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"Draugas" atstovauja organizuotų
katalikų minti, 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 pasaulionyi turi kilmj uldavtnj, — įnešti J Selraynaa Ir J vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasia. Jčzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padSs jums ta
apaštalavimo darbą atlikti
Užtat,
skaitykit© ir platinkite "Draugą."
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Į MEKSIKOS PAKRAŠČIUS J. VAL- Ungarija Su RimniSTYBĖS KARO LAIVA
rija Konferyoja
^0

•»

Gen.

Escobar Apie Valdžios
KareiviŲ Nuožmumą

WASHINGTON, bal. 6. — (Ma
reiškiama nuomonė, kad Meksikos
revoliucionierių jėgos j Srnaloa
valstiją atsimesianeios.
Tad Valstybės sekretorius Stimson imasi priemonių, toj Meksi
kos daly J. Valstybių piliečius nuo
revoliucionierių apdrausti.
Karo Laivyno departamento pa
reikalavo karo laivą tuojaus į Topolobampo pasiųsti.
Be to, Valstybės
sekretorius
Karo departamento pareikalavo,
kad armijos viršininkai įspėtų re
voliucionierius neliesti J. Valsty
bių pusės puolant pasienio mies
teli Naeo.

KĄ GEN. ESCOBAR SAKO
JUAREZ, Meksika, bal. G. —
Vyriausias Meksikos revoliucijos
vadas gen. Escobar iš Chihuahua
miesto praneša, kad revoliucionie
riai šiandie dar griežčiau yra

KONFISKUOTŲ SAVAS
ČIŲ KLAUSIMAS SPREN
DŽIAMAS

LIAU SUIMTAS

žinoma, einant jo melagingu paj reiškimu de K i n g namuose, A u -

rora, 111., atliktas "reidas" ir re
zultate Mrs. de King nužudyta.
Areštuotas už savo melagingą
pareiškimą kaltina Kane apskri
ties prokurorą Carbary ir W. Millar, vyriausią prokuroro investigatorių.
Girdi, jam tie jo viršininkai lie
pę pareiškimą pasirašyti ir jis ne
žinojęs net kas tuo raštu pažymima.
<
• f\ \W§
Anot jo, Millar už tai jam iš
prohibicijos vykinimo fondo da
vęs 15 dol. ir po " r e i d o " liepęs
iš apskrities pasišalinti, kadi r į
Meksiką ar Kanadą išvažiuoti.

įtaikinta.
Ungarija reikalauja 26 milionų
dol.
atpildymo, Rumunija siųlo
20 milionų dol.

NUKAUTUS KAREIVIUS
SUDEGINĘ
MBXICO CITY, bal. 5. — ,Val- f

DU POLICMONU KALĖ
JIMU NUBAUSTA

f

t

VOKIETIJOS PREZIDEN
TAS SERGANTIS

PARYŽIUS, bal. 6. — Prane
ša, kad reparacijų konferencijoje
darbai pasekmingai vedami. Bet
metinė reparacijų suma, kas yra
| ATĖNAI, bal. 6. — Turkijos
svarbiausia, dar nenustatyta.
autoritetai Konstantinopoly 220
namų, prigulinčių graikams, už
NENORI BUT VALDŽIOJE
grobė. Graikija protestuoja.
T U R K Ų S U GRAIKAIS
NESUTIKIMAI

Tokiu būdu gen. Almazan ar
ITALIJOJ ŠALČIAI
mija iš abiejų galų sužnybbta.
ROMA, bal. 6. — J Veneciją
Oficialėmis revoliucionierių ži
niomis, Jimenez plotuose re volių- ir į kitas Italijos dalis gryžo sal
ei jos vadai turi apie 14,000 ka-f tas oras ir sniegas.
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Už melagingą pareiškimą
kitus kaltina

-

J. M. gerb. kun. Feliksas Kudirka; Amerikos Mari
jonu P*o*/inciolas, mini 35 m. kunigavimo sukaktuves.
Gerb. veikėjo reikšmingy sukaktuvių paminėjimui rytoj,
Aušros Vartę parapijos salėj, rengiamas b^nkietas.

Kongresui Praneši
ma Hoover
Pagaminęs

BERLYNAS, bal. 6. — Vokie
27 VIENUOLES MEKSI tijos prezidentas von Hindenburg,
KOJ PALIUOSUOTOS
81 metų amžiaus, ėmęs sirguliuoti.
"NAPOLEONUI" GALI
Praėjusi šalta žiema skaudžiai at
SMARKIAI KLIŪTI
MEXICO CITY, bal. 6. — Val siliepusi j jo sveikatą.
džia šiose apylinkėse areštavo 27
0ficisli(li
JUAREZ, Meksika, bal. 5. — vienuoles Seseris už jų vienuolinį
^Mmi*
Plento
SVARBIAUSIOS REKO
Traukiniais čia atvykę žmonės pa gy venimą> kas esą įstatymams prie į nesveikatingumas.
sakoja, kas patvirtinama praneši šinga.
MENDACIJOS BUSIĄ
|
mais j revoliucionierių stovyklą, • Kiek palaukus jos jspėtos ir pa-, IŠEIVIŲ ŠMUOELIUOTOJAI
KETURIOS
kad gen. J. A. Almazan, Meksikos liuosuotos.
SUIMTI
valdžios militarinis "Napoleonas",
WASHINGTOlN, bal. 5. — PreKartu su jomis areštuotas ku
kurs su savo armija Jimenez pa
GENOA, Italija, bal. 6. — Po- zidentas Hoover jau pagamino sanigas, kurs joms pamaldas turėjo,
ėmė, papuolė j revoliucionierių ka kalėjime laikomas.
licija suėmė ir į kalėjimą uždarė vo pirmąjį specialei Kongreso seriuomenės spąstus tarp Jimenez
6 išeivių šmugelninkus. Išeiviai sijai pranešimą. Kongresas šio ba#
ir Escalon.
SUIMTA IR INTERNUOTA italai j Franciją buvo šmugeliuo- landžio 15 d. susirinks.
Gen. Almazan su armija suž
jami. Nuo jų kiekvieno po 1,000 \ Svarbiausios prezidento rekomenybtas tarp 5,000 revoliucionierių
WASHINGTO,N, bal. 6. — Na dol. buvo imama. .
ndacijos bus keturios:
—
raitelių Escalone, kuriems vado eo, Arizona, suimta Meksikos val
Kad Kongresas išleistų farmų
IR
BRITANIJOJ
P
I
K
T
A
D
A
rėmimo
priemonių įstatymą tais
vauja gen. Caraveo, Chihuahua džios 10 ginkluotų kareivių su
RYBES P L I N T A
ruožais, kaip pabrėžiama republigubernatorius, ir 7,000 infanteri- kapitonu. Jie internuoti.
konų partijos platformoj.
jos Jimenez, kuriai vadovauja geLONDONAS, bal. 6. — Po ka
Kad Kongresas abelnos tarifai
ner. Escobar, vyriausias revoliu
AMBASADAI RŪMUS
ro ir po 1926 metii generalinio revizijos neatliktų, bet tik reikia
cionierių vadas.
NUPIRKO
streiko Britanijoj pradėjo pikta mas jos dalis pataisytų.
Kada gen. Almazan su valdžios
Kad Kongresas, einant konsti
BUENOS AIRES, Argentina, darybės plisti. Tik žmogžudystės
kariuomene paėmė Jimenez, gen.
tucija, savo narių skaičių padidin
6. — J. Valstybių valdžia ima mažėti.
Escobar su infanterija atsimetė j bal.
tų.
|
šiaurius, gi užpakaly paliko gen. savo ambasadai čia nupirko Bosch
rūmus ties Alvear ave. 1,262,000 REPARACIJŲ KLAUSIMAS Kad Kongresas atšauktų imigra
Caraveo raitariją.
i
BAIGIAMAS SVARSTYTI cinį nacionalio paėjimo aktą.
Po kovos ties Diaz, netoli nuo dol. užmokėjo.
Jijnenez | šiaurius, gen. Caraveo
su raitariją staiga pasuko j va
karus ir dideliu ratu apėjęs už
puolė ir paėmė Escalon miestelį,
gen. Almazan armijos užpakaly.
Tuo laiku gen. Escobar infanteri
ja pakėlė kontratakas gen. Alma
zan armijai ir Jimenes atsiėmė.

SAVS

Areštuotas E . B . F a i r c h i l d sa
vo tėvo namuose, Odeli, 111. K a i p

džia praneša, kad j«s kariuomenėJ
palei La Reforma revoliucionierių
jėgas, kurias vadai apleidę, perr
Valdžios kariuomenės vadai s u d ė m 1 ^ ^ ^ E s % gOO revoliuciviliniais gyventojais kuožiauriau- cionierių nukauta, 300 sužeista ir
sia apsieina, juos be atodairos žu 1,000 nelaisvėn paimta.
do.
Sako, nukautųjų lavonai sukrau
Revoliucionierių jėgos patvar
ti | krūvas, aplieti gazoliną ir sukomos kontratakoms iškelti.

reivių. Iš jų nei pusė nepanaudo
ta mūšiuose su valdžios kariuome
ne.

METAI-VOL. XIV

Telefonas: Roosevelt 7791

LIETUVOJE
*

pasirodžius viena kraugeringiauŠis klausimas kelinti metai vilsių. Išžudyti revoliucionierių k a - į k i n a m a s i r p a g a l i a u jį b u s 8U_
reiviai, kurie po mūšio rankiojo
sužeistuosius, nors ambulansai kuo
aiškiausia buvo pažymėti. Mat, Calleso—Gil valdžia revoliucionierius
"maištininkais" laiko.
Toliaus šis generolas pažymi,
kad iš Jimenez revoliucionierių jė
gos atšauktos netekus amunicijos.
Gi apie valdžios generolus jis sa
ko, kad jie turi daug amunicijos,
bet ją naudoja vien nekaltų žmo
nių žudymui.
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VIENNA, Austrija, bal. 6. —
sistate kraugeringą Meksikos vai- čia pradėjo konferenciją ungarųrumunų maišytos komisijos tikslu
džią kovoti.
piliečiams
Gen. Escobar pažymi, kad Mek nustatyti Ungarijos
sikos valdžios kariuomenė pasta-' atpildymą už konfiskuotas jų sa
ruosiuose Jimenez ploti) mūšiuose vastis Transylvanijoj.

i

Meksikos Valdžios
Armija Spąstuose

SVEIKINAME SUKAKTUVIŲ PROGA!

36

VIENNA, Austrija, bal. 6. —Atsistatydinęs kanclieris monsign.
Seipel savo partijos skatinamas
sudaryti naują kabinetą. Bet monsignoras atsisakė.

4 PAGROBĖJAI AREŠ
TUOTI

Teismas kalėjimu nubaudė du
poliemonu, Schlitz ir Lutz už tai,
r kad jiedu prikibę be jokio reika[lo vienoj kavinių areštavo Frank
įBracciaventi, teisėjo Immenhausen
('personai į bailifą.

LENKŲ KONSULAS
KAUNE
" I d . Štime" rašo, kad į Kauną
atvykę Tarptautinio Raudonojo
Kryžiaus komiteto atstovai Verne
ris ir Dukertas. Kartu su jais at
vyko ir lenkų konsulas Karaliau
čiuj. Jie nori susitarti su Lietu
vos Raudonuoju Kryžiumi, kad abi valstybės pasikeistų politiniais
kaliniais.
Kalbėdamas su vienu spaudos
atstovu, lenkų konsulas Karaliau
čiuj pasisakė, kad Kaunas padarė
jam visai kitokį įspūdį negu jis
buvo laukfs. Jis buvo manęs, kad
Kaunas busiąs koks apšepęs pro
vincijos miestas, tači£u jis pasi
rodė visoj savo didybėj — gyvas
ir įdomus, kur darbas tikrai in
tensyviai visomis sritimis eina.
"Aš mačiau jūsų balietą, susi
pažinau su jūsų universiteto ke
liais skyriais, mačiau jo įtaisymus,
kokius turi senesni universitetai,
mačiau įjusų miesto muziejų. Tie
sa, jis nedidelis, bet ten įdėta tiek
triūso ir atsidėjimo. Per kelias
dienas Kaune daug k6 pramokau.
Daug dalykų, kurių ligi šiol dar
nesupratau, dabar man visai pa*

Vienas gavo ąodienų^ kita^^į f^kėjo.. »>
dienų- katėjimo.

Pašautas jaunuolis mirė

VfiJAS NUTRAUKĖ KAU
NO RADIO STOT.
ANTENĄ

Netoli Willow Springs ant ap
skrities vieškelio rastas pašautas
Kovo 13 d. apie 7 vai. ryto.
S. Argeropoulos, 18 metų, 1824
ELIZABETHTON, Tenn., bal.
Cleveland ave., buvusig Lake View smarkus vėjas pertraukė Kauno
6. — Vietos audiminėse streikuo
High school mokinys. Paimtas į radio stoties anteną. Sudaužytas
ja darbininkai. Čia buvo atvyku
izoliatorius. Kai kurios antenos
ligoninę jis mirė.
siu tarp streikininkų veikti du
dalys ir dabar nesurandamos. Ta
Prieš pat * mirsiant jis atgavo
Amerikos Darbo Federacijos virčiau tikimasi dar šiandien vieną
sąmonę ir papasakojo, kad važiuo
šininku.
pusę antenos užtraukti ir galimas
damas automobiliu užkliudė šalę
daiktas, kad vakare vėl veiks ra
Tomis dienomis jiedu varu su-! ant kelio stovintį ir taisomą au"R."
imtu ir išvežtu toM iš miesto. Pa- tomobilių. Taisęs automobilių vy- dio stotis.
grąsinta negryžti.
ras išsitraukė revolverį ir į jį šo-

