Katalikai paaaulionys turi ktlntj uldavinj. — Jneiti I šeimyna* Ir | viluomeD? Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią. Jgzaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padės jums tą
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat,
skaitykite ir platinkite "Drangą."
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CH1CAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, GEGUŽIO (MAY) 15 d!, 1929 M.

3334 So. Oakley Av*n%4

"Drangas" atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas4*
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prietellški Jausmai.

ENTEREO A8 SECOND-CLAS8 MATER MARCH II, 1»H, AT CHICAGO. UXINOI8 UNDER THB ACT OF MARCB I, 117*

Telefonas: Roosevelt 7791
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Šiauliuose Keturi SociaL Revoliucionieriai Nugalabinta
KAUNE SKAITLINGI ĮTARIAMŲ
AREŠTAVIMAI VEDAMI
««™———_••—_-_-*__--»^^-^»^"™»

Calles Meksikos Kariuomenes
Priešaky Pasilieka
GRAF 2EPPELIN

ATSKRINDA

Meksikos Valdžia Mergaites Į Bausminę Salę
Siunčia; Nukentėję Latviai Iš Amerikos R*
Kryžiaus Pagelbos Gavo; Herriot Iš Majoro
Ofiso Pašalintas

N E W YORKO NAMŲ S T A 
TYBOJE LOKAUTAS

S U VISA ŠEIMYNA JUROJE

CHICAGOJE LIETUVOJE

—____^___

NEW YORK, geg. 14. —
"Building Trades Employers'
Association'' direktorių^boardas parėdlė lokautą, kurs pra
sidės rytoj 5:00 vakare, jei
ligi to laiko amatninkų uni
jos neatsisakys savo statomų
reikalavimų.
Lokautas palies apie 75,000
darbininkų ir tuo būdu bųs
l

^ S ^ £ ^ J ^ ^ ^

RYTOJ K U N . O ' D O N N E L L
LAIDOTUVES

SUIMTI S V A R B U S K O 
MUNISTAI K A U N E IR
ŠIAULIUOSE

^v. Ethelreda bažnyčioje, 87
ir Paulina st., įvyks pamaldos Šiauliuose likviduotas vietos
už mirusį karo kapelionų kun. komunistų raikomas. Kaune
O'Ponnell ir mirusio laidotu suimtas žymus komunistas Abromas Mindelis. Pas jį Šiau
ves.
Praneša, bus vienos iškil liuose prieš 3 mėnesius buvo
mingiausių laidotuvių. Sank- rasta daug kom. literatūros.
tuariume bus ir Jo Eminen Darant kratą, jam pasisekė
cija kardinolas Mundelein. Su- pasprukti ir ligi šiol išsislap
vyks daug militarinių vadų. styti.
Gedulingas šv. Mišias ce- Šiauliuose sulaikyti keli ko
lebruos monsign. W. .Foley.
munistai pas Juozą Pakštį.
.Velionio kūnas bus palaido- j Kratant rasta daug komun.
tas Mount Carmel kapinėse, 'atsišaukimų del gegužės 1 d.
Toj pačioj kompanijoj suim
KUNIGAS MOTERIŠKĘ ta Ona Pakštytė, Riezninkas,
IŠGELBĖJO
Abr. Elkonas ir Sint KagaTrijtj stieby švedy laivo Isolda of Gothenburg kapi
nas. Pas juos taip pat rasta
tonas ir laivo savininkas C. Ahlgren leizdamasis kelionėn Šv. Dominiko bažnyčios kle- kom. atsišaukimų ir literatū
visuomet į laivą paima ir visą savo šeimyną. Sakomo įbono asistentas kun. N. Bro- ros. Literatūrų platinti jiems
laivo daly čia jo šeimynos nariai atvaizduojami.
1
m
'
_~? 'ccolo po vieno mitingo bažny-.davė Alma Krastin, kuri taip
jčios salėje, /Sedgwick ir Lo-jpat suimta.
NAUJAS KINIETIS VYS tsin Universitete.

