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"Draugas"' atstovauja organizuotu,
kataliku minti, remia nuoSird?ia! ka
talikiškas draugijas, sajungras, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliški jausmai.

No.

115

1

¥>

3č A C 0 P Y
"Draisgas,"

2334 8o. Oakley Avenu*

Nauja Šventojo
Tėvo E
ROMA, geg. 12. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI vakar mi
nėjo savo globčjo, šv. Acliilles Kentėtojo, šventę. Ir va
kar pasaulis išvydo
naują
krikščioniškam pasauliui en
ciklika,
i
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Jie Vengia Japonus Užkabi
nėti Ir Įžeisti

Rumunijoj Areštuoti Svetimu
Laikraščiu Korespondentai

Enciklika daugiausia liečia '
reikalinga žmonijos atpildymą švenčiausiajai. Jėzaus Šir
džiai. Šv. Širdis žmonėms tei
kia didžiausias dieviškas ma
lones. Bet žmonės iš apsilei
Varšava Skelbia Amnestiję Politiniams
dime dažnai jomis nesinaudo
Kaliniams
ja. Xurodo i žmonių pareigą
dažnai melsti atleidimo del iŠ
VENGIA UŽKABINĖTI
ŠAUKIAS AMERIKOS
uveriino dorovėje ir religinėje
JAPONUS
PAGELBOS
praktikoje. Paduoda specialę
maldele visiems katalikams;
SHANGHAI, geg. 13, - Ki
. ,, _..*
S H A M i l I A I , geg. 1.). —
nijos nacionalistai nors griež
kalbėti Švenčiausiosios Širdies
. .
.
y "
=
._ ;.
., . . . .
I kiniečiu nacionalistu valdžia tai nusistatę prieš japonus
šventėje, l y j a maldele kiek- i
. J
. . .
. m V,
, ., v v . .VI
pasiuntė apeliavimą i I. Sa- bet visas laikas vengia juos
v .
viena krikščioniška šeimyna .
_ .
:.
švenčy Širdžiai išreiškia savo * junga, kad pastaroji apsaugoltų Kinija, nuo Japonijos žy- provokuoti ir užkabi net i.
širdies skausmus ir meilę.
i
.*
Tai dėlto, kad japonai gali
o*v
Tolinus enciklika liečia pa-j
Dabar ta pati valdžia jiems pakenkti jų pasiryžime
šaulio j padėtį. " I Š tolimų pa ima šaukt i J . Valstybių pa- briautis ant Pekino tikslu už
>s
saulio rytų ir v a k a r ų ' ' rašo geltos. Tuo tikslu kreiptasi į valdyti viaa Kiniją.
šventasis Tėvas, matyt, turė prezidentę Coolidgc ir j tiekLi^šiol su japonais Shaniun
damas minty 'Rusiją ir Meksi- j n i | o r į u Kellogg.
go provincijoj kovėsi radi kali
ką," nuims girdimi žmonių
niai elementai, komunistų su-

Sauksn;«i. Tenai radarinsioa :jAP0NAI SU£M£ 2,000 KI- kurstyti. Komunistai nieko ki
>ąmokf-u> valdžios pakilo prieš ;
NIEČIŲ KAREIVIŲ
to nenori, kaip tik betvarkės,
Viešpati ir J o Bažnyčią. Tose
kad tuomi patiems pasinaudo
tautose mes matome dieviškų
TOKVO, gegl 12.
Xeofi- ti.
ir žmogiškų teisių trempimą, halėmis žiniomis iš Sbantun- j
bažny&Of išgriaujamos I i g i ] g o provincijos, japonu karino DAUG PINIGŲ PANAUDO
pamatų, kunigai ir vienuolės j l l l e n r > subombardavo
Tsinan
JA KAMPANIJAI
išvaromi iš savo namų, uždą- m iegto dalį, kinieėių apgyvenronii į kalėjimus, alkiu mari- *a, kur buvo virš 2,000 kinie\VASHIX(JTON, geg. 18. -narni ir kankinami."
7-iu nacionalistu kareivių.
Senato komitetas susekė, kad
Visi Romoj gyveną kardi-j Japonai išgriovė miesto sie
uolai vakar aplankė Šventąjį nas ir kiniečius kareivius priTėvą Pijų pasveikintų glo-' verte pasiduoti Jie visi išginbėjo dienoje. Kardinolų prie- kluoti ir miestų japonai apšakv buvo kardinolas Vannu-. valdė.
•telli, šventosios Kardinolų
Vienoj depešų pažymima,
.Kongregacijos dekanas. Šven- j kad kiniečiai kareiviai atkak
tasis Tėvas juos priėmė pri- Į liai gynę miestą. Tad turėjo
; žųti daug žmonių. Bet apie
vatiniam savo knygyne.
Šiandie Šventasis
Tėvas tai nepaduodama.
Savo ražu, vyriausios na
palaimina kertinį akmenį sta
tomai naujai
Propagandos cionalistų spėkos yra atsuk
Kolegijai ir pasirašė į tą ak tos briautis ant Pekino.
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Katalikai paaaulionya turi kilnų ui»
davinj, — Jnešti į Šeimyna* Ir t Tf*
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią. Jčzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai muaų
užduotis. "Draugas" padea juma ta
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, skai
tykite ir platinkite "Draugą."

nominuoti kandidatu į prezi
dentus sekretorių Hoover, res
publikoną, kampanijai panau
dojama aukštos sumos.
Komitetas įsigilina į tą rei
kalą.

Pramone
Ir Darbas

ILLINOIS OCDER THE AC7K OF MARGH *,

"ITALIA" SUGRYŽO

I

PLANUOJA SKRIDIMĄ
PER ATLANTIKĄ

KINO'S BAY, Špicberge
nas,
geg. 12. — Vakar gen.
Nobile orlaiviu " I t a l i a " iš čia
leidosi į žemgalį. Po 8 valan
dų gryžo. Susidūrė su smar
kia sniego pųga. Orlaivis sugadytas. I r vėl ims keletą
dienų pataisyti.

1871

COPY

Telefonas: Bootevelt 7791
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Italai Pasiūlysią Peržiūrėti
Vilniaus Klausimą
SVARBUS ŽYGIS TAIKAI PALAIKYTI

"Vossische Zeitung , , prane-| IPOTEKOS BANKAS NEša, kad Italų vyriausybė ruo- TRUKUS BUS IŠTĖKŠTAS
šianti svarbų diplomatinį do
Žemės bankas jau paruoši
kumentą, kuris busiąs įteiktas
ipotekos Banko įstatų projek
' NAUJAS ARGENTINOS
visoms valstybėms taikos su
tą ir greitu laiku jis bus svar
PREZIDENTAS
tartį pasirašiusioms. Tatai j stomas Ministerių Kabinete,
vyks po parlamentų rinkimų
kad artimiausioje ateityje pra
BUENOS AIRES, geg. 13.
Prancūzijoj ir Vokietijoj. Eidėtų veikti.
— Suskaičius paduotus pilie
ihant dokumentu, turi būti pa
Kol kas dar n£ra nustatyta
čiu balsus pasirodė, kad Ar
šalintos visos galimų karų prie
a r ipotekos bankas veiks kai
gentinos respublikos preziden
žastys. Del to dokumente siupo savarankiška įstaiga, arba
tu išrinktas H. Irigoyen.
lloma peržiūrėti Vengrijos sie-.
kaip skyrius prie žemės ban
[nas,
Makedonijos, Besarabijos
ko. Ipotekos bankas teiks ilga
DU FORDO LAKŪNU ŽUVO
ir Vilniaus klausimus. "L. A."
Įžymus lakūnas ir greitųjų
metį kreditą už nejudomąjį tu
U
L. A."
DETROIT, Midi., geg. 1,*U valčių vairininkas Pbil Wood I POLICIJOS TARNYBĄ rtąVakar du Fordo lakūnu tri- planuoja skridimą per Atlan- PIRMON EILĖN PRIIMI
NEMUNAS V£L IŠMETĖ
motoriniu aeroplanu
turėjo tiką iš Airijos į Old Orcliard,
NĖS SAVANORIUS
Maine anglų padirbdintu ae
LAVONĄ
skristi į Buffalo su prekėmis.
roplanu.
Piliečių apsaugos departame
Vog pakilus nuo žemės maši
Vakar dieną Kaune, netoli
juto direktorius p. Staškevičius
na nušlijo ant vieno sparno ir
(Aleksoto tilto, Nemunas išmesiomis
dienomis
išsiuntinėjo
a. ,
susidaužė. Abu lakūnu žuvo.
I .. ,
. .
, iA2 I te i krantą dar vieno paskenphnkrasti visiems apskrities) . .. ,
^
i . v. . ,
.
. . . . . . ,'duolio lavoną. Lavonas, matvNUBAUSTAS DVIEM ME
ivirsimaikams ir policijai, kad; ti, ilgai išgulėjęs po ledu ir
ŠIANDIE VYSKUPAS
jpriiminėjant į policijos tarnyTAM KALĖJIMU
HOBAN PAGERBIAMAS !bą naujus tarnautojus pirme- apipuvęs. Jis nuvežtas į Kau. no miesto ligonines lavonvną.
nybe
butų
teikiamo
Lietuvos'„
,
, ,.
, . " .
VIENNA, Austrija, geg. 13.
Knckfordn dineeriion naskir i •
•
i Paskenduolio asmenybe aiski— R. String-er, neturįs darbo
riockiorao uiocezijon pasKii kariuomenes savanoriams.
i(T /.. A.
A ,,
"^
k*> narna.
dainininkas, kurs gruodžio 26 ta« J o Alai.' vyskupas Jloban'
d., 1927 m., kėsinosi nužudyti ^iantiie vakare bus pagerbtas.
IŠEINA Iš SPAUDOS
Stevens
hotely
bus
suruoštas
PAGIMDĖ
3
VAIKUS
šio miesto majorą Seitz, teis
NAUJA KNYGA
šiomis dienomis Kauno miemo nubaustas dviem metam bankietas. Tai bus vyskupui
išleistuvės. Rytoj jis išvyksta fto valdybos butų kolonijoj, J a u baigiama spausdinti J .
sunkiųjų darbų kalėjimu.
į Rockford, kur įvyks sostanbuv. Sapiro kareivinė se, viena Savickio novelių rinkinys i Ties
įvedimas.
.moteriškė pagimdė 3 vaikus. aukštu sostu*, kuris netrukus
5 TONOS BOLŠEVIKŲ
Šiandie bankiete, kurį ruo- Tačiau vaikai tuoj mirė. Moi pasirodys mūsų knygų rinkoj.
AUKSO
šia Cbieagos vyskupijos kuni- tina sveika.
**L. A."
''L.
A."
LONDONAS, geg. 13,
jgai, vyskupui Hoban bus įteiRusijos bolševikų valdžia č i a ^ k t a ^
^ m d o l e r i u d o v a . m e rcijos komisija verčiama
TOVVN O FLAKE
vienai bankai prisiuntė 5 to- n u i ) a l y v a i l i S a p i e m kimlgl}
patikrinti,
n a u j a s ratas
nas aukso - 2,040,000 dol.
h . ] 5 v v s k u p u < Svarbiansinoįu
Svarbus pranešimas drau

