"Drangas" atstovauja organizuotų
katalikų mintj, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas; para
pijas ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliški jausmai.

Katalikai paaaullonys turi kilnų nldavinj, — j nešti į šeimynas Ir į vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią. JSzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padSs jums tą
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, skai
tykite ir platinkite "Draugą."
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Lietuva Lenkijai Iškelia Reikalavimus
Didelis Žemės Drebėjimas
Už Vilniaus Okupavimą
Tufkijos Plotuose
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VALDŽIOS TARNAUTOJAI WASHINGTONE

MEKSIKOJ 10 KUNIGŲ IŠTREMIAMI
SALON

Nusakomas Derybų Suirimas

SMIRNA DAR DAUGIAU asm. žuvo ir 4Q sužeista.
Pačiam Smirna mieste daug
PURTOMA

LIETUVA REIKALINGA AMERIKOS
KAPITALO — VOLDEMARAS

namų sugriauta, dirbtuvių kaminai nuvirtę, pramoninis aktivumas suspenduotas. Apylinkėse visi telegrafų ir telefonrų
stulpai išgriauti.
Plačiose apylinkėse didelis
išnaikinimas atliktas, šimtai
šeimynų netekusios pastogės.

KONkSTANTINOPOLTfS,
bal.
3. — Miestą Smirna ir
apylinkes dar daugiau kelis
KARALIAUČIUS, bal. 2. — Kaip šiandie Lietuvos pre
kartus palietė žemės drebėji
mjeras Voldemaras pasirengęs pasakyti prakalbę lietuvių—
mas.
Gyventojų tarpe kilus di
lenku konferencijos publiškam susirinkime. Sakoma, jis nori
Susirinkę valdžios tarnautojai priešais Nacionalius Rūmus (Capitol) Washingtone. delė pasiauba.
atviriai išreikšti Lietuvos reikalavimus ir lietuviu tautos
Jie reikalauja sau aukštesnių algų.
^=_
Žmones labai pergązdino išgriežtuosius pasi ryžimus.
I kilę dideli geizeriai fšmirnos
»«•
Kai-kas srA\ja, kad ta premiero prakalba turės sukelti JJJOJ m # automobilių importas
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konferencijai krizi ir derybos galės nutrukti.
hižlajoj.
MEKSIKOS KUNIGAI, PA
| padidėjo ligi 200,.'X)0 dol. 1928
Prem. Voldemaras Ilgšio] neatsakė lenkam:; ] ją iškeltus metais automobilių importas
Anot naujausių žinių, žuvę SAULINIAI IŠTREMIAMI
pasiūlymus Lenkijos su Lietuva susisiekimų klausimu. Vie
SALON
BUKAKESTAjS, bal, 3. — NAUJAS CHICAGOS KAR- 1 3 6 asmeT1>'s- W™ ™ m » sutaipat kįla
toj to, iš Lenkijos pareikalauta 10 milionų dolerių nuostolių
Sov. Rusija į New Yorką pa
DINOLUI VYSKUPAS
Snauta
už padarytas Lietuvai nuoskaudas ir nuostolius gen. Želi- Elektros reikalas
MRXICO CITY, bal. 3. —
siuntė nemažai aukso. Rumu
go\vskiui užimant Vilniaus teritorija ir ligšiol Lenkijai tai "Lietuva 1 yra puiki dirva aPAGELBININKAS
DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ Calles valdžia Meksikoj rytoj
nijos
valdžia
darbuojasi
tą
au
teritoriją valdant,
merikonų jvestinimams. Mes
| bausmine Tres Marias salą
JIMAS SMIRNOJ
Lenkai yra nuomonės, kad prem. Voldemaras tuo reika- ^ i m o t^kū g e r e s n i ^ ^ n c . ksą sau atgauti.
Kaip jau pranešta, Chieagos'
išsiunčia 40 katalikų, kurių ta
;
layimu mėgina iškelti Vilniaus klausinų. I r jei lenką* a t s i - , ^ y o k i o t i j a i r I v „ į n j a J , a u .
Karo laiku Rumunija Rusi- arkivyskupijai Šventasis TėKONSTANTINOPOLIS,
rpe yra 10 kunigų. Visi kalti
sakytų toliaus tartis, jie butu kaltinami už dervbu nutraukimą.
\]on pasiuntė 70,000,000 rublių Į V as paskyrė naujų vyskupą pa bal. 2. — Kpvo 31 d. Smirną nami priešvaldiškuose "maiš
TV
gumų
xl mi-z—i
i « i •• sutiko
\ • 4diskusuoti
i
i v T"Lietuvai vra reikalingas auksu. Bolševikai ligšiol to au- gelbininką. Juo yra monsigno- ir apylinkes palietė didelis že- tuose". Sakomon salon ^artn
Dėlto lenkai
ta- iLietuvos
reikalavime
Jj,tl vul
ir prisegė, kad jie taipat pariuosią reikalavimus už Lietuvos
v via 1 , 1 M I I " 8 a B ,
o
v<
ištremiama ir nemažai krimi-

1

žinti ir juos diskusuoti ir podraug iškėlė kaltinimų, kad Len- įgyta elektros geležinkeliams,
DAUGIAU SUKILĖLIŲ
f
kija savo globoje išlaiko Lietuvos " e m i g r a n t u s " , kurie grą- miestų šviesai ir visoj šaly buNUKAUTA
'
sina Lietuvos valdžiai, kad turėsianti but iškelta tarptautinė fu sukurti pramonės centrai.
tyrinėjimų komisija ir išvesta t a r p abiejų valstybių demili-| *
;
MANAGUA, Nikaragua, bal.
tarizuota zona
"Musų kreditas geras ir ba-»
~
.,
įduzuoia zona.
f
v
&
3 — r j a r v i e n a i l l , amenkonisLenkai i tai atsakė, kad jie Lietuvos reikalavimų be nuo- > » s ° s u k a l t o s sveikos, nes ^ m a r i n i n k u s u s į k į r t i n , 0 s l l
savų reikalavimų visai nesvarstysią, Q% kas link tarptautinės nacionalaa išlaidos padaro ke- 5 ^ ] ^ ^ 5 p a s t a n i j u nukaukomisijos — jie nesą priešingi.
įturias penktdalis
nacionalių
pa . . 0 , « ,
R t
pasira-;jamų.
sietuvos pinigai
pasto: 21 arklių ir mulų, 16 balnų,i vm2
iš Kauno autorizuotas pasira-; jamii. Lietuvos oinierai pašto- * ™ . J _ ;
,
i!!\*? \
syti Promieras
sutarti, jei Voldemaras
kokia butų padaryta.
Ivųs ir pilnai padengti.
šautuvu i r nemažai bombų.

kupas-eiektas yra gimęs
Chicagoj 1888 metais. Moks
lus ėjo §v. Viatoriaus Kolegi
joj. J kunigus įšventintas 1910
m.
Pirmiausia jaunas kunigas
du metu darbavosi Šv. Mel pa
rapijoj klebono asistentu. Ka
ro laiku paskirtas Great Lakęs
Navai Training stoties kape
lionu^ Tenai ištarnavo du me
tu.
\
Po karo paskirtas Švenčiau
siojo Vardo katednm asisten-

Didžiuma katalikų baudžiakuone viena pusė namų su- ma už pamaldų turėjimą savo
griauta. Seidikeui miestely 10 namuose.

Nei Kasyklų, Nei Kalny, O
ZmogŲ Užgriuvo Žemė

SARTININKAI. .(Prie Pa-| KR. APS. MINIST. IŠVA2IAVO AIGIPTAN
gegių apskr.)..Praėjusią savai
LIETUVA REIKALINGA I Namie eina reformos
tę Putuokšlių kaimo gyvento
LIETUVOS NUSISTATY
" K a s link naminės politikos,
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
AMERIKOS KAPITALO
jas B. vežė iš Sartininkų žvy Krašto apsaugos ministeria,
MAS — PRATĘSTI
yra nesusipratimų, bet įveda
ITALIJOJ
rą. Kadangi paviršium žemė pulk. Daukantas vakar perda
DERYBAS
KARALIAUČIUS, bal. 2. mos konstitucinės reformos re
įšalus, tai teko, truputį ją pra vė Kr. Aps. ministeriją Minitl1
odrau
I
£ eidamas Cook ap- kirtus, kasti žvyrą iš apačios. steriui pirm. p. Voldemarui ir
VARŠAVA, bal. 2. — Lenki Lietuvos premieras A. Volde-'publikoniškais ruožais, daugiau! UDINE, Italija, bal. 2. — ' P
Tolmezzo miestelį ir v ė l ' p a l i e - Į s k r i t i e s k a l ^ i i m o kapeliono pa Taip bekasdamas minėtas gy šiandie su žmona ižvažiavo Aijos valdžia darbuojasi ne vien; maras, kurs yra čia taikos de- sia Amerikos pavyzdžiu.
1
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žemės
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* Pa ventojas vįsai nepatėmijo, kad giptan atostogų. Aigipte p .
namie k ę s t i pastovią politinę! r >" l)0Se ro Lenkijos reprezen" M e s turime pramoninti šaskirtas arkivyskupijos kancjau labai giliai pasikasęs ir Daukantas žada išbūti apie miė
padėtį, bet taikingus s a n t v k i u s į t a n t a i s > amerikoniškiems kore-'.j- t~"d a i s l d a i į^ reikalingi ą- - ^ a u n u o s t o l i ^ a t l i k t a Heriu.
"L. Ž."
prisikrovęs pilną vežimą norė nesi laiko.
užmegsUsukaiminingornisval-j^^t^^^^^
kapitalo. Del ka1
Vyskupas-elektas
Sneil
da
tuva savo ekonominį išvystystvbėmis.
pitalo stokos yra mažai dar- 10 PARTIJŲ RINKIMUOSE ug pasižymėjo ypač Tarptau-Kjo dar ryt dienai išmesti kiek RUOŠIASI IŠVAŽIUOTI J
l
daugiausia remia Amerika,
.žvyro viršun, bet ant tiek giPranešta, kad Lietuvos r r e - •nią
™' ho ir daugelis mūsų bedarbių
Al
.
tinio
Luchanstinio
Kongreso,i.
.
.. . , ,
. v I
UŽSIENI
v ,
BERLYNAS, bal. 3. - T7
miero Voldemaro valdžia yra »erikoje Lietuvos viltis, saemigruoja
daugiausia
į
Ka
hai pasikasė, kad susalusi zekietijoj parlamentariniuose r i - j l a i k u C h l c a g o j 1926 metais. J i s m£s pluta perlūžo ir užgriuvo P. Kipras Petrauskas, mūsų
nusistatusi palaukti ligi T. Są- f k ė P 1>iemi eras
nadą ir P . Ameriką^.
Lietuvos t a r p t a u t i n ė rolė ylikimuose dalyvaus 10 skirtin- buvo Kongreso sekretorium.
jį kasusį.
jungos tarjbos susirinkimo bi
operos žvaigždė, ruošiasi išva
Praneša,
kad
vyskupu
busiąs
ra
nemažos
svarbos.
J
i
yra
Vilniaus
klausimas
jgų
partijų.
ržely, kad galutinai panaikinti
konsekruotas ateinančio gegu 2Iatyt, žemė griūdama sma žiuoti į Italiją, Šveicariją ir
buferinė
valstybė
t
a
r
p
Vokie-'
Klausiamas
apie
Vilniaus
t a r p abiejų šalių karo padėtį.
rkiai jį pridaužė, kad jis pa Vokietiją. Ten mano prabati
tijos ir Rusijos. Kad ta rolė reikalą,
prem. Voldemaras PILSUDSKĮ PALANKUS žės mėnesio pradžioje.
liko tenai gulėti. Namiškiai ne vįeną a r du mėnesiu. Važinė
Lenkija tam nusistatymui ne
SOCIALISTAMS
besulaukdami sugrįžtant, atė damas, žinoma drauge ir pamano priešintis. Bet lenkai tu butų tinkamai atlikta, Lietu- griežtai atsakė:
Areštuotas
federalis
agentas
kebliausias
"Rytas"
jo jo ieškoti ir rado negyvą' gastroliuos.
ri vilties t a r p abiejų šalių i- vai reikalingas ekonominis pa-' "Vilnius yra
kilimas. GI tas pakilimas ga- santykių su lenkais dalykas J. VAR^AVA, bal. 3. — Len- Chicagoj areštuotas federa po žeme. Nabašninkas paliko
kurti susisiekimus.
Apiplėšta. Grand Rapids Fulimias tik Amerikos kapitalu. Tas yra musii šalies gyvenimo ty s e * m o s e s i J a nutraukta ligi lis prohibicinis agentas Myron našlę su .šešiais vaikais.
rniture Co. Krautuvė, 229 So.
Caffey,
kurs
vienam
saliune
Interesuojas
chicagtečiate
.klausimas.
Mes
lukeriuojame
W
a
n
d
ž
i
o
25
d.
pravedus
me"L.
Ž."
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
Wabash ave. Pagrobta i§ " s e i 
" A š ypatingai esu linksmasįlenkų pasiūlymų. Šios derybos, J ketvirtdaliui valdžios biu- pašovė municipalinio teismo
VARŠAVOJ
fo"
10,000 dol.
bailifą Beatty. .
kalbėti į Chieagos laikraščio manau, vargiai palies Vilniaus ( d z e t 3 *
STUDENTŲ PIENININKŲ
VAR&AVA, bal. 3. — Lai reprezentantą'', sak»ė premie- klausimą, tad ir patenkinanti! Pirm nutrauksiant sesiją ko- Miesto autoritetai išsprendė,
DRAUGIJA
CHIGAGO I R APYLIN
kad
agentai
čia
neturi
teisės
dojant & darbininkus komunis ras Voldemaras. " N e s nei vie-' sutartis labai abejotina.''
|munistai seimo rūmuose sukėKES.
— Nepastovus oras; va
žmonių šaudyti.
»
tai sukalė demonstracijas prieš" nu užsieniuose miestu mes tiek
Šiomis dienomis Vilniaus lę^ kare kiek šalčiau.
1 lė triukšmo. Už tai trys jų
valdžią.
išmesti laukan sutinkant seimo
nkų universitete " Valkatų klu
daug neinteresuojamės, kaip
300 SVETIMŠALIŲ
Automobiliy aukos
bo"
(Klub wloczęgow) inicia.pirmininkui socialistui DaszyĮsimaišė policija. Kilo riau Chicaga, kur gyvena 100,000
PINIGŲ KURSAS
DEPORTUOJAMA
Šįmet ligi bal. 2 d. Coolrap- tyva įkurta studentų pieninin! nski.
šės. Keletas komunistų sužeis lietuvių išeivių. Lietuvos su
J . Valstybėmis pirklybiniai sa
$10.00
N E W YORK, bal. 3. — Per. Po to įvykio maršalo Pilsu- skrity nuo automobilių žuvo kų draugija, kurios narių tik- Lietuvos 100 lirų
ta.
ntykiai metai į metus eina di šį uostą į Europą deportuoja- dskio asistentas Barcel,' buvęs 232 asmeniu.
islas — maitintis tiktai pieni- Britanijos 1 s t , svarui 4.85
3.93
ma 300 svetimšalių -— vyrų, kandidatas į pirmininkus^ svei'• ^
'škais valgiais. Vietoj pirmini- Francijos 100 frankų
VARŠAVA, bal. 3. — Len dyn ir geryn.
2.50
kijos politiniai vadai galvoja, " Pavyzdžiui -imkime kadir! moterų ir vaikų! — surankiotų kino Daszynskį už jo nusista- Temple apartmentuosc, Cass nko ir sekretoriaus išrinkta Italijos 100 lirų
ir Ohio g a t , kilo gaisras. Apie \ valdyba su naujomi* pareigo- Šveicarijos 100 frankų 19.25
kad Lenkijai butų paranku ir automobilius: 1926 metais mes visoj šaly. Tai turį kriminali- tymą prieš komiunistus.
reikalinga dar daugiau gauti 1 importavome 50,000 dol. ver- škus rekordus, nelegaliai inėje, Reikia žinoti, kad Daszynski 100 asmenų išbėgo gatvėn. 3 mis — galva kišene ir pilkas. Vokietijos 100 markių 23.70
"Mytas.'* Belgijos 100 belgų
1&90
yra senas Pilsudskio draugas, sužeista*
paskolos iš Amerikos.
tės trijų firmų automobilių. ir nesveiko proto.