bų.
New Yorke yra apie 125,000 statybos amatninkų, bet
apie 75,000 jų yra susiorga
nizavę į unijas ir šias lokau
CALLES TARNYBOJE
KETURI BOMBŲ ŠMUGEtas pirmiausia palies.
LIUOTOJAI NUGALA
PASILIEKA
"Building .Trades Employ
BINTI
ers* Association*' direktorių
MEXICO CITY, geg. 15.
boardo pirmininkas Norman
RYGA, geg. 14.
Anot ži
Buvusis prezidentas Calles iš-'pažymį, k a d amatninkų unijos
nių iš Kauno, Šiauliuose au sprendė ir tolesniai pasilikti" gį į asociacijai nori diktuoti,
a
toritetai nugalabino keturis Meksikos kariuomenės prie-į kaip ji turi savo reikalus ve
revoliucionierius, kaltinamus šaky.
sti.
J" j ' 1 S ' / :
Dabar jis ruošias kampani- LTnijos nori penkių dienų
bombų ir ginklų šnmgeliavi" A š turėsiu imtis darbo," c u s t st> v a k a r 6 6 m o t e r i s H
škuliuose naktyj suimta
KUPAS PER SIBERIJĄ
F
0 namo
Stai
jon prieš sukilėlius gyventojus darbo savaitėje ir 10 nuosimJ KINIJĄ V Y K S T A
sakė vyskupas prieš pat i t T * *
^ S i m a i s i*- dideliu
komun. literatūros
me į Lietuva.
!
Jaiisco, Michoacan, Guanajua- čių daugiau užmokesnio.
_
"Įvyksiant į Paryži1į,"su "28-W«®P-kUtoSPi*. Vienaa negrą* transportu BermamtS. Tų li
Be to, dar pažymima, kad to ir kitose valstijose.
ROMAI — Čia konsekruo kiniečiais pasauliniais kuni-! s u I*11*11 b u v o ^P™lęs neg- teratūrą jis vežė į Radviliškį.
Kaune sąryšy su pasikėsinimu
Iš Sonora į tas valstijas
BRAŠKANČIŲ ANGIŲ
ta* naujas kinietis vyskupas gaiš,N 2 kiniečiais Scheut kuni rę.
1
"R."
prieš
premierą Voldemarą kariuomenė siunčiama.
E. Chang gegužės 1 d. išvyko gais ir dviem belgais kuni jKun. Broccolo puolės mo
EKSPERTAS ŽUVO
Calles pažymi, kad kaip miskaitlingi įtariamų areštavi
į Paryžių ir Belgiją, iš kur gais ("Scheut" yra Misionie teriškę gelbėti. Piktadaris jam PAMIRŠTI KNYGNEŠIAI
smo ė
litarinę revoliuciją numalši-j NEW YjORK, geg. 15,
mai seka.
S * veid**- K u n i £ a s t u o
vyks į Rusiją ir iš tenai Tra- rių -Draugija Belgijoje) s a v o į
nes, taip ir gyventojus į porą New Yorko Zoolojgijos angių nsiberijos geležinkeliu — į sa žinyboj turėsiu 24,000 katali- P a t i m P ik tadariui atsakė ir ji Plmųyė. Čia yra viena se
mėnesių numalšinsiąs.
prižiūrėtojas-ekspertas Char- Vo misiją. Kinijoj.
VOKIEČIŲ ORLAIVIS I
kų; priruošiamojoj seminari parbloškė.
nutė, Magdalena Bankaitė,
Tuo
laiku
pašaukta
polici-ena g a r b i n g l } k miasų ^ g .
les E. Snyder sekmadienį iš-: Vyskupui Cliang toje kelio- joj; mano vikariate yra 65
AMERIKĄ A T S K R I N D A
HUGHES PASAULIO
vyko į Ramapo kalnus, New! n ėj e draugauja vyskupas L. studentai, kurie mokosi į ku ja. N e g r a s leidosi bągti, b e t ; n e š i ) } P e r s e k i o J i m o l a i k a i s M • - j Bankaitlė plačiai b u v o jįnoma
FRIEDRICHSHAFEN, Vo
TEISME TEISĖJU
Jersey, surasti braškančių a-jvan Dyke, Suiyuan apaštali- nigus. Be to, 13 studentų yra sugautas. •
kietija, geg. 15. — Šiandie
ngių. Su juom kartu buvo jo nis vikaras, kurs gryžta Ki- aukštesniojoj (major) semina
~~
I Ylakių, Skuodo, Salanto, Ž i anksti ryte iš čia į Ameriką
GENEVA, geg. 15. — Ha brolis.
nijon.
rijoj. Propagandos Kolegijoj Kova dūmams Chlcagoj | d i k ų a p y l i n k ė s e j k a i p r u p e s .
per Atlantiko vandenynų mil- goj atidaryta specialė pasauSuAtrado jis vieną angį ir Vyskupas Chang yra paski vienas kinietis j. kunigus mo Illinois legislatyvis k o m i t e - | t i n g a k
gabentoja.
žiniškas orlaivis "Graf Zep- lio teismo sesija. Pirmu kar- jam pavyko ją paimti už uo rtas Tsining vikariatan apaš kosi. ,Kaip mano kunigai, taip tas tyrinėja klausimą, ar Chi gauta poriniame vežime raštų,
tu teisėju dalyvauja buvusis degos ir pakelti. Bet buvusi taliniu vikaru.
I)elin" išskrinda.
tikintieji yra puikiai išsilavi eago didelės naudos apturėtų, vertės 1,700 rub., ji buvo iš
jei miesto ribose ant geležin tremta į Nižnij-Novgorod guJ. Valstybių sekretorius Hu- krūmuose pasislėpusi kita an Gimęs Jehol, šiaurinėj Chi- nę ir uolus.
Tai bus jo antrasis Ameri
kelių garvežiai butų elektros berniją. Ten kalėjimas ėdė jos
Ighes.
gis
kirto
jam
į
dešinę
ranką.
hli
provincijos
daly,
kur
jo
Tik
vienas
man
nesmagukoj apsilankymas.
Jis kituomet išrinktas tei- Snyder žaizdą, momentaliai šeimyna per šešias gentkartes mas, aš turiu gryžti į badojlokomotivomis pakeisti.
sveikatą daugiau kaip 3 meSveikumo
komisionienus
Pirm sekmadienio jis žada \ sėju, nors J. Valstybės šiam iščiulpė ir jo brolis į ranką buvo katalikiška.
'šalį. Anot žinių, ten gyvento
,tus. Už priešinimąsi žandarai
„
_
_
_
_
Dr.
Kegel
liudijo,
kad
garve-|
^
^
Lakehuršte, N. J., būti.
r
jai
teismui nepriguli.
j serumo įšmirškė. Nežiūrint to, Baigęs kelionę per Siberi- jų tarpe daug
didelio vargo.
ranka tuojaus sutino ir pa- ją vyskupas Chang žada ap Turiu vilties, kad Dievui pa- j ž i ? C h i c a ^ ° J P a S a h n u n u h ^ Į Dabar ji be sveikatos, kan^ ^
M E K S I K O S VALDŽIA IR
SOCIALISTAS HERRIOT I juodavo. Paskiau pajuodavo lankyti tris savo seseris vie dedant, tai visa bus nugalė- .mirtingumas mieste s n m a a n - k i n a m a r e m n a t i z m o >
tas. Nuo durnais suteršto oro Plungės elgetyne.
MERGAITES BAUDŽIA
MESTO MAJORO VIE visas dešinysis kūno šonas. nuoles ir brolį studentą Tien-!ta."
"M. h."
'^''';B||BI3P
Chicagoj į metus 6,000 žmo
TOS NETEKO
Paimtas į ligoninę mirė.
nių miršta.
MEXICO CITY, geg. 15. KVIEČIA L I E T U V O S Ž U R 
K
U
N
I
G
Ų
ŽUDIKAI
KINI|
MUSSOLINI
AIŠKINO
S
U
Jaiisco valstijoj daugiau 60 Į PARYŽIUS, geg. 15. - Is N U K E N T Ė J U S I E M S LAT
N A L I S T U S LENKIJON
VATIKANU PADARY
miesto L
ns ma oro
oflso
JOJ
N
U
G
A
L
A
B
I
N
T
I
65,000 dol. atlyginimo
asmenų suimta neva už t e i k i a - !
y°
J
VIAMS P A G E L B A
Tenka patirti, kad atvykęs
TAS
SUTARTIS
mų revoliucionieriams pagelbų pagaliau pašahntas Ed. HeRed Bali Transit Co. iš In- su lenkų užsienįų reikalų mi
t S H A N G H A I , geg. 15. — I š
RYGA, geg. 15. — Nuken
dianapolis troko 1926 m. su nisterijos valdininku Šumliair pasiųsta i bausmiues T r e s ! r r i o t ' b n v u s i s F r a n c i J ° s P r e "
eras
atkakh,s
ROMA,
geg.
15.
—
PremieMarias salas, Pacifiko vande- ™ '
sociahstas
tėjusius čia nuo potvinio gy- Hankowo praneša, kad naciožeista Miss Catherine Hartley. kovskiU sekretorius Marchvi*
ras
Mussolini
žemesniuose
pa
,,
To miesto majoru J l S 21 ventojus šelpti lAmerikos Rau- nalistų valdžios kariuomenė
n
Šiandie jinai yra 22 metų ir nskis yra įgaliotas kviesti
rlamento
rūmuose
per
tris
va
paliegusi.
Tarpe šių nukentėjusių yra metus išbuvo ir tuomi dau^'donasis Kryžius 2,500 dol. sugavo du galvažudžių vadu,
Lietuvos žurnalistus atvykti
landas
aiškino
Italijos
vald
kuriedu
atsakomingu
už
trijų
22 jaunos mergaites katalikės, i didžiavosi. Bet tomis dieno-; prisiuntė,
Aukštesniajam teisme iš šiemet Lenkijon.
s
žios
su
Šventuoju
Sostu
pa
prigulinčios parinktiniausioms ™ rinkimuose gyventojai aiAmerikos kunigų misionierių
sakomos kompanijos jai pri
škiai juomi nepasitikėjimo rei-1 LONDONAS APITUŠTIS nužudymą Chenjghi, Hunan darytas sutartis, kuriomis ži pažintas 65,000 dol. atlygini Jisai taip pat, berods, ta
šeimynoms.
riasi kada lenkų žurnalistai
nomas "Romos klausimas*' iš
8Ke
provincijoj.
mas.
*
L O N D O N A S , geg. 15. ~>
galėtų Lietuvų aplankyti.
spręstas.
FRANCIJA VIZAS AT
Šis mies.tas šiandie, galima Pranešta, kad jiedu išpaži
* A
"R.'1
NENORI BUT PREZI sakyt, apituštis. Politinių pa no ir abudu tuojaus nugala
Nužudė žmoną ir save
PIGINA
BULGARIJA
NEPRIKLAU
DENTU
Michael Rosenberg, 28 m.,
rtijų vadai ir valdžios nariai binti.
PINIGŲ KURSAS
SOMYBES SUKAKTU
skustuvu papiov>ė savo žmo
PARYŽIUS, geg. 15. — UTENAI, (geg. 15. — Grai- užimti politine kampanija pro
V E S MINI
ną, po to pats sau gerklę perFrancija su J. Valstybėmis k i j Q S p r e z identas adm. Kon vincijoje.
MINNEAPOLIS, Minn., ge
Lietuvos 100 litu.
$10.60
piovJė
ir
priede
iš
trečiojo
na
sutarė atpiginti vizas pasams, douriotis premierą Venizelosą
Trys partijos darbuojasi gužio 15. — Dr. Michael M. SOFIA, geg. 15. — Bulga
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
kas senai buvo pageidaujama. • painformavo, kad jis atsisa- pasiekti valdžios vairą ateina Bavis, Julius Rosenwald fo rijos valdžia ir gyventojai mi mų aukšto per langų iškrito.
Francijos 100 frantų 3.90
ndo
medikalis
direktorius,
ap
ni
50
metų
sukaktuves,
kaip
nčiais
rinkimais.
Tai
konserkųs
ilgiau
prezidentauti.
Jau
Į Francijų vykstą ameriko
Belgijos 100 belgų
13.88
nai ir į J. Valstybes francu- čiąsis nesveikas. Bet palauk vatistų, darbo ir liberalų. Kie skaičiuoja^ kad žmonių sirgi bulgarai išliuosuoti iš Turki CHTCAflO IR APYLIN
Italijos 100 lirę
5.23
zai už vizas mokės tik po 2 siąs ligi kitas prezidentas bu kviena jų gyventojams gražių mas J. Valstybėse į metus a- jos jungo. Jiems tai gelbėjo KĖS. — Išdalies debesiuota;
dalykų žada.
Vokietijos 100 markia 23.11
pie 9 bilionai dolerių atsieina. Rusijos caras Aleksandras II. šalčiam
siąs išrinktas.
doleriu vietoje 10 dol.
•
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Trečiadienis,, Geg.
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DRAUGAS
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DVT "KŪNIGA1K«T«S"
^anta kitaip negalėjo savo noro ir valio*
pareikšti, kaip tik išrinkdama savo atstovus.
Kitaip ir užsienis su vasario 16 d. dekleraeiją
(Dedame vieno politinio šiems gražbyliams beis redak
nebūtų skaičiusK Nieks kitas ir pamatų nau
jai valstybei negalėjo nustatyti, kaip tik Stei tremtinio į Varųius laišką, ku- toriais. Tačiau neveizint to
riame gerai vaizduojama Įie- kio čia suvarytųjų profesijų
giamasis Seimas.
,
^tuvoS "Sibir©" -gyvenimas. įvairumo visas šitas margas
Visiems yra aišku, kad šiandien paprasŠio laiško autorius yra daug būrys yra lygus ruMiajam įs-'
čiausia kelių žmomu draugija negali gytentr _ .
_-. •
' 2
i
L-i
i v T
i^
*į: , Lietuvar misipelnęs <žmogus. tatymų teisingumui ir lygus
bendrajam katilui. Be to,, vi
be tam tikro statuto, be konstituegos. Tu* 1r - Red.).
si dia nešioja vieną bendrą
labiau be to negali apsieiti valstybė'.
Varnius šiais laikais lanko titulą: ''Pavojingi visuomenei
Prie šios progos, tačiau, turime išreikštiįvairių jyairiaįfenj . j>rofesijų ir jos-tvarkai asmenys." i
nusistebėjime ir kartu pasigailėjime}, kad mū
žmonės. Čia galima sutikti
sų tartoje atsirado gtfnp§ žmonių, kurie pasi
Štai, gerbiamieji Varnių
visokių politika f su •daugia^
ryžo Lietuvos Valstybę tęsti be konstitucijos,
riopisfoiausia praeitimi. VietS .vaizdas! Štai, kaip atrodo šei į
o tik vaduojantis savo raenltu #rotfl.
mynėlė, kurioj tenka ilsėtis
. . ,
.
, .
TT 11
• • JU v r a išej^ arklių vogimo
m
po ilgos v mano gyvenimo ke
Tautininkų vyriausybe, p. Voldemarui ir.t...,...--. . . ., .*..
T t:
už tai
kalėjime. po
Perkelis
ka lionės, kuri ne visuomet buvo,
~ : \ " Jf.. *
.v
• xc i metus
praktiką
ir atidėję
p. bmetonai (kuris yra pasirašęs vasario lo lėjimus eidami, ji# sužinojo, rožėmis klota. Ak, to? rožėsj j
:
d. Nepriklausomybės Dekleraeiją) vadovau kad bolševistiriė prbpagarida Palieku ai jas visas geroms
Ne kunigaikštytes, ne. Tai meksikietė Mona Rico (kairėj)
jant, pamynė po kojų Steigiamojo Seimo prl- |Lietuvoje yra nemažiau pelftin ir meilioms ponioms. Man Lr
(dešinėj) metiniam orendžių šiodraugams tėkd eiti vie- j ir amerikietė Dorothy., Day
vagifiavi manb
imtą Valstybės Konstituciją, skaudžiai nusi gas dalykas,, Segu
Hegtt VafiniiaVl«m«" uinugainjj i ^ u n u v i c - p - «*"w. j
- ., ^
..
. - --*
v,
žengdama visos mtfsų tautos akyvaizdoje ir mas ir dėlto, pakeitė «avo pro-,'tbbiis, kur netik l^<l f o ^ i - V e , Kalifornijoj, išrinktos kaipo dailiausios merginos.
•• ^ .
• '
Į pažemindama Lietuvą Viso pasaulio akyse. fesiją, pateloo lį Varnius. O bet ir jokio kelio nėra buvę, jaįfpaĄ • .
Tėvai ir vaikai.
Kaip paprastieji, eiliniai piliečiai gali pildyti čia fra didelėj galimybės ši-!ir nekartą žiurėjo į akis mir- n e v e izint ištrėmime, neveizint,
stituciją. Šiandien Lietuvos Seimas, tai "vi
įstatymus, jei pati vyriausybė paniekino kon- tai pastarajai profesijai pato-,'tis. Ta^p. l>abar, ^džiant ^tų s u n k i ų gyvenimo sąlygų
— Papočka! Kodėl ta plunk
sagalis" diktatorius p. Voldemaras, kuris Vi
bulinti iki pasktitinio laips- ( Varniuose, ftors ir nesu l h ^ , a š manau, as tikiu, kad nie- sria vadinasi amžina?
są Lietuvą apsiautė "dvikojais vilkais", kunio. Cia rasite keletą desetkų žilei ir nuvytęs senis, bet pri- kur nėra taip gera kaip Lie- — Todėl, kad prie jos amži
j rie teroro'„keliu vefčia pildyti diktatoriaus
,žydų ir žydelkaičių, kurie |šimuti yra'ko. 1918
metais tuvoje ir aš jos negalėčiau nai reikalingas paišiukas.
;
užgaidas ir saugoja, kad piliečiai nepareika- ^
^
įr b i u l y t ų |
n e g e n a i p a r d a v i n r , Rusijoj, bolševikai, bėginaift | Ia p l e į s t i > j e i g u
kūii
lietuvių ir Vyr. Lietuvių Ošti-įpak€ftsti Varnius kuria kita
Mazgelis atsiminti.
tautos ir yaMjbes reikalais nevalia P ^ - | l i u š e rius ir arklių uodegas, o^ tos Tarybos
~ ''
teises, pajodina į šalimL..
čiams kalbėti. Tauta savo valios ir tuomet ne- L - u ^ . Yjoui/jar,
— Keista, kam tą mazgelį
pOlitikais , ^ kalčjimą. Kalėjimo 'sąlygos
*e
Dar vienas tarsi mažmožis,
gali
pareikšti,
kuomet
mato,
kad L a i m i n g a i p a k U t l v ę į Varnius, buvo tokios, kad "kiekvieno
užmezgė i ant nosinio?
tai moralinės gyvenimo sąly
ji pražūtingais
keliais
yra
ve- jj f e
^ ^ užincio pro šalį inotoM garsai
kiauj^ diėnas
gos Varniuose. Biauriausia:- — Jį užmezgė mano žmona,
dama. M / t o visam krašte netikrumas ir be- fa p r a k e i k i m o . p Q r k u n u s ,pir- bii^ reginlas friirties 'si'nibokad Neužmirščiau įmesti jos
dalykas
yra
tai
bolševikų
re
:
viltis ima viršų, pakertant tautos pajėgumą. j m o j e i l ė j k a t ^ i k i š k a i l L i e t u . Ms. Tafs tasčiais X91$ metais
liginės neapykantos propa laišką į dėžutę.
,
Gale tenka pasakyti, kad p. Voldemaras ! vai, o paskui jau ir visam bur- grjžus Lietuvon ir vėliau 1919 ganda, kurią jie čia smarkiai — Žinoma, jau jį iihetei.
yfa gana logiškas. Jis panaikino gegužės 15 žuaziniam pasauliui. Dažnai metais teko nuo pat Vilniaus vysto veiksniu ir žodžiu. Pra — Neįmečiau, mat ji užmird. šventę, kad ji neprimintų piliečiams jo su- r aš pamanau, katLnuo jft keiks iki Klaipėdos krašto pėsčiam ktikuojantis katalikas yra jų so įduoti,
laužytos konstitucijos autoriaus — Steigiamo mų dreba pasaulinio kapitaliz pereiti, organizuojant savano
akyse pats didžiausis pasau
jo Seimo, panaikino ir Konstitucijos šventę, mo sostines: Cbtcagos ir Nau- rius, į koVą. su.l^olševikų ban
lio nionstrhm. Kada per Ve
kad ji neprimintų pačios konstitucijos, ktirią jorko murai... Valgydami gar- domis Lietuvoje, ir tuoj palykas mes savo kameroj už
diktatorius po kojų pamynė.
džią miežių-putrą, jie devynis čiam . eiti : frontan,
pirmiau giedojome "Linksma diena!"
Gegužės 15 d. per daug yra didelė šventė, kartus pfcr dfeft# keikia lie- prieš bolševikus, o paskui, j^a- tai tie sugyvulėję' žmonės iškad tauta ja pamirštų. Nors ir uždrausta, vis- tuvMuš^nrležrm ir rferfrn^uč- flikil? "nėt ^ e ^ a m o j o ^ Seimo mtjšlino mūšų kameros duris.
Imk be baimės kaip nurodyta
vien atras gelius, kaip tą "svafbųf įvykį pami sius LietnvOš mukus. Eidami suolus (1920 metais) eiti į Ką padarysi. Jie netik kad
"B*yer pakelyje".
nėti, reiškiant vilties, kad neužilgo DHŠ at apie 9 vai. vakaro gulti ir kovą su lenkais. Nemaža ne- mėšlino Lietuvą, bet sušaudė
statyta teisėta valdžia, tokia, kokias reika keldami kone tuo pat laiku ry miego naktų teko pašvęsti tai tūkstančius Lietuvos karžynoja, kaip tkova K (> $abar, šiąndįe^ią ten-, gįų, dėlto į šias jų šlykštynes]
lauja tautos atstovų nustatyti Valstybės kon te jie saldžiai sapnuoja
ieste teMfka
e U f t t f e ' v i d n f o ' M f l t f ' ^ netenka kreipti jokio dėmesio
Kauno senajam mieste
stitucijos dėsniai.
^ ^ ^
raudona žvaigždė, piautuvu ir tais, prieš kuriuos taip nese-. D i e v a g i ž g y d y s fc ^
kuju apgaubta. Suprantarnas naį teko kovoti kaip prieš kaip yra išgydęs tūkstančius
KALTININKAI IEŠKOMI."
dalykas, kad jie tiki ir viešai Lietuvos priešus, nuo kurių! kitų. Ta viltimi ir mes gyvekrintančius •
tai čia mums pasako, kad tua , kulkų
^ 4 teko
™ v „matyti
i a ^ ^ u ^ m
t a v i t o i i aš b a i ^ i u , ^
Per kelias dienas spauda skelbė, kad
piautuvu jie \fisu pirma nu- saVo draugusįi Mano plunksna :f,e.a,vJo , Iaa-i sLk a • į,.1u Lr.ru;^
lklte 0^:
Lietuvoje
ieškoma
kaltininkai,
kesinusies
nuf
-.,
\.*
,
'
i
•
•-,
^>J
J•
izrZ
•
|
ft
I
P
*s™
uvoje
nu
4
v -, ., 1 *, , ,
^
/
"
kaposią galvas čia patekuatsisako perduoti jums cia vi- , - 7utxm\i^ūuik
Tn„cll
Does not af fect
žudyt?
$.- Toldemarąt.
areštuota. l .
žudyti f;
Toldemarąt Daug
Dane Įtartų
įtartų areštuota,
T i m
#eTj
•
• •
' n ^ u z m i ] ltG mTL^'
the Heart
o x•
•
„
i aitrsLUULa - šiems katalikams veikėjams sus pergyvenimus ir jausmus •t.Norg* laikas dažnai daug k4
bet a
Sužeistasis
Voldemaro
adjutantas
kokius tomis valandomis ten
kis
nurodęs p.į studentą
Vasytių,
kurį Verbec-;
buk tai ^ fa^
^ e šri t aa mse i Varnių
^ r ^ ; garde,
i ^ ^ W
^ ^iliai tikiu'
Jeigu nematote
"Bayer Kryžių"

LIETUVOS "SIBIRE" - VARNIUOSE.

flfteln* kasdien, išskyrus sekmadienius
^Ifcfcmjtffclt/CtOS KAH*A: Ifetama — *«.00, Ptk
Mi Metų — fft.Sft, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — ?5c Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tu — $4.00, Kopija .03a
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negria
una, jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
Ukslui pašto lenkių,
ReCaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 Tai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
4vaL po piet
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Published Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: On© Year — $e.60, Slx Months
— $8.50, Three Montns — $2.00. One Month — 76c.
EJurope — One Year — $7.00, Six Montns — $4.00,
Copy — .OJte.
Advertising ln "DRAtfGAS" brings best results.
Advartising rates on application.