CHICAGOJE

kalbėtoju bus Jo Emin. Kar-

Ir vel vandens saikrodžiai

.r

gijoms

WASHINCTON, geg. 1 3 . dinolas Mundelein.
Chicagp miesto tarybos f i-i Draugijų atstovų susirinkiSenatas pravedė bilių, kuriuof
i
R>^oj ryte specialiu Illinois nansų komitetas išsprendė, ma s del 4< Lietuvių Dienos''
mi einant mirusio generolo Central traukiniu vyskupą į kad vandens saikrodžių rei- turėjo įvrkti pirmadienyje,
AVood žjnonai bus mokama pen Rockford nulydės visi bankie- kale miestas prisitaikins prie bet del Centralinio Komiteto
l
i
sija - 5,000 dol. į metus.
to dalyviai, kunigai ir vysku-'karo dapartamento reikalavi- susirinkimo nukeliamas į treniau kviečių ingiai neparda pai.
; Jmų — įves į namus vandens čiadienio vakarą, gegužes 16
vė, ima gražaus pinigo, po
-M.
.saikrodžius (miterius). Dvi !dieną. Susirinkimas įvyks Šv.
$1.50 bušeliui grudų. Kiti farEUROPOS LAKŪNAMS
j išimti daroma: saikrodžių į- Kr yžiaus par. salėje. Dalyvau
IŠKILMĖS
vedimas turi baigtis 1935 m. jančių "lietuviu. Dienos" išmeriai buvo pardavę po $1.10
rudenį ir į mažus taipat dvie- kilmėse draugijų valdybos ir
bušeliui.
!
Tūkstantinės ebieagiečių jų pagyvenimų namus, saik- atstovai prašomi susirinkti,
J Prašomi susirinkti ir visų koHAMMOND, La., gęg. 12. minios šeštadienį popiet Grant rodžiai nebus įtaisyti.
'misijų nariai. Nepamirškit —
— Žemuogių augintojai 1 9 2 6 * P a r k e raliavo trim s Europos
metais turėjo didelį žemuogių J lakūnams, kurie tikrai *kara- Naujas policijos parėdymas ,šis susirinkimas bus paskutiI .
derlių ir paėmė apie 6 m i l i o - ! l i ž k a i m u s u l i e s t o oficialiai
Policijo s komisionierius Clii
Kora. Valdyba
nus dol. Šimet derlius dar di- Pagerbti.
imtis
cagoj policijai parėdė
Vakare lakūnų pagarbai į- visų
dėsnis. Jie gaus apie 7 milio
priemonių kovoti svaigaPRANEŠIMAS
vyko didelis pokylis Stevens lų p a r d a v i m ą i r p r i ž i u r ė t i ,
nus dolerių.

FALL RIVER, Mass., geg.
12. — Troy Cotton and Wool
menį įdėtą dokumentą, ši nManufacturing Co. nupirko že
KORESPONDENTAI
peiga įvyko Vatikano sodne.
mes plotą AVaycrosse, Gą., kur
AREŠTUOJAMI
statys dirbtuvę. Tam tikslui
Jėzuitu kentėtoju kanonizaBUKAREŠTAS, geg. 13. - bus išleista apie 5 milionai do
Vimas
1 Rumunijos valdžios parėdymu
lerių ir išpradžių gaus darbp
Q U P 3 F < \ Ant., Kanada. — « " • « * » • ******** penki už- apie 1,500 darbininkų.
Laikraš.is L' Action Catboli-1 *™W laikraščių koresponden
Il0tel7
k a d s a l i u n a i ! :0
n a k t i but,J
'
'
°
(ledemino Budavojimo ir
que pranešė gavęs informaci- .***•
UTICA, N., Y., geg. 12.
TOPEKA, Kas., geg. 12. iiždaryti. " B a i d a i " be wa- Skolinimo Bendrovės šėrinin;įu, kad fysknpas de Lavai ir
i
terims ir vaikanLs pirštinių UŽ elektrą daugiau mokama r a n t ų " policijai uždrausti.
Valstybės žemės ūkio boaidu
PALIUOSTJOJA POLITI
!kų metinis sus-mas įvyks geJėzuitai kentėtojai, matyt, bu
pranešta,. kad del oro pagerė-1
rtas yra didelis. Vyrų pir
Commonwealth Edison Co. i
• gūžes 14 d. 8 v. v. Nekalto
NIUS KALINIUS
sia kanonizuoti 1930 metais.
jimo kviečiai atrodo patrau-j stirnų šioj saly gamyba taipat .CMcagoj pradėjus bal. 1 d. j - j Vakar Cbicagoj, pasibaigus p r a s i ( ]
•_
ftveng
p M
Sakoma, tų žinių parvežęs p a r . V A 1 ^ A y A , geg. 13. - Len- kiamesni.
didelė. K a s mėnesis pagamina v e d ė naujas ratas už elektros,"motinų dienai," prasidėjo ( ^ s v e taineje, 4400 So. Fairvykęs iš Romos kardinolas L ^ m i n į l f ) me{ų
nepriklau.
ma apie 185,000 porų.
j šviesos vartojimą ir sakė, kad bernaičių savaitė. Bernaičiais fjej J
Valdyba*
CLEVELAND, O., geg. 12.
a ve.
tos ratos mažiems namams skaitomi visi neturį 21 metų
Ronleia.
somybės sukaktuves. Valdžia
Šiauriniam Obio
distrikte,
CLEVELAND, O., geg. 12. busią mažesnės, keletą milio-' amžiaus.
paskelbė plačią amnestiją poPINIGŲ KURSAS
kaip praneša darbai eina geNauja katalikiška jstaiga litiniams kaliniams.
Thompson Products Co., j n ų dolerių j metus žmonėms
i ryn, kai-kuriose dirbtuvėse
A. C. Schwarem, 2246 So.
kuri
gamina
automobiliams
sutaupysią.
\VASHlNOTON. — Cia sta
Lietuvos 100 litų
$10.00
dirbama viršlaikis. Ypač auto- |1T1. _„ T • „ ^ Z.
Leavitt st. už žmogžudystę
Dabar pasirodo viskas at
toma šv. Gert rudos meno ir Mirė arkivyskupas Clmmo<
Britanijos 1 sterl. sv. 4.87
rr •kliapas ir aeroplanams mzii
teismo nubaustas 14 metų kanus,
turi
daug
darbo.
virkščiai. Žmonės turi dau
ROMA. — Mirė arkivysku- mobilių dalių dirbtuvėse daug
amatų mokykla. Aną dieną
Francijos 100 frankų
3.93
liejimu.
.•
giau u i elektrą mokėti ir kom
vyskupas Sbalian, Amerikos"pas Serafino Cimino, buvusis dirbama.
Belgijos 100 belgų
13.%
PORT
WOETII,
Tex.,
geg.
DETROIT, Mich., geg. 12. panijai, bet ne žmonėms bus j
Trys Europos lakūnai po
Katalikų Universiteto rėkto- nuncijus Peru respublikoj ir
Italijos 100 lirų
5.26
;
į
(iškilmių Chicagoj vakar išsrius, šiai mokyklai pašventį- ' pirm to apaštalinis delega- 12. — Išmintingesni Texas — General ^G^M^dirbtuvėse daug naudos.
Šveicarijos 100 frankų 19.27
i
valstybes farmeriai, kurie se- dirba 202,653 slarbininkai.
Kilo protestų. Illinois ko- krido į Milwaukee, Wis.
tas Meksikai.
Vokietijos 100 markiu 23.92
no kertinį akmenį.
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VIENATINIS U E T . KAT. DIENRAŠTIS AMERIKOJE

"DRAUGAS"
Ilėina laaaifen, iSskyrus ^kmadienlua.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«00, Puaei Metų — *3.5Q,
THms Mėnesiems — $2.00, Vienam Mėnesiui — .76c. Europoje — Me$7.00, Pusei Metų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, Jei
tat padaryti ir neprisiunčiaraa tam tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdiea
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

neprašoma

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vai. po piet.

Bet ar ilgam tas pasidavimas! Tautos, kadir mažiausios,
yra ištroškusios laisvės ir savitumo. Jos kasdien vis smar
kiau į laisvę veržias. Netolimi tie laikai, kada spaudžiamų
šalių gyventojai tikrai sukil s prieš prispaudėjus. Tada, rei
kia tikėtis, ir galingąjai Britanijai bus nusukti išdidybes ra
gai. Tada ji bus priversta atsižadėti savo dviveidiškumo ir
veidmainybės.
Ateis ruduo ir Egiptas išnaujo iškels sakomą įstatymui
projektą. Galimas daiktas, nepasiduos Britanijos grasini
mams* Kaagi iš t o ! Karas.
Jei 1914 m. iš Sarajevo kilusios karo liepsnos nebuvo
kam užgesinti, tai pasaulio valstybėm iž^ffisto turėtų pasi
darbuoti, kad netolimoj ateity Egipte^su^aikyti galimo karo
liepsnas. Bet ar tas valstybėms rupi? Nei viena jų netaria nei
pusfis žodžio puolamo ir skriaudžiamo Egipto pateisinimo.

J I S BUS SPOKSMENAS
DEMOKRATŲ KONVEN
CIJOJ.

