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Katalikai paaaullonya turi kllnij u i davinj. — įnešti 1 Seimynaa ir J vi
suomenę 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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"Draugas** atstovauja organizuotų
Katalikų mintį, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliškl jausmai.
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Šventasis Tėvas Užtvirtina
MORROYV'O NAMAI, KAIP Iš AIRPLANO MATOMI

MOTERYS PRIEŠ PROHIBICIJĄ ORGANIZUO
JAMOS

Maksim Gorkii Vis Arčiau
•'
Lenino Sosto
MEKSIKOJ STREIKUOJĄ STUDENTAI
REIKALAVIMUS SKELBIA
ŠVENTASIS TĖVAS UŽ- i MAKSIM GORKII BOLŠETVIRTINA PLANUS
tVIKŲ VALDŽION PATEKO
TAIKAI MEKSIKOJE
MASKVA, geg. 30. — MakWASHINGTON, geg. 30. — ; s i m Gorkii, socialistas rašytoIš Romos gauta žinią, kad j jas, jau pilnai subolševikėjo.
Šventasis Tėvas Pijus X I ka- č i a sovietų unijos kongrese
talikų su Meksikos valdžia tai-^ jis su kitais žinomais komukai planus užtvirtina.
Į nistų vadais išrinktas į cenPraneša, kad J . Valstybėse rralinį pildomąjį komitetą.

CHICAGOJE

***>V#'

* :',"i- "sfE.'?>:!Wf <C N -..

• Milionieriaus Morrow, ambasadoriaus Meksikai ir lakūno Lindbergh'o uošvio,
namai North Haven, Maine.
_

LIETUVOJE
ORAS LIETUVOJE
Žiemos padariniai

Šįmet buvusi labai šalta žie
Chicagoj imta organizuoti ma padarė daug visokių nuo
moterys kovoti šiandieninę stolių. Sušalo nemaža gyvu
prohibiciją.
lių, žvėrių, paukščių net ir
Visoj šaly tuo tikslu kuria žmonių ne vienas. Ypač daug
ma galinga nacional*ė moterų nuostolių pridaryta soduose.
organizacija. J o s dalys jau Jaunesni medeliai, skiepai vi
26-ose valstybėse suorgani sur nušalo. Dar obelys, būda
zuotos.
mos patvaresnės, ne tiek nu
Ši organizacija stovi už mo- kentėjo, bet kriaušės labai nu
deruotą svaigiųjų gerymų va šalo. Vietomis ištisi sodai nurtojimą ir už blaivybę. P r o - j š a l ę # N u o s t o l i a i dideli,
hibicija visa tai triuškina, tad
Gražus pavasaris
reikalinga pirmiau ją legalėmis priemonėmis pašalinti.
Po žiaurios, šaltos žiemos
užėjo gražus pavasaris. DauMoteriške kalėjime
gyb£ sniego nutirpo be dideUž suktybes balsavimų lai- | U u P ° t v i n i u . Balandžio mėneku lapkričio rinkimais, 1926 s i J a u * » * & « a t šilo ir gegum J vieneriems
'
a t a r a s kalėji-1 ž ė s Pėdžioje jau tikrai gram a n p a i m t a M r s T i n a W a r t . į ž u s , šiltas oras Lietuvoj. Žmo-

gyveną
Meksikos vyskupai
KLAUSIMAS
vienbalsiai sutikę pradėti tie BOLŠEVIKŲ SU MENŠE
HARBINE DAUG RUSŲ , YPATINGAS FRANCUZŲ MOTERU
\
V IVLrtUOimH;3
VIKAIS ATKAKLUMAS
siogines su Meksikos prezi
BOLŠEVIKŲ AREŠTUOTA
ELGIMASIS
REFERENDUMUI
\nės P l u š a > d i r b a laukuose. J a u
• man iš 20-os wardos.
dentu Gil derybas tikslu toj
•
Kitos dvi moteriškės, kurios i b a l a n d ž i o mėnesio pabaigoje
P E K I N A S , geg. 30. — MaP A R Y Ž I U I gog. 30. —
šaly atgaivinti ir patvarkyti
DREZDENAS,
Vokietija,
jSPRINGFIELD, UI., geg.
taipat „ tokiam terminui ~ k h l ^ ^ i a u d ^
Laimutis.
Bažnyčios organizaciją, kurią g*&- 30. — .Saksonijos mies ndžwijos valdovo parėdymu Žemesnieji Franci jos parla 30. — A r moterys g a i r b ū t
jimu nubaustos, pasislėpė ir
pastarųjų laikų sukilimai ir tas Meissen birželio 2 d. mi Harbine policija puolė Rusi- mento rūmai pravedė bilių, lygiomis su vyrais prisieku
PRIVISO DAUG CHU
ieškomos.
revoliucijos nemažai apardė. n - s 1>M0 m e t u sukaktuves, j įos bolševikų generalio kon kuriuomi einant, francuzams siomis teisėjomis, šį klausimą
LIGANŲ
Bažnyčios atstatymas y r a Me- Meisseno taryboje socialistai suliato butą. Suimta ten at- namų savininkams leidžiama piliečiai išspręs referendumu
Pagrobėja areštuota
ksikos gyventojams ir pačiai j—bolševikai i r menševikai, su- r a s t i visi bolševikai — 45 vy- Francijoj gyvenančius sveti ateinančiais metais. Taip leJONIŠKIS, Šiaulių apskr.
mšalius išnaudoti, kaip tinka gislatura nustatė.
valdžiai būtinas reikalas. Be daro didžiumą. J i e išsprendė [rai ir 3 moterys,
Suimta Mrs. EI. Hudgeroi, g i a m € m i e s t e l y p r i y i s o d a u g
ma. Savininkams leidžiama
to šaly taika ir ramybė negali' jokios pagarbos
nesuteikti j
48 m. 1521 Cleveland ave., kuchuliganų, kurie gatvėse • už
Bute atlikta nuodugni kra-i»
nuo svetimšalių imti aukštes- 162 MAILIŲ VALANDOJE ri pagrobė vieną trijų metų
gyvuoti.
(Vokietijos prezidentui von
kabinėja praeivius, ypač pata. Policija į savo ofisą paė-,
- Gal kartais Šventasis Tėvas j Hindenburgui, jei tasai j išvaakiuk,
ir
ilgiau
paros
savo
neles J i e ir •bažnyčioje
MĄ
. ,
i n- i
j i . ;nes nuomas, kad tuotarpu
WASHINGTON, geg. 29. *—
r
paskirs nuosavą reprezentan- j kilmes apsilankytų,
bilium apme krūvas konfiskuotų doku-:, francuzai tuo rpačiu
namuose išlaikė.
w
v.
sį& p a s i t y ž i o t i
iš
tikįnčiujl}.
mentų ir rastų. T a i visa pa-i
Karo
laivyno
leitenantas
Totą vesti derybas su Meksikos! Dėlto į iškilmes pakviesti
Suimta teisinas., kad J i n a i j B u v o u ž s i m a n ę l e i s t i n e t c h u .
tikrinama ir susekama, kad
mlinson Curtiss'o trofejos le- vaikiuką ir ilgiau paros savo
ministeriai taipat atsisakė da
valdžia.
liganišką laikraštėli
"Petelkonsuliatas dalyvavęs bolšeParlamentui nurodyta, kad nktynėse jūros airplanu lailyvauti.
dusį ir į savo namus pasiė
,,
nė j bet policijos pabijojo.
vistiniam sąmoksle ne vien visose šalyse n<ėra ko pana- įmėjo, pasiekęs 162 mailių grei
musi.
MEKSIKOS STUDENTŲ
PREZIDENTAS ATSISTA- M a n d ž i r i r i 3 $ > b t t visą JCiniją šaus, kad ir patys svetimose t u m o valandoje.
REIKALAVIMAI
1
susovietinti.
! šalyse gyveną francuzai lygio
TYDINIMĄ PATVIRTINO Prieš bolševikus tų priemo- mis teisėmis naudojasi. Bet į
Motina pasišovė
VYR. LEIT. GUDYNO
KOMANDIRUOJAMI I
MEXtCI CITY, geg. 30. IŠLYDĖJIMAS
Dvi mergaites, 7 ir 2 metų,
nių imtasi, kada patirta, kad tai neatsižvelgta.
UŽSIENI
Meksikos studentai provizioWASHINGTON, geg. 30.
konsuliate bolševikai atlieka
xn
••
o •
A.' a. vyr. Įeit. Gudynas iš- automobilius gatvėje lengvai
naliam prezidentui patiekė Mrs. Mabel Willebrandt atsi- v *
Francijoj gyvena apie 2 misužeidė..
Jųdviejų
motina,
Susisiekimo ministerija ko
._/_ .
__ . \
i
,.
.x
konspiracinius mitingus,
v
lionai svetimšalių, kurių tar- kilmingai išlydėtas iš Kauno
s a v o reikalavimus, kaip to n o - ' statydinimą i š generalio p r o Yra baimės, kad kai-kurie pe daug amerikonų. J i e kelia'į Veiverius. jSąryšy su tuo Mrs. Ida Minniti, iš susirūpi mandiruoja tarnybos reika
kuroro asistento ofiso prezirėjo patsai prezidentas.
nimo pasišovė.
lais inž. St. Vaitkevičių į Voareštuoti bolševikai nebūtų g a i i n g u s p r o t e s t u s .
spaudos atgavimo 25-rių me
,r
,
,
., 'dentas Hoover patvirtino.
Mergai tems nėra pavojaus,; kieti ją, inž. Galaunę ir valdirų jubiliejaus minėjimas buvo
birž.
Memoriale studentai reika- > J i n a i. ofisą apleidžia
,-jv
, - v nugalabinti
. gi motina gal ir mirs;
įninką St. Kapičiauską j Latlauja sau teisybės. Be kitų
atidėtas į 16* v.
KINIJOS
RESPUBLIKOS
sąlygų jie reikalauja, kad at 15 d.
viją ir važiuotas tarnybos inž.
ŽEMESNIEJI RŪMAI PRA
Vyr. įeit Gudyno kūnas už
TĖVAS PERKELTAS
sistatydintų nacionalio unive
V. Račkauską ir tos tarnybos
VEDĖ AUKŠTESNĘ
dėtas ant aeroplano 14 vai. , Visi "traction" bfliai
KOMISIJA
DARBAIS
rsiteto rektorius, švietimo se
valdininką Mendį — Gryvos
pravesti
TARIFĄ
NANKING, geg. 30. - Iš' išlydimas iš Karo ligoninės.
PASIDALINO
kretorius su padėjėju, polici
Ulinois legislatura Visus | mazgo sutarties sudarymo rei>••• pietiriės Kinijos čia atvežtas j Pirma jo karsto kryžius, juojos viršininkas ir kiti.
*' traction' * bilius pravedė ir j kalu.
'<R."
įvairių
WASHINGT|ON, geg. 30. — žemesnieji Kongreso' rūmai a n a i s m e t a i s * * * * * D r - S u n I d o s v ė l i a v O S i r ^e\f
įteikti gubernatoriui pasirašy-j
_
Yat-sen
lavonas.
Kaip
rytoj
j
organizacijų
ir
atskirų
asme
Šalies įstatymų vykinimo ty-' 264 balsais prieš 147 pravedė
ti.
|AU 17 PASAŽLERIŲ
IŠDEGE 5 HA AVIŠKO
rinėti komisija čia susirinku- jAukštesnę. kai-kuriems impor- lavonas iškilmingai bus nuly- j nų vainikai — daugiausia ka
TURI
detas į nacionalį mauzolejų | rininkų, kariuomenės dalių ir
si i r gavusi prezidento Hoo- tams muitų tarifą,
Dar šilčiau
Iš Alytaus gauta žinia, kad
Purpuriniam kalne, už 7 mai- j sporto organizacijų.. Paskui
ver
patarimų,
pasiskirstė
į
j
Kai-kurių
daiktų
ir
prekių
Praeitą antradienį ir trečia- Dzūkų urėdijoj išdegė 5 ha
F R I E D R I C H S H A F E N , Vo
1
n u o 6ia
karstą
eina
tėvas,
jgiminės,
R.
*
dieni Chicagą palietė karštis j a U n o pušyno. Gaisrą užgesikietija, geg. 30. — Kelionei į tris dalis ir pradeda savo da- į y e žimas šiandie yra liuosas.Į "*
i
Prezidentas,
min.
pirm-kas,
Naujuoju bilium tad muitai [ Į nepaprastas iškilmes suAmeriką orlaivis Graf Zeppe- rbą.
I kiti vyriausybės nariai, kari — 87 laipsniai, ko per p r a e i - n o vietos gyventojai i r poliuždedami.
vyko daujg svetimų šalių dip
lin jau 17 pasažierių turi.
ninkai, sporto ir kit. organi tus 34'metus gegužės mėnesiu c į j a # Užsidegė greičiausiai nuo
ŽAIBO
UŽMUŠTAS
Tąrifos bilius dabar bus lomatų.
Į tris savaites leisis naujon
neatsargiai numesto degtuko.
zacijos. Liūdnai gaudžia karo nebūta.
svarstomas senate, kurio atDr. Sun, Yat-sen pirm 18
kelionėn.
f!
"R."
orkestras. Viršuj skraido ae
PANA, M., geg. 30. — Mrs.'sinešimas d a r neaiškius.
metų davė Kinijai respubli
Netyčiomis pašauta
roplanai.
Armstrong farmoje žaibo už
kos pradžią paskelbęs Mandžu
Policmonui Cleveland, HaMORROVV VVASHINProc. eina Vytauto Prospe
PINIGŲ KURSAS
muštas keturių metų tos mo- PROHIBICINIS j S t A T Y - dinastijai valdymo pabaigą.
mmond,
Ind.,
namie
besiren
GTONE
ktu, Smėlių, Gedimino, Lais
teriškės berniukas.
Dėlto jis i r vadinamas Kini
MAS ATŠAUKTAS
vės Alėja, Kanto g. ir kars giant iš makšties ant grindų
Lietuvos 100 litų:
$10.00
MADISON, Wis., geg. 30. jos respublikos tėvu.
WASHINGTON, geg. 30. —
iškrito revolveris. J o žmona
tas išvežamas į Veiverius.
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
ST. LOUIS, Mo., geg. 30. — — Wisconsino' gubernatorius
J . Valstybių
ambasadorius
pavojingai
pašauta.
"R."
Francijos 100 franką 3.90
Meksikai, Morrow, atvyko į Čia suimta 4 vagys ir atras- pasirašė legislaturos pravestą] Tinkuotojai unistai reikaBelgijos 100 belgą
13.88
Washingtoną. Vakar jis su ta 38 pavogti automobiliai,
bilių, kuriuomi atšaukiamas lauja aukštesnio užmokešnio? Buvusis Chicagoj majoras
22 poiicmonai Chicagoj re
šios valstybės įstatymas pro- — 14 dolerių dienoje. Šiandie I Dever išvyko į Mayo kliniką*, komenduojami suteikti jiems
Italijos 100 linj
5.23
valstybės sekretorium Stimson
M
jiems "mokama 13 dol.
Rochester, Minn. *V"
konferavo.
PLATINKITE DRAU04 Hbidją vykinti.
medalius už pasižymėjimus.
Vokietijos 100 marjdfl 23.7J

I . I . I . i*.