"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

GE6UŽĖS PENKIOLIKTOJI.
Šiandien yra dkteiė ir labai reikšminga
Lietuvos valstybes ir visos niusų tautos šven
tė. Po vasario 16 d. šventes, gegužes 15 d. yra pirmutinė savo svarba ir reikšme.
Vasario 16 d., 1918 m. Lietuvos taryba
i
dar prie vokiečių valdžios paskelbė nepriklau
somybę, o gegužės 15-tą, 1920 metais, susirin
ko rinktiniai tautos atstovai į Steigiamąjį
Seimą, kuris tą pačią dieną autoritetingai vi
sos tautos vardu pakartojo nepriklausomybės
•paskelbimo aktą šiais žodžiais: "Lietuvos
Steigiamasis Seimas, reikšdamas
Lietuvos
žmonių valią,,proklemuoja esant atstatytą Ne
priklausomą Lietuvos Valstybe, kaipo demo
kratinę respubliką, etnografinėm sienom ir
laisvą nuo visų Valstybių ryšių, kurie yra bu; yę su kitom Valstybėm.'*
-

Lietuvos Tarvba 1918 m., vasario 16 d.
"rezoliucijoj štai ką pasakė:
"Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad
• įLietuvos valstybei pamatus ir jo<* santykius
"su kitomis valstybėmis privalo galutinai nus.tatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia' 'mąfs-rs Seimas, demokratiniu būdu visų jos
gyventojų išrinktas".
Sis paragrafas, įrašytas į Lietuvos Nepri
klausomybės dekleraeiją, steigiamojo Seimo
J *$trsif rrikhno dieną daro labai svarbiu istori
niu įvykiu ir ją padaro reikšminga tautine
iver/te.
,
V.
Gegnžės 15 d., 1920 m., susirinko demo...

kratiniu būdu visos tautos lygiu ir slaptu
" .balsavimu išrinktas Steigiamasis Seimas, kad
". girdyti Lietuvos Tarybos valią — tiesti Lie-

tuvos valstybei pamatus.
Demokratinės valstybės pamatas — tai
"i6S itfftstitUeiią, kurią; Steigiamasis Seimas
priėmė. Tai buvo išpildymas daugelio metų
tautoj troškimo. Tai buvo laimėjimas, del ku
rio tarrta taip ilgai kovojo ir daug jos ištiki
mų sūnų savo galv&s paguldė.

r

TOĖRUSMT
TIKRAI SMJGUS

pažinęs.

.•

frabandlstų

įr siaįp

jau ne pandos' nesudrums nįanyįe n^

Jusų pa!
palankumas nė-

Kaso Dr. M. M. fiačkus.
(Pabaiga)

1904 m., balandžio 22 d. Airiogaloje
turgaus dienoje žandarai padarė kratą"
Jievos Ivanauskienės grintelėje. Rado di
delį pundą visokių lietuviškų knygų, ku
rias jfinai k^-tik buvo parsinesnsi nuo Mo
tuzo iš Žaiginio. Jos namie nebuvo, mat
balaganelyje ant rinkos turgavojo. Bė
dos jai nebuvo; už savaitės laiko pristavas jai sugrąžino visas, knygas ir dar net
su kaupu. Įdomu butų -žinoti, ar tik Iva
nauskienė nebus paskutinėji knygnešė,
pas kurią žandarai darė kratą.
1904 m., balandžio 24 d. Rusijos caro
Mikalojaus II įsakymu panaikino visus
iki šiol išleistus "įstatymus", kurie var
žė lietuvių spaudą. Taip pat nuo šios
dienos leido lietuviams laisvai spausdin
ti knygas ir laikraščius savoje kalboje,
lotynų ar bife kokiomis raidėmis.
1904 m., balandžio 29 d. Airiogalos

pnstavas Mongirdas (geras žmogus), pas-

a n t p a k e l i o a r pilių, t a i j ų s n e g a u 
n a t e t i k r o B a y e r A ^ p i r i n , k u r i a yra

įio&lfftnų užtikrintas saugus lr ly
ejgs.
l)abar IietuVoje yr^a nenormalė v i o W aiškios profesijos
žmonių vieno tyro jausmo, kurį išau radytojų nurodytas per virš dvid*m m
politikos padėtis. Del io ir įtarimų del pa- daugiausia šnipinėjusių tų ka gino manyje Lietuvos žemėn?] - Kaip' butų "gera, jei 'jm š ą | ^ , p e D k i s
* ™
Skausmo
sikesinimo ant diktatoriaus gyvybės gali bū- ( ralysčių naudai, kurios dau- ir Lietuvos saulė ir niekuomet vasarą sumanytumėte atlan Neuritis
Lumbago
Dantų Skausmo
Rumatiimo
ti daug. Kuo greičiau tikrieji kaftifrinkai, aT giau ir gryna valiutą, o^. ne nesumažins..pasiryžimo^kpvo- kyti LietuVą. Tuomet gal Neuralgijos
Skausmų
kaltininkas bus surasta, tuo bUš geriau ir už paskolos bonais moRėjo.
ti uz Lietuvą ir aukubtiš jai. aplankytumėte
ir
Varnių Kiekvienam neatdarytkm "Bay
er" pakelyje
randasi laurodycnal.
sienio spauda greičiau pamVrš apie tą liūdną pagaliau Varniai skiriami pa* Į Priešingai,
Varniai
tuos tremtinius ir
suteiktumėte Fakely dvylika pilny kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tai-gi parduo
atsitikimą, kuris žemina mušt* tautos vardą. siprovijimui
ir pavojingie* I pasiryžimui lik su^tit^^- Ir mums daug džiaugsmo.
da bonkose PO 24 ir 100.

•Įl.riVrriTC

•

15 <L 1929

kelbė
fiskuot
ti
butų kokios bėdos, mat vis dar negalėjo'"
sau jsivafodinti, kad jau Lietuvoje yra
Spaudos Laisvė. Škaplefninkai džiaug
damiesi nuėjo ir atsiėmė visas savo kny
gas, net ir: tas, kurios buvo atimtos pirm
kelių metų? Pasirodo, jog policija ne vi
sas konfiskuotas knyga s siuntė Kaunan.
190* m., lapkričio 18 d. Peterburge
išėjo pirmas savaitraštis "Lietuvių Laik
raštis' ' Rusijos ribose, leidžiamas vei
kėjo Antano Smilgos.

si Musę vaikai drauge šu>Murnis pakel
tomis širdtars ir karštomis maldomis
tartu Dievui dėkui ir melstų Jį dangaus
pagalbos, reikiamos taip Mums patiems,
taip Mums pavestai Bažgyciafi, kurią
spaudžia daugybe" vargų ir kuriai gre
sia1 taip datrg; pavojų, Fdant Dievo mati
nes padedami visi susirūpintų, ypač to
laukiame iš kunigijos, dar" labiau plėsti
ir stiprinti krikščionių tikėjimą ir šveriI čiati tvarkyti savo gyvenimą.
Be galo yra malonus, juo malones
nis, kad noromis ir džiaugsmingai parefkštafc, tašai nuostabus sutarimas, kad
visi gerieji jau nuo pirmų šių metų dieVert6 Prel J. Lafckaifffc. mį ėmė švęsti tą įvykj, viešai ir priva
čiai siųsdami Dievui savo maldas, iš
visur Mus sveikindami ir reikšdami
Murrts geriausių linkėjimų. Taip didelis
Skelbiamas nepaprastas visuotinis Ju- ir netikėtas žmonhį sujudimas be abejo
aiškiausiai rodo gerų Vaikų meilę, ktfri
... biliejus ištisiems 1929 frtetams.
jattčia Tėvo vargus ir rūpesnius, jo
PIJUS VYSKUPAS
džiaugsmus ir linksmybes, nes tokios
meilės pagrindas yra tie ryšiai, kurie
Dievo tarnų tarnas.
visus šefmos narftfš jtntgte if laiko drauAmžinam dalyko atminimui.
Iš ypatingos Dtėvo malones Mums,
Toji pat meilė verste verčia, kad,
v isos krikščionijos Tėvui, žengiant į

APAŠTALIŠKOJI KONSTITUCIJA

ITi^ Ii "T„.^i.

atidarę Dfdva malonių iždą, kurių teiki šitelktų ir savo mintis, skendėjančias
mas yra Mūsų galioje, Savo asmeninį žemiškuose dalykuose, pakeltų aukštyn
Tčvod&afugsmą sujungtume su bendra prie Dievo; Tai bus naudinga ne tik
Mūsų vaikų džiaugsmu ir nauda.
atskiriems žmonėms, bet ir visuomenei,
' ' Todėl, eidami Mūsų pirmatakų, ypač nes, kiek bus pakilęs atskirų žmonių
keono XIII pavyzdžiu, ryžomės visam tobulėjimas, tiek viešasis gyvenimas fr
krikščionių pasauliui paskelbti antrą ne* v viešoji dorovė bus puošiama pagarba
paprastą. viSuotinj JubiKejų, kuris tęsis ir dorybėmis". Kadangi šventųjų metų
šiuosv ištisus 5 metus, būtent, ligi grao- j tikslas yrą ugdyti vrstromenėje džrerugdžio mėnesio pabaigos. Taigi-fvrrFai
ti- sirimgą uolumą tikejrmuf stiprinti ir krik/
k|m€s, kaNl>'Mums tėvišku duosaumu ščiotii^kam gyvenimui atnaujinti Evatiplačiau atidarius Bažnyčios malonių šal- gelijos; rabkslu, tad ir atminimas tos
tinius visam minėtajam laikotarpiui, vii,,.dienos, kurioje Mes esame gavę kunisi ištikimieji krikščiones naudasis to- gystės-g^lią,
turėtų žadinte sužadinti
4
mis išganymo priemonėmis; idant pa- visus tuos, kuriuos to|f p$t galia puošia,
gerėtų jų asmeninė Jr viešoji ? dbroVė, idant tinkamai savo aukštam pašauki
sustiprėtų tikėjimais ir pakiltų, karstas mui vis tobuliau ir švenčiau tvarkytų
maldingumas. Iš' fikr^jų, jeigu maldin savo gyvenimą. Mes tvirtai tikimės, kad
gumo'uolumas, prie kurio dažnai dar iš visų šitų daugeriopų Jubiliejaus vai
gi neseniai esame ragmę, kafŠČįąu įkai šių, kuriuos pelnys atskiri žmonės ir vi
tintų krikščionių širdis; tai Mums Af suomenė, paganau įvyks tikras ir vi
Bažnyčiai nebereikėtų jokios" galinges siškas Kristaus taikos atnaujinimas Kri
nės pagalbos dabartiniais laikais,-ypač staus karalystėje.
sunkiais krikščionių visuomenei. Tų pa- Į
čių tad minčių žadinami ir tos pat vil
ties vedami, kaip ir a. a. Mūsų pirmta
.(Daugiau bus.)
kas Leonas XIII, taipjau ir Mes skelbia-

S <1,

1929

Trečiadienis, Geg. 15 d., 1929
." i

Prašau Į Mano
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LIETUVIAI AMERIKOJE

M a ž a s b e r n i u k a s S. T u r a a -

i

GARY, INDIANA.

RACINE, WIS.

o (kairėj)
ndžių šio>s.

I ta plunk
i?

