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Katalikai paaaulionys tori kilnų u i .
davlnj. — JneSti J Šeimynas ir
vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią, JSzaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padės jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite ir platinkite "Draugą."
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
VOLDEMARĄ — SO
CIALISTŲ DARBAS

30 A C O P Y
t, un

PAMINKLAS GEORGE ROGERS CLARK

>

Ttlefotuu: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KELIONE Į ROMĄ; BIJO ! SUŠELPĖ NETURTINGUS
RYGA, geg. 13. — Lietu
VYTIES KAIP ŽYDAS i
MOKINIUS
vos policija visas laikas dar
KRYŽIAUS; SKURDAS
buojasi surasti pėdsakius, ku
Žemaitkiemi*, TTkmerg<ės ap.
MOKYKLOSE
ŠVEICARIJA PRIEŠ PROHIBICIJĄ
riais einant butų, galima suNeperseniai Čia buvo sušauk
Vilniaus lietuviai šią vasa tas, vartotojų b-vės "/Siety
Maršalo Pilsudskio Diktatūra Lenkijoj; Vokie- ? ekti t i k r " o s i , u s . Padarius,
u n e andai
rą yra sumanę suruošti ke nas"
metinis pajininkų susi
•• T T V T*
• • r* f
•
r-* i
• •
kėsinosi premielionę iš Vilniaus į Romą. Ke rinkimas.
Padarytas buvo
ttja U z Fareinio Paliuosaviiną Darbuojasi; rą Voldemarą nužudyti.
lionė tęsis apie dvi savaites. praėjusių metų veikimo pra
Persijoj Žemes Drebėjimai, 3,000 Žmonių Sąryšy su tuo apie 35 as
Be Romos, dar manoma ap nešimas. Iš to pranešimo pa
menys suareštuota. Tarp aŽuvę
lankyti Milanas, Venecija ir aiškėjo, kad b-vė praėjusius
reštuotų, yra ir studentas Vokiti žymesni miestai. Iš Vil metus baigė su geroku pelnu.
silius. Pasikėsinimo laiku su
MEKSIKOS KLAUSIMU
ŠVEICARIJA PRIEŠ
niaus ekskursija išvažiuos a- Iš šio turėto pelno susirinki
žeistas
preraiero
palydovas
ŠVENTASIS TĖVAS
PROHIBICIJĄ
pie liepos mėn. 1 d.
mas paskyrė 100 lt. nukentė
Verbickis Vosilių identifika
REIŠKIA VILTIES
jusiems šiaurės Lietuvos gy
vo,
ty.
pripažino,
kad
jis
bu
"Vilniaus
Rytojus"
rašo
GENEVA, gą- 14. — Švei
savo skaitytojų nusiskundi- ventojams ir 200 lt. parapijos
ROMIA, geg. 14. — šventa* carijoj pravestas gyventojų vęs vienas pasikėsintoji].
neturtingiems pradžios moky
mus
sis Tėvas Pijus XI audienci- referendumas klausimu įvesti Pusofieialiai pažymima, kad
'George Rogers Clark buvo generolas, šiaurvakari> * * ^ugumoj atsidki- klą. Už tuos pinigus bus nu
m
u
lenku
jon priėmė Corpus Christi, "lokalę opciją", ty. lokalėse'pasikesintojai prigulį sociali nių valstybių užkariautojas. Fredericksburge, Va., jo atP ollcl J a draudžia pirkta vaikams knygų, sąsiu
Te*., diocezijos vyskupą A. vietose svaigalų vartojimo sufstų revoliucionierių vienai or- į minčiai paminklas atidengtas
privatiniuos namuos laikyti
vinių ir kitų mokslo priemo
Ledvina," į kurį kalbėdamas
vytį
ir,
radus
jį,
reikalauja
ganizacijai. Jai prigulį ir ne-'
varžymą.
nių. Kitą pelne dalis palikta
reiškė vilties, kad Meksikoj
tuojau
nuimti
ir
graso
proto
MARŠALO
PILSUDSKIO
krautuvėj.
"M. L . "
350,000 balsų prieš 183,000 mažai studentų.
į
Bažnyčiai pavyks su valdžia
kolais.
.
DIKTATŪRA
tas sumanymas atmestas. Pa
susitaikinti ir gražinti tai ša
Per sanitarinį patikrinimą p R Q F KOLUPAILA DEORLEANO MERGELES
žymėta, kad tai pravedus bu
liai senai pageidaujama taiką.
VARSAVA, geg. 13. — Le
MIRĖ KARO LAIKŲ
konstatuota, kad \ dnians pra. L E G U 0 J A M A S j K Q N .
PAGARBAI
tų žingsnis šioj šaly įvesti
šventasis Tfcvas pažymėjo,
nkijos karo ministeris marša
džios mokyklose 1232 vaikai
KAPELIONAS
pragaištingą šaliai amoriko-1
GRESĄ SEVILIJOJ
kad tos taikos intencija kas
las
Pilsudskį
geg.
7
d.
staiga
nešvarus,
1359
turi
gyvio,
23
PARYŽIUS, geg. 13. — j
nišką prohibiciją.
dien meldžias.
Vakar čia pagerbta Orleano 'iš užimamos vietos pašalino [ Mirė kun. J . L. O'Donnell, niežų, 41 serga džiova ir 15 Prof. Kolupaila deleguojaRomoj neturima žinių, kad
gen. Minkiewiez, pasienių ka karo laikų 33-ios divizijos ka trachoma. "Vilniaus Ryto- , - , , . ; ., ,. . ,
mergelės
š v
Joanos dArk
NUO
ŽEMĖS
DREBĖJIMO
~
^
Meksikos prezidentas Gil yra
•. J
.mas i tarptautine okeanogra; , • • *•* .
PERSIJOJ 3,00G ŽMOatmintis. Skaitlinga procesija riuomenės viršininką, į jo vie pelionas, už tarnybą kelis ka . . •
palinkęs su Bažnyčia taikintis.
rdo 'pastebi,
pasėkos* kad vis t a r š k u - ! f i ^ fr h i d r o l b g i j o s
rtus atžymėtas. Velionis buvo jus
koY]gTesą
įvyko»iš Šv. Augentinę bažny tą pasiuntęs kitą generolą.
NIŲ ŽUVĘ
Sj ,
* "* ' |vSeviiyoj. Ten užtruks apie
čios į Des Pyramides, kur y- Lenkų, tarpe ir spaudoje da- 45 m., tuflėjo majoro rangą.
šį sekmadienį Vatikane Šve
pusantro mėnesio.
ra t o s
MŪSŲ
PREKYBA
SU
ntąjį Tėvą
krikštaujančiai
TEHERAN, geg. 14. — Pe- *
***** stovyl*.. ,
jug triukšmo sukelta, kad paMirė Atlantic City, N. J
UŽSIENIU
sveikino 10,000 Romos vaikų, rsijos provincijoj Khorashan
Iki' šiol: ėjęs' SfttyKpaJįjį^
Procesijos priešaky buvo [Salintam išankato nebuvo apie Gimęs Chicagoj, pirm keturių
igulinčių
Šv.
Kūdikėlio .žemės drebėjimai 'nuolat at- kardinolas Dubeis, maršalas.*** pranešta, fcad. tas atlikta metiįv «morgarūavcs^ąxejs,M$v. _
— y.': daa ^ i Vėpla ,, subankrutavo. Jo
(•***ter 5."iiiii »kovo mėnesi m v . .. >4<XT - ijppy ' *vym
Draugijai, kuri yra išimtinai sikartoja.
'Etelredo parapiją, 88 ir Pau- 7 7 ;
.¥ .
.
vieton " N . Žodi
Lyautey, ministeriu Tardieu, visai netikėtai.
L.
JT
,,
.
Z:'
,
įLietuvos
išvežta
įvairių ppre- <<TT
,, . . .
, .
vaiku organizacija.
x
Apskaičiuojama, jau 3,000 Į Painleve ir kiti aukštieji vai Maršalas Pilsudskį tad bu- j liną st, J Atlantic City buvo ,kių už 17,600,000 litų, o į. į T-ie-!
v ti
.
Varpsvas',
irgi jumoro" TR.
kra
?laj19
vo priverstas laišku spaudoje. išvykęs gydytis.
ši vaiki} organizacija surin- į žmonių žuvę.
dininkai. .
Įtuvą įvežta už 16,700,000 litų. — —
paaiškinti.
Ir
jis
paaiškkio,
ko pusantro milionO dol. fo-Į
Tai buvo .paskutinė diena
Vakar velionio kūnas į Chi- Išvežimas buvo didesnis už į- GELEŽINKELIŲ ELEKTRI
delko
tokios
metodos
imasi.f
ndo, koks panaudojamas gel- IR RUSIJOS CARO SUNŪS Orleano mergelės pagarbai..
cajro parvežtas. liaidotuvės į- vežimą 900,000 .lift.
FIKAVIMO KLAUSIMAS
hė t i apleistus kūdikius Kini
vyks
ketvirtadienį.
Sako,
lenkų
/
valdininkių
taBendras ištežimas per siu;
ATSIRADO
joj ir Indijoj. Tą kūdikių gel
metų pirmus; 'tris 'mėnesių*s Čhicago miesto taryboj is
VATIKANO SU AIRIJA rpe yra įsiigyvenęs paprotys
bėjinio darbą. misionieriai at
pasišalinant pasiimti arba su- Kanados batikos tarnau siekia 55,700,000 litų, o į veži- k e l t a s
METZ, Francįja, geg. 14.
SANTIMAI
reikaia,vimas
praVesti
lieka
naikinti visokius oficialius* ddT- Rudemach'e, netoli čia, po
tojas suimtas
mas Ol,100,000 litų.
ordinansa.
kiiH. miesto
mipsta ribose
ribose
- c
ordinansą; kad.
. Sventasi» Tėvas vaikus ra licija sulaikė jauną vyrą, ku-j DŲBLĮMA8, \geg. 14. — Ai- kumentus, kad tuo būdu savo
Chicagoj suimtas Robert G. . £ovo mėn. padidėjo & r i l i ų L i s u s - g e l e ž i n k e l i l l s Hektrikifigino ir toliaus. uoliai tuo rei- rio proto padėtį turės ištirti.'rija šu Vatikanu užmezga tie-'įpėdiniams keblumų padaryti.
J išvežimas, kurių per . tą, laiką kuoti, ty. pariaikiriU šiandie
Patenaude,
23
m.,
kurs
vienoj
kalu , dai^buotis.
Jis sakosi esįs nužudyto Rų- sioginius diplomatinius. šantį- f Kad tą paprotį išnaikinti, Montrėaliaus baukoj, ^ Kana-| 1S
uz.-L,D»y,uuu mų. įaip.ina^oianaiis garvežius, kuriais
ra
sijos caro sunūs, Aleksiei Ni- kius.
[valdininkų pakeitimas turi but doj, tarnavo ir iš tenai s u ^ a t ^Ąld^°
f^6"
^ ° " 'miestas labaį teršiamas.
i
ARKIVYSKUPAS RUIZ
kolajevič RomanoV.
Airija Vatikane turės savo staigus ir" netikėtas, taip kad 38,000 dol. pinigais ir apdrau čių (išvežta už 855,000 lt.),
Oelėžinkėlių
kompanijos
PASITENKINIMO REIŠKIA
A , I 4 T sviesto .(išvežta už 1,054„000 tam priešingos. Sako, tas jopasiuntinjj gi čia Šventasis (pašalinami nėturėtį progos \ M ^ - ^ i•
Policijai parodė turįs su
dos poperomis . atvyko i J.! :
' ",. JjT
',.. \,
v
Sostas
dokumentų
pasiimti.
ValstybeV Didžiuma "pavogtų P**)' *™™m
į v e ž t a u ž < m s b r a n g i a i a t s i e i t ų ir ^ tam
nuncijų.
MEKICp* CITY, geg. 14. savim dokumentus su caro pa
, T
• .
. u
v
. 673,000 litų), raguočių odų, (is- tikslui neturinčios kapitalų.
rašu
ir
antspaudomis.
Arkivyskupas Ruiz, kurs
bankos pinigų įo bagaže at*
*" . »
/* * )t
VIENNOJ 30 KOMUNISTŲ
YPATINGAS TEISĖJO
rasta,
yra
Meksikos hierarchijos
vežta už 1J937,000 Ii t.) ir kit. I VVASHINGTONĄ IŠVYKO
SUIMTA
IŠSPRENDIMAS
REIKALAUS RHINELANP a t e n a u d e Chicagoj buvo
priešaky,
vietos
laikraščiui
iKovo
r linų mėnesį
sėmenų sumažėjo
išvežimas. javų
Ce
DĄ PALIUOSUOTI
apsistojęs E a š t g a t e hot«ly.
VIENNA, Austrija, geg. 14. PHILLIPS, Wis., geg. 14. į
liulozos išvežimas visiškai' su
"Exeelsior" prisiuntė teleg
* Buvusis
vice-prezidentas
—
Fašistai
ir
socialistai
čia
šį
Valstybinis
teisėjas
Risramą, kurioje tarp kitko pa BERLYNAS, geg. 14. —
Ch. Gr. Dawes, kurs paskirtas
šunu išsižada
I stojo.
• Kovo mlėn. paddėjo išveži- ambasadorium Britanijai, į
žymi:
Vokietijos užsienių reikalu, o- sekmadienį turėjo demonstra- jord čia vienoj byloj išsprenCarl Kunze, 72 m.,.buvusisj m a s r u g i l J > k u r į ų p į r t ą l a i k a Washingtoną išvyko.'
''Atsakydamas į jūsų tele- fise pareiškiama, kad Vokie- cijas. Įsimaišė komunistai tik- j dė, kad prohibicijai vykinti
mokytojas, 1225 W. Jackson įvežta už 1,186,000 litų. Taip
n r a m ą
turiu: pareikšti, t y f t a t r i a ujins
reikalavimą siu suirutes sukelti. 30 rau- agentas gali sunaikinti — suĮdeginti ar kaip kitaip — tro- st., ilgus metus savo namų pat žymiai padidėjo įvežimas
3 ŽUVO POTVINY
vad prezidento Portes Gi pa- jjbiiidajlčk paliuosuoti, nežiu- don^jų areštuota.
'•
besį, kuriam randa svaigalų kieme keliolika šunų išlaikė. n cįšdirbtų odų;, medvilnės aureiškimai mane didžiai paten rint to, ar reparacijų konfe
kina.
M rencija Paryžiuje pavyks, ar NORI BUT SENATORIUM gaminimai ir trobesio savini- Pagaliau nebeteko iško juos dinių, vilnonių audinių, šilki- TOPEKA, Kas., geg. .14. —
•
nkas už tai nieko atgauti ne- makinti ir sutiko, kad1 poli nių audinių, stiklo ir jo dirbi- Kaąsas pietrytinę : valstybės
"Šiuokart neturiu ką saky ne.
3PRINGFIELD, 111., geg. gali.
nių ir automobilių. Sumažėjo dalį ir Oklahoma šiaurrytinę
ti, kaip tik tiek, kad turiu vil
cija juos paimtų.
14. —' Kongreso atstovė Ruth
'įvežimas silkių, tabako žalia dalį potvinis palietė. 3 asme
ties, jog Dievas leis mums pa
15 SUKILĖLIŲ ŽUVĘ
Hanna McCormick paskelbė, NEGRAS NULINČIUOTAS
tenkinančio sprendimo atsiek
Triukšmadaris suimtas vos (lapų) ir siuvamųjų-ma- nys žuvo.
smų.
R.
ti."
I •
MEXICO CITY, geg. 14. — kad jinai kandiduoja į J. Val
Pietinėj
miesto
daly
WesMACON, Miss., geg. 13. —
CHICAGO IR APYLIN
_ — — — — — — •
Agrarų su sukilėliais kovoje stybių senatą ir tam tikslui
tern gatvėje praeitą šeštadie
RADO LAVONĄ
KĖS.
— Išdalies. apsiniaukę,
DARBO PARTIJA AUS Jalisco valstijoje 15 sukilėlių jau ruošiama atatinkama po- Čia minia nulinčiavo 65 metų nį suimtas (Frank McErlane,
negrą, kurs vieną vyrą nužu
organizacija.
gali but lietaus, kiek šilčiau*
TRALIJOJE PARBLOSžuvę, gi kiti į kalnus nudumę.
žinomas Chicagos triukšmada
dė.
Balandžio 17 d. Neryje ra
KIAMA
ris. J o automobiliu j trys re stas ledų išstumtas į krantą
5 ŽUVO, 16 SUŽEISTA
GRAF ZEPPELIN AT
PINIGŲ KURSAS
volveriai atrasta.
nežinomos
moteriškas
lavonas.
PROHIBICIJĄ
YRA
BRT.SBANE,
Australija,
SKRIS
MONROE, Mich. geg. 13.
Lavono drabužiai kaimiški, Lietuvos 100 litų
BRANGI
geg. 13. — Queenslando val
$10.00
2
darbininku
žuvo
BERLYNAS,
geg.
14.
—
—
Iš
Clevelando
į
Detroit
va
juose
rasta
lenkiškų
pinigų.
stybės rinkimuose darbo pa
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
rtija nugalėta. Keturiolika Praneša, tomis dienomis or žiuojąs pasažierinis busas čia WA£HINGTON, geg. 14. — Iš griaujamo buto, 17 No. Matyti, kad jis vandens sro
3.90
laivis Graf Zeppelin į J. Val smogė į vieną didelį troką, Apskaičiuota, kad prohibiciją La Salle st., vienuoliktojo au vės atneštas iš toli. J o daik Francijos 100 frankų
rneCų j i dominavo.
Belgijos 100 belgų
13.88
Šiandie tik Vakarų Austra stybes išskrisiąs. Paimsiąs 5 asmenys žuvo ir 16 sužei J. Valstybėms kas metai be kšto krito švino vamzdis ir tai ir drabužiai yra pas I
5.23
lijos valstybėje darbo partija gal 20 pasažierių ir nemažai sta. Iš pastarųjų 4 pavojin mažko vienas bilionas dol. at pirmajam aukšte du darbinin nuov. teismo tardytoją Kau Italijos 100 lirų
sieina.
gai.
ne.
"R." Vokietijos 100 markiu; 23.71
ku užmušė.
įvairių prekių.
valdžios priešaky laikosi.