Prašau į Mano Kampelį
Cenzūros pražiopsota.
Nežiūrint
kietos sovietų
Rusijoj cenzūros, atlankan
tiems tą " r o j ų " kitų šalių ko
respondentams kartais pavyk
sta ''iškišti" žinių apie tai,
kaip ištikrųjų yra toj "palaimintoj" komuniamo šaly.

rašelų, kurių penki išeina pa
čioje Maskvoje.
Kaimuose liaudis nuskurus,
tamsi, kenčia didesne pries
paudą, išnaudojimą negu ca
rų laikais.

Padvigubinkime šelpimą.
Ne veltui komunistai kei
LITHUANIAK DAILY "DRAUGAS"
Vienas korespondentas ra kia visus, kas tik eina mainePublisked Daily, Eicept Suadar.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6 00, Si* Montto — $J.5«, Thre*
šo, kad visa komunistų parti riams į pagelbą jų sunkioj pa
Menths — $2.00, One Month — 75c. Europe — One Tear — $7.0*
Biz Months — $4.00. Copy — .OSc.
ja Rusijoj yra paversta į po dėty. Į vargą patekęs žmogus
Advertisin* in "DRAUGAS" brin«s best resulta
viską priima, kad tik gavus
litinę
šnipų
organizacijų.—
Nei viena
ne ina
" D R ^ A S ^ ^ T s T c S j d e y Avenue, Chicage, Ulinois I
Egipto S > $ Britanijos nesubara.
GPU. Visi miestai, miesteliai, duonos ir drabužių. Komunis
Gi
kas
įdomiausia,
kad
ir
Amerikos
spauda
tuo
reikalu
• • r,
43
gelžkelio stotys, visos viešo tai tai puikiai žino. Dėlto jų
^ neatsiliepia, nereiškia Egiptui nei mažiausio sąjausmo.
sios vietos yra GPU. akyse. agentai, imdami atlyginimą iš
Tas tylėjimas reiškia,* kad Britanija pasirengus veikti
Net kaimai stropiai šnipų da- sudėtų aukų, streiko apimtaip, kaip ji kalba, kad Britanijai neberupi jokia pasaulio tai
bojami. Kas' patenka į GPU. ]tuose angliakasyklų plotuose,
ka, tik nuosavi interesai. Del*savo interesų ji pasirengus žeClaude G. BowersHaikras- sąrafią, kaipo kontrevoliucio- maineriams vienoj rankoj roGegužės 1 dieną New Yorke iškilmingai buvo priimami, j m ė j e iškelti naują karo pragarą.
tininkas iš New Yorko, bus • aierius, "tas be jokio teismo j do duoną, o kitoj - komusveikinami ir pagerbiami trys Europos lakūnai, du vokiečiu
Ašara.
laikinasis demokratų partijos i sušaudomas arba iki gyvos nizmą. Brooklyno komunistų
ir vienas airis, kurie nesenai perskrido Atlantiką. New Yori
j=g=
ta i ,'LL
1
pirmininkas
ir
į
S*
vos pūdomas kalėjime - lapelis jau džiaugiasi, kad
11 konvencijos
ko laikraščiai didelėmis raidėmis skelbė: ''karas praėjo, lai I . . . . „ . * . . „ . iiQA||Aft
, "Roland", "Krabbe
pasakys programinę kalbą. įkasemate. Komunistai, pasak maineriai jau budavoja komu
gyvuoja taika
ir "Marienburg".
• ' _.
korespondento, neturi bešalio nistų partiją. Girdi, ''tai pui
Tą pačią dieną Londone Britanijos užsienių sekretorius j
1926 metais į Klaipėdos
kus darbas, Minersvilliečiai
Sir Austen Chamberlain -'karštai sveikino** J. Valstybių pro
įuostą pribuvo 717 laivai iš <m.), 61,735 (19Ž5 m.), 91,469 teismo. Jų teismas, tai, taip
sakant, mašina kontrevoliu- jau padvigubino savo spėkas
jektą nekariavimo sutarčiai.
sekančių
valstijų:
(1926
m.).
Baso Jurgis Baltrūnas.
eionieriams ir buržujams žu- per pastaruosius mėnesius".
Pagaliau tą pačią dieną tas pat sekretorius Chamberlain
Apdirbt, nuško medžiagos
Anglijos 54, 86,000 tonų ke
Toliau: ' * Wilkesbariečiai ir
(Tąsa)
nuvyko Britų parlamentan ir paskelbė, kad Britanijos val
leiviniai.
64,538 (1924 m.), 27,733 (1925
serantonieeiai taip pat buda
džia pasiuntė Egiptui ultimatumą.
Uosto pagilinimo darbus
Sovietijoj iškilo nauja aris
Vokietijos 360 (prekiniai) m.), 15,110 (1926 m.).
voja komunistų partiją". Ir,
Britanija visas laikas sakosi esanti čampionė už taikos a tlieka žemsemės ir siurbliai: 262,000 tonų, (United Baltic
Nuodėguliai 568 (1924 m.), tokratija - komunistinė. Kas
ant galo, šaukiama; "Tad.
palaikymą visam pasauly ir tuo pačiu žygiu iškelia savo mi
'•Klaipėda" 50 cbm. į va Co. Ltd.).
19,963 (1925 m.), 33,308 eina su visagaliu Maskvos ca
draugai, rūpinkimės būdavo
litaristinę kumštį Egiptui.
ru, ta s įrašomas į komunistilandą.
Danzigo. 21, 19,000 tonų. \ (1926 m.).
ti savo partiją".
Kaip tai visa suprasti? Labai lengva. Britanija yra dvi
Danijos 43, 69,000 tonų,
Drebulė 4,137 (1924 m.),|nės aristokratijos Įmygą, gau"Sinisonas" 150 cbm. į vaKatalikų visuomenė privalo
veidė. Jai tik tuomet taika rupi, kada jai gerai klojasi, kada į landą.
(jų tarpe Baltic America Li 5,855 (1925 m.), 1,221 (1926 j na tam tikrų lengvatų, privivisomis jėgomis padvigubinti
ji gali liuosai savo kolonijų ir posesijų gyventojus spausti,! "Danija" 30 cbm. į valan- ne).
m.).
ilegijų, priskyrimų ir net penmainerių šelpimą, kad vargo
Norvegijos 36, 48,000 tonų.
kada jai niekas nekliudo vesti užgrobimų politiką. Bet kaipjdą.
Faniera 3,243 (1924 m - ) , 4,- ] sijėlių.
prispaustiems žmonėms ne
Švedijos 147, 74,000 tonų.
tik jos spaudžiami žmones subruzda reikalauti laisvės arba j " R u s n ė " 150 cbm. į valan980 (1925 m.), 4,359 (1926 š i m t u i y ket uriasdešimts reiktų už duoną parsiduoti
jei kas padalinis pakliudo kur jos interesus, Britanija tada I dą.
Latvijos 38; 27,000 tonų.
m, #
'
'penkiems milionams sovietai raudonam komunizmui.
Lietuvos 5, 3,000 tonų, (ma
atsuka kitą savo veido pusę ir ima grasinti karu.
"Minija*' 10 cbm. į valanLinai 4,162 (1924 m.), 2,100 l e i d ž i a t i k v i e n u o l i k
]ai£
'
Kampininkas.
žai).
Gegužės 1 d. ji karu ėmė grasinti Egiptui, kada šios ša- dą.
(1925 m.), 4,341 (1926 m.). •»*»•
• —' ;
lies valdžia atrado reikalingu daiktu laisviau atsikvėpti, nu
"€111™" C00 cbm. į valandą. Estijos 4, 3,000 tonų.
Linų sėmenis 410 (1924 m.),
sikračius nor s dalies sunkaus. Britų jungo. Egipto valdžia sa
Prancūzijos % 8,000 tonų.
3,514 (1925 m.), 6,068 (1926 (1924 m.), 131 (1925 m.), 648, kia, nes tai visiems žinomaPrie to uosto* va ldybai
(1926 m.).
nebuvimas gerų kaimyniškų
vo parlamentui patiekė įstatymui projektą, kuriuo einant E- t a i p o g[
Olandijos 3, 4,000 tonų.
m.).
priklaug0
garhli6
Prekių gabalai: lietuviškų santykių su Lenkija.
gipto gyventojai turėtų pilnos teisės kada jiems tinkama lai- j k e l t u v a i s > ^lmem[ų
blandos,
Suomijos ir Lenkijos po 0 d o s (1924 m.), 940 (1925
fabrikų saldainai, grybai, gin
Kada ši kliūtie taps nuga
kyti politinius susirinkimus, į kuriuos neturėtų maišytis Bri^ į l o k o m o b i l i u s > n a n m o
l a i v a ^ vieną laivą.
įm.), 519 (1926 m.).
taras ir t. t. 3,421 (1924 m ) , lėta -- Klaipėdos miestui ir
tų valdoma policija. Projekte pažymėta, kad jei Britų vai- Į p l a u k i o j a n t i * k r a n a . s k u o l ų
Minėtais laivais įvežta lai
Odinė pap. 710 (1924 m.), m ( l 9 2 5 m } m { m 6
}
uostui tas bus ant sveikatos.
doma policija užpultų ramų Egipto žmonių susirinkimą, pa- j t r a u k ė j a ^ s i u r b l i u š a Į a n d o s i r ke 1926 metų į Lietuva:
683 (1925 m.), 792 1926 m.). v i s o ^ ^
^j
{ m
Netik padidės miško medžia
ti policija už tai turėtų patekti teisman. Tik kįlus betvarkei > .
Akmen. angies 136,337 tonų
Skudurįai 1,412 (1924 m.), ] 3 9 n 4 ( 1 9 2 5
}
m M
gos eksportas, bet ir miško
arba suirutėms, kaip tai riaušėms, policija turėtų teisės įsi
Geležies 12,000 tonų.
540
(1925
m.),
640
(1926
m.).
*
Be pirm išvardintų Valst.
(192(J m
apdirbimo industrija čionai
maišyti.
Druskos
13,000
tonų.
laivų, Klaipėdos uostą aptar
Dėžinės lentos 621 (19241 Vertė litais: apie 45 mil., atgys, nes Šiuolaik iš apie 24
Kalkių 38 tukst. tonų.
.Šį projektą Egipto abieji parlamento rumąi pravedė ir nauja dar sekanti privatiniai
m.), 1,548 (1925 m.), 75 1(1926 4 4 m i l 5 2 m i ,
lentpjūvių beveik trečdalis te
jau norėta jį paskelbti veikiančiuoju įstatymu. Bet štai Bri- j
J.^Z
Sieros, benzino, kerosino ir m.).
Jau tiktai žvilgterėjus į pri dirba reguliariai. Reikia pritanijos ultimatumas. Britanija pareikalavo projektą atmesti,
t. 10,000 tonų. .'
Gelžk. ptibėgiai 4,527 (1924 duotą sulyginimo lentelę ma-Įdėti, kad Klaipėda prieš PaKeleiviniai laivai, palaiką
kitaipgi karas.
Cemento 30 tukst. tonų.
m.), 4,747 (1925 m.), 56 ) 1926 tom aiški* sumažėjimą išveži- saul. Karą, beveik išimtinai,
susisiekimą su už jurą kuo
Egiptas, nors ne pilnai, bet vis-gi pasidavė Britanijos reiPaskutiniam mano laiške iš !">.).
pomis ir kaiminin. maudyklių
,mo (eksporto) apdirbtos miš- iš medžių plukdymo ir apdir
kalavimui. Sakomą projektą atidėjo ligi rudens. Britanija v i e t o m i s ( k u r o r t a i i ; ) - C r a n a hausio 22 d. - aš aprašiau ku
Kasykl.
ramsčiai
4,564 ko medžiagos ir abelnai me- bimo pragyveno.
kol-kas tuo pasitenkino.
Memelland".
rių valstijų laivai aplankė (1924 m.), 691 (1925 m.J.džių, įvairuose pavydaiuose:
Kada Lietuva atgaus Vil
Egipto gyventojai nusileido, nes jie žino, kas yra Bri-Į Miesto valdybos keleiviniai Klaipėdos uostą ir kiek krovi 1,584 (1926 m.).
j drebulė, lentos, pabėgiai ang- nių, taps prašalintas korido
tanija ir ką reiškia karas.
laivai "Stadt Memel", "Sand nių - prekių įgabenta. Da
Kiaušiniai 273 (1924 m.), lių kasyklų ramsčiai ir ąžuo rius tarpe mūsų šalies ir Ru
1882 metais Britanija labai skaudžiai nuskriaudė Egiptą. k r u g " ir "Nehrung". Lai- bar noriu pa teikti žinių apie 67 (1925 m.), (Liepojų).
liniai stiebai. Galima sakyti, sijos, suprantama, kad tada
Karo laivų anuotomis išgriovė ir sudegino nuėstą Aleksan-' vams
buksiruoti privačios išgabentas (eksportuotas) pre Įvairios prekės 1,173 (1924 kad miško medžiagos šiuolaik Klaipėdos uosto reikšmė žy
driją. Tais laikais Egiptas pergyveno baisenybes^ Tų baise- firmos turi šiuos laivus — kes per Klaipėdą laike 1924- m.), 3,252 (1925 m.), 5,062 labai mažai per Klaipėdą miai padidės Klaipėda gaus
nybių jis ir ligšiol negali užmiršti. Tai atsiminus šiandie; buksirus "VVega" Capella", 1926 m., kaip seka:
(1926 m.).
j išgabenama, o tam apsireiški- daug tranzito prekių iš Len
Egipto valdžia ir buvo priversta pasiduoti.
'"Bavaria", " E r i c a " ''Tri- Celulozė tonų 42,221 (1924 j Ąžuoliniai stiebai
2,335 mui priežasties ieškoti nerei kijos ir Rusijos. Bus daugiau)
1