Antra&eiHs, Bakai 3, 1928
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VIENATINIS LIET. KAT. DIENRAŠTIS AMERIKOJE

"DRAUGAS"
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
PRENUMERATOS KAINA: Metama — |6.00, Pusei Metų — $3.50,
Trims Mėnesiems — $2.00, Vienam Mėnesiui — .75c. Europoje — Me
lams J7.00, Pusei Metų — $4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raStų negrąžina, jai neprašoma
tai padaryti ir neprisiunčiama tatn tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdiea.
Skelbtinų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KON
SULATAS.

M-MI

Hfi

4. Pramintu pernai metais
keliu, Lietuvos Šaulių. Sąjun
ga ruošia ir šįmet " Ameri
kiečių Savaitę", kuri įvyk
sianti N3 d., 9 d. rugsėjo.

&oe Amerikos ^ioefzijos
Draugijai su4ejo daugiau kaip
po 100,000 ^aferių; Brooklyno
droGeriju 154,600 d o t , New
Yorko 141,000 dol.; Chicago
112^000 4oL;
Newa*k virš
I 100,000 dol. ir Bo**wi 100,000
dol.
Toliaus paaiški, kad 192?
į ui.
sudėta 108,000 dolerių
daugiau, negu 1926 m, tai •
pačiam reikalui.
Patirta, kad 1927 m. ir ki
tose šalyse misijų išlaikymui
daugiau « i k * surinkta. Į tai
atfužvelgkknt, Tarptautinis Ko
mitetas turės galimybes aukštesnėg subsidijas skirti misi

AR M l KEISTOS ŠIOS ŽUVYS?

Reikal i ngas
informacijas,
kaip tuose parengimuose da
lyvauti kiekvienas gali gauti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vai. po piet.
Šie 10-ies metų
Lietuvos Lietuvos Konsulatuose užsie
I J T H U A 2 ^ T 5 A T L Y "DRAUGAS''
nepriklausomybes sukaktuvių ny, pas ekskursijų palydovus
Pubitshed Daily. Except Sunday.
etc. ir pačioje Lietuvoje, val
SRJBBCR1PTIONS: One Tear — $S 00, Six Months — $3.5«, Tkrw metai
kiekvienam
lietuviui
UoRths — $2.OP, One Moath — 7 5 c Earope — One Tcar — |7.*0
Six Months — $40t>. Copy — .OSc.
vra brandus ir neužmirštini diškose ir kitokiose įstaigose.
Advertising in 'DRAUGAS" brings best resuita.
Pranešdama^ apie tai Ame
metai. Tas, kas pažino Lietu
Advcrtising rates on application.
" D R A U G A S " 2334 So. Oakley Avcnr.e, Cbicago, Illinois
va prieš D. Karą, turėtų pa rikos lietuviu užinteresuotai
aa
matyti Lietuva, po 10 m. ne- visuomenei, turiu garbės pri\ prigtilmingo
jos gyvenimo. *»rti, kad Lietuvos Generali•Kam yra svarbi Lietuvos a t - j n i * Konsulatas, New Yorke ir
_ J eitis, privalėtų jos dabartį j Lietuvos Konsulatas ChieagoiNfc.
~
pamatyti. Jei ketinama kadai J© d a r > ^ Lietuvos svečiams
NAUJAS VYSKUPAS.
nors aplankyti gimines, arba 1 visus palengvinimus vpasu. ir
Beveik tuo pačiu laiku, kai J. E. Kardinolas Alundelein' fctIi[0 ^ir/alais atsilankyti te-jvizŲ gavimo reikale, kiek tai
sugrįžo iš Komos, aiėjo žinia, kad Chicagos vyskupu pagelbi nai,
berods nėra geresnios j reikalauji
apystovos ir leiJ., Ei Brown ig Venice, Fla. džiaugiasi pagavęs šias keis*
ninku, vietoje išvykstančio Roekfordan vyskupo Hobano, ta progos ta padalyti, kaip šį- ^ i a n m Natvmais.
tų, žuvis, ios žuvys vadinasi piukležuvės (sawfish).
Skautų šventė.
V
po paskirtas pralotas Bernard J. Sfteil, buvusis vyskupijos: * '
Patartina nei vienos dienos
MARIAMPOLĖ.
Lietuve,
kancleris.
negaišti ir pasirtipinti iš ank
t Jaunamomis iš Lietuvos ži
visai »e«irupina. Nepaprasta ūkautijo« Globėja.s — Šv. KaŠiuo paskyrimu gerokai nusivylė lenkai, nes jie pora,
sto rėikalinguskelionei doku
niomis, šią vasarų Lietuvoje
ir negirdėta žmonių apatija zimieras. Savo
Dangiškojo
kandidatų j vyskupus turėjo ir pilnai tikėjosi, kad jų tautietis
mentus, kaips ią\ Amerikos
įvyks svarbios, visuomeniško
tokiam gyvam reikale. J i e nei 01o%ė> fcvefltę Lietuvos skau
bus paaukštintas vyskupu. Bet toji garbė teko vokiečių kil
valdžios leidimas sugryžti (re-j
bei kultūrinio pobūdžio, iškil
vieno
kito žodžio neprasi-J tai kmš^ft žvenefa, ^ i a paramės žmogui, kuris pilniausia jos yra nusipelnęs.
gimimo
bei
entrv
permit),
K» I , 1 1 I K >
V™ t
~~
mės,
kuriomis gyvai intere
vestuvių metrikus iš Lietu-1 Theodore Dreiser, Amerikos t a r i a ' k a d ^ p e r k a m i ir skat-j Sy«n, k a i p mariampoKečiai
J. M. kun. pralotas Slieii yra kilęs iš neturtingos darbi
suojasi visa Lietuvos visuome
ka*Ai šiemet šių dienų šven
n e o n a i sugryžo | t o m i f * * * ^ * * d u o t 1 ilk' **»
vos del gavimo Lietuvo s pa-Radikalas,
ninkų šeimynos, ginies ir augęs Cliicagoje, pasižymėjęs ga
a
i
e
ne.
Bažnyčios per- fc.
so kas dar jo neturi etc.
iš Rusijos, rašo k a t a l i k i š k a s i s * * * P
bumais, darbštumu ir pasišventimu tikinčiųjų naudai ir sielų
7:30 vai. vak. visi renkasi
L (legužės 13 dieną Kaune į Tegul tat bent sykį pagar- laikraštis Brooklyn Tablet. Jis f s e k l ° J i m ^ M e k » ^ ° J išganymui. Karo metu jisai buvo karo kapelionu, patyrė
Iš to pasirodo, kad J. VaJs- J Marijonų gimnaatjos aikštėn,
daug karo baisenybių, m dideliu pasiaukojimu gelbėjo sužeis bus iškilmingas Lietuvos Res- Išėjusi Amerikos lietuvių kolo- paraše visų eilę komunistams
" T h e tybių didžiule spauda, matyt, Žalios, lengvutės vėliavos pertiesiems ir mirštantiems kareiviams. Be to, pralota s Sheil publikos 10 metų sukaktuvių | įii.jii pasirodo Lietuvoje savo! palankių straipsnių.
North American
Newspaper padariusi sąmokslą, perdėm t y ,įuosto s tamsaus gedulo raikšchieugiečianis yra žinomas kaipo pamaldus, nusižeminęs ir apvaiksčiojimas, dalyvaujant liale ir skaitliumi.
Allianee" jo tuos straipsnius lėti apie šiandieninius įvy- ^ a i s . Šie raikščiai, tai galinP. žadeikis.
populiarus kunigas. " K a s save žemina — bųs jmankštintas". Lietuvos vyriausybei, svetiil
kius
Meksikoje
kuikasdien,
gos
prie^uk^*
simbolis.
Tik
mielai
nupirko
ir
paskleidė
įiiii
valstybių
atstovams,
ka-i
•
•
Taip ir atsitiko.
riuomenei. visuomenės orga-! Nelaimes b'tcUjcs lietuvių po visus laikraščius — savo katalikai dešiųitimis ir gini- Gedimino kalne, Vjiaiuje, šu
Sveikiname naujųjį Vyskupą!
tarpe.
i klientus. Šimtai tūkstančių, tais žudomi už tai, kad jie plevėsuos mūsų vėliava laismzaci.joms ir Amerikos svoNE Į DEGTINĘ, BET Į ŽMOGŲ.
(Vks). Kaip rašo, Škotijo- gal miIlonai zuinių gavo pro- šaukin sau laisves, ptlietiniu va^'
čiams.
Lhieaga yra butlegerių lizdas, čia jie didelę galybę ir
Aiara.
*s čia etiMi Bažnyčion kur
je — šiaurėje Anglijos, dabar ; go s pasiskaityti tuos straips- HeLsiu.
2. Lietuvos žemes akio ir
atatinkamų protekcija turi. Politikai ir kiti lenkiasi prieš juos.
Ėv. Mi«ias laiko Mariampolės
kad ir nelabai šalta, l>et lyja nius apie komunizmą.
!
O kas atatinkamos " p a g a r b o s " jiems neatiduoda, bombomis Į pramonės Vll-ji paroda Kaukautą ^lofeejas kun. Petriką.
^ir labai vėjuota. Daug nelai-'j ^ t št^i.taijp ptvt ^esenai iš
ir šaudymais atsimoka. "Sueh is lite in Cliicago"' — yra sako- ne. Atidarymai įv>'k^ -^ ^.
Bftn»k»f% sako ku». V. Jląžp
inių atsitmka su įvairiais au-, Meksikos gry^o .# javams žur^
ma.
bii*;4io ir trauksis iki 3 d.
nas.
tomobiliais, nemažai sužeidžia, 'nalistas, Francis McCullagli.
r »
liepos.
tO vai. vi*i eina V. & Jono
Šiomis dienomis, apie Tris ; j ; s taip pat paruošė spaudai
Prohibicijos įstatymo vykintojai ir jo prižiūrėtojai to
lwnazl
a
1
1SiŠgražiai
:). Antrcui visos Ltetmvos Karalius, vienų lietuvį užimi- i V į ^ e iį c s traipsmų j apie ko.
Monsignoi^ W. ^ i » n , Pon u Giuanazįjon.
J ° n - UČia
S™**
kia G k m g t i miesto padėtimi piktinasi ir susirūpino. Mat,
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DIENOS

Nepnleistina prcga šjmet
Lietuva aplankyti.