CHICAGOJE

ors
nlnkas

:ORIUS

ANTRADIENIS, GEGUŽIO

ENTERITO AS SECOND^LASB MATER MARCH U . IU«. AT CHICAOO. UJJNOIS UNDER THB ACT OF MARCH

ŠVENTASIS TĖVAS TURI VILTIES
MEKSIKOJ TAIKOS SULAUKTI

d ratines

LIS

3334 8o. OaUty AIMIMM

CH1CAGO, ILLINOIS,

"Draugas" atstovauja organizuotų
katalikų mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para*
pljas ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prleteliškl jausmai.

•

D R A U G A S

DRAUGAS

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
•

D R A U G A S
IITHTJANIAN DAILY FBIEND
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $0.00. Slx Montna
— 13.60, Three Montns — $2.00. One Month — 76c.
Europe — One Year — $7.00, Six Montns — $4.00,
Copy — .OSc
Advertising ln "DRAUGAS" brings best results.
Advertising rates on application.

"DRAUGAS'• 2334 So. Oakley Ave., Chicago.
,
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Ifteina kasdien, išskyrus »ekmadieniufl
PRENUMERATOS KAINA; Metama — |6.00, Pu
sei Metų — $3,50, Trlma Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 75a Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negpąttaa, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
ReC&ktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

vai. po piet

Antradienis, Geg. 14 d., 1929

DIENOS KUUSiMAI
VYSKUPO PATARIMAI.

J. E. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas
ganytojiškame laiške kunigams del spaudos
sukaktuvių, tarp ko kito, sako:
Pernai „ iškilmingai šventėme atstatytos
Lietuvos dešimties metų gyvavimo sukaktį.
Kaip štai atėjo susigrąžintos savos lietuviškos
spaudos jubiliejus, gintosios knygos švente.
Septintą gegužės dieną sueina lygiai dvi
dešimts penkeri metai, kai didelių Bažnyčios
ir Tautos pastangų dtka žlugo visi rusų prie
sakai nedori, draudusieji mums lietuviškas
raides.
•
Turime ypač pasidžiaugti, kad kaip ko
vose už spaudos laisvę ir tėvynės nepriklau
somybę, taip knygų bei laikraščių leidime ir
platinime priešakyje buvo ir tebestovi kata
likai...
Bet negana gėrėtis nuveiktais darbais.
Negalima snapsoti, sudėjus rankas. Kaip sa
vu laiku a. a. Vyskupas Motiejus, aš tose su-,
kaktuvėse raginu visus nepamiršti " spaudos
apaštalų'' pareigos.

nio ir ekonominio krizio susilaukė įr kada ne
•graužimo, kad už jį nekaltas
buvo kam iš pasaulinių vyrų, kas galėjo val
žmogus ištrėmįne turįs ken
l
stybę gelbėti. Jo patriotiškumas ir nepap
t ė t i , vargelį vargti.
rastas pash'yždmas jį vertė tėvynei pagelbon NEŽINOMAS
Kur ir kaip dabar tas var
TORTINISrusiškai
"blago.dariu'', ii- man
stoti.
—--^~~~
paėjus, jis lietuviškai sumur- gšas tremtinis yra, nežinau.
Nei vienas pasaulinis vyras tokio sun-j Dar buvau vaikas, kokių 12 mėjq: "kad Dievas duotų svei Turbiot jau yra miręs, nes kai
kaus ir atsakomingo darbo nebūtų dirbęs ir jmetų, kai buvo toks atsitiki-j katą tam geram šamotui", iš kariuomenės grįžau namo,
nebūtų tikslo atsiekęs. Prelatas, kai papr,as- mas, apie kurį aš čia papą-!Tuoj atsigrįžau ir sakau: tai jis sirguliavo ir dejavo,
tas elgeta, dažnai vyko į Genevą T. Sąjungos pakosiu. Dabar jau esu 43 me-!"Tai lietuvys esi"?! "Taigi, kad jau artinasi jam giltinė.

Iš Kovos fUž Spaudos Laisvę
1

'
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maldautų, kad ji jo valdomai respublikai fi-.tų amžiaus, bet to atsitikimo'lietuvys" — jis man atsakė.
(Papasakojo Kazys Mulionansaig gelbėtų. Jis ėjo, dirbo, T. Sąjungos neužmiršau.
J Ir džiaugėmės, kad du lietu- lis, seirijietis, dabar~~gyvenąa
tarybai ramybes nedavė, kol iš jos išgavo rei
Seirijuose buvo geras kuni- viaį susiėjome kitam pasaulio Čikagoje, šv. Jurgio lietuvių
kalingą pagelbą.
gas; jo pavardės tikrai nepa-jgąle. Toliau mums bešneku- parapijoje. Užrašė 1921 m.,
Tuose visuose darbuose ir žygiuose jam , m e n u ' Rodos, kad jis vadino-j čiuojant, paaiškėjo, kad tai bu
vasario 2 d. D-ras Ą. M. Račsi
visuomet kliūčių statė opozicija. Gi ši pasta- Į Bujauekas. Tik tiek gerai |vo mano kaimynas iš tos pa- kus, Chicago).
roji, tai socialistai. Neiškentęs kanclieris ne 'pamenu, kad Jas kunigas gy-Į čios parapijos! Buvo tai tas
kartą socialistams siųlė patiems paimti v a l s - ] v e n o P i r m kunigo Katiliaus Į pats, kuris sutiko eiti ištrėKO AMERIKA REIKA
atvažiavimo.
jmiman,
kad
išgelbėti
kunigą!
tybės vairą, kad jie toki dideli išminčiai. Bet
LINGA
Tas
amžiną
atilsį
kunigas!
Penkerių
metus
jis
išbuvo
socialistai yra kai tuščios statines. Jos labai
garsiai barška, bet naudos jokios. Socialistai \Duvo labai darbštus. Prasčio-Į ištrėmime* policijos priežiuTai svarbus klausimas. Šin
daug kalba ir šūkaują, bet patys nesugeba jo- j kėliai jį taip mylėdavo, kaip } roję. Paskui jį paleido, bet klausiman atsako Northwesr
kio naudingo darbo dirbti. Jie dirbančius j savo tėvą. Jis įvedė lietuvis- jis jau nebegrįžo į Lietuva, tern teisių kolegijos dekanas
P-lė Henriette Allen, duktė
kas
kritikuoja ir puola, gi patys darbo šalinasi,
giesmes ir maldas į Sei-.Mat, -apsiprato, pramoko ru J. H. Wfemore. Apie tai jis J. A. Valstybių senatorio iš
rijų bažnytėlę. Atmenu gerai, | siškai, tad ten ir apsigyveno, plačiai rašo žurnale Illinois Kansas.
nes dirbti nemoka. Taip ir čia buvo.
!,
.
Socialistai kanclieriui prelatui pripažino kaip buvo didelės muštynės su Kada įsišnekėjome; tai jis man Law Review.
lenkais.
Lenkai
sukruvino
gie-j
pasakė,
kad
jau
daugiau
kaip
J. Valstybių valdžią sudaro
..
.
nuopelnus ir diplomatinius gabumus, bet visa
. .
. . ,. 7
sesiją ekzegutyvis departanienelaimė, kad jis ne jų žmogus, kad- jo p a ž i u - i s m i n i u k u s u ž t a i ' kaA. nelen-'dešimts metų jis žia gyvenus, trvs atskiri, kiti kitiems ne- lljta r .
. .
_
klškai
bet
.
.
.
m
•
i
*
agma
parupmti
rakaros su jų pažiūromis nesutiko.
!
>
KrtavMkąi giedoję.; ir jau neturįs vilties, kad ga- prikiausomi, kūnai. Tai legis- ..
i

11.