• jos amžii u kas.
linti.
ą mazgelį
no žmona,
įmesti jos

gyvenamų namų 19 Place ir
Arthur St., sekmadienyje, 14
dieną balandžio m. Artymiausi jam žmones nežino kur jisai galėjo taip staigiai prafpul
ti ir yra nuomonės, kad kas
jj nužudė.
Sulig gautomis žiniomis,
Paukštis tą dieną iš ryto bu
vo bažnyčioje, po pietų už
ėjo pas vieną savo draugų ir
tuomi visos žinios apie jį už
sibaigia. Jisai turėjo apie
$50.00 kišeniuje ir laikrodėlį
vertės $60.00. Daugiau pini
gų ar brangenybių su savim
neturėjo.
Paukštis buvo pavyzdin
gas žmogus, geras katalikas,
priklausė prie Lietuvos Vy-.
čių organizacijos ir turėjo la
bai gerą vietą prie karų dirb
tuvės, per paskutinius šešio
lika metų. Buvo žmonių my(Tąsa 4-tam pnsL)

Lietuviai Yra Namu Pirkėjai

jj į metei,
t ji užmir-

W
JAUGUS
> nurodyta
yje".

ravykus, saldainius ir kito
kius maisto produktus, kurių
Lietuvoje yrą perteklius. Importuotas prekes ši kompanija pardavinės tiktai krautu
vėms. Jau dabar ji turi uzsakiusi keletą siuntinhj iš
Lietuvos ir šį mėnesį tikisi
gauti.
Rap.

levičia paskambino »pianu ge
rai, taip pat p-lės S. Darkennykščių sesučių Kazįmierie* taitė ir Skulevičiutė paskam
jos aiemą turėti, prižiūrint
Prof. Kampininkas
čių, kurios daug pasišventimo bino pianu keturiom rankom.
juos. Su elektros pagelba vis
aukoja šiai parapijai.
Mažos mergaitės J. Krušaitė
kas galima padaryti.
Vaikučių iškilmingai apvaikš
Valio, Šv. Pranciškaus mo ir L. Zaleckaitė gražiai pa
.
—
čiota "Motinėlių
kyklos vaikučiams ir jų gero deklamavo. Garbė už tai tė
Bet aš ir mano kampelio
Diena".
sioms sesutėms I
vams.
lankytojai norėtų išgirsti iš
Svečias.
Svetainė ir stalai buvo dai
komunistų tokį pranešimą, Gegužes 12 d. man atsilan
liai papuošti p-lės E. Kumpykad koks ten inžinierius ra- kius šv. Pranciškaus parapi
tės.
Vakarienę ir programą
dio pagelba bandytų: vyną į jos mokyklon nepaprastą re
vedė mūsų klebonas kun. A.
vandenį, permanyti, audrą ant ginį pamačiau. Vaikučiai tik
Balinskas. Per vakarienę kal
ežero sustabdyti, viršum van bruzda. Iš visų <pusių buvo
Įvairios naujienos.
Misterija.
girdėt " greit prisiseg gėlę,
bėjo atstovai. Ponia O. Vil
4
dens
vaikščioti,
penkiomis
Geg.
5
d.
įvyko
S.
L.
R.
.K.
'Mokslas daro stebuklus —
stok į eilę". Ir, štai, po ke A. ; Wįsconsino Apskričio at kienė užsiminė apie badau Visas mūsų miestas susido
šimtą kartu* vertesnius ir įdo duonelėmis 5,000 žmonių paso
lių minučių baltavo ilga ei stovų suvažiavimas parapijos jančius brolius ir seseris Lie- mėjęs nepaprastu atsitikimu,
mesnius už biblijoj kalba tinti, keturias dienas išgulė
le mergaičių ir berniukų. Bet svetainėj. Visų kuopų delega- tuvoje. Geraširdžiai žmonės'Staiga, nežinia kur prapuolė
mus",
kiša man, kaip argu jusį kapuose mirusį žmogų
mentą, bedieviai, aršus mano prikelti, vienatinį našles sūnų, kiek džiaugsmo! Net ir jų v e i - j ^ įžiūrint tolumo kelio, tam tikslui sumetė $21.00, vienas lietuvis žmogus, Pradehuos spindėjo meilės ir pa- v i s i a t v y k o M i g i u g v išk , ftlJ . kas, įpridėjus apskr. $15.00,! nas Paukštis. Jo draugai skelkampelio neprieteliai. Esą, ką nešamą į kapus palaidoti gydiekos spinduliai.
Klausiu, s y ^ .
sudaro $36.00. Garbė už tai Iria, kad duosią šimtų dolereiškia šv. Rašte aprašymai j vti padaryti ir motinai atiduokam ruošiat tą iškilmę. Mažy- j P o s u m o s p r a s i d ė j o a e 8 i -j a > delegatams ir racinečiams, da- j rių, jeigu kas praneš, kur
apie Jėzaus ligonių gydymą, |ti, kurtiems girdėjimą ir nė
tis berniukas man greit atsa kuria* atidarė Ap. pirm. Stau- lyvavusiems vakarienėj, kad' minėtas žmogus galima surasjo paties prisikėlimą ir dan- byliams kalbą grąžinti, baigia
ko: "Surprise' mano mamy kas, paprašydamas gerb. kleb. nepamiršo savo brolių Lietu ti.
gnu nužengimą prieš tokį da-Įmus raupų esti žmones sveitei jos pagerbimo dienoje." kun.
Paukštis prapuolė iš savo
A. Balinską, atkalbėti voje.
lyką, kaip kad daromi planai kais padaryti. Visi čia sumi
"Vaikučiai" gerai žinojo, ko maldą, po kurios dvasios va i Apskričio pirm. p. Stankus
radio bangomis iš Effelio nėti stebukrai yra Jėzaus
kią dovanėlę mamytei suteikt das sveikina delegatus, lin diekojo už taip gražų atstovų
bokšto apšildyti visą Pary padaryti. Visi jie yra surašy
— dvasinę puokštę. Tos dienos kėdamas pasidarbuoti Sus- priėmimą, už vakarienę ir
žių. Bedieviai Šv. Rašte ap ti Šventame Rašte, Evangeli
rytą buvo užprašę Šv. Mišias mo gerovei tautos ir bažny programų.
rašytiems Jėzaus stebuklams jose.
Motinėlių intencija ir bendrai čios labui.
Vakarienė gryno pelno da
netiki, nes ir ligonių gydymą
Bedievių vadinas skelbiami ėjo prie Šv. Komunijos, pri
Šiame suvažiavime tarp kit vė $76.00, kuriuos 67 kuopa
ir o paties iš numirusių at
sisegę tai raudoną, tai baltą ko nutarta paaukoti ir kasos paaukojo parapijos naudai,
/
sikėlimą ir dangun nužengimą mokslo "stebuklai" nieku bū
rožę.
Priėmę
Jėzų
j
savo
ne
du negalima lyginti prie Jė
$15.00 badaujantiems Lietu už kų gerb. klebonas A. Ba
deda svetimženkliuose.
k a i p linskas dėkojo.
zaus darytų stebuklų. Prieš kaltas šinieiės dėkojo Dangis- v o j i r a u k a ^\UBiif
kam Tėvui už jiems duotas į g a l i m a y
g^y^
Visa garbė už tai priklauso
Radio yra mūsų laikų "ste Jėzaus stebuklus blanksta vi
^ ,
. .
, narėms 67 touopos: ponioms:
buklas". Jeigu širdie per ra si šių dienų "stebuklai". Nei mamytes su aukso širdimi.
67 kuopa atstovam^ pagerb
dio girdime muziką ir balsns radio, nei mokslas nekalba a- Man tai bus neišdildomas įs ti surengė iškilmingą vakarie O. Judeckienei, O. Sukelienei,
B. Šapalienei ir B. Koveriej žmonių, esančių nuo mus už pie galimybę vienam momen pūdis.
nę ir programą, kuri susidėjo
Visa tai atlikta triūsu Čio- iš dainų, muzikos ir deklama nei, kurios viską surengė ir
šimto mailių, tat nesistebėsi te, be ilgo gydymo, raupų su
šeimininkavo. Joms pagelbėjo
cijų. Visa atliko Šv. Cecilijos
me, kad neužilgo, gal, tas pats ėstą žmogaus kūną sveiku pa
ponios: O. Vasiliauskienė, M.
Svarbiausias daiktas ko Amerikos lie
Visos tos ir panašios bedie- choras, vadovaujant jaunai
radio ir štymą leis mūsų na daryti, žmogui kalbą, girdėji
Zaleckienė,
M.
Samalionienė
tuviai siekia yra tai įsigijimas namų. Da
mams šildyti. Tat bus ne ste- mą grąžinti, tuo labiau miru vių zaunos gali paveikti vien;varg. p-lei J. Kumpytei. Daiir P. Markunienė. Per vakarie
bartiniu laiku to atsiekti visai lengva. Taip
• buklas, tik naujas išradimas. sį žmogų prikelti. Tuos ste tik ignorantųs, kurių ir lie-įnos išėjo gerai, ypae duetas,
nę svečiams patarnavo Judic
yra dėlto, kad mažai gatavų pinigų terei
Tai bus geras dalykas. Nereiks buklus galėjo daryti tik Die tuvių tarpe, dėka pasileidimui, I kurį dainavo jvlės E. fcumpykaitė, Koveraitė ir Rupšlaikia ir dėlto, kad yra nustatyti lengvus mė
da randasi. Jie tamsus.
.|tė ir ponia F. Jacontienė.
tada pečių statyti ir turbaci-' vas Kristus.
nesiniai mokesčiai, mokami rendos formoj.
kaitė.
Jgyti pinigų įmokejimui lengva, kuomet
-j
.< ,
jųs investuojate savo taupinius į Biudžeti
Paskutiniu laiku kaikurios
nę Bonų Pirkimo Sąskaitą, kuri neša 6%
Racine vietos buvo gana
ant jūsų depozitų.
44
Šlapios*'.
Taigi,
kad
su
pa
t
'
Jei pienuoji pirkti ar budavoti namą,
vasariu jas pradžiovinus, sau
tai pasitark su mūsų viršininkais, kadangi
šieji kai kam užkalė duris, iš
mes šiuo tarpu turime jums labai gerų paardė "fabrikus", o *skanymu
siųlymų.
nus'
palaido upėn. Nepamir
šo ir savininkų pasiųsti Milwauken "atostogoms'\ net 6
MANUFACTUR,NG
mėnesiams. Tarpe nukentėju-(
sių randasi ir du lietuviu. Ži
noma, iš daugumos papuola,
nors Racine mažai gaudo, o
TRUSTINE KOMPANIJA
miestas pusėtinai "slapias".
.
Keistas tas "blaivybės" įs
1110 West 35th Street
tatymas. Mažus baudžia, o di-j
Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
delius, nulyginant, visai leng-|
Telefonas BOULEVARD 4600
4<
vai. Štai, Racine rasta fab
KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIG ARĖTAI
rikas" vertės $10,000, pasak'
viršininko, kuris dirbo gerą
Camels visus ir gaiviną.
aln. Teismas nubaudė $500.00
Niekas Nėra, Kaip Trinerio
l
S
arba 5 mėn. kalėjimo. Fabri
"Tik truputį apie tai, kiek gero
Camels skonis švelnus ir patenkinąs.
m a n padarė jūsų .kartusis vynas.
ke rasta tūkstantis galionų
Jis stebėtinas. Mane nuolat var
V
gindavo 8Ukiet§jimas ir vidurių
"štofo". Gi tuo tarpu pas nu
trubeliai ir neatsimenu, k a d a bu
Camels kvepėjimas
visados
malonus,
vau sveikas prieš Cm i m a jūsų tobaustą lietuvį rado tik kelias
niko. A š tikiu, kad j u m s įdomu
žinoti, ką ž m o n e s m a n o apie Jūsų
lauke ar viduje.
dešimtis butelių alaus. Tam
kartujj vyną.
Mr.
E. J. Smith,
"pleisą" uždarė ir da dadė7935 Esset Ave., Chicago, I1L
Camels minkšti ir pilni.
jo 6 mėnesius kalėjimo. Čia ir
Jie nenuvargina skonio ir nepalieka
pritinka lietuvių priežodis:
kas tepa, tas ir važiuoja.
cigaretinio
atsirugimo.
B. V.
Camels gaminti iš parinkčiausių augi
namų tabakų—sutaisytų
k
sumaišytu
La! Trinerio Kartusis Vynas ištraukia jus iš to
žinovų
priežiūroje.
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Lithuanian Importing Go.

•

T M

c HM «. J. ******* * ?f
Coapany. WuMton-S»l—». N. C.

Keletas vietos lietuvių biz
nierių, jausdami, kad Ame
rikos lietuviai noriai pirktų
maisto produktų atvestų iš
Lietuvos, sutvėrė Lithuanian
Importing Company ir atida
rė ofisą po Nr. 818 East Sbcth
Street, So. Boston, Mass. Tiks
las kompanijos yra — impor
tuoti iš Lietuvos mėsos pro
duktus, kaip dešras, kumpius,
palendvicas ir t. t., sūrius, ba-

Nenusimink! Neleisk, kad
tavo silpni ar tingus viduriai.
tave vargintų. Vyrą ar moterj
darbas džiugina, jei jis ar ji
moka išvengti kadir mažą ne-virškinimą.
Trinerio Kartus Vynas yra
paslaptis. Jis yra daugiau, ne
gu liuo&uotojas, nes jis gelbsti
no vien valymui, bet-visam vir
škinimo procesui, stimuliuoda
mas skilvio sulčių tekėjimą. Nu-

TRINER'S

BITTER
VVINE

sipirk aptiekoj Trinerio Kartaus
Vyno butelj. Bandyk tą malonią
kombinaciją gryno Kalifornijos
Vyno, kaskaros ir kitokių natū
ralių vaistų ir tėmyk, kaip jis
kaitina vidurius, gelbsti virški
nimui, greitina išsivalymą ir aš
trina apetitą. Krakmoliniai mai
stai greit pasiduoda. Kaip mi
lijonai kitų ir jųs regtrteriai jo
imsite už pusvalandžio prieš "kie
kvieną valgį. Visose aptiekose.