KLAUSIMAI.

LIETUVOJE
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KOKS DIDIS SKIRTU
MAS!

AMERIKOS KATAUKP
DUOSNUMAS.
» iM

m]ė
"Dainų Šventė" ivyk s Kau-Įšė ant vietos. Sužeidė taip i mU nistkškų. Meksikos valdžia' tifi kales Tikėjimo Platinimo I ^ ^
^ k u r matot5i ^7m> 8 d. liepos. Milžiniškas pa-! pat vienų sniutę (Merkevičie-j vienok nei jokis laikraščių a- J Draugi jo* J. Valstybėse nacio- } K a a k r a € ^ *k*utų įkūrėjo Geriruošime
pmdėtas!
.'«.,TI^W hn;
m i r a i r n iMmnnb\.l
tJ \ i ; ^ i ^ ^ ; „ . . u~~ 01 •:•.•• nerolą Bade»-Poweili©
Bade«-Poweili0 ir
>r k.
iruosimo darnas
juadėta.- nes motina).
motinų).
.Manstis
tų ^straipsnių
nenupir-j MA
n a l i s direktorius, kovo 24 ;tl'.
jan senai. Lietuviškos dainos
ko ir laikraščiai
» 3 * » ^
*
laiko kun
tffttiBgfti aidą,
atsiskambės
Kas pasiryžo lailnėti ar m- vįlSuomenei, kas tikrai šian- išvyko Romon. Tenai nonsir. ty pasaulėžiūrą
!ti,*tas ivtai esti apgak-tas.
d^lasi, k o k i a ^ o r a s dalvvaus sakomos Dr-| Petirfca.
7,
d i o n Meksikoj
Oetiimino pily. 1
'
ten padėtis, kaip žiauriai ten! J O S
Tarptautinio Komiteto 1 .. J ^ ^ ' ^
^f***** ™
pittres Kosciuškos rašyti mštai, gilinti parodijuota istorija, katalikai .parsekiojami. .
j mitinge, kur» p r ^ i d ė s W a i h /
' T ^ eileraseių. Vipilnai įsitikinta, kad jis buvo lietuviu. Net Kr {fcitys lenkai- \^0^ fy h Hį lK linantis k i e k - d ž i o B d. J i * yra tame ko- 5 ^ -*^\ I n ^ m 1 ' ^ ' a i b u &
šiandien Kosciuškos lenku nebevadina. Neturėdami užtektiyiemi kataliką skirtumas! Šios'
' .'' * - %~ S U ls . a s J a u *
i
fc mitete ame«ik«mšk« reprezen
•i- i- - i
»• v v,
m x- M i
•• t ,,
nvstes nekartas
džiausina^.
nai pilietines drųsos Kosciuška pavadinti lietuviu, JĮ baltgu* ^aii e « didžioji
spauda mielai tantu.
<. .
•_ . .
.
V
A
J
*T. .
Z i »•
x i _ L^M, D
Baigiant giedama tautos lumdžiu dabar jau skaito.
a-praso visus nuotikius su KOrl; Firm išvoksiant
Sornon, „„^ • •
. . . , , .. . .
nas ir jaunieji skautai 1 skirsKai kurie Amerikos universitetų profesoriai — istorikai munistų valdžia Rusijoj, ypač monsign. Qnmn -paskelbė, kad t o g »
Teroru ir šaudymais įstatymo pildyti nepriversi ir tuo
lietuvių iškeltąjį Kosciuškos tautybės klausimų stipriai pa- dar kada komunistai atvaiz-|l927 metais "Tikėjimo Pintini*,
keliu žmonių pilnais blaivininkais nepadarysi.
I. BazilevičiUo.
rėme. Chicago Herald Lxaminer*ro pi'aeito sekmadienio lai- duojaini geradariais, bet nei;mo Draugijos reikalams Ame-* mį<
KOSCIUŠKA — LIETUVIS.
doje, žinomas rašytojas, prof. Frank H. Simonds, rašydamas žo<;lžio apie žiauriuo^ias kata- rikos' katalikai Mifiėįo 1,12^Kaminas vaisUs.
Ap;e Tado Kosciuškos lietuvy)>ę ne vien mes, lietuviai,! apie Pilsudskio lietuvybę, aiškiai pabrėžė,, kad ir Kosčiuš- likii -persekiojimus Meksikoj, i 871 tM. 71 c. Ši suma btts'
bet ir kitos tautos jau nebeabejoja. Kol jo tautybės klausimas ka buvo lietuviu. Jisai sako: "Moreover, be (Pilsudskis —
J . A'alstybė^ skaitos krikš- patiekta Tarpratrtrnram Ko-'
Gurkšnis sufaus rąndermūm sj uudoje nebuvo iškeltas, kol mažai kas tesigifino į jo Red.) is, likę so many more of the great figure s in Polisb čioniška šalis. Bet apie krrkš- mttetui, kurs i š s k i r s t y s į vai- me y*a geras btidas sulaikvti
biografija, tiaug kas manė ji lenku esant. Bet kai pavartyti histoiy, Iike Kosciusko himself, a Lithuanta.n"
čionybės likimą Meksikoj fi! rtoms užsienių nnsijoms.
pilvo skaudėjimą.

padėtį pabloginę, kuomet prohibicijos agentų tarpe atsirado
išdavikų. Jie su butlegeriais iš vieno pradėjo eiti. Del to iš \x\ties Vašingtono atsiųsta prohibicijos "reformatoriai", kad
kaip nors Chieagą išvalius. Žinoma, tam dideliam darbui pa
rinko " g a b i u s " vyrus, kurie pradėjo savo darbą nuo žmonių
terorizavimo ir šaudymo. Prieš pora'dienu saliune prohibiei-i
jos agentai, iš N'ašingtono prisiųsti, pašovė miesto valdinin
. .
ką, del ko didelio triukšmo iškilo.
Pasirodo, kad agentai ne degtinę naikina, bet žmon* s šau
do, ne butlegerius gaudo ir traukia atsakomvbėn už įstatymu
laužymą, bet nekaltus žmones terorizuoja. Ir gerai, kad mie
sto valdyba imasi atatinkamų žygių apsaugojimui piliečių
nuo teroro ir šaudymų.
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KAPITONO MAJAUS PARODYMAI.
(Xuo " L . A.' Berlyno korespondento).
(Tąsa)
Kad nebūčiau kartais asmens reikalais
priklausomu nuo Plečkaičio, bet as atsi- J-

tų vaiumuo-sumažėsiųs "ir bendrai rodė
misiminimų. Pagaliau pridūrė, 1 jog koalicija nesusidarys ir tuo tarpu atėjo laikas eiti pas Pilsudskį, tik liepė ateiti pie
tų pas jį į tų patį restoranų, kur 19 XI
valgėm.
Pasimatvmas su Pilsudskiu.
Pilsudskis mane priėmė drauge su
pulk. 'Kasprzyckiu ir kalbėjom aivie Vi
vai. Klausė kiek turim kareivinėse žmo
nių. Atsakiau — ')0. Toliau lie}>ė dėti visa< pastangas, kad ligi 15 XII sudaryčiau bent 300 vyrų ir gerai pamokyčiau
(tik tuo sumetimu aš nelaiku pfcDėgau iš
Lenkijos), ypač liepė įvesti griežtų ka-

nška diausinę, esųN jo paties patyrimu
iš Ugionių oiganizavimo laikų ir iš clrausmę laikusių žmonių daibe pasirodžiusi
žymi dalis netinkamų; juoba nebusią gaĮima veikti su nepratusiais drausmės lai
kytis žmonėmis. Klausė, ar didelė yra

I
,o vai. valgėm su Holowka pk-tus su| tartoj vietoj. J i s man pasakė, kad į Ženeį va va-žiuosius pats Pilsudskį- ir padai ysiųs didelę presijų Lietuvai susitaikinti
su Lenkija, juoba, kad T. ^ g o s statute
esąs str., kad S-gos nariai negali būti karo padėty. Dar sykį man siūlė separatizmų nuo Plečkaičio ir pinigrj ^savarankiškumui". Aš pažadėjau
kiek reikės
buti savarankiškesnis, o pinigu žadėjau
prašyti, kai reikės. Kadangi ryt turėjo
I atvažiuoti Plečkaitis, o TloIowka sakės
! neturįs laiko, tai atsisveikinom, tik kvie; te ryt su Plečkaičiu ateiti 14 vai. į U. R.
' M. pa^ ji, nes visi sykiu turėsim pietauti,
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ninkai nesikišta \ tvarkos ir mokymo žino į Lydą. l>»bor iš\Tkdanifts 10 XII
"Atsišaukimas į lietuvių tautą".
Nakvojau aukščiau minėtam pensior reikalus, o aš gyniau esamų padėtį, nes 1 Lydoje paMkau 76 vyrus, kurių apie
bate ir 1 XII dar man begulint, įsirito tas skaldo emigrantus, kelia nepasitenki- j 50 iš Vokietijos ir Latvijos surinkti emiPkčkaitis. Aš jam pareįkiau Pilsudskio nima, įtarimą, tai esant grynai lenkų dar- grantai, 18 nelegnliskai iš Lat\4jos (be
reikalavimus kuo greičiau sudaryti rink- . bu ir t. t. Ir aš s a \ ^ ix>ziciję. apgyniau: dokumente) a ^ a o e n t ų s.d. " S p o r t " vy
tine bent iš 300 vyri>. J i s išsakė, kad fvjSa :pas41it*ka Lydoj 77 p. p. kareivinėse, i ru, o likusieji iš V3»ia». s krašto surinkti
•*
taniave lenkų kaiinemenej kareiviai ir
Lyd%.
puskar. {$). Anot Plečkaičio, greitu laiku
pietu/s ir i«sr*k«"stem. \ »ia*M)ma gauti šie k a n a k i k n i : 1) puroč.
.
- ,
.
, , —7.— " ; f - ^ ^ — - ^ ™ ^ a i i Lyda, o Pkckai- : į 6»f»la; (Vilniujeį, iwlos, 1^20 in. buvęs
į kariuomenę su mano parašu (Paplauskas f C% kitu vėlesniu traukiniu į Vilmy. Par- I * ^ * « H į t P- Ž. K. B. pulke, 2), kar.
I paliko beredaguojąs). Toliau Plečkaitis j 7 važiavęs pasakiau, kad likskne senojoj r^«i*«tjs <fodo*5 v-ihriuje), ir dar du kari. užmigo ir atsikėlė kai reikėjo eiti pietn. .vietoj ir vidaus bei įgulos reikaluose lai-1 Kinkai iš Lietuvos. Paskutiniuosius rekoI
^ a ž i "tlraugystė-..
. '{ k'ytis visų lenkų statutu. Nuo to p r a s t i » e n a > ^ t'leckaieiui kažin fcoks Vrlniu1
Pietus valgėm Juto restorano atskkl•-.<»*> masinis bėgimas iš Lydos* į. W l - | > ^ n ą ' s Kvietkauskas, kurio dukterį
i raine kabinete,' dalyvavo Hečkaitis, aŠ, I *fy i r r e H r ^ " ^ r i e ^ i s priemonių. Kad J vienas ^ esa* vede^ V a s a r o j e nian bū
I Holowka, Geni Št. Ą skyriatis v-kas pulk. U % ^ t ų pabėgti, mjr. Dworzak įsakė .=a-|^ aB *'***** *?** IWowfca p a s a u s ė kele» (pavardės nesakė) * r Pilsudskio asm&l 1 N ^ . cryilitts drabužius.į sandėlį; dau- H w^oių iš inaiio gyvenimo, ar a š r e m
i ninis adjutantas, pulk. (taip pat pavar- ^ s nesutiko ir- tį vakarą kuo ne visi .['#*» l r vadovavau Tauragės sukilimui
i dės nežinau) su barzda, sakėsi 8 metus '*&&:.#&£
į Vilnių ir keletas išvyko.
(sakiau *e) ir paprašė fotogTafŲos (Plec: \ 'kaltis bavo matės su <Jokumenlais if lioPlečkaitis vyr. vado rolėje.
sėdėjęs katargos kalėjime. Apie Lietuvos
kariuomenę manęs neklausinėjo, Bend- ..
Bet Plečkaitį sutarė tai|> sulaikyti I pė d«oti). P o lcelių ^ e r t j radfeu 1. laikrai imant, per pietus daugiausia kalbėjo{ bėgimą į Vilnių: Vilniuje beduoti per ^ ^ ^ ^ •» t'et^gmfiją i r <keg pnmeluoPlečkaitis reikalaudamas geresnių karei- udieną tik 2 zlotus, kas yra n e p a k a n k a m a ^ 1 * m W l e b e £ a r t > l l l w | t i vinių, maistų pagerinti, kad lenkų kąri- I net maistui ir ši priemonė daugumą..grų(Bus daugiau)

Antradienis, Baland. 3, 192Ž
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Prašau Į Mano Kampelį < CALLES'O KAREIVIAI SUBedieviai dainai-su pasi- katalikiškiems laikraščiams ir
baisėjimu kalba apie tikin- knygoms, ne visur yra.
čiųjų "fanatizmą". Bet kaip
. * V e l t u i > j ū s s t atysit bažbaisus yra bedievių h a t f Į f r k g g g ^ r e m g į t misijas, kursit
mas, aiškiai parodo ši, fak-1 m o k v k i a s _ v i s i pĄ geri
tas:
darbai bus sunaikinti, visos
Hoboken'o miestely, N. Y. pastangos per kiek nueis, jei
vai., tūlas bedievis John Dili, jus nesuprasit, kad drauge
munšaino prisigėręs, baisiai reikia kovoti ir gintis su
apdraskė vieną* seserį iš mie- krikščioniškos spaudos pagel
laširdystės kongregacijos prie b a " — pasakė Šv. Tėvas Pi
šais parap. mokyklą.
jus X.