*

•

•

••

Prel. Seipel, kaip sakvta, v a i s t e ^ ^ ^ ^ t ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ : : ^
latyvis, ū m i n i s ir ^ Į ^ ^ S S 7T ^ S i
me
ir nuo rusų prisikentėjo, tai;pinigų, ir nebus ką tenai vei- ^
"
^ Z
"_
D e kanas Wigmore atranA
tate ant kojų. Socialistai gi jame įžiūrėjo sau negalima nei aosakvti!
1 l
, m
, . ,__, . „ ^ . J L ^ ^ ^ i t a l s ^dujinių reikalų sekrelai
da, kad legislatyvis kūnas, ty f !. .
„
.
pavojų. Prelatas dirbo konstruktyvų darbą.
Jis dalydavo kalėdodamas
^ ^^
v. T federaleje
P
\ . " .torius Kongresui rekoniendaPaskui tas žmogelis prilipo Kongresas,
šiandie
Ko socialistai dirbti nemoka. Jisai pradėjo
, •
• i \ j
,, . .
'
,_,
- ! v o t a i s reikalais būtinai apsipaveikslėlių ir knygeUų, • tat
kelti naujus valstybei
reikalingus projektus,7
r
pne kur
manęs,
lyg kur
smala;
būda- Vvežimo
valdžioje
yra lyg
penktasai
i dirbti.
. , .
*?
"j
^7vv.
~.l~T
3
r
i
5
*
m
T
ir
patsai
biednas
buvo.
Jis
vi-.vo
buvęs,
nebuvęs,
W 1 u ratas Jis
10 pradeda
i a u c u a ne
c
daugiausia krikščioniškais pagrindais. Tada* ;
..
.
\ .
.,
'
.
x»»-»8».
«*
^
P
v
Kongresas, gi ypač senatas,
. ,
.v, .
,,. r>
sadą turėjo lietuviškų laikra- vis pas mane ateidavo. As net rdaua ir be iokio pagrindo i
r
1UttU
u
socialistai eme JĮ jau. asmeniškai pulti. Pra- v v . . . ,
_ . _
,
, .
,..v,.
, ,
»
^ JU,V
ra&
i visas laikas tas rekomendacldėjo jį pulti kaipo kunigj^, ėmė pulti ir pačią scių ir knyg;ų. Parinkęs dorus j pradėjau bijotis, kad mano kzekutivę valdžios dalį mai- Įjas ignoravo. Gi dabar, kada
G
Bažnyčią. Pagaliau jie emė šaukti, kad kanc ir išmintingais vaikinus, ragi- ponai to nepamatytų. .Tas žmo' gytis.
j . i pamatė prieš save atsisuP
buV
tokS
k
,okratvbe imąs griauti, o ? ™ ? * " , £ ! \ ™?7 « f " f ^
°
•™y ««...fP-| Anot dek. Wigmore, Sio.,udie;*kančios
lieris pačią demokratv
...
*\
. ..visuomenes opiniją,
h
^ į
laiknu^H, i r j d n ą l ^ , prasigėręs
apžėlęs,;Kongresas gyvuoja, kaip., at-i:
jiems, socialistams*, M i pareiga demokratv- į j *
jau
• darbo.
' knygų.
kfivmi. Žmones
ZmoneR pasakoja,
nasakoia. kad'
kad pajuodęs;
r»flinnriPS' la&au
IMIHMH buvo pana-'
nana- roc
* ^u>,
i^f^iri^nc tikslams,
tiL^o
imia^
r t nMe« kitokiems
bę apsaugoti.
1 1
bet
atvirkšcio
darbo,
» ir jis pats nešdavęs iš Prūsų'šus į valkatą, negu į gerą žmo-'kaip tik tuščioms kalJ>oms, ne-? ^
Vleto
e
?gų. Aš prašiau jį, kad jis pas'reikalingiems
tyrinėjimams,
<* parupmti reikalingus
Tokiai padėčiai e*ant, prelatas išspren knygas.
dė atsistatydinti ir tuo būdu pačius socialis
Vieną sykį žandarai suėmė 'mane daugiau nebeateitų, nes'vįsokiąi cenzūrai ir intrigoms, ^^y 1 1 1 1 1 8 " " ^ "WM>™* r e l "
tus priversti savo darbais įrodyti, kaip daug tą kunigą u& knygas.' Buvo j'ei pamatys mano ponai, sa-| Federalio senato manija, kalų biurą tyrinėti. Jis nori
tame biure susekti tą visą be
yra jiems brangintina valstybė ir demokraty- nuteistas ištrėmimui.
Kiek kau, tai bus man bėdos. Kada ra ^o dek. Wigmore, yra tik
tvarkę. Tas biuras yra ekzebe.
j
gailesčio buvo parapįjonims,!3is tai išgirdo, tai verkė, kaip skirti komitetus įvairiausiems
negalima nė apsakyti! Pas- Į mažas vaikas. Gaila m*K b^tyririėjimams, kurių didžiuma' ^ u t > V 1 0 ^Partaiiiento žinyboPatsai prel. Seipel is apie savo atsistatydinimą^tarp kitko, taip pareiškia:
kui atsiradę•» tote* žmogelis,'vo-jo žilstančių fiaukų ir j o ' Be reikalingi. Tuo būdu sena-. Je *
4
yien^ t***
r***,*™** i ^ j ^ . ™ - « « J .fe..yStą> tofcu būdu. senatas
'Socialistai vįsųomet ^virtįaa^ kad ,įi« kurio ptfrfrriK'at % Į n*at- s e n a t e , V es j į s i u v o vien\>j£&dangi 4 , ae tas; kurs socUna, yra šis
a a n w s a v a s legislatyves ]>asavo a ieisias
P
P*^1^
"tfcs ir ne kurs laisto, bet kursai duoda augi-' esą dideli demokratai, lcaH'jie^arigSOT'ira ki- simenu; jis visą kaltę ant sa- gungis ir neturėjo jokių drau- r e feas apleidžia, kaip reikiant,"_
•u
i uždengti.
^ r*
mą Dievas" (I kro. 3,7), melskime Viešpatį, tus denK>kratybę išpažįsta, gi aš esąs visa tai ves pasiėiriė. Tada suareštuo- 'gų, kas jį galėtų karšinti. B e t j ų nepildo.
ju
_Dek.° _Wigmore advokatų są' nepildo.
.
,. J V .
.
kad sergėtų mus nuo blogų raštų pavojaus,' jų demokratybei kliūtis. Aš pasitravkui ir del ^ k ^ i g ^ pjjeido^A tų žmo-'ką d a r y s L
a a i viena didžiausių sena-'.
,
, rjr
saugokimės neutralias spaudos, kuri, kaip to socialistai nesusidurs su kliūtimi. Tegul g e , j i 5 v a r ė ^ Rusijų. l>ra«įo! J i s Uovėsi pas mane d a i k 
Y
>
':
.jungoms nurodo tą Kongreskersputis, paraližuoja kilniausį žmogaus dabar jie darbuojasi valstybės gerovei: Ir ^ ^ metų> ^ ^ „ ^ ^ u , ^ . 1 ^ ^ : D a r b u d a ;
to silpnybių. Senatas pats tai - •.. .,
-,
^
jei jie ir šiuokart pasirodys paprastais ap
jausmą.
J
i .
* . \.
\~ , *
so silpnumą. Sių sąjungų pa
gaudinėtojais, tauta
Jei norime gyvuoti laisvi, turime palai
būdavo susiemam j visa gerai žino. Kad tą savo > .
-* :.
v ,.•
r
a
nuosprendį paskelbs".
>
*
7?
,
^ i r o a y s . paprakais ap- ^ r ^
atsMi-' k a i k ^ j ą , ^ j j u r žtai. Duo-' silpnybę nuo visuomenės a k i ų ^ y
visuomene pazadiapįc ^
kyti savyje tokią nuotaikę, kuri teikia mums
n
t
l
al
*
* *
pafffle
\ "prizavą". has
kapeikas
u
juos teis Ir skaudų jiems t : mMane
*
,.
.
.i jo- reikalams,
•
i ' tokius
-***• ar kitokius
• + -tyrinėjimus,
-i r i
^ nurodžius, kad legisn
viršžemiškos laimės, dėti gyvenimo pagrinPrelatas Seipel:. šiandie gali daugiau
.- :
Kuną.^
-t^>
'davau jam retkarčiais po »ke-, uždengti, jis tuojaus iškelia'
.
.;*. T
J
dan idealą. kur s kilnina sielas ir mokina pax
*>Hl;- .
*^
..
. . . . . . .
latyvis valdžios
jau neBažn\
t
?vadoje kūnas
dek. \Vigmore
siaukoti. Neleiskime slopinti šventos tikybos,
gali savokad
pareigų
kur £
ši šalistinkamai
šiandie
mūsų tautos alsavimo.
reikalinga konstitucinio
labai
ponui
ištarnavau
pusantrų
įtai
tam
tremtiniui
butų
-buvę
politikieriai
indionus
įsnaudo^Tas
Mussolhlio
Tog
sieg
ftjį prelatą
sa Europa vadina Austrijos valstybes išgėrbė- W etų Tauridos gubernijoje, [lengviau skursti. Iš pradžių1 ja, pasirodo galybės visokių
DELKO PRELATAS SEIPEL ATSISčia įvestų reikalingą tvarką.
tojų.
Vieną
syl
ykį
ėjau
gatve
ir
I
jis
įgaudavęs
,iš
to
kunigo
po
suktybių.
Ugi
metai
tai
visa
TATYDINO.
"•
{Akstinas.
labai
suvargusį
u-j
kelete
rublių
pašalpos,
o
pas-'
žinoma.
Bet
to
atitaisyti
be
.pamačiau
*
in pagailo
iiM<r:iilit ir
i r dd-'kui
d i L - ' l r n i jau
i*»Ti nebegavo?..
TioVuic/nTrA
\ f n f tasai
t n R ^ i naujų
n f l i i i i i įstatymų
i s t n t v m n jokiu
i o k i « būdu
b n d n TI.*Lietuvoje ruošiama švaros savaitė. Butibagą. Mari . jo
Mat
?v PATS SKAITYK JR KITUS
Prelatas Seipel buvo Austrijos respubliP.A$AQ3?K SKAITYTI
i o s kanclįerių, ty. premieru. Šią vietą jis tuoj gera padaryti švara ne vien namuose ir ap- viau jam keletą varinių pini-J kunigas, metams praslinkus po galima.
i.
mirė iš dįdęiio susiKuone kiekvieną Kongreso
gų. Tas ubagas pasakė man
po karo užeme, kada nauja respublika politi- ' Unk namus? bet ir politikoj.
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žiaurus, daž&ai užpuldinėdavo škaplerninkus ir šiaip žmones kratė. Jo pagelbinin»—m
ku buvo Akunevičius.
Rašo Dr. AL M. Račkus.
1903 m., rudenop Airiogaloje pasis
1903 m., liepos mėn. pasklido plačiai tatė sau dviejų^ aukštų namus koks tai
visą Lietuvą gandai, kad rusų val "poselencas^ Šamburkinas, -buvęs rytinė
džia tuoj grąžins lietuviams spaudos lais je Rusijoje arkliavagis, ir ant stogo užvę! Kiti perspėjo, jog tokie gandai yra rioglino medinį maskolišką i < ehrestą*\ '
pačių* kacapų sugalvoti ir paskleisti, kad Pleeius, ant kurio > tą namą pastatė, bu
lietuviai mažiau knygų iš Prūsų gabentų. vo prie pat klebonijosr Kambarius išrenŽandarai dar su didesniu įnirtimu visur' davo Airiogalos kacapams polAcijantams,
darė kratas.
kad tie gabetų iš langų tėmyti, kas atei
1903 m., rugpiučio mėn. Panevėžio na ir išeina iš klebonijos. Mat, donosČipolieeiskiui Miežarai kasžin kas išsvilino kai įskundė, kad knygnešys Mykolas Rač
akis su vitrioliu. Miežara buvo latviškos kus ir kiti knygnešiai pas kleboną da?nai
kilmės, baisiai persekiojo knygnešius. ateina. Šamburkinas net medalį gavo "za
Ukiniiokams taipgi labai įkyrėjo, nes daž bezporočnuju službu v paliciji ,, . Jis ir jo
nai juos užpuldinėdavo, knygų ieškojo ir "gaspadinė" Jieva Brindžiukė labai per
visokių priekabių
surasdavo. Žydams sekiojo visus škaplerninkus.
taipgi jis labai įgriso.
1903 m., rugsėjo 4 d*, ii Kumpikių
1903 ni,, rudeniop, Ramygaloje, Pane sodžiaus, Salantų parapijos .tūlas «kriauVėžio apskr. žiaurusis uriadninkas Ge- čius Rutė įskundė žandarams visus Sa
rasimovas neteko vietos. Be. to, Ramyga lantiškius knygnešius. Pas daugelį buvo
los gyventojai dar patraukė tą kacapą krata, bet nieko nepavyko surasti.
teisman už kryžių laužimą ir už sumiu
1903 m., spalių men., Senipiltyje,

AGA KNYGNEŠIU KRONIKAI,

•

šimą Juozo Krištonaičio. Jis buvo baisiai Laukžemio vals. Lengvio ukėje buvo da-

*

•

^TT-

-rm

•

i

ryta krata. Žandarams nieko nepavyko tas duris pabėgo. Nuostolių blda apie
1904 m., vasario 16 d. iš Čekiškės Ą.
, t 300 rubUų.
Karpavičius vežė paštą į Raseinius. Ne
surasti.
<
1903 m., lapkričio mėn., Naujamiesty, toli Airiogalos ties Plembarko dvaru kai190? m., ;spftlif męn< ties Salantais
susitarę vyrai padavę ' jaidošių-škunijiką Panevėžio ajpskr. uriadninkas Virkovskis kojue vyrai atėmė nuo jo visus maišus
Rutę kad pliekė, tai pliekė kailį! Norėjo padarė krabas pas visus škaplerninkus. su laiškąjs, jį patį primušė ir sukruvinę
jam vieną koją sulaužyti, kad, luišu bū Pavyko jam sučiupti vos tik vieną apval- įmetė į .^ernitelės upelį! Ryt dieną žmo
damas, negalėtų greitai bėgioti ir- nekal kiotą kalendorių. Už kalendorius 1903 nės rado jį pusgyvį, laimė, kąd dar netus žmone s žandarams skųsti, bet Rute "metais kaž-kodel rusų valdžia jau žmonių prigurėsį^ ir nugabeno į Airiogalos ligoni
su ašaromis prisiekė pasitaisyti ir su žan nebaudė.
nę. Valdžia, spėjo, kad tai revoliucionie
1903 m.? gruodžio mėn., rusų valdžia rių darbas kurie norėjo perimti kokiu?
darais daugiau nesėbrantį, todėl susimylė
ję paleido. Rutė keletą savaičių vaikš sudarė atskirą biudžetą, kad apmokėti tai svarbius laiškus. Oaila Karpavičiaus,
čiojo su apdaužytais antausiais. Nuo to tiems "donosčikams'*, kurie teiks polici nes atėmė jam sveikatą visam gyveni
jai žinių apie knygnešius, slaptas organi mui. O tas žmogus vis-gi buvo doras, di
laiko, regis, Rutė jau nejudošiavo.
1903 m., lapkričio mėn., Vaskonių zacijas, ar revoliucionierius.
dis knygnešių prietelius. Per daugelį me
1903 m., Lietuvos general — ąuber- tų jis sykiu su paštą "slapta vežiojo disodžiuje, Panevėžio apskr. uriadninkas T.
Virkovskis ažpuolė slaptą mokyklą ir, natorius kunigaikštis Sviatopolk-Mirski deliausius pundus lietuviškų knygų ir
atėmęs nuo vaikų lietuviškus elemento parašė tam tikrą memorialą Rusiįos val laikraščių iš Raseinių į Airiogalą, į Če
rius ir knygas, viską nugabeno Nauja- džiai, kuriuo jis įrodė, kad rejkįa lietu- kiškę ir. į Vilkiją. Pasitaikydavo, kad
nįieseip pfistavui. Ulininką, pas kurį vai- f viams leisti spausdinti knygas lotyniško- •tąja linija turėdavo vežti žandarus ir ki
mis raidėmis todėl, kad nei jokios pastan tokius
kai mokinosi, patrauks atsakomybėn.
valdininkus,
nes
kitokiom
1903 nx, lapkriči^mėn., ^feną naktį gos negali suturėti kasmet vis didesnio komunikacijos
nei
nebuvo
ir,
Plungėje, arbatinėje apsistojo išgerti ar lietuviškų knygų platinimosi. Sviatopolk- keista,
kad
knygnešystėjo
jo nie
batos peršalę knygnešiai su pilnu vežimu Mirski nebuvo jokis Lietuvos geradėjas, kad neįtarė! O jėi žandarai butų kpda
knygų. Ugi, atėjo policeiskis prie vežimo o tik gudrus politikas, nes pamatė, jog , nors jo paštinį vežimą pakratę, tai tikir neatsitraukia. Knygnešiai suprato, kad įtužę lietuviai kaskart vis darosi pavojin- I riausia but tekę Karpavičiui Sibire atsi
jau kas nors davė r 'donosą", tad pro kigesni Rusijos valstybei
durti.
!
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me labai dėkingi L. V. "Dai
nos" chorui, solistams ir prof.
A. S. Pociui, už taip gražią
y t
"KornevUio Varpai
buvo linkoma nuosavuose Die
programa, kuri mus tiesiog
Prof. Kampininkas
kiais budais bando išplėsti iš
Gegužės 5 d., vakare, para žavėjo.
vo namuose teikti J a m garbė!
žmonių širdžių
tikėjimą ir,
pijos svetainėje jvyko toks
Visų širdy s pripildytos mei
Turiu pažymėti, kad "Korštai, tame netikėjime į'žauri
Iš Katalikų, gyvenimo.
gražus
vakaras
ir
su
tokia
lės ir tikėjimo. Tik labai bu
nevilio Varpuose" šį kartą loDievą, J o ranką. Ar da aiš
nepaprastai gražiav programa, ! še Serpolietės rolę p-lė B. ŠarIlgą laiką Toronto lietuviai vo liūdna, kad tą dieną klebokesnio reikia veidmainingukokio dar iki šiol West Pull- j piutė, Žermjnos — p-lė K. Mic
dvasiniam nas labai buvo susirgęs, vos
katalikai vargo
mo ?
mane ir apielinkėje nėra bu kaitė. Tai naujos solistės ir,
gyvenime, neturėdami lietu- Šv. Mišias galėjo atlaikyti. Pa
Žodžiu, pažvelgus į Toronto vę.
matyt, gabios lošėjos. Turi
Pas mu s ir-gi yra diktatu- v i u parapijos nei lietuvio ku- sveikus viskas eina gerai ir
lietuvių
kolonijos
gyvenimą,
Atvyko L. Vyčių. Ch. Apsk. gerus balselius, publikai la
ros. Tūlas Senelis mūsų jauni- n i S 0 - Daugelis jų prigulėjo viskas puikiai tvarkoma.
rodos naujas, judėjimas ir gy " D a i n o s " choras,'solistės, so
bai patiko. Patartina joms
mo laikrašty aprašo Vyčių 25 k i t u ^ u t ų katalikų parapijose
Štai kaip Toronto lietuviai venimas prasideda. Katalikai listai ir, y vadovaujant
žy lavintis, gali pasiekti viršū
bp. vakarą. Vienoj vietoj sa- ir jose mokėjo nemažas mo katalikai atsinešė į savo para- didžiausiu upu ir pasišventi
miam chorvedžiui prof. A. S. nių. Grafo rolę lošė J. Bal
Platiis. juodi apvadai reiš- ko : "Vėliau pribuvus gerb. kestis, kad sumažinus skolas."Ipijos tvėrimą: netoli 15 šim- mu dirba parapijos tvėrime.
Pociui, išpildė operą "Korne- sis, G renio — J . Romanas,
kia gedulą; Laikrašty jie de- |kun. V. Vilkutaičiui, kuris tuo Bet, supratę reikalą, lietuviai ių ^ ^
sl]mos n ū p i r k o
u l
V. Danielius, turėdamas me vilio Varpai". Choras, solisGasparo — K. Pažerskis, Vai
darni giminėms pranešant, jog jau buvo pristatytas (Mano griebėsi nuosavą lizdą sukti. nytinius daiktus:
arnotus,
džio
dirbtuvę,
kur
dirba
apie
tai(tės) puikiausia išlavinti to — A. čiapas, Notaro — A.
tas ar ta s tos 4 < familė6" na- pabr. prof. Kamp.) kalbėti." Ir švysterėjo spinduliai: jau monstranciją, kielikus, lem
10 lietuvių padaro, ko trūk gražiai išpildė arijas ir daug
Benaitis. Apie šituos solistus
du
mėnesiai,
kaip
turim
savo
i u mirė.
Kadangi taip " pristatytas''
pas ir t. t., kas reikalinga Die sta bažnyčiai. Garbė ponui V. dainų atmintinai. Vaidinimas
— artistus nieko nesakysiu,
Cliieagbs komunistai pla- kun. Vilkutaitis " a p i e Yyvių parapiją ir lietuvį kunigą — vo namuose ir prie pamaldų. Danieliui ir tiems lietuviams,
ėjo ir-gi puikiai. Žodžiu, west nes visi žino^ kad tai yra pirm
riais gedulo apvadais apdėjo organizaciją nė pusės žodžio J . Uervicka, kuris atvyko iš K i e k v i e n a 8 tikintis
lietuvis kurie paaukoja laiką ir viską.
pullmaniečiai negali atsigerė eiliai dainininkai.
t!a irvvą savo " f a m i l e s " Bim- nepasakė", Senelis užbaigė: J . A. Valstybių ir pasiėmė nesigailėjo paaukoti po kelis
ti tuo taip gražu vakaru.
Bedieviai šneka, kas čia bus
West PulĮmano žmonės il
0
hą, kuris >atvyko Cliieagon į j " B e t , lai bume
Dievui ant sunkų darbą dirbti.
desėtkus dolierių nupirkdami
Publikos prisigrūdo pilna gai nepamirš to gražaus va
su šitais katalikais. Daugelis
talką savo draugams "fašistų (garbes i* t a s " .
Tris šventadienius lietuvių daiktus. $ a r b e tiems katalijų į pamaldas ateina, bet ne svetainė. Mat, tikietai buvo karo.
kovoti". Mūsų proletarai da
pamaldos buvo laikinoje baž- kams, kurie prisidėjo prie to
išparduoti iš anksto. Tai pa
W. Pullmanietis.
bar ture* gyvą nabašninką.
Rusijoj ne vien duonos, bet'nyėioje, Sv. Pranciškaus para- kio garbingo darbo. Toliau, Dievą, garbinti, ale pasižval
(ir medžiagos drabužiams ne pijos svetainėje, kur lietuviai susirašė bene keturhj. tūkstan gyti, ramiai gumo pakramty sidarbavimas parap. komiteto
Po pasikėsinimo ant Lietu- galima kiek reikia nusipirkti.. buvo pasidarę altorių ir gar čių dolierių parapijos fondui ti. Geriau butų, kad tie žmo- ir kaikurių parapijiečių.
jT . T>.
Apie 100 žmonių neatsilanvos diktatoriaus Voldemaro I Maskvoj drabužiams medžia- bino Diev$. Bet po svetimu ir neužilgo pradės mokėti,"kiek
įkė
nes nei neitų \ Dievo namus, ^ _ .į minėtą vakarą, nors bu
•Į
*
kas išgalės. Išmokėjimo laikas
gyvasties Kaune, Chicagos ga pardavinėjama tik valdžios stogu, ant kampo, gyventi, tai
jei per ^pakylėjimą sėdi, kaip vo nusipirkę tikietus. Tai dau Aukos "Vaikelio J ė z a u s " Drjos Našlaičiams, Lietu
sandarieėiai pasiuntė šitokią Į koperatyvuose.
Kiekvienam ne nuosavoje vietoje. Tat kle- nustatytas" trims metams.
prikalti prie suolo, arba šai giausia svetimtaučiai biznie
telegramą: "Laiminga yra ir pirkėjui duodama tam tikros bona s ir parapijinis komitetas
riai. Jei visi butą atėję, salėj
voje, Kaunas, Jakšto
J a u susiorganizavo ir cho posi.
bus tauta, kurios vadus gina knygutes su kuria gali nusi- kreipėsi j Toronto arkivysku
Girdėt, kad rengiasi išdygti nebūt buvę vietos. *
g. No. 1.
ras. Nors visko trūksta: ir
])i«'Vo ranka. Dr. Draugelis,;, p i r k t i n e daugiau, k a i p 12 pą, kad nupirktų kur lietu
"YVestpullmaniečiai "pasinau Žižminskaitė Agnės . . $60.00
giesmių su gaidomis ir kitko, Toronte ir katalikiško jauni
Krukonis, Braeliulis, Stulpi- metrų medžiagos.
viams bažnytėlę.
Prašymas bet, esant draugui P. Moteju- mo kuopa. Lauksime šio nau dojo proga ir puikiausia lai Kun. Balinskas A
20.00
jo
darbo
pasirodant.
mėjo. Nors išlaidų buvo su Vijūną^ Mykolas
Kam reikia drabužių? Bol- nebuvo veltui. Bažnyčią vys nui, kuris galėdamas varg.
; . 10.00
«
Ai
s. yra mūsų iševikijOj juk gyvuoja "bez- kupas nupirko už 20 tūkstan pareigas eiti, kiek gali patar
Toronto lietuviai katalikai. virs $200.00, bet parapijai Šv. Ražančiaus Dr-ja .. 10.00
Dievas, kurio ranka saugoja božninkų" organizacija, kuri čių dolierių ir balandžio, 21 d. nauja veltui ir visi giesminin į darbą, brolišką vienybėje, gryno pelno padaryta nema
Po $5.00: Altoriaus Puošimo
jau
susirinkę
savoje
bažnyčio
kad Rusim-t netikinčius į J į . Beje, j u k varo propagandą,
kai su energija mokinasi gie meilėje, o visi darbai bus pa žiau $400.00.
Dr-ja, L. D. S. 67 kp., Sukeir sandariečiai netiki, kad į joj visi žmonės nuogi vaikš- je garbinom Dievą. O, kaip d o t i / T i k vienas dalykas pas keliami ir nudirbami.
Tai, matot, westpul!manie- lienė Ona, Cirtautaitė Bronė,
v
tebėta, kad nesistengiama tvar
jčiai neskaitlingi, bet kad vi Ordinas Vladas, Grimai C. J.,
Dievas yra. J o Bažnyčią kovo- čiotų. Maskvoj yra. buvę jau
Tat, j darbą, naują! Ir Die
si vienybėje dirba, tai viskas Petkus Vaclovas, Matulioniai
ja, burtais vadina visa tai, net kelios nuogalių demons- vištos, nusigandę tokios ko kytis giedoti laikotarpiu iš
vas
padės.
puikiai ir pasisekė.
M. ir K., Razevieiai B. ir Pr.
kuo tiki į Dievą žmonės Jį gar j tracijos, .per kurias, sakoma, munistinės tvarkos, slėpėsi mž. moktų giesmių. Bet ateityje
(Tąsa ant 4 p u s i )
Visi Avestpullmaniečiai esa
Jaunas Parapijonas.
liina už gerąją J o globą viso- net gyvuliai: šunes, kates, kampų.
• viskas sustiprės, jei tik vieny