Trii,

Bottle

ffee

Mali to Jot. Triadr Cnmpsay.
1333 lo. A^iUnd Ar*.. CMctfo, fbr
frte ••mplt.
JTaoM—
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CH I CA G O JE

UETIMAI AMERIKOJE

— — —

AMERIKIE pta&ta.- Ten didžiausias lau
Velionis paėjo iš Tauragės LIETUVI
ČIAI ik VISI.
kas darbui ir uždarbiui.
aps., Šilalės * par., LeviškiįĮ
Ten g«li įeiti didžiausias
(Tąsa irao 3 pušį.)
kaimo,
LietnViai, ypatingai amerl- n>ėgėjų skaisčius į šios įmones
limas ir turėjo daug draugu.' Palaidojime patarnavo laJisai buvo gana turtinga-: bai gražiai grab. J. Balčiū kiečiai, nežinia kodėl teik ne vėlkiiho .dartoc.
Pereitą' vasarį iti6.it teko
žmogus. Sakoma, turįs per nas, senas "Draugo" skaity kreipia domės į judamųjų pa
veikslų, taip sakatft, bianį. Karine kalbėtis su 6v. Mi110,000.00 pasidėjęs banke, tojas.
&k>s įmonės vertė- visai apleis -materijos direktoriumi, kuris
Je-kus.
turi įvestaves įvairiuose na
ta. Rodos, kad jį išt&ro ir nusiskundė, kad yra reikala• •
mų morgičiuose ir į $5,000.00
yra taj£ menkos vertes, kad vimų iš svetimų valstybių įišskolinęs; tiktai vienam ūki
neapsimoka nei laiko gaišini?, vairių iš Lietuvos filmose
ninkui Miehigano valstybėje
Gerbiamieji, man rodos, kad vaizdų, bet, sako, nėra kam
turįs paskolinus $3,000.00.
Žinelės.
visiems ši įmonė yra gerai tinkamai jų pagaminti
Paukštis
buvo nevedęs.
Ketvergo vakare įvyks Lie žinoma, kad su judamųjų į&Taip pat reikalinga galyŽmonių mylimas. Jau visas
tuvos Vyčių 8 kuopos "bun- veikslų įmofie galima labfci bss ten pat, Lietuvoje, įvaimėnuo praėjo ir niekas ne
eo" ir šokiai, Visų Šventų daug ir visokiose srityse rių nuotraukų, vaizdu, bet
žino kame jisai yra ar kur
parapijos, svetainėje, 10806 S. padarytį kur kitu budo1 butų tikrai ten n«fa kas tą darbų,
dingo. Gary miesto policija jo
daug kas visai negalima, tie-'kajpo operatorius, atliktų.
nerandanti. Žmones
kalba, VVabash ave.
Muzika bus kuogeriausia. prieinama. Bet judamaisiais
Teisybė, yra ten keletas mėjeigu policija žinotų, kad
kuriame nors namu yra stik Grieš Les Bennett's Harmo- paveikslais viskas galima.
gėjtį operatorių, bet nei vie
nests
—
tą
pati
orkestrą,
bu
Šioje srityje mes esame; nas neturi jokio patyrimo, nei
lelis munšainės, tai tuojau
butų visa aukštyn kojomis ri per paskutinį "bunco par- turbūt, toliausia atsilikę nuo
«
apvertusi, bet kad žmogus t y " visiems utsilankusiems visų kitų tautų.
*
_
kur žuvo ar jį kas nužudė, jai patiko.
O juk mes, lietuviai, ir-gi
"Eimeo" prasidės 8 vai., o
nesvarbu.
turim taip gabių artistų, lo
šokiai 9:30.
Jonvaikis.
šėjų, užimančių net pirmas
Taip-gi bus daug gražių do
vietas "stars" kitų tautų ki
vanų. Visi kviečiami atsilan
no vaizduose ir reikale ga
kyti.
/
lybes mes jų galėtumėm ras
Clipper.
ti, kaip čia, taip ir Lietuvo
Mirdamas nepamiršo parapi
je. Taip pat, yra lietuvių ir
jos ir kitų reikalų.
operatorių mėgėjų ir patyru
Gegužes 7 d. mirė a. a. Ant.
sių savo srityje. Čia turiu
Aukštakalnis, kuris mirdamas
pridėti, kad ir aš patsai VISO
Radio Stotis AJJ.
netik Šv. Jurgio bažnyčiai
KS n
—
i* A rt»«w&» kj darbą galui atlikti ir užtikw
paliko auka ($500.00), bet ne-1 X Gegužes 15 d. Daukšo .<
°
.
pamiršo ir Sv. T>
v.
iroA t« nf\ „
„„. nes
rinu,galimybės,
bet, deja, ištekliaus.
nėra finansiPranciskaus
1530 S. 50 išleistuves
ave., renVienuolyno ir Bernaičių
Ko-! namuose,
giama pagerbtuves,
t į
Lietuvoje šį įmone visai ne
legijos, tik neteko sužinot, ir jubiliejaus
paminėjimas
»-—
po kiek paliko. Likusius pi-1 gerb. kun. S. Bistrajui, kuriam
nigus paliko broliams, kurių! sukanka 25 metai kunigystės. daug atsilankys no tik viotir
4 gyvena Amerikoj, o 2 Lie (jerb. kun. S. Bistrais Ciceron nių, bet ir sveėių.
X Labdarių 3 kuopos susi
tuvoj ir 2 seseri.
atvyko praeitais metais prieš
H
Palaidotas 10 d. gegužes. Kalėdas ir visą laiką gelbėjo rinkimas įvyks nedėlioję, 19
.' ••»•.
Gedulingos pamaldose daly- darbuotis mūsų kleb. kun. Vai d. gegužė%-*«l vai. po pietų, i n
vavo 3 kunigai. Kleb. kun. J. ėiunui. Dabar jau apleidžia Sv. Antano parapijos mokyk
Čižauskas pasakė gražų pa- Cicero. Išvažiuoja klebonauti los kambary, Kviečiami visi
atsilankyti ir taip-gi naujų
mokslą. Bažnyčia buvo gedu-! į Dayton, Ohio, lietuvių paralingaį papuošta.
pijon. Manoma kad į puotą narių atsivesti.
GABY, IND.

ROSELAND, ILL

Prašyčiau ir kitų liet. laik
mokyklos. Tuomi visi jų ban
dymai nueina niekais ir tik raščių prie pirmos galimybės
neša blėdį, bereikalingos iš duoti vietos šiai žinelei.
Jonas K. Milius,
laidos, bereikalingas lošėjų jė
2334 So. Oakley Ave.,
gų ir laiko gaišinimas ir, kas
Chįeago, 111.
labiausia, kas nors suloštas ir
filmuotas netiksliai sugadina
IŠ M ¥ S Ų PADANGĖS.
šalies autoritetą, ne tik už
sieny, bet ir viduje.
>/.
Kensington.
Gegužės
7
Mes dažn'ai rugojame ant
Žydelių, kad jų rankose visos d. mirė a. a. V. Mažeda, 62
įmon'ės ir jie, ką nori, tą su metų amžiaus, narys Roselando Lietuvių Kliubų ir Draujomis daro.
Bet ilgai netruks, kad ir I gijų Savitarpinės Pašalpos
kalbamąją įmonę paims žyde Susivienijimo. Valionis išgy
liai, ne s mūsiškiai ja nesirū veno Amerikoje 35 metus.
Dirbo Illinois Central dirb
pina.
Čia yra gražus ir dar pel tuvėje. Kaip visiems, taip jam
ningas darbas, be to, ir la prisėjo sunkiai dirbti ir iš to
bai kultūringas. Tat, aš kvie gyvenimą, daryti. Turėjo nuo
čiu ir prašau rimtai pagalvo savą namą Roselande.
Laidotuvės įvyko
^\QY/£*
ti ir imties to darbo, kad ne ;
paliktumam žydelių pakinkyti 10 d, iš namų į Visų Šventų
bažnyčią, kur buvo gedulinir jų išnaudojami.
^•^
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gos pamaldos. Palaidotas 8v.
Kazimiero kapinėse. Palik*
nuliūdime žmoną, sūnų, duk
terį, gimines ir daug draugų
pažįstamų.
Susirinkimas.
Gegužes 10 d. įvykto Roteelando Lietuvių Kliubų ir f>rjų Savitarpinės Pašalpos feusivienijimo susirinkimas, jfarių atsilankę vidutiniai. Iš
klausyta raportai pranešimai.
4 nariai prisirašė, 6 kandida
tai paėmė po aplikaciją ir po
konstituciją. Išvažiavimas ren
giamas su dovanomis, liepos
28 d., Wildwood miškelyje.
Dovanos skiriama 4. Nariai
-res
apgailestavo
mirusio
nario V. Mažėdos. Kaip rei
kalauta, suteikta du grabnešiu
ir sargai prie grabo.
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Alfred
W. McCann
Drąsus bešališkas
Alfred
W.
Mc
Canno žinovo liudymas buvo nau
dotas
Justicijos
Departmente, New
Yorko
Attorney
General,
District
Attorney ir Corpo
ration Counselio o
fise 210 bylose už
maisto falsavimą.
Jisai nepralaimėjo
nei vienos bylos.
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"MANO Mintis apie cigarą

i

T

Tinkamą jūsų burnai
Sako

PAGELBEKITE!

f9

-4%&J7?r
Mm

D. LKt, A. %y LL, D,
GARSUS TVRO MAISTO ŽINOVAS

LIETU

i4

Pagalios
cigaras, kurio tyrumą aš mielai užgiriu
matortu kišti j burną, kuriuo galima pasitikėti!

Nepamirškite pasiųsti giminėms j Lietuvę dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia panama.
"Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai.
.•

i i < i \ iK
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CICERO, ILL

„

, ' u u m

S

0ETR01T, MICH.

ŠAUKIA

Korespondentas.

cigaras, kuri

"Kiekvienas tabokos lapas, įeinantis j Cremo dirbtuvę, yra moksliškai
sterilizuojamas S. V. valdžios užgirtais budais.
"Cremo
tai maniškas cigaras, tinkamas kišti burnon... .nes jis pada
rytas budais, kuriuos aš užgiriu!

-

"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitą
patarnavimą.

"Ne troškiuose, tamsiuose paiepkiose ir krautuvėse
-oro ir saules šviesos, moksliškai švarioj dirbtuvėj!

bet pilnoj tyro

"Ne senais budais. bet įstabaus išradimo mašinomis, kurios suka,
vinioja ir smailina cigarus.

"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:

"Ir Cremo cigary tyrumas GREIT UŽPECETIJIMAS atskiruose *friniojimuose

taip kad sveikatingumas čia taip

apsaiigo|aro*te

certifikuot&me piene!"

kafpfr

Be to ką Alfred W.
McCann sako apie ty
ruma Cremo cigarų, ga
lima dadeti, kad tie ci
garai teikia didžiausią,
rūkymo malonumą, nes
jie padaryti iš parink
tos tabokos, prinoku
sios ir švelnios. Virš
$7,000,000 išleista pa
gerinimui būdų Cremo
cigarų išdirbinio, kad
užtikrinti vienodą tų
cigarų gerumą. Cremo
jus gaunate šviežią, be
ligos perų ir nesulaužo
mą — kiekvienas skyriufli suvyniotas.

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, EB
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Ihe certified
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C H I CA G O JE
"MOTINŲ DIENA" MŪSŲ
MOKYKLOJE

dSm

bendrai tarses su 2" kp. Sei
mo rengimo reikalais.
B. Bitautienė, O. Rašin*tinai perstačius "Motinėlės kienė yra išrinktos pacsiteiratit
kafo* dutofcfct", tto% p f t e s j H su *m. Meb. Va^fttou Sėi
kleboAo įfcr*fc visfe&s &ftfc-H)te #e&alev
Kuomet ( kankina rėmUb, gesai, ar
ba
lelrai ir m&m fttigbi AMfiM r % A. ^ r M > ^ 5 Jš 3 ku<* | -nevirskininias, tai to priežastis
HApi^tstaS' 3*8/ r.ufcSties perviršis. Ge-,
tin-^ikltm
Bvdtigt9i.
Mrfmė-įrtte pranta, kadf-j^ft 4tiop6i» ' nausiaa — greičiausias būdas — pafebai buvo įspūdinga ir jau-1 raštininkė r>lė Sofija Barfc jMilk
j ^ 1 1 off J Ma,
" ^ šaUkStas jo' 'van
^^
Magmesia.

j * .

OfKGSTJi - GREITAI,

i.'

•t

• •

i<

DAKTARĖ OONSTANCE
O'BRTTIS
Perkėlė savo ofisą į kitus kam
barius to paties namo.
Dabar
jos adresas: 2408 W. 63 St. kam
pas
So. Western. Tel. Hcmlock
5524.
(14-14)

ffiUM

Telefonas Bonlevard 1989

TeL Lifeyette 5793

DR. S. A. BRENZA

Dr. A. J. JAVOIS

Ofiso Valandos j f Iki 11. i dd S
dieni, ir 4:34 ik! »:S0 vakare

Office: 4460 8. Californla A ve
Vai.: 1 lkl 6 po petą, 7 Iki 0
Nedėlioję pagal sutarf}.