BRITANIJA IR PASAULIO TAIKA.
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LAIŠKAS IŠ KLAIPĖDOS
KRAŠTO.

•+mtmmr>

IŠ ŽEMAIČIU ŠVIETIMOSI
ISTORIJOS.
(Tąsa)
'Aataliku kunigai stengdamiesi
išlai»&'
kyti konkurenciją su darbščiais ir akty
viais atėjūnais kalvinistais XVII amžų
imasi intensj;vaus darbo. Vyskupas Jur
gis Tiškevičius (1633-1649) net buvo įsakęs para*pijų klebonams prie bažnyčių
samdyti mokytojus ir dykai mokyti vai
kus tikybos ir skaitymo bei rašto. Dide
les finansinėj paramos žemaičių švieti
mui davė kunigaikščiai Valavičius, Kodkevičius jr Sapiega. 1618 mt. Kodkevičius pastatydino mūrinius trobesius garsingąjai visų laikų žemaičiuose Kražių
mokyklai, kuri mokslu pavyzdingumu ir
mokinių skaičiumi aukščiau už visas ki
tas mokyklas stovėjo. Kražių mokykla
per štisus 3 šimtmečius buvo tuo šalti
niu, iš kurio žemaičių jaunimas sėmėsi
šviesos, čia mokinosi lietuvių rašejai
Poška ir Stanevičius, čia mokino garsmgasai " mužikas vyskupas" Valančius

. e t c . Mokykla Čia kaip ir visur jėzuitų
j buvo grynai klasininio tipo, padalyta ti kiantis dalimis (Infina, Gramatica, Synj taxis, Poetica ir Rhetorika), kurių kiekj viena turėjo specialius mokytojus.
Mokslas tęsėsi 6 metus. Baigęs Kražių mokyklą jau laisvai bilojo lotyniškai
ir atmintinai žinojo žymią dalį lotynų
klasikų veikalų. Kasmet čia mokindavosi
apie 300 mokinių. Sulig tos pačios mo>
kyklos statistikų 1694 metais joj mokėsi
284 mokiniai, 1695 m. — 283, 1696 - 264
m.; 1697 - 269 m.; 1700 - 285; 1701 303; 1705 - 306, 1716 - 124 ir 1717 133. Švedų užpuolimo bei maro laiku
1706 - 1716 metų mokykla buvo uždaryta. Ten mokinosi kaip bajorų taip ir
valstiečių vaikai. Daug bajorų darė finansų, žemės ir turtų užrašus Kražių mokyklai. 1773 m. papai Klemensui XIV
panaikinus jėzuitų ordeną, ir Kražių mokykla pereina Edukacinei (apšvietimo)
valstybės komisijai, kuriai reformavus bei
dar papildžius jos programą ir padalinus
vietoj 5-kių į 6 klases vėl mokykla gy
vuoja, gi jos vedėjas pakeliamas inspek-

n

torium visų Kauno rėdybos ribose egzistavuslų aukštesniųjų mokyklų. Pabaigoj
XVIII šimtmečio panaikinus Kretingos
mokyklą, Kražiuose butą mokinių net ar
ti 1,000. Tūlą laiką Kražių mokyklos vat dovybė yra vienuolių Karmelitų ranko*e, bet 1817 m. ji pereina svietiškių rani kosna ir tampa pilnateise gimnazija, kurią baigę buvo priimami Vilniaus univer
sitetan. Paskutiniu laiku ten butą 20 mo
kytojų ir apie 500 mokinių. XVIII amžy
a{>švietimas itin pakilo kuomet buvo pakartotas pirmiau vyskupo Tiškevičiaus
parėdymas prie kiekvienos parapijos įs[ teigti elementarines
mokyklas. XVII
I amž. pradžioj vienuoliai bernardinai įkuĮ rė mokyklą Kretingoj iš kurios 1775 mt.
, Edukacijos komisija padarė triklasę moi kyklą, kurioj mokė 3 mokytojai ir mokiI nosi apie 300 mokinių. Tačiau 1790 mt. ji
| buvo uždaryta, o vėliau vėl bernardinams
j sugrąžinta, kuri tačiau labai vargingą gyi venimą turėjo, kol Kretingo s grafas ne
pastatydino jai namų. 1836 gi met. ji
virsta paprasta dviklasė rusų. mokykla.
Nemažiau už jėzuitus žemaičių švietimo

darbe pasižymėjo vienuoliai piarai, kurįų niaus universitetui ir Rusijos karaliui Avienintelių užsiėmimu ir buvo mokymas < leksandrui I aktingai rūpinantis apšvie*
vaikų. Pirmoji piarų įsteigta mokykla limu ir Žem. Kalvarijos dominikonams
buvo 1749 mt. Raseiniuose. Iš pradžių jos pavyko išgauti vyriausybės leidimas attprograma buvo bendro lavinimosi bei j daryti keturklasę mokyklą, kas 1803 mt.
auklėjimo pobūdžio, vėliau Edukacinės j ir buvo padaryta. Jau pirmaisiais metais
komisijos įsakymu ji padaryta triklasę į Ž. Kalvarijos mokyklon susirinko 176
mokykla, kurioje mokinių būdavo net iki I mokiniai, gi piuskesniais metais jų būdavo
200. Kai kurį laiką Raseinių mokykla I net per 3 šimtus. Čia įgijo mokslo Dausavo programa buvo susilyginusi su Kra- kantas ir Valančius. 1818 mt. Ž. Kalva
žių gimnazija, tačiau Vilniaus universi rijos mokyklai fcista praplėsti programa
teto rektoriaus įsakymu 1827 mt. gimna- iki 6 klasių, gi 1825 mt. Vilniaus unizijos teisės iš Raseinių mokyklos atim- ] versiteto rektorius prof. Novosileovas sutos ir mokslas paskirstytas iš pradžių 4-j teikė jai tikros gimnazijos teises, kokias
riom, vėliau 5-kiom klasėm. Raseinių mo- f žemaičiuose teturėjo tik Kražių ir dalinai
kykla laimingai gyvojo iki pirmojo lenk Raseinių bei Telšių mokyklos. Iki 1831
mečio 1882 mt., kuomet ji kartu su piarų mt. Ž. Kalvarijos mokykloj mokinta len
vienuolynu'buvo panaikinta. 1836 m. pia kų ir šiek tiek lietuvių kalbose, tačiau
rų mokyklos vieton valdžia įsteigė dvi- nuo tų metų dominikonai pataikaudami
klasę rusišką mokyklą, kuri gyvojo iki j vyriausybės norams dėstomąja mokyklos
pat paskutinių laikų.
j kalba įveda rusų kalbą, taip pat nuo to
į Garsinga savo mokslu bei pavyzdingu- j laiko ši mokykla vyriausybės pavesta Telmu žemaičiuose buvo Žemaičių Kalvari- į šių gimnazijos administracijos priežiūrai,
jos dominikonų mokykla. Nuo 1644 me- j kuri vyriausybei nebenorint ją palikti
lų iki 1803 m t čia buvo paprasta para katalikų rankose 1836 mt. amžinai už
pinė mokykla, gi 1803 m t įsisteigus Vildaroma.
,
(Bus dauiau)

Pirmadienis, Geg. 14 d., 1928
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LIETUVIAI AMERIKOJE
dus sau daužė, nes tarp girtų
bolševikų kilo peštynes. Štai,
pikto vaisiai.