Prašau Į Mano Kampelį

II LIETUVIAI AMERIKOJE
TORONTO, KANADA.

len, duktė
tnatorio iš

departameinti reikaidionų reir 1924 metūlą sekrerekomendaįtinai apsi•ač senatas,
tkomendaclabar, kada

ve atsisu6c opiniją,
'
darbo,
darbo,
reikalingus
>dionų reii. J i s nori
ta visą be; yra ekzento žin y bo
du senatas
s pareigž

bėję dirbs choras su varg.
Tat, broliai, sesės, nenuleiski
te rankų tame garbingame
darbe. KQ trūksta šaukitės,
kas nežinoma kreipkitės pas
kleboną, jis duo s pamokini
mus, patarimus. Ak, niekas ne
gimė mokąs, viskas reikėjo ir
reikia išmokti.

WEST PULLMAN, I i i .

RAGINE, WiS.
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.

.
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i voką tų są.:ą Kongreiftjungų pa?ne pažadįkad legislas jau neu tinkamai
c

RENGIA P I R M U T I N Ę V I E N Ų A M E R I K O S L I E T U V I Ų EKSKURSIJĄ Į

v. AVigmore
ilis šiandie
institucinis
jšies vyras
?ą tvarką.
Akstinas.

LINE
LIETUVĄ

•

Is Chicagos Ekskursantai Išvažiuos GEGUŽI016 d.
11.50 vai. vak. Senu Laiku, 12.50 vai. Naktį
Nauju Laiku Išvažiuos Nuo Dearborn Stoties ir

IR KITUS
IAITY?J
»?

-

Čekiškės Šl
einius. Nie
dvaru k a i sus maišus
* sukruvinę
dieną ž m o
ad dar ne-,
alos ligonivoliucionieiti kokius
irpavieiaus,
m gyveni> doras, dilaugelį raevežiojo diknygų ir
galą, į Čedavo, kad
iarus ir kikitokioe
buvo
i r,
jo
ai«hutų k*ul*
tę, tai tikSibire atsi-

•

Važiuos Grand Trunk GelžkeNu

Iš New Yorko ekskursantai išvyks gegužio 18 d, ir plauks
laivu "LITUANIA" tiesiai į Lietuvos uostą Klaipėdą.
Pasažieriy bagažai bus išsiųsti seredoj gegužio 15 d. va
kare. Visi važiuojantieji visą savo bagažą turi turėti supakuotus
ir gatavus siuntimui seredoj po pietų\ Jei hagažai nebus paimti
iki 7 vai. vak., tai tuoj telefonuokit Yards 4669.
Visiems keliautojams New Yorke yra parūpinta trahsportacija nuo stoties tiesiai į laivą.
Kurie dar neturite pąsiėrrlę gelžkelio ir bagažo tikiety, tai
ne vėliau, kaip ketvergo ryte, gegužio 16 d. ateikite \ų pasiimti,
kad stotyje tuo reikalu nereikėtų bėginėti.

BALTUČIO EKSKURSANTAMS
SVARBU — SKAITYKITE
Amerikos piliečius galime ke
lionei prirengti iki gegužio 15 d.
Taippat ir Lietuvos piliečius taip
greit prirengiame tuos, kuriems P. P. BALTUTIS, gabiaunereikia išgauti sugrįžimo doku- šias tvarkytojas ekskursijų
mentų.
'
j Lietuvą. /
PALYDĖJIMAS.
Savo pasažierius palydėsime iš Chicagos iki pat laivo. To
dėl visus savo rūpesčius palikite mums, o patys tik džiaugkitės
kelione. Tolimesnės kelionės palydovas bus p. K. Sabonis, Die
vo Apveizdos parapijos vargonininkas, Chicago, IU.

•

PAUL
Ponas KASTAS SABONIS
Palydovas Ekskursijos J Lietuvą.
Jisai savo šauniu dainavimu linksmins ir
džiugins visus pasažierius.
i