EVANG. REFORM, PAS-

Tame pagrobime dalyvavo a p i e ' ™ B e V y r o a»ton>«>bili«J »•»*»•
TORIŲ ALGOS
30 vyru. Iš jų keturi jau areš- d a r j a u n a "**»**•
Policija darbuojas tą piktadarį
tuota
Neokupuotoje Lietuvoje yra 5 esurasti.
vang.-reformatų pastoriai. Jiems
Am. Darbo Federacijos prezide
per metus išmokama algos 33,000
ntas Green pasiuntė protestą Ten8 sužeista
lt. Jei priskaityti dar 3 kolegijos
nessee valstybės gubernatoriui, s
Vakar anksti ryte važiuojant du
narius, tai ir taip metinė alga kie
automobiliu susikūlė. Vienu jų iš
DETROITE POTVINIS šokių važiavo penki Chicagos U- kvienam pastoriui virš 4000 l t
Tuo būdu reformatų kunigai gau
niversiteto studentai ir 3 studen
na kelis kartus didesnę algą, negu
DETROIT, Mich., bal. 6. — Del tės.
( i i i r Į •
katalikų kunigai.
"R."
trumpo, bet smarkaus lietaus CoVisi sužeista. Vienas pavojingai
nnors upeliukas patvino ir rytinę taip, kad nėra vilties pasveikti.
SUSIPEŠĖ IR VŽNĘJŠE
miesto dalį vietomis vanduo užlie
jo. Apie 30,000 žmonių atsidūrė
Keturi sugauti
Kovo 13 d. Darbėnų miestely
pavojun.
Į
Automobiliu važiuoją keturi vai susipešė keli žmonės. Per mušty
kėzai Kedzie ir Belmont avės. ske nes vienam iš dalyvių, Juozui AliKANADA NOTĄ RUOŠIA rsgatvy pavojingai sužeidė praei nšteikai iš Šniukščių kaimo, ttivo
nančią Mrs. E. Gunther, 38 m. sunkiai sužeista galva. Po dienos
WASHINGTO,N, bal. 6. — Iš
(Vaikėzai mėgino pasprųsti, bet sužeistasis nuo žaizdos mirė.
SVAIGALŲ ŠMUGELIA- Ottawa, Kanados, apturėta žinių, s11^11^) Kaltininkas Juozas Mickus po*
kad
tenai
gaminama
nota
J.
Val
VIMO KLAUSIMAS
.—
jlicijos sulaikytas ir tardomas. Jis
stybėms del laivo Imalone nuskan- Prieš palikimą iškelia bylą'prisipažino, kad Alinšteikai per
NEW YORK, bal. 6. — Prane dinimo. Čia tos notos laukiama.
Praeitą gruodį Cbieagoj m i r ė p e g t y n e g k e l l s į a j ^ g gndavęs. 'R.'
šta, kad kongresmono Morgan iš
Rusk Medical kolegijos profeso-Į'
•
* •
Ohio svaigalų šmugeliavimo klau TAI AMERIKONO DARBAS rius Dr. Thomas ir pusę miliono
PINIGŲ KURSAS
simas dar nebaigtas.
dol. vertės savo turtus trims slau
Federalis distrikto prokuroras
BISBEE, Ariz., bal. 6. — Iš gėms užrašė.
)
Lietuvos 100 litų
$10.00
Tuttle išklausinėjo visus tuo rei Meksikos praneša, kad Naco mie
Mirusio sunūs dabar tą palin
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
kalu liudininkus ir atrado, kad ste į J. Valstybių pusę keletą bo kimą kovoja.
Francijos U00 franką 3.90
svaigalus vežė kongresmono žmona mbų andai iš airplano paleido vie
Belgijos 100 belgą 13.88
savo seneliui tėvui.
nkojis amerikonas lakūnas, kurs
CHICAGO IR APYLINKĖS.
Italijos 100 linj
5.23
Tai nėra jokis pasiteisinimas, revoliucionieriams tarnauja.
— Nepastovus oras. šiandie vėsiau.
Vokietijos 100 markiu. 23.71
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Šeštadienis,
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j tuo išsiž^Ulė^amas reikalingo Mano motinėlės brolio turjo nuopelnus kaipo kunigo vienuolio, misionie
\ KUNIGAS PRANAS JURGIS JURGAITIS.
'poilsio (kad pribūti laiku į .tingo ūkininko sumų* buvo
riaus ir tai mums vietos dienrašty pritrukIšeina kasdien, išskyrus sekmadienius
tų. Jo kilni asmenybė, nepaprastai didelis
j pirmą posėdi) ir atostogų; da- leidžiamas i kunigas, bet liko
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, P u 
sei Metų — |3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
taktas daug paklydusių žmonių atgal prie
•lyvavo visuose seimo pUsS- gydytojam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Bfetų — $4-00, Kopija .Ole.
Motrnelė* sesers stmus i r g i
Bažnyčios grąžino; jo sumanumu keletas pa'džiuose.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą
įrusių parapijų sutvarkyta ir ant kojų pasta
žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
Jis yra rimto budo, giliai buvo leidžiamas į kunigus, bet
tikslui pašto ženklų.
tyta. Kaipo kunigo — klebono niekuomet jo
apsvarstaiitis dalykus ir kal del neturto turėjo kitus mo
Ror'^ktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdieu
nepamirš tos parapijos, kuriose jisai darba
ba pirma apsimąstęs; geros kindamas uždarbiauti. Vieną
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
vosi.
'širdies, atjaučiantis kitą, link gražią dieną jo mokinys DttuSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Niekas turbūt geriau nesupranta katali
smas, draugiškas bei ataar guvoa tipej sumanė pasipJukvai. po piet.
gus; greitai sudaro draugų I dyti. Mano seserėnas jau buvo
kiškos spaudos reikšmės, kaip kun. Kudirka,
;J>ureiį. Jis patraukia kttifl [klierikas. Skaitydam* knygas
kuris mio pat ?avo atvykimo Amerikon uo
u
r jaunimą taip ir suaugusius JWo padaugūviu ir jau buvo
liausia spaudą platino ir rėmė. Nors ir nepa
; Nestebėtina tad, kad jis buvo toli nuljęs, kaip išgirdo balLITHUANIAN DAILY FBIEND
togiose sąlygose gyveno, neturint jokiu i*m- i
Published Daily, Except Sunday.
,są, Šaukiantį pagetbos. Bėgvisli mylimas seminarijoj.
dų, o dėlto įsisteigus spaustuvėlę, leido "Ti- i
STJBSCRIPTIONS: One Year — $6.00, Six Montka
damag labai sušilo ir kunigiš
— $3.50, Three Months — $2.00. One Montn — 78c.
kybą ir Dorą". Ir dienraštis "Draugus" nei
Nors jis yra čia gimęs, au
Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00,
kais rūbais puolė į vandenį,
Copy — .©3c.
keno kito, kaip Marijanų tegelbėtas iš ban- j
gęs,
ir
seminarijoj
mažai
gir
Advertising in "DRAUGAS" brings best resnlts.
Jkad išgelbėjus savo mylimą
kruto ir šiandien pasekmingai išlaikomas. Be
Advertising rates on app'.ication.
dėjęs lietuvių kalbos, tačiau
mokinį. Bėja* abu žuvo Dau•'DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago. to, leidžiama savaitraštį "Laivas", kuris po
jos nepamiršo, ir netik kad
visą Ameriką plačiai yra išsiplatinęs. O ką
ją moka ir kalba, bet .gražiai ^ V 0 8 ^ l m ė s e '
v
!
M
A
n
besakyti apie eilę naudingų knygų, kurias tai
ir taisykliškai rašo. Cia gali° »w>«»^ labai rupi"Draugo" Bendrovč, tai Marijonų Kongre
įma priminti, kad lankant Qui- n o s ^ k a d užpildžius žuvusių
gacija išleidžia. Del to kttti. Kudirką visai tei
v.
'gley Preparatory Seminary, vietai.
Rytoj Chicagos lietuviai katalikai pa singai galime vadinti mūsų spaudos nnoŠir- Į
jis kartą savaitėj Vieną * į j Tėvelis buvo dievobaiinmgerbia vieną žymiausi sav»o vadą J. M. gerb. džiu globėju ir apaštalą
landą kitu s mokirto lietuvių ^ - Auklėjo 4 sunūs rr t dukkun. Feliksą Kudirką, Marijonų Kongregaci
Mūsų centraiinės organizacijos ir-gi jame
«kalbos. Jis turi gabumus fa- t e r i s - v i e r » » huro , u i r ? s - Y[jos Provinciolą Amerikoje.
randa ne vien nuoširdaus pritarimo, bet ir
šyme ir anglų ir savo tėvų *> b u v o 8 vaikai,
Pagerbimo proga — trisdešimti: penkių stiprią paramą. Ypač Labdaringoji Sąjunga
kalboj. Geistina, kad jis rastų' Mirdamas tėvelis paliko pudideli dėkingumą jam reiškia, nes jo pata
metų jo kunigavimo sukaktuvės.
progos panaudoti plunksti^ sėtinai turto, ir visai mažus
Teko nugirsti, kad gerb. mūsų veikėjas rimais ir vadovavimu gražių darbų nuveikė,
mūsų visuomenės naudai
j vaikus. Vyriausias buvo 11 me
gražiausią
įstaigą
—
savo
ligoninę
pasistatė.
jokių pagerbimo puotų, jokių iškilmių neno
! Lietuvių katalikų visuome-, l u ' ° ^^iausias da negimęs,
Kaip gyvai gerb. Provineiofui rupi išeivi
rėjo. Jam esą geriau ir šias sukaktuves pra
nė susilaukia jauno, energin- Į ^aigi motinėlė meldė Dievo,
leisti tyliai, kaip praleido 33 metų kunigystės ja ir jos ateitis, galime matyti iš jo dedamu
Šiandie, balandžio 6 d., Jo ir reikiamąją . dalį kolegijos igo, gerai išsilavinusio, išmoks- Md v i e n a s suHus baigtų kunijubilejų. Bet ši kartą toji visuomene, kuriai pastangų pastatyti lietuvybės tvirtovę A m e - i E m k a r d m o l a s Jurgis Mun- mokslo. Belankant mokyklą
linto darbuotojo, taipgi karš- go mokslą ir didžiausias buvo
j g v e n t m a j kunigus tretįjį metą susilaukė ir skau
jis per tiek metų taip sumaniai vadovavo, rikoje. Čia kalbame apie Bernaičių Kolegiją, ^ ^
Jbo patrioto, savo tautai ir tė- troškimas, kad maloningas
nebegalėjo nusileisti, nepagerbti, ypač dar del kurios gražią pradžią, jos užuomazgą jau t u - ! ^ c hicagietį Praną Jur- džios valandos, kuomet žiau
,vynei atsidavusio. Džiaugia- dievas leistų jai matyti sūnų
to, kad gerb. Provineiolas kai kuriam laikui rime. Tai ačių Tėvams Marijonams ir jų gerb. i ^ R y t > ^ j j d ^ 1 0 : 3 0 V f t l rioji mirtis atskyrė jo tėvelį
mės ir tuo pačiu kartu linki- [atnašaujant nekruviną
auProvinciolui. Netenka abejoti, kad neužilgo L ^ y j ^ p i n n f t S g v
mus apleidžia — vyksta Lietuvon.
m ^ nuo šeimynos. Skaudu tai bu
me jaunam kunigėliui sekmin fc£ Bet nebuvo leista,
Gerb. kun. F. Kudirka i Ameriką atvyko ir pilnos kolegijos susilauksime. Prie to, kun. J ^ K r y ž į a i l s n e tuvių bažnV- vo jaunikaičiui, nes savo tėve
gai darbuotis Kristaus vyny- j Mano motinėlė buvo didelė
įoj
kakmijoj| kurioj
j k lį jis labai mylėjo.
1913 m. Kartu su juo atvyko ir kitas Mari Kudirkai vadovaujant, einame gana greitai ir ^
ne ir mūsų visuomenės dirvoj. %argšų želpėja ir ligonių lan•
jonas — kun. J. Kazakas, o vėliau ir kun. V. tiksliai.
Dabar motinėlės našta pa į
Vytia,
kytoja.
'augo.
—
Kulikauskas. Tai pirmieji Marijonų Kongre
sunkėjo. Dirbo ji tiek, kad
. Kun. F. Kudirka gimė Suvalkijoje 18701
,
•• •""
•
Vieną kartą k a m p i n i n k e ligacijos provincijos Amerikoje steigėjai. DarKun
metais. Kunigu įšventintas 1894 m. įvairiose *
« * * * » * * * * • Chica- sūnelis toliau galėtų tęsti mo NAUJAS TARNAS KRIS- gonė, karščio pagauta, už
;;bo pradžia buvo sunki. Bet ačiū jų kantruparapijose Lietuvoje darbavosi apie aštuo- , * » 1 9 0 G «****>'<** *™ J u r ~ kslą. Gelbėjo ir Prano sesute
TAUS VYNYNE.
puolė ją kai buvo atnešus jai
! mui, sumanumui ir darbingumo , dorybėms,
ir (>Ba
visai
nioiika metų. B u v o skiriamas klebonu, bet neturtingi.
&»
******
Pradinei mokyklą Zosė*, kuri ir visuomeninėje - . .
;—r"
maisto^ ir šiaip suraminimo.
r Šiandien kongregacijos skyrius ir savo narių tos garbės nepanorėdamas pastojo į Marijonų
darbuotėj pasižymėjo. •»><•
užbai us 1918
Sfrąjįja^&yyo.tertias.-- T a - | | ^ t i n » f e . i š s i g a n d u s momen8
* - ' * < n V0*^'«skaičiumi, ir įtaka* ir*nnoį^«y|J«(iusų'išeivi atnaujintąjį vienuolyne 191 f m. APlanJ<<. R 0 . i
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u
,lei
net rto
t6val
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r
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'LfetUi4lfiaf1fe
tei8
^amo-s Ir gtilo į
Pranas
baigėnQuigleynPrtma,
mokėsi
Šveicarijoj,
o
1912
m.
ft<fero
piri"'^""
'
*
'
«
* jai yra begalo žymi.
buvo
teist
w v o paratory seminariją
1923 m. yoj, Šiaulių mieste, balandžio patalą, iš kurio daugiau jau
*******
*
Gerb. Provineiolas n e vien prie Marijonų amosius vienuolinius apžadus. 191S m. v i c - j '
7 d., 1904 m. Į Ameriką at- aėbefcėlė.
I e a b « s u n e I ' > v , e š ? j a h i « h " Tuojau, po atostogų, jis sto :
• Vienuolijos, bet ir prie visų mūsų viešųjų vii įmolijo, siunčiamas atkeliavo j A m e r i k a .
.x .
. _,,
.
jschool. Tačiau Pranui-IMIvyko jo i Šv. Marijos seminariją, '.važiavo I? d. rugsėjo, 1905 m.; fcada j o s į s i v a i x d , n o t a s ku _
4.
*4 suomenės darbų ir reikalų savo sumanią ranMoksle gelbėjo dvasiškija, y - ' ^ į ^ J l l r g i s 1 7 m e t u > g r į ž ( )
A t v y k u s i Cliieaga, A r k i v y s k u p a s jam L. 1 ,. A . ,. ..
, • , . , • •
. ką yra pridėjęs. Būdamas dideliu lietuviu pat.
, . -s
«* , ,
••
įkalbėti tėvelius, k a d siųstų Jj Afnndplpin 111 Prieš du metu riač d a u g p a g e l b o s teikė kun. H Miataujos, nors motinėle
nurė
l u n ( jo brolis Juozas. Vėl šir
m. tvarkyti
iki 1927 §v.
m. pavasario
išbuvo Aušros
t lT , prirengiiuiiąįią
. .. ,. ,. . w.seminariją.
"triotu ir nuoširdžiu katalikų akcijos šalinin 1918
r ,. / ' ^
pavedė
Mykolo
parapiją,
o
n
u
o
?
.
.
J.11. iries au meiu ;Albavičius ir Svirskas, taipgi r a d o d a r gJY^ b e t s i ] p n a h
_r
..»•••!
Jdusdami, k a d t a i . c i a gali bu- dies ieiein,
sugėlirrias.
'
!.. T^r
ku, jisai rėmė ir vadovavo visiems kilnk- Vartu parapijos klebonu.
v. .
,
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,_
ti
Dievo
noras,
tėvučiai,
priir kiti kunigai, bei pasaulie- ^ ^ ^ ^ y ^
p^ft^ti
1ft01!
T
Šiandie Praną įšventina į
1926 m. a. a. J. E. arkivyskupas J. Ma- l .. _ . .
^-siems lietuvių katalikų reikalams. Tiesa, ne
v ,.
f ai profesionalai - daktarai. ^
p a š u t i n ę valią, taip-gi
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šiem 3 k a i p nors panešti tą prn į
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v
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;kunigus.
Savo
pasaukimą
pa
kokiu tai riksmu ir triukšmu jisai tai darė, tulevicius, kun. Kudirką paskyra Amerikos. . ,
A
, , ..
_„
. _
\Z.~m
.. sideanti pinigiską sunkumą. . . . „^
.
,v.
• •
.^Tarnas nepamirš
geradarių pgaiinčią pasakyti, kame buZ.
. .
..
„ siekia. Tuonu džiaugiasi ne
bet savo begalo rimtais ir protingais pata- j-1 ari jonų Provinciolu, o 1927 m. nepaprastou .^
,T.
... T, .. , .. .„ . .
.
.
Daug cia svėre motinos tros- .
..
, , . . ,
savo maldose, gar ir as kada v a p a s i ė p t i pinigai. Mat, a.
. , - '•. fe^
-. .rimais, labai ramiu, bet labai reikšmingu kul- Vienuolijos Kapitula ji išrinko visos vieuuo- , . v
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galėsiu atidėkoti.
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vyriausiu
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ūkvedžiu.
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T
čioji,
pasišventusi
motinėlė,
* turos darbu. Jo darbingumą galima prilygin*.,
1 x» • • ,
•
, . liai. Ir sunkiose valandose
Dabar
gerb.
Provineiolas
profesonauia
.
, •, rūpestingoji sesutė Zosė, jo \ Kunigas Tarnas Gasparai pinigus į banką dėti
tyliai.
x . .,
r
J
v: ti skruzdei, kuri be jokio triukšmo,
^, ..
. v . Tr [ .. .
motinėlę ramino mintis, kad
Tl
JJ bet kalnus darbų suverčia. Ar matė kas kun. M a r n o n ų Bernaičiu K o i e g i m i .
• . w.
., 1 • • A i
brolis ir kiti giminės. Taipogi ,tis balandžio 7 d. laikys pir-j B t t motinėlės mirtimi din«..
., v .
1 ,i .
tai
cia
pildosi
Aukščiausiojo
mv !
mas šv. Mišias, Dievo Apveiz-'g* v i s o 8 g a B ž i o s s r a i o n ė s _
i Kudirką triukšmaujant, ieškant tuščios garSių reikšmingi) sukaktuvių proga aukš,. , ,
, -v . , . ,
. .
» . „
, ' ^ XJr ,. , .
.V1 .
,valia, k a d gale išeis didesnei džiaugiasi vietinės organiza 4os par. bažayeioj, 10:30 v a l . j ^ i į ^
0
tarpe
kmii„ą
~bės? Ne. Bet ir ramiai dirbdamas ir tyliai tai gerbiamam kun. F . K u d i r k a i reiškiame ...
, .
cijos, o ypatingai L. Vyčių 13
i- , ...
.
., . .
,,
Dievo garbei,
^vadovaudamas kalnus darbų yra suvertęs. fc v. ,v.
kuopa, kurios jis buvo nariu. r y t o <
;
\ Po 40 metų h\xo motinėlės
nuoširdžiausių
lmkejimų
ir
sveikinimų.
Gy
|
£ Mes juo s matome, dėlto prieš jį šiandien sa
Pranas ypatingai yra'pamėgęs / Ant kiek atsimenu pasako- mirties, gerasis Dievas isklauj8 m
Vuok,
Vade,
ilgiausius
metelius
ir
toliau
mu;
!
^
~>
Pranas
'
pradėjo
vo galvas lenkiame.
jimus, tai tarp mūsų giminių & fa n e d a v i m o — pasirinko
ms
pasekmingai
vadovauk!
Neabejojame
—
it
lankyti
Quigley
Preparatory
j
jaunimą
ir
jo
darbuotę.
PerSunku butų visus gerb. Provinciolo nuo
buvo didelis troškimas, kad sau i,ž tarną jos anūką —
musų skaitytojai kartu su mumis Tau šiatt- Seminary. Ją baigė į penkis nai vasarą, gavęs progą, dalypelnus išskaitliuoti. Jei paimtume skaitlinoti dien galingai šaukia — Ad multos annos!
Tamę. Tdva* S. Kasparaitis.
metus, įgydamas higli school vavo L. Vyčių XVI-me seime, sūnų išleisti į kunigus.
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DRAUGAS"

GERB, KUN. F, KUDIRKA
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Kazys Inčiura.
•*

SAULĖS SUNŪS.
POEMA.
(Tąsa)
šiandien paskutinę riekę
taupo sergančiam mažyčiui...
Nyku lauke, nyku gričioj —
ir teisybę gi pasieki!
Aklas gimęs-purvui bristi,
vargas prižagė jaunystę
ir užnėrė grandines.
Paukščiams kaip nepavydėsi,
ten žalių miškų pavėsy
čirpsi lizdą kraudami, •
maldo juos diena rami...
Ak, karaliau, kam taip spaudi
mus beraščius žmoneliusf
Jei pelė žabanguos klius —
be kančios ji negyva,
tu, lyg užmirštas šuva,
nei pakartas^ nei paleistas.
Skurda s tau tilt vienas vaistas.
Smilkiniai ūždami dega...