West Side. — "Motinos
4608 So. Ashland Ave.
Mena" Aušros Vartii pafa'p.
•
•/
Netoli 46th S t
Chicogo, ni.
mokykloje prasidėjo drauge
str ženklelių iškilmingu išda dinanti net ašaros džiaugsmą karite išvažiuoja į Lietuvą, tf * w i e vpanaikina rugučių kėiis sy- Tel. Hemlock H I I
_
klus dausiaAi už' sav« ir .ta atlieka
linimu šiais metais mokyklą
nfejučiomis pasirodė motinu'kad 3 kuopa ruošia išleistii- akimirkoj. Simptomai išnyksta į pen Dr. V. 8. NARYAUCKAB Res. Tel. Mldway 6611
Dr. R. O. C 17 P L E R
baigiantiems mokiniams. Po akyse.
įves 11 d. geg. Taip-gi kviė- kias miiiuta*.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
GYDYTOJAS IR CHrRtTRaAa
Jtaip tik pažinsi Phillips Milk. tai
i l s i # « * f •» Btreet
pietų, gegužės 11 d., ketvirtą
cht vrš#š sąįun&ietės prisidė atmesi visus kitus nemalonius , bu t A : t ~ l l r ^ e . 1-^-4 p. p
Oakley A v a ir 24-tas Strest
dus.
Ir
jus
nekuomet
neįeisite
save
Telefonai Canal 171S--0241
—
valandą prasidėjo programa, į
ti ir daiyvauti. Pirm. Apskr. kankinu rūgšties perviršui Tai ge
». T. lfedėlioj snsltarns.
Yalandos: 2 iki 4 p. p, Panedėliais
ir Ketveriais vakare.
kurią mokiniai sukvietė savo, P NO K. SABONIO IŠLEIS ir-gi ragina visa* kuopų s$- riausias priešVugstlmis Vaistas fr per
AM
50 metų daktarai tokiu laikė.
—
TUVĖS.
motinas ir užsiprašė kleboną.
jungietes dalyvauti išleistu- Phillips Milk of Magnesia aptiei
Rose po 25č. fr 60c. buteliuose. Pilmt. M. T. STR1KOL
Svetainės viduje buvo parė
vese.
ųl nurodymai ant kiekvieno pakie*6 * D t T O J A S IR
CmttVRdiŠ
Ketvirtatfienyj , gegužes b j Ponfe K. &iur*enė ivieei* to. Reikalauk fikro. Netikras ne
dyta du stalu, apstatytu įvai
4601
Soutb
Ashland
Avelius
veiks taip gerai.
Telefonas
Boulevard
7820
riais skanumynais,
tai mo d., 9 vai. vakare, Dievo Ap- Sikprsk. įad&i titVrd hŠfodsL- "Milk of Magnesia" buvo Chas.
Res..
6641
SouthAlbany
AvenuS
Phillips Chemical
Kompanijos
tinelėms vaikų suruoštoji puo- į veizdos par. švet. buvo su- rių Sąjungos kp. rinkliavos ft.
Gydfytojas ir Chirurgas
Tel.
Prospect 1980
S V. registruotas vaisbos ženklas ir
jo pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo Valandos 1-4,6-8 Nedėlioj 10-11
Ofisas 2408 WEST 68 STREET
ta. Šalimis stovėjo sėdynės! rengta p. Saboniui, įžymiam reikale.
13? o.
Kertė So. Western Avenue
svečiams rr vaikams. Pakilus j dainininkui išlerstuvtų puota, Nutarta raikyti Apskr. su
Tel. Prospect 1028
Reiidenclja
1169 So. Leavitt 8t.
scenos uždangai, aštuntasis j į kurią atsilankė nemažas fcu- sirinkimus kas menesis prieš įjums laimingos kelionės, kad Ofiso T«J. Canal 2111
Tel.
Canal 2280
Namų Tel. Lafayette 0098
Valandos:
2-4
po pietų ir 7-0 v. v.
skyrius pasveikino savo mo- j rys jo draugų, prieteKu h- pa- Seimą, paskutinį penktadieni galingasis Atlantikas butų ra
Nedėlioj pagal susitarimą
mėnesio.
tinėlės ir padainavo lietuvis- žj^tamų.
mus ir galingais savo pečiais
?:
Kuopt; Darbuotė.
kai "Nešk gėles ir angliš
Salėje stalai buvo gražiai
danestu iki mūsų tėvynės
OFISAS
,v
1 kp. turėjo "bunco party , krantų ir po trispalvės pave
kai "Street Band". Po šios papuošti ir apkrauti skaniais
PILtfAS EGZAMINAS
2 * 0 S. HALSTBD STREBT
įžangos klebonas prieš valgį valgymais. Svečiams susirin kurio pelnas btrvo paskirtas siu galėtų abu pasilsėti.
$5.00 TIKTAI $5.00
NAMAI:
sukalbėjo maldą ir prasidėjo kus,
šeimininkės atsilankiu Seserims Kazimierietėms. Pra)
T. F. Bičiusas.
S P E C I A L I S T A S
Taigi nenusiminkit, bet eikit
užkandžiavimas. Tuom taTpu sius pakvietė vakarieniauti. iiiogėlė gerai paVyko.
4193 ARCHER AVE.
pas tikrų specialistų, ne pas koki
2 kp. laikė vakarinius kur
aštuntojo skyriaus bernaičiai Skaniai pasivalgius, prasidėjo
PARAPIJOS PIKNIKAS. Valandos; prieš pietus pagal sutarti. nepatyrėiį. Tikras specialistas, ar
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v. ba profesorius, neklaus jūsų kas
visi kartu deklamavo eiles programa ir kalbos. Vakaro sus, kurie sėkmingai pavyk
jums kenkia, ar kur skauda, bet
North Side. — Northsidiepasakys pats, po pilno isegšamidavo.
Aplankė
Oak
Forest
se"Motinos Diena", mergaičių vedėju buvo gerb. kun. P. Gauaviino. Jųs sutaupysit laikų ir
neli
ciai jau juda, kruta ir rengia Res. tėL Van Buron 5858
pinigus.
Daugelis
kitų daktarų
siunas.
Jis
paaiškino
vaka;
^
prieglaudą,
nuvežė
surachoras giedojo "Mane moti
negalėjo
pagelbėt
jums
dėlto, kad
si prie parapijos iž važiavi
nėle mažą išauklėjo", (falu- rionės • tikslą ir pakvietė kal minimo ir pietus,
jie neturi reikalingo patyrimo, su26 d. gegužės, Polonia
radyuiui žmogaus kenksmingumų.
3 kp. praneša, kad jų kuo- mo,
bėti "Draugo* redaktorių p.
Mano Kadi o — Scope — Kaggi.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pos
raštininkė
išvažiuoja
}
j
darže,
Higgins
Road
ir
61
st.
X-Uay
LloeDtgeno Aparatas ir vi
L. Šimutį. Paskui padainavo
siškas
bakteriologiskas
egzamina
aš
1579 Milwaukcc A v e
gyvas, perka tikie Suite 206
vimas
kraujo
atidengs
man
jūsų
"Vaidylų" (p. Saurio veda Lietuvą, kurią bus sun^u pa- ***- ^
•Tel. Brunswick 0624
tikras
negeroves,
ir
jeigu
aS
patus. Darža s visiems žinomas,
mas choras, kuris 'susideda vaduoti.
imbiu
jus
gydyti,
tai
jūsų
sveikata
Valandos.- nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
4 k
tur
^ieta
patogi.
Kas-gi
nenori
kasdien. Nedėliotais nuo 1 iki 2 vai. ir gyvumas sugryš jums taip kaip
jvien iš vyrų. Kalba kun. lg. I
P^ i ° Pramogą, renbuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
]>o
pietų.
pakvėpuoti pavasario sveiku
ligų skilvio, žarnų, inkstų, olos,
Albavičius, kuris pripasakojo g i a s * 'Pne kitos,
kraujo,
nervų, širdies, reumatiz
20
daug jbokų iš savo kelionės
kP- rengiasi prie "Pa oru f Visi tat ruoškitės į pik
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
O P T B M I T B I S T A I pnų plaučių, arba jeigu turit ko
per Atlantiką. Paskui puikiai j * « * « & l šoki^^,,.
Ėanoma niką. Muzika bus gera. Tai
kių
užsisen ėjusių,
Jsikerėjusių,
chroniškų ligų, kuri nepasidavė
padainavo p. Šulckaitė. Po Uen^ti prakalbas p. E. Vilei- bus linksmiausias visiems pik
net gabiam šeimynos gydytojui,
tam kalbigo p. Janulis, p. M a - j š i e n e i J sekmadienį birželio. nikas. Kad tik vietos nepri
neatidėliokit neatėię pas mane.
Miliauskienė, Paul. P. Battutis,{ ž l kp. turėjo dli "DUIICO truktų.
DR. J. E. ZAREMBA
Paremiime parap. pikniką,
SPECIALISTAS
11
realsteitrnfnkas, p. Vileišiene, party", surengė pa^Dtu'vės
Inėjlmas
Kūmas 1016
«frės parap. reikalai turi Vi
ir kiti. Dainavo soto: p. Ari- savo "dva^ros Varfui įfari. Lin
10 W. JTACKSON BOtiLfiV^RD
siems rūpėti.
Arti State Gatvės
apvaikšVfidš
eiute, p. Rin'ikienė', p. Oricai- kui,
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
(Jobu Bagttatanas Bordcn)
Geg. 15 d. įvyks susirinki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7
te ir dar k 'Vaidilų , , ehoras.
Nedėliomla nuo 10 ryto iki 1
ADVOKATAS
5 mas parapijos komiteto ir
67 fop. turės peršttf
P-lė Šulckaitė sveikino p. Sa
po pietų.
^
Moterų » pąjungos atstovių,
105 W. Adams St. Rm. 2117 bonį £>ievo Apveiždo^ par. d. geg. su pfogi*an&.
Telephone Randolph 6727
^efeantiš susirinkimas įvyks tuoj po -pamaldų mokyklos Lietuvis Akių Specialistas
choro vardu ir įteikė gražią
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. dovaną. Paskui |)iano paskam Šv. Mykolo įar.
pasitarimo. Mamokyklos fombaryiįel
Palengvins akių Įtempimą ka
Telephone Koosevelt 0090
bino p-lė Dolioris Saboniutė, kambaryje (Norih Side) ge- Ionesit visi susirinkti.
ria esti priežastim galvos skaudė
Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rengimo Komisija. jimo, svaiginio, akių aptemimo,
kuri turi vos tik 6 metus gūžio 31 d., 7:30 vai. vakare.
Ofisas: 1446 So. 49tb Court
nervuotuino, skaudamą aklų kar
Tel. Cicero 642
štį.
Atitaisau
kreivas
akis,
nuimu
amžiaus. Ji padarė klausyto
SirsifinkirmTs baigtas maldą.
Rezidencija: 472» W. 12th PL
cataractua. Atitaisau trumpų reMUSC ŽINELĖS.
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888
gystę ir tolimų regyste.
jams didėlį įspūdį.
B. Bitautienė, pirm.,

£!•

«.AŽV*

*

Canal 676,4

Tel.

# # - . * * #V" V <M,

» V "*"*•

Virginla 0880

DR. A, RAČKUS
tttrJTTOJAS.
CHIRURGAB
IR OBSTETRIBLaJ

•m.

Gydo stalgias Ir chroniškas ligai
vyrų. moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdiena nao
Pietų ir t vai. vakaro.
Nedėllomia ir seredbmia tik
ttkalno susitarus

DR. 1. i. KOVVARSKIS

Ofisas ir Laboratorija
_ir X-RAT

2130 W I » r 22nd STIffiET
CHICAGto

i DR. A. L YlišKA

DR. S, BEIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. .Leavitt St. TeL Canal 622:
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7 m
Valandos 1 — 3 & 7 — S v . i
Nedėlioj: 1 0 - ^ - 1 2 ryto

DR, T, DUNDULIS

Tel.

DR. P. Z. ZALATORIS

ADVOKATAI:

«i

i "i I I I

I

I

I

•

• l " III

l

II

Gydytojas ir Chirurgas
1821

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Po vrsij ka'lbu! ir dainų kaTfoejo to vakaro kaltininkas —
Kastas Sabonis
dėkodamas
svečiams už prielankumą ir
atjautą. P-nas Saborirs pasi
žadėjo Lietuvon nuvažiavęs
prisisemti daug energijos ir
pagrįžęs į Ghicagą vėl mus
savo dainomis linkšnrMfr. Pas
kui dar jis sudainavo Keletą
daimr ir ant galo visi šu£toj£
baigė vakarą Lietuvos himnui
Svečias.