> uį>*W-*
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BUSIMOJI PRINCESĖ
^ šviestesne tuo sunkiau auto
kratįškai jų.vaidyti).
IkiBA kasdien, išskyrus sekmadienius
:
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.00, PuJ u k ben$ 80% Lietuvos gy
Bei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
ventojų sudaro kaimiečiai, ku
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
2) Savo laiku J ų Ekscelencijų vyskupijų
tų — 14.00. Kopija . 0 3 c
VILKAVIŠKIO DVASINĖ timo reikalais patys tėvai ga rie daugumoje yra smulkus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąValdytojų bųs nurodyta jubiliejinėms pamal
SEMINARIJA
lėjo susirūpinti. Kur demokra ūkininkai, turintieji tarp 10
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam
doms diena. Bus rūpinamasi, kad tą Sieną
tikslui pašto ženklų.
tija anksčiau įsigalėjo, ten ir — 20 hektarų žemės, kurių
Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12.01 ral.
visose bažnyčiose butų pasakyti ir atatinkami
Skaitau savo malonia parei-' kultūra žymiai aukščiau pa vaikai tik tuomet gali lankyti
kaadioc
pamokslai
j
•
,
;
,
.
!
į
!
|
]
,
'
H
;
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ga pranešti Amerikos lietu kilusi už tų šalių kultūra, ka mokyklą, kuomet jie gali vark
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
3) Visose mokyklose bus paskirta viena viams, kurie tiek nuoširdumo me viešpatavo apsoĮiutizmas
šeioti iš namų arba bent kas
vaL po piet.
religijos pamoka apie Vytauto Didžiojo nuo man parodė anuomet ir taip ir biurokratijos sauvalė. Pasekmadienis tėvui pasiekiant
pelnus katalikų tikėjimui, apie katalikybes gausiai parėmė seminarijų sa- lyginiame .tiktai Husiją, Turki
pristatyti maisto. Kuomet už
platinimąsį Lietuvoje Vytauto Didžiojo lai vo aukomis, apie seminarijos ja, Persiją, su Anglija, Belgidaroma ' a r t i esamas mokyk
kais.
Komitetas"
rūpinsis/
kad
tai
pamokai
bu
U T H U A N I A N DAILY F E I E N D
statybą.
, ,
I ja ir Jung. Am. Valstijomis. las, tuo pačiu visiems tiems
tų paruošta pavyzdines medžiagos.
Published Daily, Except Sunday.
Pirmiausia reikia pažymėti, i Kame viešpatavo apsoliutiz- ūkininkaičiams atimama ,galiSUBSCRIPTIONS- One Year — $6.00. Six Months ,
— $3.50, Three Months — $2.00. One Month — 75c.
4) Komitetas rūpinsis rinkimu ir tyrimų kad Lietuvoj statyba neina į m a s ~ priespauda," ten žnio- mybė ^pasiekti bent kiek di
Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00,
žinių apie Vytauto Didžiojo pasidarbavimų taip greitai, kaip Amerikoje. Į ^ s tamsus, nešvarus, nuola- desnio išsilavinimo.
Copy — .03c.
Advertising in "DRAUGAS" brings best results.
katalikų tikėjimo reikaluose. Be to, bus steng 1927 ra. pavasarį pradėta sta-,; t o s badas ir kiti nekulturinlįetuvog kaimynai vokiečiai
Advertiaing rates on appiication.
iamasi, kad t o s žinios butų patiekiamos visuo! tybos darbai. Lig šiol pasta- ' gu™® posekiai, kad tuo tarpu turį 7-8 metų pradžios mokyk
" D R A U G A S " 2334 So. Oakley Ave., Chicago.
menei i r meniškoje formoje, kad tuo būdu tyta tik sienos ir baigiama 'demokratinei valdomose šaly- lų ir pilna įvairių aukštesnių
Vytauto garbingi darbai dar labiau įstrigtų stogas dengti. Visas vidurinis se ^ žmonės kultūringi, pilna jų ir specialinių, gi Lietuvos
žmonių atmintin.
(įrengimas, kaip antai: langai, mokyklų, visi švariai, gražiai 3-4 metų pradžios mokyklų ir
vaikai nepasiekiamų keliolika' aukš
grindys, tinkas, centralinig ši l gyveną, darbininkų
TIKYBŲ PERSEKIOJIMAI RUSIJOJ.
dymas ete. dar nedarytas. D a J l a n k ° aukštąsias mokyklas.
tesniųjų, be jokių kaimo jau
VYTAUTO SUKAKTUVES
bar pavasarį jau vėl praside
Pabaigoje pereito šimtmečio, nimui prieinamų
knygynų,
Pradžioje bolševikai manė, kad jiems da darbai.
Lietuva ruošiasi prie Didžiojo Lietuvos
vos 30 metų tam atgal, viso- kame gautų literatūros pasis
kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties su bus lengva kovoti su tikėjimu ir ji greitai
Tiesa, darbą daug trukdo l ė ^ d a b a r t i D ė J e nepriklausomo- kaityti. Ką jie per 3-4 metus
kaktuvių paminėjimo, kurios pripuola 1930 nugalės. Tai kovai jie žiauriausias priemo šų trukumas. J a u išleista sta je Lietuvoje buvo 5 gimnazi pramoks, iki pasieks 20 metų
nes panaudojo. Bet po keliolikos metų kovos, tybai 700,000 litų (70,000 do- jos, 2 mokytojų seminariji, 2 jau viską, pamirš, nes, be malmetais.
Kikuko
T k
rin^]^^^^
triklesės mokyklos, na, ir apie daknygės, daugelis jo neturi
° » g a w a <dukt<>
Lietuvos Vyskupų Konferencija, įvyku jie pamatė, kad su tikėjimu reikia
'jka ^
1,000 pradžios
mokyklėlių. pragos jokios kitos lietuvis- s e n o s J a P ° n l } *« m 3™*> n e » ^
renkajn(>s y r a a u
si Kaune 1928 m. lapkričio mėn. 13 — 15 skaitytis, kad kova su juo yra sunki.
ti
a sivė
* su karališko J *
Del to bolševikai dabar dar daugiau pra- kos ir pamaži varomas dar-1, P r v i e t o v k i o m o k y k l * skaičiaus kos literatūros pasiekti; jos Z° P
d., Vytauto Didžiojo jubiliejaus reikalu yra
oni
os k r a u j o
P ™ ' * Taka"
padariusi šį nutarimą: "Vyskupų Konferen- dėjo persekioti tikinčiuosius žmones. Tam tik- bas. Sodo užvesta apie 6 ha. aišku, švietimas buvo labai ir nėra ir neturi lėšų iš to- P ->
matsu
cija, turėdama omenyje kad artinasi Vytau- j ru įstatymu pradėjo versti visas tikybas ūž Pernai buvo pasodinta 400 vai žemas; jisai ir kilti negalėjo,, liau parsitraukti.
to Didžiojo jubiliejus, kad Vytautas Didysis j si registruoti, draudžiama religinėms organi- sinių medelių, bet žiemą visi nes privatė mokykla žiau
Lietuvos tautininkų vyriau
Ponas. Ai tu, tinginy, turi
yra daug nusipelnęs Lietuvių Tautai ir Ka- j zacijomg steigti bent kokias draugijas, užlai- j iššalo. Laime, kad kun. Dum> riausiu būdu caro valdininkų sybe, jei ji geidžia labo Lie
geras akis ir nematai!
tuvos kaimiečiui, privalo netalikų Bažnyčiai, nes jo rupesniu įsteigta fe- į kyti knygynus, turėti iždus, įsigyti bent kokio Jčius, Shenandoah klebonas, a t buvo persekiojama.
Tarnas. A& su dviem, tai nėr
Lietuvai tapus nepriklauso u>4darm#ti, bet daugįau. steig
maičių vyskupija, daug bažnyčių pastaty- nors turto.
siuntė šį pavasarį 1000 mede
ma valstybe, pajusta didžiau- ti keturklasių mokyklų,
^ j ^ C S ^ g * ' "
dinta bei funduota, jo daug prisidėta prie
Reiškia, bolševikai dabar išeina dar į; lių iš Amerikos. Garbė ir dė
sis inteligentų trukumas ir susilyginus su kitomis kultu-'' riom ir tai nematai...
žemaičių krikšto, kad todėl yra tvirto pa griežtesnę kovą su tikyba. J i e imsis dar žiau kingumas jam už tai.
G."
visu smarkumu imtasi kurti ringomis tautįomis ir kad Lie
grindo pagerbti Vytautas Didysis, kaip ka resnių priemonių.
Auko s seminarijos statybai,
M »T.r
mokyklas ir visą šalį kulturin tuvos kaimo jaunimas grei
a
talikas ir lietuvis, nutarė imtis iniciatyvos su
Bet bolševizmo pajėgos y r a persilpnos, be abejonės, visada su dėkinskriaudas, čiausia galųnu būdu apsišvies Kuotnet Vaikas
daryti katalikiškos visuomenes komitetą Vy- kad religiją nugalėti, nes kiekviena kova re gumų laukiamos. Aukos gali-. ti, *kad užpildžius
..
, '
n
T
TT.
v
i
i
padarytas
Rusijos
biurokra
tų ir visa tauta suku)turėtų.
A
4
J
tauto Didžiojo jubiliejui r u o š t i " (žiur. - T i e - Vlg[^ d a r l a b į a u s u s t į p r i n j L Todėl iš anksto Ima siųsti
J . E. Vvsk. Antano
,,., .
Karščiuoja,
tlZmo
deksu
Ne
tamsiu,
bet
apšviestu
ir
i x m -v, • T •
sos Kelias" 1928 m., Nr. 12, oficialinėje daly- g f t H m a p r a n a g a i l t i > k a d bolševikai kovą su v
Piktas, Nesveikas
Karoso vardu, Vilkaviškis, LiBet, štai, Lietuvoje įvyksta kujturingu piliečiu tegali val
#W'
),
i
it
: * j&x religiją' tikrai pralaimės.
„^
thuania,
arba
Kurijos
ar ma- perversmas , i r .mažųtilęi tau stybė atsiremti. Kjaa uždarįiėDidirlts, gcsai, iiJ . E. Kauno Arkivys|upės JVjįeffopolitas,
.
t$ *
putlmas, dažnas včja
mokyklas,
stabdo
tautos
tininkų
partijai
vylingu,
būdu
no
vardu.
eidamas Konferencijos nutarimu, š\ m. balan
mimas, karaliavimas
Prie " K o s m o s w 6 Nr. išleista įdomu s prie
Kun, A. Steponaitis, pavyksta valdžia pasisavinti. branduolio — liaudies švieti-!
vaikuose
ir kūdikiuo
džio 14 dieną sušaukė pas save pasitarimą das, prof. P. B. Šivickio parašytas moksliš
se
paprastai
rodo.
Kurijos Kancleris. Tautininkų partijai
paval mą, tas stabdo tautos pažangą
kad
mąista# vidurėVytauto Didžiojo jubiliejaus ruošimo reikalu. kas dalykas "gintare raudamieji organiz
liuose yra surūgęs.
Vilkaviškis,
džius Lietuvą du metu, ji pa ir stumia Valstybę pražūtim f
Sudaryta batžnytinis Komitetas, į kurį įeina m a i « '
Kai tie ženklai pa
Gegužes 10, 1929 m.
matė
per
didelį
lietuvių
mo
Nejaugi
tautininkai
to
Lietu
sirodo,
tai duok vai
prel. J . Maironis — Mačiulis — (pirmininkas,
kui šaukžta Phillips
Prof. Šivickis, tarp kito ko, sąjco, kad:
.
"
> -. .
kyklų skaičhį ir pradėjo vie •
kan. J . Tumas — vicepirmininkas, kun. M.
Vai g e i s t ų ?
Milk of Magmesia. įdėk jo
pirmuGintare randamieji organizmai turi neina-* PERDAUG MOKYKLŲ!
Uni v a i k o
maiaUi
ną
po
kitos
uždarinėti
dideNl>ee
m
o
k
v
k
l
n
į
i
^
a
r
i
n
A
i
i
m
o
l
buteliuką
ryte.
IllOKyKių
U Z a a r i n e j r a i e * PPaaugusiems
vaikams
reikia
d„oVaitkus — sekretorius, kun. Dr. St. Ūsorius
aau&usiems
vaikams
reikia
duoža svarbos ir evoliucijos klausimui spręsti.
•• • I
liausiu lietuvių vargu įkurtas bet j ų d a u g i n i m e , n a u j ų ą t i - ! " Šaukštą vandens stikle. Tas nuiždininkas ir nariai; prel. K. Šaulys, prel. A.
Ar-gi tai neįdomu, jog kai kurios gyvūnų ru
Visos kultūringos valstybės mokyklas. Nebūtų baugu, jei; daryme gludi lietuvių tautos : durėiius/1 penkiasPamin^ta!sS jiS° *L
Dambrauskas, prel. P. Januševičius, kan. B.
si s, kurios šiandienų gyvena ant mūsų Žemės, ir tautos nuolatos sielojas ne- uždarytų vieną-kitą keturkla AtA&uz ir \Ztmnxrmae
, linksmas Ir laimingas.
Paliuosuos
Česnys, kan. P . Dogelis, kan. St. JokuJbauskis,
vidurius, nuP visokio surūgusio ir
prieš milioną ar net keletą milionų metų, nei j spėja pasistatyti ganėtiną skai sę mokyklą ir jų vietoje įs ateitis ir ^ganymas.
Federacijos Sekretoriatas nesuviršklnajn <> maisto, jis atidaro
kan. P. Penkauskas, kan. P . Kuraitis.
kiek nepasikeitė ir tebėra taip panašios, jog čių mokyklų, nes, sparčiai teigtų surefornmotą "tauti-.cm TT i
' , vidurius vaiko turinti užkietėjimą,
ioU
r
i
a
l
e
A
V
C
,
,sloga« ir tt. Vaikai jį geria dėlto,
Šiuo tarpu numatyta šie komiteto už sistemininkas be jokio vargo gali j a nuo kįlantieji pažangos reikalavi-Įninkų" mokyklą, bet kuomet
kad jis skanus.
s
Brooklyn, N. Y.
Sužinok apie jo naudą motinoms
daviniai :
kitų atskirti! Įdomus ir patys gyvūnų Jpa-|mai, nuolatos reikalauja di-jrįžtamąsi desetkais uždaryti
ir valkams. IšslraSyk lndomią kny
ga "U«eful Informattoo". Rašyk į
1) Tiksliai sužinoti, kurių bažnyčių at prcčiai, kurie iš pagrindo tebėra ir dabar tie ( dinti ir mokyklų skaičių. Žmo ir tūkstančius Lietuvos kaimo
The
Phillips Co., 117 Hudson S t ,
Komplimentas.
siradimas surištas su Vytauto Didžiojo var patys, kokiais jų butą anais laikais"...
niją kulturėja ir verčia jau- jaunuolių palikti be mokyk-j Vyras. Pačios
gražiosios 2lT. Y ^ k > N" Y ' ?!*" ***** DY
du, būtent kurias jis pastatydino ar aprūpi
Prof. Šivickis, kaip žinoma, yra buvęs ™nia. aukščiau ir aukščiau los, neįsteigiant jokių specia. merginos paprastai- išteka už ' T T K R A * * ^ - ž l u i ė t k.ad 8 * u t u m
,.
i i ,
vj
, .
.
.,. . .
11K.R4 P h i l i p s U}lfr of Masmosla,
no fundacijomis, kada ir kokiose aplinkybėse " D r a u g o " redaktorium. Filipinų universiteto
nokslo.
llU
m o k y k l ų Uždarytųjų Vie- i d i o t ų !
f
Daktarai ją prirakinėjo per 60 me
tai įvyko.
Laimingos tcf? šalys, kurios ton, tai jau aiški bloga valiai Žmona. Na, ( kam.tu besakai tų. Miik of Magnesla buvo S. V*. Re
zoologijos departamento galva išbuvo penkis
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas.
Bus rūpinamasi, kad tos bažnyčios per metus. Dabar profesoriauja Lietuvos univer senai susilaukė demokratinės ir noras palaikyti tautą tam-'žmonai komplimentus?!
H. Phillįps Chemical I^onipąnijOs ir
jos
pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
valdžios
formos,
kur
savo
švie!
sumoje
(mat,
kuo
tauta
apjubiliejų ypatingu būdu pažymėtų Vytauto sitete.
"fc"
1875.
ii