BALTUTIS
3 3 2 7 SO. HALSTED ST,

Telephone YARDS 4 6 6 9

co.
CHICAGO, ILL,
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nigus - tiems, iš kurių esat
" D r a u g o " Knygyno
paėmę, nes norime sąskaitą
Katalogas.
baigti, *ir pinigus pasiųsti.' * Pa
PfcADŽIA BUVO "FINE". 600 tepardnosime, tai vadin vasarininkams ", kuriems be
Visas šias knygas galima gauti
Po $2.08: *P. ŽifemiBskas, B.
kime 'poor d a y V Teko suži galo reikalingi.
"Vnągo" knygyne 2334 So. Oakley Ave.
Meekaitė, M. ZalsėVicius, $. Peoples Furniture Co. pa noti vėliau, kad nebuvo "poor
Vieniu komisijos.
Ohieago, HLinois.
Kumpienė, E. ir A. Jurgaitis, galios apsigyvejK) savo na day", o prekių ta, dieną par
K. Monkevičius, J. Dai»asins- muose,.
duota už daugiau, negu pati
TVARKA.
švento Kryžiaus par. Visuomeniniai kur
kas, A. ZucUenė, A. Venoevisai. Skyrius pirmas. Kons
Pereita šeštadienį toji ra- kompanija tikėjosi".
pektas mokslo apie proti
lauskienė, A. Id'/elis ir Eteb. kand« kompanija
tarėjo]
-f i a e " ir
&
Netikėtai susirgus misionie
nius tikėjimo pamatus; su
menė, f). Siaustas, T. Rupš- "Grand Opening' savo nau- V ,.
\.
, ,' ~
lig Kun, P. Bučio Prelekcijų.
.
.
,
širdingai velijame kad Peo- riui J^un. A. Bubliui, M. I. C,
Ventienfc 41.50.
joj
naujame mename- . _,
.
...
toliau „Rytuose misijas duoda
J J vietoj,
Chicago 1919. Kaina
20c.
Po $1.00: O. Judickienė, M. name po*"num «.«„ A~ ITr ptes tfurmtare kompanijai atvienas* kun. J. Vaitkevičius,' Šventųjų Gyvenimai. Audeklo apdar.
2o3G—40" w. ...
. . . .
Moekaitienė, J. Vertelka, A. 63 st.
Kaina
$4-00
-eityje sektųsi kuogemausia. M. I. C.
;
Simanavičius, T. Putna, St.. Tos kompanijos vedėjai jau
Švenčiausios šiTdies Mėnuo. Parašė Kun.
Rap.
Tarp geg. 6 — 19 d. PkUa&apikas, St, Daukšaitė, B. Vai- Į n u o senai savo biznį veda vi
Berlioux. 1928. Kaina
35c.
"BUNO© PABTY" RAMY- delp. Pa.
Sveika Karalienė. Iš švento Alfonso Liekus, D. Šimkus, J. Stoškus, Sai moderniškai taip, kaip
GALIEČIŲ NAUDAI
guorio knygų. Verta J. B.
K. Steponis, J. Žvinys, J. Gu- visos didžiosios amerikonų
Tarp
geg.
20
—
26
CambriPAVYKO.
Seinai 1912. Pusi. 235. Kaina .. 75c.
džiunienė, J. Tvirbutas, T. kompanijos. Todėl ir "Grand
dge, Mass.
Šventosios Mišios. Jų Beikšme, nauda ir
Eigelienė, Pr. Morkūnienė, 'Opening" buvo
surengtas
ceremonijos. Parašš Kun. J.
G. Norvalaitiene, J. Rudys,' tikrai amerikoniško biznio Bridgeport. — Ramygalos Tarp birž. 2 — 9 d. VanderLaukaitis. Seinai 1910. Pusi.
i Pavasarininkų naudai "bun- grift, Pa.
*B. Sinkevičius, B. Vaieiuko- budais.
155. Kaina
50c.
eo", gegužės 3 d., puikiai pav
T&jp geg. 27 — 2 birž. Šventoji Istorija. Senojo Įstatymo, su pa
mene, M Zaltrmias, S. Su- Į V l S a namo pnesate, epuose Į sigeU
prigiriRko gra3ios
veikslais ir žemlapiu. Parašė
gintienė, K. Mark.enc, W vėliavomis, viduje prie langu | W i k Q s ^ ^
y i s i b u v o Lynn, Mass.
Kun. K. Paltarokas. Kaunas
Zarkauskienė, E. Kremer, A. sustatė gėles, kurias atsiuntė
'
i
are
patenkinti gra&iu vakarėliu. I
1912. Pusi. 230. Kaina
75c.
Draugines J. H e n s t a i t ė A . įvairios kompanijos i r d r a u - ( N
HB1VCD lepfDIMM
rastaį
žf
dovmų
Šventoji Elzbieta. Vertė Byrąs. Šv. Elz
Putna, J. Putmenė, J. Putniu- V a i. Išrėdė didelį -trokų su už-' . i u
w
DAlLR AOrlilIU
t A T?
bietos Dvasiško gyvenimo
kas, A. Vasiliauskas, M. So-1 rašais, pasamdė .triukšmingų1 .,
biografija. Kaunas 1922.
iIRnAI oAUbuo
kelis, M. Macijauskas, K. Stul- i beną. Trokas su griežiančiais
Pusi. 198. Kaina
30e.
gis, E. Janušiene, M. Andrius- muzikantais apvažiavo apylin
Širdingiausia padėka priŠventas Pranciškus Asižietis. Labai bran
gi kiekvienam katalikui
kevieienė, J. Lukas, K. Gervė, | kc ir taipgi laiks nuo laiko klauso darbščiai komisijai, Imk be baimės kaip nurodyta
knyga. Verte Kun. J. BikiK. Dirakus, J., liesis, M. Kve- grojo prie krautuvės.
kuri dėjo pastangų vakaro
"B*ywr patelyje".
nas. Kaunas 1926. Pusi. 266.
darąs, S. Kižas, A. PaulausIžanksto įvairiais kitais bu- pasisekimui, būtent: p-lei GuKaina
..80c.
kienė, A. Gudžiūnas, D. Dauk- dais išgarsino apie atidary-jrinskaitei, r>lei Garuckaitei,
#v. Stanislovas Kostka S. J. Verte V.
ša, V. Lulevieius, M. Kruopis, ma. Todėl neįstabu, kad krau-' p. Garuckui, p. Čižauskui, p.
Balsys ir V. Brizgys. Kau
J. Urbušienė, O. Oepokienė, tuvę lankė minių minios žmo Goritėnui, p. Zalatoriui, ypač
nas 1927. Pusi. 197. Kaina . . . . 40c.
Tikėjimo Paslaptis. Parašė Prel. A. Dam
Z. Svaikauskienė, Pr. Kovie- nių. Tos apielinkės gatvėmis p-lei O. Samsonaitei, kuri daug
brauskas. Kaunas. 1922. Kaina 10c.
ra, K. Vėgėlienė, T. Petkienė, į vaikščiojant buvo girdima ir j pasidarbavo išplatinime tiTikėjimo Kriterijos. Parašė Kun. Pran
K. Radvilienė, A. Tamkunas, j vaikus kalbant apie Peoples į kietų. Ji pati viena pardavė
ciškus Bučys. Kaina
5c.
B. Zalčikonienė,, M. Sanuelio- Furniture kompanijos "Grundjnet 40 tikietų, ir dovanų suŠv. Tomas Akvinietis, Jo gyvenimas, raš
nienė, A. Medžienė, P. Repo- t^ening'' ir apie muziką.
i rinko net 10. Kaip komisijai,tai ir metodas. Parašė D-ras
las, M. Glaudelis, M. Zarštie- v ; . ^n^u^^\ramygalieciams
ir kitiems
n
M. Reinas (dabar vyskupas),
Visi atsilankiusieji
gavo
Kaune 1916. Pusi. 26. Kaina .. 15c.
nė, S t Urbonas, J. PanuleviI už paaukojimą brangių dovanaudingų daiktų atminčiai.
Jeiffu nematote
"Bayer Kryflų"
čius, J. Savickas, E. Zaleskyjnų, už skaitlingą atsilankymą ant pakelio ar pilių, tai jųs negau Trumpa Apologetika. Parašė Kun. Pr.
BuČys, M. I. C. Joje išaiškin
Grand Opening,,
nėra j vakarėlin ir kas tik kuo prisi- nate tikro Bayer Asplrln. kurie yra
tė, M. Zaleskiene, J. Zaleskis,
milijonų užtikrintas sauffui ir gy
ti svarbiausi tikėjimo daly
L. v Vaičekauskas, M. Čiuže- specialiai skiriama dideliam J d§jo tariama širdingiausias dytojų nurodytas per viri dvide
kai ir nurodyta ant ko jie
šimts penkis metus del
lienė, D. Usonis, M. Kasparai-'bizniui, bet Peoples Furnitu ačiū.
1
remiasi. Katalikams ir nekaflalčių
Oalvos Skausmo
tis, J. Glebis, A. Gališauskie- re Co. ta diena darė gera biz
Lumbago
Pelno bus nemaža. Tik ga- NeurtUs
talikams reikėtų ją perskai
; Dantų SkausmO
Rumatismo
nė, D. Gališauskas, P. Kau- U- T>ar prieš patį didįjį žmo l u t į n a i n e z m O U j a J n e k , l i e s d a r Neuralgijos
tyti ir gerai pastudijuoti.
8kausmų
Chicago 1922., PusL 220.
Kiekvienam
neatdarytam
"Bay%pienė, L. Kručiettė, J. įtplie-! nių užplūdimą p. J. Ki*uka«, n e V i s i A i e t a ^ P § i f e a Ž O
^^^^ *
' I «r" pakelyje
randasi
nurodymai.
Kaina su apdarais
75c.
nė, M. Tyla, J. Klapatausvienas iš svarbiųjų kompanie- Todėl, maloniai prašome, ipakeiy dvylika pinų kamuoja rdB
keieBe apdarų tik
60c.
kienė, P. Zekas, J. Eusys, A. m, pasakė: "Jei tik už $10,- tte>į *ugp^inti tikiattis, ar p i - ' » ZSSJ^Sti
S? ** °" Trumpa Šventoji Istorija. Žemesniamjam
Gudžiūnas, A. Žifkus, O. Kau
liaudies mokyklų skyriui.
pienė, A. Tvirbutas, G. Miš
Apsakė Kun. I. Šuster, ver
kinis.
tė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 88.
Kaina
35c.
Smulkių neįvardintų $5.95.
Trijų, Dienų Rekolekcijos. Sustatė Kun.
Viso Lietuvos našlaičių rei-1
]>r. A. Civinskas. Seinai
kalams gauta $262.45.
j
1907. Pusi. 118. Kaina
40c.
Už duosnuma. aukavusiems •
Trumpas Aiškinimas Tiesų Katalikų Ti
dideliai aeiu!
kėjimo. Paraše Kun. Fr. Gugis. Chicago 1916. Pusi. 67. Kaina 25c.
Didž. gerb. kun. A. Balinsk- j
Vadovėlis, išmokti dailiai mišioms tar
kui už prielankumų gausių au
nauti. Parūpinta Seno Baž
kų, p-lei Žižminskaijtei, p. Ja
nyčios Tarno. Kaune 1920.
kelienei, Matulioniu ir &&Pusi. 16. Kaina
5c.
minsku šeinioms už paramą,
Viešosios švenčiausiojo Sakramento Ado
aukas prieglaudų ir pagelb^
racijos Vadovėlis. Seinai
1913. Pusi. 178. Kaina
35c.
aukas rinkti nuoširdžiai dė-!
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvą dovanė
žinojimas ir tikSjimas. Prof. O. D. Chrolkojų.
|
sonas (Lekcija skaityta Pet
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausta parama*
M. Popikaite
rogrado Universitete prade
"Vaikelio Jėl^aus>, 'Dr-jos
"Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai.
dant rudenini semestrą 1915
Įgaliota.
m.). Iš rusų kalbos verte J.
Masiliūnas. Kaunas. "Švie
"Draugas"
siunčia
pinigus
į
Lietuvę
per
didžiausius
ARTISTO OT. 3PEUROS PAS
sos" spaustuvė. Kaina
10c.
Lietuvos
Bankus,
kurie
teikia
gėrę,
teisingę
ir
greitę
KUTINIS HARfcRUTAS
2. MOKSLO KNYGOS.
A. B. C. Pradžiamokslis. Pirmoji dalis.
patarnavime.
Kaina
30c.
Prieš apleisdamas Amerikų,]!
Aistiški Studijai. Tyrinėjimai lygintinio
artistas iSta&ys Pilka su savol
"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
prūsų, latvių ir lietuvių kalgrupe aplankys dar šias kolo
bamokslo srityje. I dalis.
tais
ir
telegrama.
Pinigai
esti
išmokami
Litais
arba
A
nijas
Parašė Kaz. Būga 1908.
metrikos
doleriais,
taip,
kaip
siuntėjas
nori.
Pusi. 216. Kaina
$1.50
Gegužės 18 d. — GirardvilAmerikos Katalikų Vyskupų Ganytojiško
Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės:
le, Pa.
,
*
Laiško Ištraukos. Washing.
Gf^gužės 19 d. — Mahanoy
ton 1919. Pusi. 22. Kaina . . . . . . 5c.
€ity, ?a.
Apie Apšvieta. Joje telpa daug paaiški

C H I C A G O J E

BAYEf*

the,

LBEKITE!

SAUKIA

-

i*

*>•>

+ U*>r

i

4 •-»
•
«

TtVAI LAMINGI, KUO
MET VAiKAI GEEA1
MIEGA.
I J*
$
$
n
f

Štai būdas greitai ir lengvai nu
raminu ir užmigdinti verkianti vai- j
ką. Tai būdas, kurj daktarai ln-1
dorsuoja ir milionai motinų pripa- I
iino saugiu ir nekenksmingu. K e l e - !
.tas lašų grynai augmeninės, gardžios |
Fletcherio Castorijos, nuramina ne- ;
ramiausia kudikj ar vaiką, ir užlnig- j
do i ke'etą. mlnutų! O nuo dieglio, .
sukietėjimo. slogų nėra lygios Cas- j
torijai. Chaj. H. Fletcherio parašas
$ra ženklas tikros Castorios. Vengk i
imitacijų ir buk saugus.

Antra*

Antradienis, 6eg. 14 3., 1^25
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LIETUVIAI AMEHBI

' J, J UJU' JJ«WPIWSI:,:S»N^i'lt ' I

LIETUVA

PUB. CO.

m

2334 So. Oakley Avenue,

Oiicago, Hl

TELEFONAS: ROOSEVELT 77fll

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

nimų apie mokyklas. Parašė
Kun. Pr. Bučys. Chicago
1918. Pusi. 60. Kaina
25c.
Asmenybes Kultūros Pagrindai. J. Gobio.
Skiriama mokslą; einančiam
/
jaunimui.
Šiauliai 1921.
Pusi. 37. Kaina
30c.
Bažnyčios Istorija. Parašė Kun. Alekna.
# Antroji laida (pataisyta ir
praplatinta) su trimis žemlapiais tekste ir spalvuotu
žemlapiu gale. Tilžėje Ja
gomasto spaustuvė "Lithuania 1900. Kaina e »%
75c.

Kristus Ar Yra Dievatf? Pa*a£ė ^r. A
1922. Kaina
50c.
Maliauskis. Kaunas 1928.
Pusi. 64. Kaina
10c.
Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Su
rengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimorės Koncilijaus, pagal
angliško sutaisė Kun. F. B.
Serafinas. Dalis I-ra. 1915
m. Pusi. 56. Kaina
20c.
Leiskite Mažučiams Ateiti Pas Mane. Pa
tarimai ir maldos laukian
tiems ir sulaukusiems gra
žiausios gyvenimo dienos.
Sutaisė Kun. Pranas. Vilnius
JH/LU. j\.«Aina
....*••.......
50c.
Legendos ir Pasakojimai Apie Kūdikėlį
Jeaų. Vertė Kun. V. Kuli
kauskas. Cliicago 1919. Pusi.
142. Kaina
50c.
Marijos Mėnuo: arba apmastymai kiek
vienai mėnesio dienai, apie
Marijos garbę, gyvenimą ir
dorybes. Surinko Kun. M. J.
D-as. Shenandoah. 1918.
Kaina
50c.
Mastymas Arba Meditacijos. Verte J.
Vaišnora. Marijampolė 1928.
Pusi. 26. Kaina
10c.
Marija Tikėjimo Ir Maldingumo Šviesoje.
Laisvai Vertė Byrąs. Kau
nas 1928. Pusi. 119. Kaina
50c.
Mažasis Katekizmas Vaikeliams. Prisiruošiantiems į pirmąją išpažintį
ir šventąją Komunija. Iš
leido Kun. J. Laukaitis. Trečiasai išleidimas, Seinai,
1914, pusi. 115. Kaina
10c.
Mažas Katekizmas, vaikelams rengia
miems prie pirmos išpažin
ties ir Šv. Komunijos. Sus
tatė Kun. V. K. 1923. Pusi.
64. Kaina
20c.
Naujas Įstatymas. Kaina
$1.25
Netikėjimas Jo Priežastys ir Pasekmės.
Parašė Dr. A. Maliauskis.
Penkta laida. Kaune 1923.
Pusi. 32. Kaina
5c.
Pamokslai Be Kunigo. Parašė Jonas Ge
rutis. Shenandoah 1906.
Pusi. 214. Kaina
$1.00
Pamokymas Apie Viešpaties Jėzaus, Die
vo Motina Ir Vieš-paties
Šventųjų Šventės. Pagirtas
ir patartas Šv. Tėvo Pijaus
10-jo. Seinai 1910. Pusi. 56.
Kaina , ? ą f r t
,.#
15o*
Pasitaikomieji Pamokslai. (Vadovo Lei
dinys). Vilnius 1915. Kaina .. $1.00
Plati šventoji Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Rymo Katalikų mok
slo vadovėlis. Sutaisė. Mag.
Šv. Theol. Ęun. D. Bončkovskis. Lietuviškai vertė
dalį 2-ra. Kun. K. Kazlaus
kas. Chicago 1921. Pusi. 125.
Kaina
75c.
Reikalingiausios Giesmės Bažnyčioje Gie
ilamos. Chicago 1914. jKakia
3c.
Pradžia ir išsiplėtimas Katalikų Tikėjimo.
Parašė Vysk. Volončaauskis
M., 1906. Kama ,
$1.00
Rymo Katalikų Bažnyčios Apiegos. Para
šė J. Gerutis. Kaunas. 1915.
Pusi. 168. Kaina
".. 50c.
Sąžinės Sęskaita. Sustatyta T. Kazimie
ro kapucino. Kaunas 1927.
Pusi. 63. Kaina
, 10c.
Skaityk Rasi Užslėptą Turtą. Parašė Kun.
V. Kulikauskas M. I. C. Chi
cago 1928. pusi. 24. Kaina . . . . 5c.
Sutvirtinimo Sakramentas. Kum P. L.
Kaunas 1922. Kaina
10c.
Stacijos iš maldaknygės Šv. Pranciškaus
Dvasia. Kaina
10c
Sodžionių Teologija. Pritaikinta prie so
diečių minties. Paraše J. Ge
rutis. Pusi. 285. Kaina
$1.00
:šiapus ir Anapus arabo. Parašė J. Geru
tis. Dvasiško skaitymo kny
ga. Sįhenandoah 1908. Pusi.
120. Kaina
75c,
šventa Teresė Vaikelio Jėj***." Parašė Dr!
V. Padolskis. Chicago 1927
m. Pusi. 112. Kaina
50c.
i v . Teresės ITaikeJio Jėzaus Novena.
Kaina
1^
Šventas Aloisas. Krikščioniškojo" jaunimo
globėjo gyvenimas. Kaunas
1926. Sulietuvino
Byrąs
Pusi. 180. Kaina
75c.
*v. Pranciškaus Saleziečio Dvasia Arba
tikras Jo Minčių ir Jausmų
Paveikslas. Vertė Pa*>aronis Tomas 1 ir 2. Seinai
1910. Dvasiško turinio Kny
ga. Už abi
75c
&v. Jėzaus Širdies įntaonkaįja Paraše

SE: S* Brau ^ , i^ Phila.
1927.^ Pusi. 132. Kaina

60c

c
16 i
0
Š. K
tro SUJ

»y, toai

•

.