PLAIŠINO IŠGANYTOJO
ST0VYU,

B g

V

CF X

Tos visos smulkmenos nuo
pačių kareivių sužinota. Pik
tadarybe atlikta, kad tuo bū
du žmonėse atšaldtžius jų ti
kėjimą. Bet po to baisaus įvyklo katalikuose tikėjimas,
virto toli karštesnių. Visi yra
nuomonės, kad piktadariai su
silauks už tai užmokesnio, ko
kį užsitarnavo.

Ki tuomet, pranešta, £ad
Cubilete ant kalvos, Guanajuato valstijoj, Meksikoj, di
namitu suplaišintaf ir sugriau
ta Išganytojo stovyla, kuri
anais metais iškilmingai pa Dar vienas faktas: kada ka
reiviai stovylą sunaikino ir
šventinta.
apie tai raportavo savo vadui,
Kaip žinoma, ta majestotiš
šis juos pagyre už ištikimybę
ka stovyla parūpinta visų
Meksikos katalikų aukomis
Kuomet fanatikas teisme už
ir skaitėsi nacionaliu monu
tai nubaustas dvidešimčiu do- Komunistinis lietuvių frak mentu. Stovylą iškilmingai
lieriu ir prašėsi t a bausme cijos biuras Brooklyne šaukia pašventino 1925 metais tuo
sumažinti," teisėjas pasakė: j tūkstančius lietuvių į revoliu- metinis apaštalinis delegatas
" A š nenumušiu nei peno nuo i eini judėjimą: "Mes turim arkiv. Constantini. Dalyvavo
Kongresas leido Amerikos
bausmės tokiam žmogui, ku-U™* supažindint su klasių didžiuma Meksikos episkope-1 katalikams AVashingtone paš
ris atliko tokį biaurų darbą,'". kova"... "mes turime padary to narių, skaitlingos katalikų f tatyti kardinolo Gibbonso atti juo s kareiviais revoliucines minios.
Westrainsterio katedros, Lon darbininkų armijos".
Už tas ne bažnyčioje turė
done, administracija praneša, Kinijos komunistai, padare tas iškilmės Calles iš Meksi
kati per 1927 metus iš tos ka masę tamsių žmonių "revo kos pašalino apaštalinį dele
tedros prieangio (bobinčiaus) liucine darbininkų armija" gatą ir greitai po to iškeltas
paimta 67,987 egzemplioriai šiaip vykdo klasių kovą ir ro abelnas katalikams persekio
do kelią savo būriui pagerin- jimas.
naudingosios literatūros.
Ir Amerikoj veik kiekvienos U: paėmę valdžią Sudhunan
Sugriovus sakomą stovyla
svetimtaučių bažnyčios prie miesto (300,000 gyv.) komu- g a u t ą ž i n i a j kad ta piktadaangy eidami . žmonės po pa nistai plėšią miestą, kelią or- r i š k ^ d a r b a a t l i k ę a g r a r a i >
maldų namo gali pasirinkti gijas ir vykdą masines žudy Bet dabar ištremtam iš Mek (
katalikiškų laikraščiu ir bro- nes; komunistai deginę savo sikos monsignorui Eugenio
šurų.
aukas gyvas, piovę sąnarius,' Olarz, į San Antonio, Tex.,
Lietuviai mėgsta sekti viso lupinėje akis.
laišku pranešta, kad stovylą
Tai bent "kelias'' savo bu- sugriovė ne agrarai, bet Cal
kias svetimtaučiu madas. Bet
ši "mada"—įtaisyti savo baž-;viui pagerinti,
les ' o kareiviai.
Kampininkas.
nyčių prieangiuose " s t a n d "
Pradėjus sausio 21 d., 1928
m., kareivių kuopa pradėjo iš
kaip šovinį išneša į juoro s pa- namų varyti visus gyventojus
viršų. Ten jurininkai greitai tos kalvos apylinkėse. Žmo
išlipa iš vamzdžio ir, pliudu- nės turėjo suvykti į paskirtą
modami paduoda signalus į vietą, kad tuo būdu išgau-

KARDINOLO ATMINČIAI
PAMINKLAS.

8

8
minčiai paminklą. Paminklo i Kiti katalikiški laikraščiai
pastatymu rūpinasi Kolumbo tuojaus tam sumanymui pri
Vyčių organizacija. Pranešta, tarė. Sutiko ir Kolumbo Vy
kad paminklui žadama surink čių organizacijos viršininkai.
ti apie 300,000 dol.
Šios organizacijos tarpe tad
darbuotis G aB u v o p l a n u o j a m a W a s h i n g . i J a u ir i-ntagį
tone pastatyti šiaip sau kardi-, lutinai šis klausimas tečiaus

Vilgelmą II, kuris taip pat
atvažiavęs skolintis pinigų.
Pirmas paskolos paprašė
Rusų caras. Vilsonas prašy
mą patenkino ir davė reika
laujamą sumą pinigą. Vilhel
mas didžiuodamasis savo ka
nolo stovylą, Laikraštis B a l t i - | b u s s p r ę s t a s šįmet Kolumbo ringumu, pasisekimais karo
m™> Catholic
tsMMtu
n**i*~
™ i Vyčiu organizacijos suvažia- lauke, tikėjosi gauti paskolą.
more
Revjew +Q
tam|
Tik jis nemaža nusivylė: jam
pasipriešino. Jis
pareiškė, vinie.
Vilsonas atsakė paskolą.
kad miręs kardinolas nebuvo
JUOKAI.
— Kodėl gi, Tamsta, pasko
palankus kokioms ten akme
linai Rusų carui neiškentęs
ninėms stovyloms. Ir pridūrė,
"Sielininkai".
paklausė Vilhelmas II Vilso
kad kardinolo atminčiai pa
minklas butų gyvas, naudin Per didįjį kąrą juokdamie no.
si iš Rusų caro pasakodavo — Mikalojui II galima pagas Bažnyčiai ir tautai.
tokią pasakėčią.
sitikltL ką jis paima, tai ir
Koks-gi tad turi but tas Rusų caras Mikalojus II nu sugrąžina: paėmė Prūsiją ir
paminklas? Iškeltas sumany važiavo į Vašingtoną pas pre sugrąžino, paėmė Galicijos že
mas vietoje akmens stovylos zidentą Vilsoną' skolinti pini mes ir tas sugrąžino. O Tam
kardinolo Gibbonso pagarbai gų karo reikalams. į Vilsono stos aš bijau... — atsakė
ir atminčiai pastatyti nacio- rūmų koridoriuje Mikalojus I I Vilsonas.
nalo radio stoti.
susitiko
Vokietijos kaizerį
("S.").
'
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Jei jus rūkote
F
del malonumo

NELAIMĖS IŠKELIA IŠ
RADIMUS.

-jus esat išaugęs is pradi

nuskendusią, laivę, kad vamz- džius įtariamuosius kovotojus
katas
/
dis tam tikru aparatu ir plie prieš valdžią.

Įvykus kokiai-norj?
trofai, tuojau iškeliamos prie-j
no virvėmis atgal butų tem> Iškrauščiug gyventojus, ka
monės ateity ko panašaus ap
piajuas i laivę. 15 nutemptą reiviai pradėjo deginti jų na
sidrausti. Dažnai \v atsiekia
atgal vamzojjįir^įlįsįyrja*ke- mus, gi kareivių vadas įsakė
mas tikslas.
"; •
kuriąja
li jurininkai, vamzSig\w jais sunaikinti pumpą,
Nuskendus prieš praeitus
ir vėl iškila ant juro s 5 ^ . ^ ^ buvo vandens pristatoma į
Naujus Metus vienai J. Vals
šaus. Ir tas darbas atkartoja kalvą netolies Išganytojo sto
tybių nardančiai laivei, su
mas, kol visi gyvi jurininkai vylos.
kuria žuvo 40 vyrų įgulos,
neiškeliami ant juros pavir- Sausio 30 d. kareiviai susi
greitai pranešta apie naujus Į į
rinko į kalvą ir ėmė bombas
šaus.
išradimus, kuriuos pritaikant
Su pagelbinėmis priemonė- svaidyti į stovylą. Pasilikę
butų galima išgelbėti visą įsusibėgo
ant vandens paviršaus jie apylinkėj žmonės
gulą arba nors jos dalį.
gali išbūti apie penkias va pažiūrėti, kas kareivių daro-j
Vienas Amerikos išradėjas landai Tuo laiku gali ateiti ma. Maldingi žmonės negalėjo l
paskelbė išradęs elektrinį a- pašalinė pagelba.
žiūrėti kareivių piktojo darjbo
y
paratą, kurio pagelba įgula Kadangi Vokietija
šiais ir atsisukę išsiskirstė. Tik'
nuskendusioj laivėj galį il laikais nebeturi nardančių lai vienas žmogelis, dviem vai
giausias dienas išlikti gyva, vių, tai vokiečių valdžia tuo kais vedinas, negalėdamas su
jei ji butų užsidariusi laivės išradimu nesiinteresuoja. Gal laikyti savo įtūžimo matant
viduje, kur negalietų įsilieti užsiinteresuos Amerika, ar Išganytojo stovylą griaujant,
juro s vanduo.
kitos valstybės.
prisiartino arčiau ir pradėjo
Pranešta, kad apie tą apa
Ašara.
metyti kareivius akmenimis.
ratą jau esą rimtai galvoją ka
Momentaliai kareiviai bu
ro laivyno viršininkai ir gal,
Pasiryžimas.
deliai atsisuko ir nužudė žmo
jis bus išmėgintas praktiko-j — Nėra nieko negalima gų su abiem vaikais. Sugrio
je.
žmogui, kurs moka norėti, — vę stovylą, kareiviai pataisė
Iš Vokietijos praneša, kad
Mirabo.
Jeigu yra laužą ir nužudyto žmogaus ir
ten vienas laivyno mechani kas reikalinga, bus padaryta. Į vaikų lavonus sudegino.
kas išgalvojęs kitokią prie
mone. Kaip anas amerikonas
išradėjas savo elektrinį apa
THEM DAYS ARE GONE FOREVER
ratą laiko didžiausioj paslap
ty, taip šis vokietis savo iš
rastą priemonę nuodugniai
išaiškina.

Vokiečio išrasta priemone
yra paprasta. Nardančiose
laivėse įtaisomas ruimingas iš
duralimino (lengvojo, stip
raus metalo) vamzdis. Nar
dančiai laivei nuskendus ju
ros dugnan ir įgulai išlikus
gyvai, trys ar keturi jurinin
kai atidaro vamzdžio apatinį
dugną, įsilipa į vidų, tenai
apsitaiso oro pripustais gumyniais lankais, užsideda kaukes
ir atliuosuoja vamzdį nuo nar*
dančios laives. Atliuosuotą
vamzdį su jurininkais vanduo

niu klesos.
i

Camels yra padaryti del
/

rūkytojų kurie pažysta savo
cigaretus*

€€

>

Aš eisiu mylią kad gavus Camel"