Ženkit, palšiai, verskit vagą,
mūsų amžius-baudžiava...

•

•

.

U.
(Bet patys jauniausieji vargdie
nių baudžiauninkų vaikai jau mato
laisvės ženklus, laisvės pranašus —
gulbinus ir tvirtai tiki, kaliAi savo
vargo užuitiems tėvams, kad- jau bai
gias baudžiava).
-

MTUSĖLI, AR GIRDĖJAI.
Tėtušėli, ar girdėjai,
kai giedojo gulbinai?
Ir tada miegojo vėjai,
aš skridau, skridau tenai,
kur pradingo gulbinai
isriestkakliai, nepabaigę
užburtos giesmės.
Šviesulys ten man žymės,
kur sutirpo blizgaplunksriiai
paukščiai neužmirštini.
Kam širdužę kuteni, *
jaunas džiaugsme!— Tai paunksnėj
aš rymosiu elierią' visą,
laukdams gulbinų saugysiu.

Ten Baltijos pamary
ilsis gulbinai geri.
Ei, vaikučiaį į rfitusl
apibėkime žilvitį —
<

.

jaunos širdys tai nubus.
t- *
Gera kaitroje skraidyti,
su žiedais žieduos žydėti,
kur takai nepažymėti,
kur valia valužė,
kur balsai s u u m
] ,
Tuoj iš kiaukuto lįs straigės.—
ei, tėtuši, vargas baigias.
Pasidžiaugt lankos eiva —
baigias baudžiavaL "
III.
JUODAS RUDENS VAKARAS.
NEŽINOMAS KELEIVIS.
1

Renkasi šalnos rudenės,
sutemoj dąlgį galandąs.,
Džiaugsmo .dienų negyvenęs,
klaidžioja užmirštas gandas.
Namučiai į žemes • smenga,
. debesys paslepia dangų,- <
krinta suglebę lašai,

.

daužomi barba stiklai.
Už vartuo šuo pabėgt tingi...
Kas gi tenai kelių vingiais
skuba į Užgirio kaimą!
Gal karaliunaitė Laima
seklį vėl siunčia, kur dingę
Saulvaikiai vyrai petingi?
Kalbos vvįs. kitos, vis naujos.
Serganti Laima jauna —
kliedą: vilkų juodų gaujos
sutemoj rūmuose kaukia.
Sargyba visą palaukę
teaugo ir naktį ir dieną.
O kai užeis mėnesiena,
laumės vėl Laimai vaidinas,
juokias pily ugniaakės,
vėjo užimąs patrakęs
klykauja šimtu balsų —
ak, karaliutei baisu!
Šaukiasi mylimą savą,
per naktis supa mažytį.
Tyčiojas vėjai atgavę
ir nemistoja čiaužyti,
•kutenti šiurpo nagais.
Lauki nėlauk-neateis
čia mylimasis apvylęs,

tiktai sapnų skaidrios pilys,
gal apramins laikinai...
Vargas našlaitei valdovei —
meilės strėia ją pašdvė,
trykštančių vėtrų žaibai.
Ko, lelijėl, suglebai
tu karaliutės daržely!
Visą šią naktį ereliai
draskęs už rūmų langų -^
šiąnakt ir vėliai baugu...
Šaukiasi Laima raitelių,
liepia balnoti žirgus:
— Skriskit visi kryžmai šalj, •
te lydės kardas žvangus r
Išgesel© žmonės lankyti
te pasiflšiftttgs, te nušvis,
ak, jau gana taip trūnyti,
sutemoj rauda širdis.
Laukt -nesulaukt, taip pabodo,
tyčiojas vėtros iš godų,
iš baimingųjų, sapaų —
aš pirmutinė einu
pasibalnot ugniakartį!

(Bus daugiau)

Šeštadienis,

Bai.

6 d., 1925J
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Į Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas.

stikiau jai, — baisiau negu
Auroroj. Čia tik viena moteris
>.u\o, o Lietuvos smetona paMn\sė visos tautos pražūčiai.
— girdei, — suko man moif:iis, — tai As smetonos, o
tik sutros gal*j a tokį aktų
pas:rašyti M

— --

M

„ . » -i

U G g

, m. • - —— - T l ^ - * » - — — W ~

Be to, turėjome ir viešnių
— p-lės S. Jurgaitę ir N. Mauraite/, kurios pagražino mūsų
.vakarą savo gražiais balse
liais, padainuodamos keletą
dainelių-solo ir duetą. Ačiū
panelėms už jų prielankumą.
Prakalbą pasakė gerb. mu^ų
klebonas A. Briška. Visi sve
čiai buvo patenkinti vakarie
ne ir programa. Skirstėsi pil
ni įspūdžių. Pelno paliko pa
rapijai $56.00.

B

•

PAGERBIAMA VEIKĖJA.

priėmimas konstitucijos
ir daguojama iki gegužės 1913
linkimas valdybos
palikta m.
Penktasis Seimas, įvykęs
kitam susirinkimui.
Antras susirinkimas įvyko 1919 m., AVorcester, Mas*.,
gruodžio 14 d., 1914, Sv. Jur įvertindamas jos didį pasi
gio parap., kuriame išrinkta šventimą ir kilnius darbus,
nuveiktus organizacijos labui,
pirmoji Centro Valdyba.
Tveriant Moterų Sąjungą, pakėlė ją į Garbės Narius.
pradžia buvo begalo sunki, Ponia Nausėdienė per ilgus
nes tai pirmutinė tokios rųšies metus užėmė pirmininkes vie
organizacija ir dauguma ne tą pirmoj kuopoj.
suprato reikalingumo atskirios Atvažiavus Amerikon Mote
moterims organizacijos, nepra- rą Katalikių Draugijo..; Atsto
matė kokią naudą ji gali at vei p. Pr. Pikčilingienei, ji ne
nešti. Poniai A. Nausėdienei tik kad pavedė savo rezidenei
būvant vienai iš pirmųjų na ją, bet kartu su atstove Važi
rių šios komisijos, teko di nėjosi po kolonijas, rašė straip
džiausia dalis darbo. J i važi snius ir, ačiū jos dideliam pa
o j o su prakalbomis po Clu- sidarbavimui, p. Pikeilingiccagos ir apielinkės kolonija.? nės misija puikiai pavyko Ohitveriant kuopas, jo s straips- cagoje.
niai tilpo laikraščiuose kas Ponia Nausėdienė ne vien
'savaitė, nes pn. A. Nausėdienė tik Moterų Sąjungoj veikia,
laikėsi to obalsio " i t pays to bet dirbo Tautos Fonde užim
jadvertise", tatgi galime jos dama valdyboj vietą. Ji taip
pat yra organiz. Šv. Kazimie
| darbais pasidžiaugti.
Gruodžio 13 d., 1914, ji tapo ro Akademijos R**m. Draug
išrinkta pirmoji Centro Iždi- jos, kurios pirmininkė per 10
ninkė, iš tos vietos atsisako j metų. Taip pat Šv. Kryžiaus
1916 m. Tais pačiais metais' Ligoninės Vajaus EgzekutyAntras Seimas, įvykęs So. Bos vio Komiteto narė.
ton, Mass., išrinko p. Nausė Linkėtina p. A. E. Nausė
dienei ir toliau kartu su mu
dienę į Tautos Tarybą.
Ketvirtas Seimas
įvykęs mis darbuotis kaip iki šiol,
Baltimore, Md., 1918 m., iš-i gi mes parodysime jai, kad į
rinko komisiją, kuri pakvietė vertiname jos darbus, atsilan
p. Nausėdienę užimti redakto kant į rengiamą puotą.
Sajungiete.
rės vietą. Pirmutinį numerj
4
'Moterų Dirvos" išleido lap
kričio 1918, ir po jos gabia
Nuoširdžiai sveikiname muplunksna sėkmingai buvo re- sų gerbiamą veikėją ir orga-

Niekas taip pasauly nekei
kia Lietuvos fašistų ir nesiVajaus vakaras.
Vieno angliško
Chieagos vaizduoja baisiais Lietuvos
dienraščio nedėliniam numery, kalėjimų, kaip mūsieji komu- Vajaus vakaras buvo 24
dedama priepuolingiausi, jš- ni.-iai. Bet, kaip yla iš maišo, d. kovo. Šiame vakare turėjo
gastingiausi įvykiai, kokius L-budo iš Varmu su laišku me, daugiausia publikos. Tas
kada ir kas yra turėjęs savo komunistams
tūla ^Emilija parodo, kad žmonės atjaučia
gyvenime.
Slunkaitė, kuri sakosi patekus mūsų seseles mokytojas, jų pa
Nemažesni už dedamus į kjJėjiman už simpatijas Pleč sišventimą mūsų vaikučių la
angį 11 laikraštį priepuolį yra kaičiui ir per didelį šventimą bui. Seselės išpildė programą
turėjęs ir vienas mano kampe gegužės 1 d. Kalėjime, kaip su mokyklos vaikučiais.
lio lankytojas. Štai jo paties j ! pati sakosi, <;n:okinuosi
Vakaras visais žvilgsniais
apsakymas:
lietuvių ir rusu gramatiką, gerai pavyko. Žmonių buvo
"Antradienį po Velykų, be-jis! ori ją, politiro ekonomiją ir d a u g j t&t_^ i r ^ ^ b U g ne_
skaitydamas dienraštį "Drau kilus dalykus. Dvasiniai ga- m a £aj #
ga,", radau žinią is Lietuvos,»na gerai sustipiė;au... Pernai
.1
v
Programa
buvo
labai
graži.
kad prezidentas pasirašė sutar' p:u arė operaciją, išpjovė akJ i susidėjo iš giesmių ir pattį su Vokietija. Skaitau to iąją žarną > >
rijotinių dalykėlių taip, kad
P nia Antanina Nauredienė, A. L. R. K. Moterų
liau: broleli tu mano, vokie Vadinas, bertlkalo
mūsų
Sąjungos organizatorė, buvus jos iždininkė ir "Moterų
čiai galės šeimininkauti Lietu M.munistai sielojas Lietuvos v i y a P u b l i k a huvo Patenkintą. J
Dirvos'' redaktorė, ftv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų
voj. Nebaigus nei skaityti komunistais ir aukas fašis-! Taip-pat turėjome ir svetį ^
Draugijos organizatorė ir jos pirmininkė, buvus Fe
man dienraštis iš rankų iškri tams kovoti renka Lietuvos kalbėtoja p. Gudą, kuris laderacijos, ir Tautos Fondo, ir L. R. K. S. A. centro
to, galva nusviro, rodos, bu komunistams prie fašistų ir h a i ^ažiai aiškino svarbą
valdybos nare ir šiaip jau žymi mūsų visuomenės vei*
čiau apalpęs. Pamačius tai mo- kalėjime vra gerai; jie sau R e m § W &**&*"
» ragino
kėja ir mūsų spaudos bendradarbė. Ryt vakare jos
U'iis pribėgo prie manęs:
mokinasi, o kiti - d e n i o - , v i s u s P ^ l a u s y t i . Ačiū p. Gui
pagerbimui La Salle viešbuty rengiama bankietas. Il
girdei, ka, pasidarė." kratai, kurie ir gramatikas i r j d m u ž *> ^ a ž i a k a l b a - T a i P "
giausių metelių ir laimės!
ko taip nusigandai. Cicero polityies ekonomijas ir kitus SJ kail>e «) 0 i r gerb kun. 1,
jnk ne Aurora — sausieji ne-j dalykus moka, patekę kalėji- Vaitukaitis, vienas didžiausių
'
ar.*.*s su šautuvais ir nenušaus i man turi už komunistus ir Vienuolyno rėmėjų. J i s kad •
Federacijos 3-čiam Kongre
nvs.
(akmenis skaldyti ir kitokius ir didžiausiai butų pavargęs ir j PONIOS A. E. NAUSfiDIEse, įvykusiam rugpiučio 19.14
NĖS DARBUOTO.
nemiegojęs,
bet patarnauti
— Dušel, — atsipeikėjęs at-1 darbus atlikti.
m., iškįlo klausimas organi
niekuomet neatsisako. Visas
pavargimas j šalį ir stoja į
Cbicagos Moterų Sąjungos zavimo atskirios moterims or
darbą.
(Apskritys, įvertindamas mu- ganizacijos. Čia pat atskiriam
Buvo skelbta, kad bus l e i s - > veikėjos gerb. p. A. Narnė kambarėly sušaukta susirinki
ta* " R a d i o "
išlaimėjimni, d i e n ė s d a r b u s i r
P™*™^ mas, kad, maždaug, sudarius
IŠ ŠV. KAZIMIERO AK. lauskienė
(10),
Kvietkus
rengia
bet dėlei svarbių priežasčių ^
" P « ^ r b t » v i i J planus šiai naujai organizaci- j
REMČJŲ DARBUO
(10), Bendrolienė (10), Kuli- laimejjmaa atidėtas, kaipir ir P u o t « " ' b a I a n d ž i ° 7 d"> L " . jai. Nors sumanymas kįlo ryTĖS.
čienė (10), Dausinienė (10), lovos uždaugalo. Kurie turite Salle viešbutyje, šiame straip-1 tuo,e, bet v«a organ.zav.mo
b
Noreikienė (10) ir K. Lindžiusnelyje mėginsiu nors trum- darbas palikta chi^agietems.
Brighton Park. — Girdėjauįtė (10). Širdingai ačiū visoms P i r k ? t i k i e t « ^ prašomi nepa-,
susirinkimas sum e s t i TTikietai
us
Ihnnt fe«H
^ ; no.^orKo,,;
'mesti.
geri se- pais bruožais apibėgti p. A. Pirmas
narėmsc v*
už +
tokį
pasidarbavi-1
- i k i e t a i bbus
8™
kalbant,
kad Rrip-liMn
Brighton Pnrlm
Parko T,o^5.r,
kan
^ * A laimėjimui. Tėmykite. Nausėdienės darbuotę Moterų ( saukta lapkričio men., 1914,
ŠV. Kazimiero Akad. Rėmėjų mą, o ypatingai sesutės bus
Bus
paskelbta
"Drauge", Sąjungoj per penkiolika mc-|Dievo Apveizdos parap., bet
6 skyrius miega. Gal iš dalies dėkingos visiems ir v i s o m s '
kada ir kur bus laimėjimas, tų.
dėlei stokos laiko, galutinas
ir tiesa, nes jos nesigarsina už atjautimą ir paramą.
laikraščiuose, tik dirba tylo Vakaras parapijos naudai.
Tariame ačiū visiem s daly- =r=
••m i *
mis.
Si s vakarėlis buvo pavadin- vavusiems šiuose vakarėliuose
Šį kartą noriu nors trumpai j t a s "Arbatėlė". Jis buvo 3 d. ir visiems, kurie šiuo ar tuo
MES MOKAME CASH
parašyti apie jų darbuotę.
kovo. Bet tai nebuvo "arbatė- .prisidėjo prie parėmimo mūsų
$60.00
\.
Nesenai sk. buvo surengęs jė", tik panaši į vakarienę, darbuotės,
•
.
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
"bunco party". Laimėjhnni ^ j a m vakarui taip-pat buvo I
Valdyba.
tikietais pirmas dvi dovani SU aukota dovanų geražirdzių,
Money Orderiai Į Lietuvę Per Radio Tikta) 25 centai.
paaukojo pp. Deringai, t. y. kurie(os) niekuomet neatsisaPaskolos Teikiamos Ant Real Estate
elektrikinį prosą ir "toster" ko nuo gerų darbų ir aukų.
K A U F M A N S T A T E BANK
Pp. Deringai yra pavyzdin Programą išpildė p. K.
124 N. La Salle St.,
Chicago, 111.
gi biznieriai. Jie laiko geleži Zarumskis su savo būreliu arV. P. J. (Detroite). Kas
nių dalykų krautuvę. Visuo- tistų. Sulošė komediją "Dai- skaito dienraštį, tas negalėjo
met aukoja ir remia g ė r u s i u *be g a i 0 „ i r
»{%*m nepastebėti Kedakcijos pra-'
darbus.
tės''. Vikaleliai buvo juokin- šymo — visas korespondenciVisuomenė privalo remti to- ! g i fr g e r f l i a t l į k t i ^ ^
^ jas rašyti aiškiai, nesknbiL I E T U V O S Ū K I O BANKAS
kius biznierius, nes jie nie- ! r g j o d a u g j u o k o ^ ^
^ nant, nes mes neturime laiko
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
kam neatsisako aukos. O kiZarumskiui už jo pasi- jas perrašynėti. Del tos prie
K
užtikrinti žeme, narnais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tas 3 dovanas paeios Rėmėjos darbavimą, taip pat ir visiems
žasties ir Tamstos korespon
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr.
^udovanojo
lošėjams.
dencija lieka nesunaudota.
a- Bunco * laimėjimui dova
nų aukojo: Gendroliene, Sa
dauskienė, Noreikienė, Graihienė, Rudokiene, kita Rudo
T
kienė, Pauliene,
Lindžiene,
OoitfT SHS\
HEV. R.VM)"T, VAJA IT* LL | T e L L
G
E
B
.
K
V
MOM
\
/
c
u
E a CA
*0l>, 1 slOST RMO AK> eaflAOD
:ALL '
Pociene, Junokienė, VaikutierOO. MV MOM A ^ SWB
nė, Girdžiuvienė, Petkiene,
CALIED Me%sHO»0EV e0X)6W
S»WCE THE TvUlfOS L - J K ^ ^ « ^
Rudienė. Ačiū visoms už dova
AW SAID \ VMAS XHE DARLIM^eST
a<W ^we eveo. KUEVO - WWAT
nas.
O a OAfrAES U>HEK>
^06Aa-PLOM

DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA

SV. K. AMD. RĖMĖJU DARBUOTĖ

J LIETUVĄ
Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA
GEGUŽIO

Iš New Yorko į Klaipėdą
Per Southamptoną
Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas

ii

TUBBY

^

Tikdetų pardavime daugiau
sia pasidarbavo šios narės:
Pauliene (pardavė 117 tik.),
Anužiene (pard. 56 tik.), Ju
cevičienė (pard. 55 tik.), Ju
nokienė (54 tik.), Lindžiene
(50 tik.), Šakunienė (30 tik.),
Vaikutienė (10),
Petkienė
(11), Rudienė (13), Mockienė
(10), Rudokienė (10), Kaz-

y^^^j

C VA TlAl/OK O F TWAO-?