Wešt Side. — Pereitame
pirmadienyje kun.
Briška,
18 PILIEČIŲ BROLYBĖS Brighton Parko lietuvių kle-.
'
Specialė
atyda
atkreipiama
mo
KLIUBO.
bonas, atvyko asistento kun. kyklos vaikučiams.
Vaitukaičio lydimas prieš iš
Valandos nuo 10 ryto iki 9 va
Bridgeport. — Ge^gužės 7 d. važiuosiant Lietuvon, atsisvei- kare. Nedėllomia nuo 10 ryto iki
Lietuvių Piliečių
Brolybės kinti su Tėvais Marijonais, 12 po pietų.
kliubas laikė mėnesinį susi nuoširdžiai'
j*ų prašydamas 4712 8. ASHLAND AVE.
rinkimų, kuriame kliubas nu- į padėti jo asistentui kun. Vai
Tok Boulevard 7589
tarė ruošti bendrą metinį išva tukaičiui aprūpinti Nekarto
ADVOKATAS
žiavimą į miškus 9 d. birželio. Prasidėjimo rietuvių parapi
11 So. La Salle S t . Room 2001
—Tel. Randolph 0231-0332 Vai. 9-6
Nariai buvo raginami tapti jos dvasinius reikalus per
Vakarais
piliečiais iki liepos i d., nes 1 keturis jo nebuvimo mėnesiui
**41
SO. HAXSTĖT> S^RĖET
TeL f U t o r y 0542
paskui prfietybės gavimas bus
Pritaikyme akinių del visokių akių
7-9 v. v. apart Panedėllo ir
l& MOTERŲ SAGOS CHICA žymiai Draugesnis.
Pėtajčios
PADĖKA.
Kliubas veiklus. Kas susirin
GOS APSKRIČIO.
OPTOMiTRISTlg
Šiuomi reiškiame padėkok
kimą įsirašo po kelis naujus
—i
_^_
žodžius Moterų; Sąjungos 67
narius.
I
(Tąsa)
1
Nors ir daug čia išmokama kuopos vakaro' rengėjoms už
Nauji reikalai.
nariaftis ligoj pašelpos, bet iž- pakvietimą mus su veikalu
A D V O K A T A S
Ponia B. Bitautienė, Centro f de fa'ffdaši $1,000.00, nors "Inteligentai" gegužė s 5 d.
29 So. La Salle Street
vice-pirm,, praneša, kad Pen kliubtiis ir nepersėnai susitve į saVO gražiąją koloniją, į sa
R<xnn 719*
vo naują ir gražią parap. svekioliktas Seimas įvyks Illinois ręs.
Tai.
Central 0299 — VaL 0-4
valstijoj. Kalbama prie kuAnt garo uolus veikėjai, bu- tainę, kurioje, tur but, mes
BESIDENGĖ
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
jrios kuopos rengti. Vienbal fent pirm. feazys Laucius ir I pirmutiniai turėjome laimės
akinių
6158 So. f aiman Ave.
1801 South Ashland Avenue
TeL. Prospect 1691
siai tapo nutarta Seimą, reng ra5t. Antanai Zalaginas pra vaidinti.
kamp. 18 St. 2 aukštos
ti Cicero, I1L, atskirai nuo nešė liuAi'4 žWdą, kadf abu1 lai
Smagu mums buvo vaidinti Platt Bldg.,
Fastebėkit mano iškabas
Federacijos. Dienas pastirs kinai apleidžia mumis ir iš t o k i o j e g r a ž i o j e S a l ė j e , O d a l a - f Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:S0 va
I,
karo. Seredomis nuo 9:80 iki 11 v.
Centro valdyba. Cicero 2 keliauja: f Lietuvą tėvučių ap biau mus stebino neapsakomas
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
valandų. Room 8.
kuopa stato' sąlygas, kad da lankyti. Mjisų; pirm. šakė su- vaišingumas marąuetteparkie
Fnone Canal 0521
lintis puse ant «puses su Aps 'grrže/s atgal įrarfeš viską tei-[čių. Po losimo rengėjos bu^ ^ ^ aįie
o^a Lietuvą,
i^fnirn Tr^iri-^a
Seimo įeigomis, išskirus pro- osingai
valdžią įtėht >p. Sutkienė, p. Mickeliu visų fošejų, reiškiame širdin
gramo apgarsinimus. Apskri ir dabartinę jos ekonominę pa niene ir p, JanČienė, draug su gus padėkos žodžius gerb. kle
LIETUVIAI ADVOKATAI
vietiniu klebonu, gerb. kun. bonui kun. Baltučiui už neap
tys įgalioja 2 kuopą išrinkti dėtį.
2221 West 22nd Street
Seimo rengimo komisiją, o
Raštininkas A. Zalaginas Baltučiu visą lošėjų grupę nu sakomą, mums malonumą, pp.
Artt Leavitt Street
sekančiame Apskr. susirinki taip-gi žadėjo nedtuoti savo sivedė į pp. Mickeliunų puoš itickėliunanis ir visoms ren
Telefonas Canal 91 SI
Valandos 9 ryto iki f:09 rakare.
nų namą, kur maloniai priėmė gėjoms.
me bus darinkfa Seimo ko- plunksnai rudyti. Lauksime.
Serėdomls Ir Pėtnyčiomls nuo 9
P. F. Maskolaičiai.
misiją,
is
Apskr.,
kuri Nariai nuoširdžiai linkėjo J ir skaniai pavaišino. .Vardu

A. A. O LIS

•jtm

•

**-*% i • i

25 MET| PATYRIMO

B. F. MAŠTAUSK AS

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
1141
SO. H o M T E D STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p,
7—8 vakare

, DR. H E R Z M A N
^ ^ Boulevard. m *

IŠ

B U Š U O S

Gerai lietuviams žinomas per 2
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

*4«4? SO. HALSTĖD STRE^ĖT
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir « iki 8 vai. vakare
Ria. **01 % WALLACE STREET

Gydo
gasvyrų,
jauslus
elektS^Ss

DJgNf f S T A I

staigias
ir chroniškas Ii
moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray ir kitokiu
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Office Boulevard 7041

.

m. c. i mm
_!•

Tel

4222

Ofiso TeL Victory 1487
Of. ir Res. Tel. Hemlock 8874

DR. a. I. BLOŽIS

DR. J. P. POŠKA

D E N T I 8 T A 8

81 SS 8. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Resldencija
6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-li rytais: nuo
7-9 vaR. Antro O t VaL: Ntlb 8-4
po piet: Ūtain, ir Subat Nuo
8-9 vak. šventadieniais patroi satarimo.
1

Canal

2201 West 22nd Strėef
(Kampas Leavitt s t )
Valandos: Nuo i lkl 12 ryto
nao 1 lkl 9 vakare

Tel.

1025 WĖST 18 STREET

j VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų t
| nuo 6 iki 7:30 vai. vakare:
I Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shor
2238.
Jei
neatsiliepiama,
sau]
Randolph 6800.

LIETUVIS DENTISTA8
4*45 8o. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekoa

V, W. RUTKAUSKAS

KUCHINSKAS

Boulevard 1401

Dr. V. A, ŠIMKUS

DR. A. J. BERTASH

JOHN SMETANA, 0. D.

M

TeL

—
R6-L

numeriu

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDY7AY 2880

Valandos: Ryto: l f l — n .
Po
pietų: S—I. Vakare: T^-g. Nedė
liomla pagal susitarimų.

° f l *2Lir

po

Vai

S. i . D0WMT M. D.

A D V O K A T A S
Nuo
1:81 iki 1 Tai.
117
K. DEARBORN STREET
Room 128
TeL Franklln 4177
Nuo
S lkl 9 vakare
52 E. 107 8 t . Karnp. Michigan
Ave.
Tel. P u U man
59 50

ofisų

SPECUALISTAS

•

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mfl*,ftiic<flB klaidas.

savo

4729 S. Ashland Ave

JOHN B. BORDEN

ft A. tien&yte, raiši.

SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos. 11 ryto iki 3 po piet
6 iki 8:30 vakare

i .i

DR. VAITUSH, 0. D.

i. h WAITCHUS

Canal 0257 Res. Prospect 665

Brunswlck §424

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1579
MILV7AUKEE AVENUE
Valandos: 8-12. 1-5, 4-8:14
••kmadienials ir trečiadieniai*
porai susitarimo.

Tel.

Lafayetts 6829

DR. J. i PJUKšm
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenne

DR. MAURICE KAUH
!

Gydytojas ir Chirurgai
4631 8 0 . ASHLAND AVE.
TėL Yards 0994
Resldencljos TėL Plasa 8849
VALAND08:
Nuo
10 iki 18 dlen4.
Nuo
2 iki 8 po piet«.
Nuo
7 iki 9 vatsara.
NedėL nuo l t iki 19 dieni.
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Tre&a%nis, Geg. X5 d-, 1929

X 8

ge* \ Nuo to$~ dienos dabarti vaitėsy k u r i nebrąngintų runis teatro vardas Roxee bus tos, nėra lietuvio poeto, kuris
»
pakeistas ant visados lietu nebūtų įpynes jos savo eilėse.''*
X Morth Sidės lietuvių var višku pavadinimu — vienu iŠ M. D. B..- "Rūta yra tiek
gonininkas p. N. Kulys gavo šiam kontestui prisiųstų var sena, kaip sena lietuvių tau
ta. Pas lietuvius nėra kito
laišką iš Lietuvos su praneši dų.
Už tinkamiausį pirmą ir tokio vardo ai* daikto, kuris
X Plačiai žinoma bridgepor mu, jog jo motinėlė mirė ba
antrą teatrui vardą yra ski- butų taip plačiai minimas ir
Jietė p-ni O. Gurinskienė* nu" landžio 20 d.
raina $200.00 ir $50.00 teat- Į mylimas, kaip rūta",
gabenta į Šv. Kryžiaus ligo
ro šėrais. Laimėtoja pavardes' Labai dažnai girdime mūsų
R0XEE TEATRO KON
ninę. Randasi kambaryje 319.
Rengia
taipgi bus paskelbtos tą pa tautiečius sakant, kad lietu
T-STAS.
X Sv. Mykolo parapijos cho
viai gėdisi savo tautos. Visai
čią dieną, birželio 1.
ras turėjo koncertą pereitą
Visi
kontestni prisiųsti .kitaip mano tautietis V. Gesekmadienį. Koncertas visais
Pasibaigė kontestas parin
Dievo Apveizdos Par. Alumniečiai
žvilgsniais pavyko — žmonių kimui lietuviško vardo nau vardai yra kasdien už regis-[motis. Jisai sako: "Nėra lieSigma Chapter
buvo daug, programas gerai jam Bridgeporto teatrui. Kon truojami ir kiekvienam kon- tuviškesnio vardo; teatrui,
testas. prasidėjo balandžio b testantui pranešama jo laiško kaip Lietuva. Lietuvos kraš
išpildytas.
dieną ir tęsėsi suvirs mėnesį numeris ir diena. Laiškai de- tas yra begalo gražus garatištuojami sulyg pašto antspau- kai ir jo žmonės yra bene
laiko.
GRABORIAI:
Tinkamiausias vardas bus dos. Vėliausiai gautieji laiš- gražiausi pasauly. Todėl Tani-;
išspręsUs bėgy 15 dienų lai-1 kai bus užregistruoti ir atsa stų dailiąja, įs^aifcą bus ne-j
ko ir bu s paskelbtas "Drau-jkyti iki 25 dienai šio mėne- prošali užvadinti "Lietuva*'J
Vincas Rėkus: ."Geriausias.j
! sio.
Lietuvis Grabortus
COOPER CARLTON HOTELYJ
Kokių vardų daugiausia pri vardas teatrui, tai Laimė. Kas'
Patarnauja
laido
tuvėse kuoplglausla.
turi laimę, tas yra laimingiau
siųsta.
Reikale meldžiu at
Crystal Ball^ Rootne
sias sutvėrimas pasauly. Lai
sišaukti,
o
maao
Suskaičius
ir
paskirsčius
i darbu busite užga
nėdinti.
iki šiol prisiųstus teatrui už- me skambą kiekvieno lupose.
Tel. Roosevelt 151S
vardinimus, randame lalai Tur§kime, lietuviai, Laimę, tai
arba 2518
didelį skaičių vienodų vardų, busime laimingi."
1314 W. 23rd Place
Muzika Bert Rammelt ir jo sextetas
Chlca*©, I1L
O. Jerutis: "Siunčiu teat
kurių daugiausiai yra Birurui vardą Saulė, nes mes bri-.
Visi maloniai kviečiami
ta ir Rūta.
Štai kaip kaikurie kontes- dgeportieeiai laukiame to nau
mirė gegužio 13, 1929 nx, 11:50
vai. ryto, 58 metų .amžiaus.
Jžanga $1.00
Pradžia 8 vai. vak.
Simpatiškas —
tantai aprašo Birutę, ir kitus jo teatro atsidarant, kaip sau
Kilo iš Panevėžio
Apskričio,
9
les užtekant' .
Ramygalos Parap., Gruzdiskių
Mandagus
—
kontestan
skiriamas
vardus.
Kaimo. Amerikoje išgyveno 28
metus.
Geresnis ir Pi
B. Vaitekūnas, €hicago s lie L. Augustiene: "Kada žmo
Paliko dideliame
nuliūdime
gesnis Už Kitų
tuvių "dramos tėvas" ir uo gus jaučiasi pavargęs ir ieš
moterį Elzbietą, po tėvais Dačilaitė, 7 dukteris, Vienuolę M.
Pataraaviu as.
lus birutietfe, rašo: "Biruta ko sau susiraminimo, tai jis
Klemensiją šv. Kazim. vienuo
ipati galėsianti sudaryti atati
PERSIJAI PAGELBA
mes turime savo operetę, Bi eina į teatrą. Todėl lietuviu
lyne. Oną, Eleną, Agniešką, E miliją, Ksaverija ir Genovaite,
nkamą fondą.
REIKALINGA
ruta turime Chicagoj dainos teatrui tinkamiausias vardas
2 sunu Alfonsą ir Jurgį, seserį
Veroniką Žukauskienę, 2 pus
draugiją... Biruta buvo laimin yra Ramybė".
PAGRABŲ 1X3: ĖJAI
broliu
Joną
ir
Kazimierą,
Didysis Ofisas:
Antanas Zebraitis: "Manau, TEHERANAS, geg. 15. pusseserę Kotriną Kristupaitiegiausia Lietuvos mergaitė pa
METROPOLITAN WET
nė,
ir
gimines,
o
Lietuvoj
3
4605-07 So. Hrailage A?e.
Iš
Bujnurd,
Persijoj,
prane
kad
labai
tiktų
teatrą
pava
tapdama Keistučio
žmona,
brolius.
VVASH LAUNDRY
TeL Tardą 1741 Ir 1741
Kūnas pašarvotas
6639 So.
tad ir lietuvių teatras Chica- dinti Savas, nesfcA;srižodis — ša, kad žemės drebėjimai KhoSKYRIUS
Artesian ave. Laidotuvės įvyks
4447 8o. FalrfiHd Avenue
goj turėtu būti pavadintas vardas labai tinka dabarti- rasan provincijoj nepaliauja 6551-53 So. Kedzie Avenue
pėtnyeioj, gegužio 17. Iš namu
SKYRIUS
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo
Tel Prospect 3939
Biruta ir butų iš visų laimin niam lietuvių obalsiui: * Savas ir Bujnurd miesto didesnė da1410 So. 49 Ct., Cicero
Panelės švč. par. bažnyčią, ku
Tai vienintelė Lietuvių skal
Tel. Cicero 1794
rioj įvyks gedulingos pama'dos
pas savą'."
lis griuvėsiuose.
giausias..."
ui
velionio
sielą.
Po
pamaldų
8KYR7J8
Artiatas A. Vaniųaitis pa- T o g p r 0 v i n c i J 0 8 g u b e r nato- bykla Chicagoj.
bus nulydėtas j šv. KazlmiCiro
•201 A ubam A \ erine
Kun.
A.
Linkus:
"Rūta
yra
kapines.
Tel. Boulerard 1211
Mes paimame skalbinius iš
yaldžios pagel.
lietuvių tautos simbolinis žo taria išrinkti teatrui vardą, ; r i u 8 ^ ^
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
gydytojai ir visur. Mus patarnavimas yra
Reikalingi
lynas. Rūta dainose; rūta žai kuris prasidėtų su« raide R, ^
dalyvauti šiose laidotuvės*?.
moderniškas ir švarus. Kurie
Nuliūdę:
dimuose. Rūtą skaitau tinka nes, girdi, "raidė 1* šunėkai | v a i g t a i . D a u g 8UŽ ei st ų žmonių
Moteris, Dukterys Sunal,
' \ « m i r g t | u P e r s i j o s v a l d ž i a n e tu- patys savo skalbinius atneša
miausiu vardu lietuviu teat- stipriai skamba-.
Sesuo, Pusbroliai, Pussesere
ir Giminės.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORTUS.
yy
Cbicagos lietuvių teatro už- ^ri noro kreiptis į svetimas tiems 20% pigiau.
rui.
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauja grab.
vardinimu susiindomino net , valstybes pagęlbos. Ji sako
Laidotuvėse
pa
Eudeikis, Yards 1741.
V.
Narbutas:
"Nėra
lietutarnauju
geriausia
ir Lietuvos gyventojai. Fonas
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
K. Juodka, iš Ginkunų, Šiau REIKALINGI radlo pardavėjai su
sau prie grabų 15dirbystės.
lių apskr., rašo: "Tamstų sta- arba be automobilių. Leidimas parū
PADfcKAVONfc
METINĖ8 SUKAKTUVES
pinamas. Drawing sąskaitą, prieš koOFISAS
toman
teatrui
vardas
geriau
mišina.
Ludymai reikalingi. Kreip
668 West 18 St.
Savininkas R. Andrelittnas
tis
po
6
vai. vak.
Te*.
Canal
4174
siai
tiktų
Pieterio
apysakos
SKYRIUS:
8238
LIPSKY MUSIC & RADIO UZlaikau visokių auk
So. Halsted Street
didvyrio Algimantas, o su
sinių ir sidabrinių dai
Tel. Victory 4088
STORE
trumpinta Algis. Dabar Lietu
ktų, vėliausios mados
4916
W
.
14
St.,
Cicero,
m
.
radio. pianų rolių, re
voj labai plačiai tas vardas
kordų ir 1.1.
Taisau
kuris mirė gegužio 8 d., 1929
Phone Boulevard 4139
Tel.
Cicero
1329
laikrodžius
ir
muzikos
vartojamas. Šis vardas turi
ir palaidotas tapo gegužio 11 d.
instrumentus.
1929, o dabar ilsis Šv. Kazi
savo
garbingą
praeitį
ir
len
Mirė 17 d. gegužio, 1928 m.
miero kapinėse, amžinai nuti
REIKAUNGA molderių or- 2646 VV. 63rd St. Chicago.
Jį sutiko nelaiminga mirtis. O
lęs ir negalėdamas atsi-dėkavot
gvai tariamas angliškai: ElGRABORIUS
Dieve, kaip t a beširdė mirtis
tiems, kurie nuteikė jam pas
Telefonas HEMLOCK 8S80
namentaliskų geležinių daiktų
džis."
išplėšė iš mano širdies mano
kutini patarnavimą Ir palydė
Mūsų patarnavimas
mieliausi vyrą ir vaikų brangu
jo jj į tą neišvengiamą amži
Teatro Direkcija dėkoja šir liejykloj.
visuomet sąžiningas Ir
tėvel|.
nybės vietą.
nebrangus, nes neturi
Nors praslinko 1 metu lai
Del geriausios rųSies
Mes atmindami
ir apgailė
dingai gerbiamąjai visuome
C. H. Milles Fouudry Co.
me Išlaidu užlaikymui
kas,
bet mes ne ma£ neužmir
Ir patarnavimo, Saukit
dami jo prasi šalinimą iš mū
įkyriu.
šom, o kaip yra sunku be savo
nei už taip prielankų prita
GREEN VAIiLEY
sų tarpo, reiškiame
giliausią
2225 VVest 35 Street
mieliausio
vyro
Ir
vaiku,
tėve
PRODUCTS
padėką dalyvavusiems laidotu
rimų ir kooperacijų parinki
lio. O Dieve mieliausis, tegul
Nauja, graži ko
Olsella Šviežių klausi
vėse ifnoBėms ir suteikusiems
bus jam lengva šios šalies že
nių, sviesto ir sūrių.
vainikus draugams. Dėkavojamui tinkamo užvardinimo nau
PRANEŠIMAS
plyčia dykai
melė. Lauk mūsų vyras Ir tė
me mūsų dvasiškam tėvui kun.
Wm. J. Kareiva
velis.
jam lietuvių teatrui, ir prašo Turime garbės pranešti lietuviams,
Martinkui kurs atlaikė Įspū
Savininkas
Pamaldos
už velionio sielą
dingas pamaldas už jo sielą;
3307 Auburn Avenue
mes dabar esame paskirti par
gerbiamų kontestantų sekti kad
bus 17 d. Gegužio.. Dviejos mi
dėkavojame grab. A. Masalsdavinėti naujus NASH "400", kurie
4644 So. Paulina S t
šios su ekzekviiom 6 valanda
kui, dėkavojame
grabnešiams
vadovauja
pasaulyje
automobilių
atydžiaį
paskutinius
kontesto
Tel. Boulevard 1889
ir 8 valandą Aušros Vartų bažir draugijai "Savitarpines Pavertybėje.
Mes
teikiame
visiems
nyčioje.
teisingą patarnavimą.
šelpos" už gražiu vainiką su
pranešimus.