TORONTO, KANADA.
Bimba ir jo pakalikai.

kųs nuveikti. Nepadšs bolševlkam s ne tik Bimba su Jasai
čiu, bet visas trockininkt} Sta
bas. Šv. Jono draugijos vei
kėjai pp. Jureiai, Danielius,
Kazlauskas ir kiti sugebės tą
draugiją nuo
pasitaikomu
valkatų apsaugoti. Bolševikai
vis netenka savo narių, o Sv.
Jpno draugija auga.
"Tavoriščiai"
bolševikai,
patariu jums dykai pinigų neaikvoti ant "beero", nes tolei tik
Jus* s k v e m o
******
laikosi
kolel alu6m
>
*estaVobet kiomet
**«•
* * £ ne "
tenkate, tai jie nuo jūsų bėga..

.

,

j

,- .

čiiose vietose: Liberty Ice; tojai kaimynai ir pažįstami.
Cream Parlor, 14th St. ir 49 Visi buvo maloniai priimti ir
Court; Jankausko aptiekoj, 15 pavaišinti, o kun. B. Masokas
S t ir 49 Court; Eadio Barbei apdovanojo svečius atminčiai
Shop, priešais bažnyčią^ Ea- paveikslėliais. Senesni šneku
šhinsko krautuvėje, 16 St. ii čiavo, o jaunieji dainavo ir
50th Court.
žaidė. Apie vienuoliktą vai.
Gegužes 14 d., tuojaus nakties svečiai pradėjo reng
x
bus kuopos su- tis namo.
p o pamaldų,
Linkėtina kun. B. Masokai
sirinkimas, o po trumpo susirinkimo visiems "surpri- ir kun. Banaičiui ištvermingai
skleisti žmonių širdyse Dievo
zas >>
Karaliją.
Plunksna.
Atomas.

D A K T
Boulevard

A

1939

I
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Telefonas

A

Tel. Lafayette 5793

Dr. S. A. BRENZA

Dr. A. J. JAVOIS

Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 Iki S
diena, Ir 6:30 iki 9:30 vakare

Office: 4459 8. Oalifomia Ave.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti.

Šv. Jono draugija gegužės
Šv. Jono draugija aįaine
4608 S. ASHLAND AVE.
6
d.
vak.
surengė
prak.
Kal
mieste veikia labai sėkmin
NetoU 46th S t
Chicago, IU.
bėtojais
buvo
kun.
Daknys
iš
gai. Per 4 mėnesius prie šios
draugijos prisirašė daug na Niagara Falls, N. Y., ir p. Dr.
Rez. Tel. Midway 6512
rių, nes kiekvienas doraw< lie J. J. Belskis. Į prakalbas susi
Dr. R. C. C U P L E R
tuvis, matydamas draugijos rinko daug lietuvių. Atėjo ir
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Bimba su Jasaičiu bei kitais
Oakley
Avenue ir 2 4-tas Street
nuopelnus, stengiasi ją pa
Telefonai
Canal 1718—0241
savo sėbrais. Susirinkimą atiVai.: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
remti.
darė p. Kazimieras Jurčys,
ir Ketveriais vakare.
Greta ' Šv. Jono draugijos,
I
V
.
•
••
, rm
DOMĖS GERB. VARGONTN
Šv. Jono dr-jos pirmininkas.
atsirado ir Lietuvių Sumi dr•*••
KAMS.
Tvarką vedė p. V. Daniel.
ja,
kuri, pasirinkusi gražų
Geg. 6 d., 2 vai. po pietų,
B u s laika8
ir
ums netek
Pirmas
kalbėjo
kun.
Daknys,
>
3
*
vardą, rūpinasi daugiau pa
Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
Kurie manote dalyvauti L.
gauti lietuvių
į bolševikų nurodydama* prie kokių dr- *'beero", tuomet kur jus dė- je buvo iškilmingos vestuvės.
R. K. S. A. 41-42 Seime, ku
sitės ?... Nespjaudykite dabar
Gydytojas ir Cnirurgas
jų
lietuviai
privalo
dėtis.
Vi
"biuM". Užtenka čia mirodvti,
Ofisas 8408 West 88 Street
į vandenj, nes priseis kada Gerb. kleb. kun. J. Statkus ris įvyks 11-14 d. birželio
siems
jo
kalba
patiko.
Tik
Kerti
So. Western Avenue
kad garsusig Bimba, kuriam
Moterystes ryšiu surišo jau men., Cleveland, Olno, malo
nors ta
Tel.
Prospect 1028
vandienį gerti.
buvo riestai Jungtinėse Vals- bolševikai pradtjo nerimauti,
Reaidencija
2858
So. Leavitt St.
ną
porelę,
p.
J.
Savičių
su
A.
nėkite man pranešti kuoankšKazimieras
Tel.
Canal
2880 •
tybtVe, dabar vadovauja tai bet jie tapo nutildyti. Paskui
Pliopaite.
čiausia dėlei muzikalio pro- Valandos: 2-4 po pietų ir T-9 v. T.
NedėlioJ pagal susitarimą
draugijai. Taigi Liet. Sumj tulbėjo
Dr. J. Bielskis apie
Kadangi
abu
priklauso
prie
gramo.
Galėčiau
prisiųsti
gaidraugija, vadovaujama B i m - j l v i k a l a ™®ti geras draugijas.
parap. clioro, tai choras, va- j das peržiūrėjimui, i
bos Jasaičio i r kitii, kovoja ; bolševikai pareikalavo diskudovaujant varg. V. X. Medo-! Jaunuolių 297 kuopos Šei
PILNAS EGZAMINAS
visus frrru Šv. Jono draugi- j " W <**»• buvo leista duoti
Iš Vychį veikimo.
niui, gražiai giedojo " V e n i j m o ^kilmių ir Šv. Jurgio
$5.00 TIKTAI $5.00
jos sumanymus ir siekius, i užklausimus ir pažadėta į
x Gegužio 7 d., įvyko kuo- Creator", žymaus adv. žmona
Bažn. choro vedėjas.
AS TURIU 43 METUS PATYRIMO
Sv. Jono draugija gegužės \ klausimus atsakyti.
Bimba j ^
parapijos ponią
_ . _ A.
_ Thomas giedojo
su,irmkimas,
o
Taigi nenusminkit,
bet eikit
so
Muz. J. čiaauskas,
bl
at
kalbetl
tal l kltl
pas
tikrą
specialistą,
ne
pas kokį
5 d. nurengė vakarėlį tikslu • J°J° P *
>
S
svetainėje. Susirinkima s bu- lo "Ave Maria". Jungtuvių I
nepatyrėlį Tikras specialistas, ar
1247 E. 67th Street,
ba profesorius, neklaus jūsų kas
duoti progos Toronto lietu- Jo kurstomi pradėjo rėkauti. y o s k a i t l i n g a s ir> ^ to> atsi-! pažiūrėti pričjo beveik pilna'
jums kenkia, ar kur skauda, bet
Cleveland,
Oliio.
viams sueiti krūvon ir kultu-j T"1** WW d a v o klausimą, ku- l a n k 6 d t t k t | i r a 6 Do W į a t, kuris bažnyčia žmonių. Gerb. klepasakys pats, po pilno išegžaminavtoio. Jus sutaupysit laiką ir
• ringai pasilinksminti. Bimba J n o P*1** nesuprato, nes neis- priklauso prie kuopos ir vi bonas jaunavedžiams paaakif '
« « . . "—"-. . _ .
• pinigus. Daugelis kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
ii Jasaičiu pripirko alaus ir • » * ko nori. Į vieną iš klau- ^ ^
duodft g r a ž ^
p a t a r i _ gražų
pamokslėlį. Bažnyčia O P T E M I T R I S T A I jie neturi reikalingo patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumų.
Mikvietė savo sėbrus.
Tas; "™H k i m - ^ k n y s begalo ge- imi. Taipgi atsilankė adv. I buvo extra gražiai papuošta, j
Mano Radio — Scope — Raggi.
X-Ray
Roentgeno Aparatas ir vi
luivo packuyta tikslu sulaiky-: r a i •**•**• Bolševikai jam Mastauskas,
Velijame
jaunavedžiams
kuris pranešė
siškas
bakteriologiškas
egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
ti žmones nuo dainavimo Šv. P * * * * k a d J is ' k a i P ° k u n i apie M Lietuvių Dieną** ir 6v. kuogražiausio gyvenimo.
Persikėlė į Naują Vietą
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
ligoninę. M u s ų dva
Jono draugijos vakare. Kuo MUS. nemokia* žmonių meilfc., \&xj^IM
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
S. P.
ir
gyvumas sugryš jums taip kaip
bet
.kirsto
į
gerus
ir
blogus,
^
^
^
^
^
k m
y
met dauguma Toronto lietu
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odes,
vių gražiai linksminosi, Bim ! bolševikus ir katalikus. 1 ta U , , ^ v i s u o m e t n t s ilanko į
kraujo, nervų, širdies, reumatismo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
bos kompanija tęsėsi ir žan- klausiau, kun. Daknys taip ! s u s i r i n k i n ^ i r s u t e i k i f t g ^ .
pnų plaučių ų. arba jeigu turit ko
pasakė: "Jei yra bala, tui!,v;„ MtMtmkm
„ _ „„,.„;„„
kią
užsisenėjusią,
įsikerėjuaią,
zių patarimų, tka s paragina
chronišką ligą, kuri nepasidavė
kiekvienas balo: sauiioiasi ir i •
•
«i •
Po ilgo miego atbudo.
net gabiam šeimynos gydytojui,
jų aplenkia. Jei yra bolševi jaunimą prie veikimo.
neatidėliokit
neatėję pas mane.
Primicijos.
kai lietuviai kuriem
X Cicero Vyčiai šauniai
DR. J. E. ZAREMBA
Šį metą iš Ramygalos para
Lietuvis
Akių
Specialistas
nus Rusijos purvai, tai f i °*
a i | pasirodys
, u Dieno, i d e d a pijos Kristaus Bažnyčia susi
SPECIALISTA8
je„
K o m į > s*'Lietuvių
ijaj k u r i
Palengvins akių įtempimą, ku
Rūmai 1012 — 1015 — 1011
privalo bolševikų saugotis... j i § BemotQf
P a l u t s i o , M ačulio, laukė du nauju kunigu.
20 W- JACKSON BOULEVARD
Ba ris esti priežastim galvos skaudė
jimo,
svaigimo,
akiu
aptemimo,
Arti State Gatvės
• Bolševikai nori meilės, gi pa- B r a z a i t § s i r Janušauskaitės naitį iš Papiškų kaimo, ir B. nervuotumo, skaudamą akių kar Ofiso Valandos:
(John Bagdziunas Borden)
Nuo 10 ryto iki
1
po
pietų.
Vakarais
nuo 6 iki T
štį.
Atitaisau
kreivas
akis,
nuimu
tys jos neparodo, nes nulio- ^ ^
„ M a y - Masoką iš Masokų kaimo.
gaV(> iifk^^
A D V O K A T A S
cataractus. Atitaisau trumpą ragyNedeliomis nuo 10 ryto iki 1
105 W* ADAMS SI.,
Hoom 2117
8tę ir tolimą regyste.
nus žmonių išžudė. O katali~\ {e j ^ ^ , , ^ k e t u r i
^ ^
po pietų.
Kun.
Banaitis pirmas šv.
Telcphone Randolph 6727
Prirengiu teisingai akinius Ti
y^
C i c e r Q Mišias atnašavo
Vakarais: 2151 West 22 St. kai kad ir meilės neturi (su~j j o s m ark][ų
antrą Vely suose atsitikimuose, egzaminavi
Telephone Roosevelt 905*0
j lig bolšev.ki]) vienok nieko į j a u n i m a s pa^mĘ
dal^auti kų dieną, o kun. Masokas at mas daromas BU elektra, parodan.
čia mažiausias klaidas.
Nam,ų Telefonas Republic 9600
Tel. Hemlock 8ĮSI
į nežudo, tik nuo savo | r i * } L ^ ^ Y j m ^
velyky. Abudu šv. Mišias at