O IMS. K. J. lteynoMfl Tobaceo

l'orapany, WlMt<H»-8*Jem, N. C.
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uždirbtus centus į užtikrinta, pasiųst laišką į Centrą reika
vietą, kad gaus pagelbos li laujant griežtai išmokėt pagoje, žydo teisme bylą pralo šelpą, o jei neišmokės, tai bus
S. L. R. K. A. Reikalai.
kiai plėtės. Matydamas, kad
šė — negaus pašelpos. Pavel- patrauktas teisman.
kasdien eina silpnyn, nuėjo
Skaičiau •' Dbauge'' kau dejas paliko Centro keletu do- į o dabar kaslink rezultatų
į ligoninę. Ligoninėj iš pra
laike šio vajaus. Aš buvau prilink 8. L. R. K. A. dabartinių lerių nuskriaustas.
Iš mūsų tarpo išsiskyrė 22 džių nebuvo gerai gydytojų
ginčų tarpe Centro ir kuopų. Aš tame dalyke pripažįstu kalbinęs ir išpildęs aplikacimetų amžiaus vaikinas Pra prižiūrimas, o paskiau nors
Labai man yra nesmagu, vie visą kaltę dabartinio Centro jas 20 jaunų vaikinų ir benas Butkus. Velionis P . Rut-_ paskui 'gydytojai ir ėme* genok ir a i norių pareikšti sa reikalų vedėjo ir jų pasam veik tiek pat mergaičių nuo
kus iš Lietuvos paėjo: Doviriau prižiūrėti, bet jau buvo
17 iki 20 metų, kurie beveik
vo nuomonę.
dyto daktaro kvotėjo.
džių kaimo, Kruopių vals., po laikui.
Man dirbant šioje kuopoj Jeigu ligonis pasisamdo už'visi yra baigę aukštesnes mo
Šaulių apskr. Lietuvą aplei
Kadangi velionis neturėjo
už raštininką per 16 metų te save mažiau suprantantį gy- kyklas. Drauge ir mano vai do, atvažiavo į Kanadą* laimčs
ko pastebėt visokių nesusipra-j dytoją, tai laikui bėgant t u - ^ % ir mergaitės buvo išpildf
šalį 1927 m., pavasary, tikė- Kanadoj giminių, nei draugų,
timų tarpe narių tūlose kuo-.i'ės žūti- kad ir milionais bu- aplikacijas, bet kad centras damas šioj šalyj pasidaryti t a i 1° k u n o nebuvo kam paman neišmoka pašelpos, tai geresnį gyvenimą, susilaukti i i m t i i š ^goninės. Jeigu niepose. Aš pripažįstu, kad yra'tų apsirubežiavęs.
kaltais ir kuopose harių, su' Man, kaipo senam nariui, visi atsisakė prigulėti, vaikai švesesnės ateities; bet sutiko kas tuojau nepaima, tuomet
kuriais sunku ką nuveiki, ku pastudijavus dabartinę musii sutvėrė atskirą sportininkų visame kame vien vargą ir miesta s paima.
kliubą, o mergaitės prisirašė
rie organizacijoj kelia betvar Susivienijimo ligą, jeigu mes
prie kitos draugystės. Tai ma vargingai pasimirė be savo P. Butkus buvo prisirašęs
leisim eit į teismus kad ga- tot, kiek ne naudos atneša Sukę.
žmogaus, atsiskyrė su šiuo prie Šv. Jono draugijos ir
Šioje mūsų kuopoj yra apie vus pašelpos, arba pomirtinę, . . • •• .
pasauliu palikdamas Lietuvoj n o r s d a nebuvo pilnas narys,
46 nariai, visi mano paties tai mūsų šita tvirtovė turės sivienijnnui.
tėvelius, brolius, sesute*, o b e t fiv- J o n o d r "J a ™pinos i»o
prikalbinti ir prirašyti. Visi savo laiku plyšt pusiau.
Dabar kas link senų narių, Kanadoj nieko, vos tik susi labiausia. Daugiausia rūpinos,
Aš iš savo pusės prisipažis- kurie pirmą visados mokėdayra geri katalikai, myli Su
kaip geriau, tinkamiau palai
pažinusius draugus.
sivienijimą. Aš prirašydamas tu, kad reikia ir man eiti į j V 0 i š k a m o ^ v i ^ ^ t a , o
dojus mirusį V. Danielius.
Atvažiavęs
Į
tą
šalį
dirbo
prie Susivienijimo naujus na teismą su Centru už neišm'j-jgį metą V os ne vos galėjau
Kuomet sužinojo, kad P. But
ant
farmos
iki
rudenio.
Bai
rius visados ėmian ant savęs kėjimą man pašelpos ligoj už gauti už mėnesius. Sako, laukkus pasimirė, tuoj aus nuva
atsakomybę,
užtikrindamas, 55 dienas, aštuonias dešimts s į m c e n t r e permainų. Jeigu gęs darbą, atvažiavo į Toron žiavo paėmė gTaborių, užpra
kad bus viskas tvarkingai,j dn ir pusė dol., kuriuos man jų nebus, tai, gal, ir seni na tą. Čia manė, gauti darbo, ka šė savo lėšomis Šv. Mišias. Mi
atsakančiai išmokama . laike I centro reikalų vedėja s užgynė, riai nustos mokėję. Jau ir da dangi čia yra daug dirbtuvių, rusio kuna paėmė iš ligoninės
ligos arba mirties.
Aš turiu tiesą sulig Susivieni- bar vienas narys, pastebėjęs, bet apsivylė. Čia sunku darba^ ten, kur gyveno. Per visą lai
lštikiųjų, pirmiau taip ir jimo įstatų pašelpii gauti u?, kad centre betvarkė, atsisakė gauti vasarą, o žiemos laike kę prie mirusio kuno buvo
buvo: nereikėjo eit į teismus, ur0 darbo dienų, bet aš už tiek toliau prigulėti. Gaila, kad I atvykusiam iš kitur, neturint sargai.
kad gavus paJelpą a r b a po nereikalavau. Reikalavau t i k tokia betvarkė ir peštynės yra]pažįstamų, ner ko'nei manyti
Šv. Jono Dr-ja rinko aukas,
'apie
gavimą.
'Tas
pats
dėjos
už 55 dienas.
mirtinę.
kad sukėlus tam tikrą suma
mūsų organizacijoj.
šitą
savo
keisą
a
š
p
a
d
a
v
i
a
u
numery
"Garso" pe re ita m
Ir da ne viskas, mano šėpa ir su P. Butkum. Darbo nega pinigų del padengimo išlaidų
rašoma, kad Centras bylą geram katalikui vietiniam ad- vra užversta laiškais iš tūlų vo per kelis mėnesius. Būda mirusio palaidojimui, nes ve
teisme išlošė. Reiškia, kad na- j vokatui', kuris,
peržiūrėjęs kuopų, su visokiais atsišauki mas visą žiemą be darbo, ejo, lionis turto teturėjo 22 dol.
rys, prigulėjęs prie Susivieni- j Susivienijimo įstatus, žadėjo mais, nuskriaustų narių, ku ieškojo nors prasto darbo.
Šv. Jono dr-ja paaukojo 50
jimo, mokėjęs savo sunkiai bylą užvesti. l>et man liepė riems" centras dabartiniu lai Galop surado darbą, užsidir dol., o daugiau tapo surinkta
ku neišmoka pašelpos. Aš išbo nor s ant pragyvenimo. Bet per žmones.* t
Draugijos vardu nupirktas
savo pusės patariu visiems neilgai teko dirbti, nes pasi
Susivienijimo nariams dabar juto, kad gerklė skauda. Is- gražus gėlių vainikas su Šv.
tiniu laiku nesnaust, kada yra pradžiu dirbo kol sveikata Jono dr-jos parašų. Kūnas at
rinkimai centro valdybos. Iš laikė nepasidavė skausmams, lydėtas į Šv. Pranciškaus bažsirink it tinkamus centrui va noss laikui bėgant liga smar-'nyčią, kur buvo atlaikyta Šv.
dus, kad pasibaigtų visi ergeUai, kad stotumėna vėl vieny ••miiiuumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifKiiiiiUHiiaiiufituiiiftftiiuiiiiiHuiiiij
bėje patys į- petį dirbt* labui
LIETUVOS ŪKIO B A N K A S
organizacijos,
prirašydami I
nauju s narius.
Kapitalas penkiolika milijonų' litų. Padėtieji pinigai
Su pagarba S. L. R. K. A. užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
100 kuopos.
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr.
Jurgis Lobikis, rast.
ui»iiiiiinMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitMHnimHmiiniiiiwitftitHWimiti>i

LIETUVIAI AMERIKOJE

SKAITYTOJI) BALSAI.

TORONTO, KANADA.

Mišios. Bažnyčioj buv& <lang nių kurie dav£ stambesnes au
lietuvių. Į kapines lydėjo daug kas:
y . Ifcuuelius $10.00;
automobilių.
Ilsėkis drauge tolimoj ša- M. Danielkfee $3.35;
lyj, toli nuo tėvynes, tarpe K. Antutes $2.00;
svetimųjų. Tegul jums būva Fo $1.00: K Jurlriai*, J.
lengva šios šalies žemelė.
Meldais, & J t a n * . J. ValkeVienas įdomus dalykas man'vičius, A. Čirunas, A. Kaz
metės į akis, atsilankius v a iauskas, P . Kati*/ J . čerkare mirusio kambarin. Ta va- nauskas, A. Jureas, J . Kudir
karą' susirinko visi katalikai ka, A. Kudirkaite, V. Bimeipasimelsti
už natašninkB.jk«, V. fireibeiM, Uetuvjų Bu
Kuomet visi suklaupę ėme rą černė, A. Stanevičius, M. Ra
žančių kalbėti, kiti, sėdėję, dzevičius, A. Ragauskiene, U.
kad šoks, išsigandę tekinom Mikalojunienė, U. Griškienė,
per klūpančius persirk>glino, V# Čiurinskas, J . Kazlauskas,
kad dums pro duris, net bijo V. Paulauskas, P . Pakalniškis,
J. Bepirštis, J . Čepaitis j
jo pažiūrėt atgal.
Mūsų bolšeVikėliai rožančiaus O. Jesaitienė 75c.;
labiau bijo negu pikta dvasia Del vietos stokos pavardes
aukavusių mažesnės aukas ap
kryžiaus.
Nuo palaidojimo Ūko kele leidžiame ("Dr-go" Red.).
tas desėtkų dolerių, tai nus Visiems aukotojamsfcv.Jo
pręsta pasiųsti mirusio moti no draugijos vardu, širdingai
ačiū.
nai.
N
J. f. Savickas
Čia seka pavardės tų £mo*
4
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GAVO P I N I G U S LIETUVOJE
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENYS:

**<*'

Laikas Padaryt Permainą
Išrinkite

-
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DOVANOS!
Siųskite giminėms į Lietuvę dovany. Labai juo6
L

-

pradžiuginsite "Draugo" čekiais.
"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patarnavime.
"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf -

fi'

tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės:

HENRY R. SCHWARZEL

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

RKGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS KANDIDATAS
T —

•

KOLEKTORIUS

2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, BĮ
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Kad pagerinti Cicero Balsuok ui
PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ

DRAUGAS PUB. CO.

-
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Ver. Jusiene
Ona Žostautiene
Juoz. Saulis
Jonas Balčiūnas
George Dorin
V. Atra&kevičius
Gi. Masalski
!
Ant. Stirbinskis (4)
V. Lukoševičius
Stanley Melkint
John Šeštokas
V. Birgilis (2)
Magd. Kaminskienė
Alf. Iingis
A n t Zapustiene
S t Kalinkevičius
Jonas MorJ?aviqiuix ..
,Vine. L u l ^ e v i ^ 3 | l U r » v
Mrs, M. Brown
Frank Sagurskis
Jobn Mikalauskas
Roz. Stulgiene
Petr. Jareckiene
M. Bunkunskienė
Kadziauskis
Morta Vikirienė
Kotrina Vaitkienė
A. Peldžius (2),
.
Vincas Mieevičius
Pr. Siminas
Juiia Prečinauskieųė
Povilas Bukena^
Antanas Budrikas
Kaz. Svetikas
Antanas Grisius
Marijona Raraešaaiskiena
Jurgis Petraitis
Ajit. Stirbinskas
Uršulė Vaiekevicienė
Kaz. Vareika
Petras Penkaaiskas
Jieva Bitiniene
Justina^ Kaminskas
Julijona Ašmonaite
Povilas Pu^kotin^
Peter Nausėda,
t
Vincas Birgeiis
Mkrijona Bliudienė
Al. Rakauskas
Sesuo Kristina
Leonora Antanaitis
Kaz. Džiugą^
Jonas Šajmtis
P. CibulsH*
K. Yaitkieuė
Jurgis Martinaitis
S. Vasaitis
Jonas BurČikas
Jonas Šiusig
Jonas LebeEinskis
J. Lecaitė"'
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"DRAUGO" P1NH3Ų SIUNTIMO SKYIU

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. rvto iki 4 vai. vak.
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Atitomo kasdien, išskyras sveiitadieakis U H v .
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S. Oakley Ave.