As Runt Says, "YVhatV in a Name."

/

^TifflF

oa"TWK)cs

1-tną

p. A. T. RAČIŪNAS
Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

p. Stepono Bergen'o
Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS
Mūsų sekamos asmeniškai vadovaujamos
ekskursijos:
BIRŽELIO 19 IR LIEPOS 8
puikiuoju didlaiviu AQUITANIA

Informacijų

teikia mūsų agentai, ar

CUNARD

LINE,

*

Lithuanian Dept.
346 N. Michigan Ave.

Chicago, III.

Šešfadienis,

D R A U G XS
M

l '

M A R I J A !
Myliu, myliu gyvai, karštai,
Tave, Marija, amžinai
Ir toji meilė žiedus skleis,
Kada jau siela atsileis.

A. L. I i K. Mot. S-gos Clii
eagos Apskritys
širdinga;
sveikina savo uolią ir nenu
ilstančią darbuotoja did/iai
gerb. ponią E. A. Nausėdiene.

A. L. Ponelis.

Verki, verki, o Motin, Tu
Pasaulio juroj žuvusių.*.
Ir kogi Tau nuliust, ilg&t,
Akim ir širdžia vis liudet

B. Bitautiene, pirm.,
0. A. Nevulytė, rast.

\

A. Rėmėju Dr-jos Centras
sveikina didžiai gerb. visuo
menininke — jubiliatę Antani
ną Nausėdiene, Amerikos Lie
tuvių Moterų pionierę, kartu
Remejų .Dr-jos Centro pirm.
ir organizatorę šiame svarbia
me momente jos gyvenimo is
torijoj.
V. A. Galnaitė,
Centro rast.

NORTH SIDE
Gedraini s
256
Audrus
168
217
Manstavičius
Kalasinskas
164
Zauras
152

Malonių savo mums suteik,
Akis ir kūną dangun kreipk,
Tada pajusi m laimę vien,
Tada gyvensime išvien.

MANO ŽVAIGŽDEI.

0

PRISIRAŠYS.
Marąuette Park. — M. ži
- baite, kuri jau kelintas ine•tas kai dirba People s Furni,;.ture Co. už knygvedę žada
'prisirašyti prie vietinės L.
Vyčių 112 kuopos. Rap.

162
143
134
171
162

Sapitas
184 Shimkus
J 34 Pocevičius
193 Wil bertas
162 Jankauskas
157

225
151
189
144
226

172
170
177
174
165

162
172
169
169
134

935 165

134

957 772 830
VYdIŲ B0WLING LYGOS trijų žaidimų nuo Providence
Gedrainis N. S.
tymo. Bridgeport ratelis pa
STOTIS.
Marąuette gavo viršų dvie Sapitas Marq.
darė didžiausią skaičių skri
Bridgeport
tuolių trijuose
žaidimuose, jose kovose prieš Town of Urba Bridg.
€2 16 795
North Side
2778. Providence turėjo pa- ! = =
46 32 590
.Providence
daryti 964, kad laimėjus vie- ti&Ę
44 34 564
Marąuette
na šių trijų kovų.'
43 35 551
JSo. Chicago
25 53 321 BiUDGEPORT
Town oi' Lake
Kabelis
161 161 194!
14 64 179
Bridgeport laimėjo du iš Micevičius
189 216 lBbm
RENGIA
Gelgaudas
151 205 306
176 191 197 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 55
HEADS HARVARD TEAM Urba
Gramontas
196 187 163
873 960 945

L. R. K. Fed. Cl ii eagos Aps
kritys sveikina p. A. Nausė
dienę ir linki jai pagerbti re'ngiamam bankietui pasiseki'•mo, kurs įvyksta bal. 7 <I, 6 v
\ak. La Sall^ viešbuty.
*Fed. Chicagos Apsk. Valdyba.

PROV1DKNCE
Micionia
146
Rubis
189
Pečiulis
172
Zemekis
198
W. Laurinaitis 122

Myliu tave, žvaigždutė mano,
Myliu už viską tau labiau!
Neapleisk manęs ant okeano t
Be tavęs žuvęs esu jau.
Tau plaka širdis manoj krūtinėj,
Del tavęs dirba rankos šios,
Tau meilė deg' akių mėlynėj
Tau skamba aid's mano dainos.
Tau mano maldos paukotaį ™
Laurų vainikas tiktai tau!
Kas nuo Auksėiausio yra duota
As nieko nepalieku sau.
Tau širdį savo atiduosiu
Ir ją valdyk kaip tinka tau, 4
Gyvenimą savo paaukosiu...
Ir ką tiktai aplink matau...
Tik mano meilės neatmeski
Tik leisk regėt tave kasdien.
Nors vieną žvijgsnį man pašveski
Arba rytoj, arba šiandien.

GIMTOJI ŠALIS.
Nors busi atskirtas toli nuo savų
Ir ten beskraidysi taip ponų, vergų,

166
212
247
158
181

183.65
180.67
180.55

kuopa |

MINĖJIMUI lO-ties METŲ
kuopos gyvavimo s u k a k t u v e s

NedeEiojr Balandžio - April 7 d. 1929

191
177
137
161
105

827 %4 771
, So. Chicago supliekė North
Side $Mį dviein įš trijų žaidi
mų, aątrą žaidimą laimejani
per aštuonis skrituolius. Nortl,
Side pirmam žaidime smarkiai
pasirodė, padarydami 957, bet

West Puliman Lietuviu Parap. Svetainėje
12227 Emerald Avcnue, W. Puliman, M.
Pradžia 6 vai. vakare.

Jž&nga 35c. ypatai.

Programe dalyvauja rpusy tautos visokiy sro
vių žmonės. Apart kalbi;, dainų, bus nepaprastai gra
ži muzika šokiam.
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

%:M

J. Norbutas.

Everett Donagky, wlio will
captain the Harvard baseball
team thi§ season. Donaghy Iii
a third baseman, and one of
the best in collegiate ei reles.
In fact, big league clubs are
reported on his trail, but he
declares that he will go into
bnsmcss after he leaves Harvard.

.o

PAGELBEKITE!
ŠAUKIA

LIETUVA

•"į—T
»

m:?

NAUJOS STUDIJOS ATIDARYMAS
STANLEY MACHULIS
2 6 3 8 West 6 9 t h S t r e e t

Kurie manote keliauti į Lietuvą aplankyti savo |
Tėvynę dabartiniu laiku arba kiek vėliau, malonė
kite atsilankyti į mūsų bankos laivakorčių ofisą. Mes
turime agentūrą visų linijų kokios tiktais randasi.

CHICAGO, ILL.
Telefonas Prospect 9322
Laikinai valandos: sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki
4 vai. po piet; šeštadieniais nuo 1 vai. iki 9 vai. va
kare; kitais vakarais nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vakaro.
^į! 0 - '-^į^^^SįS*

*^flS3^BP5įii--•

^ f e 5 į > . ^ S S 3 ^ ^ ^ - -.-•£•?

BALIUS

m

Kviečiame visus manančius keliauti Lietuvon
atsilankyti ir pasitarti.

DRAUGAS PUB. CO.

• •

RENGIA
Dr-ste Susivienijimo Broliy Lietuvių

SEKMADIENYJE,
Balandžio - Aonil T d., 1 9 2 9
DIEVO APVE1ZDOŠ PARAPIJOS SALĖJ
Pradžia 7 vaL vakare.
Jžanga 50c.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti. Nauji nariai ba
liuje priimami be įstojimo mokesties.
Rengėjai.

Su pagarba,

Universal State Bank

"Draugas" siunčia pinigus \ Lietuvę per
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
patarnavimą.
"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės:

Mūsų Bankos Laivakorčių Skyrius suteiks jums
geriausį ir užtikrintą patarnavimą prirengime pas
pirtų, laivakorčių, geležinkeli© tikietų, gavime VIZŲ
ir reikale pinigų perlaidų.

Lietuviai prašomi pas lietuvį!

n.

Nepamirškite pasiųsti giminėms j Lietuvę dovanetių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
"Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai.

TEMYKITE LIETUVIAI

Marquette Parko Lietuviu Kolionijoj

822

KONCERTAS IR BALIUS

Tik tas, kurio širdy bujos
Dorybės vien tik Marijos,
Sulauks tos laimes Ją matyt
Per amžius danguje gyvent...
Alex. Labanauskas.

-

170
156
147
181
126

MARĄUETTE

*

• .§*

jįte&tf^
TOYVN^OF LAKJB
Jesulaitis
141 182 156
feedeikig
159 13S 17o
180
Patriek
149 168 121
210
Sakus
199 166 165
145
Yogmanas
112 178 204
146
178

i

SO. CHICAGO
,C. Kibelkis
108
Vaitkus
210
Zevatkauskas 117
191
) Malkevičius
Kegasius
lb6

Lake, bet neįstengs paskutinioje, kurią laimėjo Town ©f
Lake 45 skrituoliais.

772 780 859

Silpni, menki be Marijos,
Kai kūdikis be motinos,
Dažnai mes mirtį randam čia
Ir nuodus geriame slapčiau

- Sveikinu aukšta- gerb. pe
lną A. Nausėdienę, organiza
tore Amerikos Lhtuvių Rymo
Katalikių Moterą Sąjungos
kuri nenuilstančiai darbuojas
jau per penkiolika mitų del
įminėtos organi «»/'*• ;os. Ir aš
iš savo puses linkiu geriau•6io pasisekimo darbuose del
|\. L. R. K. M. S. i r lietuviu
tautos per daug, daug metų.
T. S. Janulis.
-

silpnai užbaigė. Al. Giedrai
t i s padarė aukščiausią žaidi
mą šio sezono 258, pageriu
damas savo rekordą.

760 832

Atleidi Tu kaltes, skriaudas,
Tarnų Tavųjų darytas.
Atleisk visiems suklydusiems
Ir ranką savo tieski jiems.

Sveikinam gerb. p. A. Nau
sėdienę, kaipo skyriaus pir
mininkę ir visuomenės veikė
ja
R. MazeliausMenė,
Akad. Kem. II skyr. rast.

•M

SS

< J- - L L

Brolau, neužmirški tėvynės miškų,
Gražiai išdabintų gelSmig laukų.
Ten paukščiai giedoti niekad nenustoja
Baltam beržynėly gegutė kukuoja,
Lakštingala dainą pavasario traukia,
Greitasis kiškelis medžiotojo laukia.
Ten veversiai skraido padangėm aukštai,
Čirendami garbina Dievą linksmai
Pavasaris barsto milionus gėlių
Bitutės ulioja ant pievų žalių.

niša tore p. A. Nausėdienę su
15 metų darbuote mūsų Są
jungoj. *
A. L. K. Katalikių Moterų
Sąjungos
Centro Valdyba.

i

Bal. 3 d., 1029

f.S

2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, Dl

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
?•'••<

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
BB

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

Šeštadienis,

Bal.

6 d., 1929

D R A U G A S

Zemekis Prov.
Pečiulis Prov.
Oramontas Bridg.
KalaŠinskas N. S.
_W. Laurinaitis Prov.
Zauras N. B.
Kabelis Bridg.
Micevicius Bridg.
Rųbis Prov.
Gelgaudas Bridg.
Micionis prov.
Jankauskas Marų.
Shimkiis Marą.
Pauža N. S.
Puniškis Marą.
Yogmanas T. oi' L.

176.40 Jesulaitis T. of L.
150.41 Vakaras įvyks geg. 15 d.
VOKIETIJOJ SNIEGAS
VVHO VVANTS TO GO SKIING V7ITH THESE GIRLS?
174.27 j A. Kibelkis So. Chi. 149.58 Tai bus tikras pavasario link
BERLYNAS, bal. 6. — Kaiku175.68 , C. Kibelkis So. Chi.
149.51 smiausių vakaras.
rias Vokietijos dalis b&landik> pi
144.46
171.53 Patriek T. of L.
8igtna Ohapter.
rmomis dienoaiji palietė sniegas,
141. 8
171.22 Sedeikis T. oi L.
• . BALTOS LELIJOS'
ko, per šimtmetį nebųta.
Agatonas.
170.56
170. 1
M-JA.
JAUNIME! DOMĖS.
169. 6
PROHIBiCIJA «* PIKTA.
166.12
DARYBIŲ VERSME
Chicagoje gyvuoja " B a l t o s
164. 7
Diavo Apveizdos Par. — |įLelijos" dr-ja. Prie jos prk. NfcW YORK, bal. 6. — Polici
162.45 * Pi Uamma Sigma alumnai reni klauso moterys ir mergaitės jos komisiaaierjus G. A. Whąlen
161.63 £ia didelį šoki, vakare C00-J& įvairių Chieagos kolonijų. pripažįstu, kad prohibieija viso161.31 įpeT-€arlton viešbutyje, (^-JKliubui pirmininkauja daug ! k i a s žmonių tarpe piktadarybes
161.12 ;eios ir Hyde Park Boulevard), I pasidainavusi dainininkė p-Iė veisia.
159.34 Crystal Ballroom. Vieta yra, \ šauliu te. Kliubo tikslas-savy.
Chieagon atvyko lakūnas kapit.
159.22 %be abejo, žinoma visiems. Tai tarpe pašalpa.
Pocevičius Marq.
E. JLundborg,, kurs kituomet siaii158.45 j vienas didžiausių viešbučių
lialtos Lelijos* kliubas
_ rimam žemgaly airplanu gen. NoAudrus N. S.
158.3ri! Chicagoje.
rcngia saumą programą. Za- . . . .v . . . .
, ,
J. . 1 . .. u
bile išgelbėjo, i
Manstavičius N. S.
157.34! Vakaro programa bus ;do- ,
dama dainuoti ir šokti. ProRegašius So, Clii.
156.29 mi. Ne tik susieisite su draurama—šoky įvyks balandžio
Vaitkus So. Chi.
156
56. 8 |gais ir draugėmis, bet t a i p - g i i ^ į ^ ž S o ' ^ į -LelijosAiltomobffiŲ gukOS
167 asmenys auo automobilių
Savickas Prov.
,,:.
„ii.^u«
1555.24 , turėsite progos pasilmksmm- * v ,
Tbese two young* ladies donned their bathing suits and raeeei on skis down the slopes of
žada publika už£avieti.
į
žuvę
Cook
ajiškrity
šįmet
ligi
baMalkevičius So. Chi.
154.40! ti.
Paradise Valley, Mount Banier National park.
Šaulys.
laiulaio
5
d.
Sakus T. of L.
151.52 Muzika bus viena geriausiu
•
"m
——_
mmmmmr^m*mm**mm
Wilbert Marą.
S = —m—
151*35 — Bert Rammilt's Chieago
VYČIŲ ŠOKIAI.
Zevatkauskas So. Chi. 150.44 Yadit Club Orchestra.
VU-
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Town of Lake. —
13 kp. rengia šokius šeštadie
L i t h u a n i a n Renaissance
nio vakare, balandžio (April)
6 d., Marzanos Palace o''
By Peter Paul
Pleasure svetainėj, prie 63 ir
To all those who love to The skies n* longer margos Spaulding gatvių.
hear and read of our mother
Are smileing a širdinga
Vytis. *
V
country, of her traits, eustoms welcome,
and legends, tlii^ spaee is deTo Spring an aid mūsų var
GIANTS NEW COACK
ilicated.
# I t | A gams...