WEST PULLMAN, I L

DR. J. J. KOVVARSKIS

Tel. Canal 1704

Virginia OMO

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligbnius priima kasdieną nue
pietų i k i 8 vaL v a k a r o .
N e d e l i o m i s i r s e r e d o m i a tik

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

CICERO, IIL

• '

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. S. Leavitt S t Tel. Canal 0222
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos: 1—3 & 7—8 v. v.
Nedėlioj: 10—12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6660

'•

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVOJE

DR. P. 2. ZALATORIS
Gydytotojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki3 po pietų
6 iki 8:80 vakare.
-J

ADVOKATAI:

JOHN 6. BOROEN

HVmri".
j x Gegužės 19 d. kuopa našavo Ramygalos bažnyčioj.
Ant to visi lx)lševikai nu- r e n g i a ^Gegužinius šokius",
Po pamaldų į Masokų kai
tiio, gi kunigas toliau tęsė. p a r apijos svetainėje. Griež mą pas kun. B. Masoko tė
"Mums jūsų mitingai n e p a - ! B u c k J o n e s o r k e s t > V i s i y
^ velius suvažiavo giminės ir iŠ
tinka, tai mes į jūsų mitin-J k s t o k v i e ^įami atvažiuoti,
apylinkes parapijų kunigai,
gus ir nevaikštome. Jei jums | x Gegužės 20 d., bus Vy- vietinės progimnazijos mokymusų mitingai nepatinka, toi[fi^ ž o k įaį, i r išleidima s naukam jus juo* lankote?... Kam ( -j 0 forduko> J a u y r a įgparduoVISI8KAI NUVARGĘS?
bolševikų kiaulės ateina į | t a k e i e t a s tūkstančių tikietų.
Be apetito?
Nervuotas,
ištižęs?
katalikų bulves ". čia tai vi- j ų k a i n a y r a 5 0 c > C i c e r o V y . Nenusimink. Žmonės pergali "nuo
Severos Esorka, naudingu
si Trockio
sėbrai sušoko. čiai yra verti paramos ir jos vargi" suvirškinimui
ir liuosakaip karštu vandeniu apipilti. t i k i s i n u o v į e t įnių bei iš Chivimui
tonikų.
John
Junish,
Lark,
S.
D.
Sukėlė traktai* .bet tuojau j c a g 0 % Griež Buck Jones orrašo: "Pavalgius ma
tapo nuraminti ir iš salės iš-1 k e stra.
no viduriai neveikė ir
jaučiau
skausmus.
lydėti. Išvalius salę nuo bolp r a e į t a sekmadienį Vyx
Draugas
patarė imti
ševikišku p u n ų susirinkimai & a i i a į m ė j 0 baseball žaidime
Sevaroa .Esorka. Tuoj
buvo toliau tęsiamas begalo X o«s 4 kuopos basebollininaš
vėl
atsitaisiau."
Tūkstančiams pagelbė
pavyzdingoje tvarkoje ligi 11 kai laimėjo čiampionatą pra
jo geriau miegoti, val
gyti,
jausti.
Bandyk
valandos. Buvo duodami at eitą sezoną, bet Cicero Vy
pats šiandie gauk bu
telį iš aptiekos.
sakymai j rimtus klausimus; čiai paėmė viršų ir laimėjo.
W. F. SEVERĄ CO.
susirinkimui pasibaigus prie Rezultatai: Cicero 5, Dievo
Cedar Rapids, lo\va.
Šv. Jono draugijos prisirašė Apveizdog 2.
keletas naujų narių.
X Cicero lietuviai "Lietu
Taigi pasirodo, kad Toron vių Dienai" raginami iš ank
to lietuviai katalikai suma sto nusipirkti amerikoniškas
niai veikia ir sugeba bolševi ir lietuviškas vėliavas sekan- I

JOHN KUCHINSKAS
IR

B. F. MASTAUSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
2221 VV. 22nd St.
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8: 00 vakare.
Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9
iki S.
Nedeliomis 11 tos iki 1 v. po piet.

A. A. O L I S
ADVOKATAS
11 So. La Salle St.. Room 2001
Tel. Randolph 1034-Val. nuo 9-6
K
Vakarais
3241 South Halsted Street
Tel. Victory 0 562
7-9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)
A D V O K A T A S
4«31 8. Ashland A ve. ( 2 lubos)
Telef. Boulevard 2800
R Ę S I D E N C I J A:
6515 &o. RockiveU Street
Telef. Republic 9723

SEVER4S

l

ESORKA

——
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Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

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

Dr. V. S. NARYAUOKAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vai.: 0—12 ryte, 1—4 p. p., 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.

8464 SO. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 So. Wallace Street

rrUalkime akinių 4eJ visokių akių

DR. MARGER1S
3421 SO. HALSTED

STREET

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
,8:30 v. vak. Sekmadieniais nuo 10-12

JAN SMETANA, 0. D, PLAUKU IR GALVOS
OPTOMETRI8TAS
SPECIALISTAS
ekspertas tyrimo akių ir
pritaikymo akinių

1801 South Ashland Ave
Platt Bldg., kamp. l t St. 1 augsta*
Kambariai 14, 16. 16, 17 Ir 16
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo I 'ryto lkf~8:S9 va
karo. Nedėlioj ofisas uždaryta*
Tel. Canal 0688

^

SK

Naujausiu būdu ir vaistais duoda
me galvai geriausius trytmentus. Iš
gydomo pleiskanas. Sulaikome kriti
nių, plauku ir atgaiviname plaukus.
Geriausios pasekmės. Ateikite šiandie.
Vai. nuo 9 ryto iki 9 v, Ned. 10-2

INDIA LABORATORY
1407 Milvvaukee Ave. Chicago.

DENTISTAI

.**"*

Orim fif (Ms pSDtf tį FlstlSf

— • •

5AN.VCK/ L i r T c E
MiCfcOBE v/HtfsT
• O L i K E TC>

Offiice Boulevard 7042

( HOW A. SlCki-MAH 7
Wffe«eNT

DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nue 10—12 nuo 2 4
Po pietų: nuo 7—8:30 vakare.
Nedeliomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2880

*el. Boulevartf

i*»i

Dr. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušertt
*343 SO. HAUSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
f—t vakare

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH

25 METŲ PATYRIMO

r-if

OR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel.

Caeal

lltt

DR. O. I. B L O t l S
D E N T I 8 T A 8

2201 Wett 22nd fltrset
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vak. Seredomis 1801
So. 51 Ave. Cicero, 111.

DR. H E R Z M A N
Ifi

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18
metų kaipo patyręs
gydytojavę,
Chirurgas ir akušeris.
Oydo staigias ir chroniškas 11f a s vyrų, moterų ir veikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS; Nuo 10 — 12 pietų
ir nuo 8 iki 7:80 vai. vakare.
Dieną. Sauk; Canal 8118. Naktį
South Bhore 2248, arba Boulevard
4188.