Chicago

Antradienis, Baland. 3, 192S
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ir A»k)vo — Jeixmimas Užku kariuomenę, ir
vabaimingi Apmąstymai per
Giedraitis Adolfas, gyvenę?
raitis ir V. Gerdvilas: Miko
gavenę
3f)e
ir Nastės Kėturvėju. — Oeka- Pliiladelpkia, Pa.
Šv.
Pranciškaus
gyveni
Mirė
&v\ Kazimiero bažnyčioj me
Ieškomieji arba apie juos
navieius Jonas ir Motiejuniumas
90c
tiniai 13 valandų atlaidai vi
Kovo 23 d. riiir* Feleksas ' kė V. — Jurgučio draugų Jo- bet ka žiną asmens yra pra- S v. Aloyzas gyvenimas . . 75c Telefonas Boulevard 1939
sais
žvilgsniais
nusisekė. Ralis, suvirs 70 metų amžiaus. ! n o įr Kazio
J. Tamašaus-1 šomi atsiliepti šiuo adresu:
Intronizacija,
Sv. J.
ŠirGerb. ktebonas kun. A. Balin- Gyvena vargingai. Susirgęs j ^ a s į r R a ila, klebono —
Lithuanian Legation,
dieš.
60c Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 Hrt S
diena, ir 6:30 iki 9:30 vakare
skas pasiprašė pagethon ku saukėsi kunigo kuris priren- čekanavičius Simonas,
3622— 16 S t , N. W., 6v. Juozapo gyvenimas 15c 4608 S. ASHLAND AVE.
nigus išpažintims klausyti i? ge jį į amžiną kelionę. Taigi
Wasliin^to*i, D, (1
Galima gauti.
Netoli 46th St.
Chicago, 111.
Pertraukose linkėjimo eiles
Kenoshos ir Sheboygano.
mirė katalikiškai.
gražiai pasakė: Ona SinmnauDRAUGO KNYGYNE
Kovo 27 d. iš šv. Petro baž
Kovo 24 d. visi žmones pri2334 South Oakley A ve.
ROB. Tol. MIdw»y 6512
nyėros tapo pnlaidotas Sv. skaite, Jadvyga Naginioniukė
ėjo išpažinties, o nedėlioj vi,
T
ir
Alena
Peėulytė.
J
V1
Dr, R. C C U P L E R
ka
Jurgio vokiečiu k atanka
!*i ejo prie &v. Komunijos. Va
GYDYTOJAS tr CHIRUROAS
Prakalbą, pasakė p. M. KerNekurie žmoįres pasakoja,
puose.
Oakley Avenne Ir 24-tas Street
kare buvo mišparai, pamoks
Teleftmai Canal 1718—6241
•
,belis; nušvietė veikalą, pager buk Ciceros miestelis turis
Vai.:
2 iki 4 p. p. Panedėlials
las ir procesija apie bažnyčia.
bimą užsitarnavusių tautai, kokia skolą. Neteisybė, mies- j
ir Ketvergaia vakare.
Pamokslą
sakė Sheboygano
jbažmviai vyrų ir nurodė, kad > leliiS neturf.skolos, o miesteliui
pienas garsu s daktaras paklebonas gerb. knn. Garmus.
!
|mum*, lietuviams, daug da y r a ( j a u g . skolingi jei outu sekė: " J u o k i s ilgai ir širdinTai s k a l b u s kunigas ir paNet dvi iškilmės pas mus įtuomi žvilgsniu trūksta, pagy- ; k o l o s t a i k a s *m& n e p a d i - ' ?*aV j e i n ° r i 2*2 ^ S ^ J - '
K. RUTKAUSKAS M.D.
j
E I^^K*!ny^yu vra>
^ a c į juokiantis
mcjkslns gražiai sako. Procesi praslinko, bet, nematydama a- re mūsų kolonijos žmones —
(iinti taksas, ir apmokėta sko-' ajc^inanii organai krutinės ir
4442 80. Western Av«.
joj dalyvavo berniukai ir apie jas aprašymo, ĮIMil jTiHiIiif j \ didesnį, nei kitose kolas, arba taksos butų tokios pilvo. Bet pilvas turi but geTel. LafarPtte 414«
mergaites gražiai
parėdyti, nors trumpai mūsų visuome- k>nijose, susipratimą.
(nuo 9 tkl 11 rmL ryto
brangios kaip Chicagoje, arba WUBe stovyje. Tam tikslui Trisu baltom lelijom rankose, kas nei pranerti, būtent apie 40
^
XTH
i •*
i nerio Kartusis Vynas yra ge- Valandos (nuo C iki • n d . »ak.
Įspūdingiausi s vakaro ?• r>
Benvvne. Neklausykite
melą- .
•
-.
jį-^T
„^P\
J
.
riausias vaistas. Pilvą^
palaikon
darė malonų Įspūdį.
valandines pamaldas ir apie vykis, tai suteikimas didžiai
gysčių, ne s viskas remiasi ant ; g v a r u > paakstina apetitą, paVisi altoriai buvo papuošti klebono varduves.
gerb. klebonui knn. J. Žida- taksų brangumo.
j šalina sukietėjimą, ir nevirškigyvom lelijom. Garbė už tai
navičiui dovanos — Ją sutei
inirn^. Rašyk Jos. Triner Co.,
Pamaldos.
altorinei draugijai, kurias na
,
i i
J A • •*. 1333 So. Ashland ave., ChicuBėgy trijn dienų labai daug, kė angelas (Jadvyga MikoGydytojas ir Chirurgas
Jei non kati darbai eitu, l
„~™*^ii A*Ar*\
Tl1 .
res nenuilstančiai darbuojas,
v
o ypač- vakarais, dalyvavo laičiukė) — vardu parapijos,
Ofisas 240S West 6S Street
- i go, 111. ir gausi sempeų 'dyicai.
bažnyčios labui.
draugijų
ir
pavienių.
Ta
doKertė l o . Western Avenue
(Skelbimas)
žmonių. Prie &v. Komunijos
tai balsuok
už republikonus. j Įdek 10c. pašto lėšoms pr
Tel. Prospect 1028
Žmonių per visas pamaldas
idengti.
RezidencfM SSftt So. LeavHt St.
priėjo vii-š l.(KX) žmonių. Pa vana, tai puikus kielikas, ku
buvo pilnutėlė bažnyčia. Tei
Tel. Canal 23S0
rio pirkimui surinkta virš
NEMOKAMO SEMPELIO
mokslai buvo sakomi rytais
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-0 T. • .
sybe, ir diena buvo graži.
KUPONAS.
205 dolerių.
NedėlioJ pagal susitarimą
ir vakarais. Rytais gražiai
įVardas
Nno augusių neatsiliko ir
Dėkingumą žmonių už pasi
kalbėjo gerb. kun. Pr. Zabie(Gatvė
jaunimas. Garbe jam už tai.
darbavimą,
labai
atjautė
kle
Ua iš Utica, N. Y. Vakarais
i Miestas
C-l
Nfen subatos vakarą labai
PILNAS EGZAMINAS
bonas,
ir
apart
tūlų
paniški-į
šventųjų
Gyvenimą*
stij)gerb. kun. K. Strimaitis ii
lijo, net su perkūnija, vienok
$5.00 TIKTAI $5.00
$4.00
Scheneetady, N. Y., kun. P. nimų. visiems širdingai padė riais audeklo apd
tas katalikų nesulaikė nuo
AŠ TURIU 43 METUS PATYRIMO
itai Aiešpaties tamaite 36*
Miezvinis iš Harrison, X. J. kojo.
Taigi nenusmlnkit,
bet eikit
k
savo pareigų atlikimo.
Oftte- JDetrkererd 7041
Iškilmx
s
biiii^e
choras
papas
tikrą,
specialistą,
ne
pas koki
l/eiskite
mažučianuH
ateitį
ir kun. K. Zaikauskas i š '
nepatyrė^ Tlkias specialiatas, ar
Visi labai dėkingi savo
i sveikinimo kantaUi ir tautos
pi ie manęs
50c D P . C . Z .
Bingbamton, X. Y.
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
gerb. kleix>nui už surengimą
hinumis.
Kelionės po &v. Žemės, su pa
LiETirms r/ffirrisTAS
Apart minėtųjų,
dalyvavo
pasakys pats, po pilno išegzami•645 So. Ashland Avenue
taip iškilmingų 'metinių atlai
Režisieris.
na Ano Jųs sutaupysit laiką hr
veikslais ir aptaisais $3.00
dar sekantieji kunigai: B.
knt Zaleskio ApUekoe
pinigus.
Daugelis kitu daktarų
dų.
Trijų
dienų
rekolekcijos
40c
£
negalėjo
pagelbėt
jums dėlto, kad
Mateikaitis,
J. Kasakaitis,
jie neturi reikalingo patyrimo, su
Kristaus Siela Pašvęsk Ma
radimui žmogaus kenksmingumų.
Dr. A. Bružas, Ežerskis, K.
Tel. Canal 6222
Mano Radlo — Scope — Raggi.
nę, kiet. apd
50c
Sutkus ir Oernys.
X-Ray
Roentgeno Aparatas ir vi
DR. 6 . I. B L O Ž I S
siškas
bakteriologijas
egzamina
Apie Kristaus Sekimo, kirt..
Pamabios labai įspūdingai
D E N T I S T A 8
I ll>i n i.

RACINE,W1S,

<

D A K T A R A I

KENOSHA, WIS,

Tel. Lafayette 5793

Dr. S. A. BRENZA Dr. A, J. JAVOIŠ

CICERO, ILL

NORI SVEIKATOS?
JUOKIS!

AMSTERDAM, N. Y.

n

Office: 4458 S. California Ave.
Vai.; 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vale
Nedėlioję pagal sutartį.

Tel.

Canal 6764

Virglnla 0380

DU. A. RAČKBS
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
Gydo statgrtas ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vaL vakaro.
Nedėiiomis ir seredomia tik
. iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir

X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICA'GO

DR. J. J. KOWARSKIS

DVASIŠKO TURINIO
KNYGOS,

DR. S. BIEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Reridencija: 8640 So. Maplewood
Avenne
Te). RepubHc 7868
Valandos: 1—3 & 7—8 v. • .
NedėlioJ: 10—12 ryto

DEN1ISTAI

Vezelis

ADVOKATAI:

užsibaigė — procesijoje daly
vavo virš šimto vaikučių. Jais
(John Bagdzlunas Borden)
perėjosi no tik žmonės, bet
A D V O K A T A S
pats Kristus, kurio garbei
i IX W. ADAMS St., Room ĮSI7
Teiephone Randotph 6727
mažyčiai bėrė gėlėles.
Vakarais 2151 West 22 St
Pagerbimas klebeno iš prie
TeJepttove Roosevelt 9690
žasties varduvių dienos.
*amu Telefonas Republic 0000
Kovo 25 d. iškilme, parengė
"*j&v. Cecilijos elioras • bažnvtinej salėj. Prisirinko žmonių
tiek. kad kėdžių truko. Iškil
ra
mėje dalyvavo net trys oborai: mažyčių vaikučių, didesLIETUVIAI ADVOKATAI mių ir Sv. Cecilijos bažnytinis.
2221 VV. 22nd S t
Vedėju chorų ir vakaro buvo
arti LeaTltt Bt
Telefoaaa Canal 255S
vietinis vargonininkas V. Nie
v»hurdo«: 9 ryto Iki 1:00 vakare.
kus. Visi sveikindami kleboną
•"rcd^mii ir Pėtnyčolmia nuo t
Iki f.
giedojo gražiai.
^edėliun.ta l l t o s iki 1 T. p o p i e t

JOHN B. BOROEtt

JOHN UNSKAS
B. F. MASTAUSKAS

*

-

A . A. OLIS
ADVOKATAS
1

11 So La Saite S t . Room 2001
r*»L Ra ^dolph 1054—Vai. noo t - i
Vakarais
«*41 B. HalMed St. Tel. Tards 00«S
T—» *. T. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčioa

J8SEPH i . GRISH
(•luocas J. GrlShis)
A D V O K A T A S
l Bo. Ashland Ave. ( 3 tafcev)
Telef. Bonlevsrd S84M»
R E S I D E N C I J A :
•515 80. Rockwell Street
Teief. Ropublic 972S

S L I E T O S RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO,
ieškoma.

Brazys, Vincas, Amerikon
išvykos prieš kanj, gyvenęs
mieste
"Vitibnrk"
(gal
Pittsburgire, \Vaterhuiy ar
t. p. mieste).
Vaitkevičius Antanas (Tony \Vatkins), iž Kietavo, Tel
šių apskr. Amerikon atvykus
1904 ar 1905 m. ir gyvenęs
Xew Yorke.
Juraitis, Antanas, gyvenys
910 So. 3rd Street, Brooklyne,
bet Konsulato tuo adresu ra
šytas laiškas sugrįžo.
Dobrikis, Andrius, Ameri
kon atvykęs 1903 m. gyvenęs
(rilbei-ton'e, Pa., dabar apie
ji gimines jokių žinių neturi.
Consulate Gen. of Lithuanuu
15 Park Row,
New York, N. Y.
E. Feleskaitė,
Konsulato Sekretorius.

Apart to, buvo lošta teatras
"Heile* Galybė". Tai nauja
trijų veiksmų drtma, "Seirijų
-Juozo" parašyta, kur pats au
torius turėjo progo s pasidžiau
gti savt) gražu reikalu, nes ištikrųjų lošėjai savo roles su
lose ispudingai/ Žmonės ver
kė.
Tioles taip buvo lošėjai pa
IEŠKOMA.
sidalinę Jurguėio lošė Stasys
ftlaveikis, Stasytės — Teofile
Akelaitytė Veronika, kilusi
Jankuniukė,
Angelo Sargo
Jadvyga Mikofaiėiukė, Stasio iš ^lariampolės, Suvalkų red.,
l>eItuvos — Zigmas Dirsė, jo
Dautartas Peti*asf gyvenęs
moteries Petronės — Janina Xe\v Yorke i r karo metu mo
Žilinskaitė, Žendarų: Gribovo bilizuotas i J, A. Valstvbiu

apo.

... 4p............

!p 1 . - "

8201 West 28nd Street

Misijonieriauš Užrašai, kun.
R. W. Alex
$1.25
Apie Katalikų Tikybos Tik
ry bę.
30c i
A
Xo\t»nos, arba Viešpaties Jė
zaus, ftv. P. M. ir šventųjų
l>ievo
35c
tiyvenimas Kv. Marijos Pa
nos
20c I
Kataliko Tikvbu, Kun. Pr.
Bučys
7J3e
Nauja^is Testaii>entas, Viešp.
Jėzaus, kiet. apd. ' . . $1.25
Gyvenimas
Jėzaus
Kris
taus
75c
(

(Kampas Leavttt St.)
Talandos: Nuo » iki 18 ryto
nuo 1 iki 9 vakare.

Ofiso tr Res. Tel. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8404 s o . Halsted St.
Ofise valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 Se. Wallace Street

Tel.

\ oesiftg- TO

^J

COMMECT mSGCF [
WITH VOUR, F«£M \
ft^. Vice-PftES»OErfT

oe. soMerHi«t<

SPECIALISTAS
Rumal 1012 — 1015 — 1016
30 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėllomis nuo 10 ryto iki i
po pietų.

