sidės puikiausioj vietoj — 

S I U V Ė J A S 
JUOZAS JOKŠAS 

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 

niais. 
— 

CHORO IŠVAŽIAVIMAS. 

Waslitenaw ir 68 g. Prašome 
visas nares atsilankyti ir kuo-
daugiausia naujų narių atsi
vesti, nes vajaus laikas baigia
si. Per vajų įstojimas tik per 
pusę. Taigi, moterys ir mer-

Marąuette Park. — Gimimo 
P. Š. parapijos choras turės 
savo išvažiavimą, birž. 30 d.Jginos, naudokitės šita brangia 
prie 95 ir Keen ave. (Forest proga. Kurios norėtų kų dau-
Preserve). Clioras išvažiuos Įgiau apie Sąjungą patirti, 
lygiai 9:30 vai. ryto. Tad-gi, 
visi susirinkim krūvon, prie* 

mirė birž. 34, 19S9 r*. 3 vai. 
po pietų, SS met i^ amžiaus. Ki
lo U TelMų Apskričio, P lungės 
Parap., Troikiy Kaimo. Ameri
koje išgyveno 1«3 metus. 

Pal iko dirlel lade nuliūdime 
vyrą Kastantą, ^ j i u k t e i J Sofiją 
10 motų, h r o I K H M J ^ ą ir bro
l iene Kazimierą/* Lukoflius ir 
gimines, o Lietuvoj 4 ses« ris ir 
2 hrolių 
* ^Kunas pnfcirvofaa 201 E. 144 
St. Dalton, I1L Laidotuvės }-
ryks pėtnyčioj birželio 28. iŠ na 
nią H vai. bus r.tlydėtas i Visų 
fiventu pur. bažuy&ą, kurioj j -
vyks gedul ingos r a m a l d o s už 
vel ionės sielą. Po pamald.u. bus 
nulydėtas J Sv Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame vigus 
Kimincs, drrr.g-us ir pažj«»r.ni»».'i 
dalyvauti Slote luidotuvėse 

Nul iūdę: ryrm. duktė", l.rolis 
ir giminės. 

Laidotuvėms patari a:r,a prab. 
I«acha\1c«, .t'j'jf.vi'lt 251r 

ateikite šiandie vakare. Bus 
suteikta visos informacijos. 

stoties, 2% ^ b a 5 akerius že
mes už tą pačią kainų ką mo-
ketumei už vieną lotuka. 

Del platesnių informacijų 
kreipkis tuojaus pas: 

Mr. A. BUTCHAS 
216 Woodside Road, 

Riverside, UI. 
Phone: Riverside 5851-J \ 

JVAIRŲS K0NTRAKT0R1A 

j . S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridjreport Pa lnt inj 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
biznį | savo rankas ir duos visose ftio 
biznio sakose p irmos klesos patar
navimą. 

HARDVVARE PAINTS 
& WALL PAPER 

Palnters A Decorators 
J. S. Ramancionis , savininkas 

3147 So. Halsted Street 
Tel Vietory 7261 

SIMONAS ŠIMKUS 
» k « • t » i 

mirė birželio 26, 1929, t va', 
ryto, 20 metų amžiaus. Gimęs 
Chicagoje. 

Pal iko didel iame nuliūdime 
tėvą Kazimierą motiną Kotri-
ną, seserjs Kotriną, Veroniką 
Ir Evą, 4 brolius Antaną, Ka-
Ellaierą, Lauriną ir Joną ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 6925 So. 
Maplevvood ave. Itepublic 4401. 
l a i d o t u v ė s {vyks Subatojo, ^bix-
i e l i o 29, 1929. Iš namą 8:30 
vai. bus at lydėtas į Gimimo 
Panelės HV. par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pama'idos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtais j šv. Kazimiero 
kapines. • 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
nrimines. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Tėvai, Broliai, 
Seserys ir Giminės, 

l a i d o t u v ė m s patarnauja grab. 
Rudžius, Canal 6174 

N a m ų Tel. Republic 4401. 