.

pietų,
Sus-i
A. E.
Jcalbėjc
S
1 sk>
puliene
Galnail
2 si
nė, O.
nienė,
3 sk:
šiene.
4 sk
P. Rus
5. sk
Izaliem
6 sk;
Lindžit
8 sk;
9 sk
E. Gri
Jurgeh
Česnau
10 si
J. Jan

A
f

JI

Į

A
R
€5

joi105 W
Te

2151
Tt

Kanale:

J
117

11 &
Tel. Ii
124
T-S

Y.
A
29

61

D R S O C S S

Antradienis, Geg. 1? a., 1929
wr

=5=

"» m

nų} ątvyksįančįos su dovana, šios: M. Vaičiūnienė, B. BiIšsibąigė konstitucijos. Nu tautięne, O, Rasinskienė, O.
L.-: ,t.
A. Nevulytė.
tarta atspausdinti daugiau.
P AKT ARĖ CONSTA1ICE
Telefonas Boulerard 1221
21 skyr. — S. Palabinskier
IS A. R I U ^ J Ų DR-JOS
O'BRTTIS
Sus-ma uždarė pirm. Ą. E,
Į Federacijos Apskr. susij] Tel Lafayette 5793
Perkėlė savo ofts% i kitus kam
ne, S. Šalkauskienė, O. Rus Nausėdįenė, maldą sukalbėjo rinkimą apsįėniė laikinai lan- barius
CENTRO SUS-MO.
to paties namo.
Dabar
jos adresas: 2408 W. 63 St. kam
teikienė.
:
gerb. Motina Maria.
kyįtis A. E, Nausėdienė ir V. pas
Ofiso Valandos: t Iki 22* 1 lkl 2
So. Westem. TeL Hcmlock
*
Offloe: iiff B. ^attfomla Am
4Uena.tr 6:26 ik! 2:26 rakare
5524.
Š. K. A. Rėmėjų l>-jos Cen
Ą. Ę. Nausėdienė, pįrni., kukošiunienė.
VaL:
2 iki 6 po petu. 7 iki 2 rak.
Nutarimai iš praeito sus-mo
4608 So. Ashland A v *
. *<16rl6)
Nedėlioję parai sutarti
tro sus-mas įvyko sekmadie
V. A, Oalaaįtė, rast.
i A P O 0 V A N 0 J O P I A N I S T U S . >Į J H )K\ J t J i . . I - » >*P
buvo priimti.
Netoli 46th St
cnioajro, UL
ny, baland. 21 dieną, 2 vai. po
<f,-\
f
. Skyrių, raportai
^
pietų, Vienuolyne.
Town of Lake — sus-mai I& MpTB&Ų S4-GPS CHICĄ
TeL
Hemlock
i
l
«
l
Praeitą sekmadienį, Sy. Ka
* •
A'i t . '
J
J-..-. - <
' J- '<|
Sus-ma atidarė pirm. gerb. įvyksta. Gavo 5 naujus na
Tel.
Canal
6764
Virginla
0226
GOS'APSKRieĮp.
zimiero Akademijos auditori- pr. V. ». H4RXAXTOfce\0 Rea. TeL 141dway 6612
A. E. Nausėdiene, maldą su rius ir amžiną narę — ponią
Ir CHIRUROAI
t * . &. d; & tr ;* & * B
joj, buvo tos akademijos mur
Mot.
S$-gos
Chicagos
Apsk.
Uršule
Kelpšiene
($100.00).
est 19 Street ?
kalbėjo gerb. Motina Maria.
IR carfiufiGAB
f
zikos skyriaus parinktųjų, pia Ve*.: JferrlJ ***** t - r * *• P-, •—#J ©Yr/rrdjAfl
Oakley
Ave.
Ir 2 4-tas Street
susirinkimas
įvyko
bal.
28
d.,
UTDTTOJAS,
Rengia "bunco". Seimo laiš
Skyrius atstovavo.
y,
v.
Nedėlloj
susitarus.
Telefonai
Canal
1712--0241
nistų
(mokinių)
kontestas.
Ma
CHIRUROAB
Dievo Apveizdos par. moky
Valandos: 2 iki 4 9 . p. Panedėllals
IR OBSTETRDZĄI
1 skyr. —> M. Šedienė, J. Če kai į draugijas dalinami.
žųjų skyrįų dalyvavo: Wįni- =
tr Ketveriais vakare.
klos
kambaryje.
Bridgeport — vajan^ rapor
Gydo stalgias ir enroniškas Ilgas
pulienė, S. Šimkiene, V. A.
•5T
" " H
<rf
fred Anderson, Paulina Ador
ryrų. moterų Ir vaikų
^
r
Susirinkimą
atidarė
malda
tas pilna s bus išduotas kita
DR.
M.
T.
STRIKOL
(jalnaitė.
mm
DARO OPERACIJAS
maitįs, Julia Kiįiouguey, Gew
f ^
prim. B. Bitautienė.
me
sus-me.
Seimo
laiškai
dali
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS
Ligonius
priima kasdieną na* '
2 skyr. — A. E. Nausėdie
nevieve
Spehn,
Leonardas
Si4601
Souto
Ashland
Avenue
piet*
ir
I vai. vakaro.
IŠ valdybos pribuvo šios:
nami draugijoms. Mėnesinių
Telefonas
Boulevard
7820
ne, O. Sekleekienė, O. Aleliumųtis JT., Pranciška Kazmausr
Nedėliomis Ir seredomls ffk
pirm. B. Bitautienė.
Rea, 6641 SouthAlbany Avenus
duoki. $8.00.
iškalno susitarus
fiyĮytoįįąg
ir
fJnirurgaa
nienė, F. Burbienė.
Tel. Prospect 1280
kas, Genovaitė Piliackas, Ma
O.
A.
Nevulytė.
Atstovės
už
North Side — vajaus meti
Ofisas 2402 WEST 62 STREET
Valandos 2-4.6-2 Nedėlloj 16-12
3 skyr. — Tereckiene, Grikry
Spehn.
Vyresniųjų
—
Ona
Ofisas ir Laboratorija
Kertė So. Weutern Avenue
registruotos sekančiai;
padarė
$250.00
ir
dar
rengia
Tel. Prospect 1028
šienė.
Kriaučiūnas, Ona Aukštakal
Residencija
2259 So. Leavltt St.
1
kp.
Bridgeport
—
F.
Bur
2130 Wffi^I?^2nd STREET
4 skyr. — E. Norvaišienė, tam tikslui "bunco". Mėne
Ofiso Tel. Canal 2118
TeL Canal 2226
nis,
Valerija
Jšrįubas,
Felicija
CHICAOO
Namų Tel. Lafayette 0098 Valandos: 2-4 po pietų ir 7-2 v. v.
sinių duoki, atvežė $11.00. bienė, A. S. Nausėdienė, R.
1
P. Rusteikaite.
Nausėda,
Jieva
širvaitis,
Al
Nedėlloj
pagal
susitarimą
Maziliauskiene.
5. skyr. — S. Bartkaitė, B. Prie Seimo rengiasi.
dona Paliliunas, Joana Pra2 kp., Cicero, 111. — M.
Roseland
—
sus-mai
įvyksta
Izaliene, M. Česnauskai**
ninskas, Emilija Druktenis,
Vaičiūnienė, T. paubkienė, K.
ir
skaitlingi.
Gavo
5
naujas
OFISAS
6 skyr. — S. Junokienė, B.
Aldona grįedis, Sofija Poška.
PILNAS EGZAMINAS
nares. Seimo laiškus draugi Sriubienė, 0. Rasinskienė, O.
Lindžiene, E. Paulienė.
Medalius laimėjo: Aldona 1 9 0 0 S - HALeSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
$5.00 TIKTAI $5.00
joms dalina. Vajaus raportas Samsonaitė.
X — Spinduliai '
8
8 skyr. — T. Čereckienė.
Briedaitė, Joana praninskaite,
NAMAI:
S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
Ą
Ofisas 2201 West 22nd Street
3 kp., — 18 Kolonijos —
dar nepilnas. Pardavė 4 tik.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
9 skvr. — O. Reikauskiene,
or
Ona Aukštakalnaijbė, Sofija
4J.93 AJtCHĘR AVE.
pas tikrą specialistą, ne pas koki \ p - So. .Leavitt St. Tel, Canal 6222
V. Lukošiunienė, A. Sasnaus
del vakarienes.
uepatyrėlį.. Tikras specialistas, ar
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
E. (irieaitė, O. Dainielienė, B.
Poškajtė, Aldona Paliliunajtė,
Valandos: prieš pietus pagal sutarti. ba profesorius, neklaus jūsų kas
Avenue
Tel. Republic 7868
18th Street — vajaus metų kaitė, B. Aoromaitė.
Jurgelaite, A. Vaišvilienė, O.
Pran. Kuzmarskytė, Felicita Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v. jums kenkia, ar kur skauda, bet
Valandos 1 — 2 & 7 — g -v. • .
4 kp., North Side — K. Japadarė $335.80.
Užbaigtas.
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
pasakys pats, po pilno lfiegsamiČesnauskienė.
Nausėdaite,
Leonardas
Šin>unavimo.
Jus
sutaupysit
laiką
ir
Susirinkimai įvyksta Atstovės seviciute.
Res.
tel. Van Buren 5858
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
10 skyr. — T). Gasparkiene,
tis J r. ir Mary Spehn.
20
kp.
Brighton
Park
—
M.
•negalėjo
pagelbėt
jums
dėlto, kad
Seiman išrinktos ir laiškai
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6651
J. Jankevičienė.
jie neturi reikalingo patyrimo, suBarščienė.
dr-joms dalinami.
radymui žmogaus kenksmingumų.
ISVAŽIUpS iP5TVI|tTA
Mano Kadio — Scope — Kaggi.
21 kp. To^vn of Lake — M.
Brighton- Park — vajaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Ray
Roentgeno Aparatas Ir vi
DIEtfl.
siškas baktariologiškas egzamina
vakaras davė $300.00, teeiau Paukštienė, M. Sodeikienė.
Sulte 206
1570 Milwaukec Ave.
vimas kraujo atidengs man jūsų
Gydytojas ir Chirurgas
67
kp.
Marąuette
Manor
—
Tel.
Brunswick
0624
vajaus raportas dar nepilnas.
Gabiausiai ekskursijų ren
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
\
jus gydyti, tai jūsų sveikata
Seimo laiškai į draugijas da A. Mickeliunienė. Viso 18 da gėjas p. P. Baltutis nepapras- Valandos.- nuo 2 iki 7:30 vai. vak. imsiu
1821 SOUTH HALSTED ST.
kasdien. Nedėliotais nuo 1 iki 2 vai. ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ilinami ir atstovės išrinktos. lyvių.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave.
tai, vienu lietuvių ekskursijai po pietų.
ligų skilvio, žarnų, Inkstų* odos,
Valandos. 11 ryto Iki 2 po pistų
Perskaityta
nutarimai iŠ sudarė skaitlinga pasažierių
Mėnesinių duoki. — $8.10.
6 iki 8:30 vakare
=
kraujo, -nervų, širdies,'' reumatiz
(Juceas J. Grisius)
mo,
kirminų,
uždegimo
Žarnų,
sil
A D V O K A T A S
Marąuette Manor — vajaus priešmetinio susirinkimo iš, būrį. Toji ekskursiją išplauks O P T I M I T B I S T A I
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
4631 S. Ashland A ve. (2 lubos)
kią
užsisenėjuslą,
Jsikerėjuslą,
Telef. Boulevard 2800
raportas nepilnas.
Rengia priežasties, kad nebuvo pri-įįš tfew Yorko Baltic America
chronišką
ligą,
kuri
nepasidavė
R E S I D E N C I J A :
,4
net
gabiam
šeimynos
gydytojui,
JJ i n . » m i . ?
buneo". •
duoti pereitame susirinkime, i Linijos laivu Lituania ir f*—
8515 So. RockweU Street
neatidėliokit neatėie pas mane.
Telef. Republic 2722
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Cicero, llį. — vajaus metu Nutarimai tapo priimti su jpa-j plauks tiesiai į Klaipdą.
DE. J. £ . ZAREMBĄ
SPECIALISTAS
padarė $1,015.00 (sukirto vi taisą kad iš Apskr. buvusio
Iš Chicagos ekskursantai iš-|
InėjLmas Rūmas 1016
sus skyrius). Gavo 6 naujus "bunco party" raporto vie važiuos a,teinantį ketvirtadie
20 W. JACKSON BOULEVARD
SPECLTALlSfAS
Arti State Gatvės
narius. Mėn. duoki. $14,00. toje $12.00 nedatekliaųs, tu nį, gegužiu 16 d. Pasažieriai
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
(John ba^esiunas Borden)
rėjo
būti
$3.50.
Nutarimai
iš
Seimo laiškai draugijoms da
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo1 2—4 po
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki T
susirinks Dearborn
stotys. I
•M ."''/
'*
*1
I
Nedėliomis nuo 16 ryto iki"l<Į
".Rietu; 7--8.-30 vakare
pereito' susmukimo ir-gi ir
ADVOKATAS
linami. Rengiasi.
po
pietų.
Traukinys išeis 11:50 vai. va
Nedėliomis 10 Iki 12
,
105 W. Adams St. Rm. 2117
West Side. — vajaus laike vienbalsiai priimti.
TELEFONAS MIDWAY 2880
...
kare pagąį stoties laiką (Stan
Tclcphone Randolph 6727
Nebaigti reikalai
$218.00 ir gavo 12 naujų na
dard Time) arba 12:50 vai.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. rių.
Susitvėrė
jaunameeių
Ponia M. Vaičiūnienė prane naktį pagal naują laiką (Day- Lietuvis Akių Specialistas
TeL Boulevard 1461
Tclcphone Rooscvelt 9090
skyr. Į Seimą rengiasi ir laiš ša, kad apskr. pramogą, ku Hght Saving Time).
Palengvins aktų įtempimą ku
Namie: H iki 0 ryte Tcl. Repub. 9600
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rios
pelnas
buvo
skiriamas
ris
esti priežastim galvos skaudė
Pasažierius į New Yorką
kus dr-joms dalina. Mėnesinių
Ofisas: 1446 So. 49tn Court
jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
Tel. Cicero 662
ligonine^
fondan,
neįvyks
Olydės pats ekskursijos orga nervuotumo, skaudamą aklų kar
duoki. — $11.30. Pardavė 4
2242 « 0 . HAI#TED STREET
Rezidencija: 4722 W. 12th PL
štį.
Atitaisau
kreivas
akis,
nuimu
Valandos: Nuo 2 — 4 p.' p,
eeroje iš priežasties, ka4 tiki- nizatorius p. Baltutis. Savo
Cicero, m . Tel. Cicero 2888
tik. Centro vakarienės.
cataractus. Atitaisau trumpą re7 - - t vakaro
Valandos: Ryto: 10—£2.
Po
pasažierius palydės iki laivo.; gyste ir tolimą regyste.
Ind. Harbor, Ind. — vajus HI Seimą rengti.
pietų: 2—4. Vakare: 7-rf. Nedė
liomis papai susitarimą.
A D V O K A T A S
B. Bitautienė išdavė rapor Tolimesnę vadovybe paims
Prirengiu teisingai akinius vi
įvyko ir sėkmingas — $170.00.
suose
atsitikimuose,
egzaminavi
^f^f^um*
Nuo 9:16 iki 1 vai.
Pardavė 20 tik. Centro vaka tą iš Chicagos Federacijos plačiai žinomas dainininkas p. mas daromas su elektra, parodan
127 N. DBARBORN BTREET
Room 928
Apskr., kuriame pranešė, kad Kastas Sabonis, Dievo Apveiz čia mažiausias klaidas.
rienė.
Seimo
laiškai
dr-joms
Tel. Franklln 4177
Ofiso Ir Res. TOL BoHletard 6212
Specialė atyda atkreipiama mo
Nuo I iki 9 vakare
IŠ
RUSIJOS
dalinami ir išrinkta 8 atsto buvo isreįkšta pageidavimas, dos par. vargonininkas.
kyklos vaikučiams.
DE. A. J. BEKTASH
62 E. 107 St., Karap. Mtchigan
J°o Sąįungietės parūpintų po
vės.
Ave.
Tel. Pullman 5950
Gerai lietuviams žinomas per 26
•464 SO. HALSTED STREET
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
metus
kaipo patyręs gydytojas, chi
Ofiso
vala&dos
nuo
1
lkl
s
po
niai
Fi.
Vileišienei
apsistoji
CREMO
CIGARAI
YRA
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto' iki
MinersvLLle, Pa. — skyrius
rurgas ir akušeris.
Pietų Ir f lkl 8 vai. vakare
12 po pietų.
SANITARIŠKI.
Res. 2261 S. WALLACB STREET
(per gerb. Motiną Marią pri mo butą, kad Federacijos Aps
Gydo staigias
Ir chroniškas 114712
S.
ASHLAND
AVE.
—
kritys
pageidauja,
jog
Mot.
gąsvyrų,
moterų
ir
vaikų pagal nau
siuntė $43.00 narių mokestį.
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
Alfred W. MeCann yra ži
Pirm. A. Nausėdienė pers Są-gos siųstų nuolatines ir at
elektros prietaisus.
TeL Boulevard 7589
ADVOKATAS
kaitė laišką iš 15 skyr., Phi- sakančias atstoves į susirinki nomas, kaipo tyro maisto ži
11 So. La Sali e St., Room 2001
Ofisas ir Laboratorija
.
V
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
ladelphia, Pa., kur, vadovau mus; kad Apskr. išreiškė" pa novas. Jo liudymu buvo padąNetoli Morgan Street
Vakarais
ryta
210
apkaltinimu
už
mais
jant gerb. kun. Daumantui, geidavimo, jog Mot. Są-gos
2241 SO. HAJLSTED STREET
Office Boulevard ?*42
10£5 JVEgT XS STĘBET
TeL Tlstory 0562
to
falšavimą.
Kaipo
maisto
ty
Seimą
rengtų
bendrai
su
Fe
Philadelphieeiai
išaugino
sky
7-9 • . v. apart Panedėlio Ir
VALANDOS: Nuo 10' — 12 pietų Ir
PetSLjčIos
nuo 6 iki 7:30. vai. vakare.
rių iki 139 Bariu. 4 mėnesių deracija Cicero kolonijoj, rug rūmo žinovas jisai liudija Pritaikyme akinių del visokių aklų
v
Tel.
ofiso Canal 3110 Ras. So. Shore
.,
*.
a
Cremo cigarų tyrumą. Apie
bėgyje. Priimta delnų ploji piučio mėnesy.
2238.
Jei
neatsiliepiama,
fo'ik
LIETUVIS DENTI8TA8
Randolph 6800.
tą
dalyką
jisai
Šitaip
skelbia:
4646
So.
Ashland
Avenus
Iš
Šv.
Kazimiero
Akademi
mu.
OPTOMETRISTAS
Ant Zaleskio Aptiestos
"Daugelis
ligų
ineina
per
jos
Rėmėjų
Dr-jos
ponia
B.
t
Seimas.
—
Seimas įvyksta gegužes 19 Bitautienė* praneša, kad de burną, bet as drąsiai pareiš
Ofiso TeL VicCOJT W7
Tel.
Canal
4222
kiu,
kad
niekas
iš
rūkytojų
šimtasis Seimas įvyks geg.
dieną,
sekmadienyj,
iškilmin
OI ir Rtm. Tel, Hemlock 2274
A D V O K A T A S
O
e
m
o
cigarų
nerizikuoja
už
19
d.
Seimas
prasidės
Šv.
P*, a. i. BLom
DR. J. P. POdKA
gomis &v. Mišiomis, 10:30 ry
29 So. La Salle Street
D E N T I * T AfS
8133 8. HALSTED STREET
to, Seserų koplyčioj. Paskui Mišiomis 10:30 vai., Šv. Ka sikrėsti. Ką tik mes dedame
Antras
ofisas Ir Rezidencija
Room 729
2201 W^st 22nd Street
į
burną
turi
but
švarus.
Daikzimiero
Vienuolyno
koplyčio
6504
S.
ARTESLAN AVE.
Tel. Central 6206 — Vai. 9-4
pietus. Seimą sesijos praside
(Rampas Leavitt S t )
Ofiso
Vai.
Nuo^
9-12 rytais: nuo
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
RESIDENCE
da 1:30 po pietų Gimimo P. Š. je; 2 vai. po pietų prasidės tus, kuriuos bile kas čiupinėja
7-9 vak. Antro Ot. VaL: Nuo 2-6
nuo 1 iki 2 vakare
.c
po piet: Utai n. ir Eubak Nuo
6158 So. Talman Ave.
parap. naujoj svetainėj. Cen Seimas Gimimo P. Š. par. sve neturime dėti burnon. Cremo Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo
2-9 vak. Šventadieniais pagal «eTeL Prospect 2621
akinių
tainėje; 7 vai., vakare Seimo cigarų dirbtuvės yra sanita-|
tarima.
tro
pirm.
prašo
visų
skyrių,
I
—r—
«
1801
South
Ashland
Avenue
kad prisirengtų su raportais. dalyviams bus suruošta vaka riškos, moksliškai valomss. Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas TeL Brunsiriok 6624 .M
rienė su programa Vienuoly Tas apsaugoja Cremo cigarų
Pastebėklt mano iškabas
Seimo 40 ženk.
DR. A. J. GUSSEN
Valandos
nuo 9:30 ryto iki 8:30 va-»
rūkytojų
sveikatą.
Aš.
liudiju,
Lietuvis Dentlstas
Trumpai kalbėjo M. S. Chi- no Auditorijoje.
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v.
1679
1CILWAUKEE
AVENUE
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Ponia A. E. Nausėdienė, kad Cremo cigarai yra sveiki
Valandos:
9-12.
i-«,
4-*:U
cagos apskr.pirm. p. 3 . Bitauvalandų. Room 8.
?
ir
neturi
ligų
gemalu/
Jsekmadlenlals
Ir
trečiadieniais
Phone Canal 0522
tienė ir rast. p. O. Nevuliutė. pirm. A. R. Dr-jos, asmeniai
Gydytojas ir Obimrfaf
POgal susitarimą.
'i.
' — »
•. n
-m
';
Kad
Cremo
cigarai
yra
pil
r*
Dėkojo seselėms už atminties kviečia Mot. Są-gos Apskritį
4631 SO. ASHLAND A V I .
prinokusios
ir
švelnios.
Ame
nai
sveikatingi,
kaip
Alfred
c
LIETUVIAI ADVOKATAI sveikinimą Moterų Sąj. ir A. į Šv. Kazimiero A. R. Į)r. jDer
• .
TeL Yarda 0994
W.
MeCann
liudija,
yra
tai
TeL
Lafayette 6826
rican
Cigar
Co.
išleido
virš
šimtąjį
Seimą.
Atstovės
kvie
Rėmėjų organizatorės ponios
2221 West 22nd Street
Rezidencijos TeL Piasa 2261
vienas
daiktas.
Antras
žinotiVALANDOl: *
$7,000,000
suradimui
būdu
W
timą
priima
su
padėka
ir
gau
Arti Leavitt Street
Nausėdienės pagarbos bankieNuo
10
Ik! 12 diena,
y Telefonas Canal 2682
kelių
išdirbti
Cremo,
kad
už
nas
daiktas
yra
tai
tas,
*kad
su
delnų
plojimu.
Atstovės
į
Nuo
2
Iki
2 po pietį.
te, La Salle Hotel. P-nia F.
DEMišTAŠ X-RAY
Valandos 9 ryto 11d 8:09 vakare.
Nuo 7 iki % valsare.
Burbienė, M. S. I kuopos ižd., Šv. Kazimiero A. E. Jįv-jos' Cremo cigai-ai yra išdirbami tikrinti tos rųšie s cigarų geBeredomis Ir Pėtnyčiomis nuo 9
MedėL nuo 11 1 * I I dieni.
4193
Archer
Avenue
iki 4.
•J^a^Ml
Seimą išrinkta iŠ parinktos tabokos pilnai rmm|.
pareiškia } 10 A. Remejų Sei Jubiliejinį
*
* Mi
•"
•
*)
J*