f

It is a positivc iact tliat
because 1 am
say
tbere are no otlier languages ai raki to cali it poetry. Re
known, wltich h a ve so man v | gardless I have tried hard to
diminutive and- caressive for- satisfy Peter without hurtinjr
ms so pcculiarly adopfcd to \ y&uL That i»j I wanted to ex
poetic and musictil expressioa i press my true Lithuanian Aas the Litliuanian.
, merican poetic feeling withKari Brugmann a German 'out injuring either nationaliphilologist, in his Preeig of $y literally. Perhaps I owe
yComparativę GrammąrV eilii- an apology to both.
merates sev^n distinetive cha
P. S. Peter Paul will be
raeteristics of the Lithuaiian
langu a gc and ptaees it in an glad to hear i'rom any of his
indepecdant position in the readers. Ii you enjoy reading
Indo-European linguistie i'a- kis little articles or wish to
nmke any suggestions, write—
Bay S<jJiolk, veteran eather,
mily.
Peter Pwil
į who is coaeh for the New
Kari Brugmann is not t! e
c-o Draugas Publ. Co., York Giants, who ara now eaonly hai rather one of the
2334 So. Oakley Ave.,c vorting at their Texas traimany philologist who unanimously reeognise tlie beauty
Chieago, UI.
ning camp.
fnd richness of the Lithuanan language. Its iiuportance
as an aid to the study of com- &
parative philology is indespensible.
PIRMAS PASIPvODYMAS
U
I am no philologist. I need
VAI DYLA" V Y R Ų CHORO
not be, to reeognise that our
Vedėjai p. J. J. SAURIS
language is particularly adojį>LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 3133 S. Haisted St.
table to music and poetry.
SEREDOJ, BALANDŽIO 10, 1929
Yesterday while walking
PRADŽIA LYGIAI 8 VAL. VAKARE
though one cf the parks in this
cruel^ beautifuį
wonderfnl,
full of hardship Avorld of
ours, soniethng come upon me.
It was not a thief, because I
was not in a Chicago purk.
Nevertheless I felt no pain, it
was more of a sensation. The
kind of feeling any normai
Lithuanian young man or w o
man would experie«ee at this
tinie of the year. It boing
Spring, and a young n a n s
fancy ete. I could not help«M
b»t write these lines of < < ? , , .»*
įįįo-: **s$i^^^^i^S* """S^^^^^į;?*" ' ^ ^ į ^ t j ? * * ' '
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KONCERTAS

SPRINGSARIS
Kur sniegas buvo just a
while ago
The ground žaliuoja šį ryt,
The tapering tip of the kalavijos plant
Above the žeme matyt.
.

•

m.

i Medžiai though bare jau
pfadeda gyt
i
į\

"VAIDYLA," vionintėtis vyrų ehoras Chicagroje, žada nustebinti
visus ebieagiečius BALAJfDŽIO 10, 1929.
GERI*. J. J . ' S A U R I ^ vedėjas, y r a surengręs gTažų programą fvuirių liaudiee dainų ir 4idesnių veikalų.
P r o g r a m e taipogi dalyvaus žymi dainininkė ANELĖ SALAVEICIKICTĖ ir KAISTAS SABONIS, užbiiegistravęs kaipo vienas geriausiy Lietuvių b a r i t o n e netik Chicagoj«, bet ir visoj Ame.rikoj.
Nuoširdžiai kviečiam* atsilankyti į mūsų P I R M A KONCERTĄ
ir duoti m u m s morališka parėmimą.

ŠOKIS PO KONCERTO PRIE GEROS MUZIKOS

\

Lietuviams P asididžiuoti
NAUJAS P U I K U S DIDELIS TEATRAS
Prie 3 5 - t o s Iv Haisted St., Chicago, III.

U

•v -y

1200 sėdynių
$36,00000 gvarantuotos rendos

TJrhivin" T i t r a s
s ė t u v i ų ieaira$

"Atvko dangaui" kibos, augšta,

unnvcc"

Naujausi scenos intaisymaL

Verti $450,000.00.

KM^ttE

Vitafonas,

j metus

d i d c | ė fr p u f l d

ma&L

Thirty Five 0 light — Thirty five Ęi^toca So. Haisted St. Theatre Bldg. Corp., aa Blinois Corp.
Tai bus vienas iš gražiausių ir jaukiausiu,
vietinių teatrų Chicagoje. Jėjęs į šį teatrą žmo
gus jausis patekęs tikron malonumo ir nusira
minimo vieton. Artistiškai išdabinta aug&ta an
ga, puikus ir erdvus teatro vidus su mėlinu
dangum, kuriame mirksi mažutės žvaigždės—
taip pat, kaip ir didžiajame "Capitol" teatre.
Judamųjų paveikslų perstatymus šiame teatre
ves H. A. Reckas su savo broKais, kurie yra
ekspertai savo šakoje ir kuriems teatras tapo
•išnomuotas/ dvidešimčiai metų po $36,000,00 į
metus.
Lietuviai šį teatre sumanė ir pastatė. Lie
tuvių rankose jis yra šiandien ir lietuvių ran"kose jis turės pasilikti ir lietuviams nešti pel
nę.
Vaidybos nariai yra: Jacob Maskoliūnas,
31S3 Bmerald Ave., Anthony A. Olis, Sekr.,
11 S. La Salio St., Br. Jacob Kūlis, 3259 &
Haisted St., Chicago^ 111.
Kiekvienas lietuvis dabar turi progę ir yra
kviečiamas tapti jo savininku. Vienam žmogui
ar keliems žmonėms yra sunkiai aprėpiamas
dalykas valdyti tokia didelę nuosavybę. Reikia
visiems susidėti ir dabar tuojaus yra laikas
tą padaryti iki teatro atsidarymo dienai. Tai
ne vien tam, kad galėtume didžiuotis kaipo lie
tuviai, bet ir todėl, kad tai yra pelningas biznis
ir saugus išmintingas suvartojimas pinį,gų. Šio
teatro sumanytojai atiduoda visą puikią nuo
savybę ir biznį nominale kaina. Nežiūrint ar
kas pirks vieną šėrą ar šinatą jis bus lygus
savininkas ir gaus savo priklausomą dalį pel
no.
Šio teatro korporacijos serai turi šiandien
savo piĮnę vertę. Pinigais, kurie bus sumokėti
už serus, bus tuojaus atmokėtai antras mor-

gieius sumoje $7^,000.00 ir po to Urą vertė
bus pakilus kone perpus. T e a t r a s neša $36^000

gvarantuotos metinės rendos. Nuomuotojai turi
šildyt, taisyt ir prižiūrėt teatrą savo kaštais.
Jie taipgi savo kaštais turi intaisyti vitafoną,
vargonus, scenos reikmenis ir t.t. Taigi teatro
savininkams reiks iš gaunamos rendos užsimo
kėti tik procentus ir taksus. Procentų, taksų,
apdraudos ir kitų išlaidų pirmais metais bus
$16,950; atėmus tą iš gaunamų $36£0O.(X), liks
apie 20,000.00. Iš šitos sumos už metų bus »umolcėta $7,500.00 pirmo morgičiaus, o likusius
pinigus šėriniekai galės kasmet pasidalinti
kaipo savo 'pelną. Tuo tarpu vertė šėrų nuo
lat augs su kiekvienu pirmo morgičiaus numokėjimu.
Sunku yra rasti vieta, kur pinigaį galu**
butų indėli taip saugiai, taip pelningai ir su
tokia didele nauda ir garbe, kaip į šį puikiau
sią lietuvių teatrą Chicagoge.
Negaišuokite. Naudokitės proga tuojaus.
Stokite talkon. Sulig visos savo išgalės tapkite
vienu iš savininkų mūsų puikiausio teatro. Štai
tuoj dabar iškirpkite čia užbrėžtą kuponą ir
pasiųskite paduotu adresu, kad gavus daugiau
informacijų.
Iškirpkite Sj kuponą, ir t u e j m s pasjįųskHe i
TSRA.TRR £UT*£>ING CORPORATION
819 VVest 55th St., Chicago, UI.
Neršžant manės, prašinu suteikti m a n pilnų žinių
kaip aš' galėčiau tapti vienu iš saviminkų Laeturii*
"•RGXEE M t e a t r o Chieagoje.
'
Vardas
Adresas

. . . . . . '.

"Securities in C l ą s s / ' D " under Dlinois Law
— These are »Ą>eculative Securities. tr

ifc'niii fiin«SC

•——

SeStadienis,

U K A U U A b
tebėra gyvi ir veiklus ir šian doj randame jauną Antaną
Olį atlikus statybos darbą
dien,
i į
Bridgeportas šiandien yra bene didesnį negu jo tėvui
Lietuviai per radio.
taip-gį. priimta du nauju ria- nemažas ir gražus miestas. pasisekė įvykinti. Talkoj su
PARAPIJOS ŽINELĖS.
Vincas Greičius (jaunasis),,
riu: vienas iš Marquette Par Nors viduryj Chicagos, jis savo švogeriu, D-ru J. Kuliu,
10 metų amžiaus smuikiniuD į e v o Apveizdos Par. — ko, kitas iš West Side. Tas ro ištikro
yra kaipir atskiras tik dvejais paskutiniais me
kas, gro^ kelete'šmotų p t r W ( ; r a ž i p i e v o Apveizdos bažny- do mūsų kuopos pažangą, Da miestas, atskirtas iš pietų tais jis įvykino statybos pro
JAY radio sekmadienyj, ba-* 5 i a p e r y e l y k ų g ve ntę tikrai bartinis Vyčių 4 kp. laikraš stock-yardais, o iš šiaurės ir jektus, kurių vertė siekia su
landžio 7 d., nuo 12:30 i k i ' ^ ^ mvo gražumu. ~ Seserų. čio "Battling Fourth" vedė vakarų upe ir kanalais. Jeigu viršum milijono dolerių. Pas
1:00 po piet. Jam pianu a- ino k y t,vjų artistiniai išpuošf- jas norėjo atsisakyti nuo sa jis išaugo ir ištobulėjo, tai tatymas garažo 31-oj, gatvėje
kompanuos 13 metų Begina a i t 0 riai, ypatingai Viešpaties vo pareigų, bet kp. atsisaky daugiausia ačiū lietuvių darb netoli Halsted gatvės buvo
Greičiūte, kuri taipgi išpildys, j 6 z a u s karstas, kuris Hivo mo nepriėmė. Laikraštis bus štumui. Nei viena kita tauta bene pirmutinis jo darbas, ku
Baclimaninovo C minor pre- | paskendęs auksinėj šviesoj, vedamas ir toliau tos pačios tiek neprisidėjo prie Bridge rį jis atliko 1927 metais. Kiek
liudiją. Šiedu jaunuoliai yra ž a d i n o tikinčiųjų sielas kilti "vvriausvbėV*.
porto iškėlimo kaip lietuviai. vėliaus jis su dr-ru J. Kuliu
vaikai muzikų V. ir & Orei-, į dangų. Ne veltui per pirmųVyčių Naujokas.
Po švento Jurgio bažnyčios pastatė dar du garažu, vieną
c jų
šias Mišias Velykų rytų bažpastatymo, Bridgeporto lietu adresu 610 W. 35th S t , o kitą
Clevehuadictfc.
PIRMA
PRAMOGA
NAUJOJ
nytelėj susirinko
žmonelių
vių medžiagine gerove' pirmu kartu tfu gazolino svočia prie
SALiJ.
daugiau negu kada nors joje
tinis pradėjo rūpintis Anta 37 ir Halsted gatvių. Šių trijų
•
'buvo; net stovintiems maža
nas Olševskis, tąsyk garsaus garažų vertė siekia $150,000.( Marąuette Park. — Balan- savaitraščio "Lietuvos" lei 00. Pereitais metais tapo pas
buvo vietos.
i
X Rytoj įvyksta ,nepapras- džio 7 d., 7:30 vakare, bus dėjas ir bankierius. Jo pata tatytas
laljai
naujoviškas
Da iš Fed. skyriaus
tos iškilmės. Kun. Tarnas G as lošiama pirma "bunco", mū riami ir tiktai su jo gausia "flatų" namas 35 gatvėje ir
sus-mo.
p i r a c i j o s 12 skvrius 24 J^paraitis, kuris tik šiandie bu- sų naujoj salėj. Norima pada pagelba ^augelis lietuvių ta dar dvejetas garažų ir gazo
kovo laikė susirinkimą. A p - . v o įšventintas kunigu, laikys ryti pelno įrengimui indų ir da pradėjo įsigyti savo namus lino stočių. Didžiausiu pereitų
kalbėta svarbiausias reikalas, Priiniciją. Mišias laikys 1C:30 kitų reikmenų į auditoriją, Bridgeporte, o kiti ir naujus metų darbu buvo pastatymas
būtent ateinantis Federacijos v a l - r v t o - Sveikiname jaunąjį kad butų galima priderančiai pradėjo statydintis. Pats Ol pramogų namo, adresu 813
prie atidarymo ševskis pastatė Bridgeporte, W. 35th St., kur dabar yra
Kongresas, kuris bus Cicero, ^unigelį ir linkime jam ge- prisirengti
banketo, kuris Jvyks balan ar "ant Bridgeporto", kaip operuojama
20 Kegelbano
Iijyfti, kad v,: on draugijos d u s i o s kloties.
išrinktų bent po 3 atstovus ba- į X JRytoj 7:30 vai. vakare džio 21 d. Šiuo dabu daugiau mes sakome, savo didelius na grindinių (bowling alleys) ir
landžio mėnesy ir vėliau tuor parapijinėj svetainėj bus ro- sia rūpinasi parapijos komi mus, o vėliaus \vykdė savo kur lietuvių jaunuomenė kas
reikalu bu§ sušauktas viešas į domi naujausi iš Lietuvos pa- tetas ir šios moterys: M. Tum- projektų pastatyti Halsted vakaras smagiai ir neblėdinmitingas. Norima gerai prisi- f veikslai kuriuos nutraukė jau- kotonienė, P, Gailienė, B. Laz- gatvėje visą eilę puikių nau gai leidžia laiką. Vietinis po
prie sutikimo Kongre- nas amerikietis p. Dumčius dauskiene, JanČienė, A. Re- joviškų budinkų. Šio jo darbo licijos kapitonas sako gyręs
pastatymas šią įstaigą, kad ji sulaikanti
u dalvviu
Pasisekė jam laimingai perei- midaite ir Čtereškiene. Tiki čiukuras buvo
vaikinus nuo išdykavimo.
Jonas Mikalainis.
1« vasarą nufilmuoti Vilnių, masi, kad ši "bunco'• pavyks, "Mildos'' teatro. Šia statyba
nes nemaža tikietų išparduo jis tikėjosi pakeisiąs lietuvių Bridgeporte senai buvo pa
todėl pamatysime Gedimino
ta. Parapijonys taipgi remia, nuosavybių vertę, ir neabejo geidaujamas naujas teatras,
Pervelu.
Kalną ir visą mūsų sostinę,
nes žino, jog reikalas svar tinai to atsiekė. Su Olševskio kuris galėtų prilygti kitiems
• šoferis (pervažiavęs žino- kaip ji dabar atrodo. Pamatyiškeltais puikiais namais Hal dideliems Chicagos teatrams.
bus ir naudingas.
>:
Saugokis!
jsime taip pat kaip Lietuvoj
sted1 gatvėje, su didesniu ju Keletas žmonių bandė imtis
Velykų
aidai.
J Nukentėjęs: — Ką reiškia' priima amerikiečius ir daug
dėjimu, kurs po to pasidarė, šio darbo, bet vis nepasekmin-ykis". Ar vėl keti grį- naujų pirmą kart malcrnų re- £-raet ir mes Šventėme šv.
Bridgeporto lietusių nuosavy gai. Jaunas Olis, matyt norė
giniij. Šie paveikslai ne tik Velytas savo ,-jastogėj. tira
bės pakilo greitu iaiku kone damas pralenkti savo tėvą,
senesniems, bet ir jaunimui žus altoriai, garsus vargonai
ii -u lykinės įsnudingos gies dvigubai. Jau daug vėliaus į ėmėsi vykinti teatro projektą
yra labai įdomus.
X Ketvirtadienio vakare, mės džiugino ir kėlė didžios statybos sritį įėjo Mykolas — didžiausią iš visų jo įvy
bal. 11 d., plačiai žinomi juok- m i n i o « žmonių širdis prie Die- Kiras, kuris per keletą metų kintų statybos projektų. Su
dariai — dainininkai, šposi- vo. Mūsų bažnyčia nors ir Bridgeporte, o taipgi ir kitose daktaru J. Kuliu jie pasiĮty^ęi ninkai — Dzimdzi — Drim nemaža, bet buvo perpildyta Chicagos lietuvių kolonijose tė talkon žinomą Bridgeporto
dzi atvažiuos į mūsų svetainę iki durų. Be abejo, ir aukų pastatė daugiau negu pusę pilietį Jokūbą Maskoliūną,
visus palinksminti ii prajuo- nemažai sudėjo. Garbe mar šimto gyvenamųjų namų. Jis kuris projektan įdėjo labai
kinti. Tai vienatinė tokia kom- ąuetteparkieciams lietuviams ir šiandien uoliai šioj srity j didelę dalį savo turto, ir štai
Bridgeporto
'panija visoj Amerikoj, kurių katalikams už dievotumų ir tebesidarbuoja ir šį pavasarį didelis naujas
A food for p r o pamatęs nieko nesigaili.
stato Bridgeporte ar ne dvi lietuvių teatras jau neužilge
duosnuma.
tein; a food for
dešimt su viršum triobėsių.
ketina atsidaryti. Įsteigėjai
Eemia mus
X
Sekmadienio
vakare
vie*
**•
mineral salts;
Bet štai atsiranda naujų dabar kviečia visus lietuvius
Statant ir tais nt
VtWa
tinė
L.
Vyčių
kuopa,
rengia
»
*
*
for calcium and
spėkų, kurios bene dar la- talkon, kad sudarius bendrO
nepaprastai iSkilnungę vaka-j ' ta * b a ž n J*« l i *««»". i r kit'-1
phosphorus; all
biaus pakels Bridgeportą ir vę ir užtikrinus lietuviams
rienę apvaikščiojant savo pen-! koloni J'* ^ e r i k a t a l i k a i n «l' a the essential eleviską kas jame yra. Chicagos teatro nuosavybę ir visą nau
ments for health ikiolikoa metų gyvavimo suka-i m i r S t a m u s r e m t i s a v o a u k o '
lietuviai su malonumu sužino dą, kokią jis duos. O nauda
and strength are
'ktnves. Prie vakarienes bus! m i s - Štai > P ° n a i K o n r a d * s i r
jo, kad senio Olševskio taip iš jo neabejotinai bus didelė
found in good
išpildyta šauni programa, su Agota Ignotavičiai įtaisė bran
cheese. And all sidedantis iš daug įvairių da gų ir gražų Šv. Kryžiaus re gražiai pradėtą darbą uoliai ne tik teatro bendrovės dali
the essential ele* ilių. Sako, kad Vytės išpildy- likvijai relikvijorų ir Šv. Te betęsiąs jo sunūs advokatas ninkams, kurie gaus tiesioginį
pelną iš įplaukų.
ments of good 'sių gražių šokių. Į vakarienę resės, Mažosios Jėzaus Gėle Antanas Olis.
Bridgeportietis.
cheese are found i rengiasi atvažiuoti iš visos lės stovylų, kurie kainavo ne Ištikro, me s jau Šioj valan
in Kraft Cheese. jdiicagos. Dalyvaus taip pat toli $200. Ačiū jieitis už duos
3—JS
numa, o mūsų parapijonams
;ir kun. Vaitukaitis, L. Vyčių
^ ** ^^^^**&**BMWBw9Ote'-imBwmWBi&L
; ^^^99^h^: ^iS^BRo*. i ^ s t ^ S R ^ *sš^^F9f&>- I*MĘWM
gražus pavyzdis duosnumo.
Centro Dvasios Vadas, Dr.
KRAFT«K»CHEESE Poška, L. Vyčių Centro pirmi Naujoj Pakrikštyta.
mūsų bažnyčioj ta
ninkas, p. L. Šimutis, "Draupo jau pakrikštyti Antano ir
KRAFTPHENUC
go" redaktorius ir kiti.
CHEESE COMPANY
Elenos Benaičių dukrelė var
Džovas,
EKSKURSIJOS LIETUVON
du Alvina; Danielio ir Stanis
VVHITE STAR LINIJA
APB RADIO STOTIES. lavos Bagdonų sūnelis vardu
Danielius.
Rap.