Dkilždojo atmintį, a r padirbdindamos fpaminklinę su atatinkamu parašu lentą, ar kartu
lentą su Vytauto D. biustu ar bareljefu.
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(Tąsa)
O jis, gerai liežuvį suplokštinęs, ima
teisintis;
— Ką tu šneki, Lucike, aš jos kaip
velnio nekenčiu...
— O vieną vakarą mačiau, kad tu
kalbėjai su ja?...
— Neklausyk, Lucikė, — dar la
biau jis saldinos — pati matei, kad aš
ne vienas buvau, o prie visų akių išbar
ti, kažkaip...
JLucė greit suprato Zigmą ir palengva užslėpė savo moterišką išdidumą. Paskui vėl juokdamos pradeda:
— Ale ir pasiutęs į tave įsiveizėjimas: rodos, kad tik tas vienas jai tebū
tų...
Zigmas tuoj atsigauna ir išgainioja
visus dvejojimus.
— J a u kiek gyvatei esu davęs...

O ka tėvai?
, šina nudriskusią maldaknygę — apžieluA, tėvai nieko nežino.
1 šiomis naginėmis. Apie randą — apsiraiZigmel, o gal tu paskui mane pa- tęs kukavinis rožančius. £jo pro šalį. Samesi, ką?J. — ėme ji meilintis ir jį tuoj vo pasenusiomis akimis ji nejučiomis už
kliudė saulės spinduliukų ir nekantrių
apkabino.
— Lucė, pamatys dar kas... Sakau, blusų erzinamas jųdyiejų nugaras...
Tegul bus pagarbintas... — šaltai ji
kad po Kalėdų išeinu iš Šukių ir tada
jau...
i ištieškė lupų pakampėmis.
— Ant amž... — prasižiojo Luce.
— Zigmel, tu nepameluosi, tikrai?—
— Tš! Ar pagedai — pažins... — šnibž
dar kiečiau jam kaklą apjuosė...
— Ar pagedai, sakau pamatys L — telėjo Zigmas.
Abu stipriai susilenkė... Sukaitę marš
susipurtino Zigmas ir pajuto, kaip už
marškinių .sujudo kelios išdykusios, spin kiniai biauriąi ėmė šildyti... Tylėjo ir
duliukų įkaitintos blusos. l£mė viena laukė praeinant...
Iš krūmų išlindo ir kita moteriškė..
kitą gainioti po riebią* nugarą.
— Zigmel, jei tū tikrai, tai kas mu Šioji pasivijo pirmąją ir užklausė.
i
— Ar tu tiems " t e g u l - b u s " sakei?
ms tie žmonės... — vėl ju meilinos.
— J e , sakiau...
— Tų nieko nesupranti. Ar nežinai
— Ar tu.durna esi ar k a s : vaikis su
koks dabar svietas — biesas žino ką dar
merga susisėdę, o, tu Dįevo šventu s žo
gali prasimanyti...
džius barstai.
— Nu ar tau- tas ne vistiek.v.
— O aš gerai neį>ąveiaejau< Bene misiš...
Hji, kad jie ką. blogę, daro?
— Ą. pašėlo...
•
.
— Nu jau* nemislyky poterių ir ne— Tu, vąi?ėk, neatsisuk...
;
Per tankius, alksnynus nusibraukė kąjbą, o iš totrįių ir ar neatsitinkavvisako
stora skara. Greit išlindo moteriškė, ne- — klebonui reikėtų pasakyti...
*
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— O kas jie tokie buvo?
— Šukio vaikis ir Šimaitienės Luce.
— Pamislyk tik — pakraipė galvą
antroji — o aš girdėjau, kad jie ženysis.
— Ką tu klausai. A r tu jo nepažįsti:
eina mergų galvomis, o tos nekaltosios
nabagės tai jau...
— Nu tai jau tikrai pasileidęs...
Taip kalbėdamos moterėlės ii* nuėjo.
Zigmag ir Lucė ten ilgiau; nebetvėrė...
j
9. VėsuM ftft dūkstą.
^
Niūrus, lyg kokiu dangčiu prislėgtas
vakaras. Šukių trobelė pritvinkusi tiršto
negardaus oro. Erzinantis kvapas nosį
ardo M ,
.
Rausvi saųląlyjdžiai lenda pro. lan
gą ir, užkliuvę stalo kampą, ant pečiaus
pašonės praskiedžia numirusius šešėlius...
Krosnies plytų tarpuose parpia svir
plys ir birbia keliasdešimt riebiai prie-,
dusių, bet baįsiąi nekantrių musių...
Ant pečiaus tyso pakulinė virvutė.
Ten pakabinta gerokai perrugusių koji
nių... Negrįstoje asloje nutelkštos padėvė
tos naginės.
Visuose kampuose ir palovėse mirti-

nai tamsu pataikysi...

dursi pirštu ir nežinai kam

Viename stalo kampe užsikniaubęs
Šukys, kitame — sėdi Zigmas ir pro lan
gą neramiai leidžia kažko ieškančias akis.. Prie pečiaus Šukienė ir Verutė. Vi
sų ūpas rūgštus ir stiprios neapykantos
priputojęs; saldinio — jokio trupinėlio...
Ką. tik po vakarienes.
Šukys pasidrasko nuogą krutinę ir
Į-niekaip nesugaudo piktesnės minties pasibarti užsigeidė. Šiaip — nieko. Jei
tik nusišnypščia kuris...
Zigmas .dar gyviau pro langą ima
akimis klaidžioti. Šukys bematant jį
nudūrė kairiuoju blakstienų ir tuoj su^prato kas jame slepiasi...
•
Verutės krūtinėje kliūva kažkas ir
dirgina įbaugintą širdelę... Šukienės akys
Vis siaurėja ir siaurčja...
— Hm... — neramiai niuksi Zigmas.
Pasitrina šoną ir kilsteli diržą. Dar gy
viau pro langą meta akis,.:

(Bus daugiau)