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, gaukit 

GREE.V VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauSl-
nlų, sviesto ir sūrią. 

Wm. J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina St 
Tel. Boulevard 1889 

V__ 

M. ZIZAS 
Namų Statymo Kontraktortus 

Statau Įvairiausius n a m u s prieinama 
kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 552« 

MAROUETTE JEVVELRY 
&RADI0 

Savininkas R. Andrellunas 

' 

r Telefonas Canal 7288 

PETRAS CIBULSKIS 
Ifal iavojimo Kontraktorius 

Daių^ir Popleros Krautuvė 
2884 S. LEAVITT ST. Cbicago 

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dal 
ktų, vėliausios mador 
radio, pianų rolių, r* 
kordų ir 1.1 Taisai 
laikrodžius ir muziko*-
instrumentus. 

2650 VVest 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8380 

V, PAUKŠTIS 
H A R D W A R E 8TORB 

Palnt, Oll & Glass 
8701 West 47th Street 

Tel. Lafayette 1287 
J 

•IHilM 

[ "rautuve Hardware 
-

100 svarų Dutch Boy White lead $ 1 1 . 5 0 

Alyvos pentui 1 gal £ -j B O O 

Tarputinas 1 gal. . , 8 5 c 

Mašina žolei piauti 4 peilių Bali Bearing 16 
00110 .....;..... $6.50 

3 peilių 14 colių $5.85 

6 pėdų pentoriaus kopėčios £ -1 3 Q 

30 pėdų dubeltavos < t Q 2 5 

40 pėdų dubeltavos $ 1 2.50 

J. H. Riczkus 
4357 So. Maplewood Ave. 

Tel. Lafayette 7545 

Langąms užlai 
dos 3o e o l ų pla
tumo 7 pėdų ii-
r?umo vi£-.>kių 
spalvų tiktai 59c. 
Talp-gi imam or
derius ant spe-
cialinu užlaidų 
pigiai. 

Daržų la is toma 
roberinė paipa 
94 colių storumo 
tiktai 9 H<*. pėda 

St. Louis "Dutch Boy 
lead 100 svarų 
Pure Linseed oil 
Pure Turpentine 80c. gal 

Pure Boiled Linseed Oil 
98c. Galionas 

PRISTATOM VISUR 

JOHN DERINGIS 
4414 So. RockwelI Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Lafayette 4689 

tone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 
• 

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

KONTRAKTO RIUS 
white i s Bridgeporto išsikėlė i Brighton 

$11.50 Parką. Naujas adresas: 

!£• S" 2906 VVest 39 PI. Laf. 9119 

i 

PRANEŠIMAS 
Turime garbės praneSti l ietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400", kurie 
vadovauja pasaulyje automobil ių 
vertybėje. Mes te ikiame visiems 
teisingą patarnavimą. 

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais tr šventadienlaia 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082 

Jšsirenduoja ofisas. Tinka 
daktarui, advokatui ar kito
kiam profesionalui. Galima su 
gyvenamais keturiais kamba
riais arba be jų. 

2535 W. 63 street 
2-ras augštis 

(22-7) 

Tel Boulevard 9 t l 4 

M. YUSZKA & CO. 
PLUMBING A HEATTlfG 

Kaipo lietuvis, l ietuviams patar 
nauju kuogreriauBia 

4€94 SO. PAULINA 

JUOZAS K. ENČERIS 
G E N E R A L I S x K O N T R A K T O R I U 1 

Ir 
R E AL E8TATJS 

N a m u s stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 8. MOZART 8T. L A P 8661 

MORTGEČIAI-PASIOI o 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Pasko la sute lk iama i v ieną dieną. 
P e r k a m e real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
1804 SO. K E D Z I E A V E N U E 

Tel. Lafayette. «78$- t718 