CLEVELAND, OHIO.

CICERO, ILL

i

6 d., 1929

ma visiems indomioa vietos
Jcruzolime ir Ryme.
Su užsakymais kreipkitės į

DVI KNYGOS APIE
KELIONE.

C H 1 C A G O J E

J3al.

1

'DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avence
Ohicago, HL

Kelionės Įspūdžiai, Parašė
ir išleido kun. J. A. Paulukas.
Apdaruose, 330 pusi. Apie 300
paveikslų. Kaina
$3.00
STATISTINES
Kelione Po Europą ir Įspū
ŽINIOS
džiai, Parašė ir išleido kun
APIE
Pr. J. Vaitukaitis. Apdaruo
se, 188 pusi. apie 100 paveiks
lų. Kaina
$1.50
Pirmoji knyga išleista jau
Įsigykite šią naudirgą kny
1926 m., o antroji tik nesenai gą, jei norite žinoti:
tepasirodė. Abiejų knygų au
1. Kokius Lietuva dabar
teliai jubiliejiniais 1025 me 2. Koks Lietuvos klimatas,
tais vyko į Rymą* aplankė žy paviršius, ežerai, upes, dirva
mias Europos v^tas ir Lie
3. Lietuvos plotas ir gy
tuvą ir apie tai visą aprašė ventojai : kaimų, bažny tka iminėtose knygose. Tuos apra- mių, miestelių, miestų, lyties,
šymus papildė ir knygas pa amžiaus, luomų, klasių ir tau
grąžino indomiais ir gražiais tų žvilgsniu.
paveikslais.
Sėmės ukį, žemės ūkio pramo
Pirmąją, seniau išleistą, dau nę, kokia kur žemė. jos geni
gelis jau turi, Tokiems nau mas, kainos; įstaigos midui da
joji, kun. Vaitukaičio knyga, ryti, alaus bravorai ir t. t.
bus geru papildymu.
5. Apie Lietuvos pramonę,
Tie, kurie kun. Pauliuke prekybą, kainas ir prekes.
knygą, rokavo sau neprieina
6. Apie kreditą (bankus),
ma, tai privalo įsigyti perpus kooperaciją ir susisiekimą.
pigesnę kun. Vaitukaičio kny
Labai naudinga ši knyga

LIETUVA

m-

Kelionių apsakymus ir ap
rašymus žmonės mėgdavo nuo
senų
senovės. Ir šiais lai
kais tos rųšies knygos ir pra
kalbos yra mėgiamos.
Iš minėtų dviejų knygų
skaitytojai susipažins su Pa
lestina, Egiptu, Italija, Aus
Tija, Ispanija, Francija, Bei
gija, Lietuva. Plačiai aprašo

visiems, čia Amerikoje gyve
nantiems, bet naudingiausia
tiems, kurie mano važiuoti
Lietuvon ir ten stoti į ukį,
prekybą, ar kokį kitą užsiėmi
mą.
Siųskite tik 60 centų
DRAUGAS PUBL. CO.
2S34 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.

!Ddicious

;

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Rengiam visui Amerikos Lietuviu, Laivakorčių
Agentų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDA

LAIVU

t0

STULPINO

r

įonitc

.

Dievo Apveizdos Parap. —
t Bal. 3 buvo iškilmingos laido- LIETUVIŲ BRIDGEPOR
c
i
TAS BUJOJA.
Vpsisaugokite užsikre1
imo!
Gydykite kieki tuvėg Alberto Ambrozaičio,
iena žaizda arba įsi112 metų vaiko. Lavonų pasiti- Lietuvių statybos apžvalga—
•ė/imų su šiuo uenuoiki "Roxee" teatro.
' i ia nei u
antiseptiku jko iš namų mokyklos vaikai.
'"nite -ižmuša bakte.Bažnyčioje Mišias laikė su aChicagos Bridgeportas —
^sista gerb. kun. Jg. Albavitai lietuvių išeivijos ir jos
.č;us, diakonu kun. P. Gasiuistorijos labai įžymi dalis. Čia
nas, subdiakonu kun. B. Vitlietuviai sukūrė savo veiklu
kus,
marijonas.
Laidotuvėmis
x
kultūrinį centrą, čia jis pas
rūpinos
grab.
Skudas,
kuris
V
tatė savo pirmą bažnyčią, čia
dabar yra atidaręs naujų vie
leido savo pirmuosius laik
ptą 718 W. 18 st. ir jų dailiai raščius, čia steigė knygynus,
jtaisęs. Laidotuvių paveikslą rengė paskaitas ir parodas,
nuėmė p. Vaitkevičius, gerai čia jie spietėsi į dainos ir te
,T
"ST 69th STREET žinomas mūsų photografas, atro mėgėjų draugijas ir me
636 W. 18th St.%
no srityje pasižymėjo daugiau
•
"ftmlock 6700
X Bal. 4 d. Vyčių 4 kp. negu kurių kitų kolonijų lie'Tbicago, 111
turėjo savaitinį
susirinkimų.
Susirinkimui
prasidėjus,
pers- tuviai. Čia jie rengėsi apsigy-

KRYŽIAUS LIET,
LIGONINĖ

tatyti svečiai iš Town of Lake, venti ilgesniam laikui ir čia jie

GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vicekonsulas P. Daužvardis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisaky
ti tuoj iš anksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės J Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie sutelks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taip-gl pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

Paul P. Baltutis, 3327 S. Halsted St., Chicago
Central Mfg. District Bank 1112 YV. 35 St.,
Chicago,
S. L. Fabian & Co., 809 VV. 35 St., Chicago,
UthuanJan News Publlshing Co., 1739 So.
Halsted Street, Chicago,
Metropolitan State Bank, 2201 YV. 22 St.
Chicago,
V. M. Stulpinas, 3255 S. Halsted St., Chicago,
Universal State Bank N. YV. Coi\ S. Halsted
Sts., Chicago,
John J. Zolp, 4559 S. Paulina St., Chicago,
A. A. Appanaltls, YVestville, 111.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., YVaukegan, 111.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

Laivu BELGENLAND, Birželfo-June 1 d.

Kurie norite ankščiau važiuoti Lietuvon, galite važiuoti
Baltic America Linija laivais; tiesiai Klapedon.

LITUANIA — Gegužio-May 18 dieną
ESTONIA — Geguzio-May 29 dieną
LITUANIA — BiržeUo-June 18 dienę
Kurie manote šį metą aplankyti Lietuvą, jau laikas
yra pasirūpinti pasportus, pagryžimo dokumentus ir
kitus reikalingus popierus. Visi nepiliečiai gauna Ame
rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienų metų* aplankyti
savo mylimą, tėvynę Lietuvą ir atgal paįryžti. Tad,
kas galite važiuokite vakacijas praleisti pas savo gi
mines Letuvon. Rašykit arba atvažiuokite pas;

t

V. M. S T U L P I N A S
3255 So. Halsted Street
Registruotas Notaras

••

ę

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str.,
Chicago, UI.

Chicago, 111. §
Tel. Victory 6122

Kas norite taupyti pinigus, galite praduti bile kada
mokėdami \ Lietuvos Vyčių Spulką, kuri laiko sa
vo susirinkimus kas Utarninka. nuo 7 iki 9 vai. vak.,
V. M. Stulpino ofise.

"LITUANIA"

i
J^_-,.-^.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ I š NEW YORKO
u Polonia^ April
6
"Polonia" May 11
<<
t(
Estonia" April 27
Lituania,, May 18

. . t ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ * * * . , ^ ; - * *

•

Sfštadieftis,

D R S D G SS

Bal. 6 d., 1029
•H"