?
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Penktadienis, Geg. 81 d , 1929
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" O , žinoma, ižanoma", atsa
sidarbavo su išlaimėjimais. Mi Šimcių, kiti mažu nuošimčiu—
ke senatorius. "Visuomet man
siunienie, A. Misiūnaitė ir S. tai parapijai didelis paleng
malonu su savo valstybes žmo
Noreika varė kitą " b i z n į " pa- vinimas.
nėmis ^pasimatyti".
ti maistu ir pinigų liko ir ge rap. naudai labai sėkmingai.
Prof. Kampininkas
"Anei vieno sveiko, gyvo
Visi gėrisi tuo gražiu lietu
Tokiu
būdu
senatorius
akis
Gražaus'pelno
apie
130
dol.
rokai dar uždirbta.
" I r nebūtų jokio dyvo.
vių susipratimu. J i e pakels
į
akį
susidūrė
su
kita
delega
Ką tai reiškia darbštumas įėjo į par. iždą.
"Rojus butų Lietuvoje,
Geg. 26 d. po pietų 3 vai ir sumanumas.
(Tąsa ant 4 pusi.)
Taip įvyko, žinoma, ir dėka
"•Kaip kad nūdien mus Mask cija. Tai buvo streikininkų
įvyko pamaldos
išsiprašyti
delegacija.
Šeimyninkauti uoliai gelbėjo gerųjų svetelių, kurie tan pavoje.
j Dievo palaimos naujam dar
K. Bukauskaitė, Bagdonienė, silinksminiman susirinko.
Kada delegacijos nariai jį
"Darbas visur gerai ėjo
bui. Susirinko daug žmonių ir
Geg. 27 d., 8 vai. ryto pra ŠIE PAPRASTAI BUDAI
Pilipaitienė, Naujuniukė, Len"Mus " s o j u z ų " vis daugėjo; apspito, jis juos iškilmingai
LENGVINA DANTŲ
nuoširdžiai meldėsi. Po pa
1
sidėjo
kasimas
pamatų
nau
kaičiukė
ir,
rodos,
dar
dauĮ
sveikino.
"
K
a
i
p
einas,
mano
' Socialistai, šliupininkai
DYGIMĄ.
maldų
klebonas pašventino
|giau merginų, tik nesužino jam namui.
vaikeli", atsiliepė pirmiausia
"Buvo mūsų talkininkai:
, Darbas eis sparčiai. Staty- Į B u k atsargas vaiko maitinime
į H. Totherow, 17 metų ber vietą, ant kurios bus statoma jau pavardžių.
" J i e padėjo rojų ruošti,
. .
.
. . I dantkns
kalantis.
Nepervalgydylc
naitį, kurs atrodo kaip 10 me mokykla ir bažnyčia.
Parapijos komitetai — Zu- tOjai
"Lietuvą krauju papuošti.
n o r i SaVO d a r b ą b a i g t i Dabok vidurius ir jei tik pasirodo
Atlikus visa s religines ap- binas, Keliotis, Sautilas, Bud
tų vaikiukas. " I r kaip tau ei
Rlie^ėio
TTlėn
Taio-i
v a r v s neviršklnimas, gesal arba užkietėjiPROLETARINĖ VISŲ GALŲ " Proklemaeijos tirštėjo,
... ."" r^Z* iT* * ' eigas, prasidėjo gražus, driiu
n-ugsejo men. į a i g i varys .mas d u o k j a m k e l e t ą ]ašų n e k e n k s _
Ivanauskas smarkiai.
atsiliepė Į B. Green, . v ,
.,. ,
. .
X vidas, Rimkus,
nas
"Ginklai iš Sovietų ėjo,
KONFERENCIJA.
m ingos, gardžios, Fletcherio Casto,A „ ,
,
, giskas pasilinksminimas
Todėl ir parapijiečiai vieni rijos. Tas paprastas būdas paleng
taip smagiai pasivarė, kad
" Viskas ^i buvo užsakyta,
dantų dygimą: milionams k ū 
mergaitę, 14
metų, kuri atrodo! .
. , v M
>,v
įenu pusdieniu visko užsisa skubi ir aukojo statybos rei vino
nesenesne
8 metų.
*' Klerikalams užtaisyta.
(Tąsa)
dikių — motinoms taip-gi. N e s per
jau prie bažnyčios darže.
..... 30 metų
... Castoria
, buvo
. x,ištikima
kąs reikalinga, pritaisė kalams, kiti žada šiuos tuo- virš
" T a i p , Kapsukas — AngarieKai visi jau šitaip " š i l o " :
motinų
talkininkė
visur.
Ji
greit vaiuž25 centai į dvi savaiti.
migdo piktus ir nerimaujančius
Prisirengti prie to buvo tik Rūtų Dadželį" ir "Straįkek
tis,
" L a b a s v a k a r a s " prabilo.
— ir ,ji yra augmeninė. Todėl
viena diena. Bet smarkios šei- į", padarė stalą ir kitus da- jaUS Sekti . O k i t i . rUOŠiaI sTi m - Jus
us
Mergaitė
kalbėdama
pažy-"
J° s visada galite duoti pagal rei"Rėkė, šaukė susirietęs,
Žiuri,.Bumba brooklynietis
e r I a u Ji
l r padaro ricinos darbą, tik
t m e S ir t ū k s t a n t i n e s
mėjo, kad kuomet ji įstojo į Į myninkės Sk. Valiulienė ir O
us ir sekmadieny smarkiai ti
nes
iie supictiua
sum-anta SKOlmeerai fgkalą.
švelniau. Dei jūsų apšau
" U ž sovietus visur šįlo
Beįeina susirietęs.
ti,
nes
jie
&vr<xi
^
g03 b u t e l i s t i k r o s i o s castorijos turi
na
Naujunienė
į
kelias
valan
audimines dirbti kaipo moki
pasidarbavo.
" N e t sveikata jo sudįlo.
kad tokiu būdu patys sau i Fleftcherio parašą,
'Driulis puola, jį kabina
n į už' dvi savaiti ir vieną die das jau turėjo produktų ir
Julija Aitutis su E. Gaubai naštą smarkiai palengvins.
"Sakė, poilsį turėsiąs,
Pabučiuoja, pavadina
ną darbo jai 25 centai atly net pinigų vaišiems kelti.
te ir J . Valiuliute gražiai paKai jau Kaune atsisėsiąs,
Draug prie visų prisišlieti,
Vieni žada skolinti be nuoNoriai
parėmė
pinigais
u
ginta.
. . Po to žygio, didžio vargo,
Dulkes gerklėje nulieti.
" B e t tu darbą išmokai?" .aukojo $2.00 Aitutiene, KazieBumbai " v i r a l a s " kaip pie "Čekai tik but naujo darbo.
po $1.00 JusevičieAitutiene
atsiliepė senatorius.
I ne
P r a nsen.,
e , Kalatkienė,
"Kunigai jau suskaityti,
nas,
Duse
1929 M.
Mergaitė
atsakė,
kad
ligi
i
*
vičiemė, Goodoff, Pow"Buvo, buvo surašyti,
Išsitraukia jis ir vienas,
streiko pradžios jinai savai ider, Jom Getautas, Fel. ZeBirželio 1 d. Hartford, Conn.
" O paskui juos iki galo,
O su Aukščiu kaip sueina
linskis,
Pr.
Krikščionas;
po
tėję gavo $4.95.
Birželio 2 d. New Haven,
"Visi >žymųs klerikalai.
J a u retai be jo apseina.
Vasiliauskienė,
" K a i p ilga darbo diena T" 50c. aukojo
Conn.
" B e t nelaime, ar pasiuto,
Po keliolikos stiklinki},
Bručienė, Grigorayičiene, Veikažkas paklausė.
"Lietuvių budriųjų bųta.
Kei Vi ' ' š i l t a s " atsisuko,
Birželio 4 d. Ansonia, Conn.
" N u o 6:00 ligi 6:00", atsa verienė, Misiūnienė, Vileišienė
" I r šiandieną kitaip yra,
J r pajėgdams da stovėti
$y^
KEWCOLUMBIA.UTHUANIAN
UTHUANIAN RECODIM
#^Į
RECORDS
Birželio 5 d. Kearney, N. J .
Gaubienė,
smulkesniais
aukojo
kė
mergaitė.
"Ašaros nenoroms bįra.
J i s pradėjo jau kalbėti:
Birželio 7 d. Newark, N. J .
16 CoHų 7 5 c
Bartuševičiene,
Savickienė, j
"
T
u
turėtum
lankyti
moky
"Miestuos, kaimuos be sar
Kag is jūsų eia nezmo,
Birželio 8 d. Philadelphia, Pa.
<}xembienė, Bemenčienė, Janklą/',
sakė
senatorius,
ir
toRALPH
V.
JUŠKA,
Baritonu
^jfi
matos
''Koks mus tikslas suvadino:
Birželio 9 d. Plymouth, Pa.
Su Orkeatroa Akompanimentu
^v4
16134-F
j, kauskienė.
liaus pridūrė:
,
Kaip Ai Buvau Jaunas
Liaudies Dainos ^ C
" P a d a r y t a daugel kratų:
" T a i sugriaut klerikalizmą
Birželio 12 d. Pittston, Pa.
Daiktais
Kad SirdJ T a u Skausmaa (J. Naujalia)
A
"North
Carolina
valstybė!
P
^
"
*
o
j
o
Grobe-1
"Čekos
vėliavos
raudonos
"Tąjį priešą komunizmo.
Birželio 14 d. Kingston, Pa.
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
~jf
»4
a__
. liene,
liene. Lapinskienė,
T ^nni n stipri A Br.
Rr Garšvą,
f.nrSvn •
t.
pati
savo
žmonių
gerove
pasi
"Ginklų, raštų visas tonas
"Žinot, draugai, Lietuvoje,
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—
^]U
Birželio 15 d. Wilkes Barre,
16133-F
Jankauskienė,
Kisielienė,
Ai
r
ū
p
i
n
s
'
\
Orkestrą
su
Pripuolamu
Dainavimu)
#
^
2
tiir.Kai Sleževie ponavojo,
"Visa Kaunan 'nušiptuota',
Pa.
Kariška Polka
Orkestrą ^ r
tutiene, Kaz. Patapavičienė,
Po to senatorius atsisuko į
"Revoliucija nušluota.
Mūsų norai siekė galo,
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
^ C
Lapinienė, Noreikienė; ir dau
Birželio 16 d. Scranton, Pa.
Su
Orkeatroa
Akompanimentu
jfi
Kari Reeve, darbo organiza
(Da ne galas).
But neblikę klerikalų.
16132-F
Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis)
^j&
giau aukotojų, rodos, buvo,
Birželio 18 d. Baltimore, Md.
torių, kurs dviem automobi
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
^fl
bet pavardžių; neteko sugauti.
(ANTANAS VANAGAITIS ir M. w l j į
liais .delegaciją į WashingtoŽEMAITfi—Komiškos Dainos) PW
Del to tų asmenų pasišven
f
OOLUMBUOS
ORKESTRĄ
ną atve&ė, ir klausė, iš kur jis
16128-F
Meiles Abejones—Valcas
timo visi svečiai tapo aprupinpaeina. Reeve atsake, kad jis
l Nakties Tamsoj—Valcas
paeina iš New Yorko ir yra
f
ANTANAS VANAGAITIS, KooMdijantas
APSAUGO
DARBININKŲ SKYRIUS
Su Piano Akompanimentu
16127-F
.
unijos reprezentantu. Tas se dirba — nuo $8 ligi $15. Bet
DRABUŽIUS
Aleliuja, Esu Bomas—Komiška Daina
l Brigyta
kad padarius $15, reikia dirb
šlakstymas Larvcx:
AUDIMINIŲ DARBININKAI darbininkai gerai uždirba, dai natorių kaipir sujudino ir jis
MAHANOJAUS LH5TUVISKA
Apsaugo n u o kandžių n e 
ti 65 valandas savaitėje.
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
prisiminė rusus.
skalbiamus
drabužius, kau
WA3HINGT0NE.
liai atrodo, gražiai apsitaisę
Pr. Yotko, Vedėjas.
16126-F
rus,
rakandus.
Marytes—Mazurka
Kas spaudos atstovams paro
ir savo likimu pilnai paten
Darbininkai kalnėnai
Linksmos A k y s — P o l k a
i
Plovimas Larvesu;
dyta.
Anot žinių iš S4iaabethton, i kinti.
*
KASTANCIJA MENKEUUNIUTt. Soprane
Apsaugo
nuo kandžiu
" B e t tie žmonės nėra ruSu Orkeatroa Akompanimentu
16126-F
plaunamus
vilnonius.
Kada
ši
streikininkų
grupe
No. Carolina, audiminese strei
Kada sen. Overman baigė
Jonukas ir Mariute—Liaudies Daina
sai", tarė Reeve. " J i e yra pilVestuves—Liaudies Daina
(gi
ji
buvo
iš
Gastonia,
No.
kas pasibaigęs. Sakoma, dar su ta grupe pasikalbėjimus ir,
M. STRUMSKIS. Soprano
bininkai
su darbininkėmis, atsisveikinęs, gryžo į senato ni amerikonai, lygiai kaip ir j č a r ) su senatorium persiskySu
Orkestro* Akompanimentą
16124-F
k.ti.
Tm
kalnėnai
(kurie
g
y
,
^
j
j
galerijos
pas
e
n
a
t
o
r
i
u
s
Dukružėle
kurių tarpe yra nemažas ber- i rūmus, jis tuojau s sulaikytas
l
Kai Aš Našlaitėle
vena kalnuose).
kvieti Raudos atstovus pa~
naičių ir mergaičių nuošimtis, ir jam pranešta, kad čia yra
f
A. VANAGAITIS. K. B. KRAUČITJNAS
ir M. ŽEMAITI
"
T
i
e
žmonės
tai
nuo
kalnų",
matyti audiminių darbininkompanijos sąlygoms pasida- daugiau žmonių, norinčių paSu Plano Akompanimentu
16123-F
Netur Piečio
vę. Kitokios išeities ir nebų- siteiriauti apie streiką audi atsiliepė ramindamasis sena- j k u g . T r jį s reporterius supaGieda Gaideliai
torius.
"
J
i
e
myli
laisvę
ir
už
žindino
su
ana
pirmąja
jaunų
tą. Kompanija savo pusėje \ minėse.
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA
ri
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
laisvę
kovoję".
turėjo ne tik "injunetions",
vyrų delegacija. Sako, žiurė16122-F J . k m „ * Yotko ' V e d i j "'
— yra
Streikininkų
delegacija.
Tėvuko Polka
Senatorius pagaliau pažy- kite, kaip No. Carolina gar
b e t p o l i c i j ą ir k a r i u o m e n ę . J i
[ Kūmos Polka (Dainuoja A. šaukevičius)
darbininkams paskelbė uiti- Į " O , ten viskas kaip reikia mėjo, kad jis turį s pareiški- j bininkai atrodo. Tai tie, kurie
gera kaina
m
Pirkite
i
i
u
o
s
rekordus
iš
savb
lokalinių
vertelgų
arba
marumą, kad jei jie tą ir tą s bus patvarkyta ir bus susi-| $> kad Loray audiminese bolševikų agitacijoms nepasireikalaukite prisiųsti i i artimiausios krautuves
ir prašykite pilno katalogo
dieną į darbus negryšią, pas-; taikinta", atsakė senatorius j kiekvienam darbininkui, im- duoda.
už gėrę dantų
4
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY
Spaudos atstovai stebėjosi
kiau jiebusią priimti. Kaip' ten i' J a u ir šiandie ten tvarka' ant aplamai, uždarbio į sakošelę—
nebuvę, bet streikuoją darbi gyvuoja. Viskas, kas ten yra, j vaite išpuola $18.50.
tais tipiškais jaunais, dailiai
434 So. Wabash Avenue, Chicago, UI.
ninkai niekur teisybės nei sau tai nereikalingas industrialis-! Į tai tuojaus atsiliepė mer-! apsitaisiusiais
darbininkais,
jokio užtarymo neberado, nors tų (I. W. W.) ir komunistų gaitė, apie 20 metų amžiaus, j Jie sakė savaitėje uždirbą nuo
jf
"NXW PROCMSS'
to visa ieškojo ir pačiam[maišimasis. Jie ten suirutes;M. Stroud, pažymėdama, jog 16 ligi 30 dolerių.
TOOTH PAŠTE
jf Viva - tonai Rccording - The Records witbout Scrutch
j kelia".
AVashingtone.
tas netiesa. J i sakė, kad toji Kitos darbininkų delegaciLarge Tube
istaigoj
yra
besimokinančių
*
jos
spaudos
atstovams
neteko
Notės'
9*A
"Magic
Tada
senatorius
užklaustas,
Streikininkai pas senatorių.
Laikraščiai
aprašo, kaip ar jis norįs matyti dar kitą'vaikų, kuriems mokama po i matyti. J i e butų daug ką
andai į. Washingtoną nuvyko savo žmonių grupę, viršutinėj $1.95 ir po $2.50 į savaitę. Ji-1 nauja nuo jos patyrę,
£ 9 nai pati į savaitę nelygiai u ž ^
Akstinas.
streikuojančių
darbininkų salėj laukiančią,
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Į Prašau Į Mano Kampelį
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DZIMDZI - DBIMDZI
MARŠRUTAS.
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LISTERINE
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JS&M&J*

grupė pamatyti ten savo se
natorių Overman ir jo prašyti ? kad jis jiems kokiunors būdu kovoje už būvį pa
gelbėtų.
Kaip tik streikininką dele
gacija nuvyko į sostinę, audi
minių kompanija iš Lexington
tučtuojaus pasiuntė nuosavų
parinkimų darbininkių grupę,
kad tuo būdu paneigti strei
kininkų delegaciją.
Kompanijos pasiųsta jaunų
vyrų grupė pirmutinė matė
si su senatorium Overman.
Senatorius tą grupę priėmė
prezidento kambary, sale se
nato rūmų.
Jis
įsitikino,
kad jo valstybės audiminese

TUBBY

Back to Primitive Metho^s.
f RA.TRICIA AOD \ ARE GOUJG
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Visas šias knygas galima gauti
"Draugo" knygyne 2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Illinois.

tai dar vienas geras
as prie
gerųjų gyvenimo daiktų

•

(

A

•

Kaunas. Kauno reginių albumas. Su Vaiž
ganto prakalba. Ant gražios
popieros. Pusi. 62. Kaina . . . . 75c.
Keliones Įspūdžiai, Parašė Kun. Pr. Vai
tukaitis 1928 m. Daug paveik
slėlių. Kaina
$1.50
Kelionės Įspūdžiai. Parašė Kun. Pauliu
kas. 330 pus. su 425 paveiks
lais. Labai dailus aptaisai
Kaina
.'
$3.00
29 Tarp Eucharistinis Kongresas. Parašė
Kun. Pr. Bučys. Pusi. 244, su
kelionės į Australija žsemlapiu.
Gerais minkštais aptaisais
$1.50
Kietais aptaisais
$1.00
Komunistai Ir Jų Uodega-Socialistai. Cia

j

\/i J7 r
C I G A R E T A I

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI
Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis
niekad jokiame cigarete nebuvo
pasiūlomas.
Jie gaminti iš parinkčiausio
auginamo
tabako.
Camels visados švelnus

ir

Turkiško

ir

dar

Amerikoniško

minkšti,

••

Camel gerumas stropiai palaikomas . .
tabako žinovų organizaciją pasauly ,
nesimaino.
Rūkyk Camels tiek laisvai, kiek
jūsų skonio
nenuvargina.
Neigi jie palieka nemalonaus

norį

per didžiausią
. . jis niekad

•

•

•

jie

niekad

u

atsirugimo.