C H I C A G O JE

D A J t T A J S A J

J U S . A. J

1

1

\J

DR. A,

fiA«

DR, J, J. KONARSKIS

DR, A. L YIBKA

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR, P. Z, ZALAT08IS

•

ADVOKATAI:

JOSEPH J. GRISU

'

*V

* * : *

*

- ^ * r e » *

*

e

*•

DR. CHA8UES SEGAL

DR. VAITUSH, 0. D,

JOHN B. BORDEN

4729 ,S. Asfekucl Ave.

1

S. A. D0WIAT M. D.

J. P. UAITCHUS

Pr. V. A. ŠIMKUS
w * •. *

DR.HEJJZMAN

•

A. A. O L I S

i

25 METU PATYRIMO

D.EN T Į S T A I

m. C. Z. VEZELfS

JOHN SMETANA, 0. D.

V, W. RUTKAUSKAS

JOHN MINSKAS
B J.

AR. MAURICE KAHN

DR. J. A, PAUKŠTYS

w-

mmm

mmmmm*w

_

r*^mq*w*9Ę
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Antradienis, Geg. 14 d., 1929

v LLUJE B

KANAPACKAS
d. Sv. Kryžiaus naujoj ligo tratorius, suhcUakonavo klieri kierius p. Arthur Sullivan, p. rės prašomos būtinai susirink TunijuWM.
ir taisau pianus, playeA.
Nausėdiene,
adv.
B.
Masti.
A/
Nausėdienė,
pirm.
kas
J.
Zabulionis.
Per
šias
šv.
rius ir reprodueing pianus. ninėj, kurioS| planus darė ii
•r
Darbą atlieku atsakančiai ir pi
statymą prižiūrėjo arkitektag Mišias buvo suteikta 'moterys tauškas, ponas Stasys Petru
REIKALINGI radio pardavėjai su giai. Važiuoju J bile kurią miesto
lis,
Dr,
Rathbon
ir
kiti.
Vi
tes
Sakramentas
Brigytai
Kap.
Matas
Žaldokas,
garnys
pp.
X Ateinančią' nodelią L. Y.
arba be automobilių. Leidimas parū dal{.
6123 So. Rockwell
Drawing sąskaitą prieš k.o- Hemtock 4081
Cliie. Apskr. Baseball Lyga Žaldokams paliko gražų, svoi- marauskaitei, buvusiai " Pr siems gražiai atsakė ir savo pinamas.
miginą. Ludymal reikalingi. Kreip
iaugo*' administracijos darbuo ir savo šeimos varde dėkojo p tis po, 6 vai,, vak.
pradės savo žaidimo sezoną.F ką sūnelį.
Gegužes 8 d. įvyko to jau-'tojai su p. Pranciškum Čižaus- J. Leščauskas. Sušukta "jau LIPSKY MITSIC & RADIO
X Sekmadieny įvykusioj Lygoj yra 11 tymų.
STORE
X Dievo Apveizdbs para-'sočio, gal ir-gi busimoje ar- ku, L. Vyčių 112 kp. pirmi- navedžiams" garsus valio ir
Cicero mieste rinkliavoj, lietu
Cicero, 111.
viu, labdarių kuopa našlaičių pija bu8 viena progresyviš- kitekto, krikštynos. Krikšto-' ninku. Taip iškilmingas šliu- pakelta taures už jų sveikatą 4916 W. 14 St v
;
TeL Cicero 1329
Sprlngsas, kuris uždaro dratines
kiausių. Daroma planai seną- tėvais buvo du bridgeportie- bas, tur but, "pirmutinis šiais bei laimę.
•naudai surinko $1,100.34.
duris be trenksmo tik
98c
Ponia Marijona Janušaus
X Kaikuriose Clucagos ko ją sale moderniška "bo\vling čiu, plačiai žinomas fotogra-> metais Westsideje. Linkime
REIKALINGA molderiu. or- S t Louls "Dutch Boy" White
lonijose
gražiai
paminėta alley" jaimimui įtaisyti Sve fa s p. V. J. Stankūnas, su p. 'jaunavedžiams DįeVo paiai- kienė ir p. K. Sabonis. prol « a d 100 svarų
$11.50
namentališkų
geležinių
daiktų
gramo
metu
gražiai
padainatimtaučių parapijos senai turi A. Nausėdiene. Pp. Žaldokų mos visame jų gyvenime.
"Motinų Diena*'.
Pure bolled Linseed OH 9g(» gal.
liejykloj.
X Gimimo P. Š. parap. pir 'įsitaisiusios sporto salės sa sūneliui vardai duota: E d i x Prie rinkėjų Ciceroj dar vo po porą dainelių.
žolei plaunama mašina trim pei
vard — Alexandr. Krikštijo j prisidėjo šios Westsidės mer- Po pietų šokta prie linksC. H. Milles Fonndry Co.
nias piknikas pereitą nedėlia vo jaunimui palaikyti. .
liais 14 colių. Plaunant
galandąs.
ginos:
K.
Badžiutė,
B.
Skirnios
muzikos
iki
vėlam
vakagerb.
klebonas,
kun.
J.
SvirsX
Teko
girdėti,
kad
tam
2225 West 35 Street
pavyko.
Tik
H^V
*5-98
muntaite, G. Neffatitė, J. Gri- W*; Apie 9 valandą vėl pora
grąžam gerb. kun. I. Alba- kas, Šv. Mykolo parapijoj.
Taipgi ant visko nužemintos kainos
PRISTATOM VISUR
Po
krikšto
i
vyko
privati
gaitė, K. Zauriutė ir O.' Ste-, šimtų svečių susėdo prie skavifiaus sumanymui labai pri
PRANEŠIMAS
GRABORIAI:
taria Vyčių Chicagos Apskri puota pp. Žaldokų name, po panauskaitė.
;nios vakarienės. Ūpas visų Turime garbės pranešti lietuviams,
mes dabar esame paskirti par
tys, ypač sporto sekcija, žada num. 1908 W. Division st.
buvo begalo gražus, pp. Les- kad
davinėti naujus NASH "400", .kurie
vadovauja
pasaulyje
automobilių
4414 So. RockwelI Street
moraliai ir medžiaginiai rem
Ponia Žaldokienė labai p*°.< "SIDABRO VESTUVIŲ" čauskai ir jų šeima savo nuo vertybėje. Mes teikiame visiems
Chicag-o, 111.
patarnavimą;
ti.
širdumu bei vaišingumu su teisingą
PUOTA.
tenkinta šv. Kryžiaus ligoni
Automobilių sales ruimls atdaras
Lietuvis Graborius
Telefonas Lafayette 4689
darė labai jaukių atmosfera, vakarais ir šventadieniais,
X Pereita basketball (krep- nes globa ir stropu sesučių
Patarnauja
laido
tuvėse kuopigiausta.
Bridgeport. — Gegužės 5 d. taip kad kiekvienas turėjo
BALZEKAS MOTOR
šiasvydždo) sezoną. L*. Vyčių bei slaugių globojimu ligonių;
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
raajo
SALES,
Basketball Lyga turėjo pa
Pp. Žaldokai be sūnelio Ed erdvioje Šv. Jurgio bažnyčioje tikrai "good time".
(VARUS KONIHAKTOIUA!
darbu busite užga
įvyko
iškilmingos
ceremonijos
Vėlokai
skirstytas
į
namus,
nėdinti.
jamų (už įžangą) suvirs 2,000 vardo, augina ir malonią duk
4030 Archer Avenue
Tel. Roosevelt 2515
"sidabro
vestuvių"
pp.
Juozo
palinkėjus
"sidabro
jaunave,dol. is kurių veik pusė teko relę Feliciją-Maria.
arba 2516
Tel. Lafayette 2082
^svetimtaučiams (Šv. Pilypo
t SI 4 W. 23rd Place
Sveikiname pp. Žaidokus ir Zofijos Leščauskų. Skaitlin- (<**M«M? atkartotinai visokeBuvęs vedėjas Bridgeport Painting
Chicago, IIL
katalikų parapijai) už salę. su nauju šeimos narių ir lin gi gimines ir draugai pripildė riopos laimės ir laimingai
A Hardware Co., dabar perėmė visą
biinj J savo rankas ir duos visose fiio
METROPOLITAN WET
rezervuotas vietasn kad daly- sulaukt ir "auksinių vestuBe to, cigarais, kendėmis ir kime jam sveikam augti.
biznio lakose pirmos klesos patar
:
WASH
LAUNDRY
navimą.
papsu Vyčiai tai 'parapijai
vavus
toje
gražioje
iškilmėje.
vių".
v*i
Vietinis.
HARDVVARE PAINTS
Pp. Leščauskai siji dukrelėm
Pokylije be chicagieeių sve 6551-53 So. Kedzie Avenue
Simpatiškas — biznio padare apie 500 dpi
Tel. Prospect 3939
ir sunu sedejo už grotelių ir čių dalyvavo da ir svečias is
& WALL PAPER
Mandagus
—
X West Side "Motinų Die
MŪSŲ ŽINELĖS.
Painters A Decorators
Tai vienintelė Lietuvių skal
visa jų šeima per sumą pri tolimų Kytų, kun. Miežvinis.
Gereonis ir Pi nos" pagerbimo sąjungiečių
J. S. Ramanclonis, s a v i n i n k u
•
Šiųja proga prieteliai ir ibykla Chicagoj.
gesnis Už Kitų suruoštame vakare vaidinimas
West Side. — Šeštadienyje, ėmė Komuniją Šv.
3147 So. Halsted Street
Šv.
Jurgio
parap.
choias,
draugai
pp.
Leščausku.
supirMes
paimame
skalbinius
iŠ
Patarnavin as.
TeL Victory 7261
'Kastutės' išėjo labai dai 11 gegužės, Aušros Vartų
liai. Publikos buvo nemažai. bažnyčioje, 9 valandų ryto, vadovaujant mūsų šauniam ko jiems gausybę gražių dova- visur. Mus patarnavimas yra
•
buvo iškilmingos šv. MišiosJ varg. komp. A. Pociui, gražiai nų, rakandų ir sidabru, kurių moderniškas ir švarus. Kurie
PONŲ M. IR A. ŽALDOKŲ kuriais cetebravo kun. K giedojo. Mišias šv. celebravo vertė yra daugiau $1,000.00. patys savo skalbinius atneša
PAGRABV IHr-fcJAl
Namų Statymo Kontraktorius
Didysis Ofisas:
Pažymėtina, ka<l pp. Les- tiems 20% pigiau.
vietiniai kunigai, asistuojant
SŪNELIO KRIKŠTY
Statau įvairiausius namus prieinama
Draugelis,
Aušros
Vartų
kle
4605-07 So. Hmailage ATe.
kaina.
čauskai netik sukvietė savo
NOS.
bonas; diakonavo kun. K. Ma^ įžymusiems svečiams — kle
Tel. Tards 1741 ir 1741
ir draugus pasidžiaugti jų bran
7217 S. California Avenue
8KTRIIT9
tulaitis, "Draugo" adminis- bonams: kun. I. Albavičiui
4447 So. Falrffleld Avenae
Telef. Hemlock 6526 .
kun. H. Vaičiūnui!1 Gerb. Ci giame gyveninio jubilėjuje, bet
North
Side.
—
Balandžio
3
SKYRIUS
cero klebonas pasakė įspūdin nepamiršo ir brangių .savo
1410 So. 4» Ct., Cicero
Tel. Cicero S 7 94
v
Telefonas ' Canal 72 81
ga; šiai iškilmei Ir pp. LeŠcau.s- vaikučių mokytojų, mūsų pa
SKYRUS
•101 Aubsnrs Aienao
lcų pavyzdingam gyvenimui rapijos SesuČįų Kązimįeriečįų i Savininkas R. Andrellunas
Tel. Boulevard S i t i
ir joms tą dien4 buvo nuteik Užlalkau visokių auk
pritaikintą pamokslą.
Maliavojlmo Kontraktorius
sinių ir sidabrinių dai
tos
skanios
vaišės
sesučių
na
Daių
ir Popleros Krautuvė
ktų,
vėliausios
mados
Puota
radio,
pianų
rolių,
re
8184
Sr
LEAVITT
8T.
Chlca*o
me.
Antanas
Ruiminga
šv.
Jurgio
svet
kordų
ir
t.t.
Taisau
Kazimieras
*
Valio " sidabro jauna ve- laikrodžius ir muzikos
mirgėjo gražiomis dekoracijaAdomaitis
Instrumentus.
,,
Koncevičius
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
J
džiams
ir
geriausios
kloties.
mir« gegužės Ji, 1929 m. Ę
mis, ilgais stalais išpuoštai?