mais Texas valstijoj. Iš ten man© pamatyti. Tuomet gale- netriknirskite atsilankyti j šį
D A K T A R A I
jis sveikina &v. Vardo drau- sit spręsti ir viežai pasakyti puikų vakarėlį. Įžanga 35c.
Komisija.
gijos narius. Nors ten gražu, savo nuomonę kurio paveiksTelefonas Boulevard 1919
jg»«—
IS MŪSŲ PADANGES, ma bus prieš išstatyti] Šv. Sa bet ilgstąs savųjų ir Town lai būva geresni,
Tel Lafayette 5793
of
Lake.
Mano
judamieji
paveikslai
kramente.
Dn. C. W. Flint Ofiso Valandos: 9 iltį 12. 1 iki I !>• A. J. JAVOIS
X Leokadija Česnaite su mo yra labai ilgi: net 12,000 peWest Side. — Ryt vakare
X Ryt Aušros Vartų baž
GYDYTOJA* ir CHIRURGAS
Office: 4459 S. Callfornla A r *
dieną, ir 6:80 iki 9:20 vakare
.Aušros Vartų parapijos sve nyčioje mėnesinė kolekta, ku- tina jau taiso ryšulius, važiuos dų užima. Atėję, tikiu, nesigai
Vai.:
2 iki 6 po petų, 7 iki 9
24 8 t Ir So. Oukley Avenue
4608
So.
Ashland
A
ve.
Nedėlioję
pagal sutarti.
tainėje J . M. kun. F . Kudir lią parapijonys rfela i raudo- vasaros vakaeijonis j Lietu- tesit. Visi busit; patenkinti, plet-ryt. k&mp. Tol. Canal 1971 Netoli 46th St.
Cnicago,
ni.
Valandos 18-12 vai. tft, 2-4 o. 8».
vą.
'Mane ir savus paremsite.
kos Marijonų
Provincijolo r.jjją vokelių puse.
7-9 v. v. Išskiriant nedėlias
Jonas K. Milius,
i* lyrikoje,, pagerbiau* bankieX Ryt tuojau po sumos Ko- j X Šiandien I. C. B. V. M. i
Tel. Canal 6764
rietaviškis.
Res. Tel. Midway 5512
Virginia 0380
tas, trifedeiinits penkių metų legijos Rėmėjų 19 sk, mėnesi- mergaičių sodalicijos narės eis!
Dr. R. C. C U P L E R
Tai. Hemlock SI I I
mokyklos išpažinties, o rytoj, primicijo kunigavimo sukaktuves mi nis susirinkimas
I R CHIRURGAS
Dr. V. 8. NARYAUCKAS GYDYTOJAS
RENGIA VAKARĄ.
iseptintame kambaryje.
;jauto Mišiose, "in corpore"
nint.
Oakley Ave. ir 24-taa Street
GTDTTOJAS ir CHIRURGAM
GYDYTOJAS,
Telefonai Canal 1713—0241
X Ryt ix) piet 1 vai. susi-fc>riii%Šv. Komunija.
X šiandie vakare Aušros
8488 W w t f t Street
CHIRURGAS
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais
• 8 d . : 8 — l t r y t e , 1—4 p. p., f — t
IR OBSTETRIKAl
Vartų parapijos komitetai ei- įlinkimas šv. Kazimiero pa-1 X Taigi, rytoj Sv. Kryžiaus
ir Ketvergals vakare.
Dievo Apveiados parap.
v. • . Nedėlioj eusltarua ,
Gydo staigias ir chroniškas I l s u
na puotos rengėjams talkon ir'čelpinės dr-jos; o po mišparų bažnyčioje, 10:30 vai., šian- susivienijimo Brolių Lietuvių
vyrų. moterų tr vaikų
Ti«§ svetaine ap^ta1.) stalais ir įsv. Kazimiero Akademijos; dien tapęs kunigu, Pr. Jurgai- draugija rengia gražų vakarą.
DARO OPERACIJAS
[tis laikys pirmas iškilmingas" .balandžio 7 d., Dievo Apveiz- |
Ligonius prftma kasdieną n no
Rėmėjų posėdis.
sėdynėmis.
pietų ir 8 vai. vakaro.
DR. M. T. STRIKOL
dos parapijos svetainėj, 7 vaX Pirmadienyje parapijos ŠV. Mišias.
X Ryt, kaipo pirmam ba
Nedėliomis
ir seredomis tik
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
iškalno susitarus
Gydytojas ir Chirurgas
landžio mėnesio sekmadieny, komiteto mėnesinis susirinki! X &v. Cecilijos (Sv. Kry- landa vakare. Kviečiu visa 18
4601 South Ashb.nd Avenue
^Telefonas Boulevard 7820
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Aušros Vartų bažnyčioje su-fnms.
Ižiaus parap.) choras kviečia kolonijos jaunimą ateiti jįf
Ofisas ir Laboratorija
Res., 6041 SouthAlbany Avenue
Kertė So. Western Avenue
Ir X-RAY
Tel. Prospect 1980
| X Antradienyje — "bunco'vaikinus, mėgstančius dainą—'pasilinksminti .prie geros orTel. Prospect 1028
Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-12
2130 WEST 22nd STREET
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
giedojimą ateiti ir prisirašyti kestros — L. Vyčių 4 kp., veTel. Canal 2330
ADVOKATAI: !*mrty/\ .
CHICAGO
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. • .
X Trečiadienyje - - Jono 1 prie choro.
damos p. Krekščiuno.
Nedėlioj pagal susitarimą
,M i liaus krutamieji paveikslai. X Town of Lake vaikinai, j Kas vakare išpildys aplika- Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098
kurie dar neprisirašėte ftfe £ $ * *>us veltui priimamas Į
GRAŽIAI ŠVĘSTA.
" H o l y Name Soeiety", neuž- 'draugijų be įstojamo mokesPILNAS EGZAMINAS
(Jucaas J. Grisius)
mirškite, bal. (April) 12 d.&o.
x
G V D F T O J A 8 FR CEnRURCSAS
$5.00 TIKTAI $5.00
A D V O K A T A S
OFISAS
J
Brighton
Park.
—
Nekalto
į
ateikite
j
parap.
sale,
kur
bus
j
Blankus,
pirm.
X — Spinduliai
4991 S. A a h l t i : ! Ave. ( 2 luboa)
S P E C I A L I S T A S
Ofisas
2201 West 22nd Btreet
Telef. Bcalevard 2800
1900 S. HALSTED STREET
Taigi nenusiminkit, bet eikit
Prasidėjimo
P.
S.
parapijoj
•
susirinkimas
ir
prisirašykite
|
Cor.
S.
Leavitt
St. Tel. Canal f » l
R E S I D E N C I J A :
pas tikrą specialistą, ne pas kokį
Rezidencija:
6640
So. Maplewood
4515 So. Rockwell Street
NAMAI:
Velykos buvo švenriainos h> Įprie šios prakilnios vyrų drau- MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
Avenue
Tel. Republic 78ft
Tt-lef. Republic 972S
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Valandos:
1—I & T—8 v. v.
VAKARAS.
bai iškilmingai. Žmonių buvol^i^o
gijos.
4193 ARCHER AVE.
jums kenkia, ar kur skauda, bet
Nedėlioj: l t — n ryto
pasakys pats, po pilno išegzamitiek daug, kad bažnyčion ne
X I C. B. V. M. mergaičių
Valandos.- prieš pietus pagal sutarti. navimo. J u s sutaupysit laiką ir
tilpo. Procesija darė didelio sodalicijos susirinkimas bus Town of Lake. — Draugi jia , Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. pinigus. Daugelis kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
įspūdžio, nes eita lauke ciela balandžio 14 d., Komunija ry-| N * P - * P - M - re°terų ir mer
jie neturi reikalingo patyrimo, suTel. Canal #267 Res. Prospect t t B t
žmogaus kenksmingumų.
bloką.
(John Bagdsiunas Borden)
toj. Neužmirškite atsivesti S ai( * iu t u K s l a b a i P u i k Ų v a " O P T E M I T E I S T A 1 radyniui
ManO Kadio — Seope — Raggi.
kareli (šokius) subatoj, ba
ADVOKATAS
Mergaitės mot i -•; puošėsi. naujų narių.
X-llay fto&ntįteno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
105 W. AJ>AMS S)., Koom 1117
landžio G d., 7 vai. vak., Jono
Onos Parkauskienes "Eeuvimas kraujo atidengs man jūsų
Telepbotte Randolph 0727
Gydvtotojas ir Chirnrgas
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
Dymbclio
svetaiiK'je
(4o23
KSO,
ty
SbopDe'*
prirs
Velykas
6ERB.
CHICAGIEČTAI'
Vakarais: £151 West 22 St.
1821 SOUTH HALSTED ST.
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
Telepnoce Roosevelt 9494
Rezidencija 6600 S. Artesian Ava
buvo labai "bizi", nes reikė
Wood St.). Muzika bus labai
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
Valandos: 11 ryto iki I po pietų
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
r?»aą Telefonas Republic 9699
jo šventėms papuošti visas
Chicaga, tai Amerikos lie- i gera. Jaunikaičiai ir panaitės
• tkl 8:8t vakar*.
iigų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
J
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
briglitonparkietes.
tu viii sostine ix eia didžiaumo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
Parap. vakarienė.
ia dalis lietuviu gyvena. Taip
kią
užsisen ėjusią,
įsikerėju.sią,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
Ateinantį sekmadienj bri-įgi ehicagief-iai daug įžymių ^
net gabiam šeimynos gydytojui,
A D V O K A T A S
giitonparkieeių parapijos meti [darbų yra nuveik; ir daug plaf At6jo r*™*^ «w*oitmi« u- gėiėneatidėliokit neatėję pas mane.
Nuo »:20 iki 1 vai.
,
,.
.
_
.
.
.
iro^8.ka»P lordas Tennyson K ^ O vicPerkėlė naro ofisą, po numen t
127 N . DEARBORN STREET
DR. J . S . ZAREMBA
ne vakariene, parapijos svet nų ptularyta ateities veikimui.'SinoJ lš „ „ ^emų _ B e t p r a d ž l a
Lietuvis Akių Specialistas
Room 928
SPECIALISTAS
Čia,
iuatomai,
d a u g u m o j e <> Savėjančio sezono vis tebėra žieDarbšeios moterys verda, kcr
4729 S. Ashland Ave
Tel. Franklin 4177
i
Rūmai
1012 — 1015 — 1016
i
iąOH
šešėlyje.,.,
Nuo 2 i k i 9 vakare
^Ktfc
Palengvins aklu' įtempimą k u 
kpa patrovas^'Ža^a būti didėt- >3Ą#\gfW*$ &&btfi&> i?y.*T2ė
20 W. JACKSON BOULEVAltb
SPECLJALISTAS
ris esU priežastim galvos skaudė
52 E. 101 K.. Kamp. Michigan
Arti State Gatvės
TRINERIO
KARTUSIS
U'
jimo, svaigipio, akių aptemimo,
le puota, ne])amirčkite. I'rasi iitvos pamatiniai žmones, arDžiovų, Moterų ir Vyrų Lifų
Ave.
Tel. Pullman 5950
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
nervuotumo,
skaudama
akių
kar
Vai.:
ryto nuo l t — 1 2 nuo 2—4
.
— J des 7 vai. vakare.
VYNAS
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
bj« Lietuvos kurrįui.
st]. Atitaisau kreivas akis, nuirau
po
pietų,
nno 7—8:8t vakarą
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
cataractuK.
Atitaisau
trumpą
reNedėliomis l t Iki 11
Aš, kaipo
rietaviškis, is y.ra geriausias vaistas, jei norite gystę ir tolimą regyste.
Kolonija anga.
po pietų.
SVeiki
TELEFONAS MIDV7AT S88t
« « OMtrrk ^onmiH«
Pergyventi sį sezoną. Šia puiBrighton Park kolonija au-,,ŽPIfia
Prirengiu
teisingai
akinius
vi
A. A. OLIS
ujos ceniro
n. Umai
» ,, kU8
«j
. z«ei
v»wii^
^
UIIH
kus vidurių
vidurių ttonikas
o n i k a a apsarvos nuo
suose atsitikimuose,
egzaminavi
11 1
ADVOKATAS
ga, didėja. Kasdien pastato- ir atsikreipiu i žemaičius, sa-l * * 'rinerto Kartusis vynw at- mas daromas su elektra, parodan

C H l CA GO J E

DR. S. A. BRENZA

r

DR. A. RAUKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

JOSEPH J. 6RISH

DR. A. L. YUŠKA

DR. S. BIEZIS

JOHN e. BORDEN

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0 . 0 .

•

PAVASARIS JAU ČIA

J, P, WAITCHUS

DR. CHARLES SEGAL

•v

v v w w v

w

11 So. La Salle S t , Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
3241 SO. HAIJSTEU STREET
Tel. Victory 0562
7-» • . • . apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

g ai Tina vidurius, gelbsti virškinimui j čia mažiausias klaidas.

.

ma naujų namu.

Apsigyvenamo kaimynus ir į visus JJetu- hr aštrina apetHa. Mr. st. wiiusz ra-1

, , N,„;»>,.,»,,~ Tt;w , v n ; i n i . « J *
I
J
•.
I,aU,,U Š e i m y n ų . I l k į t a i k i , k a d . V J U S , k a d S U r a s t u m e t

.,
trejete

ITOII

I bažnyčia

maža — sunku vi- [valandų laiko pašvęsti ir del
'

siems sutilpti.

Taigi

i..

.

*•

*

Speclalė atyda atkreipiama mo
*ė iš W. Toronto, Can. Vas. 19: i kyklos vaikučia*ms.
"Pirmasis
Trinerio Kartaus Vyno I
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
buWis
tt<larė maJaIe
P
" n a u j a l ••• | kare.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
niusiu. Tarnauja apetitas, gerai mie12 po pietų.

reikia 'manęs, t. y. atsilankyti į mano &*> viduriu negulės dingo." visose]
• S

^

•-*.'.

.

,

aptiekoae.

Ncinokamas sempelis

iž >

4712 S. ASHLAND AVE.

S. A. DOVVIAT M. D.

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofisas: 14*« So. 49th Coart
Tel. Cicero 662
Rezidencija: 472» W. 12th PI.
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888
Valandos: Ryto: 10—12. P o
pietų: 2—-4. Vakare: 7—8. Nedė
liomis pagal susitarimą.

maitijos šį-tę.
praaet mąstyti apie naują rodomus
is J.ietuvos judamu S Jos.
Triner Co.. 1333 So. Ashland
TeL Boulevard 7589
REUMATIZMO
Ave
Nors čia Pamatysit
jau buvo irrodoma
lu/intią. Kleijonas Briška, 117aveikslus.
iš Že- į - Chicago ' I1L
SPECIJALISTAS
tur but, trumpoje ateity pas liet dviejų žmonių is Lietu
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6911
Jei turi bile kurioj kūno davos
judami
paveikiai,
h^t
tai
kelbs
vajų
naujos
bažnyčios
ADVOKATAS
DB. A. J. BERTASH
lyj
gėlimus,
kurie
neduoda
tau
U$4 8 0 . HALSTED STREET
statymui. O, gal*, tai padarys nieko. Tyčia atsilankykit ir
29 So. La Salle Street
Ofiso
valandos nuo 1 iki S po
niiegoti, arba negali vaikŽeioper
metinę
parapijos
vakarie
pietų ir 8 iki 8 vai. vakare
P r l t a i k y m e a k i n i ų deI Yis0klu a k i ų
Koom 7 S t
m
•
•
h
Ii
•
•
m
m
m
•
•
•
ti
del
gėlimo,
sustingimo
^
j
Re*.
8291 S. WALLACE STREET
nę?
Tel. Central 63df — Vai. 1-4
..sutinimo kojose del reumatizI* RADIO STOTIES
ASK
Šaulys.
RESIDENCB
'mo ar kitokių ligų, tai visis6158 So. Talman Ave.
OPTOMETRISTAS
Nealkankjkite savęs skausTel- Prospect 2526
DENTISTAI
T0WI1 Of L a ^ e . — Š V . K r v - ! ' ****** aeumAttemu,
Sausgčle. «'kai gali pasigydyti niusų spe* • Kaulų Gėlimų, arba Hėšiunjdu
ŽiaIls b a ž n y č i o j e
4 0 v a l a n d U S B — raaaienų sukimu; nes skau- • eijaliu vaistu.
,,
j
i
i ,
, v . 0 1 I dėjimai naikina kūno gyvybt
Daug kentėtojų, kurie tureOffice Boulevard 7 041
atlaidai įvyks balandžio 21, • ^ CAPSICO
d a 2 n a l tot COMPOUND
pataio paguldo.
m
o
•jo
reumatizmą
ir
kitokias
ne22 ir 23 d.
stis leng-vai prašalina vlrSml1
nėtas Ilgas; mums Šiandie dau g galės gTeit pasigydė su šiuo
X Balandžio 4 d. mokyklos
gybe žmonių siunčia padėkaIR
LIETUVIS 0ENTISTA8
.vaikai padare procesijos ban-l. vones pasveikę Kaina 50c per • vaistu. Pasitarimas dykai. Jei
4845 So. Ashland Avenue
^iymns. MaJ, rytoj, sekmadie-' B pafltą i l o arba dvi u i f l . f l . • negali pats ateiti, tai pasiųsk Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo
Ant Zaleskio Aptiekos
Dukart tvirtesnė 7 80.
ie
kitų kų arba rašyk
akinių
Knyga: "ŠALTINIS 8VEILIETUVIAI ADVOKATAI ^yif i sudarys primicijantui •
1801 South Ashland Avenue
W. K. Chang's Oriental
kun. Pr. Jurgaičiui iš klebo- j» ^ ^ S J * * 1 - tr(iyUm' kBl' m
2221 West 22nd Street
Platt Bldg,, kamp. 18 St. 2 aukštas
Tel
Canal 4222
• i
Remedy
Arti Leavitt Street
nijos iki bažnyčios procesijg. i
Pastebėkit mano iškabas
Telefonas Canal 2551
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 Ta•
Lietuvių, Agentūra
DR. G. I. BLOŽIS
X
Sv.
Vardo
draugijos
ph*-'
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v.
Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare.
D E N T I S T A S
•j
2346 YVest 69 Street
I M I Sontn Halsted Btraet
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo t
mininkas, Kd. Kareiva, nega-'
valandų.
Room
8.
CHICAGO. \li\u
lkl f.
2201 West 22nd Street
"i
Chicago, IU.
ni-t-ššš. \i atsigerėti gamtos gražu- \
Phone Canal 0523

V. W. RUTKAUSKAS

25 METU PATYRIMO

JOHN SMETANA, 0. D.

•Reumatizmas saosgėlel

JOHN KUCHINSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

B. F. MASTAUSKAS

Jusliu Kūlis

S"

(Kampas Leavitt s t )
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
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Dr. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
8343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. ».
7—9 vakare

DR. H E R Z M A N
IŠ

R U S I J O S

Gerai lietuviams žinomas per 81
metus kaipo patyręs gydytoja*,
chirurg-as ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Kay ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan

Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų
ir nuo 6 iki 7:84 vai. vakar*.
Tel. ofiso Canal 8118 Rea. So.
Shore 2238.
Jei neatsiliepiama,
šauk liandolpli 4884.

Ofiso TeL Victory 8887
Of. ir Rea Tel. Hemlock 8874

DR. J . P. POŠKA
8133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4
po piet: Utarn. ir Subat Nuo
S-9 vak. šventadieniais pagal s a tarima.

DR. A. J . GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1579 MILV7AUKEE AVENUE
Valandos: 9-12. 1-6, 4-8:84
Bekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

6828

DR. J. A, PAUKŠTYS

i

"AMOUS 5AFET1 RAJOR. >T

14tl

Tel. Brunswick 0824

Tel. Lafayette

Į?iVE*FINCERED^REfW ^ Y 5

Tel. Boulevard

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirnrgas
4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. Yards 0994
Resldencijos Tel. Plaam 8844
VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dien*.
Nuo S iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedėL nuo 19 Iki 18 dien*.

r
8

V

H A

šeštadienis,

U O A 8

SS

C H I C A G O J F
mg

KazimieriecHų naudai. Manau|C Bridgeport. — Simono .uau- du šio mėnesio 6 d. Lietuvių
kad nėra reikalo daug aiškin lcanto draugija laikys mėnesi- Auditorijoj rengia iškilminga
ti, nes visi sesutes noriai re nį susirinkimo, balandžio 7 i.,'balių su negirdėtai puikiais
Vilniečių atstoves p-nios mia. Tat ir Saigos 1 kuopa J2 vai. dieną, Chicągos Lietu-' išlaimėjimais. Tikimasi daug
svečių, kurie turės progos pa
E. Vileišienės prakalbos bus tikisi, jog pramoga pilnai \ i u Auditorium.
Nariai būtinai malonėkite silinksminti.
Brighton Parke, parap. sa-4 pavyks.
lėj Antradienio vakare, Ba Negaliu praleidi nepaminė laiku atvykti, nes turime nau Atsilankę į balių ir norintie
jusi ir mūsų darbščios valdy- ju įeikalų svarstymui. Taipgi
landžio 9 d.
ji įsirašyti į draugiją, bus pri
bos pasišventinto.
privalote apsimokėti savo mo
imami veltui.
SVARBUS SUSIRINKIMAS) Pirm. — p- E-Niedvarienė keseius.
T. F . Bičittsas.
pardavė daug- tikietų. Bašt.
P. K., nut. raŠ!.

ptiijerbti b a n k i e t ą .

GRABORIAI:

S. D, LACIIANflCZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopigriausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
ruaoo
darbu busite u*g&nėO.intl.
Tel. Roosevelt 2515
arba 2516
2314 W. 23rd Place
Cnicago, I1L

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų
Patarnavimas.

J. F. EUDEIUS KOMP.
PAG R ABU TBTfiJAI
Didyste Oi'.sas:

4605-07 So. Hirmitage Ave.
Tel. Tardą 1741 ir 1741
SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue
SKYRIUS
1410 So. 4» Ct., Cicero
Tel. Cicero 3784
SKYRTJS

.PIGIAUSIAS LII?r. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigian negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
SKYRIUS:
3238
So.
Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

E Z E R S K1
LIETUVIS GRARORITJS
O f i s a s :
4603 S. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 9277
-<

Brighton Park. — Susivie
nijimo Lietuvių Tfc. K. A. 160
Tylai (Town of Lake). Tam
kp. susirinkimas įvyks sek- •tos raštas penktadienio iramadieny, balandžio 7 d., 1929.*
atėjo per ve lai, o sesm., pirmą vai. po pietų. P r a -j |jneriui
tadienio
num. j a u buvo kita
šau narius skaitlingai susi ,mųs bendradarbio
anksčiau
rinkti, nes bus išduotas atsto prisiųstas. Dėlto ir negalėjome
vų raportas iš pereito S'. L. .sunaudoti.
R. K. A. Chieagos Apskričio
suvažiavimo.
Del geriausio* ruiles
J. Mikėnas, raSt.

boiled

Linseed

č.