O 1»»*. R. J- Reynolds Tobacco
Company. Winkton-Salem, K. C.

tyba. Greitai jie turės savo už pasidarbavimą rinkliavos
svetainę, kurioje galės savo dienoje.
Visoms rinkejoms ir taip
susirinkimus daryti. Dabar
ROCKFORD, ILL.
pas svetimuosius turi ubagau gausiai mūsų reikalus pare*musiems visa širdimi dėkoja
ti.
(Tąsa nuo 3 pusi.)
me ir Visagalio maldaujame,
Raporteris.
ankstai savo vardą Rockforde
kad Jums šimteriopai atly
ir kitur.
gintų.
Vietine Vyčių kuopa jau
Dėkingos,
paaukojo parap.
reikalams
Šv. Pranciškaus Seserys.
$100.00. Kitos draugijos, gir Vajaus aukos šv. Pranciškaus
dėti, .žada Vyčius pralenkti.
Seserų. Vienuolynui.
Labai galimas daiktas. Kas
M. Karpienė $10.24, J. Karnori, tas taip ir padaro.
piutė $2.14, K. Bernotaitė
Net mažieji pradėjo savo $4.89, O. Bernotaitė $9.46, M.
Pirmoji šv. Komunija.
fondų naujai bažnyčiai ir mo Bernotaite $2.20, M. BartkaiMūsų Šv. Kazimiero bažny
kyklai. Jie supranta, kad tė $22.05, O. Virginiutė $17.50,
čioje, geg. 19 dienų, 16 moky
jiems bus geriau turėti čia C. Kundrotaitė $4.26, M. Ber
klos vaikų priėmė pirmą Šv.
jau savo mokyklą.
notaitė $2.37, O. Tamošaitė Komuniją, per Šv. Mišias, 8
Jaunimas - tiek vyrai, t i e k ' ^ ^ j Vinzigelskiutė $2.94, valandą.
rAerginos ima į si judinti taip J. Vilčauskaitė $4.20, P. JoPrieš Mišias, chorui gie
pat. Jie sudominę nauja sta- kubauskaite $3.36, E. Dubliaudant su vargonais mūsų kal
skienė $18.72, P. Bukauskienė boje gražiausią giesmę, Vai
DAILIAUSIA?
$27.77, O. Musneskiutė $4.89, kučių procesija, kunigo ve
S. Lesuciutė $18.28, E. Bic- dama įėjo bažnyčion rr <ėjo
kiute $3.46, K. Jankaičiute linkui didžiojo altoriaus. Čia
$3.57, P. Balčiūnaitė $11.89, P. iškilmingai atkartojo Krikšto
Jokubauskienė $13.49, E. A- įžadus. Kunigas pasakė pa
domaieiutė $2.67, O. Grubliutė mokslą apie reikalingumą ir
$3.90, J. Monkelienė $7.59, naudą pirmos Šv. Komunijos.
M. Tamošiūnienė $15.29, V. Per šv. Mišias mokyklos vai
Rimkuniute $1.02, E. Pau kų choras, seselės vedamas*
lauskaitė $4.78, B. Musneskiu jaudinančiai giedojo.
tė $6.62, O. Skiminiene, $1,08.
Vaikučiai, dailiai parėdyti,
Viso labo surinko $237.66.
didžiausiam nusižeminime, aNegalime išreikšti žodžiais ky vaizdo j e Dievo, savo tėve
mūsų' gilaus dėkingumo už lių, mokytojų seselių ir visų
taip didelę auką. Jaučiame buvusiųjų bažnyčioje, priėmė
Tamstoms labai
skolingos; Pirmą Šv. Komuniją. Prie
darome pasiryeania visomis jė Altoriaus ėjo po pora, kiek
Ponia George Frankiin Hest gomis atmokėti tą skolą ir už vienas su palydovu nešančiu
iš Richmond, Va., sakoma, dai gerą geru atsilyginti.
baltų gyvi} lelijų buketą.
liausią visoj Amerikoj mote Ypatingai tariame padėkos
Po pietų pirmą valandą
ris.
žodį gerb. kun, J. Čepananui nusifotografavo atminčiai sa

LIETUVIAI AMERIKOJE

DUIJUESNE, PA.

i
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CHICAGO HEIGHTS, ILL

vo pirmos
Komunijos, o
prieš mišparus įsirašė į ro
žančių ir škaplerius.
rv

1-

.

I

..1.

1

f

Kad ir neskaitlingu būreliu
vis-gi ir mūsų parapija turėjo
laimės prisidėti prie padidinimo Dievo garbintoj,.
šv. Juozapo fondas.
Fondas ir vėl paaugėjo šim
teliu. Urbonas Klementas ir
Ona paaukojo $100.00. Fonde
buvo $3,500.00, dabar yra
$3,600.00. Turime vilties, kad
ir kiti atneš.
Piknikui aukos.
Parapijonys vis daugiau
aukų atneša piknikui. Aną
dieną mūsų vyrai gavo gerą
radio. Po $5.00 aukojo: A.
Butkus ir A.Nainis. Šiuo sykiu
tiek. Toliau dar parašysiu.
Bėgilas.
MISIJOS.
Gerb. Tėvas Alfonsas Kazlauskas sėkmingai laikė šv.
Misijas. Lublino Torpe, Wis.f
lietuviams Šv. Jadvigo s baž
nyčioje, nuo 23 iki 26 gegužės.
Rytais ir vakarais bažnyčia
buvo
pilna
žmonių.
Iš
pažinties lietuvių ir kitų tau
tų žmonių priėjo virš 1,000.
Naujų tretininkų prisirašė
20. Parapijon įvesta Parcinkulio atlaidai
Labai esame dėkingi gerb.
tėvui Alfonsui už gražus pa
mokslus ir savo klebonui F.
Kūlikui už pakvietimą.
Komitetas.

komunisto. Parašė Ekonomis
tas Leonas Krange. Chirago. Pusi. 49. Kaina
10c.
Kopernikas "ir Galiliejus. Parašė A. M.
Pusi. 132. Kaina
8c.
Kosmos. Gamtotyros ir jos šalimų moks
lų laikraštis. Gamtos tyrėjų
ir mėgėjų būrelio rašomas.
1-2-jų (1920-1921) -metų 4-5
sis (paskutinis) sąsiuviny* *
(su abiejų metų bendrų tu
riniu). Turtingi mokslo išve
džiojimai, kaip tai Pr. Dovidaičio ir kitų mokslo vyrų.
Kaunas 1922 m. Kaina
50c.
Kunigas Dvidešimtojo amžiaus visuome
nėje. Parašė M. Krupavi
čius. Kaunas. Pusi. 51. Kaina .. 20c.
Kultūros Viešpatija. Parašė A. Jakštas.
Kaune 1919. Ši knygutė labai
gražiai ir aiškiai nurodo kiek
Bažnyčia yra prisidėjusi prie
kultūros kėlimo žmonijos
tarpe. Pusi. 23. Kaina
5c.
Kun.
Jonas Balvočius-Gerutis. (1842 —
1915) Jo gyvenimas ir biografija,
Paraše A. Jakštas. Kaunas
1919. Pusi. 23. Kaina
5c.
Kišeninis Žodinelis. Lietuviškai-angliškas
ir angliškai-lietuviškas. Pusi.
160. Kaina
$1.25
Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaune 1920.
Pusi. 13. Kaina
10c.
Labdarybės Tvarkymas. Kitur ir Lietu
voje. Parašė Kan. K. Paltaro
kas (dabar vyskupas). Kau
ne 1920. Pusi. 22. Kaina
10c.
Lietuvių - Anglų ir Anglų-Lietuvių Žody
nėlis. Kaina
$1.25
Lietuvos Atgijimas. Parašė Dr. J. Toto
raitis. Chicago 1922. Pusi.
128.'Kaina:
Kietais viršeliais
45c.
Popieriniais viršeliais
35c.
Lietuvių. Dainų, Literatūros Istorija. Pa
rašė M. Biržiška. Vilnius.
Pusi. 118. Kaina
60c.
Lietuvos Geografija. Aprašyta: Lietuvos
gamta, oras, upės, ežerai, kal
nai, augalai, gyvuliai ir tt.
Parašė M. Biržiška. Vilnius
Lietuvos Mokykla. Laikraštis mokymo ir
auklėjimo dalykams Pr. Dovy
daičio leidžiamas. 2 ir 3
(1919 ir 1920) metų 2-ji kny
ga. Kaune 1920. Kaina
50c.
Lietuvos Istorijos Pradžiamokslis. M.
Biržiškos. Vilniuje 1919.
Pusi. 109. Kaina i
40c.
Lietuvių; Kalbos Gramatika.
Parašė J.
Damijonaitis. Kaina
40c
1
Lietuvių Kalbos Gramatika-Etimologija.
Pirmosioms mūsų aukštesniosioms
mokslo įstaigoms. P. Kriaušaičio ir
Rygiškių Jono. Vilnius. 1919. Kai
na
60c
Lietuvos Kariuomenė.
Knyga su labai
gražiu skūriniu apdaru. Ant slidžios
gero s popieros su daugybe paveikslų.
Tinka salionams Pusi. 176 1919 m.
55 Paauksuotais lapais
$2.00
80 Minkštais aptaisais
$1.50
35 Popieriniais aptaisais
$1.00
Lietuvos Literatūros Istorijos Konspek
tas. Sofija Čiurlionienė. 1918 m. pusi.
50. Kaina
, . 15c
Lietuvos Istorija. Paraše A. Alekna. Tre
čioji laida su 11 paveikslų ir 4 ženilapiais. Kaune, 1920. PusL 73. .. 40c
Lietuvos Istorija. Ketvirtoji trumpesnioji laida su keturiais spalvuotais žem-

IŠ UG<

Iki ši<
nešęs 54
žiaus L i
dikelių
lėlės gn
kaipo gr
kai ir n
kasdien
didesnės
retų sup
į ligoniu
tikos pa
gimusiej
kęsai ir

AE

šioms mokykloms. Trečias leidimas.
Kaunas 1922. Kaina
60c

yra gerai įrodyta koks yra
skirtumas tarp socialisto ir

•

« •

lapiais. 31—40 tūkstantis. Tilžėje
1923.
Kaina
•
50c
Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alek
na. Praplatintoji laida su keturiais
spalvuotais žemlapiais. Kaune 1919.
PusL 263, popieriniais apd. kaina 75c
Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamomosioms mokykloms. Su paveiksleliais ir žemlapiu. Prano, antrasis lei
dimas Vilniuje 1914. Pusi. 92 Kai
na
40c
Lietuvių. Literatūros Istorijos. Santrauka
M. Biržiška. Vilnius 1919. Kaina 15c
Lietuvos Ūkis prieš didįjį karą. Albino
Rimkos. Statistikos tyrinėjimai. Vil
nius, 1918, pusi. 115, Kaina . . . . 70c
Lietuvos visuomenės ir teisės istorija,
Sekdamas Stanislovą; Kutrzebų para
šė Augustinas Janulaitis. 'Tilžėje 1920
Pusi. 218. Kaina 80c
80c
Lietuvių, Rašybos Vadovėlis Parašė Liu
das Gira. Vilnius 1918. Kaina 40c
Limpamosios Ligos ir kaip nuo jų išsisau
goti? Parašė D-ras A. Vileišis, .Kau
nas, 1915. Pusi. 164, kaina ........ 30c
Literatūros Teorija. Vadovėlis aukštesnio

"Draugo" Knygyno
Katalogas.