DR, MAURICE KAJUI
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND A V I .
TU. Tardą 0994
Residencljos Tel. Plasa 8209
VALANDOS..
Nuo 10 lkl 12 dieną.
Nuo 2 Iki S po piatq.
Nuo 7 Iki i vakare.
FedėL nuo 10 lkl I I dieną.
•

J
••

i —

a

Ofiso TeL Victory 6898
Residencljos Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* Ir Chirurges
Specialistas Moteriškų, Vyrtfkų
Taikų ir visų chronlfikų ligų
Ofisas 8108 So. Halsted S t , Chicage
arti l l t t Street
Valandos: 1-8 po piet, 7-8 vak. Nedetlomls |r tventadlanlais 19-18 i .

p B1 H
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C H I C A G O J E SVARBUS PRANEŠIMAS LIET, DIENOS REIKALAIS.!!!)" S

Pirmadienis, Geg. 14 d., p2į>

_ ^ L f l *£!V

a s Lituania

&uk ū an

r \' ? :

Ū K Ė S
Lietuvių
Kolonijoj turiu daupelj gražių ūkių pardavimui. Norinti
pirkti Ir gaut teisingą, patarnavimą,
atslšaukit.
J. A. ŽEMAITIS,
Fountaln, Mieli.
(20-20)

prieš Harringtoną, jau du kar žigo gegužio 8 ir plaukia
tu yra išlošta Floridoje, ir jo New Yorką su 800 pasažiefių.
viskas y t a užareštuota per Jų tarpe yra ir lietuvių. Ta
Advokatą Edward H White, sai laivas į New Yorką atvyks
^jk datoar yra 'dar reikalingi gegužio 21 d. arba biskj vė
r—'
i
fitt^ytojai ir neatbūtinai turė liau.
Tasai pat laivas Lituania MARQUETTE JEWELRY
tų atsišaukti
kuoveikiausiai
& RADIO
su paaiškinimais ir suteiki gegužio 29 su "Draugo" di
džiulė ekskursija išplauks iš Savininkas R. Andreliunas
mui reikalui^, jfciiuų.
Užlaikau visokių
New Yorko ir keliaus tiesiai
(Skelbimas)
auksinių Ir sida
brinių
daiktų,
Auditorium, apatinėj svetai į Lietuvos uostą Klaipėda;.
vėliausios mados
nėj, 8 vai. vakare.
radio, pianų ro

Pirmadieny, gegužes 14 diena, 8 vai. vakare, Aušros Vartų
parap. salėje, įvyks visos Chicagos ir apylinkių, kolonijų "Lie
tuvių Dienos" Rengimo Komitetu, atstovų svarbus susirin
kurios iš tų divizijų dėsis
Leidimai gauti.
kimas, kuris bus jau paskutinis prieš iškilmes. Prašomi su
Komisija iš L. Šimučio, V. .Roseland, West Pullman ir sirinkti visi Centralinio Komiteto ir visų komisijų, nariai.
Duobos ir J. Miekeliuno jau kitos, dar nepaaiškėjo.
Nuoširdžiai kviečiame ir Generalinio Komiteto visus-garbes
išrūpino iŠ policijos vaikšty
Sharkiui laiškas.
narius.
nėms reikalingus
leidimu?.
(Jarsiąjam lietuviui kumšti
Kviečia Generalinis Liet. Dienos Rengimo Komitetas.
Leidiniai gauta trims divizi ninkui Jack Sharkey yra i š 
joms. Pirmai — nuo 1S g-ves siųsta tokio turinio kvietimo
Ak, kaip norėtas i jį matyti
Union ave. Canalport ave., laiškas:
lių,
rekordų Ir
tose operose, kurių arijas taip
IŠRENDAVIMUI
flatas
6
kamba
Halsted, Emermld, 32, Auburn,
tt.
Taisau
laikrodžius
Ir muzikos
Šėrininkai, kurie negalės
"Wo liave the honor to ad šauniai jis mums padainavo!
rių su apšildymu ir kitais patogu
instrumentus.
35th ir Archer; antrai — vise you tliat on the 20th day
atsilankyti susirinkiman, nuo mais.
Kviečiame
atsilankyti
į
2646 W. 63rd St, Chicago.
Savo platų ir turiningų
Oakley, 23, Hoyne, AVestern; of May 1928 the Lithuanians
Tinka
daktarui,
advokatui
ir
šiaip
širdžiai
prašomi
prisiųsti
Telefonas Hemlock 8380
"Draugą'> 2334 So. Oakley
programa
p.
Sodeika
pradėjo
jau
šeimynai.
trečiai - 464h, AYood, 47th, of Illinois, Indiana and Wisave. Emilijų Zemanaitę. Ras "proxys" p-no Stulpino ofinuo
mūsų
kompozitorių
kuri
3327 So. Halsted St.
California ir Archer.
san, 3255 So. Halsted Str.,
consin
will celebrate th<» nių. Jas tikrai gražiai ir to ta yra jos daikteliai.
Tol. Yards 4069
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
Prie ])irmosios divizijos pri Tentli Anniversary of Lithprieš susirinkimų.
klauso Dievo Apveizdos'par. uania's Independence at Mc-bulai išpildė. Bet pilnai, kai
IŠRENDAVOJIMUI arba parda
Valdyba.
po
gabus
ir
pirmaeilis
operovimui duonkepykla su namu ar be
DIEVO APVEIZDOS PAR.
ir š v . Jurgio par.; prie an Kinley Park, Chicago, 111.
PEOPLES HARDWARE
namo su dviem plytiniais
pečiais.
artistas
jisai
pasireiškė
ope
Gera vieta; wholesale ir retail biz
trosios -- AVest Side, Nortli
AND PAINT CO.
Arransrements are being, rų arijose. "Eri t u " - Verdi,
Lietuvių Dienos" reikale.
nis, lietuvių ir lenkų, apgyventoj aGRĮŽTA SU 800 PASAS A V I N I N K A I
Side ir Cicero; prie trečiosios | m a d e t o p r o v i d e f o r t h e en _
pielinkėj.
Pradedant
pirmadieniu,
geg.
ŽEERIŲ,
to paties autoriaus — "užmir
GREGOROWICZ BROS.
AUGUST
DEJMEK
ro\vn of Lake, Brighton t c r t a i n i ¥ e n t a n a COmfort of
Užlaikome:
šai tėvų kapus", "Kavati- U d., knygynas bus atdaras
Park fr Marqnette Park. Prie 40,(XX) people and you are
4743
So.
Wood
Street
Maliavos,
Aliejų,
Stiklų, Auto reik
na" -- Eossini ir iš Pajacai kas vakarų iki gegužes 20 d. Baltic America Linijos laimenų, Jrankių, Indų Ir kitokių na
(12-14)
cordially and respectfully re- 4 'prologas" dainuodamas p. Visi visokiais reikalai^ kasminių reikalingų reikmenų.
Turime plombinių Ir elektros
PA IEŠKAU Vinco Damasko, pa
ąucsted to be present.
GRABORIAI:
Sodeika
pačių
dainininko link apvaikščiojimo, ar kito
reikmenų,
einąs
iš Skėmių
k., Baisiogalos
1901 WEST 47th STREET
Our people are proud of aukštumų užkuopia.
paėt., Šiaulių Apskr., pirmiaus gyve
kiais, kreipkitės į parapijos
Telefonas Lafavette 41S 9
nantis Chicagoje. Kas apie ji žino,
you and are lovai to YOU and
Chicago. 111. *
knygynų.
Knygynas
bus
atdaarba
pats
atsišaukite
pas:;
Gražiai dainavo ir mūsų
NIKODEMĄ
SADAUSKJ
your presence \vould add lakštutė - artistė p-ni < W r a s m i ° 7 i k i 9 v a I
4609 So. Paulina Street
Chicago, 111.
greatly to the pleasure of all | P o c i e n . P a d a i n a v o gn^ų Q_
Lietuvis Graborius
Š i e m e t l i e t l l V i ų t a u t a S V e n - Nes yra svarbus reikalas ir turiu ji
Taip-gi
knygyne
galima
those present.
|^
^
a r f .ų i p ^
dnQių
2S14 W. 23rd Place
matyti prieš išvažiuojant Lietuvon.
čia Lietuvos Valstybės dešim
gauti.
"
Lietuvių
Dienos''
ir
Chicago, 111.
(1^-16)
Kmdly advise us if you can | p ^
^ & ^ pub]ika ^
Patarnauja laido10 m. Lietuvos nepriklauso- t metinį jubiliejų. Ta, jubiliejų
tuvės* kuopifiausia.
come
sigailėjo gausių aplodismen mybei atminti ženklelių, ku šiemet mini lietuviai visame
PARSIDUODA grocerne su
Reikale meldžiu at
Sp.
Kom.
tų.
sišaukti,
o mano
Maliavojame, dekoruojama, kalnamu geroj vietoj pardavimą
rie yra labai dailus. Taipgi pasaulyje.
darbu busite užga
slmuojame
ir popieruojama na
Pianisto p. M. Jozavito pa
patirsite
ant
vietos.
nėdinti.
mus.
Padarome
darbą greitai ir
Chicagos
lietuviai
tam
jubi
galima gauti lietuviškų ir apigiai.
Tel. Roosevelt 2515
skambinta Liszt'o "Šeštoji
1439 So., 49th Avenue
meri kiniškų vėliavukių. Pa liejui paminėti rengia Lietu
Užlaikome mmllaru. t>opieru Ir
arba 2516
8v, Tikėjimui platinti Chi- Rhapsodija'' sukelo gražaus
Cicero,
IU.
•tikiu
ir t t
tartina kiekvienam lietuviui vių Dieną gegužes 20, 1928
T
cagos arkivyskupijos
dr-ja upo. Jisai turi gera, tekniką,
3149 SO. HALSTED ST.
Šiuo tad laiku labai pritin
tuos dalykėlius įsigyti ir pasi
paskelbė savo metinę visose o ir jausmo neskundžia j sa
Pres. Ramancionis
ka arčiau susipažinti su mūsų
puošti tą dieną.
Chicago, 111. Tel. Victory 7261
parapijose surinktų aukų ka vo darbą įdėti.
Simpatiškas —
tautos veikėjais, kurie buvo
Kom. Pirm.
BUDRIKO RADIO S K Y I t i r S vi. , V
Mandagus
—
talikų tikėjimui platinti apy- j Putyikos buvo pilna audito
sados yra pripildytas Naujais 1929
mūsų priešakyje steigiant Lie Modeliais ir kainos yra žemesnes
skaitą. Lietuvių parapijų au rium, nors tai buvo paprasta?
Geresnis ir Pi
kaip kitur.
tuvos valstybę.
RCA Radiola 18 už $137.50 su tū Telefonas Canal 72SS
gesnis Už Ki
Lietuvos Vyčių
Paskolos
kose sulig kolonijų taip auko vakaras, nor s kai kurios gaAmerikiečiams lengviausia bomis.
tų Pataravimas.
zietos ši koncerte boikotavo. Bendrovės metinis šerininkų ir parankiausia susipažinti su Atwater Kent 37 už $110.50 su t u ja:
botnis.
Cicero
,
$547.00 Publikoje matėsi žmonių jš susirinkimas įvyks ketvirta- mūsų veikėjais
Atwater. Kent 38 8 tūbų už $150.00 i
iš Lietuvos
Maliavoj kuo Eontraktorius
su tūbomis.
visų
ir
net
tolimesnių
kolonidieny,
gegužės
17
d.,
Lietuvių
Dažų Ir Popleroa Krautuvė
Bridgeport
399.00
Albumo.
Freshman AC 6 tūbų už $98.00.
2334
So. Leavitt St.
Chicago.
Victor Ortophonic Victrola ir Ra
P A 3 R ABŲ VEDĖJAI
AVaukegan,
111
307.85
Buvo
pralotas
kun.
M.
L
I
E
HARIOTGTONOT
Lietuvos
Albumas
yra
dide
LES
Didysis Ofisas;
dio Krūvoje
— Electrikinis už
Town
of
Lake
285.00
Krušas,
kun.
A.
Skripka,
kun.
$249.00.
lis, puikus leidinys iš 436 pu
4605-07 So. Hermitage Ave.
SUSIBANKRUTIJUSIO,
Brighton
Park
275.00
A. Deksnys ir visa eile kitų
si. 288 puslapius užima vien
GENERALIS KONTRAKTel. Yards 1741 ir 174J
KREDITORIŲ ŽINIAI.
Dievo Apveizdos . . . . 173.00 kunigų. Daugybė mūsų muzi
SKYRIUS
paveikslai po kuriais parašai
TORIUS.
4447 So. Fairfield Avenue,
Roseland, 111
94.00 kų — vargonininkų, profesioAtlieku visokį karpenterlo ir m ū 
SKYRIUi
Yra svarbu kad visi depo- yra lietuviškoj ir angliškoj
rininko darbą. Statau naujus ir tai
1410 So. 49 Ct., Cicero
Nortli Side
91.64 nalų ir veikėjų. Retai kur to
sau senus namus.
įzitoriai kurie yra įdėję pini- kalboj. Kita dalis yra apra
Tel. Cicero 3794
Marquette Park
70.02 kia, margą publiką tenka nih
JULIJONAS ŠLICKIS
jgu s prie HARRINGTONO, šymai apie veikėjus.
SKYRIUS
2150 South Hoyne Avenue
West Side ..,
44.00 tyti.
8201 Auburn Avenne
Lietuvos
Albume
randasi
a
t
Tel. Canal 5529
Gegužio
i susibankrutijusio
Tel. Boulevard 3 2 t l
Po koncertui pp. P o < u u
Chicago Heights 111. . . 29.24
(26-26)
; i (May) 1921 metais, kreiptųsi vaizdai žymiausių Lietuvos
South Chicago
23.00 Beethoveno
Konservatonioi r . A J i *• «
i WT% veikėjų, vyrų, ir moterų, ra
šitas gražus
Pasirodo, \vestsidieeiai savo
radio
_ . ., .
'' J prie Advokato Generolo ED- šytojų, visuomenės veikėjų, naujas
Phone Virginia 2054
suruose
p.
A.
Sodeikai
išleisbm-Ai>T\
rr
OTW
I
I_
Fjeshrfian
arba
aukomis nrisijii reikalams pa
^ .
7~
rWARD H. WHITE, kamba karininkų, kunigu, vyskupu, Atwater Kent 6
JOSEPH VILIMAS
šita
Victor
tūbų
prijangriatuves, kuriose dalyvavo kele rys 1202, 105 W. Monroe S t v mokslininkų ir kitų,
teko
ketvirton
iŠ
galo
eilėn.
Namu
Statymo
Pigiausias Lietuvis Graborius
mas prie elek
Chicago, UI.
Victrola
kaina
CHICAGOJE
tros.
Radio
su
Oaila! Rodos, West Sideje yra tą desėtkų muzikų, profesio
KONTRAKTORIUS
Tas Albumas parsiduodavo visuokuo, nieko
Matomai, _ kurie atsišauks
Laidotuvėse pa
$12.00
su
rekor
nalų,
dainininkų.
Buvo
ir
p.
gana daug gerų ir gana tur
4558 S. Wathtrnaw Ave. Chicago, III
po $5.00. Dabar "Draugas" daugiaus nereikia
tarnauju geriau
gal
galės
gauti
didesnią
dalį
pirkti
už
$87.00.
dais.
konsulas
Kalvaitis
su
žmona.
sia ir pigiau netingų lietuvių katalikų. Butų
to leidinio kaina nupigino ir
ffu kiti todėl, kad
Rap.
Nauja knygra Radio I.og kiekvie
įdomu, kad kas nors surastų
priklausau
prie
parduoda už $2.00.
nam dykai.
grabų iSdirbystės
Naujas grojyklis pianas vertės
ir pagarsintų aukotojų pavar
Visos Chicagos ir apieUžsakymus siųskite adresu: $600.00
OFISAS
už $245,.00.
668 West 18 St. des. Tuomet pasirodytų, kas
linkės kolonijos
didžiausiu
DRAUGAS,
•ta
JOS. F. BUDRIK Inc.
Tel. Canal «174
V;
išgelbėjo westsidie< ius nuo uolumu ruošiasi prie "Lietu
SKYRIUS: 3238
2334 So. Oakley Ave.
3417-21 S. Halsted St.
2-RI MORGIČIAI
So. Halsted St.
westpullmaniečių
likimo.
vių Dienos", geg. 20 d..
Tel. Blvd. 4705
Tel. Victory 4088
CHICAGO, ILL.