Oil

•• 98c. saJ

J. DERIN6IS
4414 S. ROCKWELL ST.
Lafayette 4689
PKISTATOM -VISUR
',

' l

MARQUETTE JEVVELRY
& RADIO

M. ZIZAS

V. PAUKŠTIS

A. { A

mirė bal. 4, 1929 m. 6:55 vai.
vak. 4 5 metų amžiaus, Kilo iš
Tauragės Apskričio, šilaJės par.
Jomantų Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.
..Paliko dideliame
nuliūdime
moterį Oną po tėvais Sribaiaitė,
2 dukterį Elzbietą, ir Ona, P-sserę Rozaliją.
Količienę, pus
broli Prareiškų Gečas ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 4634 So
Mozart St. Laidotuvės
Įvyks
utarninke, ba'andžio (April) 9
d.
Iš namų 8 va'andą bus
ar'ydėtas j Nok. Prasid. Pa n.
Šv. bažnyčią, kur»<>j įvyks K ° c'u'ingos pama'dos o2 velionio
tleJą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazin* i2*oi kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
lenines, draugus ir p.-i/: .t.i-nti
dalyvauti šioso laidotuvise.
Nubudę: moterį?, dukte>*ys ir
gimints.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis Yards 1741.

ANTANAS ŠLYTERIS

mirė fcal. 4, 1929 m. 5 vai. vak.
53 metų amžiaus. Kilo i§ Ra
seinių
Apskričio,
Jurbarko
par. Smukučių Kaimo. Ameri
koje išgryveno 33 nletus.
Paliko dide iame
nuliūdime
moterį Oną po tėvais Lužaičiukė,
2 dukterį Oną ir Eleną,
sūnų Joną, brolį Vincą, seserį
Oną Alijauskienę, pusbrolį Jo
ną šlytorj, švogerį Jurgį Alijauskj, o Lietuvoj motinėlę Kotriną, 2 broliu ir 2 seserį.
Kūnas pašarvotas 124 32 a v.
Melrose Tark, III. Laidotuvės
įvyks pan. bal. 8. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į italų Mt.
Carinei par. bažnyčią,
kurioj
įvyks g-edulingos pamaldos už
velionio sieli-. Po pamaJJų bus
nulydėtas J M t Carinei kapi
nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidutuvėsse.
Nuliūdę: moteris, vaikai,
brolis, sesuo Ir gltnincs.
Namų tel. Melrose Tark 1727

North Side. — Vyeiu penk
tos kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ateinant} trečia-1
*!ienį, Šv. Mykolo parapijos
svetainėje. Prašau visus susi
rinkti 8 vai. Bus i%šunim bur nm

II

Al.

ManstaviČius, pirm.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Ai
M I K 0 L A 3 ADOLFAS VASILIAUSKIS
Mirė bal. 8, 1927, palaidotas bal. 12 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Paliko didelame nuliudme moterį Kazimerą, 2 dukterį,
1 sūnų, marčią ir 2 žentu.
šv. Mišios su ekzekvljomis įvyks paned&yj, bal. 8 d., 7:30
vai. ryte. šv. Jurgio bažnyčioj.
Visi giminės ir pažįstami tnaloniai esat kviečiami dalyvauti
minėtose pamaldose ir pasimelsti už Mykolo,' mano vyro, sielą^..
Gailestingasis Dievas tesuteikia tau, Mikolai, amžiną atilsį ir
amžinybėj ilsėdamasis lauk manęs ateinančios po sunkių šio gy
venimo varguNuludusl
MOTERIS.

NAUDOS JUMS ATNEŠ
A ROOM WELL PAPERED IS MORE THAN
HALF FURNISHED
Orrell's quality wallpapers will 'dress up" your
home, and the cost is lesa
than you imagine.
Just
ask me to show you the
Orrell samples and give
you an estimate.
W. M. BENECKI
Malicrius ir Popleruotojas
8542 So. I'ranclsoo Ave.
Tel. JLafayette 7554

VIETA, KURlį REIKIA
MATYTL

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES

Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Tel. Blrd. 520 S

GIULBORIUS
Didelė Moderniška Koplyčia Dykai
718 WEST 18 STREET
Roosevelt 7532

Pure

ro,

PETRAS CIBULSKIS

1650 West 4\3ih Street

S, M. SKUDAS

Stoginė popiera S ply
Raudona Ir žalia . . $ 1 , 9 8

J, S, RAMANCIONIS

ZOLP

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

Valspar Varnish greras iš lauko
ir vidaus
$ 4 . 9 8 S al -

tuo reikalu daibuo.įas įžymios tte Park kolonijoj. Lauksime
Be valdybos ^turime dar ir
;
vietos veikėjos pp. J. ČejjulieX St. Marcinkus iš West darbšeiij narinį Pirnioji nare
\Jkii ir M. Paukštiene.
Savininkas R. Andreliunas
Side pirko bungalow Marąue- iu«o pat susitvėVimo i kuopos
X Šiandien art. p. J. V a i č - ; t t e p a r k e po num. 6751 So.'
P- & Lešcąuskienė daug
Už'aikau visokių auk
sinių
ir sidabrinių dai
Įkus išvažiuoja į HoIIywoo4, 'Artesian.
darbuojasi išplatinime tikietų.
ktų,
vėliausios mados
ir patarnavimo, šaukit
Malonu yra dirbti komisiradio,
pianų rolių, re
[Čal. ir ten ilgesni laik$ manoj x Antanas Kunickis, \vest
GREEN VAIXEY
kordų
ir 11.
Taisau
PRODUCTS
Brighton Park. — Moterų
! pagyventi.
sidietis, nusipirko narna, po 3°], kuomet visos padeda.
laikrodžius
ir
muzikos
Olselis šviežių kiauSiinstrumentus.
Są-gos ntenesinig susirinkimas
nių, sviesto ir sūrių.
X Jzymus Chieagos artistai i n u l l l . 2134 W. 23 PI. Jisai y r a '
Nar£.
iš priežasties parapijos jubi
Wm. J. Kareiva 2646 W. 63rd S t Chicago.
menininkai pp. Saboniai vyk- 1 gabus eeverykų taisytojas.
Savininkas
liejinės vakarienės įvyks bal.
Telefonas HEMLOCK 8380
sta į Rockford, 111. su operete; y M o t e n i Sąjungos Chira-j
P R A N E Š I M A I .
4644
So.
Paulina
S
t
Adomas ir J i e v a " , kuria, vai-' gos Apskričio bal. 7 d. La Ša
7 d., tuojau po pamaldų, mo
Tel. Boulevard 1381
dins balandžio 7 d. Su šia tru lie viešbutyj p-nios A. Nausekyklos kambaryje. Visos na
(VAIIVS RONTUAKTORIA
Ma*quette Park. — Drau rės malonėkite pribūti ir nau
'!• i
pe taipgi keliauja p-nas L. Si- diene pagerbime bus graži
s
gijos šv .Kazimiero Karalai jų narių atsivesti. Yra svarbių
PAliSIDUODA visai pigiai
įmutis, " D r a u g o " redaktorius.
muzikalė programa. Dalyvaus ^
bertaininis
susiri„kimas
reikalų aptarimui.
trijų kamb. fornieSai. Priežas
Laimingos kelionės!
Babravitius
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting
X NeUket*
NetikSUi teko
P ^ -J^
į į T y k s balandžio 7 d., ^1 va! antis — išvažiuoju į Lietuva^ Sa & Hardware Co., dabar perėmė visą
X
teko ssužinoti
™ n o t . „^ ž i n o^ m a ^
^
^' Vovicn
Visas prašo
J savo rankas ir duos visose šio
vininką matyt nuo 6 vai. vak. bisnį
kad trumpoj ateity permes per komp. Pocius ir p-nia FeržinsValdvba.
bijtnlo šakose pirmos klesos patar
Idos kambary. Visi nariai bū
subatomis nuo pietų, ne<!elioj navimą.
bažnyčios balkį p-!e Brigitą
kienė./
tinai turite susirinkti, nes
HARDWARE PAINTS
Kamarauskaitę, buvusią ilgus
BALIUS LIETUVIŲ AUDI visą dieną.
,turime aptarti bėgančius rei
& WALL P A P E R
metus dienraščio " Draugo*'
2021 Canalport Ave.
TORIJOJ.
IŠ SĄ ČIŲ VEIKIMO.
kalus. Taip-gi, broliai, atsi
Painters & Decorators
pagarsinimų vedėją, su p-nu
antros lubos, iš užpakalio.
J. S. Ramancionis, savininkas
minkite, kad turime 3 ligo
Pranciškum Čižausku, įžymiu
Bridgeport. — Pašelpos dr*
3147 So. Halsted Street
Bridgeport — Bal. 1 d. Mo nius, reikia juos aprūpinti. Gi
TeL Victory 72«1
PARSIDUODA saldainių,
Lietuvos Vyčių organizacijos terą Sfr-gDA 1 kuopa turėjo
ja vyskupo Valaneausko varbusimas
cigarų, tabokos, mokyklos rei
darbuotoju ir šiuometiniu pi- .sibsirinkiiiuL Noi-s nariu ir svarbiausia — tai
piknikas, birželio 9 d. Serijom
kmenų ir kitų mažmožių krau
neperdaug tesusirinko, t^eiau
jau gatavos ir reikia platinti
tuve. įlenda pigi, pigiai paraptarta daug naudingu dalyVykstantieji Lietuvon prašomi apTelefonas Tards 1138
visomis jegomic. J.aigi visų 8lgtoti a a u J a m > moderniškai įrengtam »siduoda.
Namų Si a tymo Kon traktoriui
ikij ir įnešta naujų sumanymu,
Statau
j vairiausius namus prieinama
narių priederme ateiti ir pasi viešbutyj "ROMA**, Laisvės Al. 18. j
226
VVest
47
Street
kaina,
Kaunas, ftviesus kambariai^ vanioa '
'kurie tuoj bus įvykinti.
imti serijų. Kurie pasilikę su telefonas Ir t t Grasioj salėj valgy
T e l Boulevard 5118
7217 S. California Avenue
kla. Sveiki Ir gardus valgiai. —
Didesnis Sij-ehj veiklumai* mokesčiais, privalo užsimokė
GRABORIUS IR
SaTinilkė Dubinskaitė.
Telef. Hemlock 5526
BALSAMUOTOJAS
PAESIDUODA arba išsi
gal
sutrauks
prie
sutartinesti.
Prašau
atsivesti
ir
po
nau
i a
Tur'u automobilius
visokiems
maino bučernė ir grocernė su
nes vienybės, prie uolesnio ja narį.
reikalims. Kaina prieinama,
namu. Į mainus priimsime Telefonas Canal 72IS
J. K. Butkus, rast.
darbštumo.
3319 AUBURN AVENUE
jdviejų flatų namą, Beikale
J*J
Bal. 10 d. rengiamas "bunChicago, 111.
duosime morgičių.
Bridgeport. —r Šv. Petronė-Į
p. Juciaus kateteri joj
Mallavojlmo Kontraktorius
vco
P
a l ų Ir Popieros Krautuvė
5547 Archer Avenue
les dr-ja laikys r menesinį su
1114 S. UBAVITT ST.
Chicafo
Snmmit,
UI
sirinkimą, sekmadieny, balan
,
Tel. Suinmit 527
džio 7 d., 1 vai. po pietų, 6v.|
Jurgio par. salėj. Narės malo
SUVARTOK SAVO ATLIE
nėkite skaitlingai atsilanky
KAMAS KUO DARBO VA
ti. Kviečia
HARDWARE STORB
LANDAS Į PELNINGĄ A
Paint, Oil A Glass
Ona Taujenienė, pirm. I
1701 West 47th Street
MATĄ, KURIS DAUGIAU
Tel. Lafayette 12S7

MYKOLAS KUCKES

A. MASALSKIS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDliJA8

Šerinis šepetys. 4 colių iigį 0 .
maliavojimui,
vertės
$1.50 6u
kiekvienu 100 svarų Hjfcnmer
Bros. White Lea<L

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. RADZ1US

I. J .

DYKAI

ATSAKAI.

AMERIKIEČIAI

5201 Auhurn Avenue
Tel. Bouleyard 3201

L

D a u g i a u s i a rmininku 112 kuopos, Marąue- hfr.

RED.

6 d., 1929

•n u

P - N I O S E. VILEIŠIENĖS
PRAKALBOS

menininkai; Dievo Apv. par.
moterų .scenos mėgėjų būrelis
atvaidins juokingą komediją
1
X KUR F . Kudirkai pa- "Mokykla/", o Aučros Vartų
gerbti bankietas, kuris bus parap. mokinės A. Sakalaite
rytoj, Aušros Vartų parap. u Baleiuniutė (abi 8 metų)
salėj, jau prirengtas. Laukia perstatys gražų vaizdelį " P r i e
Į
ma tik kuodaugiausia svečių. karžygio k a p o " .
Federacijos Apskrities Lie — p. F. Burba pagamino net
X Bal. 14 d. Krenčiaus saX Programoj
dalyvauja
l:omp. Pocius, riain. p. Pažars- Mj bendromis jėgomis dr-jos tUVai Šelpti komiteto SUSirf-30 " p r i z u i . Už pasiuvimą, iš
j<is, dain. p-lės A. Šiauliutu, ! *v\ Kaz. A ^ . Remejų, NekaK likimas b u s pirmadienio va-'siuvinėjimą nieko nerokuoja,
pasidžiaugti
A. Feraviciute ii* M. Juozai-!to Prasid. mergaio'ų sodalici- kare, 8 vai., Dievo Apveiz- ( Turėtume tik
l
i r AJot
'tokia darbščia valdvtm. Vie>
- Sąjungos 21 kp d o s p a r . k n y g y n e .
ČJGte, Mar. lievn. Kolegos
O'u'
rengia didelį kun. A. Linkui
=
» !4nok, yra kancfcžjotojų iš pasa-

Bal

Ą.

JULIJONAS
SONGAILA
Mirė kovo 20, 1928, 31 metų
amžiaus, kilęs iš Raseinių apskr., Kražių par.
Metinėms sukaktuvėms pa
minėti įvyks trejos šv. Mišios
su ekzekvljomis, balandžio 9 d.
8 vai. ryte Gimimo Panelės šv.
par. bažnyčioj,
68 st. Ir So.
Wasbtenaw ave. **
Nuoširdžiau kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
.dalyvauti šiose, pamaldose.
Moteris ir Duktė.

Visos šeimininkes, kurios me
gstate g-erę, ir šviežią mėsą. ir
kitus gerus valgomus daiktus,
ateikite pas mus. Čia rasite
žemas kainas, greitą ir man
dagu patarnavimą, sveikatin
ga produktų, užlaikymą
2100 W. 23 St.
f

Tel. Canal 5065

KAIPO KASDIENIS
DARBAS.
Reikalinga pora gerų; vyni,
kurie turi nuolatini darbą dirb
tuvėse, o plačiai
apsipažinę
t a r p lietuvių, nereikalauja ap
leisti kasdieninio darbo, tik| tai vakarais po 2 vai. ir nedėĮliomis atliekamu laiku gali
uždirbti nuo $35.00 iki $100.00
ir daugiau į savaitę, patyrimo
negeistina mes išmokinsime
naujas aukštas ir lengvas amatas. Atsišaukit greitai nuo
5 iki 8 vai. Utarninke, Ketver
ge ir Subatos vakarais.
S. P. KAZWELL & CO.
2839 West 63rd Street
PAESIDUODA kendžiy, eigani, c i g a r e t e molto ir maži^
daiktų krautuvė. Biznis ge
rai išdirbtas. Apgyventa lie
tuviais.
Atsišaukite Vakarais,
1343 So. 49th Ct. Cicero, BĮ.
(6-8-9)

Savininkas Mykolas Kaspa " P A R S I O T O D A pigiai keraitis per ilgus metus visuo- pykla, labai gražioj vietoj Mar
menės veikėjas. Taigi bus gra- quette Parke, netoli naujos
žu, kadir visuomenė jį parems lietuvių bažnyčios. Pardavimo
pirkdama pas j j valgomus dai- priežastį patirsite ant vietos,
ktus.
I
2545 West 69 St.

Phone Virginia 2054
J O S E P H VILIMAS
Namų' Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockvvell Street

TeL Boulevard S114

M . YUSZKA d C O .
PLUHBING & HEATTNO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4664 8 0 . PAULINA

JUOZAS K. ENČERIS
GENERALIS

KONTRAKTO RIU8
Ir
REAL ESTATB
Namus stato, taiso, perka ir
parduoda visoje Chlcagoje
4401 S. MOZARr ST. LAF. 8662

MORTGEČIAI-PASKULOS
2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6 % Nuošimčiai
Paskola suteikiama į viena dlsna.
Parkams real estats kontraktus

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $600,006.06
IS04 SO. KEDZIB A V B N U »
Tel. Lafayetts 67S8-6716