•
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Į«Ogikos Evoliucija. Parašė A. Jakštas,
Kaunas. Pusi. 15i Kaina
10c.
Logos. Filosofijos laikraštis. I-2-jų, (19211922) metų 3-sis ir 4-sis są
siuviniai su abiejų metų tu
riniu. Kaunas, 1922. Kaina
50c.
Mandagumas. Parašė kun. A. Staniukynas teologijos daktaras. Pusi.
38. Kaina
20c.
Metraštis. 1916 m. Tvarkė ir redagavo
kun. P. Lapelis. Didele ant
gražaus popiero, su daugybe
paveikslų. Pusi. 438. Kaina
50c.
Meilė. Poema-Eilės. Parašė M. Gustaitis,
Chicago. Pusi. 24. Kaina
15c.
Medelis plačiašakis ir Vaikelis daugano
ris. Iš F. Ruckerto, vertė J.
Trinkūnas, Poema ir gražus
piešiniai vaikams. Šiauliai.
Pusi. 16. Kaina
15c.
Metodikos Etiudai. Skaitymai tėvams,
pradedantiems dirbti mokyto
jams ir mokytojų kursams.
Vilnius 1919. Kaina
50c.
Mokslo Pasakos. Pr. M. Mašiotas. Su 23
Piešinėliais. Tilžėje 1920. Kaina 25c.
Moteryste Ir Šeimyna. Žiūrint į šiedvi iš
filosofijos kertės. Iš vokiškos
l kalbos verte J. Gerutis. 1908.
Pusi. 104. Kaina
; . . . . 40c.
Mūsų Jaunuomenės Idealai. Parašė Pr.
Penkauskas. Knyga skiriama
jaunuomenei. Kaunas. Pusi.
68, Kaina
60c.
Mūsų Keliai. (Leonas-13-is ir mes). Kau
ne 1921. Pusi. 38. Kaina
15c.
Mūsų Politinės Partijos Ir ko Jos Nori.
Parašė Meškus. Kaunas 1523,
Kaina
# # r 5C§
Mūsų Vargai. Maironis Mačiulis. Labai
graži poema. Pusi. 150. Kaina . . 45c
Padangėse. Eilės. Paraše Juozas Sakalas
ir Dasaitis. 1921 m. Pusi.
125. Kaina,
25c.
Paišymo Metodikos Bruožai. j 0 j e telpa
daug piešinių ir nurodymų
kaip piešti paveikslus. Sutai
sė V. Bičiūnas. Kaunas 1921.
Pusi. 46. Skaitymo ir apie 12
pusi. paveikslų. Kaina
"..75c.
Pažinkime Socijalizma. Parašė P. G. Bos
ton 1917. Kaina
10c
Pilnosios Blaivybes Katekizmas. Pagal J.
M. Cullen, sutaisė kun. P. Saurusaitis. Chicago 1914. Pusi.
159. Kaina
25c.
Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė, H.
Vagneris, vertė B. Masiulis.
Ši knyga skiriama jaunimo
knygynui. Įdomi kiekvienam.
Joje daug paveikslėlių. Kaune
1922. Pusi. 138. Kaina
65c
Planetos ir žva&dės, trumpas astronomi
jos vadovėlis, pagal K. Flammario-nų. Paraštė J. Gerutis.
Antra laida, Kaunas 1920.
Pusi. 87. Kaina
30c.
Plokštine Trigonometrija. Pilnas sistematiškas kursas. Teorija ir
uždaviniai. Sustatė A. Jakš
tas. Kaune 1920. Pusi. 156.
Kaina
, . . . . $1.00.
Pasakojimai iš Gyvulių Gyvenimo, su 38
paveikslais. Vertė M. Lupeikyte, Marijampolė, 1922. Pusi.
81. Kaina
3^
Psichologijos Vadovėlis. (Mokykloms ir
savamoksliais) su piešiniais.
Pr. Oeįpanovo, vfrtė J. Ge
dminas. Kaunas 1922. Pusi.
164. Kaina .,
,
, 75c,
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Kiekvieno skyriaus atstove na. Šių jaunuolių dovanos la Tel. Hemlock 8151
sveikino pietaujančius; jų tar bai branginamos, jų gi širdin
pe ir gerb. kun. Dr. * K. Ma gumas dar labiau.
Telefonas Boulevard 1986:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tulaitis tarė savo sveikinimo
Paskui N. P. P. Šv. mergai
2435 Weet 69 Street
žodį. 1:45 po pietų prasidėjo čių dr-ja iš 'Chicago Heights, Vai 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.
sesijos G. P. S. parap. svet 111. Ten, kur gerb. kun. Juo
Ofiso Valandos: 9 iki 12. l iki I
diena, ir 6:St iki 9:80 vakare
Gerb, Centro pirm. Ant. Nau zas J. Cužauskas klebonauja.
4608 So. Ashland Ave.
DR. M. T. STRIKOL
sėdienė atidarė' jubiliejinį sei Sveikina seimą su auka $5.00.
Netoli 46th St.
Chlca*o, 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mą trumpa nuoširdžia sveiki- Tikrai nuostabu, nes Chicago
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7821
nimo kalbą Kapelionas — Heights nėra A. Rėmėjų skyr.
Res, 6641 SouthAlbany Avenue
Tel. Prospect 1931
Res. Tel. Midway 6512
gerb. kun. Dr. Matulaitis pa Ši penkinė davė Rėmėjų Cen
Valandos 2-4.6-8 Nedėlioj l t - l l
Dr. R. C. C U P L E B
^
tiekia turininga, širdinga i- trui daug vilties.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Niekas tiek entuziazmo seižanginę sveikinimo kalbą. Pas
Oakley Ave. ir 2 4-tas Street
Ofiso Tel. Canal 2118
Telefonai Canal 1718—9241
kui, Seimą sveikino: "Drau man neįnešė, kaip Lietuvos
Namų Tel. Lafayette 0098 Yalandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
tr Ketveriais vakare.
go' ' red. L. Šimutis, gerb. konsulo — Ant. Kalvaičio —
kun A. Baltutis, vietos kleb., sveikinimas telegrama. "Rygerb. kun. P. Vaitukaitis, p- šyj su apvaikščiojimu dešimts
OFISAS
nia Simutienė, pirmoji akade- metų Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų
1900 S. HALSTED STREET
mikė, viešnia
iš Vilniaus Dr-jos darbuotės sveikinu suNAMAI:
Gydytojas ir Chirurgas
gerb. Vileišienė. Jos kalba y-' sirinkusius delegatus ir linOfisas 2402 WEST 62 STREET
4193 ARCHER AVE.
tin buvo nuoširdi. V. Bukan- :kiu ateityj sėkmingai dirbti
Kertė So. Western Avenue
čiute iš Waukegan, 111., T. Ja-1 pradėtų, naudinga katalikiškų Valandos.* prieš pietus pagal sutarti.
TeL Prospect 1028
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. Rezidencija 2369 So. Leavitt 8t.
nulis, S. Bartkaitė, B. Bitau-; bei patrijotinį darbų.
Tel. Canal 2339
;
Yalandos:
2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
tien€\
Sveikintojų
kalbose
Antanas Kalvaitis Lietuvos
Nedėlioj
pagal susitarimą
Res. tel. Van Buren 6858
reiškėsi džiaugsmas ir linkė- konsulas Chicagoje. ,:
jimai.
Taigi, 10 Seimas davė gra-

DR. y. S. NARYAUCKAS

IŠ LIGONINĖS KETVIRTO nrai pradžia Motinos Obstetrikos dalyje yra po priežiūras
AUKŠTO.
išsilavinusių šioje šakoje gy
Iki šiol jau garnys yra at dytojų ir slaugių, kurie pagelb
pergyventi
nešęs 54 gėlėles į Šv. Kry sti joms lengvai
valandas.
Toliaus
žiaus Lietuvių Ligoninės Ku- suakaas
dikelių darželį. Visos šios gė- niotinos ir kūdikėliai yra tinlėles gražiai auga ir bujoja, karnai prižiūrimi ir maitinami
kaipo gražus ir sveiki berniu tinkamu maistu, kad tokiu
kai ir mergaites. Skaičius vis būdu išvengus daug nemalonu
kasdien didinasi. Laukiantieji mų, kurie tame laike galėtų
didesnes šeimynos tėveliai tu atsitikti. Namie būdamos mo
rėtų suprasti reikalą vaižiuoti tinos tankiausiai nežino, kaip
į ligoninę šiam tikslui. Statis ir ka daryti ir tokiu būdu pa
tikos parodo, jog
ligoninėj čios netenka pilnos sveikatos
gimusieji vaikučiai daug svei ir savo kūdikėliams daug pa
kesni ir turi geresnę gyveni- kenkia.
Šv. Kryžiaus ligoninės kai
nos šiam reikalui yra labai
žemos. Už dešimts dienų dvie
jų lovų kambaryje, su motinos
ir kūdikėlio priežiūra ir su vi
su kuom kas reikalinga, tiktai
(JoJin Bagdziunas Borden)
«
$50.00.
Kainą
sumažinome,
Pasidalinus mintimis, eita į % ** &&*, i ^ a i . rėmėjoms GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
ADVOKATAS
kad visos moterys galėtų pa prie prezidiumo rinkimo: Sei- atmintinų įspūdžių,
Suite 206
1579 Mihvaukee Ave.
105 W. Adam* St. Rm. 2117 sinaudoti ligonines priežiūra
Tyla,
mo vedėja — gerb. Nausėdie
Tel. Brunswick 0624
Tclepboae Rando I ph 6727
minėtame atsitikime.
nė, I vice-pirm. — O. ReiValandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
ŠELPKITE BADO PALIES kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
kauskienė, I I vice-pirm. — M.
TAS
LIETUVOS
SRITIS po pietų.
Tekplaose Roosovelt 9090
AKAD. RĖMĖJŲ DR-JOS
Šedienė, į sekretoriatų: p-lės
Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Kepu b. 9600
PER FEDERACIJOS SUDA
ĮO-SIS SEIMAS.
V. Galnaite, M. Gurinskaitė.
O P T E M I T R I S TA I
RYTUS KOMITETUS.
Šie 1929 metai pasižymi y- Sveikinimų koimsijon gerb.
pae jubiliejais. Daug iškilmių j kun. Dr. K. Matulaitis, p. Pa(Juozas J . Grisius)
įvyko su įdomiausiais, gra- « leliunaitė, L. Venckevičienė.
A D V O K A T A S
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) žiausiais programais, skoniu- Mandatų komisijon: V. Petro
Telef. Boulevard 2800
giausiouus
vakarienėmis Lr šienė, O. Jurgeliutė, A. Šim
R E S I D E N C I J A :
dovanomis
gerbiant
mūsų kiene. Knygų revizijos: B.
6515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9723
brangius jubiliatus, jų tarpe Lindžiutė, p. Prosevičiutė, B. Imk be baimės kaip nurodyta
ir &v. K. A. Kemėjų Draugija Bitautienė. Finansų komisi
"Bayer pakelyje".
jon:
J.
Čepulienė,
K.
Garucšvenčia savo jaunutį amžių—
10 metų gyvavimą, — jauniau kaitė, A.Genienė, V. Venckie
A D V O K A T A S
nė. Maršalka — M. Jatužis.
Nuo 9:30 iki 1 vai.
sia celebrantų tarpe.
Lietuvis Akių Specialistas
127 N. Dearborn Street
A. Rėmėjų Dr-jos Seimai —
A. Rėmėjų Dr-jos gyvavimo
Palengvins aklų Įtempimą ku
Room 928
visi
buvo
pavyzdingi,
malo
ris
esti priežastim galvos skaudė
Tel. Frankiin 4177
istorija yra begalo graži, įdo
jimo,, j^ą^gjfmp,, s akių aptemimo,
Nuo ,3 iki 9 vakare
nus, tačiau jubiliejinis už vi
\*Ąt
nervuotumo, skaudamą aklų kar
turininga
52 E.' l t 7 St, Kata p. laičhigan Ave. mi; jos programa
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
sus
žymesnis,
malonesnis,
nes
Tel. Pullraan 5950
papuošta dideliais darbais, rei
i
cataractus. Atitaisau trumpą reskaitliijgesnis.
gystę ir tolimą regyste.
kalavusiais didelio pasišventi78 draugijos ėmė dalyvumų, i
Prirengiu teisingai akinius vi
mo.
suose atsitikimuose,
egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
Gegužės 19 įvyko* tos jaunu 2 Apskr. ir 293 atstovai, be
čia mažiausias klaidas.
ADVOKATAS
svečių, Dalyvų tarpe pastebėtes
Dr-jos
10
Seimas,
kuris,
11 So. La Baile S t . Room 2001
300. Dalyvvių tarpe pastebė Jelgru nematote "Bayer Kryžių"
Specialė atyda atkreipiama mo
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-C
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
kaip ir visi katalikiškų orga
kyklos vaikučiams.
ta vienuodumo dvasia — tie nate tikro Bayer Aspirin, kuris yra
Vakarais
nizacijų
seimai,
pradėtas
šv.
milijonų užtikrintas saugus lr gy
Va)andos nuo 10 ryto iki 8 va
•241 SO. HALSTED STREET
300
vienaip
jautė,
moraliai
ir
dytojų
nurodytasper
virš
dvide
kare.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
TeL Ytetory 0562
Mišiomis, kurias atnašavo ir
šimts penkis metus del
12 po pietų.
7-8 T. T. apart Panedėlio ir
gražu tai iškilmei pamokslų|-meterialiai rėme. Suėmus dr.-jįj'J**
Galvos Skausmo
Petayčtos
lr
avien
i m u i
uk
Neuritia
4712 S. ASHLAND AVE.
pasakė Dr-jos kapelionas diP
^ ^
» *s> «*•' Dantų Skausmo Lumbagro
Rumatizmo
Skausmų
cižiai gerb. kun. Dr. K. Matu teta $1,800.00. Niekad tiek ne Neuralgijos
TeL Boulevard 7589
Kiekvienam
neatdarytam
"Bay
sudėta. Mat jubiliejus. Juk er*' pakelyje randasi nurodymai.
laitis, Seseni koplyčioje.
dvylika pilių kainuoja kele
Seselių koplyčioje visados visi celebrantai dovanas gau Fakely
tą centų. Vaistinėje tal-gi parduo
jautiesi, ramiai, tokia galinga, na gavo ir Rėmėjų Draugija. da bonkose po 24 ir 100.
A D V O K A T A S
maloni atmosfera ten viešpa Už aukas gerb. Sesery s ir A.
ir
29 So. La Salle Streel
tauja. Seserų choras, diriguo Remejų Dr-ja perduoda vi
Pritaikyme akinių del visokių akių
Room 710
siems
savo
dėkingumų,
nes
10
jant
gabiai
muziknatei
—
var
Tai. Central 6896 — VaL 1-4
gonų valdytojai Seserei M. Seimą skaito visais žvilgsniais
RESIDENCB
Bažnyčių chorams, mokyk
OPTOMETRISTAS
Konstancijai, dailiai giedojo. ir labai pasisekusių.
6158 So. Talman Ave.
Seime buvo ir stebinančių loms ir šiaip jau giesmininTeL Prospect į s u
J o jausmingos
melodijos
tiesiog žavėjo klausytojus. At dalykų. Štai, ministrantų dr- kams
stovų buvo privažiavę veik ja iš Roseland ,du jaunučiu
G I E S M I N Ė L Į
didžiule koplyčia, kas sudarė j atstovu atsiuntė su alika $5. kuriam tekstę sutaisė A. Jak.
[begalo gražų reginį.
J Sveikina jubiliejinį Seimu taip štas, o gaidas pagamino J.
IR
I Pasimeldus, žinoma, pietau- ; i r N - p - p - & mergaičių dr-jos Naujalis.
j t a savoj auditorijoj, kur sese-*'^ Roseland dvi jaunutės atakių Ir pritaikymo
75 giesmės su gaidomis vie E k s p e r t ą tyrimo
akinių
stovės. Sveikina su $5.00 auka.
LIETUVIAI ADVOKATAI les iškėlė didelius, gerus ir
nam, trims ir keturiems bal 1801 South Ashland Avenue
Visgi
šie
įvykiai
turi
pas
labai
skanius
pietus.
(Visa
bu
2221 West 22nd Street
sams, užima 142 puslapius. Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
lapties,
kadangi
dovanos
tai
Pastebėkit mano iškabas
vo
"special").
Pietaujant,
jau
Arti Leavltt Street
Kaina
80cValandas
nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
Telefonas Canal 25S2
Kūmo taip-i nestigo: stalai yra gražios širdies atspindi*?,
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v.
Yalandos 9 ryto lkl 8:0* vakare.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
' 'DRAUGAS' •
puošnu s visako apsčiai, svečių j tat davusiojo širdis daugiau
Beredomis lr Pėtnyčiomls nuo 9
V
d
0
IMX 9,
b.y*fri daug.
'branginama, negu pati dova- 2334 S. Oakley Ave. Chicaga '
P hone cai2i 8528'