C H I C A G O J F

Katalll
davinį, suomece
žmonių <
tavimaa
užduotis.
apašta.ui\
skaitykit

No.

116

JOHN DERINGIS

S. D. LACimZ

Calli

J. S. RAMANGIONIS

J. F. EUDEIK1S KOMP.

A f

RYGA, į

PETRAS CIBULSKIS

A

l

t 1UCAGOJK
Laidotuvėse
pa
tarnauju' geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 13dirbystės.
OFISAS
668 West 18 St.
TeJ.
Canal
61TJ4
SKYRIUS:
3238
So.
Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai

r.ūre g^gužgs 11, 1929 m. 6
vai. ryte.
58 metų amžiaus.
Kilo is Tauragės Apskr., Lau
kuvos parap. Amerikoje išgy
veno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
pusbroli Juozapa Koncevičių, 3
puseseres: Adolfiną, Rimgaliene, Malviną Kelnerienę ir Kas
tanciją Rlmkevičienę ir, gimi
nes.
j
ę
Laidotuvėmis rūpinasi pusbro
lis Juozapas Koncevičius.
Kūnas pašarvotas 4601 So' California.
Laidotuvės įvyks . Trečiadie
nyje, gegužes 15. Iš namų ,8
vai. bus atlydėtas
J Nekalto
Prasid. par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos Vįt
velionio sielą. Po pamaldų bifs
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
>
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.
'
laidotuvėms patarnauja grab.
Zolp. Tel. Baulevard 5203.
13-14.

yal. ryte, 40 melų amžiaus.
Kilo is Panevėžio Apskr.. Ra
mygalos parap., Dudonių kaim.
Amerikoje išgyve*no 17 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj Petronėlę po tSvais Sčeglinskaitė, 2'sūnų: Joną 12 m.
Ir Pranciškų 11 metų, brol)
Kazimierą,
brolienę Marijoną
ir brolio dukter). O Lietuvoje
brolj Joną ir 4 seseris ir gimi
nes.
>%
Kūnas pašarvotas 2051 Couler st.
Lafdotuvės J vyks antradieny,
gegužės 14. I š ' namų 8:30 vai.
bus atlydėtas J Aušros Vartų
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
,sielą. Po pa/nald'j bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapinea ,
Nuoširdžiai "kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus, dalyvauti šiose - laidotu
vėse.
Nuliūdę Moteris, Sunai, Bro
lis, Brolienė Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavičius Tel. Roosevelt 2515
(13-14)

BBHHBBBUaBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBaBBM

3307 Auburn Avenue
PADĖKONĖ

E Z E R S KI
LIETCVIS GRABORIUS
O f i s a s :
4tOS 8. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 9277

ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDfcJJLB

1650 West 4Cth Street
Kampas 46th Ir Paulina gta
Tel. Blvd. UI 01
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
prie monęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del Šermenų

S, M. SKUDAS
GRABORIUS
Didele Moderniška Koplyčia Dykai
718 WEST 18 STREET

Ttttf. Roosevelt 7 B SI

KETURI
LIUOTd

MARIJUETTE JEWELRY
& RADIO

J. F. RADZIUS

I. J.

Meksik
Siun
Kryž
Ofis

M. ZIZAS

•

« i

GR

ę

A. + A.
ALEKSANDRAS
KUPSHAS
Kurs mirė gegužio 3 d,, o
palaidotas gegužio 7, lf>29, da
bar ilsisi šv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkuoti tiems, kurie
suteikė paskutinį patarnavimą
ir palydėjo į neišvengiamą am
žinybės vietą, mes atmindami
ir apgailėdami jo pasišalinimą
iš mūsų tarpo reiškam giliau
sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dėkuojain dvasiškąjį tėvui pralotui kun. Krušui, kun. šiaulinskui ir kun. Martinkui, ku.rie atlaikė įspūdingas
pamal
das už jo sielą.
Dėkuojam
graboriui S. P.
Mažeikai, kurs savo gerų ir
ma-nda^rin patarnavimu garbin
gai nulydėjo j amžinastį, o mu
ms palengvino perkęsti nuliū
dimą ir rūpesčius ir pagalios
dėkuojame visiems
dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėmis.
O tau mušu. mylimas vyre
ir tėveli sakome ilsėkis šaltoj
žemelėj.
Nuliūdę:
Moteri.-, Simus ir Dukterys.

Marijona
Visniauskaite
mirS gegužes 11, 1929 m. 9:30
vai. ryte 12 metų, 5 m6n. ir
3d. Gim6 Chicagoje, gruodžio
8 d., 1916 m.
Paliko dideliame nuliūdime
Tėvelius: Pranciškų ir Marcijoną Višniauskus,
du
broliu:
Pranciškų 14 m. ir Joną 10 m.
seselę Juozapą 8 ir 6 m6n. 2
tetas: Marijoną Rizgienienę ir
Petronėlę Birgilaiti, d6des Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 3247 Lime
st.
Laidotuvgs įvyks Trečiadie
nyje, gegužSs 15, 8 vai. iš na
mų bus atlydėta į Sv. Jurgio
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones
sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę T6vas, Broliai Sesuo
ir

gimines.

Laidotuvėms patarnauja grab.
Masalskis Tel. Blvd. 4139.

Rap.
2646 W.63rd S t Chlcago.
sidabru ir gėlėmis linko nuo
Telefonas HEMLOCK 8380
įvairių ir skanių '^ohefo" pa
Į
'Vi
gaminti} valgių/Svečių buvo.
. Del geriausios rųšles
suvirs 200. Tarpe jų mūsų įžyk
fr patarnavimo, Saukit
. GREEN VALLEY
niiausieji dvasiškiai Lietuyoš šv. Kazimiero Akademijos
PRODUCTS
konsulą^ su žmona* profesitv Rėmėjų Centro valdybas extra
Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
nalai, biznieriai, visuomenes. prįešseimirHs susirinkimas Ims

PRANEŠIMAI.

veikėjai, /įžymesni;
tąučmi. Visi mušu
^iesti svečiai
.

svetim- t r e č i a d i e n ^ ^gnžės 15 d., 8
fifrimi^i^:^^^^
Kazimiero
|vienuolyne. Yisos valdybos na

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St

'

Tel. Boulei'ard 1889

1

HARDWARE 8TORH
Paint, QU tk Olas*
1701 West 47th Street
Tel. Lafayette 1287

"MIŠ P i R A F

'

Tel. Roosevelt 7791

A. f A.
JONAS SNARSKIS
Mirė gagruiės 11 d-. & vai. po pietų, 1929 m., sulaukęs 44
metų, gimęs Sišlk>k,ų kaime, Krekenavos par. Panevėžio apskr.
Paliko dideliame nuliūdime snoterj Franciską Amerikoj, motina
Ir tėvą Lietuvoj, dvi seseris ir broli Juozapa. Amerikoj dar liko
uošvis ir uošvienė Morosai, pusbrolis Petras Snarskis ir Juoza
pas Snarskis ir Frances Karklaftienė, pusseserė ir svogerlai Morozai.

Kūnas pašarvotas

randasi

1949 W. Garfield

Blvd.

Laidotuvės įvyks kietverg-e, gegužės 16 d., 8 vai, iš ryto iš na
mų j Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, kurioje bus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.
Visi A. a. Jono Snarskio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam paskutinį
patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuludę:
Moteris, Tėvai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grab. Zolp, TeL Boulevard 5203

-:*:>.*#+,.<.*

Geriausi 4 kainb. forničiai,
3 šmotų Frįeze parior setas,
Wilton kaurai, riešuto medžio
į valgomojo ir miegjamojo kam
barių setai, elektrikinig ra
dio, Grand piano, kurtinai,
j lempos ir tt. Viską ar dalimis.
Duokite pašildymą.
7915 So. Morgan St.
1-mas apart.
Tel. Radcliffe 9471

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS j

VOKIEČ
AMERIK

•

Phone .Virginia 2054
JOSBPH VltlMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Namus stato, taiso, perka Ir
parduoda visoje Chicagoje
4401 S. MOZART ST. LAF. 8661

MORTGEČIAI-PASKOLOS

^\

Be to, d
[Kaune sąrj
>rieš
pr
Iskaitlingi
Imai seka*

Y. PAUKŠTIS

Po iškiliiĮįng\^ pietų prasidė
jo linkėjimų rei&Hintas bei ;jiiu
AVM,. BENECKI
Tel. Victoif 5371
zikalė programa. Ceremonijų
UNIVERSAL RESTAURANT Maliorius ir popieruotojae
vedėjas buvo pp. LešČauskų
3542 So. Francisco Ave.
artimas prietelis Dr. A. Bo-Į *<Draugo,, knygyne galima A. A- Norkus, Savininkas
Tel. Lafayette 7554
vidonis, kuris sumaniai ir in-j g a ų tį visiems vargonininkams Gardus ir sveiki valgiai, Keikalaukit sempelių knygos.
teligentiškai ėjo 4<toast ma«.Jįr parapijų chorams reika- greitas ir mandagus patarna
39
,>
vimas.
terio pareigas.
\\ingu "Mišparų'' arba
Tel. Boulevard #214
750 West 31 Street
Linkėjimų daug ir gražiau- 4 Vesperae de SS. Sacramento.
M. YUSZKA & CO.
sių pareikšta pp. Lešcaus- Tai veikalas sukomponuotas
Arti So. Halsted St.
PLUMBTNG * BEATTlfG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
kams. Gerb. pralotas, M. L. plačiai žinomo kompozitoriaus
Chicago, IIL
nauju kuogeriausia
Krušas sveikino "jaunave V. Niekaus. Kaina 35c. Su
4604 SO. PAULINA
džius, Liet. konsulas p. Kalvai užsakymais kre-ptis
PARSIDUODA dvi giedan
tis, gerb. svečiai klebonai,;
čios kanarkos. Del informaci
"DRAUGAS"
j kun. I. Albavičius ir H. Vai
jų, kreiptis į
JUOZAS K. ENCERIs"^
2334 So. Oakley Ave.
čiūnas, viešnia iš Vilniaus, p.
OENERALIS KONTRAJCTORIUB
DRAUGAS
Ir
Chicago, 111.
E. Vileišienė, įžymus politi2334 So. Oakley Ave.
REAL ESTATB
• •

-»~

nių iš Kai
toritetai n
•revoliucionį
^x>mbų ir
le į Lietu"

•

-

FRIEDR
kietija, ge;
ankšti ryte
per Atlanti
žini.škas or
pelin" iSslš
Tai bus
ko j apšilau
Pirm sel>
Lakehurstei
A^EKSIKC
MERGAI
MEXICO
Jalisco vali
asmenų suii
mą revoliuc
ir pasiųsta
2k£arias sah
nyne.
Tarpe šiv
22 jaunos n
prigulinčios
šeimynoms.
FRANCU

2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6°/o Nuosimoai
Paskola suteikiama | vieną dieną.
Parkam* real eetate kontraktus.

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalą* I S 0 0 . t e t . 0 t

M t 4 SO. KEDZIE AVENUB
TeL Lafayette «?t8-«71l

PARYŽII
Franci j a B
sutarė atpig
kas senai m
Į Francijj
nai ir į J.
zai už viza,doleriu viet