Dr. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, i—4 p. p., 6—9
v. v. NedėlioJ susitarus.

•

#

Pamokymais apie Viešp. Jė
zaus D. Motino s . . . . . . 15c
Tegul bus pagarbintas Šv.
Sakramentas
40c
Sveika Karalienė
75c
Dangaus Karalienė . . . . $1.00
Apie tikroj] pamaldume 10c
8v. Pranciškaus Dvasia Salez.
I ir I I tomi
60c
Jėzaus kryžius — mūsų pa
guoda
v
40c
Filioteta, arba kelias į mal
dinga gyvenime
60c
Kančia V. Jėzaus,, arba Die-

25 MĖTĮ) PATYRIMO |

Į

grttolkime akinta del visokių akJq

Gydytotojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki3 po ^>ietų
6 Iki 8:30 vakare.

M

CHARLES SEGAL

PerkUlė

savo

ofisą,

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—£:30 vakare
Nedėliorois 10 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2880

•

- J

TeL

GYDYTOJAS IP CHIRURGA8
Ofisas: 1446 So. 4Mh Court
Tel. Cicero 113
Rezidencija: 4721 W. IS-tH l t .
Cicero, 111. Tel. Cicero 9188
Valandos:
Ryto: 10—lt. Po
pietų: Z 4. Vakare: 7—8. NsdėUomis pagal susitarimų.

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

Boulevard

IMI

Dr. V. A. ŠIMKUS
Ctairarjraa ir
8848 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p
t-r-9 vakaro

S. A. DGVVIAT M, D,

1

Štai tavo motina
25c j
Šv. Jonas Bereli. ir Sv. Igną-į
cas Loyola
35c
Dvasiškoji Iškalba, Jauniaus. Į

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. C. SINGLEY

Henilock 8161

DR, H E R Z M A N
'

IS

RUSIJOS

Oeral lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs
gydytojas,
cnirurgas ir ak^dteffi.
Gydo staigias tr chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Persikėle į Ndują Viert^

JAN SMETANA, 0. B,
f

DR. VAITUSH, 0 . D.

OPTOMETRISTA8

Ifkspertas tyrimo aklų Ir
^_^
pritaikymo Akinių

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų
ir nuo 8 iki 7:30 vai. vakare.
Dienų šauk; Canal S l l t . Naktį
South Shore 2238, arba Boulevard
4138.

1801 South Ashland Af».
Ptatt Bldjr.. kamp. 18 S t 8 augMas
Kambariai 1 1 15. 16, 17 tr 18
Pastebėklt mano iškabas
Talandos nuo 9 ryto 11d 8:11 va
karo. NedėlioJ ofisas uždarytas
Tel. Canal 9628

rz:

00 Y01) KN0W M) - - - Tifase Knpefuls GeneraHy Bet lm»sd i

vimas kraujo atidengs man jūsų,
tikras negeroves, ir % Jeig£ aš pfeJ*
imsiu jus gydyti, tai'jusifs^elkįitaF
ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odes,
kraujo, nervų, širdies, feumatfasmo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų pJauciųų arba Jeigu turit ko
kią
užsisenėjusią,
jsikerėjusią,
chronišką Hgąr kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėję pas mane.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

Orawofefttiis $ w ft RSMf

DR. MAURICE KAHN
Lietuvis Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimų ku
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nuima
cataractus. Atitaisau trumpų regy*tę ir to4imų reeysta.
Priresgiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas dafomaa a« elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.
Spectelė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vafcare. Nod eitomis nuo 10 ryt© iki
12 po ptetų.

(Dabar gyvena:)
4712 S. ASHLAND AVE.
T6i. Boulevard 7589
^

Gydytojas ir Chirurgas
4631 9 0 . ASHLAND A V I .
TeL Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaaa 8388
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų,
Nuo S iki 8 p* pietų.
Nno 7 iki 8 vakarą.
NeaėL nuo 18 iki I I dienų.
-k
J
Ofiso TeL Victory 8893
Resldencljos TeL Drejcal 8181

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas Ir CairurpM
Specialistas Moteriškų. Vyriikų
Valkų t» visų chroniškų ligų
Ofisas 8108 So. Halsted S t , Chicago
arti 81st Street
Valandos: 1-8 pe piet, 7-8 vak, Nedeltomis tr šventadieniais 18-11 dr

v

I
Antradienis, Baland. 3, 1928
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GRAŽIAI ATVAIDINTA.

•

I .

I' IIII

BRIDGEPORT.
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LABD. PIKNIKAS.

tė, su savo šeimininkių Štabu, pažadėjęs specialį bena. Tai^ri
Muzika bus L. Vyčių 36 jau kad gros, tai gros ir visi,
v
Jau
yra
įėjus
tradicrjon,'
_
.
i
Ištaisė
ofisą.
N
•
Pereitą sekmadienį Šv. My
i J T iL l - ^
i
kuopos, p. Simučio vedama, kiek tik kas norės prisišok?.
, .
. ,.
. ,
T.
teiks boilerių čempionams kolo parap. salėje vietines Žinomas realestatininkas p. kad Labdarybės Centras kar-i
J į. metus surengia
. . pikniką.
. . .
'orchestra. Jis tai dienai yra
,==*
Vyčiu kuopos artistai-megėjai, M. J. Kiras atnaujino ir pa tą
Sfc.
dovana. — gražią vazą.
Toks piknikas yra rengiamas
X Amerikiečių ekskursi vadov. pp. Masfcolaičiams, sta taisė savo ofisą, kurs randa
si po mjm. 3335 So. Halsted ir šiais metais, liepos (July)
le
scenoje
dramą
"Svl
Ceci
jos,
kurioms
vadovaus
K.
Fe
Tik ką gauta iš Lietuvos
X Pereitą sekmadienį Atižst.
Sienos
ir
lubos
permalevo'8
d.,
Černausko
darže.
.
w
Smagios Lietuvoje atosto- saldainių — šviežių, gardžių,
Vaidinimas
ros Vartų parap. salėje Vaič deracijos pirm. kun. Ig. Al- lija kankine".
tos, ant sienų išdirbta dailios] Nors da yra daug laiko, bet g o s ! Amerikiečiai mėgsta Liekvepiančių, jvairių.
kaus teatras vaidino "Keistu bavičius ir kun. K. Matulaitis publikai darė didelio ispu- "penels," pagerinta šviesos, iš Jau prie pikniko rengiamasi.
'skilandžius
su
juoda
tuvoS
žada būti labai skaitlingos, džio. Visi mėgėjai gražiai satį". Žmonių buvo daug.
4 taisytas langas.
Išpildome užsakymus per
P-nas Kiras Komisija deda visas pastan- d u o n a 4 Btaieriai užmezga
Kas
nori
tose
ekskurs.
dalyvo
roles
atliko.
Kostiumai
buka
X Liet. Vyčių Chicagos Ap
savo ofise turi pašto skyrių, Įga*» <i piknikas pavyktų, prekybos ryšius, o norintieji laiškus, Galima užsisakyti už
skričio mėn. sus-me, &v. Jur vauti privalo tuojau apsirupin vo gražus. Matyt, iš* režisie kur galima užregistruoti ir Komisijoj darbuojasi A. Nau- Lietuvoje apsigyventi, periat- bile kokia suma.
rių pusės daug buvo triūso
gio parap. salėje, kovo 31 d., ti reikalingais dokumentais.
s
apdrausti
laiškus
ir
pakietus.
ėda, B. Sekleckis ir M. Šli- si dvarus. •
padaryta daug gražių nutariVelykoms "Draugas'' įdeta. Po vaidinimo p. A. Ba
P-nas Kiras pereitą vasarą kas.
Parduodamas netoli nuo
,
i
išeis keleriopai padidintas. cevičius visa grupe nufotogramn#
ir rudenį praleido Lietuvoj. Šeimininkės taipgi darbuo Klaipėdos dailus Jokūbavo
X Verbų nedėlioj trys West' Biznieriai iš anksto prašomi favo. Mūsų koresp. žadėjo a-<
dbl WBST 33 STREET
jasi: renka valgius, kad visi dvaras. Ekskursantams būti
Sugrįžęs
iš
Lietuvos
savo
pie vakarą da plačiau parašy
Side jaunimo draugijos: Vy-» priduoti skelbimus
Chicago, BĮ.
biznižka darbuotę p. Kiras ] piknike butų pasotinti. Šiais nai reikėtų, ten atsilankyti ir
ti.
čmi, parap. choras ir 1
.truputį pakeitė. Pirmiau p. metais valgiais . rūpinasi p. pasigrožėti pavyzdingu ūkiu.
"LIETUVIŲ DIENOS"
Rap.
Pras. P. Š. (Ir-ja bendrai ėjo
Kiras statė namus daugiausia, l į Naugžemiene, bridgeportie- Kaina $25,000. Dvaras turi sa
ŽINIOS.
prie Šv. Komunijos. įspūdis j
MARQUETTE JEW£LB7
ant Bridgeporto. Iš viso gerų,
vo
miško,
tartoką,
malūną,
SODEIKOS
KONCERTO
L.
buvo nepaprastas. Gerb. kleb. j
& RADIO
dideliu,
daiKtj
namų
p.
Kiras
kalvę,
arti
mokykla,
bažny
REIKALU.
Visuomenes žiniai tenka pa
kun. Draugelis pasakė gražų
Savininkas R. Andreliunas
ant Bridgeporto pastatė arti
čia,
geras
susisiekimas,
arti
skelbti,
kad
"Lietuvių
Die
J U O K E L I A I
pamokslų.
60
Užlaikau visokių
Pereitos
subatos
vakare!
^
o
a
r
p.
Kiras
daugiau
stotis. Daugiau
Patarnautojas (laive) — Ar ga geležinkelio
nos"
Komitetas
šiaip
yra
suauksinių
ir sida
X Šį vakarę Dievo Apveizbrinių
daiktų,
Beetlioveno Muzikos konser-*nestatyffina namų, o daugiau, liu kuo tamstai pasitarnauti?
žinių gausite "Drauge". 2334
Pasažierius — Gali
pasveikinti
dos parap. salėje įvyksta L. jsiorganizavęs:
L. Šimutis,
vėliausios mados
manės vyriausjjį inžinierių ir O & k l e y A v e . , C h l c a g O , B Į .
radio, pianų ro
V. Chicagos Apskr. Sporto j Pinn-> A - Bacevičius, vice- vatorijoj buvo susirinkimas ^ ^ M M * morgičiais ir pas- nuo
paklausti
ar nėra pavojaus boilelių,
rekordų Ir
inn
J
aptarti
rengimą
koncerto
Sokolomis.
tt.
Taisau
laikrodžius
ir muzikos
riijns
sprogti.
•
Sekcijos
sus-mas, kuriame P -> - Miekeliunas, ižd., A.
REIKIA patyrusių opera- instrumentus.
*
deikai, Lietuvos Valstybes
Apskr. pirm. p. Ig. Sakalas \- ĮJ- Žvirblis, sekr.
Ji
—
Tu
neivertinl
dabar
m
a
n
o
'
t
o
r
i
ų
S
e
k
a
n
č
i
u
m
a
š
i
n
ų
—
SU
MXR± VETERANAS.
2646 W. 63rd St. Chicago.
jburkiŲ,
kaip
seniau.
Operos
dainininkui.
Buvo
su
Vaikštynių, Komisija.- J.
įrankiais ir dirbę
Telefonas Hemlock 8S80
_.'
j j s — įvertinti? Prieš apsivedant kaikuriais
sirinkę
įžymesnieji
Chicagos
Miekeliunas, J. Dimša, Valan
GRABORIAI:
Kovo 26 d. karo ligoninėje tlk ė jaus tusmo bučkių UŽ ken- savo darbą — W & S inžiną
(ius, B. Xenartonis, A. Pel- j lietuviu muzikai ir visuome- mire lietuvis Jonas Varnius,!džil* dė*c« ° dabar akuoju, kad ir Lo-Swing tekilus, Milling {VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
užtenka vieno už nauja dresę.
nes veikėjai. Susirinkimą ve- kilęs iŠ Pajures par., Tauradžius, L. Krekščiunas.
Moteris (pedlioriui)
Ne, ačiū, mašinas, Potter & Johnson
PEOPLES HARDV7ARE
Programo komisija: komp. dė p. Pocius, konservatorijos, ges apskr. Cliicagoj paliko du a i nieko neperku prie durų.
krumpliuotus katerius, driliaAND PAINT CO.
A. Pocius, muz. Daukša, kun. vedėjas. Visi reiškė noro, kad švogeriu Ragaišių ir Makarą. Pedliorius — Taip? Tai aS turiu vimo mašinas, gręžimo ir fiTamstai kaip jvykls reikalinga daik
8 A V I N I N K A I
Lietuvis Grabortus
dr. K. Matulaitis, red. L. Ši koneertas kuogeriausia pa Buvo 46 m. amžiaus. Jisai tą, fital "No Peddlers" iškaba.
nišiavimo
tekintojus,
sheet
2314 W. 23rd Place
B
0REG0R0V7ICZ BROS.
vyktų
ir
parodė
pagatavumo
buvo
Didžiojo
karo
veteranas
mutis
ir
A.
Žvirblis.
Chicago, 111.
Užlaikome:
... Beje — Rūkyk Old Gold ciga- metai assemblerių,
Maliavos,
Aliejų,
Stiklų, Auto reik
darbuotis
tame
reikale.
Nuir
buvo
likę
po
karo
be
sveiretus
—
Vagoną
be
kosulio
lšrukyPatarnauta laido
s
Spaudos Komisija: kun. K.
Advance
Rūmely
Co.
menų,
Jrankių,
Indų
Ir kitokių na
tuvėse kuopigiausia.
tarta
koncertą
rengti
geguj
katos.
Apie
velionį
galima
suISJ^L^T^^T^Z^
Matulaitis,
L.
Šimutis
ir
A.
minių
reikalingi)
reikmenų.
Reikale meldžiu at
Gold cigarety komiSkl paveiksląoti
Battle Creek, Mioh.
Turime plombinių ir elektros
sišaukti,
o
mano
žio 9 d. Lietuvių Auditorijos žinoti pas graborių Ėudeikį. skelbimai, nupiešti garsaus kartunisŽvirblis.
reikmenų.
darbu busit* užga
to Briggso. Susirask Juos, skaityk ir ^ H G I A ^ l i G u ' M N ] ^
nėdinti.
1901 WE8T '47th 8TREET
.Finansų. Komisija: Kun. salėj. Išrinkta komisijos vi-»
suiinok, kad "be kosulio yagoną išP0UTINIS
PRANEŠIMAS.
5-5
kamb.
medinis,
2
fl.,
2
ma
Telefonas Lafavette 411 •
Tel. Roosevelt 2515
m s
xukysi".
Ą
Pr.
Vaitukaitis,
A.
Bacevičius,
Į
^
darbams
vesti,
šinų
parodžius,
pečium
Šildomas,
, Chicago. 111.
arba 2 516
vanios,
elektra,
gatvė
ir
jėla
isbruRap.
kun. K. Matulaitis, Valančius.
Lietuvių Politinių Kliubų
kuotos, $5,000, mažas įnešimas.
•*i
M AIER And FICHER CO.
J. Kanu.šėnas, Jetužis ir Auk
Centras turi garbes pranešti,
3338 West 63 Street
WEST SIDE.
štaitis.
kad visų kliubų atstovai tuTel. Prospect 2581
Simpatiškas —
r§s ypatingai svarbų susirinPo kiekvieno Generalinio
Mandagus
—
The Laxative
kima Antradienį, balandžio 2
Konuteto susirinkimo komisi
Geresnis ir Pi
jos galė s būti papildomos di Vartų Parapijos Komitetų'£ (Taesdav^ April 2nd), 1928
Skanus kramtimui
* IfaUaToJame, dekoruojame, kai*
gesnis Už Ki
posėdis mokykloje 7130 vai. j m ^ aštunta, valanda vakare,
stmuoiame
Ir popieruojame na
desniu nariu skaičiumi.
tų Pataravimas.
mu*.
Padarome darbą gTeltal Ir
mint,
taip
kaip
guma.
X Ryt vakare AuSrog Var-, Meldažio Svetainėje, 2244 W.
Sp. Kom.
Užlaiko geriausius Pianus,
Užlaikome maliaru, popleru ir
tų bažnyčioje 7:30 vai. Di- 23rd Haee,. Chicago, UI.
Mėgsta j} visi
Radiolos, Victrolas, parduoda stiklu
Irt t
\
džiosios savaites, prasidės pa- gį s t, us paskutinis prieš
NORTH SIDE.
už
cašh
ir
dalinių
išmokėji
.
3149 SO. HALSTED ST.
PA3RABTJ VEDĖJAI
maldos,
per
kurias
kasdien
^pnn^ryM
delegatų,
susirinDidysis Ofisas:
mų. Victor Ortophonie Vic
Pres. Ramancionis
4605-07 So. Hermitage Ave. Kristaus Kančia jud. paveiks- bus klausoma išpažinties ir po kimas.
trolas, Columbia, Brunswick, Chicago, DI. Tel. Yards 7282
Tel. Yards 1741 ir 174J
MUS.
stacijų bus sakomi apie Jė- Yr*. būtinai reikalinga, kad
Senoras, BCA Radiolas, AtSKYRIUS
kiekvienas atstovas dąlyvauwatėr Kent, Spartan ir Fresh4447 So. Falrfleld Avenue,
Lietuvių kalbos užrašais zaus Kančią pamokslai,
THROAT
SKYRIUS
man.
krutamieji paveikslai Kančios. Ryt po vakarinių pamaldų tų, nes atstovai turės užgirTelefonas Canal 72SI
TABLETS
1410 So. 4» Ct., Cicero
Aušros
Vartų
mokykloje
bus
U
^andio>tus
ir
turės
savo
Tel. Cicero 3794
lVie§paties Jėzaus bus rodomi
SKYRIUS
ĮŠv. Mykolo parapijos svetai Labd. 7 kuopos mėnesinis su- nuprnęnę pranešti visuomenei
Antiseptika
8201 Aaburn Avenue
*
Maliavojimo Kontraktortns
sirinkimas.
Tel. Boulevard 1201
ir delegatų nusistatymas bus
nėje, balandžio 3 dieną, utar. Neprileisk
Dažu ir Popieros Krautuvė
X Didžiajame Ketverge įs suteiktas anglų ir lietuvių
Ir Gydyk
ninko vakare, 7:30 valandą.
2SS4 So. Leavltt St.
Chicago.
Užkimime,
Apmokėjus filmas, visas už teigimo šv. Saktainetito bu» sį»ųdai
Sopama
A*
darbis eis parapijos reika tik vienos 9:00 vai. iškilmin Su tikra pagarba,
Gerkle
gos
Šv.
Mišios.
'
*
J. F. RADZIUS lams.
Central Organizatįon of Ldth
Kosulį
*
Pigiausias Lietuvis Graboriua »
nanian PoliticaJ įdubs of
Įžanga: vaikučiams 15 cen
X Didziamjame penktadie
CHICAGOJE
2-RI MORGIČIAI
Ulinois M
Laidotuvėse pa
tų, suaugusiems 35 centai.
nyje
V.
Jėzaus
Kančios
ir
tarnauju geriau
John Kuchinskas, pirm.,
Rap.
3-TI MORGIČIAI
sia ir pigiau ne
mirties ant kryžiaus pamaldos
gu kiti todėl, kad
B. J. Kareiva, rast.
C .
U. S. A.
bus 8:00 vai. intencija kruvi
priklausau
prie
6% Nuošimčiai
grabų išdirbystės
RAŠYKITE DRAUGUI nų Jėzaus kelių bei 19 staci
Atvvater Kent Radio Model Paakola sutelkiama t vten«
OFISAS
648 West 18 St.
jų lankytojų. Prie 6v. Kry SfftftttHMlfflIflffflIlIlIflItlliiifiiiiiiHlllllllllllllllllIllIItlIlIlIlIlIflIlIilIlIlItlIlIlIltlir • 37 AC Electrikinis ui $88.00 Perkam* real estate kontraktą*
Tel. Canal 4174
Pirkdami Radio, Pianą ar
žiaus pagerbimo sudėtos auSKYRIUS: 8238
M A R Q U E T T E PARK L I E T U V I Ų
| Victrplg, pirmiaus pamatyk International Investment
So.
Halsted St.
Oorporation
kos yra skiriamos Šventajai
TeL Victory 4088
R
E
P
U
B
L
I
K
O
N
Ų
1
8
W
A
R
D
M
I
T
I
N
G
A
S
|
mns.
Meę
parduodame
teisin
r
Žemei.
M64 B. K — — A V I
*
Seredoje Bal.-April 4 d., 1928
J gai, Radijos garantuojame,
Rap.
Lafayette t7S8-«7lt
senus setus padarome elek6559 SO. Maplevvood Ave. Namo Belsmente !laikinei
BRIGHTON PARK.
Tel. Boulevard 41 St