TeL Lafayette 5793

DR. S. A. BRENZA

Dr. A. J. JAVOIS
Office: 44 S» S. Callfornla Ave.
Yal.: 2 iki 5 po petų, 7 iki 9
Nedėlioję pagal sutarti.

Tel. Canal 6784

JOHN B. BORDEN

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA1
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų lr vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną n M
pietų ir 8 vaL vakaro,
Nedėliomis lr seredomls fttc
tškalno susitarus

DR. J. J. KOVVARSKIS

Ofisas ir Laboratorija
ir X-RAT

2130 Wmi

"BAYER ASPIRIN"
TIKRAI SAUGUS

DR. VAITUSH, 0. D.

J. P. VVAITCHUS

A. A. OLIS

DR. S, BIEZIS

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt S t TeL Canal 6221
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue *
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. r.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

S P E C I. A L 1 S T A S
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikra specialistą, ne pas koki
nepatyrėlL Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno išegzaminavimo. Jųs sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano i:adio — Scope -— Ragei.
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, silpuų^lauč-ių. arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą,
Jsikerėjusią,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėie pas mane.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Artesian A m
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DR. J . E. ZAREMBA

iš LIETUVOS GAVOME

JOHN SMETANA, 0. D.

JOHN KUGHINSKAS

B. F. MASTAUSKAS

Tel. Boulevard 1481

Dr. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
S84S SO. HkUBTED
STREET
Valandos: Nuo 1
4 P P.
1—8 vakare

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

I*

DR. A. J. BERTASH

R

Ū S U O S

Gerai lietuviams žinomas per 26
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

1464 SO. BALSTED STREET
Ofiso .valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 9. WALLACE STREET

Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

DENTISTAI

staigias
ir chroniškas 11moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Office Boulevard 7648

1025 V7EST 18 STREET

DR, G. Z. VEZELIS

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Fhore
2238.
Jei
neatsiliepiama,
šauk
Randolph 6800.

LIETUVIS DENTISTAS
4646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal

6228

^ i

Ofiso TeL Victory 8687
Of. ir Res. TeL Hemlock 8174

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. P. POŠKA

D E N T I S T A S

8138 8- HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE,
Ofiso VaL Nuo 9-12 rytais; nuo
7-6 vak. Antro Of. Vai.: Nuo S-i
po piet: Utai-n. ir Subat Nuo
8-9 vak. Šventadieniais pagal s p tarima.
į

8y FlSDSl

r

numeriu

, DR.HERZMAN

•*.*?•

PC Yail Ki]QW WHY - - • Tlie Camera Fiend Hew Knows Wi|gn To lei M

po

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 1448 So. 49th Court
Tel. Cicero 662
Rezidencija: 4729 W. 12tn PI.
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888
Valandos: Ryto: 1 0 — i i .
Po
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomis pasai susitarimą.

(Kampas Leavitt S t )
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Oissrn tsf KIS įapti

ofisą

SPECUALISTAS

S. A. D0WIAT M. D.

2201 West 22nd Streef

.

savo

$729 S. Ashland Ave.

SPECIALISTAS
Inejimas įSutoas 101 s
20 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės .
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

Y. W. RUTKAUSKAS

25 METU PATYRIMO

22nd STREET
CHICAGO

DR. T. DUNDULIS

JOSEPH J. GRISH

Vlrginia OS80

DR. A. RAUKUS

DR. A. L. YUŠKA

ADVOKATAI:

I

Tel. Brunswick 6624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistae
1579 MILVfAUKEE AVENUE
Valandos.. 9-12. 1-6, 6-8:16
•ekmadienlais ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6826

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas lr Chirurgu
1631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994
Residencijos TeL Plas* 1868
VALANDOS:
Nuo 10 iki I I dlenv
Nuo 2 iki S po pietą.
Nuo 7 Iki 9 vakar*
KedėL nuo 16 ik* 18

DR, J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
J ^

»