"LIETUVIU DIENOS" ŽINIOS.

PRANEŠIMAI.

< < •

LIETUVIU TAUTOS
VEIKĖJAI

S, D. LACHAVVICZ

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

VISADOS PILNAS

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIK1S KOMP.

J. F. RADZIUS

MORTGEČIAi-PASKOLOS

čia Yra Tvirtumas!

3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Chicago, 111.

PASALDYKITE SAVO
GYVENIMį. *

A. SODEIKOS KONCERTAS
Tel. Boulevard 4119

Tyčia kelettT. dienų nerašiau
apie buvusį p. A. Sodeikos,
Lietuvos operos artisto, kon
G R A B O R I U S
certą. Mat norėjau ne vien
Husų patarnavimas laidotuvėse
Ir kokiam reikale, visuomet estą
savo nuomonę pareikšti, bet
sanžiningas ir nebrangus, todėl
pasiklausyti, kaip kiti apie
kad neturime išlaidų užlaikymu
skyrių.
mūsų garsųjį artistą atsilie
3307 AUBURN AVE.
pia. Tačiau, jei buč ir tuojau
Chicago, 111.
savo nuomonę pareiškęs, kai
po dienraščio reporteris, buč
ir visos publikos išsineštus įs
Tel. Roosevelt 7582
pūdžius atspėjęs, nes visi p.
Sodeikos dainavimu yra su
žavėti.
Gražus, galinga s balsas, be
Grafeorius Ir Balsamuotojas
Nuliūdimo valandoje suteikiam to gerai išlavintas, kėlė pu
geriausį- patarnavimą.
blikoje tokio entuziazmo, ko
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite patenkinti.
kio retai koncertuose matvsi.

A. MASALSKIS

S. M, SKUDAS

1911 Canalport Ave.
Chicago, III.
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS

•

To nebūtų buvę, jei p. Sodei
ka neturėtų įgimto artisto ga
bumų, gilaus dainuojamųjų
kurinių atjautimo. Jisai dai
navo, jautė, sieloje vaidino.

A. I A.

Jei jūsų gyvenimas kartus,
tai pasaldykite jį Lietuvos
saldainiais.

BOLESLOVAS
TEJZERSKIS
Mirt' Gegužės 12 d. 10:15 ryte
1028 m. 54 motu amžiaus.
Kilo iš Kauno Rėd., Rasei
nių Apskr. Girkalnių Parap.,
An»erikoje išgyveno 1» metų.
Paliko dideliauno nuliūdime
moterį Viktoriją, kettiris ' su
nūs:; Romaną, Stanislova, Ka
zimierą. Juozapa, 4 dukteris:
Vandą, Terese, Eleną ir Sta
nislovą ir žentus Miniat ir Ur
bonavičių.
Kūnas pašarvotas 4624 So.
Paulina Str.
LaMofuves jvyks Trečiadieny
Gegužės 16, 1928. I š namų 10
vai. bus atlydėtas į švenė. šir
dies Viešpaties Jėaa*is bažny
čią. 46 ir I.ineoln str. kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. P o pamaldų bus
nulydėtas į Prisikėlimo kapi
nes. »
Nuoširdžiai kviečiame visus
.gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
NulKide Moteris, Simai, Duk
terys ir žentai.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Ivžerskis Boulevard 9277.

Jei jūsų gyvenimas saldus,
tai padarykite jį dar saldes
nį lietuviškai s saldainiais. Sal
dainių iš Lietuvos ve kur:
"DRAUGO'» SKYRIUS
901 West 33rd Street
Chicago, 111.

VELTUI Dabar
Gauk
Highball
stiklą, vertės 25c.
DYKAI su kiek
vienu komi Pilzenbaur.
Gauk
sau šiandie.

FUT
©

THE PILZEMBRAU C0.CHICAGO
Specialii
p asini ytaas
vertelgoms.
Phont Hajnarket 8335

NAIKINA
Kandis, Tarakonus
Blakes, Muses
Ir kitus namų Vabalus

Paskola sutelkiama \ vlsna dlsną
Perkam* reai estate kontraktas

GEGUŽINĖMS
PAMALDOMS
VADOVĖLIAI

International Investmeat
Corporation
Kapitalas | W O , » M j t
S804 8. KKDZIB A V I
Tel. Isrfayette t7S8-f?lt

Kasdien skaitoma per Ge
gužes mėnesį. Labai gražus
skaitymai.

Patarimas Publikai!

1. Sitai Viešpaties Tar
naitė. Parašė Kun. V. Šeš
kevičius
30c.

AR
ŽINAI,
kad su pirki
mu, pardavimu ir mainymu turto,
mortgičlų reikalais, notarlališku ras
tu padarymu, pinigrų ir laivakorčių
siuntimu —
VISADOS yra patartina kreiptles
pas

3. Štai Tavo Motyna. Pa^
rašė Z. Rūta
30c,

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St. Chicago.

Viršminėtas knygelės ga
lima gauti

Boulevard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA 2EMOS, DĖLTO
KAD.JTJ RTZNTR YRA T>TP>RT 19

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosa
vybių. Perku ir parduodu
morgičius.

"DRAUGO" KNYGYNE
2334 S. OAKLEY AVE.
Chicago, BĮ.

J

JUSTIN BIACKIEWIOH
2342 So. Leavitt Street
Phone Canal 1678