C H I CA G O JE

—

•

*

Ziii-Zinelės.

VAŽIUOJAM!

SALDAINIAI Iš LIETUVOS

"DRAUGO" SKYRIUS

0 L D GJOLD

** m*

-

i

S, D. LACHAVVICZ

Feenamint

MUZIKOS IR RADIO
KRAUTUVĖ ,

f BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

LISTERINE

PETRAS CIBULSKIS

MORTGEČIAI-PASKOIOS

A.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Muaų patarnavimas laidotuvėse
Ir kokt&m reikale, visuomet estą
eanžiningas ir nebrangus, todėl
kad neturime išlaidu, užlaikymą
skyrių.

3307 AUBURN AVE.
Chicago, m .

Tel. Roosevelt 7532

S..M. SKUDAS
Graborius ir Balsamuoto jas
Nuliūdimo valandoje suteikiam
geriaus) patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rupestln-%
gal ir gražiai. Busite patenkinti.

1911 Canalport Ave.
Chicago, 111.

JUSTINA
VAIŠNORAITĖ
Mirė kovo 31 d., 1928 m. 7
vai. vak. 13 metų amžiaus.
A. a. Justina gimė rugsėjo
11,
1914, Cicero, 111.
Paliko dideliame nu Uodime
motina
Leokodiją. (po tėvais
Hurblaitė), tėvą Juozapa, sesu
tę Genovaitę, 13 mėn. amžiaus,
2 broliu
Alfonsą 12 m. am.,
Valentina 11 m. amž. ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 1444 So. 49
Ct. Cicero, IU.
Laidotuvės |vyks seredoj, bal.
4 Iš namų 8 vai. bus atlydėta
• ftv. Antano bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. P o pamaldų bus
nulydėta | Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gtmftues, draugus ir pažjstarmis
ualyvanti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: tėvai, sesutė,
broliai ir giminės.
Laidotuvėms patarnaruja grab.
Budeikis, Yards 1741.

Pradžia 7^0 vai. vakare

•

Gražiai pasirodė.
Kovo 25 d. Lietuvos Vyčiu
36 kuopa ir Nekal. Pras. Pa _
neles Svenč. Choras per anks |
tyvąsias mišias ėjo "in cor- |
|
pore^ prie Šv. Komunijos.
Per mišias visas choras gie i
dojo, taip pat p. Oiželiene gie- =
! dojo solo "Ave Maria" ir S
trio: Oželienė, Svenciskas ir |
j Gudas giedojo ^JesuDei Vi- |
vi".
Po mišių kun. Vaitukaitis
pasakė pamokslą ir kvietė
visus, da neprigulinčius i § ! |
jaunimo, prisirašyti į vieną iš
šių dviejų jaunimo draugijų.'
Mišias laikė klebonas kun.
Bri&ka. Red C&erris—Koresp.

i

~ ..%.
Nauji Lietuviški Rekordai
26057 Pas darželi trys mergelės Ir

Patarimas Publikai!

AR
ŽINAI, v kad
su
plrkiBus sekantieji garsus kalbėtojai:
\
Žydelis iš Vilkaviškio miestelio mn,
pardavimu ir mainymu turto,
J. Babravičius
taortcičlų reikakaia notarialiSku raš
Charles A. \VflltthKf — kandidatas į Ward Com- | 16085 Įdainavo
Lietuviškas Džiazas ir Vana- tu padarymu, pinigu ir laivakorčių
meteeman, buvęs Circuit Court teisėjas.
*
=
gienė Po.ka — A. Vanagaiti*. U g ^ į j
26054
Barbora ir kad nėr Alaua —
VISADOS yra patartina krelptlei
John VV. Jarattovvskl -—kandidatas į Recorder of |
A. Vanagaitis.
Deeds, dabartinis Calumet City majoras ir County p 26053 Sharkis ir Sena jaunyste — '
Vanagaitis.
S. L. FABIAN & CO.
Komisijonierius — geras lietuvių draugas.
I 26056 A.Visiems
tinka polka ir Sesutė
' valcas.
809 W. 35th St. Chicago.
Bamard P. Barasa — kandidatas i Board of Re- I
794S1 Skombalinė polka Ir Telšių
Boulevard 0611-0774
vjew.
=
polka.
JŲ KAINOS YRA 2EMOS, DĖLTO
Tu arielka tu pilkoja ir Au
Taipgi Sanitary Dist. Trustistąi:
| 79482 gina
KAJ> TU BIZNIS YRA D I P B U 8
motulė vienturte dukrele
N
— Venckevic*.
Oscar F. Nelson
Morris Eller
S
Tas pačias dainas galite gaut ant
Wnx S. Finucane
Edward F. Moore
rolių del pianų.
MORGIČIAI PIRMI IR
Ir dar:
i Nauja Radio Ix>g knyga dy
States Attorney Robert E. Crowe.
g kai kiekvienam kuris prisius
ANTRI
Adv. Joseph Grish Chas A. Beacham (Bičiūnas) | ar atsmeš šį apgarsinimą.
6 nuošimčiais padaromi j 24
ir kiti geri kalbėtojai.
S
valandas.
Po prakalbų bus užkandžių ir pasilinksminimų.
|
Siame mitinge bus apkalbami vietiniai ir viso mie- | JOS. F. BUDRIK INC. Mūsų išlygos bus jums nau
dingos. Kreipkitės pas
sto reikalai. Piliečiai turės progos asmeniškai susi- |
(Korporacija)
pažinti su svarbiausiais mūsų kandidatais. Prašome f 3417-21 SO. HALSTED ST.
* M. J. KIRAS
CHICAGO
mus ateiti įc nesivėluoti.
3335 80. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705
nynuiimmitttttnimiimimniiiiiHiuuniiiiiiiii
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