^

D R X U G X

Penktadienis, Geg*. 31 d, 1929

9

REIKALINGAS PARTNERIS J
bus tą, dieną Šv. Kryžiaus ] tuvės minėti birželio 9 dienų: kas aukos $25 bus parapijos \f
bučerne
ir grocerae. Vieta gera ir
Del geriausios rūšies
daromas
geras biznis.
Gera proga
ir patarnavimo, Saukit
a) Aušros Vartų bažnyčioje rėmėjas; kas aukos $10, bus
parap. piknikas.
geram Anogui. Kadir nemokontj iš
GREEN VALLEY
mokysiu. Kreipkitės:
PRODUCTS
X Mokyklos užbaigimo va išklausant padeko^ intencija parapijos geradaris.
Olselis šviežių klausi
"DRAUGAS"
šv. Mišias ir atnaujinant pa Tadgi, nepamirškim^ kad
Ižiaus ligoninę. Susinta galva. karas bus biitželio 16 d.
nių, sviesto ir sūrių.
2334 So. Oakley Ave.
X Kun. F. Jurgaitis iki bir siaukojimą; šv. Jėzaus Šir šįmet sukanka 25 m. mūsų paI Ligone eina geryn.
Wm. J. Kareiva
Tel. Roosevelt 7791.
*
Savininkas
X Olšauskas iš Marąuette želio 15 d. bus prie Šv. Kry- džiai "in corpore" eiti prie Įrapijos jubilėjus^
1
REIKALINGAS BAKAN4644
So.
Paulina
St.
Šv.
Komunijos
ir
tų
pat
va^
|
Be
to
knygoj
bus
patalpin
X ŠV. Kryžiaus ligoninėj dr. j parko nukrito nuo kopėčių, ziaus parap.
Tel. Boulevard 1S8»
dų apmušinetojas (furniture
karų
Aušros
Vartų
svetainėje
ta
bažnlyčios
ir
visų
buvusių
X
Visas
jaunimas
birželio
Strikolis padare operaciją O- skaudžiai susižeidė. "Gydosi Šv.
upholsterer) su patyrimu. Genai Zubrickaitei iš Town of Kryžiaus ligoninėje, prižiūri 2 d. ruc&ias važiuoti į L. V. parengti draugiškų sueigų, klebomį paveikslai su. trum
]ra alga,
• i
Chicagos apskričio piįmika, kurios programų sudaryti pa pais aprašymais ju. darbuotės.
PRANEŠIMAS
dr. S. Narjauckas. Sveiksta.
Lake.
.
Pašaukti Victory 1657
vesta Bartkiutei, Rudytei ir
P. P.
Černiausko
daržan.
Turime
garbės
pranešti
lietuviams,
X
Ant.
Barkauskas
15
m.
X P-ni Andrijauskienė iš
Barauskaitei. Tikrai gražus
kad mes dabar esame paskirti par
vaikas
iš
Dievo
Apveizdos
par,
davinėti naujus NASH "406", kurie
Bridgeporto, praeita savaite
merginų sumanymas. Klausi
MŪSŲ ŽINELĖS.
vadovauja
pasaulyje
automobiliu
sunkiai
serga
Šv.
Kryžiaus
livertybėje.
Mes
teikiame
visiems
važiuodama i pikniką, patiko
mas, kaip minės mokyklos už
teisingą patarnavimą.
nelaimę — automobiliu sužeis- j g o ^ i Išryta sunki ir pavoAutomobilių sales ruimis atdaras
West Side. — Bankelis N. baigos metinės sukaktuves
in a
vakarais ir Šventadieniais,
ta galva. Atvežta j Šv. Kry- J S operacija.
3248 p. Stumbrienės per porą. bernaičiai, kurių pernai buvo APSKRIČIO SUSIRINKIMAS f
BALZEKAS MOTOR
savaičių taip gausiai prisipil net visas desėtkas?
Savininkas R. Andreliunas
SALES,
DAINOS CHORO NARIAMS.
.
Penktadieny,
gegužio
31
d.
dė aukomis
badaujantiems
GRABORIM:
4030 Archer Avenne
Užlaikau visokių auk
Lietuvoje, kad daugiau jau Aušros Vartų parapijos tre 8 vai. vak. įvyks Moterų Są
sinių ir sidabrinių dai
Tel. Lafayette 2082
Generale "Dainos" elioro
ktų,
vėliausios mados
nei centas nebelindo.
tininkų konferencija įvyko per jungos Chicagos Apskričio su
radio, pianų roUų, re
operetės "Will Tell" repetici
kordų ir t t .
Taisau
eitame sekmadienyj, tuojau po sirinkimas North Sidej šv.
laikrodžius
ir
muzikos
ja su visais solistais ir orkes- Bankelis
N. 3380 net į
Instrumentus.
Mišparų. Numatyta absoliuci Mykolo par. mokyklos kam
tra įvyks šiandie vakare, ge-|Lyons, 111., (paimtas Onos
Lietuvis Graborius
jų ateinančiame mėnesyje bir bariuose. Visų kuopų valdy
Patarnauja
laido
gūžes (May) 31 d., lygiai 8 Laurušonytes. Ten daikte gy
2646 W. 63rd S t Chicago.
bos prašomos susirinkti, nes
tuvėse kuopigiausia.
želio
2
d.
Dievo
Kūno
šventė
Telefonas HEMLOCK 8380
PARDAVIMUI mūrinis na
Reikale meldžiu at
vai., Dievo Apveizdo par. voja nedidelė lietuvių kolonija
yra
svarbių
reikalų
aptarti.
sišaukti,' o
maao
je, birželio 7 — Saldžiausios
mas su ice-cream parloriu ir
naujoj saMj. Visi choristąi- iš vienuolikos ar dvylikos šei
darbu busite užga
Valdyba.
Jėzaus Širdies iškilmėje ir bir
nėdinti.
6 kambarių pagyvenimu, fur- JVAIRŲS KOrfTRAKTOKlA'
(ės) prašomi būtinai suva mynų.
Tel. Roosevelt 2515
želio 30 — paskutiniame mė
žiuoti.
arba 2518
X Šiandien Aušros Vartų nesio sekmadienyje, kuriame
North Side. — Draugystė nace apšildymas, 2 karų gara2314 W. 23rd Place
''Dainos" choro valdyba.
bažnyčioje užsibaigia gegu Aušros Vartų bažnyčioje bus Šv. Juozapo GI lobe jo laikys džius. Priimsime į mainus di
Chicago. ITL
žinės pamaldos
iškilminga ,rporcijunkulų" atlaidai. Pri pusmetinį susirinkimų 2 d. bir desnį namą. Del informacijų
Buvęs vedėjas Bridtreport Painting
kreiptis į
IŠ RADIO STOTIES ASK. procesija 7:30 vai. vakare.
& Hardware Oo.f dabar perėmė visą
imti raportai iš Federacijos 3 j želio 1 vai. po pietų, parapijos
biznį į savo rankas ir duos visose šio
"DRAUGAS"
X Birželio mėnesyje penk skyriaus įgaliotinių Judikie- svetainėje. Privalu visiems na
blsnlo Sakose pirmos klesos patar
Simpatiškas *Town of Lake. — Sekm., tadieniais ir šeštadieniais bus
2334
S
Oakley
Ave.
navimą.
nės, Jenkevičienės ir Jakonie- riams susirinkime dalyvauti.
Mandagus
—- birž. 2 d, 2 vai. po pietų, MunTel. Roosevelt 7791
Šv. Jėzaus Širdies pamaldos nės, iš Šv. Kazimiero Akade Kas iš nari buvot pasiėmę tiHARDWARE PAINTS
Geresnis ir Pi delein, 111., Chicagos semina
laikomos vakarais, o kitomis mijos Rėmėjų lOtojo Seimo kietus pardavimui parapijos
& WALL PAPER
gesnis Ūž Kitą rijoj bus iškilminga Dievo
Palnters & Decorators
dienomis rytais.
PARSIDUODA pigiai 5
pranešėjų V. Butkienės ir Jen išvažiavimui, prašomi tam
J. S. Ramancionls, savininku
Patarnaviuas.
Kimo procesija.
X Aušros Vartų pereituose kevičienės. Nutarta rengti ju susirinkime grųžinti tikietug kamb. medinis namas. 2 karų
3147 So. Halsted Street
XŠv. Kryžiaus bažnyčioj metuose užbaigusios mokyklų biliejaus procesijų j Jėzaus arba pinigus nutarimų rašti garadžius, jiela išcementuota.
TsL Victory 7281
dabar kaip miške, pilna ižeg- mokinės 21 gegužės, pirminin
Valdyba.
Rendos neša $35.00 į mėnesį.
Vardo katedrų, prisidėti prie ninkui.
PAGRABU I T ^ f i J A I
Į,
:
lių. Mat dekoruojama.
kaujant St. Kazanauskaitei įtaisymo auksinių dalmatikų
Visi asesmentai išmokėti. La
D i d y * Ofisas:
X Nuo šio ketvirtad. — padare susirinkimų dėliai pa Aušros Vartų bažnyčiai ir pri REDAKCIJOS ATSAKAI. bai mažai tereikia įmokėti.
4605-07 So. Kirailage Ave.
Dievo Kūno šventės Šv. Kry sitarimo, kaip paminėti savo
Tel. Tards 1741 Ir 1742
Kas norite turėti savo namą Namų Statymo Kontraktorius
rašytas
naujas
narys
JuozapaStatau Įvairiausius namus prieinama
SKTBJUs
žiaus bažnyčioj Mišparai ir pradinio mokslo užbaigimo
M.
nž
mažą
prekę,
atsišaukite
į
Rem.
North
Side
vai
kaina.
4447 So. Ffclrfteld Arennm
Rap.
ta
Tumšienė.
procesija būna kas vakaras metines sukaktuves ateinan
SKYRIUS
dybai. Pranešimas skyriaus "Draugo" ofisą, 2334 S. Oak 7217 S. California Avenne
— .
1410 So. 4 t Ct. Oloero
7:30 vai.
čiame birželio mėnesyje. Pa IŠ LITERATINĖS KOMI3I [susirinkimo^ buvo gautas ir ley Avenue.
Tel. Cicero 3794
Telef. Hemlock 5520
SKYRJJS
net spaustuvėje surinktas, kad
X Ponų Zolpų giminaitis, darytoji apžvalga susirinku
SJOl Aa»**m Avenafl
JOS SUS MO
•
>
Tel. Boulevard 32f 1
Vincentas Zolp, birž. 9 d. pri siųjų draugijų parode, kad
j įdėti prašytųjų dienų. Bet per
Telefonas Canal 7 23 8
•
—
laužytojo neapsiįįurėjimų liko
ims Kunigystes Sakramentų. iš baigusiųjų mokykla 25 mer
North Side. - - - K a s link
praleistas. Redakcija v& tai
Jo primicijos greičiausia į- ginų dvi Julia Juozauskaite
Geriausios Žemaitijoje že
šv. Mykolo parapijos 25 m.
vyk s apie vidurį birželio mė ir Adelė Motuzaite yra susir-,
Ifallavojlmo Kontraktorius
atsiprašo.
mės 200 hektarų, t. y. apie 500
sidabrino
jubilėjaųs
apvaikšDažų ir Popieros Krautuvė
Z884 S. LEAVITT ST.
ChicafO
.PIGIAUSIAS UBTT. GRABORIUS. nesio Šv. Kryžiaus bažnyčioj.
ojimo
d
Am.
akeriiį,
su
visais
triobėCHICAGOJK
susirinkimo
neatvyko' "
' f
- . g « f ^ P ^ P ' " SODININKAMS BLOGA
X Helena Danieliūte jau
nea
Laidotuvėse
pa
s
vetain
siais. gyvuliais, mašinomis, pa
_
Avižaitė, Brazauskaitė, č e r - l f ?
*-» tį¥
''etines
tarnauju
geriausia sutarus ištekėti.
Ir pigiau negu kiti
komisgos, kurion įeina sie VIRBALIS (Vilkaviškio a- dargais ir visu pavyzdingo uX
Prašoma
nesakyti,
kad'
nauskaitė,
Dobrovolskaitė,
Datodėl, kad priklau
asmenys: V. Dargužis, A. Ba pskr.) Liūdnas pavasario vai kio įrengimu. Miško 25 ha.
sau prie Krabų iš
Edvardas
Cicėnas
su
Paulina
'niunaitė,
Dačiolaite,
Kazlausdirby s t ės.
Trys ketvirtadaliai žemes
cevičius, P. Valaitis, V. Rė zdas mūsų soduose. Po nepa
HARDWARE STORH
OFISAS
Kazakevičiūte priims Moterys- • kaitė, Lobikiutė, Matuzaite ir
kus, P. Plečkaitis, M. Daugir prastai šaltos žiemos užstojo yra nuolaidi, naujai pertaisy
668 West 18 St.
Paint, OI1 & Glass
viso 11 merginų.
Tel.
Canal
6174 tės Sakramentų birželio 11 d., I Žvibaitės,
1701 West 47th Street
daitė, M. Dumblauskaitė susi sunkus ir šaltas pavasaris. ti groviai vandeniui nubėgti.
SKYRIUS:
3238
Tel. Lafayette 1117
dalyvavo 12, iš
So.
Halsted Street Šv. Kryžiaus bažnyčioj, jei ne Susirinkime
Už dviejų kilometrų nuo
rinkimas kuriame nariai pasiTel. Victory 4088
Jau 19 balandžio, o soduose
kurių viena Josefina Dovidopermainys dienos.
sodybos bėga garsioji MiX Amžino Rožančiaus dr- niutė yra" su savo tėveliais ^ s t ė V ^ " \ r ^ . ? T " ! d a r n e s i m a t o j o k i o W i n o i « n Phone Virginia 2054
mažesnis upeliukas
Phone Boulevard 4139
ja laiko susirinkimus kiekvie išsikėlus į Marąuette parką gy čius — pirm., V. Keltus — :žio augmenėlio, dauguma me-j nl J a '
JOSEPH VILIMAS
teka
P e r sod y ba > P * 1 ^ *5 so"
nų pirmų mėnesio penktadienį venti, iš Westsidėje gyvenan- rast., P. Plečkaitis — koresp. džių nepernešę žiemos šalčių >
Namų Statymo
dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir
po paniaklij vakare. Rožančių čių susįrinkime dalyvavo Bart Komisija nutarė išleisti parap. iššalo.
Kontraktorius
GRABORIUS
apžvalgą nuo pat jos įsikūri
Skaudus tai smūgis sodini jų yra daug: gyvenamas na
kalba kiekvieną pirmą, mene- kiute, Bardauskaite, Baltakymo. Bus surašyta visa jos nkams; jie padėjo tiek daug mas, 8 didelių kambarių, su 2 4556 So. Rockwell Street
Mūsų patarnavimas
sio
sekmad.
po
Mišparų,
bažtė,
Kazanauskaitė,
Kaminskaivisuomet sąžiningas Ir
darbo ir lėšų, o dabar turi su salkomis, folivarkas, kumetynebrangus, nes neturi
nyčioje. Dvasios vadas kun. A. te, Marozaitė, Markiute, Ru- darbuote.
me Išlaidų užlaikymui
Dexnis.
idytė, Radžiut§, Soraiekaite ir Knyga bus 10x7 colių di širdgėla kirsti medelius iš ša- nas, du mūriniai tvartai, dvi
Tel. Boulevard 1114
įkyrių.
dumo
ir
apie
250
puslapių.
daržinės,
tartokas
—
malūnas
knaj.
X Liepos 17 d. visi keliai Skirmuntaitė. Jos nutarė mo
M YUSZKA & CO.
Nanja, graži ko
Spaudos
komisija
nutar§,
kalvė,
vištininkas,
ledaunė,
Virbalyje ypatingai nuken
PLūMBUTG A HEATIHG
vės į Černausko daržą, nes ten kyklos baigimo metines sukak
plyčia dykai
kad kiekviena draugija para tėjo sodininkas Pilipauskas V i r t U V e etC. T r o b o s S V e i k o S , [ Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuo geriausia
šytų savo draugijos veikimą užvedęs čia dideles plantaci
4614 SO. PAULINA
3307 Aubnrn Avenue
Dvaras turi visas reikalinnuo pat jos įsikūrimo, pažy jas čiepelių. Jis turi nuosto
mint kurią dieną ir kuriais lių ant 60,000 litų. Kitam so gas ūkiui mašinas: 2 kertamą
metai dr-ja įsteigta, taip-gi dininkui, grįžusiam iš Ameri sias, 3 pjaunamąsias, 4 dviva
JUOZAS K. ENČERIS
pirmutinė jos-valdyba. Butų kos, Kijauskui, turėjusiam 50 gius plūgus ir tt. Yra 20 ark GENERALIS KONTRAKTO RIU8
Ir
lilETUTIS GRABORIUS
gerai, kad ir paveikslai pir avilių bičių iššalo 10, o čiepų lių, 40 karvių, 40 kiaulių ir
REAL
ESTATB
O f i s a s :
Namus
stato,
taiso, perka lr
mutinių
valdybų
butų
priduo
4643 S. MARSHFIELD AVENUE
taip pat iššalo ant 15,000 litų. daug naminių paukščių.
parduoda
visoje
Chicagoje
Tel. Boulevard 9277
ti. Taip-gį pageidaujama, kad
Išlipę
Klaipėdoje
iš
laivo,
4401 S. MOZART ST. LAF. 8641
*
visos draugijos pažymėtų, kiek
sėskite į automobilį ir geru
jos yra aukoję tautos ir baž
keliu atvyksite į Jokūbavo
I. J. Z O L P
nyčios reikalams, Labdary
dvarą, per 1 valandą, nes yra
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
bei ir kitom visom gerom įs
iš Klaipėdos tik 18 kilometrų
VEDĖJAS
taigom, kad butų galima nors
t. y. apie 12 mailių, o iš Kre
Sprlngsas.
kuris
uždaro
dratlnės
1650 West 48th Street
trumpa "istorija" parašyti,aMirė Gegužės 26, 1925 m. 11:45 vai. dieną, 84 metų amžiaus
duris be trenksmo tik . . . . . . 9 8 c tingos tik 8 kilom,
2-RI MORGIČIAI
pie
jos
gyvavimą
darbuotę
ir
Kilo
iš
Kauno
Rėd.,
Vydžių
Parap.
Skrebeinių
Kaimo.
Kampas 4Cth ir Paulina Sts.
Prie pat sodybos yra kata
Amerikoje išgyveno 17 metų.
St. Louis "Dutcn Bey"
Whlte
TU. Blvd. 5203
i
priduoti
skaičių
savo
narių.
3-TI MORGIČIAI
Paliko dideliame nuliūdime moteri Marijona po tėvais DaLead 1Q0 svarų
$ 1 1 . 5 0 likų bažnyčia ir miestelis su
joraitę, du pusbroliu: Kazimierą Bartkuna ir Mykolą Karandą.
. Viskas bus patalpinta. Visa
Nuliūdimo valandoje
kreipkitės
6% Nuošimčiai
švogerką Rozaliją Rakašieoę ir Banif. Rakašių ir grimines Ame
Pure boiled Linseed Oil 9 8 c £»*• mokykla.
prie manės,
patarnausiu simpatiš
reikia fpriduoti literatinei ko
rikoje. O Rusijoje Petrogrrade, liko sesuo ir švogeris Rutkaus
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Visą dvarą, šiemet galite la Paskola suteikiama \ viena dieną.
kai.
Žolei plaunama maSina trim pei
misijai,
kad
galėtų
sutvarkius
-tV. a. velionio priklausė prie Marijonų Koleprijos Rėjtnėjų
negu kitur. Koplyčia del šermenų
liais 14 colių. Plaunant
galandąs. bai pigiai nupirkti su užsėtais Perkame real est&te kontraktu*.
skyriaus Lr prie Saldžiausios širdies Jėzaus Dr-jos.
Jykai.
gjpaudai paduoti
Internationl Investment
**
$5.98 laukais ir visu turtu.
Kūnas pašarvotas 4358 S. Wasbtenaw Ave.
Laidotuvės įvyks Subatoje, Birželio 1 d., 1929. 13 namų 8
visko nužemintos kainos
Corporation
Knygą galės gauti dovanai Taipgi ant
vai. bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės parap.
Del
sąlygų
kreipkitės
į
sa
PRISTATOM VISUR
Kapitalas $5t/. JOi.M
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą
tie
žmonės,
kurie
aukuos
ne
18t4 8 0 . KEDZIB; AVENUE
vininką,: A. Stulginskis Jokū
Po pamaldų bus nulydėtas į .Šv. Kazimiero kapines.
Tel. Lafayette 6718-6711
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu-ges ir pažys
mažiau $5.00.
bavas,
Kretingos
p.
Lietuvą,
tamus- mas dalyvauti šiose* laidotuvėse.
GRABORIUS
Nuliūdę: Moteris, švogeris, švogerką lr Giminės.
Kas aukos $100, bus amži
4414 So. RockwelI Street arba į "Draugo" Admin, K.
JHėėiė Moderniška Koplyčia Dykai
Ladotuvėms patarnauja grab. S. P. Mažeika, Yards 1138.
728 WEST 18 STREET
nas parapijos narys; fcas au
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi- SKAITYKITE IR PLATIN
Chicago, UI.
(28, 29, 81—1)
TslsC Roosevelt 7681
kos $50, bus garbes narys;
Telefonas Lafayette 4689 Icago, BĮ.
KITE "DRAUGĄ",
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MAROUETTE JEVVELRY
& RADIO
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PETRAS CIBULSKIS
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V. PAUKŠTIS

A. MASALSKIS

E ZERS KI

MTGEČIA1-PASKŪL0S

ADOMAS BARTKUNAS

S. M, SKUDAS

JOHN DERINGIS
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