C H I C A G O J F

Žinią Žinelės

VIKTORAS VYČIUS

SIMONAS ZUPKUS

A. MASALSKIS

E Z ER S K I
LIETUVIS GRABORITJB
O f i s a s :
4111 S. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 9tl7

I. J.

teikimą ir mergaitėms katros
nešė gėlės ir visiems žmonėins
kurie važiavo į kapines, ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems
laidotuvėse žmo
nėms; o tau mūsų
mylymas
Viktorai sakome: ilsėkis šaltoj
žemėje.
Kfeliudusi: Moteris Ona Vfčt^rv

Trečios Mišios bus gegužio 21
d. 1929, 7 vai. ryte Nekalto
Prasidėjimo Par. bažnyčioje.
Prašom nuoširdžiai visus gi
mines, draugus ir pažįstamus
atsilankyti j šias pamaldas.
Pasiliekam nuliūdę:
Moteris Eleanorija. Sunūs,
Dukterys ir žentas.

ZOLP
Ai

1850 West ttth Street

"J 1

Ai

Kampas 4«th ir Paulina Bta
Tel. BlTd. J20I

JONAS SNARSKIS

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

Mirė gegužės 11 d., 5 vai. po pietų, 1929 m., sulaukęs 44
metų, gimęs Sišlk>k,ų kaime, Krekenavos par. Panevėžio apskr.
Paliko dideliame nuliūdime moterį FranciSka Amerikoj, motina
ir tėvą Lietuvoj, dvi seseris ir broli Juozapą. Amerikoj dar liko
uoSvis ir uošvienė Morozai, pusbrolis Petras Snarskis ir Juoza
pas Snarskis ir Frances Karklaitienė, pusseserė ir svogeriai Mo
rozai. Kūnas pašarvotas randasi 1949 W. Garfield Blvd.
Laidotuvės įvyks ketvergė, gegužės 16 d., 8 vai. Iš ryto iš na
mų J šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurtoje bus gedulingo* pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bu* 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 Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. Zolp, Tel. Boulevard 6203

GRABORIUS
EHAei* Moderniška Koplyčia Dykai
71S WEST 18 STREET
Tai*. Roosevelt 7611

_

atdaras

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTATJRANT
Theatre Building Corporation
A. A- Norkus, Savininkas
•
4030
Archer
Avenue
819 West 35fh St,
Gardus ir sveiki valgiai,
Chicago, 111. ''
Tel. Lafayette 2082
greitas ir mandagus patarna
T?
vimas.
750 West 31 Street
mmmm
Arti Šo. Halsted St.
Bridgeport. — I | priežasties
"Draugo" knygyne galima
Chicago, I1L
išvažiavimo j Lietuvą Liet. gauti visiems vargonininkams
POiečių Brolybės kliubo pir- 13į r parapijų chorams reika
Geriausi 4 kamb. forničiai,
mininkui K. Lauciui ir nut.Įlįngų. aMi§parų,> arba
3 šmotų Frieze parlor setas,
rast. A. Zaląginui, jų vietas Vesperae de SS. Socramento. Wilton kaurai, riešuto medžio
laikinai užima: pirm. — J. Tai veikalas sukomponuotas valgomojo ir miegjamojo kam
Gelgaudas, 910 W. 19 St., nut. plačiai ^inomo kompozitoriaus į barių setai, elektrikinig rarast — A. Rakštis, 2937 So. V. Niekaus. Kaina 35c. Su dio, Grand piano, kurtinai,
Emerald ave.
lempos ir tt. Viską ar dalimis.
: užsakymais kreiptis
T. F. Bidiusas.
Duokite pasiūlymą.
"DRAMAS"
7915 So. Morgan St.
2334 So. Oakley Ave.
SKAITYKITE IR PLATIN
1-mas apart.
Chicago, 111.
KITE "DRAUGĄ".
Tel. Radcliffe 9471

PRANEŠIMAI.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED«JJ_fl

S. M. SKUDAS

• Visokiais kontesto reikalais
prašome kreiptis:

Automobilių sales ruimis
vakarais ir šventadieniais.

M M M M H M

9 g c gal.

117

4414 So. RockwelI Street
Chicago, m.
Telefonas Lafayette 4689

LENI

Popieruoju, maliavoju iš
lauko ir vidurį prieinama kai
na.
TONY PAINTER
1401 West 47 Street
Tel. Yards 0891

Taik

[VAIRUS KONIHAKTORIA)
—

~

•

•"••

-

- -

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Brldgeport Paintlng
A Hardware Co., dabar perėmė visą
blsnl 1 savo rankas ir duos visose Sio
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

\

HARDVVARE PAINTS
& WALL PAPER

KINIJ
U2
RUSJJC
KALBA

Painters & Decorators
J. 8. Ramanclonis, savininkas

3147 So. Halsted Street
TeL Victory

7261

yra Rusij
sas.
Liaudies
prezidentas
į delegatu*
vietU; valdi
nybę ir ki
seka ir iš

M. ZIZAS
Karnų Statymo Kontraktorlus
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5526
Telefonas Canal 72S1

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorlus
Dalų Ir Popleros Krautuve
SSS4 8. LEAVITT 8T.
Chlcafo
,

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORU
Paint, Oll & Olas*
1701 West 47th Street
Tai. Lafayette 1187

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

VViVV BENECKI
Maliorius ir popieruotojas

3542 So. Francisco Ave.
Tel. Lafayette 7554
Reikalaukit sempelių knygos.
Tel. Bonlevard

IJ14

NL YUSZKA & CO.

Jis nuro
imais susi
tinios "d;
lokslička
:ultura.''
Tad so^
bus pagan
riua einan
suteikta la
prieštikybii
toliaus bus
To pri-ec
Rykov, buf
toj balsavii
GRAFO
DIMAS
FRIEDR
kietija, ge^
'Graf Zepp
ryte turėjo
stybes. Tet
tas iš Fraii<
sti Franci j (
Orlaivis r

FLDMBTNG St HEATTHG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
46«4 s o . P A U L I N A

BALZEKAS MOTOR
SALES,

"MIŠPARAI"

No.

JOHN DERINGIS

J

A. "j" A.

Whlte
*JJ_ gQ

Boy"

Taipgi ant visko nužemintos kainos
PRISTATOM VISUR

J. F. EUDEIKIS KOMP.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

8t. Louls "Dutch
Lead 100 svarų

žolei plaunama mašina trim pei
liais 14 colių. Plaunant
galandąs
Tik
••'"••••"
$5.98

JURGIS KODIS

J. F. RADZIUS

dratines
0gc

Pure boiled Linseed Oil

GEGUZ.-MAY 15,1929

S, D, LACNAWICZ

Sprlngsas, kuris uždaro
duris be trenksmo tik

Katall
davinį. suome n ę
žmonių <
tavimas \
užduotia
apaštaiAi
skaitykit

JUOZAS K. ENČERIS
GENERAUS

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

M0RTGEČIA1-PASK0L0S
2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną
Perkame real estate kontraktus

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,»0» • • *
• • § 4 « 0 . KEDZIE AVENTJB
Tel. Lafayette 8718-4711

MEKSI
• "S>
MEXICO
Meksikos %p
dentas gan
* i

nusausinu
kos gyventi
svaigiųjų
Tas laipsni
ma ir busij
siekiama.

300 SI
ARI
ELIZAB1
geg- 15. —
streikininkų
kabinėti ir
diminėse ei
bininkus.
Kalbama
paskelbimą.

